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คํานํา 

 

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) กําหนดแผนเป็น 4 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 การปฏิรูประบบสุขภาพ ระยะที่ 2 เป็นการสร้างความ เข้มแข็ง ระยะที่ 3 ดําเนินการให้
เกิดความยั่งยืน และระยะที่ 4 ประเทศไทยจะเป็นผู้นําด้านการแพทย์และ สาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย 
เมื่อสิ้นแผนในปี 2579 โดยแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.ยุทธศาสตร์
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 2.ยุทธศาสตร์บริการเป็น
เลิศ (Service Excellence) 3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ(People Excellence) และ 4.ยุทธศาสตร์บริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยในปะงบประมาณ 2564 ได้กำหนดกรอบการ
พัฒนางานด้านสาธารณสุข 15 แผนงาน 42 โครงการ และ 75 ตัวชี้วัด ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพโดยรวบรวม นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่  4 จังหวัดสิงห์บุรีและ
นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ในการขับเคลื่อน “SINGBURI MODEL”  การจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2564 มีวิเคราะห์สถานการณ์และการประเมินสภาพปัญหาของ
จังหวัด กำหนดมาตรการสำคัญในการแก้ไขปัญหา จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สอดรับกับนโยบายฯ  
ครอบคลุมตามกรอบแนวทางการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ 11 แผนงาน 56 โครงการ 80 ตัวชี้วัด และใช้งบประมาณใน
การขับเคลื่อนโดยได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงสาธารณสุข กรมวิชาการ งบ สปสช. งบพัฒนาจังหวัด
สิงห์บุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

เอกสารแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย ข้อมูล
ทั่วไป ข้อมูลทรัพยากร ข้อมูลสถานะสุขภาพ วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี แผนปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุขและภาคผนวก หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคลกรสาธารณสุข ในทุกระดับ ได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานสาธารณสุขในทิศทางเดียวกันและหากมีข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ. ที่นี้ด้วย 

 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  

ธันวาคม 2563 
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ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสิงห์บุรี 

ประวัติความเป็นมา 
 สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนกรุงสุโขทัย ราว พ.ศ.๑๖๕๐ โดยพระเจ้า
ไกรสรราช ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราว พ.ศ.๒๔๓๗  ได้มีการจัดรูปการปกครองเมืองตามระบบมณฑล
เทศาภิบาลจึงไดจ้ัดตั้ง มณฑลกรุงเก่า (มณฑลอยุธยา) ขึ้น ประกอบด้วยเมือง ๘ เมือง คือ กรุงเก่า พระพุทธบาท 
พรหมบุรี ลพบุรี สระบุรี  สิงห์บุรี อ่างทอง และอินทร์บุรี  ใน พ .ศ.๒๔๓๙-2440 ได้มีการยุบเมืองพรหมบุรี 
เมืองอินทร์บุรีลงให้เป็นอำเภอขึ้น กับเมืองสิงห์บุรี และย้ายไปตั้งที่ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี อันเป็น
ที่ตั้งจังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบัน จังหวัดสิงห์บุรี ใช้ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็น รูป  "อนุสาวรีย์วีรชน
ค่ายบางระจัน"  ใช้อักษร  "สห" เป็นอักษรย่อประจำจังหวัด 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 822.478  
ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศตะวันออก ติดอำเภอบ้านหมี่  และอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   
 ทิศใต ้  ติดอำเภอไชโย  อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง 
 ทิศตะวันตก  ติดอำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  และอำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดสิงห์บุรีมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้นซึ่งเกิดจากการทับถมของ
ตะกอนบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเวลานาน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน เหมาะแก่การทำกสิกรรม 
พ้ืนที่กว่าร้อยละ 80 เป็นที่ราบเรียบกว้างขวาง มีความลาดเอียงของพ้ืนที่น้อยมาก จึงเกิดเป็นหนองบึงขนาด
ต่างๆ ทั่วไป พ้ืนที่มีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 17 เมตร จากระดับน้ำทะเล ดังนั้นในฤดูน้ำหลากจึงมักมีน้ำ
ท่วมขังเป็นเวลานานๆ พ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพค่อนข้างราบ พ้ืนดิน
เป็นลูกคลื่นลอนลาดอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำบนผิวดินจนเกิดเป็นร่องกว้างทั่วไป และยังมีแม่น้ำที่สำคัญ
ไหลผ่าน ๓ สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำลพบุรี นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสายอ่ืนๆ อีก คือ ลำแม่ลา 
ลำการ้อง ลำเชียงราก และโพธิ์ชัย 

สภาพภูมิอากาศ      
ลักษณะอากาศ   คล้ายคลึงกับกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น  ๓  ฤดู  คือ 
ฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๓๖.๓๐ องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๑,๐๔๗.๒๗ มม.ต่อปี 
ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗.๑๐ องศาเซลเซียส 

เศรษฐกิจ  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ร้อยละ ๘๐ 

เชื้อชาติและศาสนา   
 ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙8.80 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.18 ศาสนาอิสลาม 
ร้อยละ 1.02  โดยมีวัด 192 วัด ภิกษุ สามเณร 1,566 รปู  โบสถ์คริสต์ 2 แห่ง  มัสยดิ 1 แห่ง 
 

 



๒ 
 

การศึกษา  
 สถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี  มีทั้งภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับปริญญาตรี  และยังมีการศึกษานอก
ระบบให้แก่ประชาชนทั่วไป  (ปีการศึกษา ๒๕63) มีจำนวนโรงเรียน    
  ระดับประถมศึกษา จำนวน          112 แห่ง  
  ระดับมัธยมศึกษา จำนวน            18 แห่ง  
  ระดับอาชีวศึกษา  จำนวน              ๕ แห่ง 
                     ระดับปริญญาตรี  จำนวน              1 แห่ง 
จำนวนนักเรียน   ระดับอนุบาล  จำนวน        4,065 คน 
  ระดับ ป.๑ – ป.๖ จำนวน      12,564 คน 
  ระดับ ม.๑ – ม.๓ จำนวน        6,583 คน 
  ระดับ ม.๔ – ม.๖ จำนวน        2,954 คน 

การปกครอง  
จังหวัดสิงห์บุรี แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ อำเภอ ๔๓ ตำบล ๓๖๔ หมู่บ้าน 14 ชุมชน 

  1)  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  มี     8  ตำบล     58  หมู่บ้าน  14  ชุมชน 
  2)  อำเภออินทร์บุรี  มี   10  ตำบล   105  หมู่บ้าน 
  3)  อำเภอพรหมบุรี   มี     7  ตำบล     42  หมู่บ้าน 
  4)  อำเภอบางระจัน  มี     8  ตำบล     77  หมู่บ้าน 
  5)  อำเภอท่าช้าง  มี     4  ตำบล     23  หมู่บ้าน 
  6)  อำเภอค่ายบางระจัน  มี     6  ตำบล     59  หมู่บ้าน 

การปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  33 องค์การบริหารส่วนตำบล 
๑ เขตการเลือกตั้ง 2 เทศบาลเมือง และ 6 เทศบาลตำบล  ประกอบด้วย 

 1)  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี  (อำเภอเมือง) 
 2)  เทศบาลเมืองบางระจัน (อำเภอบางระจัน) 

3)  เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว (อำเภอพรหมบุรี) 
  4)  เทศบาลตำบลอินทร์บุรี (อำเภออินทร์บุรี) 

 5)  เทศบาลตำบลปากบาง  (อำเภอพรหมบุรี) 
  6)  เทศบาลตำบลโพสังโฆ  (อำเภอค่ายบางระจัน) 

 7)  เทศบาลตำบลถอนสมอ (อำเภอท่าช้าง) 
            8)  เทศบาลตำบลทับยา        (อำเภออินทร์บุรี) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลทรพัยากรสาธารณสุข 
 

 



๓ 
 

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 

๑. สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 
๑.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีมี 14 กลุ่มงาน   

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

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

๑.2 โรงพยาบาลทั่วไป ๒ แห่ง 
- โรงพยาบาลสิงห์บุรี  (S)  ขนาด        282 เตียง 
- โรงพยาบาลอินทร์บุรี (M1)      ขนาด        150 เตียง 

๑.3 โรงพยาบาลชุมชน ๔ แหง่ 
     -     โรงพยาบาลบางระจัน (F2)  ขนาด          ๓๐ เตียง 

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

     -    โรงพยาบาลพรหมบุรี (F3)  ขนาด          ๑๐ เตียง 
๑.4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๖ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 47 แห่ง 

- สาธารณสุขอำเภอเมือง  รับผิดชอบ      ๙ รพ.สต. 
- สาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี  รับผิดชอบ    ๑๗ รพ.สต. 
- สาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี  รับผิดชอบ      ๖ รพ.สต. 
- สาธารณสุขอำเภอบางระจัน  รับผิดชอบ      ๗ รพ.สต. 
- สาธารณสุขอำเภอค่ายบางระจัน รับผิดชอบ      ๕ รพ.สต.  
- สาธารณสุขอำเภอท่าช้าง  รับผิดชอบ      ๓ รพ.สต. 

๑.5 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (๔,591 คน) 
     -     อำเภอเมือง  1,039 คน 
     -     อำเภออินทร์บุรี  ๑,๓72 คน 
              -     อำเภอบางระจัน     ๘31 คน 
     -     อำเภอพรหมบุรี              ๔68 คน 
     -     อำเภอท่าช้าง              ๓56 คน 
     -     อำเภอค่ายบางระจัน   525 คน 



๔ 
 

แผนภูมิที่    1       ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๒. สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 

ตารางที่  ๑  แสดงจำนวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน จำแนกรายอำเภอ  

อำเภอ 

โรงพยาบาล คลินิกเอกชน  ร้านขายยา 
เ

เตียง 
แ

แห่ง 
สาขา
แพทย์
แผนไทย
และ
แพทย์
แผนไทย
ประยุกต ์

สาขา 
เวชกรรม 
แผน 
ปัจจุบัน 

สาขา 
ทันต 
กรรม 
ชั้น 
หนึ่ง 

สาขา
การพยา 
บาล 
และผดุง
ครรภ์ 

กายภาพ 
บำบัดและ 

เทคนิค 
 การแพทย ์

สาขา
การ
ประกอบ 
โรค
ศิลปะ 
(แผนจีน) 

สห
คลินิก 

แผน
ปัจจุบัน 

แผน 
ปัจจุบัน 
บรรจุ 
เสร็จ 

แผน  
โบราณ 

เมือง 
อินทร์บุรี 
พรหมบุร ี
ท่าช้าง 
บางระจัน 
ค่าย
บางระจัน 

๖๐ 
- 
- 
- 
- 

๑ 
- 
- 
- 
- 
- 

3 
- 
- 
- 
1 
- 

30 
9 
- 
1 
4 
2 

8 
2 
- 
๑ 
๑ 
1 

1 
4 
4 
3 
6 
7 

3 
๑ 
- 
- 
- 
- 

5 
- 
- 
- 
1 
1 

2 
- 
- 
- 
- 
- 

17 
6 
2 
2 
8 
5 

4 
7 
3 
6 
5 
4 
 

4 
5 
5 
- 
- 
- 
 

รวม ๖๐ ๑ 4 46 13 25 4 7 2 40 29 14 

 
แหล่งข้อมูล  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสขุ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
                ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
 

 

 



๕ 
 

๓ จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มีทั้งสิ้น 2 ,053 คน ปฏิบัติงานในระดับหน่วยบริหาร จำนวน 

113 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 และปฏิบัติงานในหน่วยบริการ จำนวน 1,940 คน คิดเป็นร้อยละ 94.50 
จำแนกเป็นระดับโรงพยาบาลทั่วไปร้อยละ 64.00 โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 21.10 และในระดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร้อยละ 9.40  ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มีนโยบาย
การบริหารทรัพยากร กล่าวคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมควรมีพื้นฐาน 5 คน ประกอบด้วย        
1.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  2.นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
3.พยาบาลวิชาชีพ 4.ลูกจ้างงานคอมพิวเตอร์  5. ลูกจ้างทั่วไป เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนางานสาธารณสุข
ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตารางที่  ๒  แสดงจำนวนและอัตราส่วนต่อประชากร  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ตำแหน่ง กรอบข้ันต่ำ กรอบข้ันสูง มีจริง ขาด-/เกิน+ อัตราส่วน :  
ประชากรกลางปี 

แพทย์ 96 117 67 -29 1 : 3,092 
ทันตแพทย์ 26 36 29 3 1 : 7,143 
เภสัชกร 47 58 52 5 1 : 3,983 
พยาบาลวิชาชีพ 466 583 693 227 1 : 299 
นักเทคนิค/นักวิทย์/จพ.วิทย์ (BB) 39 47 35 -4 1 : 5,918 

นักวิทย์/จพ.วิทย์ (เซล) 3 5 3 0 1 : 69,045 

นักกายภาพบำบัด 26 33 18 -8 1 : 11,508 

นักรังสี/จพ.รังสี 13 20 14 1 1 : 14,795 
แพทย์แผนไทย 22 25 18 -4 1 : 11,508 

 

หมายเหตุ  1. ข้อมูลข้าราชการที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ ๑6 พฤศจิกายน 2563 (ไม่รวมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ) 
     2. ไม่รวมผู้อำนวยการโรงพยาบาล  และลาศึกษาต่อ 
     3. ข้อมูลประชากรกลางปี (ตามทะเบียนราษฎร์ฯ) ณ ๓๐ มิถุนายน 2563 (207,136 คน) 
 

แผนภูมิที่   2   ข้อมูลทรัพยากรด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 
 

ข้อมูลประชากรจังหวัดสิงห์บุรี 

โครงสร้างประชากรจังหวัดสิงห์บุรีปี 2563 ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ที่ผ่านมาโครงสร้างประชากร
จังหวัดสิงห์บุรีพบว่ามีแนวโน้มผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2563 จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้สูงอายุ(มากกว่า 60 ปี) ถึง
ร้อยละ 24.06 เป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ (Aged) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ชาย 72.97 ปี หญิง 80 ปี 
(เกณฑ์ประเทศ ชาย 73.28 ปี หญิง 80.1 ปี) และวัยพึ่งพิงต่อวัยแรงงาน เท่ากับ 1 : 1.80  
 

แผนภูมิที่   3     ข้อมูลประชากรจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  4      ประชากรจงัหวัดสิงห์บุรี ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แหล่งข้อมูล     ประชากรจากการสำรวจ  ณ  30  มิถุนายน 2563   (207,136 คน) 

 

-5.00 -4.00 -3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

หญิง ชาย

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

47.51% 52.49% 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลสถานะสุขภาพ 
 

 



๗ 
 

ข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี  
จากการรายงานเกิด-ตาย ของสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รอบ 10 ปี (ปี 2553-2562) 

พบว่า แนวโน้มการเกิดค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนือง โดยในระยะ 7 ปีหลัง (ปี 2556-2562) อัตราการเกิดต่ำกว่า
การตาย ในปี 2562 อัตราเกิดมีชีพ เท่ากับ 7.64 ต่อประชากรพันคน อัตราตาย เท่ากับ 10.28 ต่อประชากรพันคน 
การตายของทารก เท่ากับ  3.79  และไม่มีมารดาที่เสียชีวิตจากการคลอดบุตร อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 
ของประชากรจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2556-2562 มีแนวโน้มลดลงโดยปี 2562 ภาพรวมอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิด 76.47 ปี เพศหญิง 80 ปี เพศชาย 72.95 ปี  

 

แผนภูมิที่ 5    อัตราเกิดมีชีพ อัตราตาย ของจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2553-2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล  จากรายงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข : อัตราเกิด/ตาย  
                ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน อัตราทารกตาย/มารดาตายต่อเด็กเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน  อัตราเพิ่ม 

                ธรรมชาติต่อประชากร ๑๐๐ คน ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร ๓๐ มิถุนายน 2562  
 

แผนภูมิที่ 6    อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ของประชากรจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2556-2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

สาเหตุการตายของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2558-2562 พบว่าโรคที่เป็นสาเหตุการตาย
อันดับ 1 ได้แก่ มะเร็ง รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับปอด และความเสื่อมของระบบประสาท อัตราเท่ากับ 
137.33, 125.28 และ 75.65 ต่อประชากรแสนคน และโรคที่มีความสำคัญ โรคไม่ติดต่อได้แก่ เบาหวาน
และความดันโลหิตสูง (โรคที่เป็นภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ หลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ไต) เป็นปัญหาทางสังคมที่มี
ความสำคัญและมีผลกระทบต่อชุมชน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มอายุที่มีอัตราตายสูง ได้แก่ กลุ่ม
อายุมากกว่า 85 ปี อัตราตายเท่ากับ 227.92 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ 80-84 ปี และ 75-79 
ปีอัตราเท่ากับ 144.56 และ 116.13 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ เมื่อจำแนกรายอำเภอพบว่าอัตรา
ตายสูงที่ อำเภอท่าช้าง รองลงมาคือ อำเภออินทร์บุรีและอำเภอพรหมบุรี เท่ากับ 1,125.42 ต่อประชากร
แสนคน 1,160.84 และ 1,086.12 ประชากรแสนคน ตามลำดับ 
 จากการวิเคราะห์รายละเอียดของสาเหตุการตาย ปี 2558-2562 ในกลุ่มอายุต่ำกว่า 60 ปี พบว่า
สาเหตุการตายก่อนวัยอันควรที่สำคัญ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงและโรคไต 
ทั้งนี ้โรคที่เป็นสาเหตุการตายล้วนเป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเป็นสำคัญ 
  
แผนภูมิที่ 7    สาเหตุการตายของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2558-2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 8    สาเหตุการตายของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี จำแนกกลุ่มอายุ ปี 2558-2562  
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๙ 
 

แผนภูมิที่ 9    สาเหตุการตายของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี จำแนกอำเภอ ปี 2558-2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 10    สาเหตุการตายของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี จำแนกกลุ่มอายุ ปี 2558-2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
การให้บริการสุขภาพ 

การให้บริการด้านสุขภาพของหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2559-2563 พบว่า    
การให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของหน่วยบริการมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนมาก
เป็นบริการในระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อโรงพยาบาล ในสัดส่วนร้อยละ 74.25 ต่อ 25.75   

ในส่วนการให้บริการผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มการใช้บริการลดลง โดยในปี 2563 มีผู้ป่วย 1,079,256 
ครั้ง สัดส่วนการใช้บริการของผู้ป่วย โรงพยาบาลต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เท่ากับร้อยละ 67.94 
ต่อ 32.06  ค่าเฉลี่ยของการใช้บริการของประชาชน 3.83 ครั้ง/คน/ปี โดยโรคที่พบอัตราป่วยสูงได้แก่ 1.โรค
ความดันโลหิตสูง 2.เบาหวาน 3.โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ  
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อ.เมอืง อ.บางระจัน อ.คา่ยบางระจัน อ.พรหมบรุี อ.ทา่ชา้ง อ.อนิทรบ์รุี



๑๐ 
 

สาเหตุการป่วยของประชาชนประเภทผู้ป่วยใน มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2563 มีผู้ป่วย 28,329 ราย 
ส่วนใหญ่เป็นการรับบริการที่โรงพยาบาลทั่วไปถึงร้อยละ 78.22 โดยโรคที่เป็นสาเหตุได้แก่ 1.ปอดบวม     
2.ไข้เลือดออก 3.หัวใจล้มเหลว  สำหรับโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในปี 2562 พบว่าโรคที่มีอัตราป่วย
สูงได้แก่ โรคอุจจาระร่วง รองลงมาคือ ปอดบวมและ ไข้หวัดใหญ่ ตามลำดับ 

 

แผนภูมิที่ 11   การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2559-2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 12    สาเหตุการป่วย (ผู้ป่วยนอก) ของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2559-2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

แผนภูมิที่ 13   สาเหตุการป่วย (ผู้ป่วยใน) ของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2559-2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 14   อัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2558-2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
โดยสรุป ปัญหาสุขภาพของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี จากการวิเคราะห์การเกิด ตาย สาเหตุการตาย การใช้
บริการเมื่อเจ็บป่วยของประชาชน โดยรวมพบว่าโรคที่เป็นปัญหาของคนสิงห์บุรี(เข็มมุ่ง)คือ มะเร็ง, เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง, หลอดเลือดสมอง ,หัวใจ, ไต ,อุบัติเหตุ และผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเกณฑ์ตัวชี้วัด
ได้แก่  สุขภาพจิต, Health Literacy, ITA, RDU, ผู้สูงอายุ, อุบัติเหตุ, ปฐมวัย, IT, องค์กรต้นแบบ, การ
เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
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๑๒ 
 

แผนภูมิที่ 15   ปัญหาสุขภาพของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีและผลงานด้านสาธารณสุขที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ   
                    ปี 2559-2563 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร 

 



๑๓ 
 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเข้มแข็ง”  

 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 

       3. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะ และมีความสุขในการทำงาน 
       4. ส่งเสริม สนับสนนุ ภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน ให้มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสุขภาพ 
          5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการดูแล และจัดการสุขภาพตนเองได้ 
          6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
ค่านิยมร่วม  (Core Value) 
          ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค 
              (Promotion, Prevention & Protection Excellence) 
       2. พัฒนาระบบบริการ (Service Excellence) 
       3. พัฒนาบุคลากร (People Excellence) 
          4. บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
GOAL 

ประชาชนสิงห์บุรี มีสุขภาพดี มีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ( 2 ปี เพ่ิม 1 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



๑๔ 
 

นโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2564 
 “ SINGBURI MODEL” 

โดย นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
..................................................... 

 

 
S:Service 

ประเด็น รายละเอียดการขับเคลื่อนนโยบาย 

พชอ. 1. ดำเนินการตาม house model กระทรวงสาธารณสุข 
2. การ review คณะกรรมการ พชอ.ใหม่ การตั้งประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิต  
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีได้พบนายอำเภอทุกอำเภอ เพ่ือการเสนอประเด็น 
    ขับเคลื่อน พชอ. โดยเน้น To Be no 1 ทุกอำเภอและงานสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับนโยบายฯ  
    เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
4. มีแผนขับเคลื่อนและนำเสนอการดำเนินงาน พชอ.ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ 
   ประเมินผล และ การประชุมกรมการจังหวัดไดร้ับทราบ 
5. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการการขับเคลื่อน 

ปฐมภูมิ 1.หน่วยบริการปฐมภูมินำร่องตาม 3S ทุกอำเภอ ครบตามเกณฑ์ (Staff มี แพทย์ FM พยาบาล   
   ทันตแพทย ์เภสัช ที่มีสัดส่วนตามที่กำหนด) 
2.ประชาชนได้รับการดูแลโดยหมอ ๓ คน (อสม.  หมออนามัยและหมอ FM )ให้ประชาชนทุกคน 
   รู้และปรึกษา หารือสุขภาพได้ 
3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เน้นการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค    
   แพทย ์FM เน้นการดูแลรักษาโรค และบูรณาการการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน 
4.การพัฒนา อสม.เชี่ยวชาญ 12 สาขา ให้มีการส่งทุกสาขา ทุกอำเภอ มีโค๊ชสอน การประกวด 
  มีคณะกรรมการคัดเลือก พัฒนา อสม. โรงเรียนต้นแบบ อสม. 



๑๕ 
 

ประเด็น รายละเอียดการขับเคลื่อนนโยบาย 

-รพ.สต.
ติดดาว 

1.ระดับ 3 ดาว 100 % กำหนดเป้าหมายการพัฒนา ระดับ 5 ดาวเพ่ิมข้ึนปีละ 25% จนครบ  
   100% 
2.ให้วิเคราะห์ GAP 5 หมวด ตกหมวดใดให้ทำแผนพัฒนาภาพจังหวัดรายหมวดและให้กลุ่มงาน 
   ที่เก่ียวข้องเป็นเจ้าภาพ  
3.แต่ละอำเภอเลือกที่ดีที่สุดให้จังหวัดไปเยี่ยม     

Service 
Plan 

1.Stroke, STEMI  วิเคราะห์ถึงต้นเหต ุให้มีการคัดกรอง CVD risk ใน NCD > 90% นำข้อมูล  
   วิเคราะห์และจัดกลุ่มตามระดับความเสี่ยง การคืนข้อมูลให้ประชาชน มี  Intervention ให้เกิด   
   Awareness and alert ในกลุ่มผู้ป่วย ผู้ดูแล  อสม.และเจ้าหน้าที ่ 
2.มะเร็ง : Cervix มีตัวชี้วัดใน QOF มีการเปลี่ยนการตรวจจาก PAP smear เป็น HPV  
             Breast สอนการตรวจด้วยตนเอง  รพ.สต.คัดกรองเข้าระบบ ประสานมูลนิธิ 
                       กาญจนบารมี ในการตรวจ Mammogram ให้ได้เป้าหมายมากที่สุด 
             Colon ตรวจ fit test ในกลุ่มเป้าหมาย ส่ง colonoscopies ถ้าผิดปกติ 
3.Trauma : วิเคราะห์ถนนเส้นหลัก/เส้นรอง หาจุดเสี่ยงและวางแผนแก้ไข  ด้วยยุทธศาสตร์ 5 E  
           Engineering : โครงสร้างถนน 
           Enforcement : การบังคับใช้กฎหมาย 
           Education : คนมีความรู้ 
           Evaluation  : การบูรณาการใช้ข้อมูล 3 ฐาน ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
           Emergency : ระดับพ้ืนที่ FR ได้รับการฝึก มีกู้ภัยครบร้อยละ 100 , จนท.รพ.สต. 
                             อบรม BLS , CPR , จนท.รพ.พัฒนาศักยภาพการดูแล,ระบบส่งต่อ 
                             เครื่อง  Auto CPR วัดอัตราการรอดชีวิตใน 24 ชม. กรณีเสียชีวติ 
                             ให้สอบสวนโรคทุกราย 

I:Integrate 

ประเด็น รายละเอียดการขับเคลื่อนนโยบาย 

บูรณการ
กลุ่มวัย 

1.ช่วงตั้งครรภ์-ทารก : มหัศจรรย์พันวัน  270วันในครรภ์ (เตรียมการก่อนตั้งครรภ์  
   ไม่มี teenage pregnancy (คลอดยาก/ตายสูง/ไม่พร้อมด้านสังคม)  คุณภาพของการ 
   ตั้งครรภ์: สาวไทยแก้มแดงให้ Folic , ANC คุณภาพ 5 ครั้ง U/S พบแพทย ์ , ANC ก่อน  
   12 สัปดาห์ ,น้ำหนักเพ่ิมตลอดการตั้งครรภ์ 10-12 กก. , โรงพยาบาลควรมีบริการ 
   High risk pregnancy clinic , LR คุณภาพ 
2.กลุ่มอายุ 0-3 ปี เด็กเรียนรู้และพัฒนาการ : เน้นการใช้คู่มือพัฒนาการ DSPM กระตุ้น  
   สอนการใช้ให้พ่อแม/่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลให้ช่วยดูแลใกล้ชิด ประเมินพฒันาการเด็ก วัคซีน 
3.กลุ่มอายุ 3-5 ปี :ประเมินพัฒนาการ ใช้คู่มือ DSPM เน้น คร ูหมอ พ่อแม/่ผู้ปกครอง  
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ด้วย NEST step 
           -Nutrition : โปรตีน ไข่ม้ือละฟอง โภชนาการเด็ก 
           -Exercise : มีสถานที ให้เด็กกระโดดโลดเต้น มีของเล่นที่เอ้ือต่อพัฒนาการ 
           -Sleep : การนอนคุณภาพ ต้องนอนก่อน 2 ทุ่ม กลางคืนควรนอน 11-12 ชั่วโมง   



๑๖ 
 

ประเด็น รายละเอียดการขับเคลื่อนนโยบาย 

            -Tooth : สุขภาพช่องปาก ลดการเกิด NCD  
ให้พ้ืนทีมี่การพัฒนา ศพด.ระดับดีเด่นอำเภอละ 1 แห่ง ,ชุดกระตุ้นพัฒนาการเด็กควรให้
ผู้ปกครองยืมไปใช้ทีบ่้านได้  
4.กลุ่มอายุ 6 ปี ประเมิน IQ 5ปีต่อครั้ง ครบรอบประเมิน ป.1 เทอม 2 ปี64 นี้ เด็กจะดี คร ู 
   หมอ พ่อแม่ต้องร่วมดูแล การคัดกรองโรคทางสุขภาพจิตเด็ก 4 โรค ได้แก่ สมาธิสั้น ออทิสซึม 
   แอลดี และ ภาวะเรียนรู้ช้า คัดกรองหากพบผิดปกติ ให้การรักษาโดยเร็ว 
5.กลุ่มวัยรุ่น : To Be Number 1 ลดอัตราการติดยาเสพติด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
   ให้มีการตั้งคณะกรรมการ To Be No1 ระดับอำเภอและขับเคลื่อนการดำเนินงานในพ้ืนที่ 
   ให้ สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขาในการขับเคลื่อน ขับเคลื่อนด้วย 3 ก.(กองทุน/กรรมการ/ 
   กิจกรรม) 3ย. (ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน) ให้เลือกอำเภอละ 1 ชุมชน เสริมสร้างชุมชนรักการอ่าน  
   ให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นห้องสมุดสำหรับเด็กและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก  
   “อ่านทุกวัน มหัศจรรย์บรรเจิด” 
6.ผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุ 
            - ตำบล LTC กิจกรรม การเบิกจ่ายเงิน  
            - Care Plan  Care Giver ทำ CP ครบ 
            - ผู้สูงอายุได้รับการป้องกันและดูแลภาวะซึมเศร้า 3 D  : Depression Dementia 
              และ Delirium 

สุขภาพจิต
เชิงรุก -
ชุมขน 

1.ลดอัตราฆ่าตัวตาย โดยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในประชาชนทั่วไป 
2.ถ้ามีผู้ป่วยที่ฆ่าตัวตาย ต้องสอบสวนเพ่ือหาสาเหตุทุกราย (หุนหันพลันแล่น/เมาเหล้า/เสพยา) 
  เรื่องยาเสพติดให้เน้นการบังคับใช้กฎหมาย โรคซึมเศร้า/จิตเภทให้ดูระบบคัดกรอง ระบบการ 
  รักษา ,กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCD) เน้นระบบคัดกรอง 2Q 9Q 8Q 
3.งานยาเสพติด การบำบัดฟ้ืนฟูโดยมีส่วนร่วมของชุมชน (Community based treatment  
   and rehabilitation: CBTx ) มีเป้าหมายหลักท่ีสำคัญ คือเพ่ือให้เกิดการดูแลผู้ใช้ ยาเสพติด 
   แบบองค์รวมด้วยความเข้มข้นที่แตกต่างกันไปตามแต่บริบท 

N:New Normal 

ประเด็น รายละเอียดการขับเคลื่อนนโยบาย 

ประชาชน
รอบรูด้้าน
สุขภาพ   

1.ปิงปองจราจรชีวิต 7 สีกำกับติดตามการรักษาผู้ป่วยในทุกระดับ (อสม. รพ.สต. รพช. รพท.) 
2.ใช้ Family folder Family tree diagram ในการดูแลครอบครัวประกอบด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้น 
   อาจารย์โกมาศ 
3.ดูแลถึงระดับครอบครัว/โรงครัว/ห้องครัว ให้สุขศึกษารายบุคคล รายกลุ่ม ดูแลตั้งแต่ 
   โรงพยาบาลจนถึงบ้าน สร้าง Health Literacy : 3อ. 3ส. ให้กับผู้ป่วย ปรับเปลี่ยน 
   พฤติกรรม สู่การมีสุขภาพแข็งแรง ลดอุบัติการณ์โรค DMHT 

New 
normal 
COVID19 

1.Innovative Health System 
2.New normal Medical Service ถ้าเกิดการระบาดยาว ต้องปรับระบบบริการให้มีการ 
delivery ระบบไปหาคนไข้ เน้นมาตรการ DMH(Distancing/Mask wearing /Hand washing) 



๑๗ 
 

G:Good Governance 

ประเด็น รายละเอียดการขับเคลื่อนนโยบาย 

ITA   หลักธรรมาภิบาล (Integrity : ซื่อสัตย์ Transparency : โปร่งใส Assessment :การประเมิน) 
๑.มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
   -Responsibility : การตอบสนองความต้องการ 
   -Efficiency : ความคุ้มค่า คุ้มทุน 
   -Effectiveness : ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
๒.ปลูก/ปลุกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม 
๓.การมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้เสีย 
๔.อ่ืนๆ ได้แก่ ความเสมอภาค นิติธรรม รับผิดชอบ 

B:Business 

ประเด็น รายละเอียดการขับเคลื่อนนโยบาย 

การแพทย์
แผนไทย
และ
การแพทย์
ทางเลือก 

1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใช้ยาสมุนไพร ๑๐,๐๐๐ บาทต่อ โดยโรงพยาบาล 
   อินทร์บุรี เป็นแหล่งผลิต มี OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน 2 กลุ่มโรค URI Diarrhea 
2. โรงพยาบาลชุมชนใช้ยาสมุนไพร ๓๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ บาทต่อโรงพยาบาล มี OPD แพทย์ 
    แผนไทยคู่ขนาน 
3. เน้นสมุนไพรทางการแพทย์ สร้างแบรนด์ เช่น ฟ้าทลายโจร เป็นสมุนไพรต้านไวรัส 
4. ต้นน้ำ ส่งเสริมชุมชน และรัฐวิสาหกิจปลูกสมุนไพร ขมิ้นชัน หรือฟ้าทลายโจรส่ง โรงพยาบาล 
    อินทร์บุรี ผลิต product champion ของชุมชน 
    กลางน้ำ ทุก รพ.สต. รพช.นำไปใช้ 
    ปลายน้ำ RDU AMR ผ่านเกณฑ์ URI Diarrhea ลดจำนวนครั้งการมาโรงพยาบาลของ 
    ประชาชน 

งบสอย 
กองทุน
ต่างๆ 

1.เทียบคู่มือการบริหารกองทุน สปสช.ในรายการทีเ่ป็นการจ่ายตามรายการที่กำหนด  
   (fee Schedule) ทุกตัวให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบ KPI นั้นๆ ติดตามผลการดำเนินงาน  
   ส่งมอบข้อมูลให้พ้ืนที่ 
2. สภาพคล่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ ๒ เดือน เพ่ือช่วยแม่ข่ายไม่ติดวิกฤติ 
3. ติดตามการดำเนินงาน planfin ใน กวป.ทุกเดือน 

การส่งเสริม
แหล่ง
ท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

1.Happy Healthy Home stay บ้านน่านอน องค์กรน่าอยู่ ประเมิน ๕ ส.ทุกหน่วยงาน 
   ในสังกัด  
2.ความพร้อมในการกู้ชีพฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยว โดย 1)คน หรือ ทีมมีศักยภาพ สามารถ 
   CPR ได ้2.) อุปกรณ ์AED กระจายอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญ 3) ระบบ 1669 
   ที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 



๑๘ 
 

U:Unity 

ประเด็น รายละเอียดการขับเคลื่อนนโยบาย 

องค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ 

1.ให้มีทีมต้นแบบของแต่ละอำเภอ หาบุคคลต้นแบบ / องค์กรต้นแบบ 
2.คุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
พอเพียง  หมายถึง  ความพอเพียงในการดำเนินชีวิต แบบทางสายกลาง มีเหตุผลใช้ความรู้ในการ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่
ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
วินัย  หมายถึง  การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้
ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย 
สุจริต  หมายถึง  ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหลักในการรักษาความจริง ความ
ถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการกระทำที่
ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทำให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย 
จิตอาสา  หมายถึง  การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ และอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งอัน
มิใช่หน้าที่ของตนเอง ด้วยความรัก ความสามัคคี เพ่ือประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของ
ประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพ่ือ ความดี เอ้ืออาทรต่อคนร่วมสังคม ทำอย่าง
สม่ำเสมอจนเป็นนิสัย 

  

R:Response 

ประเด็น รายละเอียดการขับเคลื่อนนโยบาย 

นโยบาย
ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
“บ้านน่านอน 
เมืองน่าอยู่” 
“บ้านน่านอน 
องค์กรน่าอยู่” 
“บ้านปลอดโรค 
คนปลอดภัย” 

1.ดัชนีลูกน้ำยุงลายในบ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง 
  ต้องมีค่า HI CI เป็นศูนย์ 
2.อุบัติการณ์โรคไข้เลือดออก ลดลงให้มากที่สุด วางแผนในการการป้องกันโรคและควบคุมโรค 
   อย่างมีระบบ ต่อเนื่อง  
3.การจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management): IVM 
   กระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการควบคุม 
   พาหะนำโรค เพ่ือลดหรือหยุดยั้งการแพร่เชื้อโรค 

EOC 1. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) ให้จัดทำ Incidence 
    Action Plan ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่เป็นปัญหาของสิงห์บุรี  ได้แก่ ๑)น้ำท่วม  ๒) COVID  
    ๓) DHF  ๔)Diarrhea หมู ่ 
2.ให้กำหนดเกณฑ์การเปิดและปิด EOC ให้ชัดตั้งแต ่ตำบล อำเภอ จังหวัด การเตรียมความ 
   พร้อม13 กล่องภารกิจรวมถึงระบบบัญชาการ (ICS)  

 
 
 



๑๙ 
 

I:Information and Technology 

ประเด็น รายละเอียดการขับเคลื่อนนโยบาย 

ระบบ
ข้อมูลฯ 

1.พัฒนาระบบส่งต่อด้วยโปรแกรม Thai refer วิเคราะห์ อนาคต refer ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว 
2.ระบบกำกับติดตามผลงาน พัฒนาโปรแกรมให้สามารถดูข้อมูลลงถึงระดับหมู่บ้าน 
   จัดหาโปรแกรมต่างๆ ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

Smart 
Hospital 

1.โรงพยาบาลมรีะบบคิวออนไลน์ที่ใช้ได้จริง 
2.ระบบ Paperless and less paper  

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณแผนงาน/
โครงการ/งบประมาณ ป 2564   

 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุข 

ปงบประมาณ 2564 

(ขับเคลื่อนยุทธศาสตร) 
 

 



งบ สป. เบกิจา่ยแทนกรม พัฒนาจังหวดั อบจ.
การแพทย์

ฉุกเฉนิ
แพทยแ์ผนไทย

PP&P E. 4 21 33 64,800.00      124,490.00       1,096,000.00    -    -      -            1,285,290.00 CPPO

SE. 2 24 33 -               1,801,750.00    -                  -    -      87,300.00   1,889,050.00 CSO 

PE. 1 1 1 -               -                  -                  -    -      -            -               CHRO

GE. 4 10 13 125,025.00    28,000.00        -                  -    -      153,025.00    CFO/CIO

รวม 11 56 80 189,825.00    1,954,240.00    1,096,000.00    -    -      87,300.00   3,327,365.00 

รวม ผูรั้บผดิชอบ

สรปุแผนงาน/โครงการ งานขับเคลือ่นยทุธศาสตร ์จ าแนกยทุธศาสตร ์งบประมาณและแหลง่งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ยทุธ 

ศาสตร์

แผน 

งาน

โครง

 การ

ตัวชีว้ัด

 (KPI)

งบประมาณ

21 สรปุงบ ขบัเคลือ่นยทุธ63



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1. 
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครอง
ผูบริโภค (Promotion, Prevention & 
Protection Excellence) 

 
 
 
 
 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

1 1 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 1     1,286,680 CPPO
1 1 รวมงบประมาณ       190,680 สป. CPPO
1 1 รวมงบประมาณ     1,096,000 พัฒนา

จังหวัด
CPPO

1 1 1 1 พัฒนาและสร้าง
ศักยภาพคนไทย
ทุกกลุ่มวัย

งบโครงการ บูรณาการ               -   สป. ส่งเสริม

 KPI 1. 
อัตราส่วนการ
ตายมารดาไทย

1.พัฒนาระบบบริการ 
MCH ให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์การประเมิน
 มาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก

1.อัตราส่วน
การตายมารดา
ไทยไม่เกิน 16
ต่อแสนการ
เกิดมีชีพ

 1.จัดประชุมคณะกรรมการงาน
อนามัยแม่และเด็กจังหวัดสิงห์บุรี 
ปีละ 3 คร้ัง และให้ทุก
โรงพยาบาลประเมินตนเองตาม
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก เพ่ือ
รองรับการประเมินทุก 3 ปี

จนท.สสจ/
รพท./รพช./
สสอ./รพ.สต

55 คน 1. ค่าอาหารอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมจ านวน 55 คนๆ ละ 25
 บาทจ านวน 3 คร้ัง

          4,125 สป. ธ.ค.63    
มี.ค.64     
มิ.ย-ส.ค.64

       4,125 1.นางนง
ลักษณ์
เกตุแก้ว
2.นางสาว
กาญจนา  
 อยู่นาค

PI.1.1ร้อยละ
ของหญิง
ต้ังครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์
คร้ังแรกเม่ือ
อายุครรภ์ 
น้อยกว่า 12 
สัปดาห์

2.เพ่ือจัดระบบการส่ง
ต่อหญิงต้ังครรภ์ มารดา
 และทารกแรกเกิด
ภาวะฉุกเฉินอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.หญิงต้ังครรภ์
ได้รับการฝาก
ครรภ์คร้ังแรก
เม่ืออายุครรภ์ 
น้อยกว่า 12 
สัปดาห์ ร้อยละ
 75

2.สนับสนุนให้พ้ืนท่ีประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีในการให้บริการหญิง
ต้ังครรภ์และมารดาในภาวะฉุกเฉิน

จนท.สสจ/
รพท./รพช./
สสอ./รพ.สต

PI.1.2 ร้อยละ
ของหญิง
ต้ังครรภ์ได้รับ
บริการฝาก
ครรภ์คุณภาพ

 3.หญิง
ต้ังครรภ์ได้รับ
บริการฝาก
ครรภ์คุณภาพ
ร้อยละ 75

3.จัดระบบการส่งต่อหญิงต้ังครรภ์
ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 
และส่งต่อข้อมูลผ่านระบบ Smart
 CoC

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

22 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

PI 1.3 ร้อยละ
หญิงไทยคลอด
ก่อนก าหนด

 4.หญิงไทย
คลอดก่อน
ก าหนดไม่เกิน
ร้อยละ 9.5

4.สนับสนุนให้พ้ืนท่ีประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ อสม.
ในการดูแลหญิงต้ังครรภ์เพ่ือ
ป้องกันการคลอดก่อนก าหนด 
และให้มาฝากครรภ์ก่อน 12 
สัปดาห์ โดยฝากครรภ์ครบตาม
เกณฑ์คุณภาพ

อสม.และ
แกนน า

5.แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทุก รพ.ทราบ
และปฏิบัติในปี 2564 ได้รับ
สนับสนุนจาก สปสช.ยังมีการวัด
ความยาวปากมดลูกในช่วงอายุ 
ครรภ์ 15-24 สัปดาห์ เร่ิม
นับต้ังแต่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นไป

6.บูรณาการการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก
ปฐมวัย ผ่านกลไกคณะกรรมการ
อนามัยแม่และเด็ก และภาคี
เครือข่ายในทุกระดับเพ่ือ
ขับเคล่ือน มหัศจรรย์ 1000 วัน 
แรกแห่งชีวิต

7.ก ากับและ นิเทศติดตามงาน ปี
ละ 2 คร้ัง

23 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

1 1 1 KPI 2. ร้อยละ
ของเด็ก 0-5 ปี
 มีพัฒนาการ
สมวัย

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
เจริญเติบโต 
พัฒนาการสมวัย พร้อม
เรียนรู้ ตามช่วงวัย

 1. เด็ก 0-5 ปี 
ในช่วงอายุท่ี
ก าหนดมี
พัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
85

1.ติดตามให้พ้ืนท่ีทุกอ าเภอจัดท า
แผนงาน/โครงการพัฒนาและ
สร้างศักยภาพ/แลกเปล่ียนความรู้
ในเจ้าหน้าท่ี ผู้ปกครอง ครูศูนย์
เด็กเล็ก แกนน าอสม.ในการ
ส่งเสริม และการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ 
DSPM

  PI 2.1 ความ
ครอบคลุมใน
การตรวจคัด
กรอง
พัฒนาการ 5 
ช่วงอายุ 
9,18,30,42 
และ 60 เดือน

2.ส่งเสริมให้ประชาชน
มีความตระหนักรู้เร่ือง
การเล้ียงดูเด็กอย่างมี
คุณภาพ

 2. เด็ก 0-5 ปี 
ในช่วงอายุท่ี
ก าหนดได้รับ
การคัดกรอง
พัฒนาการ 
ร้อยละ 90

2.ติดตามพ้ืนท่ีให้ความรู้ฝึกทักษะ
ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
ให้กับหญิงต้ังครรภ์และมารดาท่ีมี
บุตรอายุ แรกเกิดถึง 6 ปี ด้วย
กิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน 
เฝ้าดูฟัน

PI 2.2 ค้นหา
พัฒนาการ
สงสัยล่าช้า

3. ค้นหา
พัฒนาการ
สงสัยล่าช้า
ร้อยละ 20

3.ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
เข้าถึงและเข้าใจการใช้คู่มือ DSPM

PI  2.3 เด็ก
พัฒนาการ
สงสัยล่าช้า
ได้รับการ
ติดตามและ
กระตุ้น

4.เด็ก
พัฒนาการ
สงสัยล่าช้า
ได้รับการ
ติดตามและ
กระตุ้น  ร้อย
ละ 90

4.สนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปกครอง 
และผู้เล้ียงเด็กเห็นความส าคัญใน  
เร่ืองพัฒนาการเด็กหากพบ สงสัย
ล่าช้าให้ช่วยกระตุ้นและพา มาพบ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข   เพ่ือ
กระตุ้นพัฒนาการ

1 1 2 PI 2.4 ครอบครัวอบอุ่น
สุขใจ

งบโครงการ               -   ส่งเสริม

24 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

PI 2.4 ร้อยละ
ของเด็กอายุ 
0-5 ปีท่ีพบ
พัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นด้วย
TEDA4I

ครอบครัวอบอุ่น
สุขใจ

5.เด็กอายุ 0-5
 ปีท่ีพบ
พัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นด้วย
TEDA4I ร้อย
ละ 70

 5.มีการรณรงค์การคัดกรองและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี
ละ 1  คร้ัง

1.นางนง
ลักษณ์
เกตุแก้ว
2.นางสาว
กาญจนา  
 อยู่นาค

6.ก ากับและนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานและระบบข้อมูลราย
ไตรมาส

7.ประชาสัมพันธ์การสร้างสัมพันธ์
ในครอบครัว

8.ติดตามเย่ียมครอบครัวทุก
ครอบครัวในเด็กพัฒนาการล่าช้า

9.อบรมการดูแลจิตใจและ
พฤติกรรมเด็กในครูปฐมวัยและ
ครอบครัว

10.เชือมโยงการช่วยเหลือส่งต่อ
เด็กปฐมวัย

1 1 1 3 พัฒนาและสร้าง
ศักยภาพคนไทย
ทุกกลุ่มวัย

งบโครงการ บูรณาการ               -   สป. ส่งเสริม

KPI 3. ร้อยละ
ของเด็ก 0-5 ปี
 สูงดีสมส่วน 
และส่วนสูง
เฉล่ียท่ีอายุ 5 ปี

พัฒนาและสร้าง
ศักยภาพคนไทย
ทุกกลุ่มวัย

1.เพ่ือส่งเสริม
โภชนาการสตรีและ
เด็กปฐมวัย

เด็ก 0-5 ปี สูง
ดีสมส่วน ร้อย
ละ 62 และ
ส่วนสูงเฉล่ียท่ี
อายุ 5 ปี

1.สนับสนุนให้พ้ืนท่ีประชุมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามหลัก 3
 อ3 สในผู้ปกครอง ครู พีเล้ียง อส
ม.และเครือข่าย

ผู้ปกครอง 
ครู พีเล้ียง 
อสม.และ
เครือข่าย

1.นางนง
ลักษณ์
เกตุแก้ว
2.นางสาว
กาญจนา  
 อยู่นาค

25 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

2.เพ่ือให้มีการดาเนิน
งานโภชนาการแบบ
บูรณาการใน ANC 
WCC หมู่บ้าน และศูนย์
เด็กเล็ก

2.สนับสนุนให้พ้ืนท่ีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในเร่ืองการจัดส่ิงแวดล้อมท่ี
เหมาะสมในการปฏิบัติตัวตามหลัก
 3 อ 3 ส ในศูนย์เด็กเล็ก/ใน
ครอบครัว

3.เพ่ือพัฒนาการ
ให้บริการโภชนาการใน
 ANC และ WCC

3.ส่งเสริมให้ทุกสถานบริการเจาะ
เลือดตรวจ Hct/CBC (รพ.)ใน
เด็กไทยอายุ 6-12 เดือน

4.เพ่ือสร้างความรอบรู้
ด้านโภชนาการสตรีและ
เด็ก

4.ออกติดตามเย่ียมประเมินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพร้อมท้องถ่ินและ
พัฒนาสังคมและผู้ท่ีเก่ียวข้อง

6 อ าเภอ 25 1.ค่าอาหาร อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
 จ านวน 25 คน ๆ ละ 70 จ านวน
 6 อ าเภอ

        10,500 สป. มี.ค.- เม.ย.
64

      10,500

5.น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ปีละ 4 
คร้ัง คือ (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย,และ ก.ย.)

1 1 1 4 พัฒนาและสร้าง
ศักยภาพคนไทย
ทุกกลุ่มวัย

งบโครงการ บูรณาการ               -   สป. ส่งเสริม

KPI 4 ร้อยละ
เด็กวัยเรียน 
(6-14ปี)สูงดี
สมส่วน

พัฒนาและสร้าง
ศักยภาพคนไทย
ทุกกลุ่มวัย

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัย
เรียนแข็งแรงและฉลาด

 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย
เรียนและการแก้ไขปัญหาทุพ
โภชนาการในเด็กวัยเรียน

1.นางนง
ลักษณ์
เกตุแก้ว
2.นางสาว
กาญจนา  
 อยู่นาค

 1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ควบคุม ก ากับ การด าเนินงาน
แก้ไขภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัย
เรียนของคปสอ.ต่างๆ

1.2 ออกติดตามและประเมินงาน
อนามัยโรงเรียน

6 อ าเภอ 25 1.ค่าอาหารอาหารว่างเคร่ืองด่ืม  
จ านวน 25 คน ๆ ละ 70บาท   
จ านวน 6 อ าเภอ

        10,500 สป พ.ค.-มิ.ย.64       10,500

26 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

1.3 ประชุมคณะท างานพัฒนา
คลินิคให้ค าปรึกษาลดอ้วนในเด็ก
วัยเรียน

 1.4 จัดท าคู่มือการให้ค าปรึกษา
ในคลินิคเด็กอ้วน

 1.5 รณรงค์การด่ืมนมจืดและ
การออกก าลังกายเพ่ือเด็กสูงดีสม
ส่วนในงานวันเด็กแห่งชาติและวัน
ด่ืมนมโลก

1.6 รณรงค์ให้เด็กไทยสูงดีสมส่วน
 ไม่อ้วน ผอม เต้ีย

1.7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การให้ค าปรึกษาลดอ้วน และ
กระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

 1.8 เย่ียมเสริมพลังและนิเทศ
ติดตามการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียน การแก้ไข
ปัญหาทุพโภชนาการ คลินิคเด็ก
อ้วน มาตรฐานเคร่ืองช่ังน้ าหนัก-
วัดส่วนสูงและโรงเรียนต้นแบบ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

 2.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
  การดูแลสุขภาพนักเรียน  การ
ให้บริการอนามัยโรงเรียน

    2.1 สนับสนุนส่ือ/ข้อมูล
วิชาการ/แบบรายงาน

     2.2 สนับสนุนสมุดบันทึกการ
ตรวจสุขภาพด้วยตนเองของนร.

27 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

     2.3 ควบคุม ก ากับ การ
ให้บริการอนามัยโรงเรียน เช่น
การส ารวจข้อมูลการดูแลสุขภาพ 
 นร.,การตรวจสุขภาพ นร.,การ
เฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต

     2.4 สนับสนุนการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ / 
โรงเรียนต้นแบบความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ โรงเรียนต้นแบบลดเส่ียง
ลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

1 1 4 5 ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน TO 
BE NUMBER 
ONE

งบโครงการ ระดับจังหวัด+ภาค       190,680 สป. ส่งเสริม

 KPI 5 ระดับ
ความส าเร็จ
ของอ าเภอท่ีมี
การขับเคล่ือน
กิจกรรม TO 
BE NUMBER 
ONE

ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน TO BE 
NUMBER ONE(
กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE 
TEEN 
DANCERCISE 
จังหวัดสิงห์บุรี 
ประจ า 
ปีงบประมาณ 2564)

1. เพ่ือให้สมาชิก TO 
BE NUMBER ONE 
เกิดค่านิยมเป็นหน่ึงโดย
ไม่พ่ึงยาเสพติด

ทุกอ าเภอมี
การขับเคล่ือน
กิจกรรม TO 
BE NUMBER 
ONE ท่ีระดับ2

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
TEEN DANCERCISE จังหวัด
สิงห์บุรี ประจ า ปีงบประมาณ 
2564

3 รุ่น      1.
รุ่น 
Pre-Teenag
e 2.รุ่น 
Teenage 
3.รุ่น Junior

400         92,000 สป. 14 พ.ย.63       92,000 นางสาว
ภาณุมาศ 
 เรือนหลวง

2.เพ่ือให้เยาวชนได้รับ
ประสบการณ์ และ
เพ่ิมพูนทักษะจากการ
ฝึกแก้ปัญหาพัฒนา EQ
 ท้ังด้วยตนเอง และ
จากกลุ่มเพ่ือนวัย
เดียวกัน

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
TEEN DANCERCISE จังหวัด
สิงห์บุรี ประจ า ปีงบประมาณ 
2565(ภาค)

        98,680 สป.

28 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

1 1 4 5 ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน TO BE 
NUMBER ONE 
เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

งบโครงการ     1,096,000 งบ
พัฒนา
จังหวัด

 1,096,000 ส่งเสริม

 KPI 5 ระดับ
ความส าเร็จ
ของอ าเภอท่ีมี
การขับเคล่ือน
กิจกรรม TO 
BE NUMBER 
ONE

ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน TO 
BE NUMBER 
ONE เพ่ือ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด

1. เพ่ือให้สมาชิก TO 
BE NUMBER ONE 
เกิดค่านิยมเป็นหน่ึงโดย
ไม่พ่ึงยาเสพติด

ทุกอ าเภอมี
การขับเคล่ือน
กิจกรรม TO 
BE NUMBER 
ONE ท่ีระดับ2

1.ประชุมคณะกรรมการโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ระดับ

คกก.ตาม
ค าส่ัง

40 1.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร
กลางวัน40 คน x 1 ม้ือ x 3 คร้ัง 
x100 บาท รวม 12,000 บาท  
2.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม 40 คน x 2 ม้ือ x 3
 คร้ังx25บาท  รวม 6,000 บาท

        18,000 งบ
พัฒนา
จังหวัด

ธ.ค.63/
เม.ย.64/
ส.ค.64

      18,000 นางสาว
ภาณุมาศ 
 เรือนหลวง

KPI 6 ร้อยละ
ของผู้เสพราย
ใหม่ในกลุ่ม
ประชากรวัย
เส่ียงสูง (ช่วง
อายุ 15 - 24 
ปี) ไม่เกินร้อย
ละ 60 ของผู้
เสพราย ใหม่
ท้ังหมด

2.เพ่ือให้เยาวชนได้รับ
ประสบการณ์ และ
เพ่ิมพูนทักษะจากการ
ฝึกแก้ปัญหาพัฒนา EQ
 ท้ังด้วยตนเอง และ
จากกลุ่มเพ่ือนวัย
เดียวกัน

ผู้เสพรายใหม่
ในกลุ่ม
ประชากรวัย
เส่ียงสูง (ช่วง
อายุ 15 - 24 
ปี) ไม่เกินร้อย
ละ 60 ของผู้
เสพราย ใหม่
ท้ังหมด

2.จัดต้ังค าส่ังขับเคล่ือนงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
ระดับอ าเภอ/ต าบล

สสอ.

29 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

3.ประชุมคณะกรรมการโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ระดับ
อ าเภอ

คกก ตาม
ค าส่ังระดับ
อ าเภอ

30คน/
คร้ัง*3
คร้ัง

1.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร
กลางวัน6 อ าเภอๆ ละ 30 คน x 
1 ม้ือ x 3 คร้ัง x100บาท รวม
54,00บาท              2.ค่าจ้าง
เหมาจัดท าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 6 อ าเภอๆ ละ 30 คน x
 2 ม้ือ x 3 คร้ังx25 บาทรวม
27,000 บาท

        81,000 งบ
พัฒนา
จังหวัด

ธ.ค.63/
เม.ย.64/
ส.ค.64

      81,000 สสจ./
สสอ.ทุก
อ าเภอ

4.พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ชมรม TO BE NUMBER ONE  
ชมรมประเภท สถานศึกษา ชุมชน
 สถานประกอบการ ชมรม TO BE
 NUMBER ONE จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้น าสมาชิก
ชมรม

50 1.ค่าวิทยากรอบรม1 คน x 5 
ช่ัวโมง x1 วันx600บาท รวม 
3000 บาท
2.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร
กลางวัน 50 คน x 1 ม้ือ x 1วัน 
x100 บาท  รวม5,000 บาท     
3.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม 50 คน x 2 ม้ือ x 
1วัน  x25 บาท  รวม 6,000 บาท

        10,500 งบ
พัฒนา
จังหวัด

ธ.ค.63       10,500 สสจ.

30 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

5.อบรมแกนน าสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE  ชมรมประเภท 
สถานศึกษา ชุมชน สถาน
ประกอบกา TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดสิงห์บุรี

สมาชิกชมรม 50 1.ค่าวิทยากรอบรม 2 คน x 5 
ช่ัวโมง x2 วันx600บาท x2 รุ่น
รวม 24,000 บาท        
2.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร
กลางวัน 50 คน x 1 ม้ือ x 2วัน 
x100 บาท  x2 รุ่น รวม20,000
บาท      
3.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม 50 คน x 2 ม้ือ x 
2วัน  x25 บาท x2 รุ่น  รวม 
10,000 บาท

        54,000 งบ
พัฒนา
จังหวัด

พฤษาคม 64       54,000 สสจ

6.กิจกรรมการประกวด TO BE 
NUMBER ONE IDOL จังหวัด
สิงห์บุรี

ผู้เข้าร่วม
ประกวด 
และผู้ร่วม
กิจกรรม

100 1.ค่าจ่างเหมาท าอาหารกลางวัน
อาหารกลางวัน 100 คน x 1 ม้ือ 
x 1วัน x100 บาท   รวม10,000
บาท  2.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คน x 2 
ม้ือ x 1วัน  x25 บาท รวม 5,000
 บาท      3.ค่าเช่าเคร่ืองเสีง 
3,500 บาท  4.โล่รางวัล 6อัน
x1,200 บาท รวม7,200 บาท 5.
ค่าตอบแทนคกก.ประกวด 5คน
x400บาท รวม2,000บาท    6.
เงินรางวัลกิจกรรมการประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
IDOL จังหวัดสิงห์บุรี  

        40,700 งบ
พัฒนา
จังหวัด

ก.พ.64       40,700 สสจ.

31 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

รางวัลท่ี 1 - 3  และรางวัลชมเชย
-รางวัลท่ี 1  จ านวน 1 รางวัล
5000บาท  
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1
จ านวน 1 รางวัล 3000บาท 
 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
จ านวน 1 รางวัล 2,000บาท
-รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ
 1,000 บาทx3 รวม 3,000 บาท

7.กิจกรรมการประกวดชมรม 
TO BE NUMBER ONE  จังหวัด
สิงห์บุรี

ชมรม 100 1.ค่าจ่างเหมาท าอาหารกลางวัน
อาหารกลางวัน 100 คน x 1 ม้ือ 
x 1วัน x100 บาท รวม10,000
บาท  
2.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม 100 คน x 2 ม้ือ x
 1วัน  x25 บาท รวม 5,000 บาท
      
3.ค่าเช่าเคร่ืองเสีง 3,500 บาท  
4.โล่รางวัล 5อันx1,200 บาท 
รวม6,000 บาท 
5.ค่าตอบแทนคกก.ประกวด 5
คนx400บาท รวม2,000บาท    
6.เงินรางวัลกิจกรรมการประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE  
จังหวัดสิงห์บุรี  รางวัลท่ี 1 - 3  
และรางวัลชมเชย

        91,500 งบ
พัฒนา
จังหวัด

มิ.ย.64       91,500 สสจ.

32 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

 -รางวัลท่ี 1 
 จ านวน 5 รางวัลx5000บาท 
รวม25,000บาท  -รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 จ านวน 5 รางวัล
x3000บาท รวม15,000บาท -
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 
จ านวน 5 รางวัล x2,000บาท 
รวม 10,000-รางวัลชมเชย 15 
รางวัล x 1,000 บาท รวม 
15,000 บาท

8.ประชุมเตรียมความพร้อมชมรม ชมรมท่ีเข้า
ร่วม
ประกวด
ระดับภาค

30คน/
คร้ัง*2
คร้ัง

1.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร
กลางวัน 30 คน x 1 ม้ือ x 2 คร้ัง
 x100บาท รวม6,00บาท         
 2.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม 6  30 คน x 1 ม้ือ 
x 2คร้ังx25 บาทรวม3,000 บาท

          9,000 งบ
พัฒนา
จังหวัด

มิ.ย.64        9,000 สสจ.

9.กิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่ง
และดี TO BE NUMBER ONE 
IDOL ระดับภาค

ตัวแทน 
idolจังหวัด 
และ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

25 1.ค่าเช่าท่ีพัก ส าหรับผู้ร่วม
กิจกรรม (บุคคลภายนอก) 25 คน
 x 1 คืน x750 บาท รวม 
18,750บาท 2.ค่าจ้างเหมาจัด
ท าอาหารกลางวัน1ม้ือ และ
ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x25 คน x 2วัน 
X 240 บาท รวม12,000 บาท

        30,750 งบ
พัฒนา
จังหวัด

มี.ค.64       30,750 สสจ.

33 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

10.กิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE ระดับภาค

ผู้เข้าร่วม
ประกวด 
และผู้ร่วม
กิจกรรม

40 1.ค่าเช่าท่ีพัก ส าหรับสมาชิก
ชมรมชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ประเภท อ าเภอ 
สถานศึกษา ชุมชน สถาน
ประกอบการผู้ร่วมกิจกรรม  
40x1 คืน x750บาท รวม30,000
 บาท    

      118,600 งบ
พัฒนา
จังหวัด

ก.ค.64     118,600

2. ค่าเช่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 30คนx1
คืน x900 บาท รวม 27,000 บาท
 3.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร
กลางวัน1ม้ือ และค่าจ้างเหมาจัด
ท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ
 x70คน x 2วัน X 240 บาท รวม
33,600 บาท 4.จ้างเหมาจัดท า
สรุปผลงาน จ.+ชมรม 10เล่ม 
x400 บาท x7 ชมรม รวม28,000
  บาท

11.กิจกรรมติดตามผลการ
ด าเนินงานและสรุปผลการ
ด าเนินงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE

ผู้ร่วม
กิจกรรม

30-35 1.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร
กลางวันประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานระดับจังหวัด 35 คน x
 1 ม้ือ x 2 คร้ัง x100บาท รวม
7,00บาท          
2.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ประชุมติดตามผล
การด าเนินงานระดับจังหวัด 35 
คน x 2 ม้ือ x 2คร้ังx25 บาทรวม
3,500 บาท

        21,750 งบ
พัฒนา
จังหวัด

เม.ย.64/
มิ.ย.64

      21,750 สสจ.

34 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

3.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร
กลางวันประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานระดับชมรม 30 คน x 
1 ม้ือ x 3 ชมรม x100บาท รวม
9,00บาท          
4.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ประชุมติดตามผล
การด าเนินงานระดับจังหวัด 30
คน x 1 ม้ือ x 3 ชมรมx25 บาท
รวม2,250 บาท

12.กิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE ระดับประเทศ

ผู้ร่วม
กิจกรรม

82 1.ค่าเช่าท่ีพัก ส าหรับสมาชิก
ชมรม สถานศึกษา ชุมชน สถาน
ประกอบการ ผู้ร่วมกิจกรรม 
(บุคคลภายนอก) กลุ่มท่ี 1  10 
คน x 4 คืนx750บาท รวม 
30,000 บาท 
2.ค่าเช่าท่ีพัก ส าหรับสมาชิก
ชมรม สถานศึกษา ชุมชน สถาน
ประกอบการ ผู้ร่วมกิจกรรม 
(บุคคลภายนอก) กลุ่มท่ี 2   30 
คน x2 คืนx750บาท รวม 
45,000 บาท  

      519,120 งบ
พัฒนา
จังหวัด

ก.ค.64     519,240 สสจ.

35 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

3.ค่าเช่าท่ีพัก ส าหรับเจ้าหน้าท่ี  
(ข้าราชการประเภทอ านวยการ 
ระดับสูง) เรือนจ า  ปกครอง 
สถานศึกษา พัฒนาชุมชน 
สาธารณสุข แรงงาน 6 คน x2 
คืนx2,400บาท รวม 28,800 บาท
4.ค่าเช่าท่ีพัก ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
(ข้าราชการ)เรือนจ า  ปกครอง 
สถานศึกษา พัฒนาชุมชน 
สาธารณสุข แรงงาน กลุ่มท่ี 1 6
คนx4 คืนx900 บาท รวม21,600
 บาท 

5.ค่าเช่าท่ีพัก ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
(ข้าราชการ)เรือนจ า  ปกครอง 
สถานศึกษา พัฒนาชุมชน 
สาธารณสุข แรงงาน กลุ่มท่ี 2  30
 คน x2 คืนx900บาท รวม 
54,000 บาท  
6.ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม2 ม้ือ สมาชิก
ชมรมชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ประเภท อ าเภอ 
สถานศึกษา ชุมชน สถาน
ประกอบการ และข้าราชการ จ.
สิงห์บุรี วันกลุ่มท่ี 1   16คนx 5 
วัน x240บาท รวม 19,200  

36 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

7.ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม2 ม้ือ สมาชิก
ชมรมชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ประเภท อ าเภอ 
สถานศึกษา ชุมชน สถาน
ประกอบการ และข้าราชการ จ.
สิงห์บุรี วันกลุ่มท่ี 2  66คนx3 วัน
 x240บาท รวม 47,520 บาท   
8.ค่าจ้างเหมาจัดท าบูธนิทรรศการ
 7บูธ x35,000 บาท นวม
245,000 บาท  9.จ้างเหมาจัดท า
เลมผลงาน 7 ชมรมx 10 เล่ม
x400บาท รวม 28,000 บาท

13.ส่ือ จ้างเหมา         64,580 งบ
พัฒนา
จังหวัด

มี.ค.-64       64,580 สสจ.

14.ค่ายพัฒนาสมาชิกฯ สมาชิกชมรม 10 สนับสนุนค่าลงทะเบียน 10คน
x3500 บาท

        35,000 งบ
พัฒนา
จังหวัด

มี.ค.64       35,000 สสจ.

15.เล่มสรุปโครงการ ค่าจ้างจัดท าเล่ม2 เล่มx750 บาท           1,500 งบ
พัฒนา
จังหวัด

ส.ค.64        1,500 สสจ.

3.เพ่ือให้สมาชิก มี
ภูมิคุ้มกันทางจิต และ
ทักษะการด าเนินชีวิตท่ี
ปลอดภัยจากยาเสพติด
 และปัญหารอบด้าน ท่ี
พบในวัยรุ่นและเยาวชน

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

พ.ย.63 - 
ก.ย.64

สสอ.

37 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

4.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพเยาวชนให้
เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเช่ือม่ัน
และภาคภูมิใจในตนเอง

17.สร้างแกนน าเยาวชนในพ้ืนท่ี 
ให้มีองค์ความรู้การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และทักษะ
การด ารงชีวิต และความรู้ด้านการ
ป้องกันและปัญหายาเสพติด

พ.ย.63 - 
ก.ย.64

สสอ.

18.จัดต้ังชมรม และศูนย์เพ่ือนใจ 
 TO BE NUMBER ONE ในพ้ืนท่ี 
เพ่ือเป็นศูนย์รวมสมาชิก ได้
มาร่วมกิจกรรม เน้นการ
ช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนา
สมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข
 การด าเนินงานภายใต้แนวคิด 
“ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา 
พัฒนา EQ”

พ.ย.63 - 
ก.ย.64

สสอ.

19.สนับสนุนให้สมาชิก เข้าร่วม
กิจกรรม ในจังหวัด/ระดับภาค/
ประเทศ

พ.ย.63 - 
ก.ย.64

สสอ.

1 1 5 14,15,-16 พัฒนาและสร้าง
ศักยภาพคนไทย
ทุกกลุ่มวัย

งบโครงการ บูรณาการ               -   สป       18,000 ส่งเสริม

1 1 5 17 พัฒนาและสร้าง
ศักยภาพคนไทย
ทุกกลุ่มวัย

งบโครงการ               -   สปสช.  6,105,000 ส่งเสริม

KPI 14 ผู้สูงอายุ
มีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึง
ประสงค์ร้อยละ 
50 ข้ึนไป

พัฒนาและสร้าง
ศักยภาพคนไทย
ทุกกลุ่มวัย

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลส่งเสริม
สุขภาพจากทีมสหสาขา
วิชาชีพของหน่วย
บริการด้านสุขภาพท่ี
เก่ียวข้อง

1.ให้บริการสุขภาพ ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ และ
ให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุตามสภาวะสุขภาพต่างๆ 
อย่างเหมาะสม

ผู้สูงอายุ 49,844 มกราคม 
64-มิถุนายน
 64

นายสมพล
 พวงจันทร์

38 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

2. .ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพตนเอง

ผู้สูงอายุ

 3.ส่งเสริมการฟ้ืนฟูมรรถภาพทาง
กายเชิงรุกในผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
 โดยทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ผู้สูงอายุกลุ่มช่วยเหลือตนเองได้
สมบูรณ์อย่างน้อย ร้อยละ 30 
เพ่ือหาความบกพร่องทางกายท่ี
แอบแฝงและฟ้ืนฟูตามสภาพ
ปัญหาท่ีพบอย่างเหมาะสม

  3. สามารถลดภาระ
งบประมาณค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพภาครัฐ
อย่างย่ังยืน ลดความ
แออัดในสถานพยาบาล
เพ่ิมทักษะในการ
จัดการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนมีส่วนร่วม

4.คัดเลือกชมรมผู้สูงอายุท่ีมี
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีดีและ
ต่อเน่ืองเป็นชมรมผู้สูงอายุดีเด่น

ชมรม
ผู้สูงอายุ

111 
ชมรม

เงินรางวัลชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
ดีเด่น 1 ชมรม

          5,000 สป ก.พ.64        5,000

 4. เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพใน
ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
 /โรงเรียนผู้สูงอายุและ
ชุมชน

5.คัดเลือกวัดท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมของประชาชนและ
ชุมชน ในหลักการ 5 ร. คือ ร่มร่ืน,
 ร่มเย็น, ร่วมสร้าง, ร่วมจิต
วิญญาณ และร่วมพัฒนาเป็นวัด
ส่งเสริมสุขภาพดีเด่น

วัด 188 วัด เงินรางวัลส่งเสริมสุขภาพสู่วัด
รอบรู้สุขภาพดีเด่น 1 วัด

          5,000 สป ก.พ.64        5,000

2. เพ่ือให้บริการดูแล
ด้านสาธารณสุขถึงท่ี
บ้านอย่างต่อเน่ืองและ
สม่ าเสมอตามปัญหา
สุขภาพ และชุดสิทธิ
ประโยชน์โดยการมี
ส่วนร่วมของครอบครัว
 ชุมชน และท้องถ่ินให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี อยู่ในสังคมอย่างมี
ศักด์ิศรีเข้าถึงบริการ 
อย่างถ้วนหน้าและเท่า
เทียม เป็นการสร้าง

39 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

6.คัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมี
สุขอายุ 80 ปีข้ึนไป และ 100 ปี
ข้ึนไป ชายหญิงจากอ าเภอทุก
อ าเภอ เพ่ือให้ประชาชนมีตัวอย่าง
ในการสร้างแรงจูงใจท่ีจะมีอายุยืน
ยาวอย่างมีคุณภาพ

ผู้สูงอายุ 4 คน เงินรางวัลผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมี
สุขดีเด่น 4 คน ๆ ละ 2000 บาท

          8,000 สป มี.ค.64        8,000

7.สร้างความเข้มแข็งของภาคี
เครือข่ายการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ เผยแพร่  องค์
ความรู้และท าความเข้าใจนโยบาย

 KPI 15 ต าบล
ท่ีมีระบบการ
ส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาว (Long 
Term Care) 
ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ
95

ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุจังหวัด
สิงห์บุรี

ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพตาม
ความเหมาะสม และผู้
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับ
การดูแล

 ต าบลท่ีมี
ระบบการ
ส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาว (Long 
Term Care) 
ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ
95

   1.คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุให้
ครอบคลุมเพ่ือสามารถให้การดูแล
ได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังข้อมูล
ผู้สูงอายุท่ีจ าเป็นต้องได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือระยะยาว
 2.สนับสนุนการด าเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุให้ผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์
ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
3.สนับสนุนการด าเนินงานLTC 
ของผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ 
(Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
(Care giver) หรืออาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ

อปท นายสมพล
 พวงจันทร์

 KPI 16 
โรงพยาบาล
ขนาด 120 
เตียงข้ึนไปมี
คลินิกผู้สูงอายุ
 ร้อยละ 100

-เพ่ือให้มีหน่วยบริการ
พิเศษผู้สูงอายุท่ีผู้ป่วย
นอก

 โรงพยาบาล
ขนาด 120 
เตียงข้ึนไปมี
คลินิกผู้สูงอายุ
 ร้อยละ 100

1.จัดต้ังคลินิกผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาลขนาด 120 เตียงข้ึนไป
 ทุกแห่ง

เงินบ ารุง
ของ รพ.

40 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

-เพ่ือให้เป็นหน่วย
รวบรวมข้อมูลด้านการ
บ าบัดรักษา

2.ก าหนดรูปแบบการให้บริการ
คลินิกผู้สูงอายุ

-เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลทางวิชาการด้าน
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

3.นิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ

-เพ่ือเป็นจุด
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังใน
และนอกโรงพยาบาล 
เช่น ประสานงานด้าน
สังคม องค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ชมรม
ผู้สูงอายุ

-เป็นหน่วยพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ของโรงพยาบาลเพ่ือให้
ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ รักษา 
ฟ้ืนฟูสุขภาพอย่าง
เหมาะสม

-แก้ไขปัญหาของ
ผู้สูงอายุ

41 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่งงบ
 ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย    (7)     
ตัวช้ีวัด

(8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิด 

ชอบ

 KPI 17 
ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง
ได้รับการดูแล
ตาม Care Plan

 ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง
ได้รับการดูแล
ตาม Care 
Planร้อยละ 95

   1.ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึง
บริการสุขภาพ และให้การดูแล
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตาม
สภาวะสุขภาพต่างๆ อย่าง
เหมาะสม

ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง

1221 ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง1221*5000.-รวมเป็น
งบ 6,105,000.-บาทสปสช.(งบ
กองทุนผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง)

สปสช.
(งบ
กองทุน
ผู้สูงอายุ
ท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง)

ทุกเดือน     6,105,000 นายสมพล
พวงจันทร์

   2.คัดเลือก CM และ CGดีเด่น CM และ CG 2

42 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

1 2 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 2            5,600 CPPO
1 2 รวมงบประมาณ            5,600 สป. CPPO
1 2 7 18 แผนงานส่งเสริม

และสนับสนุน
พฤติกรรม
สุขภาพตามหลัก 
3 อ 3 ส

งบโครงการ บูรณาการ                -   สป ส่ือสาร/
ส่งเสริม

KPI 18 ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ชุมชนต้นแบบ
รอบรู้ด้านสุขภาพ

แผนงาน
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
พฤติกรรม
สุขภาพตาม
หลัก 3 อ 3 ส

ประชาชน มี
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ สามารถ 
จัดการสุขภาพ
ของตนเองได้
อย่างเหมาะสม

ชุมชนต้นแบบรอบ
รู้ด้านสุขภาพ. 
อย่างน้อยอ าเภอละ
 1 ชุมชน

ระดับจังหวัด                 
1.ท าค าส่ังคณะกรระมการระดับจังหวัด 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือ
ขับเคล่ือน และติดดามการด าเนินงาน 
ทุก 2 เดือน  
3.จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้/ประกวด
ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับจังหวัด 
4.ส่งประกวดคัดเลือกระดับเขต

 คบสอ.
ละ 5 คน
   สสจ
และรพ.

 30 คน 
          
10 คน

                                                                                                                                                      4,800 พ.ย.63     
ธ.ค.63 และ
 ก.พ. เม.ย.
 มิ.ย.ส.ค.64
  มิ.ย.      
ก.ค.

           

ระดับอ าเภอ    
1.ขับเคล่ือนการด าเนินงานชุมชน
ต้นแบบรอบรู้ด้านสุชภาพ  ซ่ึง
ประกอบด้วย(พ้ืนท่ีต าบลเดียวกัน)
2.ชุมชนท่ีมีการด าเนินงานหมู่บ้าน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรคฯระดับดี
เย่ียม อย่างน้อย 1 หมู่บ้าน/1 ต าบล  
เน้น พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 3
อ. 3ส.  ในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีข้ึน
ไป   

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

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7) ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

 43 ยทุธ1 แผนที ่2



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7) ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

3.ชุมชนท่ีมีด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขบัญญัติแห่งชาติ ระดับดีเย่ียม อย่าง
น้อย 1 โรงเรียน/ต าบล และมียุว.อสม.
โรงเรียนละ.10 คน เน้น พฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ ตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 10 ประการ กลุ่มวัยเรียน

4.รพ.สต. มีการด าเนินงานตาม
มาตรฐานสุขศึกษา ระดับคุณภาพ
4.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (เด็กวัย
เรียน/กลุ่มวัยท างาน 15 ปีข้ึนไป มี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้อง ระดับดีข้ึนไป 
(คะแนนร้อยละ 70) 

ระดับต าบล                    
1.เข้าร่วมชุมชนต้นแบบรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 
2.ศึกษาแนวทาง วิเคราะห์ข้อมูล /จัด
กิจกรรมตามแนวทางท่ีก าหนดท้ังใน
ส่วนของหมู่บ้านฯ /โรงเรียน/รพ.สต.

1 2 7.
โรงเรียน
ต้นแบบ

ด้าน
สุขภาพ

19 .โรงเรียน
ต้นแบบด้าน
สุขภาพ

งบโครงการ                -   ทันตฯ
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7) ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

KPI 19 จ านวน
โรงเรียนต้นแบบ
ด้านสุขภาพ (ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 80
 ของจ านวน
โรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ)

7.โรงเรียน
ต้นแบบด้าน
สุขภาพ

1.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมี
พฤติกรรมการ
บริโภคทีถูกต้อง
2. เพ่ือให้
โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมท่ี
ดีและเอ้ือต่อ
สุขภาพ

 จ านวนโรงเรียน
ต้นแบบด้านสุขภาพ
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
 80 ของจ านวน
โรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ)

1. จัดประชุมเพ่ือช้ีแจงผู้เก่ียวข้องเพ่ือ
ด าเนินการ                
2. PCU/NPCUคัดเลือกโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมและ
ด าเนินการตามเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบ
ด้านสุขภาพ  (PCU/NPCU 20 ทีมๆ 
ละ 1 รร.)   
3. ทีมจังหวัดและผู้เก่ียวข้องออก
ประเมินโรงเรียนเป้าหมาย ภาคเรียนละ
 1 คร้ัง                    
4. มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนท่ีผ่าน
เกณฑ์      
5.สรุปประเมินผล

โรงเรียน 20 รร. 1. ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 40 
คน ๆละ 150 บาท 
รวม 3 คร้ัง เป็นเงิน 
18,000 บาท

         18,000 สป. พ.ย.63 ,
ม.ค.,พ.ค.
ก.ค.64,  
พ.ย.63      
 ก.พ.-มี.ค.
64  และ 
ก.ค.64      
              
 ส.ค.64

      18,000 นางมะลิ 
ชาญณรงค์

 2. ค่าใบประกาศ
เกียรติบัตร พร้อม
กรอบ 20 ใบเป็นเงิน 
3,000 บาท

           3,000 สป. ส.ค.64         3,000

1 2 6 20 โครงการลดพุง 
ลดเส่ียง ลดโรค
ไม่ติดต่อ จังหวัด
สิงห์บุรี ปี 2564  
  (อนุมัติแล้ว)

งบโครงการ            5,600 สป.         9,600 ส่งเสริม
ทันต
สุขภาพ

 45 ยทุธ1 แผนที ่2



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7) ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

KPI 20  ร้อยละ
ของเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรีมี
ค่าดัชนีมวลกาย
ปกติ

2. โครงการ
พัฒนาความ
รอบรู้ด้าน
สุขภาพของ
ประชากร

เพ่ือส่งเสริม
เจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรีมี
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมตาม
หลัก 3 อ 3 ส

เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรีมีค่าดัชนี
มวลกายปกติ ร้อย
ละ 52

1.แลกเปล่ียนเรียนรู้ การด าเนินงาน
องค์กรต้นแบบสุขภาพดี ปี 2563

จนท.สสจ
/รพท./
รพช./
สสอ./
รพ.สต

80 1.ค่าอาหาร อาหารว่าง
เคร่ืองด่ืม  จ านวน 80 
คน ๆ ละ 120 บาท

           9,600 สป. พ.ย.63         9,600 1.นางนง
ลักษณ์       
 เกตุแก้ว    
          
2.นางสาว
กาญจนา    
  อยู่นาค

โครงการลดพุง
 ลดเส่ียง ลด
โรคไม่ติดต่อ 
จังหวัดสิงห์บุรี
 ปี 2564

2.ค่าสมนาคุณวิทยากร
 จ านวน 6 ช่ัวโมงๆ ละ
 600 บาท

           3,600         3,600

 ค่าดัชนีมวลกาย
ปกติ ไม่ป่วยด้วย
โรคความดัน
โลหิตสูง

2.ด าเนินงานกิจกรรม องค์กรต้นแบบ
สุขภาพดี สสจสิงห์บุรี

จนท.สสจ 95 1.ค่าอาหาร อาหารว่าง
เคร่ืองด่ืม  จ านวน 95 
คน ๆ ละ 120 บาท

         11,400 สป. ธ.ค.63       14,250

2.ค่าสมนาคุณวิทยากร
 จ านวน 6 ช่ัวโมงๆ ละ
 600 บาท         

           3,600         3,600

 3.วัสดุ            6,000
3.แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามหลัก 3 อ 3 
ส จากบุคคลต้นแบบสุขภาพดี

จนท.สสจ
/รพท./
รพช./
สสอ./
รพ.สต

80 1.ค่าอาหาร อาหารว่าง
เคร่ืองด่ืม  จ านวน 100
 คน ๆ ละ 120

         12,000 สป. ก.ค.64       15,000
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7) ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

 2.ค่าสมนาคุณ
วิทยากร จ านวน 6 
ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท

           3,600         3,600

4.ประเมินและวัดผลทุก 3 เดือนสรุปผล
ให้ขวัญและก าลังใจโดยมีรางวัลให้
บุคคลต้นแบบสุขภาพดี

1 2 9 21 2. โครงการ
พัฒนาความรอบ
รู้ด้านสุขภาพของ
ประชากร

งบโครงการ                -   ส่งเสริม
ฯ/ทันตฯ

KPI 21 ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
องค์กรต้นแบบ
สุขภาพดี

2. โครงการ
พัฒนาความ
รอบรู้ด้าน
สุขภาพของ
ประชากร

เพ่ือส่งเสริม
เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรีมี
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมตาม
หลัก           3 อ
 3 ส ค่าดัชนีมวล
กายปกติ ไม่ป่วย
ด้วยโรคความดัน
โลหิตสูง

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
องค์กรต้นแบบ
สุขภาพดีระดับ 5

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกองค์กรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามหลัก 
3 อ3 ส      
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกองค์กร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามหลัก 3 อ 3 
ส จากบุคคลต้นแบบสุขภาพดี เม่ือมี
การประชุมจัดเบรกสุขภาพ               
 3.จัดประกวดแข่งขันการออกก าลัง
ประเภททีม

จนท.สสจ
/รพท./
รพช./
สสอ./
รพ.สต

7 องค์
(สสจ.
และ 6 
คปสอ .)

1.นางนง
ลักษณ์       
  เกตุแก้ว
2.นางสาว
กาญจนา    
  อยู่นาค
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

1 3 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 3             4,490 CPPO
1 3 รวมงบประมาณ                  -   สป. CPPO
1 3 รวมงบประมาณ             4,490 เบิกจ่าย

แทนกรม
CPPO

1 3 10 22  โครงการ
สนับสนุนและ
พัฒนาสถานท่ีผลิต
 (คัดและบรรจุ) 
ผักและผลไม้สด

งบโครงการ               490 อย. คบส.

 ร้อยละของ
อาหารสด
และอาหาร
แปรรูปท่ี
ได้รับการ
ตรวจสอบ 
ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

1. โครงการ
สนับสนุนและ
พัฒนาสถานท่ี
ผลิต (คัดและ
บรรจุ) ผักและ
ผลไม้สด

1. พัฒนาสถานท่ีผลิต 
(คัดและบรรจุ) ผัก
และผลไม้สด ตาม
ขอบข่าย (ร่าง) 
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เร่ือง 
ก าหนดวิธีการผลิต 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ใน
การผลิตและการเก็บ
รักษาผัก หรือผลไม้สด
 และการแสดงฉลาก

ร้อยละ 80 ของ
ผักและผลไม้สดมี
ความปลอดภัย
จากสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช

1. ตรวจประเมิน สถานท่ีผลิต (คัด
และบรรจุ) ผักและผลไม้สด โดยใช้
หลักเกณฑ์การตรวจวิธีการผลิต 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการผลิตและการ
เก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดฯ 
(จังหวัด+อ าเภอ)

1. 
สถานท่ี
ผลิต(คัด
และ
บรรจุ) 
ผักและ
ผลไม้สด

3  - ค่าซ้ือตัวอย่างผักและ
ผลไม้สดส าหรับส่งตัวอย่าง
ตรวจวิเคราะห์ จ านวน 7 
ตัวอย่างๆละ 70 บาท

              490 อย. มค.64 - 
ก.พ.64

         490 นัยนา

2. เพ่ือส ารวจ
สถานการณ์การ
ตกค้างสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในผักและ
ผลไม้สด

2. ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผักและ
ผลไม้สด ณ สถานท่ีผลิตและจ าหน่าย
กลุ่มเป้าหมาย 
(จังหวัด+อ าเภอ)

ตัวอย่าง 5

1 3 10 22 โครงการ
ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารปลอดภัย 
ห่างไกลสาร
ปลอมปน

งบโครงการ             4,000 อย. คบส.

    (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
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด 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

 ร้อยละของ
อาหารสด
และอาหาร
แปรรูปท่ี
ได้รับการ
ตรวจสอบ 
ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

2. โครงการ
ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร
ปลอดภัย 
ห่างไกลสาร
ปลอมปน

เพ่ือเฝ้าระวังการ
ปลอมปนสารท่ีมีฤทธ์ิ
ทางยาในผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร

ร้อยละ 80 ของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
กลุ่มเป้าหมายมี
ความปลอดภัย
จากสารท่ีมีฤทธ์ิ
ในการลดน้าหนัก
หรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพทาง
เพศ

เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ี
พบการกระท าความผิดทางโฆษณา ณ
 สถานท่ีจ าหน่าย (จังหวัด+อ าเภอ) 
หรืออยู่ใน blacklist

ตัวอย่าง 4 ค่าซ้ือตัวอย่างผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารกลุ่มเป้าหมาย 
(blacklist) จ านวน 4 
ตัวอย่างๆละ 1,000 บาท

            4,000 อย. มค.64 - 
ก.พ.64

       4,000 นัยนา

1 3 10 22  โครงการ
ผลิตภัณฑ์น้ าปลา
และน้ าเกลือปรุง
อาหาร ณ 
สถานท่ีผลิต ได้
มาตรฐานไอโอดีน
ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

งบโครงการ                  -   คบส.

 ร้อยละของ
อาหารสด
และอาหาร
แปรรูปท่ี
ได้รับการ
ตรวจสอบ 
ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

3. โครงการ
ผลิตภัณฑ์
น้ าปลาและ
น้ าเกลือปรุง
อาหาร ณ 
สถานท่ีผลิต 
ได้มาตรฐาน
ไอโอดีนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
น้ าปลาและน้ าเกลือ
ปรุงอาหาร ให้ได้มี
ไอโอดีนตามเกณฑ์ท่ี
กฏหมายก าหนด (2 - 
3 ppm)

ร้อยละ 70 ของ
ผลิตภัณฑ์น้าปลา
 ผลิตภัณฑ์ปรุง
รสท่ีได้จากการ
ย่อยโปรตีนของถ่ัว
เหลือง และ น้า
เกลือปรุงอาหาร 
ณ สถานท่ีผลิต มี
ปริมาณไอโอดีน
ตามเกณฑ์ท่ี
กฎหมายกาหนด

เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ าปลาและ
น้ าเกลือปรุงอาหาร ส่งตรวจวิเคราะห์
 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 4 
สระบุรี

ตัวอย่าง 2  -   -  -            -   นัยนา
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด 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 13 22 จัดซ้ือชุด
ทดสอบอาหาร
เบ้ืองต้นให้กับ
พ้ืนท่ีเพ่ือเฝ้า
ระวัง

งบโครงการ บูรณาการ                  -   สป. คบส.

 ร้อยละของ
อาหารสด
และอาหาร
แปรรูปท่ี
ได้รับการ
ตรวจสอบ 
ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

 จัดซ้ือชุด
ทดสอบอาหาร
เบ้ืองต้นให้กับ
พ้ืนท่ีเพ่ือเฝ้า
ระวัง

เฝ้าระวังคุณภาพ
อาหารสดในตลาดสด
และตลาดนัดใน
จังหวัดสิงห์บุรี

ร้อยละ 98  ของ
อาหารสดและ
อาหารแปรรูปท่ี
ได้รับการ
ตรวจสอบ ได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

ค่าชุดทดสอบอาหาร 6 ชนิดได้แก่ บอ
แรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว สารกัน
รา ยาฆ่าแมลง และน้ ามันทอดซ่ า

ตัวอย่าง 3000 ค่าชุดทดสอบอาหาร 6 ชนิด
ได้แก่ บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน 
สารฟอกขาว สารกันรา ยา
ฆ่าแมลง และน้ ามันทอดซ่ า

          33,400 สป. พ.ย.63-มค.
64

     33,400 นัยนา

เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ น้ า และน้ าแข็ง

ตัวอย่าง 31 ค่าตรวจวิเคราะห์เช้ือก่อโรค 
เป็นเงิน 2,700 บาท จ านวน
 10 ตัวอย่าง เป็นเงิน

          27,000 สป. พ.ย.63-กย.
64

     27,000 นัยนา

1 3 11 22 โครงการ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในจังหวัดสิงห์บุรี

งบโครงการ                  -   คบส.
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด 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

 ร้อยละของ
อาหารสด
และอาหาร
แปรรูปท่ี
ได้รับการ
ตรวจสอบ 
ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

โครงการ
ตรวจสอบ
ความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์
ชุมชนใน
จังหวัดสิงห์บุรี

ตรวจสอบคุณภาพ 
และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี
ผลิตในจังหวัดสิงห์บุรี

ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชุมชนท่ีได้รับการ
ตรวจสอบมีความ
ปลอดภัยได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

ด าเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
สุขภาพชุมชนส่งตรวจวิเคราะห์

ตัวอย่าง 5  -   - อย. มค.64- 
เม.ย.64

           -   นัยนา

1 3 11 22 โครงการ
ตรวจสอบเฝ้า
ระวังจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ท่ีไม่ปลอดภัย

งบโครงการ                  -   คบส.

 ร้อยละของ
อาหารสด
และอาหาร
แปรรูปท่ี
ได้รับการ
ตรวจสอบ 
ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

โครงการ
ตรวจสอบเฝ้า
ระวังจัดการ
ผลิตภัณฑ์
อาหารท่ีไม่
ปลอดภัย

ตรวจสอบเฝ้าระวัง
จัดการผลิตภัณฑ์
อาหารท่ีไม่ปลอดภัย

ร้อยละของฉลาก
อาหาร ฉลาก
โภชนาการ และ
ฉลาก GDA มี
ความถูกต้องตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ร้อยละ 70)

ตรวจสอบการแสดงฉลากของ
ผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดสิงห์บุรี

 -   - อย. มค.64- 
เม.ย.64

           -   นัยนา

1 3 12 22 การพัฒนาและ
ยกระดับ
มาตรฐาน
อาหารริมบาท
วิถี

งบโครงการ บูรณาการ                  -   สป. อวล.
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ยุทธ 
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(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด 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

สถาน
ประกอบ  
การ
ปรับปรุงผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน

1.การพัฒนา
และยกระดับ
มาตรฐาน
อาหารริมบาท
วิถี (Street 
Food Good 
HealtH)

เพ่ือพัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและการ
ยกระดับมาตรฐาน
อาหารริมบาทวิถี 
(Street Food Good 
HealtH)

  - พัฒนาและ
ยกระดับ
มาตรฐานอาหาร
ริมบาทวิถี 
(Street Food 
Good Health) 
ผ่านเกณฑ์ฯของ
กรมอนามัย 
จ านวน 1 แห่ง

1.ให้ความรู้/จัดกิจกรรมเพ่ือ    การ
เรียนรู้ พัฒนาพฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร 
(อบรมให้ความรู้เจ้าของตลาด 
ผู้ประกอบการ)                    2.
พัฒนาและยกระดับ Street Food 
ทางด้านสุขาภิบาลให้ได้ตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย      3.จัดท าฐานข้อมูล
พ้ืนฐาน     ของสถานประกอบการ

ผู้ประกอบ
การ

350 คน  - อบรมผู้ประกอบการแผง
ค้าและคณะกรรมการ 
จ านวน 350 คน ค่าอาหาร
คนละ 70 บาท

          24,500 สป. ก.พ.-64  24,500 
บาท

อวล.

1 3 14 22 .การพัฒนา
และยกระดับ
มาตรฐาน
ตลาดนัดน่าซ้ือ

งบโครงการ บูรณาการ                  -   สป. อวล.

2.การพัฒนา
และยกระดับ
มาตรฐาน
ตลาดนัดน่าซ้ือ 
(Healthy 
Market)

เพ่ือพัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและการ
ยกระดับมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซ้ือ  ตลาด
นัด (Healthy Market)

 - พัฒนาและ
ยกระดับ
มาตรฐานตลาด
นัด น่าซ้ือ 
(Health Market)
 ผ่านเกณฑ์ของ 
กรมอนามัย 
จ านวน 1 แห่ง

2.ให้ความรู้/จัดกิจกรรมเพ่ือ   การ
เรียนรู้ พัฒนาพฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร 
(อบรมให้ความรู้เจ้าของตลาดนัด 
ผู้ประกอบการ)                   
 2.พัฒนาและยกระดับตลาดสด  
ตลาดดนัด ทางด้านสุขาภิบาล  ให้ได้
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย   
3.จัดท าฐานข้อมูลพ้ืนฐานของสถาน
ประกอบการ

ผู้ประกอบ
การ

170 คน  - อบรมผู้ประกอบการแผง
ค้าและคณะกรรมการ 
จ านวน 170 คน ค่าอาหาร
คนละ 70 บาท

          11,900 สป. ก.พ.-64  11,900 
บาท

อวล.

1 3 14 23 โครงการพัฒนา
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมใน
สถานบริการ
สาธารณสุข

งบโครงการ                  -   อวล.
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  (6)  วัตถุประสงค์     (7) ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ  (9)  กลุ่มเป้าหมาย

โครงการ
พัฒนาจัดการ
อนามัย
ส่ิงแวดล้อมใน
สถานบริการ
สาธารณสุข

KPI  ระดับ
ความส าเร็จของ
โรงพยาบาลท่ี
พัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อม ได้
ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN
 Hospital  
ระดับดีมาก Plus
 100 %

1.โรงพยาบาลประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital     
                     2.พัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมภายในโรงพยาบาล          
     3.ขอรับการประเมินรับรอง   จาก
คณะกรรมการระดับจังหวัด    4.
สถานบริการสาธารณสุขมีการ
ด าเนินงานตามมาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ร้อยละ
 80

รพ. 6 แห่ง  - ใช้งบประมาณของสถาน
บริการแต่ละแห่ง

  -  -  -   -   -

1 3 15 24 โครงการบ้าน
น่านอน เมือง
น่าอยู่ จังหวัด
สิงห์บุรี ปี 2564

งบโครงการ บูรณาการ                  -   สป. อวล.

โครงการบ้าน
น่านอน เมือง
น่าอยู่ จังหวัด
สิงห์บุรี ปี 2564

เพ่ือปรับปรุงสภาพท่ี
อยู่อาศัยบ้าน   อสม.
ให้สะอาด ปลอดภัย   
       ถูกสุขลักษณะ

KPI ร้อยละ
จ านวนครัวเรือน 
อสม. มีการ
ปรับปรุงสภาพท่ี
อยู่อาศัยให้
สะอาด ปลอดภัย
 ถูกสุขลักษณะ 
ตามเกณฑ์ฯ
โครงการบ้านน่า
นอน เมืองน่าอยู่ 
จ.สิงห์บุรี

 1.จัดกิจกรรมปรับสภาพท่ีพักอาศัย 
2.ตรวจสุขภาพ 3.เย่ียมบ้าน 4.ปลูก
พืชผักสวนครัว

ครัวเรือน
 อสม.

4,591 
ครัวเรือน

1.อบรมเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข ของ รพ./สสอ./
รพ.สต.  1 วัน  จ านวน 60 
คน ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม 120 บาท 
เป็นเงิน 7,200 บาท ค่าวัสดุ
ในการอบรม 2,800 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 10,000 
บาท

          10,000  -  -   - นายกิตติคุณ
 บัวศรีพันธ์ุ
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด 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 16 25 โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
เพ่ือจัดการ
ส่ิงแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด

งบโครงการ                  -   อวล.

โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
เพ่ือจัดการ
ส่ิงแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด

เพ่ือให้การจัดการมูล
ฝอยติดเช้ือเป็นไป
ตามหลักวิชาการ

KPI ร้อยละของ
สถานบริการ
สาธารณสุข   ท่ีมี
การจัดการมูล
ฝอยติดเช้ือได้
ตามกฏกระทรวง
สาธารณสุข ร้อย
ละ 100

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
การจัดากรมูลฝอยติดเช้ือในชุมชน 
เรียนรู้การใช้โปรแกรม manifest      
                   2.ก ากับ ดูแลขยะติด
เช้ือไปก าจัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กฏกระทรวงสาธารณสุข

รพ./รพ.
สต.

 รพ. 6 
แห่ง รพ.
สต.47 
แห่ง

 - ใช้งบประมาณของสถาน
บริการแต่ละแห่ง

  -  -  -   -   -

1 3 16 25 โครงการ ลด 
ละ เลิก ใช้
ภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร

งบโครงการ                  -   อวล.

โครงการ ลด 
ละ เลิก ใช้
ภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร

เพ่ือลดปริมาณ
ขยะโฟมท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนให้น้อนลง

KPI ร้อยละของ
สถานบริการ
สาธารณสุขเป็น
องค์กรต้นแบบท่ี
เลิกใช้
ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร(No 
Foam) ร้อยละ 
100

1.วางแผนขับเคล่ือนให้สถานบริการ
สาธารณสุขปลอดโฟมใน ปี 2564      
                       2.การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาอามัยส่ิงแวดล้อมให้กับขุม
ชนและองค์กรต้นแบบรักษ์โลก ลดโลก
ร้อน

รพ./รพ.
สต.

 รพ. 6 
แห่ง รพ.
สต.47 
แห่ง

 - ใช้งบประมาณของสถาน
บริการแต่ละแห่ง

  -  -  -   -   -
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด 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 17 27 จังหวัดมีการ
ขับเคล่ือน
มาตรการยุติการ
ใช้สารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมี
อันตรายสูง

งบโครงการ                  -   อวล.

จังหวัดมีการ
ขับเคล่ือน
มาตรการยุติ
การใช้สารเคมี
ทางการเกษตร
ท่ีมีอันตรายสูง
ร่วมกับ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องใน
ระดับ
ส่วนกลางและ
ภูมิภาค

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดภาคี
เครือข่ายการลด ละ 
เลิกใช้สารก าจัด
ศัตรูพืช และสนับสนุน
เครือข่ายเกษตร 
อินทรีย์ในภาค
เกษตรกรรม

KPI ระดับ
ความส าเร็จระบบ
รับแจ้งข่าว/ป่วย 
จากการสัมผัส
สารเคมีทาง
การเกษตร 3 
ชนิด (พาราควอต
 คลอไพริฟอส 
ไกลโฟเสต) โดย
ประชาชน/อสม. 
ผ่าน Mobile 
Application สู่
หน่วยบริการ
(คลีนิกสารเคมี
เกษตร/คลีนิกโรค
จากการท างาน)

1.จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดภาคี
เครือข่ายการลด ละ เลิกใช้สารก าจัด
ศัตรูพืช และสนับสนุนเครือข่ายเกษตร
 อินทรีย์ในภาคเกษตรกรรม  
2.เจาะเลือดเกษตรกรกลุ่มเส่ียง เพ่ือ
คัดกรองหาระดับโคลีนเอสเตอเรส      
3. ให้ความรู้/หรือจัดกิจกรรมเพ่ือการ
ความรู้พัฒนาพฤติกรรมของเกษตรกร
กลุ่มเส่ียง ตามความเหมาะสมของ
พ้ืนท่ีในการป้องกันอันตรายจากสาร
ก าจัดศัตรูพืช    
4.ส ารวจการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ในพ้ืนท่ีส าหรับ อสม. ผ่านอุปกรณ์อิ
เล็กโทรนิกส์เคล่ือนท่ี (Mobile 
Application อสม.ออนไลค์)

รพ./รพ.
สต.

 รพ. 6 
แห่ง รพ.
สต.47 
แห่ง

 - ใช้งบประมาณของสถาน
บริการแต่ละแห่ง

  -  -  -   -   -

1 3 17 28 ด้านอาชีวอนามัย
และส่ิงแวดล้อม
ด้านเกษตรกรรม

งบโครงการ                  -   อวล.
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด 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

เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ข้อมูล

KPI ระดับ
ความส าเร็จของการ
จัดท าฐานข้อมูลอาชี
วอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม 
(Occupation and 
Environmental 
Health Profile : 
OEHP) ด้านการ
เกษตรกรรม และมี
การรายงานการ
เจ็บป่วย หรือ
เสียชีวิตจากสารเคมี
ทางการเกษตร (รหัส
โรค T60)

1.การพัฒนายกระดับคุณภาพข้อมูล
ด้านอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมด้าน
เกษตรกรรม(Occupation and 
Environmental Health Profile : 
OEHP) ด้านการเกษตรกรรม และมี
การรายงานการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต
จากสารเคมีทางการเกษตร(รหัสโรค 
T60)

รพ./รพ.
สต.

 รพ. 6 
แห่ง รพ.
สต.47 
แห่ง

 - ใช้งบประมาณของสถาน
บริการแต่ละแห่ง

  -  -  -   -   -

เพ่ิมระดับความ
ครอบคลุมของ
มาตรการ

KPI จังหวัดมีการ
ขับเคล่ือนมาตรการ
ยุติการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรท่ีมี
อันตรายสูงร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในระดับส่วนกลาง
และภูมิภาค อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 เร่ือง

1.เพ่ิมระดับความครอบคลุมของ
มาตรการยุติการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมีอันตรายสูงร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

รพ./รพ.
สต.

 รพ. 6 
แห่ง รพ.
สต.47 
แห่ง

 - ใช้งบประมาณของสถาน
บริการแต่ละแห่ง

  -  -  -   -   -

1 3 17 29 พัฒนาระบบ
เฝ้าระวัง และ
การจัดการ
ปัจจัยเส่ียง
ด้านส่ิงแวดล้อม

งบโครงการ                  -   อวล.
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด 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

พัฒนาระบบ
เฝ้าระวัง และ
การจัดการ
ปัจจัยเส่ียง
ด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ี
ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

คุณภาพและความ
ครอบคลุมของข้อมูล

KPI จังหวัดมี
ระบบจัดการ
ปัจจัยเส่ียงด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ี
ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพผ่าน
เกณฑ์ระดับดีมาก

1.ยกระดับคุณภาพ และความ
ครอบคลุมของข้อมูล ระบบเฝ้าระวัง 
และการจัดการปัจจัยเส่ียงด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

จังหวัด 1 จังหวัด  -   -  -  -   - นายกิตติคุณ
 บัวศรีพันธ์ุ
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

1 4 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 4         149,600 CPPO
1 4 รวมงบประมาณ           29,600 สป. CPPO
1 4 รวมงบประมาณ         120,000 เบิกจ่ายแทน

กรม
CPPO

1 4 18 30 โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อน า
โดยแมลง

งบโครงการ บูรณาการ                 -   สป. คร.

KPI  30 อัตรา
ป่วยด้วย
ไข้เลือดออก
ลดลงต่ ากว่า
ค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี
(2559-2563)

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อน า
โดยแมลง (ไข้
เลือดออก,ไข้ปวด
ข้อยุงลายและโรค
ติดเช้ือไวรัสซิกา)
จังหวัดสิงห์บุรีปี 
2564

1.เพ่ือควบคุม
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกใน
พ้ืนท่ีจังหวัด
สิงห์บุรี

1. อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลงต่ า
กว่าค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 3 ปี

1. ติดตามสถานการณ์ผลการ
ด าเนินงานควบคุมโรค สอบสวน
โรคในพ้ืนท่ีเกิดโรคและพ้ืนท่ี
ระบาด

ผู้ป่วยสงสัย
และยืนยัน
ไข้เลือดออก

51 คน  -   -  -  ต.ค.63 --
กย.64

  - นางพัชร์วสา
 กวัจน์

2. เพ่ือพัฒนา
ระบบการ
ป้องกันและ
ดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคเพ่ือกระตุ้น
และติดตาม
ประเมินค่า
ดัชนีลูกน้า
ยุงลาย

2. ไม่พบผู้ป่วย
เสียชีวิตด้วยโรค
ไข้เลือดออก

2. ติดตามผลการด าเนินงาน
โดยประเมินค่าดัขนีลูกน้ า
ยุงลายในพ้ืนท่ีทุกเดือนๆละ6 
แห่ง

คณะท างาน
ติดตาม
ประเมินค่า
ดัชนีลูกน้ า
ยุงลาย

10 คน  - ค่าอาหารกลางวัน
ประชุมราชการติดตาม
ผล HI,CI เดือนละ 2 
วันๆ5 คนๆละ70บาท
จ านวน 10 เดือน

            7,000 สป. พ.ย.-สค.64        7,000

    (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
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

3. ค่าดัชนีลูกน้ า
ยุงลายในพ้ืนท่ีต่ ากว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด
(HI≤10และCI=0)

3. ส่ือสารความเส่ียงกับแพทย์ 
คลินิก ร้านขายยา และจนท.สธ.
 รวมท้ังอสม. ประชาชนท่ัวไป
ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์และแอพลิเคช่ัน

ร้านขายยา 
คลินิกรพ.
เอกชน

89 แห่ง/
98 แห่ง/
1 แห่ง

4. สนับสนุนส่ือต่างๆวัศดุ
อุปกรณ์รวมถึงสารเคมีให้กับ
พ้ืนท่ีเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน
ควบคุมโรค

ประชาชน

1 4 19 31 แผนขับเคล่ือน
ภารกิจ พรบ.
โรคติดต่อ พ.ศ.2558

งบโครงการ         120,000 งบเบิกจ่าย
แทนกรม

คร.

1 4 19 31 แผนขับเคล่ือน
ภารกิจ พรบ.
โรคติดต่อ พ.ศ.2559

งบโครงการ           29,600 สป. คร.
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

KPI 31 ระดับ
ความส าเร็จของ
การสร้างการรับรู้
และมีพฤติกรรม
ในการป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรค 
COVID-19

แผนขับเคล่ือน
ภารกิจ พรบ.
โรคติดต่อ พ.ศ.2558

เพ่ือขับเคล่ือน
การด าเนินงาน
ของ กก.
โรคติดต่อ
จังหวัดและ
สนับสนุน
หน่วย
ปฏิบัติการ
ควบคุม
โรคติดต่อ
(CDCU)ตาม 
พรบ. 
โรคติดต่อ2558

1. มีแผนปฏิบัติงาน
โรคติดต่อต้องเฝ้า
ระวัง โรคระบาด
โรคติดต่ออันตราย

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการท า
แผนเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรค ตามพรบ.
โรคติดต่อ2558

 - คทง.
โรคติดต่อ

25 คน 1. ค่าอาหารว่าง 
อาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร

            5,100 งบเบิกจ่าย
แทนกรม

 ต.ค.63 - 
ก.ย.64-

       5,100 นายสมควร 
เสนลา

2. จัดประชุมคก.
โรคติดต่อจังหวัด

2. จัดประชุมกก.โรคติดต่อ
จังหวัดร่วมกับ กก.ศบค.จังหวัด
 และกก.ฯ เชิงยับย้ังภับพิบัติ

 - กก.
โรคติดต่อ

18 คน 2. ค่าอาหารว่างฯ ค่า
เบ้ียประชุม ค่าวัสดุ

          59,650 งบเบิกจ่าย
แทนกรม

     59,650

 - กก.ศบค. 25 คน

 - กก.ฯชิง
ยับย้ังภัยพิบัติ

17 คน

3. จัดประชุม Deadcase 
Conference โรคติดต่อท่ีส าคัญ

จนท.สา
ธารณสุข

50 คน 3. ค่าอาหารว่างอาหาร
กลางวันค่าวิทยากร

          29,600 สป.

4. จัดประชุม Deadcase 
Conference โรคติดต่อท่ีส าคัญ

จนท.สา
ธารณสุข

50 คน 4. ค่าอาหารว่างอาหาร
กลางวันค่าวิทยากร

            5,100 งบเบิกจ่าย
แทนกรม

       5,100
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

5. สนับสนุนกิจกรรมการ
รณรงค์ป้องกันและสอบสวน
โรคติดต่อท่ีส าคัญและอุบัติการณ์

ปชช.ท่ัวไป 1,000 คน 5. ค่าอาหารว่างฯ ค่า
วัสดุ

          50,150 งบเบิกจ่าย
แทนกรม

     50,150

1 4 20 32 โครงการเร่งรัดการ
ด าเนินงานค้นหา
และดูแลรักษาวัณ
โรค จังหวัดสิงห์บุรี

งบโครงการ                 -   คร.

KPI 32กลุ่มเส่ียง
เป้าหมายได้รับ
การเอกซเรย์ปอด
ร้อยละ 100

โครงการเร่งรัดการ
ด าเนินงานค้นหา
และดูแลรักษาวัณ
โรค จังหวัดสิงห์บุรี

ค้นหาและคัด
กรองเชิงรุกกลุ่ม
เส่ียงเป้าหมาย 
เพ่ือข้ึน
ทะเบียนผู้ป่วย
วัณโรคและ
ดูแลรักษาตาม
เกณฑ์

KPI 32กลุ่มเส่ียง
เป้าหมายได้รับการ
เอกซเรย์ปอดร้อยละ 
100

1. จัดท าแผน ผู้สัมผัสวัณ
โรคร่วมบ้าน

5,620 ราย 1.ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 2000บาท
(บริหาร)

                -   สสจ.สิงห์บุรี  ต.ค.63 -
ก.ย.64

       2,000 น.ส.สม
ปรารถนา
มหาผล

KPI 22 อัตรา
ความส าเร็จของ
การรักษาวัณโรค
ปอด

KPI 22 อัตรา
ความส าเร็จของการ
รักษาวัณโรคปอด

2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
ค้นหาเชิงรุก

,ผู้ติดเช้ือ 
HIV,  
บุคลากร
สาธารณสุข,
 และผู้ต้องขัง

40 คนๆละ 25บาท 
จ านวน 2 คร้ัง = 
2,000 บาท

3. ค้นหาและคัดกรองเชิงรุก
กลุ่มเส่ียงเป้าหมายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

4. เชิญประชุมคณะท างานฯ 
จ านวน 2 คร้ัง (ธ.ค.63 และ
พ.ค.64)

5.นิเทศติดตามและประเมินผล
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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 4 21 33 พัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และ
ทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) 
ท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง

งบโครงการ 0 พัฒนา
ยุทธศาสต
ร์

KPI 33 ระดับ
ความส าเร็จของ
จังหวัดในการพัฒนา
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และ
ทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) 
ท่ีสามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง

พัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และ
ทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) 
ท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง

เพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่ีสามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสสจ.และ     คปสอ.
สามารถจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขได้

1.ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน
ผ่านระบบออนไลน์
(Zoom/Webex)

13 กลุ่ม
ภารกิจ EOC
 ระดับ
จังหวัดและ
อ าเภอ

7 ศูนย์ 
EOC

ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

พ.ย.63-   
กค.64

 ไม่ใช้
งบประมาณ

ถาวร    
ปานเพ็ชร์

2.จัดท าค าส่ัง EOC และ
โครงสร้าง ICS ให้เป็นปัจจุบัน 
โดยหัวหน้าภารกิจ พัฒนา
ความรู้ ผ่านระบบ E- learning
 และทดสอบความรู้ผ่านร้อยละ
 80

3.วิเคราะห์สถานการณ์โรคและ
ภัยสุขภาพ เสนอผู้บริหารอย่าง
น้อยเดือนละ 1 คร้ัง และจัดท า
แผนเผชิญเหตุ(IAP)            
จากการประเมินความเส่ียงของ
พ้ืนท่ี อย่างน้อย 1 เร่ือง
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

4.ซ้อมแผนเผชิญเหตุหรือเปิด
ศูนย์EOC อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี

1 4 21 33 การซ้อมแผนเพ่ือ
เตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์แพร่
ระบาดของ
COVID-19        
ระลอก 2

งบโครงการ             9,600 สสจ.สิงห์บุรี กลุ่มงาน
พัฒนา
ยุทธศาสต
ร์

KPI 33 ระดับ
ความส าเร็จของ
จังหวัดในการพัฒนา
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และ
ทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) 
ท่ีสามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง

การซ้อมแผนเพ่ือ
เตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์แพร่
ระบาดของ
COVID-19        
ระลอก 2

๑.เพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 ระลอกท่ี ๒  เป็นเวทีในการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการบริหารจัดการการแผน/การด าเนินการต่างๆ เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และบูรณาการแผนจังหวัดฯ   และทดสอบแผน/แนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มีแผนเผชิญเหตุ (IAP)
 เพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

ซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top 
Exercise AND Functional 
Exercise)

สธ./
ปกครอง/
ท้องถ่ิน/
ศึกษา/
แรงงาน/
อุตสาหกรรม
/ตม./
ต ารวจ/
ท่องเท่ียว
และกีฬา

80 คน ค่าอาหาร120  x80             9,600 สสจ.สิงห์บุรี 27-พ.ย.-63 ถาวร    
ปานเพ็ชร์
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ยุทธศาสตรท่ี 2.  
พัฒนาระบบบริการ (Service Excellence) 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

2 1 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 1        462,000 CSO
2 1 รวมงบประมาณ        462,000 เบิกจ่าย

แทนกรม
CSO

2 1 3 3 โครงการ
ขับเคล่ือนการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับ
สุขภาวะ
ประชาชนด้วย
กลไก พชอ.

งบโครงการ        462,000 เบิกจ่าย
แทนกรม

ครบ.

โครงการ
ขับเคล่ือนการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและ
ยกระดับสุข
ภาวะ
ประชาชนด้วย
กลไก
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับ
อ าเภอ(พชอ.)
จังหวัดสิงห์บุรี

1. เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน โดยใช้
หลักการ “พ้ืนท่ี
เป็นฐาน 
ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง”

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ
ท่ีมีคุณภาพ

พัฒนาศักยภาพและขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
วิธีการด าเนินงาน: 
1.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ความรู้
ด้านวิเคราะห์ข้อมูลและประเมิน
สถานการณ์ในพ้ืนท่ีและการ
ประเมินตามหลัก UCCARE 
ส าหรับ พชอ.
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอ
แผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาตาม
ประเด็น อย่างน้อย 2 ประเด็น
และประเด็นการป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

สสจ.

พชอ.

1

6

ระดับจังหวัด
-ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 2 คร้ัง
-ค่าใช้จ่ายในจัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้และสรุปผลการ
ด าเนินงานของ พชอ. 1 คร้ัง
ระดับอ าเภอ อ าเภอละ 60,000
- ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ
-ค่าใช้จ่ายการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาและ
คุณภาพชีวิตด้วยกลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ
 รวมเงินท้ังส้ิน 462,000บาทถ้วน

 102,000

360,000

 -คร้ังท่ี 1
พ.ย.2563
คร้ังท่ี 2ก.พ.
2564
 -ก.ค.2564-
ส.ค.2564     
 คร้ังท่ี 1พ.ย.
2563

-คร้ังท่ี 1พ.ย.
2563
คร้ังท่ี 2 ม.ค.
2564
คร้ังท่ี 3 มี.ค.
2564
                  
                  
                  
                  
                  
                  
             

 102,000

360,000

นาย
ทรรศนะ
เอม
สมบูรณ์

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

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7) ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดช

อบ

(13) 
หน่วย
งาน

 (9)  
กลุ่มเป้าหมาย

 64 ยทุธ2 แผนที1่ 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7) ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดช

อบ

(13) 
หน่วย
งาน

 (9)  
กลุ่มเป้าหมาย

พัฒนานวัตกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ
วิธีการด าเนินงาน: 
1.จัดเวทีแลกเรียนรู้และสรุป
บทเรียน สังเคราะห์ แนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีจากการขับเคล่ือน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ น าเสนอผลงานเด่น 
ข้อค้นพบแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
 ประเด็นโรคติดเช้ือไวรัส  โคโรนา 
2019 (โควิด 19) และประเด็นอ่ืนๆ

 65 ยทุธ2 แผนที1่ 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7) ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดช

อบ

(13) 
หน่วย
งาน

 (9)  
กลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
วิธีการด าเนินงาน: 
1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเพ่ือ
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้เหมาะสมกับสภาข้อเท็จจริง
และสภาพปัญหาในพ้ืนท่ี 
 2.ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประเมินสถานการณ์ในพ้ืนท่ีเพ่ือ
ก าหนดประเด็นการพัฒนา/
แก้ไขปัญหา
3.ประชุมจัดท าแผนพัฒนา/แก้ไข
ปัญหาตามประเด็น อย่างน้อย 2 
ประเด็น

2 1 4 4,5 พัฒนา
ศักยภาพ อสม.
เป็น อสม.
หมอประจ าบ้าน

งบโครงการ ครบ.
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7) ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดช

อบ

(13) 
หน่วย
งาน

 (9)  
กลุ่มเป้าหมาย

 KPI 4 จ านวน 
อสม.ท่ีได้รับการ
พัฒนาเป็น อสม.
หมอประจ าบ้าน  
                  
KPI 5 ร้อยละของ
ผู้ป่วย กลุ่ม 
เป้าหมายท่ีได้รับ
การดูแลจาก    
อสม.หมอประจ า
บ้านมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี  

พัฒนา
ศักยภาพ อสม.
เป็น อสม.
หมอประจ าบ้าน

1.เพ่ือยกระดับ 
อสม.เป็น อสม.
หมอประจ าบ้าน  

2.ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายท่ี
ได้รับการดูแลจาก
 อสม.หมอ
ประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตดี
3.เพ่ือลดความ
แออัดของ
โรงพยาบาล  ลด
การพ่ึงพา
โรงพยาบาลแต่
พ่ึงตนเองเพ่ิมข้ึน

378 คน       
                
              

ร้อยละ 90

1.ประชุมช้ีแจงนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานฯ
2.ประชุมวิทยากรเพ่ือวางแผน 
การอบรม/เป้าหมาย/ร่วมเป็น
วิทยากร
3.ด าเนินการอบรม อสม.ตามแผนฯ
  4.ติดตามการฝึกอบรม อสม.
หมอประจ าบ้าน
5.จัดท าใบประกาศนียบัตรผู้ท่ีผ่าน
การอบรมฯ       6.ติดตามการ
รายงานผลการด าเนินงานฯ         
  7.ประเมินผลการด าเนินงาน/
แก้ไขปัญหาตามบริบทพ้ืนท่ี
8.อสม.หมอประจ าบ้านดูแล
กลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบ 
9.สรุปผลการด าเนินงานฯ

1.อสม.ท่ี
ได้รับการ
คัดเลือกมา
พัฒนาฯ     
2.ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมา
ยท่ีได้รับ
การดูแลจาก
 อสม.หมอ
ประจ าบ้าน 
(อสม.1 คน 
ต่อผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมา
ย  3 คน=
1,134 คน)

     

378 
คน    
        
        
        
        
        
     
1,020
 คน

รอความชัดเจนจากส่วนกลาง  รอความ
ชัดเจนจาก
ส่วนกลาง

102 พ.ย.63-
ก.ย.64

นรารักษ์

2 1 5 7 โครงการลดความ
แออัดใน
โรงพยาบาล
โดยใช้
กลไกร้านยา ปี
2564

งบโครงการ               -   คบส.
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือน
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7) ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ     (10)  แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดช

อบ

(13) 
หน่วย
งาน

 (9)  
กลุ่มเป้าหมาย

จ านวนใบส่ังยา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10
 เทียบกับปี 63

โครงการลด
ความแออัดใน
โรงพยาบาล
โดยใช้
กลไกร้านยา ปี
2564

1. ผลักดันให้
โรงพยาบาลใน
จังหวัดสิงห์บุรีเข้า
ร่วมโครงการลด
ความแออัดใน
โรงพยาบาล
โดยใช้
กลไกร้านยา ปี
2563

จ านวนใบส่ัง
ยาเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10 
เทียบกับปี 63

1. จัดประชุมเครือข่ายระหว่าง
โรงพยาบาลและร้านขายยาแผน
ปัจจุบันในจังหวัดสิงห์บุรี

ร้านขาย
ยาแผน
ปัจจุบันใน
จังหวัด
สิงห์บุรี

40 
แห่ง

 -               -    - มค.64 - 
ก.ย.64

           -   ดวงดาว

2. เพ่ือลดความ
แออัดของ
โรงพยาบาลโดย
ขยายบริการด้าน
เภสัชกรรมมาร้าน
ยาแผน
ปัจจุบันประเภท 1

2. ติดตามผลการด าเนินงาน

3. อ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มีสิทธิ
ในการรับยาท่ี
ร้านยาใกล้บ้าน 
โดยผู้มีสิทธิ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
ใช้ยาและการ
ดูแลอย่างต่อเน่ือง

3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีสนใจเข้า
ร่วมโครงการ
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

2 2 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 1     1,427,050 CSO
2 2 รวมงบประมาณ     1,339,750 เบิกจ่าย

แทนกรม
CSO

2 2 รวมงบประมาณ          87,300 กองทุนภูม
ปัญญาฯ

CSO

2 2 6 8 โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพทารกแรก
เกิด

งบโครงการ                -   ส่งเสริม

KPI 8 อัตรา
ตายทารกแรก
เกิด อายุน้อย
กว่าหรือ
เท่ากับ  28 วัน

โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
ทารกแรกเกิด

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การดูแลรักษา
ทารกแรกเกิด
ให้ท่ัวถึง 
ครอบคลุมทุก
เขตบริการ

อัตราตาย
ทารกแรกเกิด
 อายุน้อยกว่า
หรือเท่ากับ  
28 วันไม่เกิน
อัตรา 3.6 ต่อ
พันการเกิดมีชีพ

1. อบรมพัฒนาความรู้ จนท.สสจ/
รพท./
รพช./
สสอ./รพ.
สต

               -   นางนง
ลักษณ์ เกตุ
แก้ว

2. จัดท า CPG
3. มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน CPR
4.-จัดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้
พร้อม

2 2 16 24 โครงการดูแล
ช่วยเหลือจิตใจ
ประชาชนจังหวัด
สิงห์บุรี

งบโครงการ                -   ส่งเสริม

    (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
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

KPI 24 อัตรา
ฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ ต่อแสน

โครงการดูแล
ช่วยเหลือ
จิตใจ
ประชาชน
จังหวัดสิงห์บุรี

เพ่ือลดการฆ่า
ตัวตายส าเร็จ

อัตราฆ่าตัว
ตายส าเร็จไม่
เกิน 8 ต่อ
แสนประชากร
ต่อแสน

1.ขับเคล่ือนพรบ.สุขภาพจิต คณะกรรม
การ

30 สุภาวดี

2.คืนข้อมูลสุขภาพจิตสู่ชุมชน ท่ีว่าการ
อ าเภอ

6

3.สร้างครอบครัวอบอุ่น ผู้พยามฆ่า
ตัวตาย ปี 
52-64

200

4.รณรงค์สร้างการรับรู้การ
ส่ือสารในครอบครัวในชุมชน

พ้ืนท่ีจ.
สิงห์บุรี

367 
หมู่บ้าน

5.ประชาสัมพันธ์การสร้าง
สัมพันธ์ในครอบครัว

5.1.ติดตามเย่ียมโรงเรียน โรงเรียน 180
5.2.อบรมการดูแลจิตใจและ
พฤติกรรมเด็กนักเรียน

ครูปฐมวัย/
ประถม

330

5.3.เชือมโยงการช่วยเหลือส่งต่อ
เด็กปฐมวัย

ครู/สธ 150

2 2 17 25 พัฒนางานยา
เสพติด

งบโครงการ     1,325,950 เบิกจ่าย
แทนกรม

  1,325,950 ส่งเสริม
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

KPI 25 ร้อยละ 
55 ของผู้ป่วยยา
เสพติดท่ีเข้าสู่
กระบวนการ
บ าบัดรักษา 
ได้รับการดูแล
อย่างมีคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง
จนถึงการติดตาม
 Retention Rate

พัฒนางานยา
เสพติด

ผู้ป่วยยาเสพติด
 ท่ีได้รับการคัด
กรองเป็นผู้ใช้ ผู้
เสพ และผู้ติดยา
เสพติด ได้รับ
การ

ร้อยละ 55 
ของผู้ป่วยยา
เสพติดท่ีเข้าสู่
กระบวนการ
บ าบัดรักษา 
ได้รับการดูแล
อย่างมี
คุณภาพอย่าง
ต่อเน่ืองจนถึง
การติดตาม 
Retention 
Rate

1.ให้รพ.รพสต.ทุกแห่งเข้ารับ
การอบรม BA /BI/เจ้าหน้าท่ีรพ.
สต. อสม.ผ่านการอบรมการ
บ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดส าหรับเจ้าหน้าท่ีรพ.สต./
จนท.ผู้รับผิดชอบงานท่ีผ่านการ
อบรมการบ าบัดผู้ป่วยยาและสาร
เสพติดด้วยการปรับเปล้ียนค
วามคิดและพฤติกรรม (CBT) 

รพ.สต. 
รพ. สสอ.
ทุกแห่ง

60  อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 8 ม้ือๆ 35 
บาท

         16,800 102 จัดนอก
สถานท่ี  
ก.พ.64

      16,800 สุภาวดี

บ าบัดรักษา
และติดตาม
ดูแลต่อเน่ือง
อย่างน้อย 1 ปี

ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 6๐ คน ๆ ละ
 4 ม้ือ ๆ ละ 13๐ บาท

         31,200       31,200

ค่าวิทยากร          45,000       45,000
ค่าท่ีพัก        126,000     126,000
ค่าเบ้ียเล้ียง/เดินทาง          99,400       99,400
ค่าใบประกาศ/วัสดุ/
จ้างจัดท าคู่มือ

         30,000       30,000

2.ขับเคล่ือนการบ าบัดศูนย์
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

รพ.สต. 
รพ. สสอ.
ทุกแห่ง

60 ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม   2 วัน

         18,000 มิ.ย.64       18,000

ค่าวิทยากร  วันละ6
ชม.ๆ  2 วัน

          7,200         7,200

ค่าท่ีพักและค่า
เดินทางวิทยากร

          4,000         4,000
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

3.ขับเคล่ือนการบ าบัด/การ
พัฒนาระบบข้อมูลและการ
รายงานระดับจังหวัด

สธ./คุม
ประพฤติ/
เรือนจ า/
ศูนย์ยาเสพ
ติดจังหวัด/
อ าเภอ

30 1.ค่าอาหารกลางวัน/
 อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 5 
คร้ัง

         22,500 102 ม.ค.-พ.ค.64       22,500

4.ขับเคล่ือนการบ าบัด/การ
พัฒนาระบบข้อมูลและการ
รายงานหน่วยงานสาธารณสุข

รพ./สสอ./
รพ.สต./
หน่วยงาน
อ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง

60 ค่าอาหารกลางวัน/
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม

          9,000 ม.ค.-พ.ค.64         9,000

ค่าวิทยากร           3,600         3,600
5 ขับเคล่ือนการพัฒนา
สถานพยาบาล (HA ยาเสพติด)

รพ. 5 แห่ง ค่าอาหารกลางวัน/ 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม

         50,000 102 ม.ค.-พ.ค.64       50,000

6.การประชุมช้ีแจง/ติดตาม
ความก้าวหน้า

จนท.สธ.  20X 4 
คร้ัง

ค่าอาหารกลางวัน/ 
อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม

         12,000 102 ม.ค.-พ.ค.64       12,000

 7.พัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและภาคีเครือข่าย

 พชอ.  6 อ าเถอ ค่าอาหารกลางวัน/ 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม

         60,000 102 ม.ค.-พ.ค.64  60,000

8.ประชุมติดตามรับการประเมิน
มาตรฐานหน่วยบ าบัดฟ้ืนฟู

หน่วยงาน
ภายนอก

5  แห่ง ค่าอาหารกลางวัน/ 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม

         11,250 102 ม.ค.-พ.ค.64       11,250

9.สนับสนุนการบ าบัดรักษา 
และฟ้ืนฟู

รพ. 6 แห่ง ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์ ค่ายา
และเวชภัณฑ์ 
ค่าอาหารกลางวัน/ 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม

       600,000 102 ม.ค.-ก.ย.64     600,000
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

10.สนับการบ าบัดในชุมชน รพ.สต. /
รพ. สสอ.
ทุกแห่ง

18 แห่ง ค่าตอบแทนนอกเวลา
 ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง2 ม้ือ  
วัสดุอุปกรณ์

       180,000 102     180,000

2 2 18 26 โครงการ
ส่งเสริมการใช้
ยาสมุนไพร 
First Line 
Drug

งบโครงการ บูรณาการ                -   สป. พท.

โครงการ
ส่งเสริมการใช้
ยาสมุนไพร 
First Line 
Drug 22000

หน่วยบริการ
ทุกระดับ    มี
การใช้ยา
สมุนไพร First 
Line Drug 
เพ่ิมข้ึน

ร้อยละของการ
ใช้ยาสมุนไพรฟ้า
ทะลายโจรใน
ผู้ป่วยนอกท่ีมี
อาการเจ็บคอ 
และบรรเทา
อาการของโรค
หวัด (Common
 cold) และโรค
อุจจาระร่วง
เฉียบพลัน         
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
25

ประชุมคณะกรรมการService 
Plan สาขาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสานเพ่ือ
วางแผน จัดท าแนวปฏิบัติและ
ติดตามผลการด าเนินงาน

คกก.
service 
plan

     40 
คน

       สป         4,000    อุไรศรี
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

ร้อยละของการ
ใช้ยาสมุนไพร
ขม้ินชันในผู้ป่วย
นอกท่ีมีอาการ
แน่นจุกเสียด 
ท้องอืด ท้องเฟ้อ
หรือผู้ป่วยสงสัย
ว่าจะเป็นโรค
กระเพาะอาหาร 
   ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 25

ประชุม พบส แพทย์แผนไทย 
เพ่ือทบทวนแนวทางเวชปฏิบัติ 
การใช้ยาสมุนไพร     หัตถการ
ส่งเสริมสุขภาพ สมุนไพรใน
ชีวิตประจ าวัน และการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ิมการเข้าถึง
บริการการแพทย์แผนไทย การ
แพทยืทางเลือก และสมุนไพร

คกก.พบส
 แพทย์
แผนไทย

20 คน   -ค่าอาหารกลางวัน 
20 คน ๆ ละ 70 บาท
 4 วัน          -

          5,600 สป         7,600    อุไรศรี

อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
ศาสตร์การแพท์แผนไทยและ
การแพทย์แผนปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ
งาน
การแพทย์
แผนไทยฯ 
ระดับ รพสต
 รพช และ 
รพท

 80 คน   -ค่าอาหารกลางวัน 
80คนx70บาท         
 -ค่าวิทยากรบรรยาย
 3 ชมx1200บาท   
-ค่าวิทยากรกลุ่ม 3 
กลุ่มx 2คนx2ชม.
x600 บาท

         16,400 สป       22,000 อุไรศรี

2 2 18 26 โครงการสร้าง
กระแสการดูแล
สุขภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 78100

งบโครงการ          56,600 กองทุนภูม
ปัญญาฯ

พท.
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

2 2 18 26 โครงการสร้าง
กระแสการดูแล
สุขภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 78100

งบโครงการ บูรณาการ                -   สป พท.

โครงการสร้าง
กระแสการ
ดูแลสุขภาพ
ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 
78100

สร้างกระแส
การอนุรักษ์ 
ส่งเสริม และ
คุ้มครองภูมิ
ปัญญา
การแพทย์แผน
ไทยและการ
ดูแลสุขภาพ
ของประชาชน
ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผน
ไทย การแพทย์
พ้ืนบ้าน และ
การแพทย์
ทางเลือก

ร้อยละของ
ประชาชนมี
พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ
ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก
เพ่ิมข้ึน

คลินิกแพทย์แผนไทยสัญจร ผู้รับผิดชอ
บงาน
การแพทย์
แผนไทย
ทุกระดับ 
อสม 
หมอ
พ้ืนบ้าน 
ผู้น า/แกน
น าในชุมชน

500 คน   -ค่าอาหารกลางวัน 
500คนx70บาท
  ค่าวิทยากรบรรยาย
 6 ชมx600บาทX6คร้ัง

         56,600 กองทุนภูม
ปัญญาฯ

      69,100 อุไรศรี
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

 โดยการมีส่วน
ร่วมของหมอ
พ้ืนบ้าน แพทย์
แผนไทย 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 
และองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินจังหวัด
สิงห์บุรี

 ส่ือสารประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 
อสมท. เพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ 
และการใช้ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย การแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน

ประชาชน
ท่ัวไป

  -อุปถัมภ์รายการ
เด่ียว  อสมท.เพ่ือ
ชุมชน 6 คร้ังx 1,500
 บาท              -
ค่าจ้างเหมาจัดท าส
ปอตวิทยุ 2 สปอตx 
1,000 บาท      -
ค่าจ้างเหมา
ออกอากาศสปอต วัน
จันทร์-ศุกร์ ระยะเวลา
 3 เดือน x 3,500 บาท

         21,500 สป       21,500 อุไรศรี

2 2 18 26 โครงการขยายผล
การใช้มณีเวช
ศาสตร์ "ภูมิ
ปัญญาการจัด
กระดูกไทย"  
30700

งบโครงการ          30,700 กองทุนภูม
ปัญญาฯ

พท.
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

โครงการขยาย
ผลการใช้มณี
เวชศาสตร์ 
"ภูมิปัญญา
การจัดกระดูก
ไทย"  30700

1 ถอดบทเรียน
การ  บูรณา
การมณีเวช
ศาสตร์ในการ
จัดรักษาสมดุล
โครงสร้าง
ร่างกายและ
การส่งเสริม
สุขภาพ

มีรายงานการ
ถอดบทเรียน
การ บูรณา
การมณีเวช
ศาสตร์ในการ
จัดรักษาสมดุล
โครงสร้าง
ร่างกายและ
การส่งเสริม
สุขภาพทุก
กลุ่มวัยใน
ชุมชน

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอด
บทเรียนการ บูรณาการมณีเวช
ศาสตร์ในการจัดรักษาสมดุล
โครงสร้างร่างกายและการ
ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยใน
ชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
งาน
การแพทย์
แผนไทยฯ 
ระดับ รพสต
 รพช และ 
รพท 
(แพทย์แผน
ไทย  
และสห
วิชาชีพ)

70 คน   -ค่าอาหารกลางวัน 
70คนx70บาท  -      
  -ค่าวิทยากร
อภิปราย 6 ชม
x1200บาท     
    ค่าวิทยากร
อภิปราย 6 ชมx600
บาท

         15,700 กองทุนภูม
ปัญญาฯ

      17,450    อุไรศรี

2เพ่ิมพูนทักษะ
การจัดรักษา
สมดุลโครงสร้าง
ร่างกายด้วยมณี
เวชศาสตร์

หน่วยบริการท่ี
เปิดบริการ
แพทย์แผน
ไทยแบบครบ
วงจร มีการใช้
หัตถการมณีเวช

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูน
ทักษะการจัดรักษาสมดุล
โครงสร้างร่างกายด้วยมณีเวช
ศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
งาน
การแพทย์
แผนไทยฯ 
ระดับ รพสต
 รพช และ 
รพท 
(แพทย์แผน
ไทย  
และสห
วิชาชีพ)

60 คน   -ค่าอาหารกลางวัน 
60คนx70บาท  -      
  -ค่าวิทยากร
อภิปราย 6 ชม
x1200บาท       -
   ค่าวิทยากร
อภิปราย 6 ชมx600
บาท

         15,000 กองทุนภูม
ปัญญาฯ

      16,500    อุไรศรี

2 2 18 26 พัฒนาระบบ
บริการ
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

งบโครงการ          13,800 เบิกจ่าย
แทนกรม

พท.
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

พัฒนาระบบ
บริการ
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

  - เพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชน
เข้าถึงบริการ
ด้านการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือกท่ีมี
คุณภาพ
ครอบคลุม
หน่วยบริการ
สาธารณสุขทุก
ระดับ

ร้อยละของ
ผู้ป่วยนอก
ท้ังหมดท่ี
ได้รับบริการ
ตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรค 
และฟ้ืนฟู
สุขภาพด้วย
ศาสตร์
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 
(เป้าหมาย 
20.5)

ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน        (รพ.สส.พท.)

รพท./
รพช.รพ.
สต./สอน.

53 แห่ง  -ค่าเบ้ียเล้ียง
คณะกรรมการและ
พนักงานขับรถยนต์ 
จ านวน 4 คนx120 
บาทx 10 วัน

          4,800 กรมกากร
แพทย์แผน
ไทยฯ

ธค.63-กย.64         4,800 อรทัย

 - เพ่ือเป็นการ
ขับเคล่ือน
และพัฒน างาน
ด้านการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

หน่วยบริการ มีการพัฒนาเป็น
พ้ืนท่ีต้นแบบดีเด่นด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รพช. รพ.
สต./สอน.
(ท่ีมี
แพทย์
แผนไทย)

1  แห่ง 
 2 แห่ง

ธ.ค.63 - 
ก.ย.64

อรทัย

หน่วยบริการมีการด าเนินงาน
คลินิคOPDคู่ขนาน

 รพท/
รพช /รพ.
สต./สอน

 2 แห่ง/
4 แห่ง /
47 แห่ง

ธ.ค.63 - 
ก.ย.64

อรทัย
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

 - เพ่ือให้บุคลากร
ด้านการแพทย์
แผนไทยและสห
วิชาชีพได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้
มีความรู้ด้านการ
จัดบริการ
การแพทย์แผน
ไทยท่ีได้มาตรฐาน

อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์เวชปฏบัติแผนไทย
 สู่แพทย์แผนไทยฯ

แพทย์
แผนไทย
และสห
วิชาชีพ

15 คน  - ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 15
 คนx120บาทx5คร้ัง

          9,000 กรมกากร
แพทย์แผน
ไทยฯ

ธ.ค.63 - 
ก.ย.64

        9,000 อรทัย

2 2 19 27 การพัฒนา
แนวทางในการ
ให้บริการคลินิก
กัญชาทาง
การแพทย์แบบ
ผสมผสานแผน
ปัจจุบันและแผน
ไทย

งบโครงการ                -   คบส.

การพัฒนา
แนวทางในการ
ให้บริการ
คลินิกกัญชา
ทาง
การแพทย์
แบบ
ผสมผสาน
แผนปัจจุบัน
และแผนไทย

1.การด าเนินการ
จัดต้ังคลินิก
ผสมผสาน
2.ติดตามผู้ได้รับ
บริการตามข้อบงช้ี
3.สารสกัดกัญชา
ทางการแพทย์
4.ติดตาม
ผลข้างเคียง และ
คุณภาพชีวิตตาม
แนวทางท่ีก าหนด

มีการจัดต้ัง
คลินิกการ
ให้บริการกัญชา
ทางการแพทย์
ผสมผสาน
แพทย์แผน
ปัจจุบันและ
แพทย์แผนไทย
 รพช.
ร้อยละ 50

 -จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการเพ่ือการใช้
กัญชาทางการแพทย์

คณะกรรม
การ

36 คน  -                -    - ธ.ค./พ.ค.             -   นางสาว
นันทนีย์ ศรี
สวัสด์ิ

 79 ยทุธ2 แผนที2่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

2 2 20 28 โครงการ
ป้องกัน และ
ควบคุมการใช้
ยาอย่าง
สมเหตุสมผล

งบโครงการ                -   คบส.

โครงการ
ป้องกัน และ
ควบคุมการใช้
ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 
และควบคุม
การด้ือยาต้าน
 จุลชีพ

ใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล
(RDU) ใน รพท.
, รพช. และ รพ
สต. มีระบบ 
จัดการการด้ือ
ยาต้านจุลชีพ
อย่าง บูรณา
การ (AMR)

1.RDU ข้ันท่ี
2> ร้อยละ 80
 2.RDU ข้ันท่ี3
 >ร้อยละ 40   
3.AMR ระดับ 
Intermediate
 ร้อยละ 100  
  
4.อัตราการติด
เช้ือด้ือยาใน
กระแสเลือด
ลดลง ร้อยละ 
7.50

จัดประชุมคณะกรรมการ RDU 
จังหวัดสิงห์บุรีปีงบประมาณละ 
3 คร้ัง ในแต่ละโรงพยาบาล 
รวมถึง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล

คณะ 
กรรมการ

41 คน  
 9 คร้ัง

 -                -    - พ.ย. 63 - 
กย. 64

            -   นางสาว
ณัฎฐา    
กล่ันสุวรรณ

2 2 22 31 พัฒนาระบบ
รับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วยจังหวัด
สิงห์บุรี

งบโครงการ                -   ครบ.
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

พัฒนาระบบ
รับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วยจังหวัด
สิงห์บุรี

เพ่ือลดการส่ง
ต่อผู้ป่วยด้วย
โรค 4 สาขา
หลัก (หัวใจ 
มะเร็ง อุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 
เด็กแรกเกิด)
ออกนอกเขต
สุขภาพ

ร้อยละการส่ง
ต่อผู้ป่วยด้วย
โรค 4 สาขา
หลัก (หัวใจ 
มะเร็ง 
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน เด็ก
แรกเกิด)ออก
นอกเขต
สุขภาพลดลง
ร้อยละ 10 
(เทียบกับปีท่ี
ผ่านมา)

 -ทบทวนค าส่ังคณะกรรมการ
และคณะท างาน
 -ด าเนินการส่งต่อผู้ป่วยตาม 
แนวทางของ Service Planแต่
ละสาขา
 -จัดท ารายงานข้อมูลการส่งต่อ
ผู้ป่วย เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
 -จัดท าคู่มือแนวทางการรับ-ส่ง
ต่อผู้ป่วย กรณีเพ่ิมเติมหรือมีการ
เปล่ียนแปลง
 -จัดท าเครือข่ายผู้เช่ียวชาญ

รพ. 6 นายทรรศนะ
  เอมสมบูรณ์

2 2 23 32 แผนงานการดูแล
ผู้ป่วยระยะท้าย
แบบ
ประคับประคอง

งบโครงการ บูรณาการ สป. ครบ.
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

แผนงานการ
ดูแลผู้ป่วย
ระยะท้าย
แบบ
ประคับประคอง

เพ่ือพัฒนางาน
การดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายแบบ
ประคับประคอง
ให้มีคุณภาพ

ร้อยละ
โรงพยาบาล
ด าเนินการได้
ตามมาตรการ
การดูแลแบบ
ประคับประคอ
ง

1.ทบทวนค าส่ัง คกก.
2.ประชุมคณะกรรมการ ไตรมา
สละ 1 คร้ัง
3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ด าเนินงาน PC และหรือ 
สนับสนุนให้แพทย์แผนปัจจุบัน
เข้ารับการอบรมฝังเข็มหลักสูตร
 3 เดือน
4. จัดท าสมุดประจ าตัวผู้ป่วย PC
5. สนับสนุนการใช้ Opioid ใน
ผู้ป่วยมะเร็งเพ่ือลดการเจ็บปวด
6.ควบคุม ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงาน รวมถึงการส่งรายงาน
7.สรุปผลการด าเนินงาน

คณะกรรม
การ

50 จัดท าสมุดประจ าตัว
ผู้ป่วย จ านวน 80 
เล่มๆ ละ 25 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท

          2,000 101 พ.ย.63-ก.ย.
64

        2,000 น.ส.อุไร  
วรรรณ    
ต้ังพานิชวงศ์

2 2 24 33 แผนงาน
พัฒนาการ
บริบาลฟ้ืน
สภาพระยะ
กลาง

งบโครงการ                -   ครบ.

 82 ยทุธ2 แผนที2่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

แผนงาน
พัฒนาการ
บริบาลฟ้ืน
สภาพระยะ
กลาง 
(Intermediate
 care: IMC)

1.พัฒนาระบบ
บริบาลผู้ป่วย
ฟ้ืนสภาพระยะ
กลางให้มี
คุณภาพ

ร้อยละ
โรงพยาบาล
ด าเนินการได้
ตามมาตรการ
การดูแลผู้ป่วย
ระยะกลาง

1.ทบทวนค าส่ัง คกก.
2.จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
วางแผนการด าเนินงาน
3.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ด าเนินงาน IMC 
4.ประสานและเช่ือมโยงข้อมูล
ผู้ป่วยกลุ่มโรคข้อสะโพกหัก กับ
คณะกรรมการ SP สาขา 
Orthropaedics

คณะกรรม
การ

48  ไม่ใช้
งบประมาณ

ต.ค.63-ก.ย.
64

น.ส.อุไร  
วรรรณ    
ต้ังพานิชวงศ์

5.สนับสนุนการ Refer Back 
ผู้ป่วย และการฝังเข็มฟ้ืนฟู
สภาพผู้ป่วย Stroke รายใหม่
6.รพ.ท าแบบประเมินตนเอง
7.ควบคุม ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงาน รวมถึงการส่งรายงาน
8.สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา
และอุปสรรค เพ่ือวางแผนใน
การแก้ไขและพัฒนางานต่อไป

2 2 24 33 โครงการ
พัฒนาระบบ
ส่งผู้ป่วยกลับ
บ้าน (Smart 
COC)

งบโครงการ บูรณาการ สป. ครบ.
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

โครงการ
พัฒนาระบบ
ส่งผู้ป่วยกลับ
บ้าน (Smart 
COC)

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการส่ง
ต่อข้อมูลการ
เย่ียมบ้านผู้ป่วย
ให้มีคุณภาพ

ร้อยละ
โรงพยาบาลมี
ระบบส่งต่อใน
พ้ืนท่ีในการส่ง
ข้อมูลให้
หน่วยบริการ

1.ประชุมทบทวนการใช้
โปรแกรม Smart COC ใน
เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องกับการส่ง
ต่อข้อมูลการเย่ียมบ้าน จ านวน 
140 คน 
1.1เครือข่ายสิงห์บุรี จ านวน 80
 คน 
1.2เครือข่ายอินทร์บุรี จ านวน 
54 คน 
1.3 สสจ. จ านวน 10 คน 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศใน
การดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองท่ีบ้าน 
(Smart COC)

บุคลากร
สาธารณสุข
ใน คบ
สอ./ทีม
คลินิก
หมอ
ครอบครัว 
20 ทีม

140 ค่าจ้างบริการคลาวด์
โฮลด้ิง (เครือข่าย
สัญญาณ) ระยะเวลา 
1 ปี

          5,000 101 ต.ค.64-ก.ย.
65

        5,000 น.ส.อุไร  
วรรรณ    
ต้ังพานิชวงศ์
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ยุทธศาสตรท่ี 3  
พัฒนาบคุลากร (People Excellence) 

 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

3 1 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 4             -   CHRO

3 1 รวมงบประมาณ             -   สป. CHRO

3 1 1 1 โครงการ 
Happy 
MOPH
กระทรวง
กระทรวงแห่ง
ความสุข

งบโครงการ บูรณาการ             -   สป. HR

องค์การแห่ง
ความสุขท่ีมี
คุณภาพและ
เป็นต้นแบบ

โครงการ 
Happy 
MOPH
กระทรวง
กระทรวงแห่ง
ความสุข

1.เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณธรรมจริยธรรม

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการ
เป็นองค์กร
แห่งความสุข

1. จัดต้ังทีมงานนักสร้างสุขในองค์กร บุคลากรใน
สังกัด

ทุกคน -ค่าอาหารกลางวันจ านวน 50 
คนX70 บ. K6:K7

 3,500  สป. ม.ค. 64 11,000 น.ส.
ปาริชาตค า
วงศ์

HR

2.เพ่ือพัฒนาองค์กร
ไปสู่องค์กรแห่ง
ความสุขและองค์กร
คุณธรรม

2.อบรมทีมนักสร้างสุขในองต์กร -ค่าวิทยากร300 บ.x6 ชม.  1,800

3.ส ารวจความสุขของบุคลากรใน
สังกัด

-ค่าวัสดุ  5,700

4.วิเคราะห์ผลการส ารวจเพ่ือน าไป
วางแผนการสร้างสุขในองค์กร

 

5.ด าเนินการตามแผนการสร้างสุข
ในองค์กร

6.ดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือ
สร้างองค์กรแห่งความสุขท่ีมี
คุณภาพและเป็นต้นแบบ

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ  (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน

85 ยทุธ3  แผนที ่1



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
บริหารจดัการดวยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) 

 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน
 (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

4 1 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 1 0 CFO

4 1 1 1 การพัฒนา
ระบบด้าน
การเงินการคลัง

งบโครงการ บูรณาการ 0 สป. บริหาร
ท่ัวไป
กลุ่มงาน
ประกันฯ

ร้อยละของ
โรงพยาบาลท่ี
มีระดับวิกฤต
ลดลง

การพัฒนา
ระบบด้าน
การเงินการคลัง

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

ร้อยละของ
โรงพยาบาลท่ีมีระดับ
วิกฤตลดลง

1.ประชุมคณะกรรมการ
CFO จังหวัดเดือนละ 1 คร้ัง

คณะ 
กรรมการ
 CFO

22 คน ไม่ใช้งบประมาณ 1.นายพิพัฒน์
  กว้างนอก
2. นางสาวินี 
 เขียวรี
3.นางชูศรี  
สิงห์บูรณ์

2. ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผน Planfin

ไม่ใช้งบประมาณ

3. พัฒนาข้อมูลบัญชีของหน่วย
บริการให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
 เช่ือถือได้

นักบัญชี
ของรพ.
ทุกแห่ง

 12 คน ไม่ใช้งบประมาณ

ร้อยละของ รพ.สต. 
ท่ีมีสภาพคล่อง
มากกว่า 2 เดือน

ก ากับ ติดตามการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามแผนเงินบ ารุง

ไม่ใช้งบประมาณ

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ  (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน
 (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ  (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

1. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของทางราชการ

จนท.
การเงิน
ของสสอ.
และรพ.ทุก
แห่ง

20 คน  - ค่าอาหาร
กลางวัน จ านวน 
20 คน ๆ ละ 70
 บาท เป็นเงิน 
1,400 บาท

1,400 101  ธ.ค. 63 1,400

4 1 1 1.ร้อยละของ
โรงพยาบาลท่ี
มีระดับวิกฤต
ลดลง

จนท.ของ
สสจ.สิงห์บุรี

80 คน ไม่ใช้งบประมาณ

2.ด าเนินการตรวจสอบภายใน
หน่วยงานในสังกัด

รพ.,สสอ.,
 รพ.สต.

ไม่ใช้งบประมาณ

4 1 1 4 บริหารจัดการ
ระบบจัดเก็บ
รายได้ค่าบริการ
ทางการแพทย์
หน่วยบริกรจัหวัด
สิงห์บุรี

งบโครงการ 0 ประกัน
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน
 (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ  (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน

 KPI 4.ระดับ
ความส าเร็จ
ของหน่วย
บริการทุกแห่ง
มีการจัดท า
แผนจัดเก็บ
รายได้และ
ด าเนินการ
ตามแผน (3 
โปรแกรม)

บริหารจัดการ
ระบบจัดเก็บ
รายได้
ค่าบริการทาง
การแพทย์
หน่วยบริกรจัห
วัดสิงห์บุรี

1.เพ่ือพัฒนาระบบ
การจัดเก็บรายได้
ค่าบริการทาง
การแพทย์ของหน่วย
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ   
2.เพ่ือผู้บริหารและ
ผู้เก่ียวข้องได้ทราบ
ข้อมูลค่าชดเชย
บริการทางการแพทย์
ได้รับการเบิกจาย
ชดเชย 3.เพ่ือให้
หน่วยบริการน า
ข้อมูลรายได้
ค่าชดเชยบริการทาง
การแพทย์ไปใช้ใน
การบริหารการเงิน
การคลัง

หน่วยบริการทุกแห่ง
มีการจัดเก็บรายได้   
 3 โปรแกรม       
ได้แก่                    
  
1.โปรแกรมเบิกจ่าย
อปท.    
2.โปรแกรม          
ssop       
3.โปรแกรมสินไหม
ทดแทนจากการได้รับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
           ร้อยละ100

1.ลงพ้ินท่ีก ากับติดตามไตรมาสละ
 1 คร้ัง                      
2.รายงานต่อคณะกรรมการ  CFO
 และคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล ทุก 3  เดือน

รพท./
รพช./  
รพ.สต.

53 ไม่ใช้งบประมาณ ไตรมาสละ 1
 คร้ัง

นางชูศรี  
สิงห์บูรณ์    
นางสาวสุดา
รัตน์    รวด
ทอง

 88 ยทุธ4  แผนที ่1



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

4 2 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 2 153,025 CIO/CFO

4 2 รวมงบประมาณ 125,025 สป. CIO/CFO

4 2 รวมงบประมาณ 28,000 เบิกจ่าย
แทนกรม

CIO/CFO

4 2 2 5 โครงการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว จังหวัด
สิงห์บุรี ปี 2564

งบโครงการ บูรณาการ             -   สป. ครบ.

5.ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
รพ.สต.ติดดาว

โครงการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว จังหวัด
สิงห์บุรี ปี 2564

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารและระบบ
บริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล        
2. เพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่ายสุขภาพ
และภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
 รพ.สต.ติดดาว

1. สนับสนุนให้ คปสอ. มีการ
ทบทวนและปรับปรุงค าส่ังทีมพ่ีเล้ียง
 รพ.สต.ติดดาวให้เป็นปัจจุบัน และ
รพ.สต.เป้าหมายในพ้ืนท่ีประเมิน
ตนเองและบันทึกข้อมูลในระบบ
ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วย
บริการปฐมภูมิ

 

ทีม
ประเมิน
ระดับ
จังหวัด

20 การตรวจรับรองของทีม
ประเมินระดับจังหวัด
ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 20 คนจ านวน 
12 วันๆละ 70 บาท เป็น
เงิน 16,800 บาท

      16,800 101 พ.ย.62-ก.ย.
63

       16,800 นาย
ทรรศนะ  
เอมสมบูรณ์

2.ก าหนดเป้าหมายและส่งมอบ
เป้าหมายให้ คบสอ.

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ  (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน

 89 ยทุธ4  แผนที ่2



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ  (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน

3.สนุบสนุนและก ากับติดตามให้  คบ
สอ. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการ
ประเมินตนเองของ รพ.สต.ใน
โปรแกรมและด าเนินการ ตาม
แนวทาง ดังน้ี    
- คปสอ. มีการประชุม ทีมพ่ีเล้ียงฯ 
เพ่ือวางแผน ก าหนดแนวทางการ
พัฒนา รพ.สต.เป้าหมายตามส่วนขาด 
- ทีมพ่ีเล้ียงสนับสนุนให้เกิดความ
และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา 
รพ.สต.เป้าหมาย
-ทีมพ่ีเล้ียงระดับอ าเภอ ประเมิน 
และช่วยเหลือ รพ.สต.เป้าหมายให้
ผ่านเกณฑ์ 
-ทีมพ่ีเล้ียงระดับอ าเภอ ส่งผลการ
ประเมินให้จังหวัด 

4.ก ากับติดตามให้ คบสอ.น าผลการ
ประเมินของ รพ.สต. เป้าหมาย

5.การตรวจรับรองของทีมประเมิน
ระดับจังหวัด

4 2 3 6 โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

งบโครงการ             -   ครบ.

 90 ยทุธ4  แผนที ่2



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ  (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน

โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหัด
สิงห์บุรี ปี 2564

1.สสจ.สิงห์บุรีผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
2.สสอ.ผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของ สสจ.และ
 สสอ.ท่ี
ด าเนินการ 
PMQA ท่ี
ก าหนด (สสจ.
ร้อยละ100 
และ สสอ.ร้อย
ละ100)

1.ทบทวนแต่งต้ังคณะกรรม
ขับเคล่ือน PMQA สสจ.สิงห์บุรี ปี
2564      
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคล่ือน PMQA    
1. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร 
จ านวน 13 ข้อค าถาม และทบทวน
ทุกปี
2. ด าเนินการประเมินองค์การด้วย
ตนเอง(Self-Assessment) หมวด 1-
 6 หาโอกาสในการปรับปรุง 
(Opportunity For Improvement:
 OFI)
3. น าโอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
มาจัดล าดับความส าคัญและจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ หมวดละ 1 แผน 
4. ก าหนดตัวช้ีวัดหมวด 7 ผลลัพธ์
การด าเนินการตามหัวข้อ 7.1-7.6 
จ านวน 6 หัวข้อ ครบ 18 ข้อ
5. ด าเนินการแผนพัฒนาองค์การ
6. ติดตามประเมินผล

20 คน
 
จ านวน
 5 คร้ัง

ไม่ใช้
งบประมาณ

พ.ย.63-ก.ย.
64

น.ส.ศิริเนตร
สุขดี

4 2 4 7 โครงการพัฒนา
คุณภาพ
สถานพยาบาล
ด้วยระบบ
เครือข่าย ปี 2564

งบโครงการ บูรณาการ 0 สป. ครบ.

 91 ยทุธ4  แผนที ่2



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ  (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน

โครงการพัฒนา
คุณภาพ
สถานพยาบาล
ด้วยระบบ
เครือข่าย ปี 2564

เพ่ือทบทวน
มาตรฐานและ
ระบบงานท่ีส าคัญ
ตามมาตรฐาน HA

 พัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล
สังกัด
กระทรวง
สาธารณสุขมี
คุณภาพ
มาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA
 ระดับ 5

1.ประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลด้วยระบบเครือข่ายปี
2564
2.จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจ
มาตรฐาน HA ฉบับปี  2020 /การ
ประเมินตนเอง/การพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ ให้กับบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องในเครือข่าย
3.จัดประชุมการเตรียมความพร้อม
การเข้ารับการประเมินรับรอง HA 
ข้ัน 3 จ านวน 2 วัน

60

15

1.กิจกรรมท่ี 1 ไม่ใช้
งบประมาณ
2.จัดประชุมเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจฯ
1.อาหารว่างและอาหาร
กลางวัน  60x70=4200
บาทx 2 วัน=8400บาท 
เป็นเงิน 8,400บาท      
2.ค่าวิทยากรวันละ
5,000บาท จ านวน 2 วัน
 เป็นเงิน 10,000บาท 
เป็นเงิน 18,400บาท 
3.จัดประชุมเตรียมความ
พร้อมฯ
1.ค่าอาหารกลางวัน
70 บาท x 15คน x2 วัน 
เป็นเงิน 2,100 บาท

      20,500 พ.ย.63-ก.ย.
64

       20,500 น.ส.ศิริเนตร
สุขดี

4 2 5 8 การจัด  ซ้ีอร่วม
ระดับจังหว้ด

งบโครงการ 0 คบส.

 92 ยทุธ4  แผนที ่2



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ  (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน

การจัด  ซ้ีอร่วม
ระดับจังหว้ด   
1. ยา           
2. วัสดุ
การแพทย์ท่ัวไป 
3. วัสดุทันต
กรรม   
4. วัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

มีการด าเนินการ
อย่างโปร่งใส และมี  
 ประสิทธิ   ภาพ

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

จัดประชุมคณะกรรมการจัดซ้ือร่วม
จังหวัดสิงห์บุรีปีงบประมาณละ 3 คร้ัง

คณะ 
กรรมการ

15 คน 
  9 คร้ัง

 - 0  - พ.ย. 63 - 
กย. 64

             -   นางสาว
ณัฎฐา   
กล่ันสุวรรณ

4 2 6 9 แผนงานบูรณา
การบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ

งบโครงการ 28,000 เบิกจ่าย
แทนกรม

นิติการ

ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA ร้อย
ละ 92

แผนงานบูรณา
การบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ

1. เพ่ือประเมินผล
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานเป้าหมาย  
 สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี

ร้อยละของ
หน่วยงานใน
สังกัดผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน ITA 
ร้อยละ 92

1.ประชุมช้ีแจงรับฟังปัญหาเก่ียวกับ
การด าเนินงานตอบแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์(EBIT)ในแต่ละ
ไตรมาสท้ังหมด 4 ไตรมาส)

สสจ.
,รพท.
,รพช,สสอ

13(
หน่วยงา
น)

การด าเดินงานเก่ียวกับ
งาน ITA ในการก ากับ
ติดตามตรวจประเมิน 
งานประกาศเจตนารมณ์ 
ค่าวัสดุป้ายส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

28,000 ศปท. เมาษายน - 
มิถุนายน 
2564

       28,000 นิติการ

 93 ยทุธ4  แผนที ่2



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ  (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน

 2. เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน และให้
การบริหารราชการ
ของหน่วยงาน
เป้าหมายสังกัด
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลตามหลัก
ธรรมาภิบาล

2.สร้างการรับรู้เก่ียวกับการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบผลประโยชน์ทับซ้อน และวินัย 
รวมท้ังกฎหมาย กฎและระเบียบ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้กับบุคคลากรใน
สังกัด สสจ.สห.  

 3. เพ่ือให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติในการน า
มาตรการการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต ท้ังในระดับ
นโยบาย ระดับ
ปฏิบัติการ มาบังคับใช้
และปฏิบัติอย่างท่ัวถึง 
ครอบคลุม ท่ัวท้ังองค์กร

3.เย่ียมชมและติดตามความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4 2 6 9 แผนงานบูรณา
การบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ

งบโครงการ บูรณาการ 125,025 สป. นิติการ
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ  (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน

ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA ร้อย
ละ 92

แผนงานบูรณา
การบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ

1 เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ของบุคลากรใน
สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี

ร้อยละของ
หน่วยงานใน
สังกัดผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน ITA 
ร้อยละ 92

1.ศึกษาดูงานส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหารเร่ือง การขับเคล่ือน
ระบบธรรมมาภิบาลขับเคล่ือน
คุณธรรมและความโปร่งใส ถอด
ประสบการณ์ขับเคล่ือนงานโดย
หน่วยงานต้นแบบระดับจังหวัด

สสจ.
,รพท.
,รพช,สสอ

45(คน) ค่าท่ีพัก,ค่าพาหนะ,
ค่าอาหารกลางวัน,อาหาร
เย็นอาหารว่าง

125,025 สสจ.สิงห์ุรี ธันวาคม      150,000 นิติการ

2 เพ่ือรวบรวมและ
จัดเก็บความรู้ 
ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ท่ีดีจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ี
เกิดข้ึน

3  เพ่ือให้หน่วยงาน
ในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี พัฒนางาน
ด้านสาธารณสุขได้
อย่างมีคุณภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

4 3 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 3             -   CIO/CFO

4 3 7 10 โครงการ 
Smart 
Hospital

งบโครงการ บูรณการ             -   พัฒนา
ยุทธศาสตร์

10.ร้อยละ
โรงพยาบาลภาครัฐ 
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีการ
ด าเนินงาน Digital 
Transformation  
เพ่ือก้าวสู่การเป็น 
Smart Hospital

โครงการ 
Smart 
Hospital

 -เพ่ือพัฒนาระบบ
ให้บริการของของ
โรงพยาบาลเข้าสู่
ระบบ Digital 
Transfromation 4.0

ร้อยละ
โรงพยาบาล
ภาครัฐ  มีการ
ด าเนินงาน 
Smart Tools
 และ  Smart 
Service

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ(CIO) ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล
ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ

คณะกรรม
การ
(รพ.ทุก
แห่ง)

6 แห่ง   ตค.63- 
กย.64

งาน IT รพ.
ทุกแห่ง

ร้อยละ
โรงพยาบาล
ภาครัฐ  มีการ
ด าเนินงาน 
Smart 
Outcome

4 3 8 11 โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
การให้บริการ
ผู้ป่วยและบริการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค
รายบุคคลจังหวัด
สิงห์บุรี
ปีงบประมาณ  
2564

งบโครงการ บูรณการ             -   พัฒนา
ยุทธศาสตร์

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ  (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน
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 11.ร้อยละของสถาน
บริการท่ีผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล

(ความถูกต้อง,ความ
สอดคล้อง,ความ
ครบถ้วน,ความทันเวลา)

โครงการพัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูลการ
ให้บริการ
ผู้ป่วยและ
บริการสร้าง
เสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค
รายบุคคล  
จังหวัดสิงห์บุรี 
ปีงบประมาณ  
2564

 -เพ่ือพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการ
ให้บริการผู้ป่วยนอก
และบริการสร้าง
เสริมสุขภาพป้องกัน
โรครายบุคคล ให้มี
ความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา

1. ปรับเปล่ียนค าส่ังคณะกรรมการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
  - CIO
  - พบส.สารสนเศ

คณะกรรม
การ

  ตค.63- 
กย.64

อภิชา,รัตน์วลี
,จตุพร,สุธาสินี

4 3 8 12 โครงการพัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูลการ
ให้บริการ
ผู้ป่วยและ
บริการสร้าง

งบโครงการ บูรณการ             -   พัฒนา
ยุทธศาสตร์

12.ระดับความส าเร็จ
ของฐานข้อมูลให้บริการ
(43 แฟ้ม) มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ QOF

  -เพ่ือพัฒนา
คุณภาพข้อมูลของ
สถานบริการ
สาธารณสุขให้ผ่าน
ตัวช้ีวัดเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล

2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ

คณะกรรม
การและ
ผู้ท่ี
เก่ียวข้อง

30 คน   -ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คน
 x 25 บาท x 12 คร้ัง 
เป็นเงิน  9,000 บาท
(บริหาร)

       9,000        9,000 อภิชา,รัตน์วลี
,จตุพร,สุธาสินี

 -เพ่ือปรับปรุงระบบ
จัดเก็บฐานข้อมูล
ของสถานบริการ
สาธารณสุขทุกแห่ง

3. ติดตามผลการด าเนินงานคุณภาพ
ข้อมูลรายสถานบริการ
ผ่าน Web Conference

รพ.สต. 
สสอ. 
รพท. รพช.

59 แห่ง อภิชา,รัตน์วลี
,จตุพร,สุธาสินี
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

4 4 10 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 3            -   CIO/CFO

4 4 10 13 โครงการสนับสนุน
การสร้างงาน
วิชาการด้าน
สุขภาพ จังหวัด
สิงห์บุรี ปี 2564

งบโครงการ บูรณาการ             -   สป. ครบ.

โครงการ
สนับสนุนการ
สร้างงาน
วิชาการด้าน
สุขภาพ จังหวัด
สิงห์บุรี ปี 2564

1.เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนางานวิชาการ
ทางด้านสุขภาพ 
2.เพ่ือควบคุมก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
3.เพ่ือจัดเวที
น าเสนอผลงาน
วิชาการระดับจังหวัด

หน่วยงานมี
การด าเนินงาน
วิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพของ
หน่วยงาน 
และการ
น าไปใช้
ประโยชน์
ระดับ 5

1.ทบทวนแต่งต้ังคณะกรรม
ขับเคล่ือนผลงานวิชาการของ สสจ.
สิงห์บุรี ปี2564       
 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดท า
ผลงานวิชาการ
3.จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
4.จัดเวทีวิชาการประจ าปี 2564

จัดประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ
เพ่ือ
พัฒนา
องค์
ความรู้ใน
การ
จัดท า
ผลงาน
วิชาการ

70 คน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใน
การจัดท าผลงานวิชาการ
1.ค่าอาหารกลางวัน คน
ละ 70 บาท จ านวน 3 
วัน 14,700 บาท
3.ค่าวิทยากร 600บาท/
ชม.วันละ 6ช่ัวโมง 
จ านวน 3 วัน จ านวน 
10,800 บาท
3.ค่าท่ีพัก 700บาท/วัน 
จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 
1,400 บาท
เป็นเงิน 26,900 บาท

      41,200 พ.ย.63-ก.ย.
64

       42,600 ศิริเนตร

จัดเวทีวิชาการประจ าปี 
2564
1.ค่าอาหารกลางวัน คน
ละ 70 บาท จ านวน 1 
วัน 4900 บาท
2.ค่าวิทยากร 600บาท/
ชม.วันละ 6ช่ัวโมง 
จ านวน 3 คน จ านวน 
10800 บาท  เป็นเงิน 
15,700 บาท

    (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
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แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุข 

ปงบประมาณ 2564 

(งานประจำ) 
 

 



 

 งบ สป.

 

เบกิจา่ยแทน

กรม

 

พัฒนา

จังหวดั

 

อบจ.

 

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

 

แพทยแ์ผน

ไทย

งบบรหิาร

จัดการ

แรงงาน

ตา่งดา้ว

ศนูยเ์ขตฯ ประกนัสงัคม
บัญชเีงนิ

รายไดฯ้(อย.)

PP&P E. 4 21 33 -                     540,220        37,050          14,500        591,770           CPPO

SE. 2 24 33 -                     221,820        370,000     1,676,920     2,268,740        CSO 

PE. 1 1 1 -                     -               -          -            -              -         -          -               -           -             -                 CHRO

GE. 4 10 13 4,081,794           550          1,100        4,083,444        CFO/CIO

รวม 11 56 80 4,081,794         762,040      -        370,000   1,676,920   -        550        37,050        1,100      14,500      6,943,954        

สรปุแผนงาน/โครงการ งบประจ า จ าแนกยทุธศาสตร ์งบประมาณและแหลง่งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

โครง 

การ

ตัวชีว้ดั

 (KPI)
ยทุธ ศาสตร์

แผน 

งาน

งบประมาณ

รวม ผูรั้บผดิชอบ

99 สรปุงบประมาณงานประจ า64



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1. 
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครอง
ผูบริโภค (Promotion, Prevention & 
Protection Excellence) 
(งานประจำ) 

 
 

 
 
 



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

1 รวมงบประมาณประจ า ยุทธ 1         554,720 รวม ยุทธ 1
1 รวมงบประมาณ                 -   สป. ยุทธ 1
1 รวมงบประมาณ         540,220 เบิกจ่ายแทน

กรม
ยุทธ 1

1 รวมงบประมาณ           14,500 บัญชี(อย.) ยุทธ 1
1 รวมงบประมาณ           37,050 ศูนย์อนามัยท่ี 4 ยุทธ 1

1 พัฒนาและสร้าง
ศักยภาพคนไทย
ทุกกลุ่มวัย

งบโครงการ           10,000 เบิกจ่าย
แทนกรม

ส่งเสริม

1 พัฒนาและสร้าง
ศักยภาพคนไทย
ทุกกลุ่มวัย

 1.เพ่ือพัฒนาระบบ
บริการของสถาน
บริการสาธารณสุขทุก
ระดับให้ได้มาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพ

PI.ร้อยละของหญิง
ต้ังครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์คร้ังแรกเม่ืออายุ
ครรภ์ น้อยกว่า 12 
สัปดาห์

1.พัฒนาระบบบริการ MCH ให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

หญิง
ต้ังครรภ์

823 คน นางนง
ลักษณ์      
 เกตุแก้ว

2.เพ่ือจัดระบบการส่ง
ต่อหญิงต้ังครรภ์ มารดา
 และทารกแรกเกิด
ภาวะฉุกเฉินอย่างมี
ประสิทธิภาพ

PI.ร้อยละของหญิง
ต้ังครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์คุณภาพ

1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
อนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเน่ือง

หญิงหลัง
คลอด

729

 PIร้อยละของหญิง
ต้ังครรภ์ได้รับการตรวจ
เลือดหาระดับฮีมาโตค
ริต HCT≤ 33%

1.2 ให้ทุกโรงพยาบาลประเมินตนเอง
และรรกษาสภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดออก
ประเมินติดตามโรงพยาบาลมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก ทุก 3 ปี

หญิง
ต้ังครรภ์

823 คน

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

100 งานประจ า ยทุธ 1



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

3.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
เจริญเติบโต 
พัฒนาการสมวัย พร้อม
เรียนรู้ ตามช่วงวัย

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

1.3ให้พ้ืนท่ีทุกอ าเภอพัฒนาระบบ
ข้อมูลแม่และเด็ก ในระบบ HDC อย่าง
ต่อเน่ือง

เด็กปฐมวัย
(แรกเกิด-5
 ปี)

5,775 
คน

4.ส่งเสริมให้ประชาชน
มีความตระหนักรู้เร่ือง
การเล้ียงดูเด็กอย่างมี
คุณภาพ

PI ค้นหาพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า

 1.4 นิเทศติดตามงาน ปี ละ 2 คร้ัง เด็กปฐมวัย
(แรกเกิด-5
 ปี)

1,272 
คน

PI  เด็กพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าได้รับการ
ติดตามและกระตุ้น

2.เสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมอนามัย
แม่และเด็ก/เครือข่ายการด าเนินงาน
อนามัยแม่และเด็ก และการเสริมสร้าง
สติปัญญาเด็กไทย

เด็กปฐมวัย
(แรกเกิด-5
 ปี)

1272 คน

PI ร้อยละของเด็ก
พัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA4I

  2.1ให้พ้ืนท่ีทุกอ าเภอจัดท าโครงการ
แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการให้ความรู้
พ่อแม่ผู้ปกครอง และเครือข่ายด้านการ
ดูแล หญิงต้ังครรภ์ มารดา/ทารก หลัง
คลอด และส่งเสริมพัฒนาการและ
โภชนาการในเด็กปฐมวัย.

เด็กปฐมวัย
(แรกเกิด-5
 ปี)

48 คน

PI ร้อยละเกลือบริโภค
เสริมไอโอดีนท่ีมี
คุณภาพท่ีจ าหน่ายใน
จังหวัด

ตรวจคุณภาพเกลือในครัวเรือน อ าเภอละ 
300 
ครัวเรือน

1,800 
คน

เก็บปัสสาวะหญิงต้ังครรภ์ 6
โรงพยาบาล

300คน           10,000 งบเบิกแทน
กรม

       10,000

 2.2มีกลไกการขับเคล่ือนและพัฒนา
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับภาคี
เครือข่ายตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ

101 งานประจ า ยทุธ 1



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

3.รณรงค์/ขับเคล่ือนการด าเนินงาน/
สร้างกระแส/ส่ือสารสังคม     -ให้พ้ืนท่ี
ขับเคล่ือนมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ

 3.1 ให้พ้ืนท่ีจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
การด าเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วัน
แรกของชีวิต

 3.2 พ้ืนท่ีและเครือข่ายเฝ้าระวังการ
ละเมิดพระราชบัญญัติเพ่ือเฝ้าระวังการ
ละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ.2560

 3.3 มีการรณรงค์การคัดกรองและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

5.เพ่ือให้ประชาชนอายุ
 15 ปีข้ึนไปมี
พฤติกรรมสุขภาพ
ถูกต้องด้วยมาตรการ 3
 อ3ส

KPI ร้อยละของปชช.
อายุ15ปีข้ึนไปมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกต้องด้วยมาตรการ3
อ3ส

 - พัฒนาศักยภาพแกนน าคลินิก DPAC
  -รณรงค์/ขับเคล่ือนการด าเนินงาน/
สร้างกระแส/ส่ือสารสังคมเร่ืองการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ           -ให้พ้ืนท่ี
ทุกอ าเภอขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้าง
คนไทยวัยท างานให้มีสุขภาวะท่ีดี และ
เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

ปชช.อายุ 
15 -59 ปี

97,275 
คน

1 ประชุม
คณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น

งบโครงการ           37,050 ศูนย์อนามัย
ท่ี 4

ส่งเสริม
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

ประชุม
คณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น ระดับ
จังหวัด 
ปีงบประมาณ 2563

1.เพ่ือให้เกิดกลไกการ
ด าเนินงานบูรณาการ
ทุกภาคส่วนหลัก ใน
การด าเนินงานป้องกัน
แก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น       
2.วัยรุ่นมีความรู้ด้าน
เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต รวมถึง
ได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือ และ
คุ้มครองอย่างเป็นระบบ

2.อัตรการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ15 - 19 ปี

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  ระดับ
จังหวัด ปีละ 2 คร้ัง

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

30 คน  -ค่าเบ้ียประชุม 16,950
 บาท*2คร้ัง 33,900 
บาท  -ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม1,050*2
คร้ัง =2,100 บาท

          36,000 ศูนย์อนามัย
ท่ี 4

เดือน มี.ค.
63 และ ก.ค.
 63

       36,000 ภาณุมาศ

ประชุม
คณะท างาน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น ระดับ
จังหวัด 
ปีงบประมาณ 2563

1.เพ่ือให้เกิดกลไกการ
ด าเนินงานบูรณาการ
ทุกภาคส่วนหลัก 
เช่ือมโยงข้อมูล ในการ
ด าเนินงานป้องกัน
แก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น        
      2.วัยรุ่นมีความรู้
ด้านเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต รวมถึง
ได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือ และ
คุ้มครองอย่างเป็นระบบ

อัตรการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ15 - 19 ปี

ประชุมคณะท างานป้องกันแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  ระดับจังหวัด 
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง

คณะท างาน
ป้องกัน
แก้ไข
ปัญหาการ
ต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น  
ระดับ
จังหวัด

15 คน  -ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 15*35*2

            1,050 ศูนย์อนามัย
ท่ี 4

เดือน มี.ค.
63 และ ก.ค.
 63

         1,050
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น

1.เพ่ือให้เกิดกลไกการ
ด าเนินงานบูรณาการ
ทุกภาคส่วนหลัก 
เช่ือมโยงข้อมูล ในการ
ด าเนินงานป้องกัน
แก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น        
      2.วัยรุ่นมีความรู้
ด้านเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต รวมถึง
ได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือ และ
คุ้มครองอย่างเป็นระบบ

.อัตรการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ15 - 19 ปี

รวบรวมข้อมูลการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นใน
พ้ืนท่ี ด าเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลให้ 
รายงานข้อมูลการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ใน
พ้ืนท่ี และติดตามหลังคลอด เป็น
ประจ าทุกเดือน

รพ./รพ.
สต./สสอ.

60 แห่ง

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น ในพ้ืนท่ีท้ังในกลุ่มวัยรุ่น /
ผู้ปกครอง/ครู/ชุมชน

รพ./รพ.
สต./สสอ.

60 แห่ง

1 พัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพ
ประชาชนจังหวัด
สิงห์บุรี

งบโครงการ                 -   ส่งเสริม

พัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพ
ประชาชนจังหวัด
สิงห์บุรี

6.เพ่ือให้ประชาชนอายุ
 18 ปี -59 ปี 11 เดือน
 29 วัน มีดัชนีมวลกาย
ปกติ

 PIร้อยละของ
ประชาชนวัยท างาน มี
ค่าดัชนีมวลกายปกติ

  -ให้พ้ืนท่ีทุกอ าเภอจัดกิจกรรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดพุง ลดเส่ียง 
ลดโรค

ปชช.อายุ 
18 -59 ปี 
ครอบคลุม
 6 อ าเภอ

97,275 
คน

นางนง
ลักษณ์      
       เกตุ
แก้ว        
นส.
กาญจนา   
   อยู่นาค
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรง
ในเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว

งบโครงการ         197,200 งบเบิกแทน
กรม

ส่งเสริม

โครงการการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรง
ในเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว

1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายบริการดูแล
ช่วยเหลือด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข
2 เพ่ือเฝ้าระวัง 
ป้องกันปัญหาสังคม 
และความรุนแรงท่ีอาจ
เกิดข้ึน 

1.ศูนย์พึงได้ ในรพ.ชุม
ชุน ประชุม
คณะกรรมการอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 2.มี
การจัดท า Case 
Conference ระดับ
จังหวัด อย่างน้อย
อ าเภอละ 1 ราย

ขับเคล่ือนการด าเนินงานศูนย์พ่ึงได้
ระดับจังหวัด

จนท.สธ 20 ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 2 ม้ือ จ านวน 120 บาท
 x 20 คน จ านวน3 คร้ัง

            7,200 102 ม.ค- ก.ย.64          7,200 สุภาวดี

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เลป 
เวชภัณฑ์ยา

          50,000 102 ม.ค- ก.ย.64        50,000

กิจกรรมขับเคล่ือนระดับอ าเภอประชุม
คณะกรรมการศูนย์พ่ึงได้/สหวิชาชีพ
ระดับอ าเภอ

ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 2 ม้ือ จ านวน 4 อ าเภอ
อ าเภอละ 20 คนๆละ 
120 บาท      เป็นเงิน 
9,600 บาท

            9,600 102 ม.ค- ก.ย.64          9,600

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,400          102 ม.ค- ก.ย.64 30,400       
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

ค่าวัสดุการแพทย์/วัสดุ
ส านักงาน/อุปกรณ์

          50,000 102 ม.ค- ก.ย.64        50,000

อบรมพัฒนาศักยภาพ
จนท.รพ.สต.

          50,000 102 ม.ค- ก.ย.64        50,000

1 .ส่งเสริมทันต
สุขภาพประชาชน
ตามกลุ่มวัย 
จังหวัดสิงห์บุรี ปี 
2564

งบโครงการ บูรณาการ                 -   ทันตฯ

1 1.ส่งเสริมทันต
สุขภาพประชาชน
ตามกลุ่มวัย 
จังหวัดสิงห์บุรี ปี 
2564

1.เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่อง
ปากท่ีดีมีฟันท่ีใช้เค้ียว
อาหารได้ส่งผลให้มี
สุขภาพท่ีดี

ร้อยละ 60 ของ
ผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งาน
อย่างน้อย 20 ซ่ี หรือ 4
 คู่สบฟันหลัง

คัดเลือกผู้สูงอายุ 80 ปี/90 ปี ฟันดี ผู้สูงอายุ 
80 ปี 1คน
 ผู้สูงอายุ 
90 ปี 1คน

ระดับ
จังหวัด 
80 ปี 1
คน 90 ปี
 1 คน

ผู้สูงอายุ 80 ปี  ฟันดี 
เงินรางวัล ดังน้ี 
ชนะเลิศอันดับ 1 =
2,000 บาท      -
รองชนะเลิศอันดับ 1 =
1,500  บาท          
รองชนะเลิศอันดับ 2 = 
1,000 บาท        
รางวัลชมเชยรางวัล ๆ 
ละ 500 บาท 3 รางวัล
 = 1,500 บาท  รวม
เป็นเงิน 6,000 บาท

                -   มีค 64-กค 
64

   นาง
วราวรรณ์ 
เจริญพร
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

 ผู้สูงอายุ 90 ปี  ฟันดี 
เงินรางวัล ดังน้ี
 ชนะเลิศอันดับ 1 =
2,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 1 =
1,500  บาท   
รองชนะเลิศอันดับ 2 = 
1,000 บาท    
รางวัลชมเชยรางวัล ๆ 
ละ 500 บาท 3 รางวัล
 = 1,500 บาท
รวมเป็นเงิน 6,000 บาท

1 โครงการส่งเสริมการ
ลดและป้องกันปัจจัย
เส่ียงด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม การ
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี

งบโครงการ                 -   อวล.

โครงการส่งเสริม
การลดและ
ป้องกันปัจจัยเส่ียง
ด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม การ
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี

เพ่ือผลัดดันการ
ด าเนินงานจังหวัด
จัดการปัจจัยเส่ียง

จังหวัด/อ าเภอ มีระบบ
จัดการปัจจัยเส่ียงด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ

1.การพัฒนาระบบฐานข้อมูล     ด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ี   (ขยะ
ติดเช้ือ ขยะท่ัวไป ขยะอันตราย น้ า 
ส้วม อาหาร มลพิษทางอาหาร)

1.ขยะติด
เช้ือ
2.ขยะท่ัวไป 
3.ขยะ
อันตราย 
4.น้ า    
5.ส้วม    
6.อาหาร

1 ระบบ  -   -  - ต.ค.63-ก.ย.
64

  - อวล/สสอ/
รพ
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริมการจัดการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมใน
ภาวะฉุกเฉินและสา
ธารณภัย

มีทีม ESRT Team 
ระบบเฝ้าระวัง จัดการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมในภ
วะฉุกเฉินและสาธารณ
ภัยอย่างน้อย 1 ทีม

เฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค อาหาร 
และจัดการสุขาภิบาล ในพ้ืนท่ีเส่ียง

ESRT 
Team

1 ทีม  -   -  - ต.ค.63-ก.ย.
64

  - อวล/สสอ/
รพ

สร้างความรอบรู้ให้กับ
ชุมชนและประชาชน
ทุกกลุ่มวัยในการลด
และป้องกันสุขภาพใน
พ้ืนท่ี

สถานประกอบการ
ประเภทสถานท่ี
จ าหน่ายอาหาร ได้แก่ 
ร้านอาหาร แผงลอย
จ าหน่ายอาหาร 
ห้องอาหารในโรงแรม 
ตลาด ฯลฯ ในแหล่ง
ท่องเท่ียวได้รับการ
ประเมินมาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหารและ
น้ า ทุกอ าเภอ (6 อ าเภอ)

1.การพัฒนา เฝ้าระวัง และยกระดับ
สถานประกอบการประเภทสถานท่ีจ า
หน่าอาหารในแหล่งท่องเท่ียวตาม
มาตรฐานด้านสุขาภิบาลและน้ า         
                -เย่ียมเสริมพลัง            
  -ตรวจประเมินตามมาตรฐาน           
           -สุ่มเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาล
อาหาร             -บูรณาการร่วมกับ 
SHA

ร้านอาหาร
 แผงลอย
จ าหน่าย
อาหาร 
ห้องอาหาร
ในโรงแรม 
ตลาด ฯลฯ
 ในแหล่ง
ท่องเท่ียว

6 อ าเภอ  -   -  - ต.ค.63-ก.ย.
64

  - อวล/สสอ/
รพ

พัฒนายกระดับ
มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหารและ
น้ า ส้วมสาธารณะใน
สถานประกอบการ
ประเภทสถานท่ี
จ าหน่ายอาหาร

ส้วมสาธารณะได้รับ
การพัฒนาตาม
มาตรฐานด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานส้วม
สาธารณะโดยการส่งเสริมประกวดส้วม
สาธารณะ

ส้วม
สาธารณะ

12 
setting

 -   -  - ต.ค.63-ก.ย.
64

  - อวล/สสอ/
รพ

1 .โครงการยกระดับ
ท้องถ่ินและชุมชนการ
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือ
สุขภาพในพ้ืนท่ี

งบโครงการ                 -   อวล.
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

.โครงการยกระดับ
ท้องถ่ินและชุมชน
การจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือ
สุขภาพในพ้ืนท่ี

1.เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

1.เทศบาลมีการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการ
อนามัยส่ิงแวดล้อม
(EHA) ระดับพ้ืนฐานข้ึน
ไป ร้อยละ 70            
   2.อบต.มีการจัดการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
ชุมชนและท้องถ่ินน่าอยู่
ชุมชนต้นแบบอ าเภอละ
 1 แห่ง

1.การประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน EHA
 + พัฒนาศักยภาพเครือข่าย + 
แลกเปล่ียนเรียนรู้

-จนท.สา
ธารณสุข
(สสจ./
สสอ./รพ./
รพ.สต.)    
     -จนท.
ผู้รับผิดชอบ
งาน EHA 
อปท

100 คน  -   -  - ต.ค.63-ธ.ค.
63

  - อวล/สสอ/
รพ/รพ.
สต./อปท

 2.เพ่ือผลักดันให้เกิด
ชุมชนต้นแบบในการ
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

2.การตรวจประเมินรับรององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัย
ส่ิงแวดล้อม และเย่ียมเสริมพลัง

ท้องถ่ิน 
ชุมชนน่าอยู่

 -   -  - ม.ค.-มี.ค.64
และก.ค.-
ส.ค.64

  - อวล/สสอ/
รพ/รพ.
สต./อปท

 3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายในการจัดการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมและ
ยกระดับการตรวจ
ประเมิน

3.เย่ียมเสริมพลังชุมชนต้นแบบ/อบต.
ต้นแบบ ในการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

 -   -  - ม.ค.-มี.ค.64
และก.ค.-
ส.ค.64

  - อวล/สสอ/
รพ/รพ.
สต./อปท

1 โครงการพัฒนา
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในสถาน
บริการสาธารณสุข

งบโครงการ                 -   อวล.
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
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โครงการพัฒนา
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมใน
สถานบริการ
สาธารณสุข

1.เพ่ือพัฒนาสถาน
ประกอบการ
สาธารณสุขตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
Hospital               
2.เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการมูลฝอยติดเช้ือ
อย่างเป็นระบบ

1.โรงพยาบาลท่ีพัฒนา
อนามัยส่ิงแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์GREEN & 
CLEAN Hospital ผ่าน
เกณฑ์ระดับ ดีมาก 
Plus ร้อยละ 100

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
การจัดากรมูลฝอยติดเช้ือในชุมชน 
เรียนรู้การใช้โปรแกรม manifest

รพ./รพ.สต. 60 คน  -   -  -   - อวล/รพ./
รพ.สต.

2.มูลฝอยติดเช้ือใน
สถานบริการ
สาธารณสุขได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ร้อย
ละ 100

2.ตรวจประเมินรับรอง เพ่ือให้
ค าแนะน าและติดตามการด าเนินงาน
เย่ียมเสริมพลัง ตรวจประเมินมาตรฐาน 
 GREEN & CLEAN Hospital  รพท./
รพช./รพ.สต.

รพ./รพ.สต. 53 แห่ง  -   -  - มค - มี.ค. 63   - กลุ่มงาน 
อวล

 3.สถานบริการ
สาธารณสุขมีการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการและแบวทาง
ปฏิบัติด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 80

3.ประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอย
ติดเช้ือในรพ.ท่ัวไป./รพ.ชุมชน/รพ.สต./
รพ.เอกชน

รพ./รพ.
สต./รพ.
เอกชน

7  แห่ง  -   -  -   - อวล/รพท./
รพช./รพ.
เอกชน

4.สนับสนุนการด าเนินงานการบริหาร
จัดการขยะและส่ิงแวดล้อมใน
ส านักงานสาธารณสุข โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ
ชุมชน

 รพ./รพ.สต 6 แห่ง  -   -  - ต.ค.63-ก.ค.
64

  - Cup/คป
สอ.(6 
เคร่ือข่าย)

1 การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

งบโครงการ                 -   อวล.
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การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้จังหวัดมีระบบ
จัดการปัจจัยเส่ียงด้าน
ส่ิงแวดล้อมและมี
มาตรการส่งเสริมให้
เกิดปัจจัยเอ้ือด้าน
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ
ของประชาชน

KPI ร้อยละของจังหวัด
มีระบบจัดการปัจจัย
เส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
สถานการณ์และการเฝ้าระวังด้าน
ส่ิงแวดล้อม

 -   -  -   - 

2 มีกลไกของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (สทจ) และ
อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.)

 -   -  -   - 

3 ส่งเสริมให้ท้องถ่ินมีการจัดบริการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน

 -   -  -   - 

1 ป้องกันและลดปัจจัย
เส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม
ต่อสุขภาพ

งบโครงการ                 -   อวล.

ป้องกันและลด
ปัจจัยเส่ียงด้าน
ส่ิงแวดล้อมต่อ
สุขภาพ

เพ่ือเฝ้าระวัง ประเมิน
ความเส่ียง และจัดการ
เพ่ือลดผลกระทบต่อ
สุขภาพจากส่ิงแวดล้อม

๑. มีระบบเฝ้าระวัง
ประเมินความเส่ียง 
และจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือลด
ผลกระทบต่อสุขภาพ

1.สุ่มเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร ด้าน
กายภาพ ชีวภาพ และเคมี  ร้านอาหาร
 ร้อยละ 30 และแผงลอย ร้อยละ 10

ร้านอาหาร
,แผงลอย
จ าหน่าย
อาหาร

1 คร้ัง/ปี  -   -  - มี.ค.64-
เม.ย.64

  - 

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

โรงอาหาร 
โรงครัว 
ตลาดสด 
ตลาดนัด

1 คร้ัง/ปี  -   -  - มิ.ย.- ส.ค.64   - 

3.เฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในงาน
เทศกาลกินปลา ประจ าปี

ร้านอาหาร
,แผงลอย
จ าหน่าย
อาหาร

1 คร้ัง/ปี  -   -  - ธ.ค.63-ม.ค.
64

  - 
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4. ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ าเพ่ือการ
บริโภคในภาพรวมจังหวัด สุ่มเก็บ
น้ าประปา จ านวน 10 ตัวอย่าง

ปะปา
หมู่บ้านใน
พ้ืนท่ีเส่ียง

10 
ตัวอย่าง

 -   -  - มี.ค.-เม.ย.64   - 

๒. มีระบบการประเมิน
รับรองมาตรฐานด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อม

1 จัดให้มีระบบบริหารจัดการ เพ่ือ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติ สา
ธารณภัย

 -   -  -   - 

2  นิเทศ ติดตาม ร้านอาหาร แผงลอย 
ตลาดสด ตลาดนัด โรงอาหาร โรงครัว 
ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี

 -   -  -   - 

1 โครงการคุ้มครอง
สุขภาพประชาชนจาก
มลพิษส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีเส่ียง (Hot Zone)

งบโครงการ                 -   อวล.

โครงการคุ้มครอง
สุขภาพประชาชน
จากมลพิษ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี
เส่ียง (Hot Zone)

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

  มีการจัดประชุม 
คสธจ. และด าเนินงาน
ตามบทบาทหน้าท่ี 
(วาระตามนโยบายด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อมและ
สถานการณ์ของจังหวัด)
 อย่างน้อยจ านวน 2 
คร้ัง/ปี

  จัดประชุม คสธจ. และด าเนินงาน
ตามบทบาทหน้าท่ี (วาระตามนโยบาย
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมและ
สถานการณ์ของจังหวัด)

คณะกรรม
 การ
สาธารณสุข
 จังหวัด

25 คน  -   -  - ม.ค, ก.ค.61   - กลุ่มงาน 
อวล

1 การพัฒนาส้วม
สาธารณะ

งบโครงการ                 -   อวล.
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การพัฒนาส้วม
สาธารณะ

เพ่ือส่งเสริมให้ภาคีและ
เจ้าของสถานท่ี
สาธารณะร่วมมือกัน
พัฒนาส้วมสาธารณะให้
ได้มาตรฐาน HAS

มีฐานข้อมูลส้วม
สาธารณะในจังหวัด 13
 กลุ่มเป้าหมาย

1.จัดท าฐานข้อมูลส้วมสาธารณะใน
จังหวัด 13 กลุ่มเป้าหมาย

 -   -  - ม.ค.-ก.พ.63   - อวล

2. การตรวจประเมิน และการประกวด
มาตรฐานส้วมสาธารณะ

 -   -  - ส.ค.-ก.ย.63   - 

1 แผนงานลดปัจจัย
เส่ียงด้านสุขภาพ โรค
จากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดล้อม

งบโครงการ  -   -  -   - อวล.

 โครงการสร้าง
เสริมสุขภาพ
เกษตรกรให้
ปลอดภัยจากการ
ใช้สารก าจัด
ศัตรูพืช : คลินิก
สุขภาพเกษตรกร

1.เพ่ือเฝ้าระวังโรคจาก
การประกอบอาชีพท่ี
ส าคัญของพ้ืนท่ี ได้แก่ 
แพ้พิษสารก าจัดศัตรูพืช

ร้อยละของเกษตรกร
กลุ่มเส่ียงในพ้ืนท่ี
เป้าหมายได้รับการเฝ้า
ระวังเชิงรุกด้านสุขภาพ 
(ร้อยละ 30)

1.เจาะเลือดเกษตรกรกลุ่มเส่ียง เพ่ือคัด
กรองหาระดับโคลีนเอสเตอเรส

 -   -  -   - 

2.ส่งเสริมให้เกิดภาคี
เครือข่ายการลด ละ 
เลิกใช้สารก าจัดศัตรูพืช
 และสนับสนุน
เครือข่ายเกษตร 
อินทรีย์ในภาค
เกษตรกรรม

2. ให้ความรู้/หรือจัดกิจกรรมเพ่ือการ
ความรู้พัฒนาพฤติกรรมของเกษตรกร
กลุ่มเส่ียง ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
ในการป้องกันอันตรายจากสารก าจัด
ศัตรูพืช

 -   -  -   - 

3.ส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายการลด 
ละ เลิกใช้สารก าจัดศัตรูพืช และ
สนับสนุนเครือข่ายเกษตร อินทรีย์ใน
ภาคเกษตรกรรม

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

 -   -  -   - 

5.ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงานคลินิกสุขภาพเกษตรกร 
ของหน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ.สต ทุกแห่ง  -   -  -   - 

1 โครงการวัยท างาน
 ปลอดโรค 
ปลอดภัยกายใจ
เป็นสุข

งบโครงการ                 -   อวล.

โครงการวัยท างาน
 ปลอดโรค 
ปลอดภัยกายใจ
เป็นสุข

1. เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อมในกลุ่มวัย
ท างาน

มีสถานประกอบการ
สมใจสมัครเข้าร่วม
อย่างน้อย 1 แห่ง

จัดท าฐานข้อมูลแรงงานภาคอุตสหกร
รมและข้อมูลสถานประกอบการในพ้ืนท่ี
 ระดับจังหวัด

สถาน
ประกอบกา
รในพ้ืนท่ี

 -   -  - ต.ค.- ธ.ค.62   - อวล

2. เพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการท างาน

2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  และรับ
สมัครสถานประกอบการ

 -   -  - ม.ค.-ก.พ.63   - 

3. การออกตรวจประเมินรับรอง
มาตรฐาน สถานประกอบการ ปลอด
โรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ท่ีสมัคร
เข้าร่วม

 -   -  - มี.ค.- ก.ค.63   - 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
โรคพิษสุนัขบ้า
จังหวัดสิงห์บุรี

งบโครงการ                 -   คร.
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
โรคพิษสุนัขบ้า
จังหวัดสิงห์บุรี

ฉีดวัคซีนเพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่บุคลากร
สาธารณสุข และ
ให้บริการโรคพิษสุนัข
บ้าแก่ผู้สัมผัสโรคทุกราย

ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรค
พิษสุนัขบ้า

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากร
สาธารณสุข
2. จัดหาและให้บริการวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้า
3. สอบสวนและควบคุมโรคร่วมกับ
หน่วยงานปศุสัตว์และอปท.
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน

ผู้สัมผัส
โรคพิษ
สุนัขบ้า

ทุกราย  -   -  -  ต.ค.63 -
ก.ย.64

  - น.ส.สม
ปรารถนา 
มหาผล

1 แผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 
(EPI)

งบโครงการ                 -   คร.

1 แผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 
(EPI)

ลดอัตราป่วยของการ
เกิดโรคท่ีป้องกันด้วย
วัคซีน

1. วัคซีนทุกชนิดยกเว้น
 MMR มากกว่าร้อยละ 
90

1. ควบคุมก ากับและติดตามผลการการ
ด าเนินงาน EPI ในเด็ก 0-5 ปี จาก HDC

1. เด็ก 0-5
 ปี

 -   -  -  ต.ค.63 -
ก.ย.64

  - นายวัชร
กิตติ มีพงษ์

2. วัคซีน MMRมากกว่า
ร้อยละ 95

2. ควบคุมก ากับและติดตามผลการ
ด าเนินงาน EPI ในนร.ป1, ป.5 (หญิง) 
และ ป.6

2. นร.ป1, 
ป.5 (หญิง)
และ ป.6

3. วัคซีน นร. HPV
มากกว่าร้อยละ 95

3. ควบคุมก ากับและติดตามผลการ
ด าเนินงานรณรงค์ให้วัคซีนในผู้ใหญ่ท่ีมี
อายุลงท้ายด้วยเลข 0

3. ผู้ใหญ่ท่ี
มีอายุลง
ท้ายด้วย
เลข 0

4. วัคซีน นร. dT  ร้อย
ละ 100

1 แผนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์จังหวัด
สิงห์บุรี 2564

งบโครงการ                 -   คบส.

115 งานประจ า ยทุธ 1



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

1 แผนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
เอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
จังหวัดสิงห์บุรี 
2564

1. ส่งเสริมให้กลุ่ม
เยาวชนมีการใช้ถุงยาง
อนามัยในการมี
เพศสัมพันธ์มากข้ึน

1. อัตราป่วยโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ต่ ากว่า
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 3 ปี

1. ประสาน อปท.และหน่วยงาน
องค์กรภายใต้คณะอนุฯเอดส์จังหวัดใน
การมีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินงาน

หน่วยงาน
อปท.และ 
คณะอนุ-
กรรมการฯ

38 คน  -   -  -    - นางพัชร์
วสา  กวีวัจน์

2. เยาวชนมีความรู้ใน
การป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

2. อัตราการใช้ถุงยาง
อนามัยในกลุ่มนักเรียน
ม.5 และปวช.2 เพ่ิมข้ึน

2. ประชุมคณะอนุฯ เอดส์จังหวัดหรือ
คณะท างานพัฒนาระบบบริการดูแลฯ

คณะอนุ-
กรรมการ
คณะหรือ
ท างาน

3. รวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการ
และผลการด าเนินงาน

หน่วยงาน
อปท.และ
คณะอนุ-
กรรมการฯ

4. ส ารวจสถานบริการและพนักงาน
บริการ1 คร้ัง

พนักงาน
บริการ

100 คน  ก.ค.64-
ส.ค.64

5. ติดตามเย่ียมสถานบริการและ
พนักงานบริการในพ้ืนท่ีเดือนละ 1 คร้ัง

พนักงาน
บริการ

6. ด าเนินงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
โรคเอดส์

พนักงาน
บริการ

100 คน

  6.1 ส ารวจพฤติกรรมพฤติกรรมเส่ียง
การติดเช้ือเอชไอวีของ นักเรียนม.5 
และปวช.2

นร.ชาย/
หญิงม.5 
และปวช.2

1,120 
คน

 มิ.ย.64- 
ก.ค.64

  6.2 ส ารวจหาอัตราการติดเช้ือเอชไอ
วี/ซิฟิลิส/HepBรายใหม่ในกลุ่มหญิง
ฝากครรภ์

หญิงฝาก
ครรภ์

200 คน  มิ.ย.64- 
ส.ค.64
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการ  อนุรักษ์
คุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย
 ปี 2563

งบโครงการ 124,400        เบิกจ่าย
แทนกรม

แผนไทย

1 โครงการ  อนุรักษ์
คุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย
 ปี 2563

1.การคุ้มครองและ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ต ารับยาแผน
ไทย และต ารายา
การแพทย์แผนไทย

มีจ านวนต ารับยาแผน
ไทยและต ารา
การแพทย์แผนไทย
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 100
 รายการ

1. ส ารวจตรวจสอบ รวบรวมและจัดท า
ทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 1ต.ค.2563-30
ก.ย.2564

หมอ
พ้ืนบ้านท่ีมี
ต ารับต ารา

100 
รายการ

 -   - 1 ต.ค.
2563-30
ก.ย.2564

  - ฉัตรฎา

มีรายการต ารัยาแผน
ไทยหรือต ารา
การแพทย์แผนไทยท่ีได้
ไปใช้ประโยชน์ และ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ละไม่น้อยกว่า 3 เร่ือง

2. คัดเลือกภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย และน าไปใช้ประโยชน์ ในการดูแล
สุขภาพ ระดับจังหวัด

หมอ
พ้ืนบ้านท่ีมี
ต ารับต ารา

3 เร่ือง  -   - 1 ต.ค.
2563-31 
มี.ค.2564

  - 

2. การคุ้มครอง
สมุนไพรและถ่ินก าเนิด

 ส านักงานนายทะเบียน
จังหวัดด าเนินการหรือ
บูรณาการกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือจัดกิจกรรมการ
ปลูกป่าสมุนไพร ไม่
น้อยกว่า 9 ชนิด ใน
พ้ืนท่ีป่า/ป่าส่วน
สมุนไพร จังหวัดละ 1 
แห่ง

ประสานให้มีการปลูกป่าสมุนไพรไม่
น้อยกว่า 9 ชนิด ในพ้ืนท่ีป่าเขต
อนุรักษ์/นอกเขตอนุรักษ์/ป่าชุมชนซ่ึง
ข้ึนทะเบียนกับกรมป่าไม้/ป่าครอบครัว

พ้ืนท่ีป่าเขต
อนุรักษ์/นอก
เขตอนุรักษ์/
ป่าชุมชนซ่ึง
ข้ึนทะเบียน
กับกรมป่า
ไม้/ป่า
ครอบครัว

สมุนไพร
 9 ชนิด

15,500 บาท           15,500 กรมกากร
แพทย์แผน
ไทยฯ

1 ต.ค.
2563-30
ก.ย.2564

 15,500 บาท
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

3.ส ารวจ รวบรวมและ
จัดท าทะเบียนถ่ิน
ก าเนิดของสมุนไพร 
(พ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์/นอก
เขตอนุรักษ์/ป่าชุมชน/
ท่ีดินเอกชน) รวมถึง
สนับสนุนการ
ด าเนินการแผนจัดการ
เพ่ือคุ้มครองสมุนไพร

รายงานจัดท าทะเบียน
ถ่ินก าเนิดของสมุนไพร 
(พ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์/นอก
เขตอนุรักษ์/ป่าชุมชน/
ท่ีดินเอกชน)  3 พ้ืนท่ี
รายงานรอบ 6 เดือน 
รายงานรอบ 12 เดือน 
ไม่น้อยกว่า 3 พ้ืนท่ี

จัดท าทะเบียนถ่ินก าเนิดของสมุนไพร 
(พ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์/นอกเขตอนุรักษ์/ป่า
ชุมชน/ท่ีดินเอกชน)  3 พ้ืนท่ี

ถ่ินก าเนิด
ของสมุนไพร 
(พ้ืนท่ีเขต
อนุรักษ์/นอก
เขตอนุรักษ์/
ป่าชุมชน/
ท่ีดินเอกชน) 
 3 พ้ืนท่ี

(พ้ืนท่ีเขต
อนุรักษ์/
นอกเขต
อนุรักษ์/
ป่าชุมชน/
ท่ีดิน
เอกชน)  3
 พ้ืนท่ี

 -   - 1 ต.ค.
2563-30
ก.ย.2564

  - 

4.สนับสนุนการจัดท า
ทะเบียนและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย 5 
กลุ่ม

จ านวนบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย 5 
กลุ่ม ได้รับการบันทึก/
จัดท าทะเบียน เทียบ
กับยอดสะสมปี2563 
เพ่ิมข้ึน จังหวัดละ ไม่
น้อยกว่า 40 คน

การส ารวจ รวบรวมข้อมูลบุคลากรด้า
การแพทย์แผนไทย 5 กลุ่ม การ
ปรับปรุงข้อมูลท่ีมีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน

หมอ
พ้ืนบ้าน/ผู้
ปลูก
สมุนไพร/
องการ
เอกชน/ฯ

จังหวัด
ละไม่
น้อยกว่า
 40 คน

 -   - 1 ต.ค.
2563-30
ก.ย.2564

  - 

5.ด าเนินการเพ่ือเพ่ิม
ความครอบคลุมในการ
รับรองหมอพ้ืนบ้านฯ

ระหว่าง 1 ต.ค.
2563-30ก.ย.2564 
รับรองหมอพ้ืนบ้าน 
รวมต่ออายุจ านวน 5 คน

รับรองหมอพ้ืนบ้านตามระเบียน
กระทรวงสาธารณสุขฯ รวมต่ออายุ
จ านวน 5 คน

หมอพ้ืนบ้าน หมอ
พ้ืนบ้าน 
จ านวน 
5 คน

 -   - 1 ต.ค.
2563-30
ก.ย.2564

  - 

6.สนับสนุนการจัดงาน
มหกรรมการแพทย์แผน
ไทยระดับภูมิภาค หรือ
ระดับชาติ

จัดงานมหกรรม
การแพทย์แผนไทย
ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับชาติ

จัดบูธและทิทรรศการให้ความความรู้
เก่ียวกับสมุนไพร และประชุมวิชาการ

เจ้าหน้าท่ี
และหมอ
พ้ืนบ้าน

จัดงานท่ี
จังหวัด
เพชรบุรี

70,000 บาท           70,000 กรมกากร
แพทย์แผน
ไทยฯ

1 ต.ค.
2563-31 
มี.ค.2564

 70,000 บาท
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

7.สนับสนุนกลไกลการ
ขับเคล่ือนการ
ให้บริการทางกฎหมาย
ล าดับรอง 
คณะอนุกรรมการ
รวมถึงการด าเนินงาน
อ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย พ.ศ.2542

1.มีการด าเนินกิจกรรม
ขับเลค่ือนการให้บริการ
กฎหมายล าดับรอง ซ่ึง
แสดงตัวอย่างหรือภาพ
กิจกรรมชัดเจน  
2.จ านวนค าขอจด
ทะเบียนสิทธิในภูมิ
ปัญญชาการแพทย์แผน
ไทย (ส่วนบุคคล) หรือ
ค าขออนุญาตท่ีพิจารณา
เสร็จส้ิน หรือจัดส่งให้
คณะกรรมการ           

จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญชา
การแพทย์แผนไทย (ส่วนบุคคล) หรือ
ค าขออนุญาตท่ีพิจารณาเสร็จส้ิน หรือ
จัดส่งให้คณะกรรมการ  การขออนุญาต
ใช้ประโยชน์ต ารับยาแผนไทยของชาติ/
ต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ การ
ข้ึนทะเบียนท่ีดินเอกชน คณะกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด การ
จดแจ้งการครอบครองสมุนไพรควบคุม

หมอ
พ้ืนบ้าน 
เจ้าหน้าท่ี

หมอ
พ้ืนบ้าน 
เจ้าหน้าท่ี

 -   - 1 ต.ค.
2563-31 
มี.ค.2564

  - 

3.มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริม
ภูมปัญญาการแพทย์
แผนไทยระดับจังหวัด

8.จัดกิจกรรมพิธีบูชาครู
 ประจ าปี 2564 

เพ่ือสนับสนุนการ
อนุรักษ์และคุ้มครอง
ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย

จัดกิจกรรมพิธีบูชาครูประจ าปี  จ านวน
 60 คน

เจ้าหน้าท่ี
และหมอ
พ้ืนบ้าน

60 คน ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมจ านวน 60 คน
 x 25 บาท        
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับประกอบพิธีบูชา
ครู           
  - ค่าตอบแทน
โหราจารย์ประกอบพิธี
บูชาครู 1 คน x 2,000 
บาท

          28,100 กรมกากร
แพทย์แผน
ไทยฯ

1 ต.ค.
2563-31 
มี.ค.2564

 28,100 บาท

119 งานประจ า ยทุธ 1



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

9.ประชุมให้ความรู้
เร่ืองกฎหมายว่าด้วย
การรับรองหมอพ้ืนบ้าน 

เพ่ือสนับสนุนการ
อนุรักษ์และคุ้มครอง
ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย เพ่ือการ
คุ้มครองสมุนไพรท่ีมีค่า
ต่อการศึกษาวิจัย และ
มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ หรืออาจจะ
สูญพันธ์ุ เพ่ือสร้างเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทย

จัดประชุมให้ความรู้เร่ืองกฎหมายว่า
ด้วยการรับรองหมอพ้ืนบ้าน

หมอพ้ืนบ้าน จ านวน 
80 คน

อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมจ านวน 80 คน
 x 120 บาท x 1 คร้ัง   
 เป็นเงินจ านวน 9600 
บาท 
ค่าวิทยากร   จ านวน 1 
คน x 600 บาท x 2 
ช่ัวโมง   เป็นเงิน    
1,200 บาท

          10,800 กรมกากร
แพทย์แผน
ไทยฯ

1 ต.ค.
2563-31 
มี.ค.2564

 10800 บาท

1 โครงการกาญจน
บารมี

งบโครงการ บูรณาการ -               สป. NCD

โครงการกาญจน
บารมี

1.เพ่ือรณรงค์ให้สุข
ศึกษา ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนท่ัวไปและ
สตรี เข้าใจเร่ืองมะเร็ง
เต้านม และสอนการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
อย่างถูกต้อง
2.เพ่ือคัดกรอง ค้นหาผู้
ท่ีมีปัจจัยเส่ียงต่อการ
เกิดโรคมะเร็งเต้านม

 สตรีกลุ่มเส่ียงและด้อย
โอกาสมีความรู้ ความ
เข้าใจเร่ืองมะเร็งเต้านม
 และสามารถตรวจเต้า
นมด้วยตนเองได้
-สตรีกลุ่มเส่ียงและด้อย
โอกาสได้รับการคัด
กรองมะเร็งเต้านมโดย
เคร่ือง
เอกซเรย์เต้านมเคล่ือนท่ี
 (Mammogram)

1.คัดกรองสตรีท่ีมีปัจจัยเส่ียงต่อ  มะเร็ง
เต้านม โดยแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข
2.ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัด
กิจกรรมตรวจมะเร็งเต้านมโดย
เคร่ืองเอกซเรย์เต้านมเคล่ือนท่ี 
(Mammogram)  ในสตรีกลุ่มเส่ียงและ
ด้อยโอกาส   
3.ส่งต่อผู้ป่วยท่ีสงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง
เต้านมไปยังโรงพยาบาล หรือศูนย์รักษา
โรคมะเร็ง เพ่ือวินิจฉัยและรักษา

สตรีกลุ่ม
เส่ียงและ
ด้อยโอกาส
,ประชาชน
ท่ัวไป 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
 และ
เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข

220  -ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 120 คนๆ ละ 
120 บาท เป็นเงิน 
14,400 บาท
 -ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 100 
คนๆ ละ 50 บาท เป็น
เงิน 5,000 บาท

35,000          สสจ. ม.ค.-ก.ย.64        35,000 ณัฐณัญญา
 สมางชัย

120 งานประจ า ยทุธ 1



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

3. เพ่ือเอกซเรย์เต้านม
โดยเคร่ืองเอกซเรย์เต้า
นมเคล่ือนท่ี 
(Mammogram)    ใน
สตรีกลุ่มเส่ียงท่ีสงสัย
ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านม
4.เพ่ือส่งต่อผู้ป่วยท่ี
สงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง
เต้านมไปยัง
โรงพยาบาล หรือศูนย์
รักษาโรคมะเร็ง เพ่ือ
วินิจฉัยและรักษา

ค่าจ้างท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
เป็นเงิน 1,600 บาท
-ค่าเช่าห้องประชุม เป็น
เงิน 6,000 บาท
-ค่าเช่าเคร่ืองเสียง เป็น
เงิน  2,000 บาท
-ค่าจ้างตกแต่งเวที และ
สถานท่ี 
เป็นเงิน 5,500 บาท

1 โครงการสนับสนุน
การควบคุม
เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และ
ยาสูบจังหวัดสิงห์บุรี

งบโครงการ         595,682 สคร.4 NCD

121 งานประจ า ยทุธ 1



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการสนับสนุน
การควบคุม
เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และ
ยาสูบจังหวัดสิงห์บุรี

1.เพ่ือขับเคล่ือนกลไก
การด าเนินงานควบคุม
ยาสูบและเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ระดับ
จังหวัด

 -ความชุกของผู้สูบบุหร่ี
ของประชากรไทย อายุ
 15 ปีข้ึนไป ลดลง
 - ความชุกผู้บริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในประชากรอายุ 15 - 
19 ปี ลดลง

 -ออกด าเนินการตรวจเตือนเฝ้าระวัง
และบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ 
และบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์

 - พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี
ตาม
พระราชบัญญั
ติควบคุม
เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2561
 - พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี
ตาม
พระราชบัญญั
ติควบคุม
ยาสูบ พ.ศ. 
2560

5 คน 1.ออกด าเนินการตรวจ
เตือนเฝ้าระวังและบังคับ
ใช้กฎหมายควบคุม
ยาสูบ/บริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์
 - ค่าตอบแทนพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คร้ังละ 420 
บาท  

          18,900 สคร.4 
(งบสสส)

ต.ค.-พ.ค.64       521,282 นายวัน
เฉลิม 
สมัครวงษ์

2.เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานสถานศึกษา
ปลอดบุหร่ีและ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
สร้างความตระหนัก
เร่ืองพิษภัยและรู้เท่า
ทันกลยุทธ์ทาง
การตลาดและป้องกัน
นักสูบนักด่ืมหน้าใหม่

 -สนับสนุนการด าเนินงานสถานศึกษา
ปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์
 -วางแผนงานการช่วยให้ผู้เสพ ผู้ด่ืม 
เลิกสูบเลิกด่ืม

  -จนท.สา
ธารณสุข/
แกนน าครู 
นักเรียน

500 คน 2.อบรมสร้างความ
ตระหนักเร่ืองพิษและ
รู้เท่าทันกลยุทธ์
อุตสาหกรรมยาสูบและ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
จ านวน 2 คร้ัง 
 - ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 2 ม้ือ จ านวน 129 
คนๆละ 120 บาท 
คร้ังท่ี 1 เป็นเงิน 
15,480 บาท 

          77,880

122 งานประจ า ยทุธ 1



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

3.เพ่ือสร้างส่ิงแวดล้อม
ปลอดบุหร่ีและสุรา / 
ลดแรงสนับสนุนการด่ืม
 เพ่ือควบคุมการ
บริโภคยาสูบและ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
โดยการเฝ้าระวังและ
บังคับใช้กฎหมาย 

 - ค่าวิทยากร จ านวน 6
ชม.ๆละ 600 บาท 2 
คร้ัง เป็นเงิน 7,200 
บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 2 ม้ือ จ านวน 460 
คนๆละ 120 บาท 
คร้ังท่ี 2 เป็นเงิน 
55,200 บาท 

          74,400

4.เพ่ือพัฒนาระบบการ
เข้าถึงบริการ และช่วย
ให้ผู้สูบ ผู้ด่ืมเลิกสูบ
บุหร่ี และเลิกด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 -ค่าบริหารจัดการโครงการ จ้าง
บุคลากรปฏบัติหน้าท่ีทางการเงินนอก
เวลาราชการ

 -จนท.
การเงิน
และบัญชี

1 คน 3.ค่าบริหารจัดการโรง
การ/ค่าจ้างบุคลากร
 -ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
การเงินปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 420 บาท 
จ านวน 10 วัน เป็นเงิน 
4,200 บาท

            4,200

5.เพ่ือพัฒนามาตรการ
ชุมชนเพ่ือควบคุมการ
บริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และยาสูบ

 -คณะ
กรรมการฯ

65 คน 4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วางแผนการช่วยให้เลิก
สูบ เลิกด่ืม จ านวน 2 
คร้ัง และประชุมสรุปผล
การด าเนินงานจ านวน 4
 คร้ัง

          74,400

123 งานประจ า ยทุธ 1



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

คร้ังท่ี 1 
 - ค่าตอบแทนการ
ประชุมจ านวน 25 คนๆ
ละ 300 บาท เป็นเงิน 
7,500 บาท
 - ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมจ านวน 25 
คนๆละ 120 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาท

คร้ังท่ี 2
 - ค่าตอบแทนการ
ประชุมจ านวน 65 คนๆ
ละ 300 บาท เป็นเงิน 
19,500 บาท
 - ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมจ านวน 65 
คนๆละ 120 บาท เป็น
เงิน 7,800 บาท

 -ค่าวิทยากร จ านวน 5
ชม.ๆละ 600 บาท  เป็น
เงิน 3,000 บาท 
ประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงาน 4 คร้ัง 
  - ค่าตอบแทนการ
ประชุมจ านวน 20 คนๆ
ละ 300 บาท 4 คร้ัง 
เป็นเงิน 24,000 บาท
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

 - ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมจ านวน 20 
คนๆละ 120 บาท 4 
คร้ัง เป็นเงิน 9,600 บาท

 -คณะ
กรรมการฯ

21 คน 5.ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมยาสูบ

          42,620

 -คณะ
กรรมการฯ

21 คน 6.ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์

          35,700

พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 
ทุกอ าเภอ

6 อ าเภอ 7.การตรวจเตือนเฝ้า
ระวังและบังคับใช้
กฎหมายและสร้าง
สภาพแวดล้อมปลอด
บุหร่ีโดนเครือข่ายฯ

          47,400

โรงพยาบาล
ทุกแห่ง

6 แห่ง 8.ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานการ
จัดบริการบ าบัดรักษา
ฟ้ืนฟูสภาพผู้เสพผู้ด่ืม 

          95,182

ชุมชนน า
ร้อง 6 
อ าเภอ

6 แห่ง 9.ด าเนินการจัด
กิจกรรมหมู่บ้านปลอด
เหล้า บุหร่ี

        125,000

1 พัฒนาระบบ ONE
 STOP SURVICE

งบโครงการ         200,000 เบิกจ่าย
แทนกรม

คบส.

125 งานประจ า ยทุธ 1



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาระบบ ONE
 STOP SURVICE

การบริหารจัดการด้าน
ส่ิงอ านวยความสะดวก
และภูมิทัศน์
มีแผนการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และเพ่ิมส่ิง
อ านวยความสะดวก 
เพ่ือสร้างความ
สะดวกสบายให้แก่
ประชาชน เพ่ิม
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ิมความ
พึงพอใจ ลดความไม่พื
งพอใจของผู้รับบริการ
 ณ ศูนย์บริการ

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการใน
ภาพรวม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพ่ิมส่ิงอ านวย
ความสะดวก เพ่ือสร้างความ
สะดวกสบายให้แก่ประชาชน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
เพ่ิมส่ิงอ านวยความ
สะดวก เพ่ือสร้างความ
สะดวกสบายให้แก่
ประชาชน

        200,000 มาตรา 44 
(อย.)

พ.ย.63-มค.
65

      200,000 นัยนา

1 การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ
ด้านยา

งบโครงการ บูรณาการ                 -   คบส.

การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ
ด้านยา

พัฒนาระบบ การ
บริหารยาในสถาน
บริการสาธารณสุขใน
จังหวัดสิงห์บุรี

-  - ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบ าบัดระดับจังหวัด

คณะ 
กรรมการ

48 คน -ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมคณะกรรมการฯ
2 คร้ังx 48 คน
x 25 บาท

            2,400 มีนาคม 
2564 และ
สิงหาคม 
2564

         2,400 นายธนวัฒน์
 กลัดสอาด

1 โครงการส่งเสริม
โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพปลอดภัย
ประชาชนห่างไกล
โรค

งบโครงการ           14,500 บัญชีเงินรายได้จาก
การด าเนินงานของส่วน
ราชการตามค าส่ัง
หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ท่ี
77/2559 ลงวันท่ี 27 
ธันวาคม 2559

คบส.
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริม
โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพปลอดภัย
ประชาชนห่างไกล
โรค

1. เพ่ือพัฒนาความรู้
เร่ืองการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีถูก
กฎหมายให้แก่เจ้าของ
เคเบ้ิลทีวี เจ้าของส่ือ
ส่ิงพิมพ์/หนังสือพิมพ์
ท้องถ่ิน เจ้าของสถานี
วิทยุ นักจัดรายการ
สถานีวิทยุและ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

ร้อยละ 30 ของโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิด
กฎหมายลดลง

1. ประชุมผู้ประกอบการเคเบ้ิลทีวี ส่ือ
ส่ิงพิมพ์/หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน สถานีวิทยุ
 ผู้จัดรายการ เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 
และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

คน 70 คน 1. ค่าอาหารกลางวัน 70
 บาท 1 ม้ือ จ านวน 70
 คน

            4,900 บัญชีเงินรายได้
จากการ
ด าเนินงานของ
ส่วนราชการตาม
ค าส่ังหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี
77/2559 ลงวันท่ี
 27 ธันวาคม 
2559

  มีนาคม 
2564

       14,500 นายธนวัฒน์
 กลัดสอาด

2. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
การเคเบ้ิลทีวี ส่ือ
ส่ิงพิมพ์/หนังสือพิมพ์
ท้องถ่ิน และสถานีวิทยุ
 ปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน

2. ตรวจเย่ียมเคเบ้ิลทีวี ส่ือส่ิงพิมพ์/
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน และสถานีวิทยุ

แห่ง 24 2. ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 25 บาท 2 ม้ือ
 จ านวน 70 คน

            3,500   มีนาคม 
2564

3. เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่าย
การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
โฆษณา

3. ค่าสมนาคุณวิทยากร
 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 
600  บาท

            3,600   มีนาคม 
2564

4. ค่าพาหนะวิทยากร 
จ านวน 2 คน

            2,500   มีนาคม 
2564

โครงการส่งเสริม
การใช้ยาปลอดภัย
ในชุมชนจังหวัด
สิงห์บุรี ปี 2564

งบโครงการ คบส.
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริม
การใช้ยาปลอดภัย
ในชุมชนจังหวัด
สิงห์บุรี ปี 2564

1. เพ่ือเป็นข้อมูล
สถานการณ์ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรกลุ่มเส่ียงท่ีมี
การปลอมปนส
เตียรอยด์ คืนกลับสู่
การแก้ปัญหาในระดับ
ชุมชนระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรกลุ่มเส่ียงท่ีไม่
มีการปลอมปนสารส
เตียรอยด์

1. เฝ้าระวังความปลอดภัยการใช้ยาใน
ชุมชน และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
สมุนไพรกลุ่มเส่ียงจากครัวเรือนของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย(ครัวเรือนท่ีมี
ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป ท่ี
ป่วยด้วยโรคเร้ือรัง 7 โรค (เบาหวาน/
ความดันฯลฯ)

1. PCC 20
 แห่ง

สุ่มตย.  
PCC 1 
ตัวอย่าง

 -                 -    - มค.64 - 
มิ.ย.64

             -   ดวงดาว

1 โครงการตรวจประเมิน
ร้านขายยาตามหลัก
วิธีปฏิบัติทางเภสัช
กรรมชุมชน(Good 
Pharmacy Practice :
 GPP) และตรวจเฝ้า
ระวัง พ.ศ.2564

งบโครงการ บูรณาการ                 -   สป. คบส.

โครงการตรวจ
ประเมินร้านขาย
ยาตามหลักวิธี
ปฏิบัติทางเภสัช
กรรมชุมชน(Good
 Pharmacy 
Practice : GPP) 
และตรวจเฝ้าระวัง
 พ.ศ.2564

1.เพ่ือพัฒนาร้านขายยา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

1. จ านวนร้านขายยาใน
จังหวัดสิงห์บุรีได้รับการ
ตรวจประเมิน GPPและ
ตรวจเฝ้าระวัง ร้อยละ 
100

1. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ.2510

2. ร้านขาย
ยาใน
จังหวัด
สิงห์บุรี

89 แห่ง 3. ค่าเบ้ียเล้ียงการตรวจ
สถานท่ีจ านวน 3 คน x 
17 วัน x 120 บาท

            6,120 สป. มค.64 - 
ก.ย.64

         6,120 ดวงดาว
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

1 การถ่ายโอน
ภารกิจงานคบส.
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

งบโครงการ                 -   คบส.

การถ่ายโอน
ภารกิจงานคบส.
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

เทศบาลมีการ
ด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

ร้อยละ 20 ของ
เทศบาลท่ีมีการ
ด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพครบท้ัง 4 ภารกิจ

1. ประสานแผนการด าเนินงาน เทศบาล 8  -   -  - ต.ค 63 - 
ก.ย. 64

             -   นภาพร

2. ส่งต้นแบบส่ือและสนับสนุนส่ือ
ประชาสัมพันธ์

3. ร่วมขับเคล่ือนการด าเนินงาน
เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในท้องถ่ิน

4. ร่วมตรวจประเมินการด าเนินงาน
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในพ้ืนท่ี

1 โครงการเด็กไทย
บริโภคปลอดภัย 
ห่างไกลโรค NCDs
 และการใช้ยาสม
เหตุผล(อย.น้อย)

งบโครงการ             6,620 เบิกจ่าย
แทนกรม

คบส.

129 งานประจ า ยทุธ 1



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการเด็กไทย
บริโภคปลอดภัย 
ห่างไกลโรค NCDs
 และการใช้ยาสม
เหตุผล(อย.น้อย)

1. เพ่ือให้ครูแกนน า 
อย.น้อยน ารูปแบบการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของ
นักเรียนไปใช้

1. ด าเนินงานโครงการ 
อย.น้อยผ่านในระดับท่ี 
1-2 และด าเนินงานด้วย
เครือข่าย บวร.ร 
ครอบคลุมตามประเด็น
ส าคัญท่ีก าหนด    ร้อย
ละ 100

สนับสนุนส่ือและชุดทดสอบอาหาร
เบ้ืองต้น ให้กับโรงเรียน ในการ
ด าเนินงาน

1. ชุดทดสอบสารบอ
แรกซ์ จ านวน 30 กล่อง
 x 90 บาท
2. ชุดทดสอบฟอร์มาลีน
 จ านวน 40 กล่อง x 18
 บาท
3. ชุดทดสอบสารซาลิซิ
ลิค จ านวน 20 กล่อง x
 120 บาท
4. ชุดทดสอบสาร
โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ใน
อาหาร จ านวน 20 
กล่อง x 85 บาท

            6,620 อย ก.พ. 64 - 
ก.ค 64

         6,620 พรเทพ

2. เพ่ือให้เกิด
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของ
นักเรียน

2. ร้อยละของจ านวน
โรงเรียน อย.น้อย ท่ีมี
การด าเนินงานตาม
บริบทงานอนามัย
โรงเรียน มีผลการ
ประเมินตนเองผ่าน
เกณฑ์ในระดับดีเย่ียม 
(ปีงบ 64 ร้อยละ 5)

3. ส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียน

ก.พ. 64 - 
ก.ค 64

3. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจในเร่ืองผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และสามารถ
เลือกซ้ือ เลือกบริโภค
ได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย

ร้อยละของโรงเรียน 
อย.น้อย ท่ีมีผลการ
ประเมินตนเองในระดับ
ดีเย่ียมมีการด าเนินงาน
โรงเรียน อย.น้อย 
[Plus] (ปีงบ64 /      1
 โรงเรียนต่อจังหวัด

4. ส่งเสริมนักเรียนให้ใช้ชุดทดสอบ
อาหารในการด าเนินการตรวจสอบ
ความปลอดภัยด้านอาหารในโรงเรียน
ของตนเองโดยมีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
ในพ้ืนท่ีคอยควบคุมก ากับดูแลและให้
ค าปรึกษาในการด าเนินงาน

ก.พ. 64 - 
ก.ค 64
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

5. ติดตามการขยายผลการน ารูปแบบ
การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียน เพ่ือลดปัจจัยเส่ียงต่อโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) และการใช้ยา
สมเหตุผล ในโรงเรียน อย.น้อย ของ
โรงเรียนท่ีครูแกนน าผ่านการอบรม

3. 
สถานศึกษา
ในจังหวัด
สิงห์บุรีท่ี
ได้รับการ
อบรม และ
น ารูปแบบ
การ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม
การบริโภค
อาหารของ
นักเรียนไปใช้

20 
โรงเรียน

ก.ค. 64

6. ประเมินโรงเรียน อย.น้อยตามแบบ
ประเมินโรงเรียน อย.น้อย พร้อมเก็บ
หลักฐานในการประเมิน

ก.ค. 64

7. สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
ผลไปยังกอง พศ.

ก.ย. 64

1 โรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย

งบโครงการ บูรณาการ                 -   คบส.

โรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย

1. เพ่ือให้โรงพยาบาลมี
อาหารปลอดภัย
ให้บริการใน
โรงพยาบาลกับผู้ป่วย 
ญาติ ผู้มารับบริการ 
รวมท้ังเจ้าหน้าท่ี

1. ร้อยละ    50 ของ
โรงพยาบาลในจังหวัด
สิงห์บุรีผ่านเกณฑ์
โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย

1. ส่งแบบฟอร์มการประเมินตนเองของ
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เพ่ือ
ประเมินความพร้อมของแต่ละ
โรงพยาบาลเพ่ือเตรียมการประเมิน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

เจ้าหน้าท่ี
ท่ีปฎิบัติ 
งานด้าน
อาหารของ
โรงพยาบาล

6 คน  -  - ธ.ค.63              -   พรเทพ
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

2. จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้าน
อาหาร ของโรงพยาบาลและ
สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งเพ่ือช้ีแจงท า
ความเข้าใจในเกณฑ์โรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย

เจ้าหน้าท่ี
ท่ีปฎิบัติ 
งานด้าน
อาหารของ
โรงพยาบาล

6 คน ม.ค.64

3. ประเมินโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยตามแบบประเมินโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย พร้อมเก็บหลักฐานใน
การประเมิน

6 
โรงพยาบ
าล

เม.ย.-มิ.ย.64

4. เสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ให้
โรงพยาบาลท่ีไม่ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย

โรงพยาบาล
ท่ีไม่ผ่าน
การประเมิน

ก.ค.64

5.ตรวจประเมินเมินซ้ าโรงพยาบาลท่ีไม่
ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

โรงพยาบาล
ท่ีไม่ผ่าน
การประเมิน

ส.ค.64

6. สรุปผลการด าเนินงาน 6 
โรงพยาบ
าล

ก.ย.64

1 โครงการ
เคร่ืองส าอาง
ปลอดภัย ประจ าปี
 2564

งบโครงการ บูรณาการ                 -   สป. คบส.

1 โครงการ
เคร่ืองส าอาง
ปลอดภัย ประจ าปี
 2564

งบโครงการ             2,000 เบืกจ่าย
แทนกรม

คบส.

132 งานประจ า ยทุธ 1



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
เคร่ืองส าอาง
ปลอดภัย ประจ าปี
 2564

เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับ
ความปลอดภัยจากการ
ใช้เคร่ืองส าอางท่ีมี
คุณภาพ

ร้อยละ80ของผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางกลุ่มเส่ียงท่ี
ได้รับการตรวจสอบมี
ความถูกต้อง ปลอดภัย
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

1.ตรวจสอบฉลากเคร่ืองส าอางของ
สถานท่ีผลิตท่ีเข้าตรวจประเมินเฉพาะ
ประเภทบ ารุงผิว ท่ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผิวแลดูขาว กระจ่างใส

ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอา
งประเภท
บ ารุงผิว 
ให้ผิวแลดู
ขาว 
กระจ่างใส

300 
ฉลาก

0                 -   0 พ.ย-มี.ค.              -   นันทนีย์

2.สุ่มเก็บตัวอย่างเคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์
ในประเภท
แอลกอฮอล์
เพ่ือ
สุขอนามัย
ส าหรับมือ

4 
ผลิตภัณฑ์

1.ค่าซ้ือตัวอย่างเพ่ือส่ง
ตรวจ

            2,000 อย. พ.ย-มี.ค.        18,000 นันทนีย์

4 ผลืต
ภัณฑ์

2.ค่าตรวจวิเคราะห์หา
สาร Methyl Alcohol 
ตัวอย่างละ 4,000 บาท

          16,000 สป. พ.ย-มี.ค.

3.ตรวจสอบสถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอาง สถานท่ี
ผลิต
เคร่ืองส าอา
ง

30 แห่ง   -                 -    - พ.ย-มี.ค.

1 โครงการมาตรฐาน
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ

งบโครงการ                 -   คบส.

โครงการมาตรฐาน
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ได้รับการ
ตรวจประเมิน
มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายก าหนด

ร้อยละ100สถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายก าหนด

1.ตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ

สถาน
ประกอบกา
รเพ่ือ
สุขภาพ

19 แห่ง   -                 -    - ม.ค.-มี.ค.              -   นันทนีย์
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนา
สถานพยาบาล
เอกชนได้คุณภาพ
มาตรฐานตาม
กฎหมาย

งบโครงการ บูรณาการ                 -   สป. คบส.

โครงการพัฒนา
สถานพยาบาล
เอกชนได้คุณภาพ
มาตรฐานตาม
กฎหมาย

 - เพ่ือพัฒนา
สถานพยาบาลเอกชน
ได้คุณภาพมาตรฐาน
ตามกฎหมาย

1. ร้อยละ 90 ของ
สถานพยาบาล
ภาคเอกชนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
(คลินิกขออนุญาตต้ัง
ใหม่)

1. ประชุมคณะอนุกรรมการ
สถานพยาบาลประจ าจังหวัดสิงห์บุรี

1. คณะ
อนุกรรม
การสถานพยา
บาลประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี

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

            5,000 สป. คร้ังท่ี 1 
- ธ.ค.2563
คร้ังท่ี 2 
- มี.ค.2564
คร้ังท่ี 3 
- มิ.ย.2564
คร้ังท่ี 4 
- ส.ค.2564

       47,000 ภก.กัน
อเนก ช้อย
หิรัญ

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

          24,000

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

                -   

2. ร้อยละ 75 ของ
สถานพยาบาลได้รับการ
เฝ้าระวังตามกฎหมาย

2.ตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาล
เอกชนตามท่ีกฎหมายก าหนด

2. 
สถานพยาบ
าลเอกชน

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

          10,000 สป. พ.ค.2564-
ก.ค.2564
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ (13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

5. ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในวันท าการ 
จ านวน 4 คนๆละ 
10 วันๆละ 4 ช่ัวโมงๆ
ละ 50 บาท

            8,000
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ยุทธศาสตรท่ี 2.  
พัฒนาระบบบริการ (Service Excellence) 
(งานประจำ) 

 



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

2 รวมงบประมาณประจ า ยุทธ 2     2,268,740 ยุทธ2
2 รวมงบประมาณ               -   สป. ยุทธ2
2 รวมงบประมาณ        221,820 เบิกแทนกรม ยุทธ2

รวมงบประมาณ        370,000 อบจ. ยุทธ2
2 รวมงบประมาณ     1,676,920 สพฉ. ยุทธ2
2 พัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ
จังหวัดสิงห์บุรี 
(service plan)

งบโครงการ บูรณาการ               -   สป. ครบ.

2 พัฒนาระบบ
บริการ
สุขภาพ
จังหวัดสิงห์บุรี
 (service 
plan)

เพ่ือให้การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพมี
ความต่อเน่ือง มี
ประสิทธิภาพ เกิดผล
เป็นรูปธรรม บรรลุ
เป้าหมาย ลดอัตรา
ตายอัตรา และลด
ความแออัด

มีการประชุมเพ่ือ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน 
service plan ทุก
สาขา

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

คณะกรรม
การ  
service 
plan ทุก
สาขา

20 
สาขา

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 
200 คนๆ ละ 4 คร้ังๆ ละ 25 บาท 
เป็นเงิน 20,000 บาท

        20,000 101 พ.ย.63-ก.ย.
64

       20,000 น.ส.ศิริเนตร
สุขดี

2 พัฒนาระบบ
บริการ
สุขภาพช่อง
ปาก (service
 plan)

งบโครงการ บูรณาการ               -   สป. ทันตฯ

    (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
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

2 พัฒนาระบบ
บริการ
สุขภาพช่อง
ปาก (service
 plan)

 1.เพ่ือให้กลุ่มวัย
ผู้สูงอายุซ่ึงเป็นกลุ่มวัย
ท่ีมีอุบัติการณ์ เกิด
โรคมะเร็งช่องปากสูง มี
โอกาสได้รับการคัด
กรองรอยโรคก่อน
มะเร็งช่องปากและ
มะเร็งช่องปาก เพ่ือจะ
ได้รับการติดตามหรือ
การรักษาได้ทันท่วงที

ผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจคัดกรองรอย
โรค PMDs

 1. อบรมทันตบุคลากรเร่ืองรอยโรคในช่องปาก
 2. ตรวจสุขภาพช่องปากและรอยโรคในช่อง
ปากในชมรมผู้สูงอายุ โดยทันตบุคลากร  หาก
พบรอบโรคส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่าย และรพท
 ตามล าดับ ด าเนินการคร้ังท่ี 1 /ธ.ค.63 คร้ังท่ี
 2/มี.ค.64 คร้ังท่ี3/มิ.ย.64 คร้ังท่ี4ก.ย.64

ทันต
บุคลากรจ
จาก รพ.
และ รพ.
สต.

50 คน 1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คน ๆละ 150 
บาท เป็นเงิน 7,500 บาท

          7,500 101 ธ.ค. 63 
อบรมทันต
บุคลากร

น.ส.สุปรีญา 
 จันทร์วงษ์ 
และน.ส.วรว
รรณ แจกัน
เพชร

2.เพ่ือพัฒนาให้คลินิก
ทันตกรรมมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน และเกิด
ความปลอดภัยในการ
ให้บริการทางทันตกรรม

ร้อยละของคลินิก
ทันตกรรมท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ทีมจังหวัดออกประเมินคลินิกคุณภาพ แต่
ละอ าเภอ จ านวน 6 อ าเภอ             2. มอบ
ป้ายคลินิกคุณภาพให้อ าเภอท่ีผ่านเกณฑ์        
      3.สรุปประเมินผล

คลินิกทัน
ตกรรม
ทุกแห่ง

คลินิก
ทันตก
รรม
ผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐา
นร้อย
ละ 100

 1.ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 60 คน x 150 บาท 
เป็นเงิน  9,000 บาท

        12,000 101 มี.ค. 64 - 
เม.ย. 64

 12000 บาท

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

 . 101    

2 โครงการ
ประกวด อส
ม.ดีเด่น ปี 
2564

งบโครงการ บูรณาการ               -   สป. ครบ.
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

2 โครงการ
ประกวด อส
ม.ดีเด่น ปี 
2564

งบโครงการ         20,000 เบิกจ่ายแทน
กรม

ครบ.

2 โครงการ
ประกวด อส
ม.ดีเด่น ปี 
2564

เพ่ือเชิดชูเกียรติและ
สร้างขวัญก าลังใจแก่ 
อสม.

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

1. แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี
 2564

คณะ
กรรมการฯ

36 101/102 พ.ย.63-มี.ค.
64

 72,220     
งบ สป.=

52,220      
งบ สบส.= 

20,000

นรารักษ์

2.จัดประชุมคณะกรรมการฯ จ านวน 1 คร้ัง คณะ
กรรมการฯ

40  -ไม่ใช้งบประมาณ   - 

3.ด าเนินการประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
 จ านวน 12 สาขา

อสม.ดีเด่น
ระดับ
อ าเภอ/จนท.

274  -ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 274 คน
x70 บาท

        19,180        22,480

 -ค่ากรอบรูป 20 อันx 90 บาท           1,800
 -ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ           1,500

 4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปล่ียนเรียนรู้
ก้าวสู่ อสม.เช่ียวชาญ"

อสม.ดีเด่น
ระดับ
จังหวัด /
คกก./
จนท.พ่ีเล้ียง

62  -ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 62 คนx 
70 บาท

          4,340          8,840

 -ค่าวิทยากรบรรยายและอภิปราย           4,500
5.ส่ง อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดรับการคัดเลือก
ระดับเขต/ภาค/ชาติ

อสม.ดีเด่น
ระดับ
จังหวัด/
เขต/ภาค

 -ค่าเบ้ียงเล้ียง 40คนx240บาท 9,600                 22,400

 -ค่าป้ายไวนิล 2,800          
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

 -ค่าเอกสารประกอบการคัดเลือก 8,500          
 -ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 1,500          

6.สนับสนุนการจัดกิจกกรรมเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยการประกาศ
เกียรติคุณและมอบรางวัลแก่ อสม.ดีเด่นแต่ละ
ระดับในการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2564

อสม.
ดีเด่นทุก
ระดับ

 -เงินรางวัลส าหรับ อสม.ดีเด่ระดับ
จังหวัด 12 คนx1,000บาท

12,000               18,500

 -เงินรางวัลส าหรับ อสม.ดีเด่ระดับ
เขต 2 คนx1,000บาท

2,000          

 -ค่าป้ายงานวัน 
อสม.แห่งชาติ

          4,500

2 พัฒนาการ
ด าเนินงานต าบล
จัดการคุณภาพ
ชีวิต "ต าบลวิถี
ชีวิตใหม่
ปลอดภัยโควิด 
19"

งบโครงการ           1,820 เบิกจ่ายแทน
กรม

ครบ.

139 งานประจ า ยทุธ 2



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

พัฒนาการ
ด าเนินงาน
ต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต 
"ต าบลวิถีชีวิต
ใหม่ปลอดภัย
โควิด 19"

เพ่ือลดปัญหาสุขภาพ 
และปัจจัยเส่ียงด้าน
สุขภาพ

จ านวนต าบล
จัดการคุณภาพ
ชีวิต สู่ต าบลวิถี
ชีวิตใหม่ 
ปลอดภัยโควิด 
(ชุมชนสร้างสุข :
สุขกาย สุขใจ สุข
เงิน) ตามมาตรฐาน
 : TPAR และ
บรรลุชุมชนสร้าง
สุขด้วยตนเอง
(อ าเภอละ 1 
ต าบล)

1.จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต (การด าเนินงาน เกณฑ์การ
ประเมินฯ และแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ด าเนินงานกับพ้ืนท่ีน าร่องปี 63

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

26  -ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 26 คน
x70 บาทx1 คร้ัง

          1,820 102 ธ.ค.63-ก.ย.
64

         1,820

2.ต าบลเป้าหมายด าเนินงานต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิตฯ

ประชาชน/
อสม./จนท.
ในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย

รอความชัดเจนจากส่วนกลาง (ปี 63 
ได้รับ 28,000 บาท งบ สบส.)

3.ติดตามและผลักดันให้พ้ืนท่ีเป้าหมาย
ด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต

ประชาชน/
อสม./จนท.
ในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย

2 โครงการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้
คณะกรรมการ
บริหารชมรม อส
ม.จังหวัดสิงห์บุรี

งบโครงการ บูรณาการ               -   สป. ครบ.

140 งานประจ า ยทุธ 2



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

โครงการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้
คณะกรรมการ
บริหารชมรม 
อสม.จังหวัด
สิงห์บุรี

1.เพ่ือสร้างองค์ความรู้
งานสุขภาพภาค
ประชาชนแก่เครือข่าย
สุขภาพ

จ านวนคร้ังของ
การจัดประชุม
(จ านวน 4 คร้ัง 
ส าหรับชมรม อส
ม. /จ านวน 3 คร้ัง
 ส าหรับจนท.งาน
 สช.)

1.จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้คณะกรรมการ
บริหารชมรม อสม.

อสม. /
จนท.

70  -ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 70 คน
x70 บาทx4 คร้ัง

        19,600 101 ธ.ค.63-ก.ย.
64

       19,600

2.เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของ 
จนท.และชมรม อสม.
จังหวัดสิงห์บุรี

3.เกิดเครือข่ายด้าน
สุขภาพผลักดันการ
ขับเคล่ือนงานสุขภาพ
ภาคประชาชน

2.จัดประชุม จนท.งาน สช. จ านวน 3 คร้ัง    - ไม่ใช้งบประมาณ

2 พัฒนาระบบ 
ONE STOP 
SURVICE

งบโครงการ        200,000 เบิกแทนกรม คบส.
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

พัฒนาระบบ 
ONE STOP 
SURVICE

การบริหารจัดการด้าน
ส่ิงอ านวยความสะดวก
และภูมิทัศน์
มีแผนการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และเพ่ิมส่ิง
อ านวยความสะดวก 
เพ่ือสร้างความ
สะดวกสบายให้แก่
ประชาชน เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ิมความพึงพอใจ ลด
ความไม่พืงพอใจของ
ผู้รับบริการ ณ 
ศูนย์บริการ

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการใน
ภาพรวม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพ่ิมส่ิงอ านวยความ
สะดวก เพ่ือสร้างความสะดวกสบายให้แก่
ประชาชน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพ่ิมส่ิงอ านวย
ความสะดวก เพ่ือสร้างความ
สะดวกสบายให้แก่ประชาชน

       200,000 มาตรา 44 
(อย.)

พ.ย.63-มค.
65

      200,000 นัยนา

2 โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพกลุ่มผู้
ติดเช้ือเอชไอวีใน
จังหวัดสิงห์บุรี

งบโครงการ        370,000 เงินอุดหนุน
 อบจ.

คร.

2 โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพกลุ่มผู้
ติดเช้ือเอชไอวีใน
จังหวัดสิงห์บุรี

งบโครงการ บูรณาการ               -   สป. คร.
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

2 โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพกลุ่ม
ผู้ติดเช้ือเอช
ไอวีในจังหวัด
สิงห์บุรี

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานกลุ่ม/
ชมรม/ผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วย
เอดส์ และส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีมของ
สมาชิกกลุ่ม/ชมรมผู้ติด
เช้ือใน รพ.ทุกแห่งใน
จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสนับสนุน
การด าเนินงาน
กลุ่มผู้ติดเช่ือใน
โรงพยาบาล

1. จัดประชุมสมาชิกกลุ่ม/ชมรมผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วย
เอดส์ในโรงพยาบาล

กลุ่มผู้ติด
เช้ือ HIV

214 คน  - ค่าอาหาร
 - ค่าพาหนะเดินทาง

       321,000 เงินอุดหนุน
 อบจ.

 ธ.ค.63-
ก.ย.64

  - นางพัชร์วสา
 กวีวัจน์

 - ค่าจ้างท าส่ือรณรงค์           1,000
2. อาสาสมัคร ติดตามเย่ืยมผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วย
เอดส์ท่ีบ้าน (ในรายท่ีให้ความยินยอม)

กลุ่มผู้ติด
เช้ือ HIV

12 คน ค่าตอบแทนอาสาสมัคร         48,000

3. กิจกรรมติดตามประเมินผล และ Coaching
 การด าเนินงานกลุ่มผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์

กลุ่มผู้ติด
เช้ือ HIV,
กลุ่ม
อาสาสมัคร

226 คน  - ค่าวัสดุ
  - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง

        20,000 สป.

2 ขับเคล่ือนงาน
สุขภาพจิตปี 
2564

งบโครงการ 0 ส่งเสริม

ขับเคล่ือนงาน
สุขภาพจิตปี 
2564

อัตราฆ่าตัวตาย
ลดลง

  ระดับจังหวัด 6 สุภาวดี

1.ทบทวนข้อมูลการฆ่าตัวตาย จนท.สธ 20
ร้อยละของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า 
เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต

2.คืนข้อมูลการฆ่าตัวการสู่อ าเภอ

ร้อยละของผู้ป่วย
โรคจิตเข้าถึง
บริการสุขภาพจิต

3.สนับสนุนการด าเนินงานช่วยเหลือเด็ก
ปฐมวัยพัฒนาการล้าชา

143 งานประจ า ยทุธ 2



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

ร้อยละของผู้ป่วย
โรคออทิสติก
เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต

4.ส่งเสริมการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
พัฒนาการไม่สมวัย

ร้อยละของผู้ป่วย
โรคสมาธิส้ัน
เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต

5.สร้างระบบการช่วยเหลือเด็กท่ีผิดปกติใน
ระดับจังหวัด

6.สนับสนุนการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรคจิต โรค
สมาธิส้ัน โรคออทิสติกเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

7.ส่งเสริมและสนับสนุนให้รพ.ท่ัวไปมีบัญชียา
เพ่ิมและยาเพียงพอกับการใช้งานอย่างน้อย 1 -
 2 รายการ

8.ขับเคล่ือนการประชุม พรบ.สุขภาพจิตใน
จังหวัดสิงห์บุรี

8.1. ประชุมคณะกรรมการ
9.ซ้อมแผน MCATT ระดับจังหวัด
10.สนับสนุนให้มีทีมงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางจิตใจ (MCATT)ระดับอ าเภอ

11.ประชุมแลกเปล่ียนการด าเนินงาน
12.ติดตามประเมินผล

2 พัฒนาระบบ
บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจร
และระบบส่งต่อ

งบโครงการ        436,720 สพฉ. NCD
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

พัฒนาระบบ
บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉินครบ
วงจรและ
ระบบส่งต่อ

เพ่ือช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงานและวาง
แผนการด าเนินงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดสิงห์บุรี

ร้อยละการเข้าถึง
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินของ
ประชาชน

จัดประชุมคณะท างานพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสิงห์บุรี

คณะท างาน
พัฒนาระบบ
บริการ
การรแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัด
สิงห์บุรี และ
ผู้รับผิดชอบ
งานการแพทย์
ฉุกเฉิน

45 คน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 45 คนๆละ 120 
บาท จ านวน 12 คร้ัง

        64,800 สพฉ. ตค. 63 - กย
 64

       64,800 นายภูวิช    
โชติการทอง
กุล

เพ่ือพัฒนาและ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ส านักระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด

บริหารจัดการจัดการระบบริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

ผู้รับผิดชอ
บ ส านัก
ระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉิน

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         23,000 สพฉ. ตค. 63 - กย
 64

       23,000

ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและศึกษา
ต่อเน่ืองฯ ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์
ฉุกเฉิน

        20,000 สพฉ. ตค. 63 - กย
 64

       20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แบบรายงาน         30,000 สพฉ. ตค. 63 - กย
 64

       30,000

 งบส ารองจ่ายค่าปฎิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

        50,000 สพฉ. ตค. 63 - กย
 64

       50,000

ค่าบริการรายเดือน  Internet จ านวน
 12 เดือนๆ ละ 2,000 บาท

        24,000 สพฉ. ตค. 63 - กย
 64

       24,000
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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.เพ่ือให้เครือข่าย
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินมีการ
เฝ้าระวังและมีความ
พร้อมรับอุบัติเหตุ
จราจรในช่วงเทศกาล 
ท้ังในระบบการรับแจ้ง
เหตุ การ ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินก่อนถึง
สถานพยาบาล ณ 
สถานพยาบาล และ
การส่งต่อระหว่าง
สถานพยาบาล 

1.ประชุมเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินใน
การด าเนินงาน เฝ้าระวังและเตรียมความ
พร้อมฯ
2. การจัดท าค าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีมีการเฝ้าระวัง
สถานการณ์และรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล  โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตท่ีมารับ
บริการในโรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน
 และรพ.สต.ผ่านศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC)

เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน
ช่วง
เทศกาล

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

        35,920 สพฉ. ม.ค. 64 - 
เม.ย. 64

       35,920

2.เพ่ือลดความความ
พิการ และลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจร
3. เพ่ือให้การรายงาน
ข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตมีความรวดเร็ว
 ถูกต้อง ตลอด
ระยะเวลา 7 วัน

 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน      4 วันๆ ละ   
   8 คนๆ ละ 7 ชม.ๆ ละ 60 บาท    
 เป็นเงิน 13,440 บาท
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการของพนักงานขับ
รถยนต์ จ านวน 9 วัน วันละ  7 ชม.ๆ
 ละ      60 บาท เป็นเงิน 3,780 บาท

เพ่ือใช้จ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราวด าเนินการ
บริหารจัดการข้อมูล
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว

1 คน  -ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 12 
เดือนๆ ละ 15,750 บาท

       189,000 สพฉ. ตค. 63 - กย
 64

      189,000
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

2 พัฒนาองค์กร
ศึกษาและ
ฝึกอบรม
หลักสูตรปฏิบัติ
การแพทย์ข้ัน
พ้ืนฐานและช่วย
ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน
การแพทย์ข้ันสูง

งบโครงการ         87,000 สพฉ.        87,000 NCD

พัฒนาองค์กร
ศึกษาและ
ฝึกอบรม
หลักสูตรปฏิบัติ
การแพทย์ข้ัน
พ้ืนฐานและช่วย
ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน
การแพทย์ข้ันสูง

เพ่ือให้มีการกระจายผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉินให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

ร้อยละการเข้าถึง
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินของ
ประชาชน

ข้ึนท าเบียนแหล่งฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติ
การแพทย์ข้ันพ้ืนฐานและช่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ข้ันสูง และรับรององค์กรการ
ฝึกอบรม หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ข้ันพ้ืนฐาน
และช่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ข้ันสูง 
และจัดหาอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน

ส านักงาน
สาธารณสุ
ขจังหวัด
สิงห์บุรี / 
โรงพยาบา
ลสิงห์บุรี

1 แห่ง จัดหาอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน

        87,000 สพฉ. ตค. 63 - กย
 64

       87,000 นายภูวิช    
โชติการทอง
กุล

2 พัฒนาห้อง
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน
คุณภาพ (ER 
คุณภาพ)

งบโครงการ        322,100 สพฉ. NCD

พัฒนาห้อง
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน
คุณภาพ (ER 
คุณภาพ)

เพ่ือพัฒนาระบบ
บริการการเข้าถึง
บริการด้านการแพทย์
ฉุกเฉินของประชาชน

อัตราการเสียชีวิต
โรงพยาบาลระดับ
 A, S, M1ภายใน 
24 ช่ัวโง น้อยกว่า
ร้อยละ 12

ศึกษาดูงานห้องฉุกเฉินคุณภาพจังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดระยอง

1.
คณะกรรมกา
รพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
สาขา
อุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน
จังหวัดสิงห์บุรี

40 - ค่าอาหารม้ือเช้า จ านวน 40 คนๆ 
ละ 3 ม้ือๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 
24,400 บาท

       284,600 สพฉ. พ.ค 64 - กย
 64

 87,000 นายภูวิช    
โชติการทอง
กุล
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

2.พยาบาลท่ี
ปฏิบัติ งาน
ในห้อง
อุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน
โรงพยาบาล
ทุกแห่ง ใน
จังหวัดสิงห์บุรี

 - ค่าอาหารม้ือกลางวัน จ านวน 40 
คนๆ ละ 3 ม้ือๆ ละ 400 บาท     
เป็นเงิน 48,000 บาท

- ค่าอาหารม้ือเย็น จ านวน 40 คนๆ 
ละ 2 ม้ือๆ ละ 300 บาท        เป็น
เงิน 36,000 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 4 คน เป็นเงิน 7,200  
บาท

 - ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึก
ปฏิบัติ จ านวน 3 กลุ่มๆละ 2 คนๆ ละ
 4 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 
14,400บาท

- ค่ายานพาหนะวิทยากร เป็นเงิน 
5,000 บาท

- ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ จ านวน 1
 คันๆ ละ 20,000 บาท/วัน จ านวน 3
 วันเป็นเงิน 60,000 บาท
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

- ค่าของท่ีระลึก จ านวน 2 ช้ินๆ ละ 
1,500 บาท เป็นเงิน   3,000 บาท

เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ของศูนย์รับแจ้งเหตุ
และส่ังการ และ
โรงพยาบาลทุกแห่ง

อัตราการเสียชีวิต
 ภายใน 24 ช่ัวโมง
 โรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1
น้อยกว่าร้อยละ 12

ศึกษาดูงานระบบจัดการข้อมูลผู้เข้ารับบริการ 
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แพทย์เวชกิจ
ฉุกเฉิน
คณะกรรมกา
รพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
สาขา
อุบัติเหตุ 
และ
คณะท างาน 
CIO จังหวัด
สิงห์บุรี 

40 - ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ จ านวน 1
 คันๆ ละ 15,000 บาท จ านวน 1 วัน
เป็นเงิน 15,000 บาท

        30,300 สพฉ. เม.ย 64 - 
กย 64

       30,300 นายภูวิช    
โชติการทอง
กุล

- ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
จ านวน 40 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน
 12,000บาท

- ค่าวิทยากรในการบรรยาย จ านวน 3
 ชม.ๆ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท

- ค่าของท่ีระลึก จ านวน 1 ช้ินๆ ละ 
1,500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบบริการการ
เข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินของ
ประชาชน

อัตราการเสียชีวิต
 ภายใน 24 ช่ัวโมง
 โรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1
น้อยกว่าร้อยละ 12

อบรมระบบการแจ้งต าแหน่งของกลุ่มผู้ป่วย
เปราะบางท่ีมีการทราบพิกัด และข้อมูลบุคคล

1.เจ้าหน้าท่ี
งาน
สารสนเทศ
โรงพยาบาล
ทุกแห่ง
2.พยาบาล
ห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน
โรงพยาบาล
ทุกแห่ง
3.เจ้าหน้าท่ี
งาน
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. ตค. 63 - กย
 64

         7,200 นายภูวิช    
โชติการทอง
กุล

2 การจัดการสา
ธารณภัยด้าน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

งบโครงการ         77,200 สพฉ. NCD

การจัดการสา
ธารณภัยด้าน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

เพ่ือพัฒนาการจัดการ
สาธารณภัยทาง
การแพทย์ กรณีการ
เกิดอุบัติเหตุหมู่ ของ
จังหวัดสิงห์บุรี

อัตราการเสียชีวิต
 ภายใน 24 ช่ัวโมง
 โรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1
น้อยกว่าร้อยละ 12

ซ้อมแผนสาธารณภัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
กรณี การเกิดอุบัติเหตุหมู่

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

300  -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เคร่ืงด่ืม จ านวน 300 คนๆ ละ 120
บาท  เป็นเงิน 36,000 บาท
 -ค่าวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่
ยาส าหรับการจัดซ้อมแผนเป็นเงิน 
20,000 บาท
 - ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ากลุ่ม 3 
กลุ่มๆละ 3 คนๆละ 3 ชมๆ ละ 600 
บาท เป็นเงิน 16,200  บาท
 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เป็นเงิน 5,000 
บาท

        77,200 สพฉ. ตค. 63 - กย
 64

       77,200 นายภูวิช    
โชติการทอง
กุล
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

2 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใน
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

งบโครงการ        753,900 สพฉ. NCD

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรใน
ระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉิน

เพ่ือเพ่ิมพยาบาล
เฉพาะทางด้านเวชกิจ
ฉุกเฉิน ในระบบด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

ส่งพยาบาลประจ าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ศึกษาต่อหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะ
ทาง 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

พยาบาล
วิชาชีพ 
ประจ าห้อง
อุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน

4 ค่าลงทะเบียนการศึกษาหลักสูตร
ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
จ านวน 4 คนๆ ละ 65,000 บาท เป็น
เงิน 260,000 บาท

       130,000 สพฉ. ตค. 63 - กย
 64

      130,000 นายภูวิช    
โชติการทอง
กุล

เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

อบรมฟ้ืนฟูความรู้แนวทางการปฏิบัติงานการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และการเตรียมการส่ง
ต่อระหว่างสถานพยาบาล

พยาบาล
วิชาชีพ 
ประจ าห้อง
อุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน

60     - ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ผู้
เข้าอบรม ผู้จัดและวิทยากร จ านวน 
60 คนๆละ 120 บาท เป็นเงิน 7,200
 บาท

        39,300

- ค่าวิทยากรในการบรรยายจ านวน    
 จ านวน 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท  เป็น
เงิน 1,800 บาท

- ค่าวิทยากรในการฝึกปฏิบัติ 3 
กลุ่มๆละ 2 คนๆ ละ  4 ช่ัวโมงๆละ 
600 บาท  เป็นเงิน 14,400 บาท

- ค่าวัสดุอบรม เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าท่ีพักวิทยากร จ านวน 2 วันๆ ละ
 2 คน ๆ ละ 1,450 บาท เป็นเงิน 
5,800 บาท

- ค่าพาหนะวิทยากร จ านวน 2 คนๆๆ
 ละ     3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 
บาท
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้การ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
และการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(CPR) แก่เจ้าหน้าท่ี

อบรมฟ้ืนฟูความรู้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
และการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) แก่เจ้าหน้าท่ี

1.เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ
ต าบลทุกแห่ง
2.เจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี

55  - ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง 
และเคร่ืองด่ืม จ านวน 55 คนๆละ  
120 บาท  เป็นเงิน 6,600 บาท 
  - ค่าวิทยากรภาคทฤษฎี จ านวน 3 
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800
 บาท
 - ค่าวิทยากรภาคปฏิบัติ  จ านวน 4 
กลุ่ม ๆละ 3 คนๆ 4 ช่ัวโมงๆละ 600 
บาท   เป็นเงิน 28,800 บาท           
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์และครัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา
  เป็นเงิน 6,000 บาท                   
   - ค่าท่ีพักและยานพาหนะวิทยากร 
เป็นเงิน    9,900 บาท

        53,100 สพฉ. ตค. 63 - กย
 64

 53,100

เพ่ือให้มีการกระจายผู้
ปฏิบัติการการแพทย์
ข้ันพ้ืนฐานและช่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ข้ันสูง 
(EMT)ให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี

จัดอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ข้ันพ้ืนฐาน
และช่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ข้ันสูง 
(EMT)

ผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์
ฉุกเฉินการ
ปฐม
พยาบาล 
และช่วย
ปฏิบัติ
การแพทย์
ข้ึนพ้ืนฐาน 
(EMR) ท่ีมี
อายุงาน
มากกว่า 3 ปี

30     - ค่าลงทะเบียนการศึกษาหลักสูตร 
ปฏิบัติการแพทย์ข้ันพ้ืนฐานและช่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ข้ันสูง 
(EMT) จ านวน     30 คนๆ ละ 9,000
 บาท
เป็นเงิน 270,000 บาท  
 - ค่าเช่าสถานท่ีในการจัดอบรม
จ านวน 15 วันๆละ 3,000 บาท  เป็น
เงิน  45,000 บาท
 - ค่ายานพาหนะวิทยากร  เป็นเงิน 
10,000 บาท

       325,000 สพฉ. ตค. 63 - กย
 64

 =L37
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

เพ่ือให้มีการกระจายผู้
ปฏิบัติการปฐม
พยาบาล และช่วย
ปฏิบัติการแพทย์ข้ึน
พ้ืนฐาน (EMR)ให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล และช่วย
ปฏิบัติการแพทย์ข้ึนพ้ืนฐาน (EMR)

ผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์
ฉุกเฉินท่ียัง
ไม่ได้ข้ึน
ทะเบียนใน
ระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉิน

64      - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม จ านวน  64 คนๆละ 5 
วันๆละ  120 บาท เป็นเงิน 38,400 
บาท

       139,000 สพฉ. ตค. 63 - กย
 64

      139,000

- ค่าวัสดุท่ีใช้ในการอบรมเป็นเงิน 
5,000 บาท

- ค่าวิทยากรในการบรรยาย  จ านวน 
19 ช่ัวโมง ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
11,400 บาท

-  ค่าวิทยากรในการฝึกปฏิบัติ  
จ านวน5 กลุ่มๆละ 1 คน คนละ 21 
ช่ัวโมง ๆ  ละ 600 บาท  เป็นเงิน 
6,3000 บาท

- ค่าวิทยากรภาคปฏิบัติ จ านวน 2 
กลุ่มๆละ 1 คน ละ 1 ช่ัวโมง ๆ ละ 
600 บาท  เป็นเงิน 1,200 บาท

- ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะวิทยากร  เป็นเงิน
 5,000 บาท

 -ค่าเช่าสถานท่ีจัดอบรม จ านวน 5 
วันๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000
 บาท

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบบริการการ
เข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินของ
ประชาชนให้ได้
มาตรฐาน

อบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในการขับข่ี
รถพยาบาลฉุกเฉิน" คนละ 4500

1.พนักงาน
ขับ
รถพยาบาล
ฉุกเฉิน
โรงพยาบาล
ทุกแห่ง

15 ค่าลงทะเบียนการศึกษาหลักสูตร
ฝึกอบรมความปลอดภัยในการขับข่ี
รถพยาบาลฉุกเฉิน จ านวน 15 คนๆ 
ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 67,500 บาท

67,500        สพฉ. ตค. 63 - กย
 64

       67,500

153 งานประจ า ยทุธ 2



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน (บาท) แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

3 รวมงบประมาณประจ า ยุทธ 3                     -   ยุทธ3

3 โครงการ
บริหารจัดการ
ก าลังคนด้าน
สุขภาพ

งบโครงการ                     -   HR

โครงการ
บริหารจัดการ
ก าลังคนด้าน
สุขภาพ

1.เพ่ือพัฒนาระบบ
การวางแผนการ
จัดการก าลังคนใหh
มีประสิทธิภาพ

2.ร้อยละของ
บุคลากรท่ีมีความ
พร้อมรองรับการ
เข้าสู่ต าแหน่ง
ระดับท่ีสูงข้ึนได้รับ

1.จัดต้ังคณะกรรมการวางแผนและบริหาร
จัดการก าลังคนด้านสุขภาพ จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้แทน
คณะกรรม
การจาก
หน่วยงาน
ในสังกัดฯ

50 คน   -    น.ส.สุพาภร

2.เพ่ือพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลก าลังคน

2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
วางแผนและบริหารก าลังคนด้านสุขภาพ 
จังหวัดสิงห์บุรี

 

3.เพ่ือพัฒนาความรู้
 ทักษะบุคลากรใน
สังกัดฯ

3.วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรในสังกัดฯ ด้าน
การบริหารและด้านการพัฒนา

 

3.จัดท าแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร

4.ด าเนินการตามแผนการบริหาร/
แผนพัฒนาบุคลากร

3 โครงการ 
Happy 
MOPH
กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงแห่ง
ความสุข

งบโครงการ บูรณาการ  -    สป. HR

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน (บาท) แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

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

  (6)  วัตถุประสงค์ (7)  ตัวช้ีวัด (8)  กิจกรรมส าคัญ     (10) แผนการใช้งบประมาณ (11)  ระยะเวลา
ด าเนินการ/งบประมาณ

 (12) 
ผู้รับผิดชอบ

(13) 
หน่วยงาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

โครงการ 
Happy 
MOPH
กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงแห่ง
ความสุข

1.เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งความสุข

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรบรรจุใหม่ บุคลากร
บรรจุใหม่

30  คน -ค่าอาหารกลางวัน30 คน x 
70 บ.

 2,100  สป. พ.ค. 64  2,100 น.ส.
ปาริชาต ค า
วงศ์

HR

2.เพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสังกัดฯ
ให้มีคุณธรรม

2.กิจกรรมวันปีใหม่ไทยและวันผู้สูงอายุ บุคลากร
ในสังกัด
สสจ.
สิงห์บุรี

200 คน -ค่าอาหารกลางวันจ านวน
200 คน x 70 บ.

 14,000  สป. เม.ย.64  24,000

3.เพ่ือประกาศ
เกียรติคุณบุคลากร
และหน่วยงานดีเด่น

 - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  10,000

3.กิจกรรมเน่ืองในวันมหิดล บุคลากร
ในสังกัด
สสจ.
สิงห์บุรี

200 คน - ค่าป้าย  2,000  สป. ก.ย.64  11,500

- ค่าพวงมาลา  2,000

 - ค่าพานดอกไม้  800

 - ค่าตกแต่งสถานท่ี  2,000

 - ค่าวัสดุ  4,700

4.การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น บุคลากร
ในสังกัด
สสจ.
สิงห์บุรี

 ม.ค.64 -
เม.ย.64

   4.1.ข้าราชการดีเด่น 1 คน  -   

   4.2.คนดีศรีสาธารณสุข 2 คน   -   

   4.3.หน่วยงานดีเด่น 1 หน่วย  -   
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ยุทธศาสตรท่ี 4  
บริหารจดัการดวยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) 

(งานประจำ) 
 

 



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

4 รวมงบประมาณประจ า ยุทธ 3          4,083,444 ยุทธ 4

4 รวมงบประมาณ          4,081,794 สป. ยุทธ 4

4
รวมงบประมาณ

               1,100
ประกัน
สังคม

ยุทธ 4

4 รวมงบประมาณ                   550 ต่างด้าว ยุทธ 4

4 โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี 
ปีงบประมาณ 
2564

งบโครงการ บูรณาการ                   -             -   พัฒนา
ยุทธศาสตร์

หน่วยงานมีการ
ขับเคล่ือนนโยบาย
 ท่ีสอดรับกับ
นโยบายจังหวัด 
เขตและกระทรวง
สาธารณสุข

 หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุขปี 
2564

1.เผยแพร่ "แผนยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 
2564-2565"  และแผนปฏิบัติการด้าน
สาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 
2564  https://sbo.moph.go.th/sbo

                    -   พย.63 งานแผนงาน

2.ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 
จังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2564 คร้ังท่ี 1

COO 
จังหวัด /
อ าเภอ

50 คน ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 50คน(บริหาร)

                    -   เมย.64

3.ทบทวน"แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2565

chief 
offier/CO
O 
จังหวัด-
อ าเภอ/

100 คน ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม100คน(บริหาร)

                    -   สค-กย.64

4.ประชุม เตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565

chief 
offier/CO
O 
จังหวัด-
อ าเภอ/
หน่วยงาน
 ในสังกัด

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

กค-กย.64

    (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
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

4 แผนงานก ากับ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การด าเนินงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี 
ปีงบประมาณ 
2564

งบโครงการ บูรณาการ              32,000 สสจ.สิงห์บุรี พัฒนา
ยุทธศาสตร์

เพ่ือติดตาม นิเทศ 
ควบคุม ก ากับงาน
สาธารณสุขของ
หน่วยงานในสังกัด
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี

งานนิเทศงาน คปสอ./รพ.สต. งานประเมิผล

1. แต่งต้ังคณะผู้นิเทศงานสาธารณสุข
ระดับจังหวัด 
ประจ าปี 2564

สสจ. พ.ย.63

2. จัดท าคู่มือประกอบการนิเทศงานและ
ก าหนดแผนการนิเทศงาน

QR  
CODE

                    -   ธค.63

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

คบสอ. 6
 แห่ง  
 2 คร้ัง

12 แห่ง ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 
จ านวน 50 คนๆละ 120 บาท/
คร้ัง รวม 12 คร้ัง เป็นเงิน 
72,000บาท

                    -   คร้ังท่ี 1  
ธ.ค.63-ม.ค.
64
คร้ังท่ี 2 
เม.ย-พ.ค.64

4. สรุปผลการนิเทศงานเสนอผู้บริหารและ
แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ

                    -        - คร้ังท่ี 1  
ธ.ค.63-ม.ค.
64
คร้ังท่ี 2 
เม.ย-พ.ค.64
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
5. สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
น าเสนอผู้บริหาร
เพ่ือการตัดสินใจ

ผู้เก่ียวข้อง
ตัวช้ีวัด
ตาม
ประเด็น
การตรวจ
ราชการ

25 คน คร้ังท่ี 1 
ก.พ.-มี.ค.64
คร้ังท่ี 2 
มิ.ย.-ก.ค.64

ค่าจ้างจัดท าเอกสารประกอบการ
ตรวจราชการ
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี รวม 2 คร้ัง

               5,000 คร้ังท่ี 1 
ก.พ.-มี.ค.64
คร้ังท่ี 2 
มิ.ย.-ก.ค.64

6. ประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

คณะตรวจ
ราชการฯ 
และ
ผู้เก่ียวข้อง
จาก
กระทรวง
สาธารณสุข
และ
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สิงห์บุรี

50 คน ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 
จ านวน 50 คนๆละ 120 บาท/
คร้ัง จ านวน 2 คร้ัง

             12,000 คร้ังท่ี 1 
ก.พ.-มี.ค.64
คร้ังท่ี 2 
มิ.ย.-ก.ค.64

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผลฯ

7. ประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล
การสาธารณสุขส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี 

คณะ
กรรมการฯ
และ
ผู้เก่ียวข้อง

50 คน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
จ านวน 50 คนๆละ 25 บาท 
จ านวน 12 คร้ัง         

             15,000 ต.ค.63-ก.ย.
64
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

4 โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
การให้บริการ
ผู้ป่วยและบริการ
สร้างเสริม
สุขภาพป้องกัน
โรครายบุคคล  
จังหวัดสิงห์บุรี 
ปีงบประมาณ  
2564

งบโครงการ บูรณาการ                     -   พัฒนา
ยุทธศาสตร์

 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบจัดเก็บ
ฐานข้อมูลของ
สถานบริการ
สาธารณสุขทุกแห่ง

 -ร้อยละของการ
บันทึกสาเหตุการ
ตายไม่ถูกต้องไม่
เกินร้อยละ 25

 -อบรมพัฒนาศักยภาพการบันทึกข้อมูล
การให้บริการผู้ป่วยและบริการสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรครายบุคคล
ประชุมทางไกลด้วยระบบ Web 
conference

 -รพ.สต. 
สสอ. 
รพท. 
รพช. 
กลุ่มงานฯ

80 IT

 -เพ่ิอพัฒนาการ
บันทึกสาเหตุการ
ตายได้อย่างถูกต้อง

  - ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย
ท่ีไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ผ่าน HDC

คณะท างาน
พัฒนา
คุณภาพ
ข้อมูล
สุขภาพ 
ระดับจังหวัด

30

  - การประเมินการตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูลการให้บริการและการให้รหัส ICD

คณะท างาน
พัฒนา
คุณภาพ
ข้อมูล
สุขภาพ 
ระดับจังหวัด

14

 -ระบบก ากับติดตามผลงาน (Cockpit) 
ประชุมทางไกลด้วยระบบ Web 
conference

ระบบ 1
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

4 พัฒนาระบบ
คุณภาพงาน
ทุกระบบงาน
ให้มีคุณภาพ

งบโครงการ บูรณาการ                     -   สป. บริหารท่ัวไป

เพ่ือให้สถานท่ี
ท างานมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
เกิดความปลอดภัย

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีเร่ือง
แนวทางในการด าเนินกิจกรรม 5 ส.     2. 
ด าเนินงานกิจกรรม 5 ส. ตามแนวทางท่ี
ก าหนด

จนท.ของ
สสจ.
สิงห์บุรี

 95 คน  - ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  
จ านวน  20,000 บาท

             20,000 101  ธ.ค. 63      20,000 นายพิพัฒน์  
กว้างนอก  
น.ส.สุลัดดา  
บุญคง

4 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ให้
พร้อมปฏิบัติงาน

งบโครงการ          4,081,794 สป. บริหารท่ัวไป

จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ให้พร้อม
ส าหรับสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานใน 
สสจ.สห. และ
หน่วยบริหารใน
สังกัด

1.ค่าซ่อมแซม             304,575 ต.ค.63-ก.ย.
64

    450,000 นายพิพัฒน์ 
 กว้างนอก

2.ค่าวัสดุ             400,000 ต.ค.63-ก.ย.
64

    615,000

3.ค่าจ้างเหมาบริการ
3.1 ค่าจ้างเหมาบุคลากร             720,000 ต.ค.63-ก.ย.

64
    720,000

3.2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร              72,000 ต.ค.63-ก.ย.
64

     72,000

3.3 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน             531,000 ต.ค.63-ก.ย.
64

    531,000

3.4 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย             166,920 ต.ค.63-ก.ย.
64

    166,920
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

3.5 ค่าจ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ              25,000 ต.ค.63-ก.ย.
64

     30,000

3.6 ค่าจ้างเหมาท่ัวไป             101,400 ต.ค.63-ก.ย.
64

    200,000

3.7 จ้างเหมาบริการคลาวด์โฮสต้ิงและ
โดเมน  ส าหรับการดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองท่ี
บ้าน Smart COC

               5,000 ต.ค.63-ก.ย.
64

       5,000

4.ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง             200,000 ต.ค.63-ก.ย.
64

    300,000

5.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/เดินทางไป
ราชการ

            200,000 ต.ค.63-ก.ย.
64

    450,000

6.ค่าสาธารณูปโภค          1,100,000 ต.ค.63-ก.ย.
64

 1,120,000

7.ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง              20,000 ต.ค.63-ก.ย.
64

     30,000

8.ค่าอินเตอร์เน็ต TOT              40,959 ต.ค.63-ก.ย.
64

     40,960

9.ค่าอินเตอร์เน็ต CAT Onnet              44,940 ต.ค.63-ก.ย.
64

     44,940

10.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ             150,000 ต.ค.63-ก.ย.
64

    224,560

4 แผนงานพัฒนา
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์
รังสีวินิจฉัย

งบโครงการ บูรณาการ ครบ.
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์รังสี
วินิจฉัย ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน

ร้อยละ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์รังสี
วินิจฉัยผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

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

คณะกรรม
การ

10 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการ
ตรวจิดตามภายใน (Internal 
Ordit) จ านวน 10 คนๆ ละ 2 
วันๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 500 
บาท

 ไม่ใช้งบประมาณ ธ.ค.63-ก.ย.
64

น.ส.อุไร  
วรรรณ    
ต้ังพานิชวงศ์

4 แผนงาน
พัฒนา
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
(LAB)

งบโครงการ บูรณาการ -                  น.ส.อุไร  
วรรรณ    
ต้ังพานิชวงศ์

ครบ.

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน

ร้อยละ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

1. ทบทวนค าส่ัง คกก.พบส.LAB
2. ประชุมคกก.พบส.LAB ไตรมาสละ 1 คร้ัง
3. รพ.ท าการประเมินตนเอง ตามแบบ
ตรวจติดตามและประเมินผล
4. ตรวจติดตามภายในห้อง LAB โดยทีม
ตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)
5. สรุปผลการประเมินภายใน และ
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน
6. ขอรับรอง/ต่ออายุคุณภาพมาตรฐาน
ทางห้อง LAB

คณะกรรม
การ

10 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการ
ตรวจิดตามภายใน (Internal 
Ordit) จ านวน 10 คนๆ ละ 2 
วันๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 500 
บาท

 ไม่ใช้งบประมาณ ธ.ค.63-ก.ย.
64

4 แผนงาน
พัฒนาคุณภาพ
งาน
กายภาพบ าบัด

งบโครงการ น.ส.อุไร  
วรรรณ    
ต้ังพานิชวงศ์

ครบ.
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

เพ่ือพัฒนางาน
กายภาพบ าบัดให้มี
คุณภาพ

ร้อยละของ
หน่วยงาน
กายภาพบ าบัด
ผ่านมาตรฐาน

1.ทบทวนค าส่ัง คกก. พบส.นัก
กายภาพบ าบัด
2.ประชุมคณะกรรมการ
3.รพ.ท าแบบประเมินตนเอง
4.สรุปผลการด าเนินงาน

คณะกรรม
การ

10  ไม่ใช้งบประมาณ พ.ย.63-ก.ย.
64

4 แผนงาน
พัฒนา
คุณภาพบริการ
 (CQO)

งบโครงการ ศิริเนตร ครบ.

เพ่ือขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี ให้บรรลุ
เป้าหมาย

มีการประชุมเพ่ือ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพบริการ

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

คณะ
กรรมการ 
 CQO

42  ไม่ใช้งบประมาณ พ.ย.63-ก.ย.
64

4 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
เครือข่าย
บริการสุขภาพ 
(พบส.)

งบโครงการ                     -   อุไรวรรณ ครบ.

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

มีการประชุมเพ่ือ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน พบส. 
ทุกคณะ

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

คณะ
กรรมการ
 พบส. 
ทุก พบส.

18 พบส.  ไม่ใช้งบประมาณ พ.ย.63-ก.ย.
64
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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

4 การบริหาร
จัดการความ
ครอบคลุมสิทธิ
งานลงทะเบียนผู้
มีสิทธิ

งบโครงการ บูรณาการ -                  ประกัน
สุขภาพ

1.เพ่ือจัดระบบ
ความครอบคลุม
สิทธิลงทะเบียนผู้มี
สิทธิในจังหวัด      
2.เพ่ือให้ทุกหน่วย
บริการทราบการ
ขอค าร้องและ
ความครอบคลุม
สิทธิลงทะเบียน
ของตนเอง

1.เป้าหมายความ
ครอบคลุมสิทธิ
ร้อยละ 100     2.
ประชาชนท่ีมีสืทธิ
หลักประกัน
สุขภาพได้รับการ
ดูแลสุขภาพตาม
สิทธิ

1.ก ากับติดตามการลงทะเบียนสิทธิให้
ครอบคลุมตามเหมายแจ้งผลจ านวน
ประชากรทุกสอทธิรายอ าเภอและแจ้ง
ข้อมูลให้หน่วยบริการเป็นลายลักษ์อักษร
ทุก  วันท่ี 10ของเดือน                        
    
2.แจ้งกลุ่มเป้าหมายสิทธิว่างรายต าบลให้
นายทะเบียนอ าเภอเพ่ือติดตาม
ลงทะเบียนสืทธิ             
3.ประสานเครือข่ายภาคประชาชนในการ
รณรงค์การเข้าถึงสิทธิ

รพท/
รพช/รพ
สต. 53 
แห่ง

141,871คนไม่ใช้งบประมาณ                     -   0 ตค.63-กย.64            -   นางชูศรี  
สิงห์บูรณ์ 
นางสุวร
รณาดวงสว่าง

4.จัดประชุมการด าเนินงานและแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงานจังหวัด/อ าเภอ1คร้ัง

สสจ./
รพท./
รพช./รพ
สต.

53 แห่ง งบประมาณจากสปสช.เขต4
สระบุรีเป็นผู้จัดกิจกรรม

ตค.63-กย.64

4 การบริหาร
จัดการประกัน
สุขภาพแรงงาน
ต่างด้าวและผู้มี
ปัญหาสถานะ
และสิทธิ

งบโครงการ 550                  งบบริหาร
จัดการ
แรงงานต่าง
ด้าวสสจ.

กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ
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(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ท่ีรับผิดชอบงาน
แรงงานต่างด้าวมี
ความรู้และเข้าใจ
ในการตรวจสุขภาพ
และการประกัน
สุขภาพแรงงานต่าง
ด้าวและการบริหาร
จัดการกองทุน

1.ร้อยละ 100
แรงงานต่างด้าวท่ี
ข้ึนทะเบียนกับ
นายจ้างและ
ผู้ติดตามได้รับการ
ตรวจสุขภาพและ
ประกันสุขภาพ
ครบทุกคน         
 2.ร้อยละ100ของ
ผู้รับผิดชอบงาน
แรงงานต่างด้าวท่ี
ข้ึนทะเบียนของรพ.
เข้าร่วมประชุม
ช้ีแจงแรงงานต่าง
ด้าว3.

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ระบบบริการสุขภาพส าหรับแรงงานต่าง
ด้าวท่ีข้ีนทะเบียนและผู้ติดตาม          
2.ช้ีแจงการบริหารจัดการกองทุนแรงงาน
ต่างด้าวและการใช้โปรแกรม

1.จนท.ท่ี
รับผิดชอบ
งานแรงงาน
ต่างด้าว 
รพ.ละ 2 
คน จ านวน
 12 คน จน
ท.กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ
จ านวน 4 
คน       2.
จนท.สสอ.ๆ
ละ 1 คน
จ านวน 6 
คน

22 คน ค่าอาหารว่างจ านวน 22 คน ม้ือ
ละ 25 บาท จ านวน 1 ม้ือ เป็น
เงิน 550 บาท L29550

                  550 งบบริหาร
จัดการ
แรงงานต่าง
ด้าวสสจ.

ธค.63          550 นางชูศรี  
สิงห์บูรณ์ 
นางสุวร
รณาดวงสว่าง

4 การบริหารจัดการ
งบค่าบริการทาง
การแพทย์ท่ี
เบิกจ่ายใน
ลักษณะงลงทุน
(งบค่าเส่ือม)

งบโครงการ ประกัน

165 งานประจ า ยทุธ4



(1)
ยุทธ

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครง
การ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
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.เพ่ือให้หน่วยบิ
การได้จัดท าแผน
งบค่าบริการทาง
การแพทย์ท่ีเบิกจ่าย
ในลักษณะงลงทุน
(งบค่าเส่ือม)ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 
ทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยบิการได้
ด าเนินการงบ
ค่าบริการทาง
การแพทย์ท่ี
เบิกจ่ายใน
ลักษณะงลงทุน
(งบค่าเส่ือม)ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 
ทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพ และ
ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของ
แหล่งงบประมาณ

ก ากับติดตามหน้าWEB ของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รพท/
รพช./รพ
สต.

53 แห่ง ไม่ใช้งบประมาณ                     -   0 ตค.63-กย.64            -   นางชูศรี  
สิงห์บูรณ์ 
นางอาภา
ภรณ์  ถ่ิน
ทิพย์

4 การบริหาร
จัดการและ
พัฒนาระบบ
ประกันสังคม

งบโครงการ 1,100               งบ
ประกันสังคม 
ค่าบริหาร
จัดการ 5%

ประกัน

1.เพ่ือให้หน่วย
บริการใช้เงิน
ประกันสังคม
ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของเงิน

1.ร้อยละ 100ของ
ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันสังคมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารและ
เบิกจ่ายเงิน
ประกันสังคมได้
ถูกต้อง

1.ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมระดับ
จังหวัด ปีละ 2 คร้ัง

คณะกรรม
การ
ประกันสัง
คมระดับ
จังหวัด

22 คน ค่าอาหารว่างจ านวน 22 คน ม้ือ
ละ 25 บาท จ านวน 1 ม้ือ เป็น
เงิน 550 บาท x 2  คร้ัง

               1,100 งบ
ประกันสังคม
 ค่าบริหาร
จัดการ 5%

คร้ังท่ี 1 
มกราคม 
2564     
คร้ังท่ี 2
กันยายน 
2564

       1,100 นางชูศรี  
สิงห์บูรณ์ 
นางอาภา
ภรณ์  ถ่ิน
ทิพย์
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ภาคผนวก

1.สรปุแผนงาน /โครงการ ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรจ์งัหวดัสงิหบ์รุ ีปีงบประมาณ 2564

          1.1 ยทุธศาสตร ์ PP&P E.  ปีงบประมาณ 2564

          1.2 ยทุธศาสตร ์ SE.  ปีงบประมาณ 2564

          1.3 ยทุธศาสตร ์ PE.  ปีงบประมาณ 2564

          1.4 ยทุธศาสตร ์GE.  ปีงบประมาณ 2564

2. แบบจดัท าแผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2564   



ยทุธศาสตร์  ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร์ แผนงาน ตวัชีว้ดั (KPI) ผูร้บัผดิชอบ

PP&P E. 4 4 33 CPPO

SE. 2 2 33 CSO 

PE. 1 1 1 CHRO

GE. 3 4 13 CFO/CIO

รวม 10 11 80

26-ต.ค.-63

สรปุตวัชีว้ดัยทุธศาสตร ์ดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี

ปีงบประมาณ 2564

 167 สรุป



ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ จ านวน อัตรา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
 ส่งเสริมสุขภาพ
 ป้องกันโรค 
และคุ้มครอง
ผู้บริโภค

1. ร้อยละของ
ปชช.ทุกกลุ่มวัยมี
พฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีถูกต้องด้วย
มาตรการ 3 อ3 ส

แผนงานท่ี 1 การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไทยทุก
กลุ่มวัย

1พัฒนาและสร้าง
ศักยภาพคนไทยทุก
กลุ่มวัย

 KPI 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย 0 0 0 1,588 น้อยกว่า 16
 ต่อแสนการ

เกิดมีชีพ

PI 1.1ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์คร้ังแรกเม่ืออายุครรภ์ น้อยกว่า 12 
สัปดาห์

74.43 80.80 77.52 832 75

 PI 1.2 ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์คุณภาพ

66.34 71.87 72.40 808 75

PI 1.3 ร้อยละหญิงไทยคลอดก่อนก าหนด 
ร้อยละ 9.5

 - 9.5 6.72 ร้อยละ 9.5

2.ครอบครัวอบอุ่น
สุขใจ

KPI 2. ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 95 92.61 90.32 5,776 85

  PI 2.1 ความครอบคลุมในการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการ 5 ช่วงอายุ 9,18,30,42 และ 60 
เดือน

88.25 91.73 92.73 5,776 90

  PI 2.2 ค้นหาพัฒนาการสงสัยล่าช้า 16.74 23.59 22.9 1,289 20

 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 
ปี 2564

(5)
ตัวช้ีวัด

ยทุธศาสตร ์ PP&P E.  ปีงบประมาณ 2564

Goal : 2 ปี เพิม่  1 ปี

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(6)baseline data

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

(4)
ช่ือโครงการหลัก

168 ยทุธ PP&PE



ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ จ านวน อัตรา

 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 
ปี 2564

(5)
ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(6)baseline data

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

(4)
ช่ือโครงการหลัก

  PI  2.3 เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ
ติดตามและกระตุ้น

87.03 98.46 92.65 1,266 90

 PI 2.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีพบ
พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วยTEDA4I

51.72 65.52 53.33 45 70

3. โครงการพัฒนา
และสร้างศักยภาพ
คนไทยทุกกลุ่มวัย
(สธ./เขต/จังหวัด)

KPI 3. ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
และส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ปี

54.69 60.76 64.08 7,245 62

KPI 4 ร้อยละเด็กวัยเรียน (6-14ปี)สูงดีสมส่วน 69.36 66.03 67.31 18,876 67
4.ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน TO BE 
NUMBER ONE 
เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

 KPI 5 ระดับความส าเร็จของอ าเภอท่ีมีการ
ขับเคล่ือนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

 -  - ระดับ 1 ระดับ 2 6 คบสอ.

KPI 6 ร้อยละของผู้เสพรายใหม่ในกลุ่ม
ประชากรวัยเส่ียงสูง (ห้วงอายุ 15 - 24 ปี) ไม่
เกินร้อยละ 60 ของผู้เสพราย ใหม่ท้ังหมด

148/206
(71.84)

156/265
(58.86)

91/146
(62.32)

 ไม่เกินร้อย
ละ 60

169 ยทุธ PP&PE



ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ จ านวน อัตรา

 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 
ปี 2564

(5)
ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(6)baseline data

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

(4)
ช่ือโครงการหลัก

5.โครงการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง

 KPI 7 อัตราอุบัติการณ์โรคเบาหวานลดลง 
(ร้อยละท่ีลดลงร้อยละ 5)

0.61 
(ลดลง

จากปี 60
 ร้อยละ 
19.73)

0.71 
(เพ่ิมข้ึน
จากปี61 
ร้อยละ 
16.39)

0.75 
(เพ่ิมข้ึน
จากปี62 
ร้อยละ 
6.15)

ปชก.กลางปี
 ท้ังหมด  

207,136 คน
 ป่วยเป็น 
DM ได้ไม่

เกิน 1,482 
คน

ลดลงร้อยละ
 5 ต่อปี 
(ร้อยละท่ี
ลดลง)

PI 7.1ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน

- - 66.82 กลุ่มสงสัย
ป่วย DM 

ท้ังหมด 851
 คน ได้รับ
การติดตาม
มากกว่า 
511 คน

≥ร้อยละ 60

170 ยทุธ PP&PE



ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ จ านวน อัตรา

 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 
ปี 2564

(5)
ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(6)baseline data

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

(4)
ช่ือโครงการหลัก

 PI 7.2 ร้อยละของผู้ป่วยDM รายใหม่จากกก
ลุ่มเส่ียงเบาหวาน

2.67 2.37 2.94 กลุ่มเส่ียง 
DM ท้ังหมด
 5,229 คน 
ป่วยเป็น 
DM ได้ไม่

เกิน 96 คน

<ร้อยละ 1.85

 KPI 8 อัตราอุบัติการณ์โรคความดันโลหิตสูง
ลดลง (ร้อยละท่ีลดลงร้อยละ 5)

1.3 
(ลดลงจากปี
 60 ร้อยละ

 21.3)

1.41  
(เพ่ิมข้ึน
จากปี61 
ร้อยละ 
8.46)

1.48 
(เพ่ิมข้ึน
จากปี62 
ร้อยละ 
4.88)

ปชก.กลางปี
 ท้ังหมด  

207,136 คน
 ป่วยเป็น 

HT ได้ไม่เกิน
 2,912 คน

ลดลงร้อยละ
 5 ต่อปี 
(ร้อยละท่ี
ลดลง)

171 ยทุธ PP&PE



ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ จ านวน อัตรา

 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 
ปี 2564

(5)
ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(6)baseline data

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

(4)
ช่ือโครงการหลัก

PI 8.1 ร้อยละการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง

- - 82.9 กลุ่มสงสัย
ป่วย HT 
ท้ังหมด 

2,219 คน 
ได้รับการ
ติดตาม

มากกว่า 
1,553 คน

≥ร้อยละ 70

 PI 8.2 ร้อยละความดันโลหิตสูงรายใหม่จาก
กลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง

4.55 4.36 5.54 กลุ่มเส่ียง 
HT ท้ังหมด 

907 คน 
ป่วยเป็น HT
 ได้ไม่เกิน 

45 คน

<ร้อยละ 5

172 ยทุธ PP&PE



ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ จ านวน อัตรา

 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 
ปี 2564

(5)
ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(6)baseline data

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

(4)
ช่ือโครงการหลัก

 KPI 9  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียน มีอายุระหว่าง 35 - 60 
ปี ท่ียังไม่ป่วยด้วย CVD ได้รับการประเมิน
โอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 
Risk)

88.8 88.19 77.53 กลุ่มเป้าหมา
ยท้ังหมด 

12,426 คน 
ต้องได้รับ

การคัดกรอง
 CVD Risk 
มากกว่า 

11,184 คน

≥ร้อยละ 90

 KPI 10 ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์การ
ด าเนินงาน "ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCDs"

N/A N/A N/A 6 แห่ง ผ่านเกณฑ์
อย่างน้อย 

จังหวัดละ 2 
แห่ง

 KPI 11 ร้อยละของประชากรสตรี
กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านม

81.83 83.43 83.22 ประชากรสตรี
กลุ่มเป้าหมาย
 อายุ 30-70 ปี

 ท้ังหมด 
63,805 คน 
ได้รับการคัด
กรองมะเร็ง

เต้านม
มากกว่าหรือ

เท่ากับ 51,044
 คน

≥ ร้อยละ 80

173 ยทุธ PP&PE



ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ จ านวน อัตรา

 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 
ปี 2564

(5)
ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(6)baseline data

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

(4)
ช่ือโครงการหลัก

 KPI 12  ร้อยละของประชากรสตรี
กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก

18.62 ประชากรสตรี
กลุ่มเป้าหมาย
 อายุ 30-60 ปี

 ท้ังหมด 
49,494 คน 
ได้รับการคัด

≥ร้อยละ 40

 KPI 13 ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้
ตรง

82.53 72.03 67.22 เป้าหมายคัด
กรอง ปี 64 

จ านวน 4,000
 คน ได้รับการ
คัดกรองมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และ
ไส้ตรงมากกว่า
หรือเท่ากับ 
3,200 คน

≥ร้อยละ 80

KPI 14 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์ร้อยละ 50 ข้ึนไป

18.08% 49840 50%

 KPI 15 ต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ95

100% 100% 100% 43 95%

 KPI 16 -โรงพยาบาลขนาด 120 เตียงข้ึนไปมี
คลินิกผู้สูงอายุ ร้อยละ 100

0 0 0 2 100

 KPI 17 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแล
ตาม Care Plan

0 0 87.06 1221 95.00

ผลงาน ปี 2558-2562 ร้อยละ 68.21
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ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ จ านวน อัตรา

 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 
ปี 2564

(5)
ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(6)baseline data

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

(4)
ช่ือโครงการหลัก

2.ร้อยละของ
ประชาชน มี
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสม

แผนงาน 2
ส่งเสริมความรอบ
รู้สุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัย 
(Health literacy)

6.โครงการชุมชน
ต้นแบบรอบรู้ด้าน
สุขภาพ

KPI 18 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ชุมชนต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพ

6 100

7.โรงเรียนต้นแบบ
ด้านสุขภาพ

KPI 19 จ านวนโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพ 
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของจ านวนโรงเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการ)

 - 0  - 0 0 20 รร.(1 
รร./1 PCC)

20 รร.ผ่าน
เกณฑ์ร้อย

ละ80

8.โครงการพัฒนา
และสร้างศักยภาพ
คนไทยทุกกลุ่มวัย
(สธ./เขต/จังหวัด)

KPI 20  ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรีมีค่าดัชนีมวลกายปกติ

0 0 43.16 85.00 52%

 9.โครงการควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
(สธ.)

KPI 21 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
องค์กรต้นแบบสุขภาพดี

0 0 ระดับ3 7 ระดับ 5

3.ระดับ
ความส าเร็จของ
การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี

แผนงานท่ี 3การ
ป้องกันควบคุม
โรคและลดปัจจัย
เส่ียงด้านสุขภาพ

KPI 22 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียง
ท่ีได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

 -  -  -  -  -  - 2,515 80
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ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ จ านวน อัตรา

 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 
ปี 2564

(5)
ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(6)baseline data

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

(4)
ช่ือโครงการหลัก

10. โครงการ
สนับสนุนและ
พัฒนาสถานท่ีผลิต 
(คัดและบรรจุ) ผัก
และผลไม้สด

PI 22.1 ร้อยละของอาหารสดและอาหารแปร
รูปท่ีได้รับการตรวจสอบ ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

 - 96  - 97  - 98 2,500 98

11.โครงการพัฒนา
ปลาช่อนแม่ลาแปร
รูปของดีเมืองสิงห์สู่
อาหารเพ่ือสุขภาพ 
ประจ าปี 2564

PI 22.2 ร้อยละของผลิตภัณพ์อาหาร
กลุ่มเป้าหมายมีความปลอดภัยจากสารท่ีมีฤทธ์ิ
ในการลดน้ าหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
เทศ

 - 0  - 80  - 75 4 80

12.โครงการ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
จังหวัดสิงห์บุรี

PI 22.3 ร้อยละของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่ม
เส่ียง (แอลกอฮอล์เพ่ือสุขอนามัยส าหรับมือ) ท่ี
ได้รับการตรวจสอบมีความถูกต้อง ปลอดภัย
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

 - 0  - 0  - 0 10 80

13.โครงการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง
จัดการผลิตภัณฑ์
อาหารท่ีไม่ปลอดภัย

PI 22.4 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่ม
เส่ียง (ฟ้าทะลายโจรท่ีข้ึนทะเบียน) ท่ีได้รับการ
ตรวจสอบ มีความถูกต้อง ปลอดภัยตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด

 - 0  - 80  - 75 1 80

14.โครงการพัฒนา
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในสถาน
บริการสาธารณสุข

KPI 23 ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลท่ี
พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม ได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital  ระดับดีมาก Plus
 100 %

     1    
(16.7 %)

     2    
(33.3 %)

     4   
(66.7%)

6
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ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ จ านวน อัตรา

 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 
ปี 2564

(5)
ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(6)baseline data

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

(4)
ช่ือโครงการหลัก

15.โครงการ บ้าน
น่านอน เมืองน่าอยู่

KPI 24 จ านวนครัวเรือนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจ านวน4,591หลังคา
เรือน มีการปรับปรุงสภาพท่ีอยู่อาศัยให้สะอาด
 ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เกณฑ์ฯ

na na na 4,591

16.โครงการตาม
แผนปฏิบัติการเพ่ือ
จัดการส่ิงแวดล้อม
ในระดับจังหวัด

KPI 25 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขท่ีมี
การจัดการมูลฝอยติดเช้ือได้ตามกฏกระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ 100

100% 100% 100% 100%

KPI 26 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข
เป็นองค์กรต้นแบบท่ีเลิกใช้ภาชนะโฟม
บรรอาหาร(No Foam) ร้อยละ 100

na na na 100%

17.จังหวัดมีการ
ขับเคล่ือนมาตรการ
ยุติการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรท่ีมี
อันตรายสูงร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในระดับส่วนกลาง
และภูมิภาค

KPI 27  ระดับความส าเร็จระบบรับแจ้งข่าว/
ป่วย จากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 
ชนิด (พาราควอต คลอไพริฟอส ไกลโฟเสต) 
โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile 
Application สู่หน่วยบริการ(คลีนิกสารเคมี
เกษตร/คลีนิกโรคจากการท างาน)

na na ระดับ 5 ระดับ 5
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ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ จ านวน อัตรา

 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 
ปี 2564

(5)
ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(6)baseline data

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

(4)
ช่ือโครงการหลัก

KPI 28 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
(Occupation and Environmental Health 
Profile : OEHP) ด้านการเกษตรกรรม และมี
การรายงานการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจาก
สารเคมีทางการเกษตร(รหัสโรค T60)

na na ระดับ 5 ระดับ 5

KPI 29 จังหวัดมีการขับเคล่ือนมาตรการยุติการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระดับภูมิภาค 
อย่างน้อย 1 เร่ือง

na na ระดับดี
มาก

ระดับดีมาก

4.ระดับความส าเร็จ
 ในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข

แผนงานท่ี 4.โรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ ้า
และสาธารณภัย
(TB/ไข้เลือดออก/
COVID-19/ EOC)

18.โครงการควบคุม
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกจังหวัด
สิงห์บุรี ปี2564

KPI  30 อัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกลดลงต่ า
กว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2559-2563)

12.5 133 272 24.6

19.โครงการ
ขับเคล่ือนภาระกิจ 
ตาม พรบ.โรคติดต่อ
 พ.ศ.2558

KPI 31 ระดับความส าเร็จของการสร้างการ
รับรู้และมีพฤติกรรมในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19

ระดับ 5
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ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ จ านวน อัตรา

 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 
ปี 2564

(5)
ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(6)baseline data

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

(4)
ช่ือโครงการหลัก

20.โครงการเร่งรัด
การด าเนินงาน
ค้นหาและดูแลรักษา
วัณโรค จังหวัด
สิงห์บุรี

KPI 32 กลุ่มเส่ียงเป้าหมายได้รับการเอกซเรย์
ปอด ร้อยละ 100 (ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน,ผู้
ติดเช้ือ HIV ,  บุคลากรสาธารณสุข, และ
ผู้ต้องขังในเรือนจ า)

N/A 94.93 92.65 5725 100

21.โครงการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข(Public
 Health 
Emergency 
Management : : 
PHEM )จังหวัด
สิงห์บุรี ปี 2564

KPI 33 ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการ
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง

100 100 100 7 แห่ง 100
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ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ จ านวน อัตรา
ยุทธศาสตร์ท่ี 
2พัฒนา
ระบบบริการ

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการพัฒนา
หน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่าย หน่วยบริการ
ปฐมภูมิในพ้ืนท่ี

แผนท่ื 1 ลด
ความแออัด 
และลด
ระยะเวลารอคอย

1.พัฒนาการด าเนินงาน
คลินิกหมอครอบครัว

KPI 1. ระดับความส าเร็จของหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ Primary Care unit 
and Network Care Unit )ท่ีเปิดบริการในพ้ืนท่ี 

3 ทีม 1 ทีม (ระดับ 5) 5ทีม(ระดับ5) 3ทีม

2.การด าเนินงานการ
อบรมหลักสูตรเวช
ศาสตร์ครอบครัว

KPI 2. ร้อยละของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือ
แพทย์ท่ีผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพ
ได้รับการอบรมบริการสุขภาพปฐมภูมิด้วยหลักเวช
ศาสตร์ครอบครัว

1ทีม 9 ทีม

3.พัฒนา พชอ. KPI 3.  ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ

6 6.00 6.00 6

4.พัฒนาเครือข่าย
สุขภาพจังหวัด
สิงห์บุรี

KPI 4 จ านวนอสม.ท่ีได้รับการพัฒนาเป็น อสม.
หมอประจ าบ้าน

N/A N/A 388 378 ร้อยละ 100

KPI 5 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่ม เป้าหมายท่ีได้รับการ
ดูแลจากอสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
(ร้อยละ 70)

N/A N/A 1,194 794 (1,134) ร้อยละ 70

KPI 6 ร้อยละของครอบครัวท่ีมีหมอประจ าตัว 3 
คน (ร้อยละ 70)(คิดจากน าร่อง 5 หมู่บ้าน/5ต าบล
ได้แก่ บางกระบือ/ต้นโพธ์ิ/ม่วงหมู่/พักทัน/พิกุล
ทอง)   
(อสม.หมอประจ าบ้าน/หมอสาธารณสุข/หมอเวช
ปฏิบัติครอบครัว)

(6)baseline data
 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 

ปี 2564

ยทุธศาสตร ์SE.  ปีงบประมาณ 2564
Goal : 2 ปี เพิม่  1 ปี

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์(KRI)

(3)
แผนงาน

(4)
ช่ือโครงการหลัก

(5)
ตัวช้ีวัด

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563
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ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ จ านวน อัตรา

(6)baseline data
 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 

ปี 2564

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์(KRI)

(3)
แผนงาน

(4)
ช่ือโครงการหลัก

(5)
ตัวช้ีวัด

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

5.โครงการลดความ
แออัดในโรงพยาบาล
โดยใช้กลไกร้านยา
 ปี2564

KPI 7  ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีบริการรับยาท่ี
ร้านขายยา

- NA - NA - 50 6 100

PI  7.1 จ านวนผู้ป่วยท่ีไปรับบริการท่ีร้านยา ร้อย
ละ30

- NA - NA - NA 239 30

PI  7.2 การเข้าถึงของผู้ป่วยท่ีจะเข้ามารับบริการท่ี
ร้านยา ร้อยละ80

- NA - NA - NA 4 80

2. มีแนวทางเวชปฏิบัติ
(Clinical Practice 
Guidelines: CPG) ตาม
มาตรฐาน (Service Plan)

แผนงานท่ี 2 
การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
(Service Plan)

6.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ:service
 plan สาขา NCD

KPI 8 อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 28 วัน

4.36 4.24 3.14 3.6

KPI 9 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีการด าเนินงาน
NCD clinic plus ผ่านเกณฑ์ในระดับดีข้ึนไป

N/A N/A 50 รพ.ทุกแห่งผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับดีมาก อย่าง
น้อย 4 แห่งข้ึนไป

ร้อยละ 75

PI 9.1 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ดี

38.24 34.10 35.30 ผู้ป่วย DM 
ท้ังหมด 16,399 

คน สามารถ
ควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ดี 

จ านวน 6,560 คน

≥ร้อยละ 40

181 ยทุธ SE



ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ จ านวน อัตรา

(6)baseline data
 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 

ปี 2564

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์(KRI)

(3)
แผนงาน

(4)
ช่ือโครงการหลัก

(5)
ตัวช้ีวัด

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

PI 9.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้ดี

49.95 41.46 40.71 ผู้ป่วย HT 
ท้ังหมด 37,689 

คน สามารถ
ควบคุมระดับ

ความดันโลหิตได้

≥ร้อยละ 50

7.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ:service
 plan สาขา โรคหลอด
เลือดสมอง

KPI 10.อัตราตายของผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง 11.7 8.05 7.73 เสียชีวิตได้  ไม่
เกิน 64 คน  

(ค านวณจากฐาน
ผู้ป่วยคาด
ประมาณ)

≤ร้อยละ 7

PI 10.1 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะ
เฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.ได้รับ
การรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือด
ภายใน 60 นาที    
 (door to needle time)

72.2 64.7 75.00 ผู้ป่วยได้รับยา
ละลายล่ิมเลือดทัน 

ไม่น้อยกว่า 13 คน   
(ค านวณจากฐาน

ผู้ป่วยคาดประมาณ)

≥ร้อยละ 60

  PI 10.2 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ี
มีอาการไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการรักษาใน stroke 
unit        

71.20 53.20 42.70 ผู้ป่วยได้รับการรักษา
ใน Stroke Unit ไม่
น้อยกว่า 337 คน   

(ค านวณจากฐาน
ผู้ป่วยคาดประมาณ)

≥ร้อยละ 60

 PI 10.3 ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
มีผลการประเมิน CVD Risk ปี 2564 ท่ีมีระดับ>
20% ได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และมี Heart
 attack  aleart  จนมี Score ลดลง

N/A 47.37 48.8 ผู้ป่วย DM HT ท่ี
มี CVD Risk >
20% ท้ังหมด 
169 คน ได้รับ
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมจนมี 
Score ลดลง 

≥ร้อยละ 80
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ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ จ านวน อัตรา

(6)baseline data
 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 

ปี 2564

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์(KRI)

(3)
แผนงาน

(4)
ช่ือโครงการหลัก

(5)
ตัวช้ีวัด

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

8.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ:service
 plan สาขา โรคหัวใจ

KPI 11.อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI ลดลง

6.06 8.82 10.53 เสียชีวิตได้  ไม่เกิน 4
 คน  (ค านวณจาก

ฐานผู้ป่วยคาด
ประมาณ)

≤ร้อยละ 7

 PI 11.1ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI 
ได้ตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด 

30.00 30.70 23.64 ผู้ป่วยSTEMI ได้รับ
การรักษาตาม

มาตรฐาน ไม่น้อย
กว่า 29 คน   

(ค านวณจากฐาน
ผู้ป่วยคาดประมาณ)

≥ร้อยละ 50

PI 11.2อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่
เกิน (26 ต่อแสนประชากร)

27.15 25.41 15.42 ปชก.กลางปี 
ท้ังหมด  

207,136 คน 
เสียชีวิต ไม่เกิน 

54 คน

≤ร้อยละ 26

 PI 11.3 ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
มีผลการประเมิน CVD Risk ปี 2564 ท่ีมีระดับ>
20% ได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และมี Heart
 attack  aleart  จนมี Score ลดลง

N/A 47.37 48.8 ผู้ป่วย DM HT ท่ี
มี CVD Risk >
20% ท้ังหมด 
169 คน ได้รับ
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมจนมี 
Score ลดลง 

≥ร้อยละ 80

9.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ:service
 plan สาขาไต

KPI 12.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลง
ของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr

60.49 64.4 71.18 ผู้ป่วย CKD 
ST3-4 ท้ังหมด 

4,715 คนมี
อัตราการลดลง
ของ eGFR<5 

ml/min/1.73m2

≥ร้อยละ 67
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ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ จ านวน อัตรา

(6)baseline data
 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 

ปี 2564

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์(KRI)

(3)
แผนงาน

(4)
ช่ือโครงการหลัก

(5)
ตัวช้ีวัด

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

PI 12.1ร้อยละผู้ป่วย DM/HTคัดกรอง CKD 68.91 68.51 64.79 ผู้ป่วย DM/HT 
ท้ังหมด 35,599 คน 
ได้รับการคัดกรอง 

28,479 คน

≥ร้อยละ 80

 PI 12.2ร้อยละผู้ป่วย CKD Stage 3-4 ได้รับ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและได้รับการติดตาม
หลังจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

N/A N/A 71.45 ผู้ป่วย CKD 
ST3-4 ท้ังหมด 
4,715 คน มีผล 
eGFR ≥ 2 ค่า 

และมีค่าเฉล่ียการ
เปล่ียนแปลง < 4
 มากกว่า 2,358 

คน

≥ร้อยละ 50

10.โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 แบบไร้ร้อยต่อจังหวัด
สิงห์บุรี

KPI 13 ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล ระดับ S, M1 (ท้ังท่ี
 ERและ Admit)

ร้อยละ 9.67 ร้อยละ 6.86 ร้อยละ 9.25 77 น้อยกว่า 
ร้อยละ 12

KPI 14 ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร 
PS > 0.75

n/a n/a 0 6 น้อยกว่า 
ร้อยละ 1

KPI 15 เพ่ิมการเข้าถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26

4463 4701 4624 5826 เพ่ิมข้ึน   
ร้อยละ 26

KPI 16 ลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยท่ีไม่
ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน ระดับ 4 และ 5 (Non – 
Trauma) ลดลงร้อยละ 10

ลดลงร้อยละ 
1.30

ลดลง     
ร้อยละ 10

KPI 17 ลดความแออัดในห้องฉุกเฉินผู้ป่วยท่ีมีข้อ
บ่งช้ีในการ admit อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชม. 
(2hr triage) ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50

n/a n/a 84.88             25,016 ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50
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ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ จ านวน อัตรา

(6)baseline data
 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 

ปี 2564

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์(KRI)

(3)
แผนงาน

(4)
ช่ือโครงการหลัก

(5)
ตัวช้ีวัด

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

KPI 18 พัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ โรงพยาบาล  6
 แห่ง

n/a n/a 1 6 6 แห่ง

11.โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคมะเร็ง

KPI 19 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการ
รักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

 PI 19.1ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการ
ผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

N/A 97.3 94.12 ผู้ป่วยได้รับการ
ผ่าตัดภายในเวลาท่ี
ก าหนด ไม่น้อยกว่า 
51 คน   (ค านวณ
จากฐานผู้ป่วยคาด

ประมาณ)

≥ ร้อยละ 75

 PI 19.2 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วย
เคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

N/A 63.27 82.61 ผู้ป่วยได้รับเคมี
บ าบัดภายในเวลาท่ี
ก าหนด ไม่น้อยกว่า 
40 คน   (ค านวณ
จากฐานผู้ป่วยคาด

ประมาณ)

≥ ร้อยละ 75

 PI 19.3 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วย
รังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

N/A 70.83 72.73 ผู้ป่วยได้รับรังษี
รักษาภายใน

เวลาท่ีก าหนด 
ไม่น้อยกว่า 7 คน
   (ค านวณจาก
ฐานผู้ป่วยคาด

ประมาณ)

≥ ร้อยละ 60
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ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ จ านวน อัตรา

(6)baseline data
 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 

ปี 2564

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์(KRI)

(3)
แผนงาน

(4)
ช่ือโครงการหลัก

(5)
ตัวช้ีวัด

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

12.โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาจักษุวิทยา

KPI 20.ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding
 Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

92.57 97.74 96.95 ผู้ป่วยต้อกระจก
ชนิดบอด (Blinding
 Cataract) ได้รับ

การผ่าตัดภายใน 30
 วัน ไม่น้อยกว่า 307
 คน   (ค านวณจาก

ฐานผู้ป่วยคาด
ประมาณ)

ร้อยละ 85

13.โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
One Day Surgery

KPI 21 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัด One 
Day Surgery มากกว่าร้อยละ 60

ร้อย
ละ68.5

ร้อยละ 80 ร้อยละ90 ร้อยละ80

14.โครงการเร่งรัดการ
ด าเนินงานค้นหาและ
ดูแลรักษาวัณโรค 
จังหวัดสิงห์บุรี

KPI 22 อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอด
  ตัวช้ีวัดย่อย

 PI 22.1) อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรค
ปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 88  

79.27 90.9 94.87 N/A 88

 PI 22.2)ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า มากกว่า 85

50.9 255 85

15.โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาอายุรกรรม

KPI 23 อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่า 
ร้อยละ 26

27.97 28.27 26.19 <26

16.ดูแลช่วยเหลือจิตใจ
ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี

KPI 24  อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ ต่อแสน ส าเร็จ 20(9.4) 
(พยายาม90

ท าซ้ า 0)

ส าเร็จ19(9.1) 
(พยายาม 80 

ท าซ้ า 2)

ส าเร็จ 
17(8.19) 

(พยายามซ้ า
ร้อยละ18.75)

16 8ต่อแสน
ประชากร
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ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ จ านวน อัตรา

(6)baseline data
 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 

ปี 2564

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์(KRI)

(3)
แผนงาน

(4)
ช่ือโครงการหลัก

(5)
ตัวช้ีวัด

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

17.พัฒนางานยาเสพติด KPI 25 ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมี
คุณภาพอย่างต่อเน่ืองจนถึงการติดตาม Retention
 Rate

N/A N/A 52.72 ร้อยละ 55

18.โครงการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

KPI 26. ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับ
บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 20.5)

NA 137458/7
33288 
(ร้อยละ
18.75)

111377/6
79271
(ร้อยละ
16.37)

152808/ 706280 ร้อยละ 
21.64

19.การพัฒนาแนวทาง
ในการให้บริการคลินิก
กัญชาทาง
การแพทย์แบบ
ผสมผสานแผนปัจจุบัน
และแผนไทย

KPI 27 การจัดต้ังคลินิกการให้บริการกัญชาทาง
การแพทย์จังหวัดสิงห์บุรี

- NA - NA - 2 6 ร้อยละ 100

PI 27.1  ร้อยละของการจัดต้ังคลินิกการให้บริการ
กัญชาทางการแพทย์ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบัน
และแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลท่ัวไป

- NA - NA - 2 แห่ง 2 ร้อยละ 100

PI 27.2 ร้อยละของการจัดต้ังคลินิกการให้บริการ
กัญชาทางการแพทย์แพทย์แผนไทย ใน
โรงพยาบาลชุมชน

- NA - NA - NA 4 ร้อยละ100

PI 27.3 ร้อยละของการจัดต้ังคลินิกการให้บริการ
กัญชาทางการแพทย์แพทย์แผนไทย ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีมีแพทย์แผน
ไทยประจ าการ

- NA - NA - NA 6 ร้อยละ 20

PI 27.4  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีการ
สนับสนุนการปลูกกัญชาทางแพทย์ร่วมกับวิสาหกิจ
ชุมชน 1 แห่ง/จังหวัด

- NA - NA - NA 1 ร้อยละ100
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ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ จ านวน อัตรา

(6)baseline data
 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 

ปี 2564

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์(KRI)

(3)
แผนงาน

(4)
ช่ือโครงการหลัก

(5)
ตัวช้ีวัด

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

20.ครงการป้องกัน 
และควบคุมการใช้ยา
อย่าง สมเหตุสมผล 
และควบคุมการด้ือยา
ต้าน จุลชีพ

KPI 28 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล(RDU)

- 100 - 100 - 100 6 ร้อยละ100

PI 28.1 RDU ข้ันท่ี2>ร้อยละ 80 - NA - 16.67 - 66.67 5 ร้อยละ80

PI 28.2 RDU ข้ันท่ี3 >ร้อยละ 40 - NA - NA - 0 3 ร้อยละ40

 PI 28.3  ร้อยละ 30 ของอ าเภอในจังหวัดผ่าน
เกณฑ์ RDU Community ระดับ 3

- NA - NA - NA 2 ร้อยละ30

KPI 29 .AMR ระดับ Intermediate ร้อยละ 100 - NA - 100 - 100 2 ร้อยละ100

 PI 29.1อัตราการติดเช้ือด้ือยาในกระแสเลือดลดลง
 ร้อยละ 15

- NA - 17.67 
(รพ. 

สิงห์บุรี)
-20.17 

(รพ.
อินทร์บุรี)

- 19.20 
(รพ.

สิงห์บุรี)
58.80 
(รพ.

อินทร์บุรี)

NA ร้อยละ15

21.โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาบริจาคอวัยวะ

KPI 30 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาค
อวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะ
จากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล (ระดับ A ,S )

0.16 0.1 0.13 1.0/100

22.การพัฒนาระบบส่ง
ต่อ

KPI 31 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยด้วยโรค 4 สาขา
หลัก (หัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เด็กแรก
เกิด)ออกนอกเขตสุขภาพลดลงร้อยละ 10 (เทียบ
กับปีท่ีผ่านมา)

4.96 19.78 15.35 10
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ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ ทะเบียนราษฎร์ ส ารวจ จ านวน อัตรา

(6)baseline data
 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 

ปี 2564

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์(KRI)

(3)
แผนงาน

(4)
ช่ือโครงการหลัก

(5)
ตัวช้ีวัด

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

23.โครงการพัฒนา
pallaitive care

kPI32ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการ
อาการต่างๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคอง
ระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 45)

33.61 32.74 45

24.โครงการพัฒนา 
Intermidiate care

KPI33.1ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F 
ในจังหวัดท่ีให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบ
ผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) ร้อยละ 100

60 100 100

KPI33.2 ผู้ป่วย stroke, traumatic brain injury 
และ spinal cord injury ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน 
Barthel index ‹15รวมท้ังคะแนน Barthel index
 ›15 with multiple impairmentได้รับการ
บริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 
เดือนหรือจน Barthel index =20

93.06 90.73 65
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ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ จ านวน อัตรา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
 พัฒนาบุคลากร
 (People 
Excellence)

1.ระดับ
ความส าเร็จของ
หน่วยงานท่ีมีการ
ด าเนินงานองค์กร
แห่งความสุข

แผนงานท่ี 1 การ
พัฒนาองค์กร

1.โครงการ Happy
 MOPH กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงแห่ง
ความสุข

KPI 1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
เป็นองค์กรแห่งความสุข

na na na 7

(6)baseline data
 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 

ปี 2564

ยทุธศาสตร ์ PE.  ปีงบประมาณ 2564

Goal : 2 ปี เพิม่  1 ปี
(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(4)
ช่ือโครงการหลัก

(5)
ตัวช้ีวัด

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563
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ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ จ านวน อัตรา

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
 บริหารจัดการ
ด้วยธรรมาภิ
บาล 
(Governance 
Excellence)

1.ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ี
มีคุณภาพและมี
คุณธรรม

1. การพัฒนา
ระบบด้านการเงิน
การคลังและ
หลักประกันสุขภาพ

1.การพัฒนาระบบ
ด้านการเงินการคลัง

KPI 1.ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีระดับวิกฤต
ลดลง

รพ.วิกฤต
ลดลง 2 
แห่ง ร้อย
ละ 33.33

รพ.วิกฤต
ลดลง 2 
แห่ง ร้อย
ละ 33.33

รพ.วิกฤต
ลดลง 2 
แห่ง ร้อย
ละ 33.33

 3 แห่ง ร้อยละ 40

KPI 2 ร้อยละของ รพสต. ท่ีมีสภาพคล่อง
มากกว่า 3 เดือน

ร้อยละ
85.12

ร้อยละ
97.87

ร้อยละ
93.62

47 แห่ง ร้อยละ 100

KPI 3. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 
99.56

 ร้อยละ 
99.78

ร้อยละ 
99.18

ร้อยละ 99.50

KPI 4. ระดับความส าเร็จของหน่วยบริการทุก
แห่งมีการจัดท าแผนจัดเก็บรายได้และ
ด าเนินการตามแผน(3โปรแกรม)

8 แห่ง 8 แห่ง 8 แห่ง 53 แห่ง

2. การพัฒนา
ระบบธรรมาภิ
บาลและองค์กร
คุณภาพ

2.การพัฒนา รพ.
สต.ติดดาว ปี 2564

KPI 5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

12แห่ง 
(ระดับ5)

22แห่ง 
(ระดับ 5)

ไม่มีผลงาน 25 แห่ง
(รับรองใหม่ 
 6แห่ง และ 
re--ac 19

แห่ง)

3.การพัฒนาความรู้ 
PMQA สู่การปฏิบั

KPI 6  ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี 
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ี ก าหนด

6 6 6 6

(6)baseline data
 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 

ปี 2564

ยทุธศาสตร ์ GE.  ปีงบประมาณ 2564

Goal : 2 ปี เพิม่  1 ปี
(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(4)
ช่ือโครงการหลัก

(5)
ตัวช้ีวัด

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563
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ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ จ านวน อัตรา

(6)baseline data
 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 

ปี 2564

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(4)
ช่ือโครงการหลัก

(5)
ตัวช้ีวัด

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

4.การพัฒนา
คุณภาพบริการ(HA)

KPI 7.  ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง
 HA ข้ัน 3

 PI 7.1 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป 
-

2 2 2 2

 -PI 7.2  โรงพยาบาลชุมชน 4 4 4 4

5.การจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัด

KPI -8 ร้อยละของการจัดซ้ือร่วม - 47.85 - 51.39 - 52.94 - 50

PI -8.1 ยา ร้อยละ 30 - 27.2 - 24.07 - 41.06 - 30

PI 8.2 ทันตกรรม ร้อยละ 35                - 27.25 - 32.25 - 30.46 - 35

 PI 8.3  วัสดุวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70          - 89.02 - 90.95 - 83.38 - 70

  PI 8.4  เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ร้อยละ 58 - 47.91 - 58.29 - 56.85 - 55

6.โครงการ
เสริมสร้างวินัยและ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
สสจ.สิงห์บุรี 
ประจ าปีงบประมาณ
 2564

KPI 9 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA ร้อยละ 92

89.56 92.31 92.31 92
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ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ จ านวน อัตรา

(6)baseline data
 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 

ปี 2564

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(4)
ช่ือโครงการหลัก

(5)
ตัวช้ีวัด

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

2.ระบบข้อมูล
สารสนเทศด้าน
สุขภาพมีคุณภาพ

แผนท่ี 3 การ
พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ

7.โครงการพัฒนา
โรงพยาบาลเข้าสู่
ระบบ Smart 
Hospital

KPI 10 ร้อยละโรงพยาบาลภาครัฐ  มีการ
ด าเนินงาน Smart Hospital

 _ 6
ร้อยละ 

100

6 100

 PI 10.1 Smart Tools ,  Smart Servicec _ 6
ร้อยละ 

101

6 100

PI 10.2 Smart Outcome 6 0 2 ร้อยละ20

8.พัฒนาคุณภาพ
ข้อมูลสถานบริการ
ในระบบ Health 
Data Center

KPI 11 ร้อยละของสถานบริการ มีระบบข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน  ทันเวลา(43 แฟ้ม)     

 -  -  -  - _ 15
ร้อยละ 
30.19

53 100

9.พัฒนาระบบข้อมูล
 43 แฟ้มตาม
เง่ือนไขงบประณาณ
 QOF สปสช.

KPI 12  ระดับความส าเร็จ
ของฐานข้อมูลให้บริการ
(43 แฟ้ม) มีคุณภาพตามเกณฑ์ QOF

 - ผ่าน
เกณฑ์
ร้อยละ
45.45

 - ผ่าน
เกณฑ์
ร้อยละ
42.86

 - ผ่าน
เกณฑ์
ร้อยละ
35.71

32 ร้อยละ 60
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ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ ทะเบียน
ราษฎร์

ส ารวจ จ านวน อัตรา

(6)baseline data
 (7)ค่าเป้าหมาย จังหวัด 

ปี 2564

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(4)
ช่ือโครงการหลัก

(5)
ตัวช้ีวัด

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

3.ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนางาน
วิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพ มาใช้เพ่ิม
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริการสุขภาพ

แผนท่ี 4.พัฒนา
งานวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ

10โครงการพัฒนา
งานประจ าสู่
งานวิจัยและ
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพ

KPI 13 จ านวนนวัตกรรม และเทคโนโลยี
สุขภาพที คิดค้นใหม่หรือท่ี พัฒนาต่อยอด

6 9 14 25
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(1) 

ยทุธศาสตร์

 (2) แผนงาน  (3) โครงการ (4) ตวัชีว้ดั ประเภท จ านวน รายละเอยีดการ

ใชง้บประมาณ

 จ านวนเงนิ

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ
งบประมาณ

ทีใ่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2564  หนว่ยงาน...................................                   งานประจ า                      งานยทุธศาสตร์

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

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วตัถปุระสงค์

    (7)     

ตวัชีว้ดั

            (8)        

     กจิกรรมส าคญั

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)  แผนการใชง้บประมาณ (11)  ระยะเวลา  (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

195 แบบแผน64



กลุ่มงานพัฒนายัทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
โทร 0 36813 503-4-6 ต่อ 109 โทรสาร 0 3681 3502
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