


 

 

ค ำน ำ 
 

แผนพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นทิศทางขับเคลื่อน     
นโยบายสู่การปฏิบัติ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข แผนพัฒนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัญหาสาธารณสุขของพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนโยบายสาธารณสุขของนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนางานสาธารณสุข ในปีนี้ ได้น านโยบาย ปี 2564 จากทุกระดับและ
ผลการด าเนินงานจากแผนพัฒนาสาธารณสุขของปีที่ผ่านมาเป็นกรอบการจัดท าและทบทวนการวิเคราะห์
สถานการณ์ก าหนดประเด็นการพัฒนา 5 ด้าน หรือ 5 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   
สุราษฎร์ธานี ได้มอบนโยบายการท างาน ซึ่งคณะท างานแผนได้ร่วมจัดท ากลยุทธ์และแผนด าเนินงาน มีตัวชี้วัด 
93 ตัวชี้วัด ด้วยแนวคิด สุขภาพดีวิถีใหม่ ขับเคลื่อนงานด้วย “SURAT ดี Health City” ภายใต้ค าขวัญจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี ในส่วนการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคใช้กรอบปฏิญญาศรีวิชัย “HAPPEN” มีค่านิยม
ร่วมคือ MOPH+SURAT เพ่ือการท างานบรรลุสู่ความส าเร็จ ได้จัดประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแผนพัฒนางาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 สู่หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานทุกระดับสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ได้น าแผนพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่และหน่วยงาน เพ่ือบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ตาม
เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
12 พฤศจิกายน 2563 

   
 



 

 

สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
นโยบายรัฐบาล รัฐมนตรี และคณะผู้บริหาร  
 ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี 1 
 นโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข ปี 2564 10 

 นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ปี 2564 11 
 นโยบำยรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ปี 2564 12 
 นโยบำยปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ปี 2564 13 
 นโยบำยนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ปี 2564 14 
แผนพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 16 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมร่วม ประเด็นกำรพัฒนำ  16 
 ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลงาน และค่าเป้าหมาย 24 
กลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน     41 
 ประเด็นที่ 1. มุ่งส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองสุขภำพประชำชน     41 

 ประเด็นที่ 2. มุ่งพัฒนำบริกำรสุขภำพ 56 
 ประเด็นที่ 3. มุ่งพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 66 

 ประเด็นที่ 4. มุ่งสู่องค์กรธรรมำภิบำล 68 

 ประเด็นที่ 5. มุ่งพัฒนำเมืองสมุนไพรครบวงจร 72 

ภาคผนวก 74 
 นโยบำยกระทรวงสำธำรณสุขประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 75 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นโยบายรัฐบาล รัฐมนตร ี

และคณะผู้บริหาร 



 

 1 

 
ค ำแถลงนโยบำย 

ของ 
คณะรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
แถลงต่อรัฐสภำ 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562  

ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้น าประเทศใน
อดีตและในวันนี้ วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้คือ“มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่
พัฒนำแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
นโยบำยหลัก 12 ด้ำน 

1. กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

2. กำรสร้ำงควำมม่ันคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของประเทศ 
2.5 แก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องอย่าง
เด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการน าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน การลดจ านวนผู้ค้าและผู้เสพราย
ใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทาง
สาธารณสุข 

3. กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 

4. กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก 

5. กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย 

5.4 พัฒนำภำคกำรท่องเที่ยว 
5.4.1 พัฒนำคุณภำพและควำมหลำกหลำยของแหล่งท่องเที่ยว 
โดยส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มี

เอกลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการขยะและของเสียเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาการ
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ท่องเที่ยวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุ่งหมายเดียวกัน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพ้ืนที่เมืองหลัก
และเมืองรองที่มีศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการการท่องเที่ยวเรือส าราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

5.4.3 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนธุรกิจบริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเที่ยว 
อาทิ ธุรกิจสปาและแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เพ่ือสร้างความหลากหลายของสินค้า และ
สร้างโอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาดในระดับภูมิภาคตลอดจนส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่
ระดับสากล 

6. กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค 

6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของเอเชีย 
6.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้และกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่งออกสินค้าทางทะเล
ของประเทศและของภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังเอเชียใต้ พัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจากทรัพยากรใน
พ้ืนที่และประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  และการ
พัฒนาเมืองน่าอยู ่

7. กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก 

8. กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
8.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนำเด็กแรกเกิดอย่ำงต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกำสพัฒนำ

ตำมศักยภำพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว 
เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ค านึงถึง
ศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการ
อบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

8.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคน
ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 
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8.5 วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ 
8.5.1 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อขจัดควำมเหลื่อมล้ ำและควำมยำกจน

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่
สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่
ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็น
รูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบ
วงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

9. กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและ
ระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมน าไปสู่ความเสมอภาค  
ประกอบด้วย 

9 .1 พัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุข  แพทย์สมัยใหม่  และแพทย์แผนไทย  ให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพ้ืนที่รวมถึงการยกระดับ
ไปสู่ความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์แม่นย า และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมแรงงานนอก
ระบบ โดยอยู่บนพ้ืนฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ  ส่งเสริมให้มีมาตรการ
สร้างเสริมสุขภาวะและอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง พร้อม
ทั้งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

9.2 ส่งเสริมกำรป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
สุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบ
รับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
อย่างครบวงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และ
ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

9.3 พัฒนำและยกระดับควำมรู้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ให้เป็นหมอ
ประจ าบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้
ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมทั้ง
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการ
เพ่ิมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึง
หน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

9.4 สร้ำงหลักประกันทำงสังคมที่ครอบคลุมด้ำนกำรศึกษำ  สุขภำพกำรมีงำนท ำ ที่
เหมำะสมกับประชำกรทุกกลุ่ม มีกำรลงทุนทำงสังคมแบบมุ่งเป้ำหมำย 
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10. กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
10.6 พัฒนำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือให้เกิด

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยการน าความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิการจัดการขยะหรือของเสีย เพ่ือน าไปใช้
ในกระบวนการผลิตหรือบริโภคท่ีหลากหลายและท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

10.8 แก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะและของเสียอย่ำงเป็นระบบ โดยเริ่มจากการส่งเสริมและ
ให้ความรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การน ากลับมาใช้ซ้ าการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
เพ่ือลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย 
รวมทั้งพัฒนาโรงงานก าจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน 

11. กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
11.1 พัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่  โดยพัฒนาให้ภาครัฐมี

ขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ 
รวมทั้งจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับ โครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถ รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้ง ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผน การน าไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการท างานให้มีมาตรฐาน
สูงขึ้น และปรับปรุง โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  

11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรอนุมัติ อนุญำตของทำงรำชกำร  ที่มีความส าคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจและด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่
ต้นจนจบกระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้
อย่างทันทีและทุกเวลา 

11.3 พัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่มี ระบบการวิเคราะห์ 
และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพ่ือให้เกิดการ ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบ
บริการประชาชนที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคล มากขึ้น 

11.4 เปิดเผยข้อมูลภำครัฐสู่สำธำรณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ ต้องเปิดเผยและ
เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์  และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศที่มีความ
ซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการท างานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง 
แสวงหาความคิดริเริ่ม และสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่คาดว่า จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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11.5 ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  โดยสร้าง ความเชื่อมั่น 
ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อม
กับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะ และความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
ด าเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจและความผูกพันในการท างาน   

11.6 พัฒนำกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำบริกำรสำธำรณะ และกำร
ตรวจสอบภำครัฐ โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการขั้นพ้ืนฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคและลดข้อจ ากัดของกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชุมชน วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม องค์กรภาคประชาสังคม และเอกชน สามารถเข้ามา ด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมีบทบาทใน
การพัฒนาบริการสาธารณะในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งมีส่วนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุก ๆ ด้าน 

11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมำย เพ่ือเอ้ือต่อการท าธุรกิจและการใช้ ชีวิตประจ าวัน  11.7.1 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ านวย ความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้สามารถ สนับสนุนและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ
และเท่าทันกับ การเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ 
พร้อมทั้งก ากับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยุติธรรม เสมอ
ภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล ตลอดจน เร่งรัดการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเชื่อมโยงกัน อย่างไร้รอยต่อ เ พ่ือให้ประชาชน
สามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

11.7.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐจัดให้มีสนำมทดลองแนวคิด ทำงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ 
หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการสามารถสร้าง
ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และการพัฒนาปรับปรุง กฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป 

11.7.3 ส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เสรีและเป็นธรรม โดยก ากับดูแลให้เกิดความเป็น

ธรรมทางการค้าและติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดอย่างใกล้ชิด 

บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมอยา่งรวดเร็วและเสมอภาค ของประชาชน 

11.8 กระจำยอ ำนำจ ควำมรับผิดชอบ และเพ่ิมบทบาทการปกครองขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการ สาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ และมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริหารและการ

ใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง ส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถิ่นและภาคีอ่ืน ๆ ในการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาพ้ืนที่ รวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปสู่

การ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสนับสนุ นการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 

12. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนกำรยุติธรรม 

12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและ ระบบเทคโนโลยี

นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ

ติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนในสังคมให้

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม  และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน

และเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

12.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอ่ืน ที่ไม่ใช่โทษอาญาตาม

หลักสากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวน ด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ก าหนด

มาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ ยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการ

แทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ พร้อมทั้งบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ด าเนินงาน

สอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพ เพ่ือให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณี พิพาทได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยเน้นการท างานเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอ านวยความ

ยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่น

ในกระบวนการ ยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เกิดความเสมอภาค 

และเท่าเทียม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ ในการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็นและ

เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว   

นโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง 

1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 

2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ 
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ผู้ด้อยโอกาส และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่

ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของ

คุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระการเดินทาง ไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดใน

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน     

(อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล  และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึง

หน่วยบริการ สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ 

3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดย สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการ

เกษตร ในราคาที่เข้าถึงได้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี ในการเกษตรเพ่ือ

น าไปสู่การลด ละ เลิกการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี โดยจัดหาสิ่งทดแทนที่มี ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของ

เกษตรกร ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 

รวมทั้ งเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้  กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ 

อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของ

ประชาชน โดยก าหนดกลไกการด าเนินงาน ที่รัดกุม เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

อย่างเคร่งครัด 

5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 

7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ ในระบบดิจิทัล ปรับปรุง

รูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์

โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้ งแต่ระดับ

ประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของ

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษา

กับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ  สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ของประเทศ  สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคน

ไทย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถ ใช้

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์  และความสามัคคีใน

สังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
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8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจ า 

โดยเร่งรัดการด าเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการ ทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าผิดอย่าง

เคร่งครัด น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวัง การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และ

เร่งรัดด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด  พร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริตประพฤติมิชอบ 

9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศ ทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและ

เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ภายใน ฟ้ืนฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทาง

สาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการยอมรับของสังคมส าหรับผู้ที่ผ่านการฟ้ืนฟู และเร่งสร้าง

ความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็น

หลักในการด าเนินการ ยกระดับ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ 

และสังคมที่สอดคล้อง กับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบ จากความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ โดยให้เป็นการ

แก้ไข ปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล 

10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 

พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ และอนุญาตของทางราชการที่

ส าคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่าย

ของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจ าเป็น  ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท า

ธุรกิจและการด ารงชีวิตของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ประเทศ ผ่านการทดลองใช้ มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการ

ในทิศทาง ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความ

ช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตาม สถานการณ์อย่างต่อเนื่องและ

ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที 

รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 
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12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และ การด าเนินการเพ่ือแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  

…………………………………………………….. 

หมำยเหตุ : ประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข 
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นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 

ประชาชนแข็งแรง  เศรษฐกิจแข็งแรง  ประเทศไทยแข็งแรง 

 การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุข

ตามแนวทาง โครงการพระราชด าร ิโครงการเฉลิมพระเกียรติ และมีนโยบายส าคัญที่มุ่งเน้น 9 ประเด็น ได้แก่ 

1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง  

 - ยกระดับระบบบริการปฐมภูมิ และ อสม. ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน  

 - พัฒนาระบบบริการทุติยภูมิให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ 

2. เศรษฐกิจสุขภาพ  

 - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมด้านสุขภาพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ 

3. สมุนไพร กัญชา กัญชง  

 - เพ่ือสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม ปลอดภัยเกิดการเพ่ิมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ 

4. สุขภาพดีวิถีใหม่ 

 - มุง่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบ New Normal เน้นอาหาร ออกก าลังกาย เพ่ือการมีสุขภาพดี 

5. COVID -19  

 - เพ่ิมศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ

สร้างระบบสาธารณสุข ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยและทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย 

6. หน่วยบริการก้าวหน้า  

 - ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกที่ 

 - ให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุภาพ ลดความแออัด ลดรอคอย ด้วยการแพทย์วิถีใหม่ 

 - จัดระบบบริการให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  

 - มุ่งเน้นการดูแลในกลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ  

 - พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก 

8. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล  

 - ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน 

9. องค์กรแห่งความสุข  

 - พัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ งานได้ผล คนเป็นสุข สร้างผู้น ารุ่นใหม่ ให้สามารถดูแล สุขภาพ

ประชาชนได้อย่างยั่งยืนปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ (2P Safety) 
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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 

นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง  

 - คนไทยทุกคนมีหมอ 3 คน เป็นหมอประจ าตัวหมอประจ าบ้าน (อสม.) หมออนามัย หมอครอบครัว ปี 

2564 จะเป็นปีแห่งการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

2. เร่งสร้างเศรษฐกิจสุขภาพ  

 - ต้องเป็นกระทรวงที่สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างเศรษฐกิจ สร้างธุรกิจ   สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน เป็น

แหล่งรายได้ท่ีส าคัญของประเทศ 

3. สมุนไพร กัญชา กัญชง  

 - สนับสนุน ส่งเสริม สมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ ต้องท าให้

ประชาชนเขา้ถึง และได้ใช้เพื่อสุขภาพ และได้ปลูกเพ่ือพ่ึงพาตนเอง โดยไม่ผิดกฎหมาย 

4. COVID – 19 

 - กระทรวงสาธารณสุขจะต้องเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการสร้างระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุด เหมาะสม

ที่สุดส าหรับประเทศไทยและคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย 

5. 30 บาทรักษาทุกท่ี  

 - ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าของหน่วยบริการเป็นอีก

ก้าวหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย 

6. บริหารด้วยธรรมาภิบาล  

 - กระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นองค์กรต้นแบบด้านธรรมภิบาล ยึดหลักธรรมภิบาล สุจริต ประโยชน์ของ

ประชาชน 
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นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 

นายสาธิต  ปิตุเตชะ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 

1. สุขภาพวิถีใหม่  

 - ส่งเสริมการออกก าลังกาย อาหารปลอดภัย 

 - สุขภาพจิตเชิงรุก 

 - Health Literacy เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

2. ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ 

 - พัฒนาเด็กปฐมวัย (Free-Fun-Family) 

 - พัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ 

3. การแพทย์วิถีใหม่ 

 - การจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ ลดแออัด เพิ่มการเข้าถึง (New Normal Medical Care) 

 - Digital Health 

 - สถานพยาบาลปลอดภัย 

4. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

 - ดูแลและพัฒนาศักยภาพ อสม. 
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นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 

นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. ให้ความส าคัญสูงสุดต่อโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 

2. ระบบสุขภาพ 

 - มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

 - ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ อสม. คนไทยทุกคนต้องมีหมอประจ าตัว 3 คน 

 - ดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม 

3. ระบบบริการก้าวหน้า 

 - เสริมสร้าง พัฒนา Basic Excellence ให้มีศักยภาพ ครบคลุมทุกเขตสุขภาพ 

 - New Normal Medical Care 

 - ยกระดับสู่ Innovation Healthcare Management  

 - สนับสนุน 30 บาท รักษาทุกท่ี 

4. เศรษฐกิจสุขภาพ 

 - เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 

 - ให้ความส าคัญกับสมุนไพร กัญชา กัญชง ทางการแพทย์ 

 - เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงอย่างปลอดภัย 

5. สุขภาพดีวิถีใหม่ (New Normal) 

 - สร้างความม่ันใจและความพร้อมในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ COVID-19 

 - สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชน สุขภาพดีวิถีใหม่ 3อ 

6. บริหารด้วยหลักธรรมภิบาล 

 - บริหารด้วยหลักธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 - สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ 

 - งานได้ผล คนเป็นสุข มีความเป็นพี่ เพ่ือน น้อง 

 - สร้างผู้น ารุ่นใหม่ และพัฒนาคนให้เก่งกล้า (อัศวิน สธ.) 
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นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 

นายมนู  ศุกลสกุล 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

1. ให้ความส าคัญสูงสุดต่อโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 

2. ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” 

3. ให้ความส าคัญกับนโยบายของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่ 11 
4. การลงนามความร่วมมือ (MOU) และประเมินปฏิบัติราชการ (PA) ด้วยตัวชี้วัดส าคัญ 
5. เมืองสมุนไพร (Herbal city) ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกิจกรรมต้นทาง กลางทาง 

ปลายทาง ให้ครบวงจร ยกระดับโรงงานผลิตสมุนไพรโรงพยาบาลท่าฉาง สู่การสกัดสารส าคัญในสมุนไพร พัฒนา

โรงแปรรูปในพ้ืนที่รองรับการผลิต และสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ 

6. MOPH+SURAT ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้

สม่ าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ 

7. ITA พัฒนาองค์กรตามมาตรฐานหน่วยงานคุณธรรม มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมติดตาม ระบบบริหาร

ภายในและจากองค์กรภายนอก 

8. พัฒนาหน่วยบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและหน่วยบริหารได้ตามเกณฑ์ ที่ก าหนด และร่วมกันพัฒนา

สิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานน่าอยู่ น่าท างาน อย่างต่อเนื่อง 

9. พัฒนาการโรงพยาบาลแม่ข่าย (NODE) ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการของพ้ืนที ่

10. สนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ในการบริการจัดการและการให้บริการประชาชน 

11. เน้นประเด็นที่เป็นปัญหาของจังหวัด/พ้ืนที่ เช่น แม่และเด็ก โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

Sepsis และ CKD 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนพัฒนางานสาธารณสุข

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 
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แผนพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
วิสัยทัศน์  องค์กรที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการสุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี 

นิยาม :  
  องค์กรที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการสุขภาพ เพ่ือประชาชนสุขภาพดี หมายถึง การบริหารจัดการ
องค์การตามแนวทาง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA) โดยประเมินผลลัพธ์ด้านที่ 7 จากตัวชี้วัดแผนพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
คะแนนเฉลี่ยระดับ 4 ขึ้นไป และมีจังหวัดคู่เทียบผลงานจากตัวชี้วัดตรวจราชการในเขตสุขภาพท่ี 11 
พันธกิจ  

1. บริหารยุทธศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย 
2. ควบคุมก ากับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ 
4. พัฒนาระบบบริหาร วิชาการ และบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานสาธารณสุขในทุกระดับ 
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
6. ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่และนวัตกรรมสาธารณสุข 
7. ขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรครบวงจรให้เป็นรูปธรรม 

ค่านิยมร่วม MOPH+SURAT 

M = Mastery เป็นนายตนเอง ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ท างาน คิดพูด 
อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้
สม่ าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ) 

 O = Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
P = People centered approach ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นที่ต้ัง เป็นศูนย์กลางในการ 
ท างาน 
H = Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม เคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟัง
ความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้ง ด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน 
S = Strategic management บริหารเชิงกลยุทธ์ 
U = Utilization management บริหารทรัพยากรร่วมกัน  
R = Results based management บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
A = Agility ยืดหยุ่น พร้อมตอบสนองปัญหา 
T = Teamwork ท างานเป็นทีมเดียวกัน 
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นโยบายการขับเคลื่อนงาน 
1. SURAT ดี HEALTH CITY ด้วยค าขวัญประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

“ เมืองร้อยเกาะ  เงาะอร่อย  หอยใหญ่  ไข่แดง แหล่งธรรมะ “ 
ร้อยเกาะ = สร้างระบบสุขภาพท่ีหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
เงาะอร่อย = สร้างระบบสุขภาพท่ีเป็นอัตลักษณ์สร้างรายได้ให้พ้ืนที่ เป็นอาชีพ 
หอยใหญ่ = สร้างระบบที่ยิ่งใหญ่ ที่เลื่องลือ มีคุณค่าในตัวเอง 
ไข่แดง  = สร้างระบบสุขภาพท่ีท าให้ทุกภาคีเครือข่ายรักษาและหวงแหน 

   (ให้ชุมชนหวงแหน ไม่ใช่ อยู่ที่ตัวเจ้าหน้าที่ ให้ผู้รับผลงานภูมิใจ) 
แหล่งธรรมะ = ธรรมที่นี่คือต้นแบบสาธารณสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ใช้แนวทางของ 

วัดสวนโมกขพลาราม โดยท่านพุทธทาส เป็นต้นแบบ 
2. ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้กรอบปฏิญญาศรีวิชัย “HAPPEN” 
H = Health Literacy ส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนัก 
A = Appreciation เสริมพลังและสร้างคุณค่าภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบการสื่อสารเครือข่าย ด้วย 
 Digital Management พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และการรายงานข้อมูล 
P = PIRAB การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

P : Partner ชักชวนพันธมิตรทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เห็นความส าคัญและร่วมกันท างาน
ส่งเสริมสุขภาพแบบยั่งยืน โดยเฉพาะการก าหนดเรื่องสุขภาพเป็นประเด็นส าคัญในทุกนโยบายสุขภาพ 
(Health in All Policy) 

I : Invest กระตุ้นให้เกิดการเกิดลงทุนโดยเฉพาะด้านงบประมาณที่เพียงพอจากระดับ
นโยบายในทุกภาคส่วนเพื่อจัดการกับปัจจัยก าหนดสุขภาพท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ  

R : Regulate and Legislate ใช้การตรากฎและออกกฎหมาย เพ่ือคุ้มครองประชาชนจาก
ความเสี่ยงต่อสุขภาพทุกด้าน    

A : Advocate ชี้น า ชูประเด็น และสนับสนุนให้การเมืองทุกระดับให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ  บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม สร้างการท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วน 

B : Build Capacity พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถพัฒนานโยบาย     ทุก
ด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมทั้งการวิจัย การกระจายความรู้เพ่ือความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
ประชาชน 
P = Provincial Health Board เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคี ในรูปแบบ PHB/ DHB 
E = Empowerment เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย พัฒนาเครือข่าย อสม. /FCT 
ในการติดตามช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มปกติ 
N = Neo-Health ปรับระบบบริการให้เหมาะสมและมีคุณภาพ 
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จุดเน้นปี 2564 
1. MOPH+SURAT ให้เป็นรูปธรรม เช่น มาท างานตรงเวลา 
2. PA ผู้บริหารทุกระดับ 
3. SMART ตามทิศทางเขตสุขภาพ และ KPI ที่ยังเป็นปัญหาของจังหวัด/พ้ืนที่ เช่น แม่และเด็ก 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง Sepsis CKD 
4. องค์กรคุณภาพ (PMQA / OG / ITA / HA / รพ.สต.ติดดาว / นวัตกรรม / ผลงานเด่น) 

 5. ขับเคลื่อนงานภายใต้แนวคิด “สุขภาพดีวิถีใหม่” 

ประเด็นการพัฒนา “5 มุ่ง” สู่ความเป็นเลิศ 
1. มุ่งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองสุขภาพประชาชน (Promotion, Prevention & 
Protection Excellence) 
2. มุ่งพัฒนาบริการสุขภาพ (Service Excellence) 
3. มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Excellence) 
4. มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
5. มุ่งพัฒนาเมืองสมุนไพรครบวงจร (Herbal city Excellence) 

ประเด็นที่ 1. มุ่งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองสุขภาพประชาชน 
(Promotion, Prevention & Protection Excellence) 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาสุขภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

1.1.1 หญิงตั้งครรภ์ /เด็กปฐมวัย 

 1. การจัดการระบบเฝ้าระวังมารดาตาย 

 2. บริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 

 3. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

4. สร้าง/พัฒนา องค์ความรู้ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 3 F : family Free Fun” 

CPR (Creativity, Positivity, Responsibility) 

1.1.2 วัยเรียน /วัยรุ่น 

 1. ขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS)  

 2. เสริมสร้างความรอบรู้ และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์แก่เด็กและเยาวชน  

 3. ขับเคลื่อน พรบ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

 4. บริการตามมาตรฐานงานวัยรุ่น 

 5. บริการตามมาตรฐานงานอนามัยโรงเรียน 
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1.1.3 วัยท างาน 

1. การคัดกรองค้นหาปัจจัยพฤติกรรมเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

2. ลดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง 

3. สร้างสมดุลชีวิตให้กับวัยท างานให้ครบทุกมิติ 

  3. ส่งเสริมวัยท างานให้มีสุขภาพแข็งแรง รอบรู้ และมีความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  

 4. 10 ล้านครอบครัวไทย ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

1.1.4 วัยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และ ภิกษุ สามเณร 

 1. คัดกรองภาวะสุขภาพและได้รับการดูแล เป็นองค์รวมต่อเนื่อง จนถึงระยะสุดท้าย

ของชีวิต 

 3. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ SALE  MODEL  

 4. ส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งสามารถดูแลตนเอง และช่วยเหลือสังคม 

ได้ตามศักยภาพ 

 5. ขับเคลื่อนคลินิกผู้สูงอายุและระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) พัฒนา 

 ระบบการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม 

 6. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ+ครอบครัว 

7..ขับเคลื่อนระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพ คุณภาพตามมาตรฐาน 

       8. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร 
 กลยุทธ์ 1.2 ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
  1.2.1 ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาข้องพ้ืนที่และโรคอุบัติใหม่ 
   1. โครงการพระราชด าริ 
   2. เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) 
   3. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
   4. ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหาของพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

1.3.1 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

1. ประชุมสัมมนาภาคีเครือข่าย 

                2. สร้างสัมพันธภาพกับภาคีเครือข่าย 
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1.3.2 เสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายต้นแบบสุขภาพ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. ประกวดองค์กรต้นแบบ 

1.3.3 ขยายผลการด าเนินงานพ้ืนที่เครือข่ายสุขภาพ 

       1. ระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 

              2. สร้าง Buddy องค์กรต้นแบบ 

กลยุทธ์ 1.4 คุ้มครองสุขภาพประชาชน 
 1.4.1 ควบคุม ก ากับดูแลมาตรฐานของสถานที่ผลิต จ าหน่าย น าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

  สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐาน 

 1.4.2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานพยาบาลและ

  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 1.4.3 พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้บริโภค 

 1.4.4 สร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยและตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร 

กลยุทธ์ 1.5 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

1.5.1 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 

การคัดแยกขยะ การปลูกผักปลอดสารพิษ 

1.5.2 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ต าบลจัดการสุขภาพ CFGT ตลาดนัดปลอดโฟม/ลดพลาสติก 

1.5.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน 

GREEN & CLEAN Hospital (รพ./รพ.สต.) ในหน่วยงาน Happy Workplace 

ประเด็นที่ 2. มุ่งพัฒนาบริการสุขภาพ (Service excellence) 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ 

- พัฒนา Service plan ทุกสาขา ให้มีคุณภาพ 

- โรงพยาบาลแม่ข่าย (Node Center) 

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน 

- การพัฒนาระบบ ECS/EMS 

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ 
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- พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เอ้ือต่อการบริการชาวต่างชาติ 

กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่พิเศษ 

- พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการและเครือข่ายบริการในพ้ืนที่พิเศษ 

- คลินิกเวชศาสตร์นักท่องเที่ยว 

- การแพทย์เชิงสุขภาพในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ประเด็นที่ 3. มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Excellence) 

กลยุทธ์ 3.1 บริหารก าลังคนด้านสุขภาพ( FTE HRD) 

- พัฒนาฐานข้อมูลด้านก าลังคนระดับจังหวัด 

- กระจายอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงานแต่ละพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ 3.2 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายใต้แนวคิด SURAT MOPH (HRM) 

S – พัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างทรัพยากรภายในเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

            U – บูรณาการในการด าเนินงาน 

R – นิเทศติดตามประเมินผล เพื่อท าข้อมูลเป็นฐานในการพัฒนา 

  A – ลดขั้นตอนการพัฒนาที่ยุ่งยากซับซ้อน 

  T – พัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม 

  M – พัฒนาบุคคลต้นแบบ 

  O – ส่งเสริมการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 

  P – ส่งเสริมบริการ Service mind และ Happy Workplace 

  H – ส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม 

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านสุขภาพตาม Service plan (HRD) 

- พัฒนาศักยภาพบุคคลตามกรอบ Service plan ที่เหมาะสมถึงพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ 3.4 สร้างเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ (HRN) 

- ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือผลิตก าลังคนด้านสุขภาพ 

- ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย เพ่ือจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ 

ประเด็นที่ 4 มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

กลยุทธ์ 4.1 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่องค์กรธรรมาภิบาล 

4.1.1 ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม 

- ส่งเสริมทักษะบุคลากรและประกวดบุคคลต้นแบบ 



 

 22 

 

- พัฒนาองค์กรสาธารณสุขตามมาตรฐานหน่วยงานคุณธรรม ITA 

- ประเมินหน่วยงานคุณธรรม 

- ประกวดหน่วยงานคุณธรรมระดับต่างๆ 

- ควบคุมติดตาม ระบบบริหารภายในจากองค์กรภายนอก 

 4.1.2 ก ากับดูแลองค์การที่ดี 

  - ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกระดับ 

  - ส่งเสริมการจัดท าแผนงานทุกระดับแบบมีส่วนร่วม 

  - เผยแพร่แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

  - นิเทศ ติดตาม ก ากับ ประเมินผล แผนงาน โครงการ  

กลยุทธ์ 4.2 พัฒนาคุณภาพองค์กร 

4.2.1 พัฒนาคุณภาพหน่วยงาน สสอ.และ สสจ. (PMQA) 

4.2.2 พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ รพ.สต. ศสม. รพ. (รพ.สต.ติดดาว / HA) 

กลยุทธ์ 4.3 พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.3.1 จัดท าฐานข้อมูลกลางขอหน่วยงาน ด้านทรัพยากรสาธารณสุข และพัสดุ 

4.3.2 จัดการระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 

กลยุทธ์ 4.4 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

ประเด็นที ่5. มุ่งพัฒนาเมืองสมุนไพรครบวงจร (Herbal city excellence) 

 กลยุทธ์ 5.1 บริหารจัดการเมืองสมุนไพร 

  5.1.1 จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพร 
5.1.2 ประชุมคณะกรรมการวิจัยสมุนไพร 
5.1.3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร 
5.1.4 ก ากับติดตามแผนและประเมินผลโครงการเมืองสมุนไพร 

 กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (เส้นทาง ในบาง /ท่าฉาง / เขื่อนรัชชประภา) 

5.2.1 ก าหนดอัตลักษณ์เด่นของแต่ละพ้ืนที่ 
5.2.2 สร้างเรื่องราวที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
5.2.3 จัดท าแผนการพัฒนาศูนย์กลางการท่องเที่ยวแต่ละพ้ืนที่ 
5.2.4 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 

5.2.5 บูรณาการความร่วมมือพัฒนาเส้นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพ 
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 กลยุทธ์ 5.3 สร้างความเข้มแข็งโรงงานและโรงแปรรูปสมุนไพร 

5.3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดสอบการตลาดก่อนผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
5.3.2 อบรมความรู้การเป็นผู้ประกอบการ 
5.3.3 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแปรรูปสมุนไพร 
5.3.4 จัดท าแผนพัฒนาระบบผลิตและโรงงานผลิตสมุนไพร 

 กลยุทธ์ 5.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สมุนไพร 

  5.4.1 ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนเครื่องหมายการค้า “มนต์ไพร” 
5.4.2 ประชุมคณะกรรมการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
5.4.3 ร่วมกิจกรรมมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 
5.4.4 จัดงานงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จังหวัดภาคใต้ 

 กลยุทธ์ 5.5 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่สากล 

  5.5.1 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
5.5.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
5.5.3 การตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสมุนไพร 
5.5.4 พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนสู่มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ 

 กลยุทธ์ 5.6 เพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป้าหมายด้วยนวัตกรรมแบบครบวงจร 

(ขมิ้นชัน มะพร้าว เห็ดแครง) 

  5.6.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสมุนไพรเป้าหมาย 
5.6.2 พัฒนาการปลูกขม้ินชันมาตรฐาน GAP หรือ เกษตรอินทรีย์ 
5.6.3 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาขม้ินชัน น้ ามันมะพร้าว และ เห็ดแครง 

5.6.4 พัฒนาทักษะวิสากิจชุมชนและผู้ประกอบการสมุนไพรเป้าหมาย 
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ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลงาน และค่าเป้าหมาย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประเด็นการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

1. มุ่งส่งเสริม
สุขภาพ 
ป้องกันโรค
และคุ้มครอง
สุขภาพ
ประชาชน 

1.
ประชาชน
สุขภาพดี 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

16.78 ≤ 17 ส่งเสริม 

2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้ร ับ
การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือ
เท่ากับ 12 สัปดาห์ 

85.59 75 ส่งเสริม 

3. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
บริการฝากครรภ์คุณภาพครบ ๕ 
ครั้ง ตามเกณฑ์ 

77.66 75 ส่งเสริม 

4. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยา
เม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และ
กรดโฟลิก 

85.59 90 ส่งเสริม 

5. เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน 

- - ส่งเสริม 
* 

5.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการสมวัย 

91.97 85  

5.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน 

66.55 62  

6. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย
ไม่ต่่ากว่า 100 

* > 100 ครม. 
* 

7. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนา 
การล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนา 
การด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 

* 65 ครม. 

8. ร้อยละของเด็กอายุ 0-12 ปี 
ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)  
 
 
 

85.52 82 ทันตะฯ 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

9. อัตราการให้บริการตรวจ
สุขภาพช่องปากและขัดท่าความ
สะอาดฟัน ในหญิงตั้งครรภ์ 
โดยทันตบุคลากร 

12.25 75.00 ทันตะฯ 

  10. อัตราการให้บริการ เคลือบ/ 
ทาฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็ก 
อายุ 4-12 ปี 

44.72 50.00 ทันตะฯ 

  11. อัตราการให้บริการเคลือบ
หลุมร่องฟันฟันกรามแท้ ในกลุ่ม
เด็กอายุ 6-12 ปี 

15.27 50.00 ทันตะฯ 

  12. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี 
สูงดีสมส่วน 

67.02 67 ส่งเสริม 

  13. อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15-19 ปี ต่อพัน 

21.98 ≤ 27 ส่งเสริม 

  14. ร้อยละของวัยท่างานอายุ 
25-59 ปี ที่มีการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

43.94 40 ส่งเสริม 

  15. จ่านวนครอบครัวมีความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ 

20,831 109,546 ส่งเสริม 
* 

  16. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม 
Care Plan (ทุกสิทธิ์) 

94.25 85 ส่งเสริม 
* 

17. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งใน
สถานบริการและในชุมชน 

- - ส่งเสริม 
* 

17.1.ร้อยละของประชากร
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ 
 

56.91 50  
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ประเด็นการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

  17.2 ร้อยละของต่าบลที่มีระบบ
การส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ 
ระยะยาว (Long Term Care: 
LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์เกณฑ์ 

96.18 95  

  17.3 ร้อยละของโรงพยาบาล
ขนาด 120 เตียงขึ้นไป มีการจัดตั้ง
คลินิกผู้สูงอายุ 

- 100 ส่งเสริม 

  18. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน/โรคความ
ดันโลหิตสูง 

- - ครม. 

  18.1 ร้อยละการตรวจติดตาม
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 

54.04 ≥ 60  

  18.2 ร้อยละการตรวจติดตาม
กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิต
สูง 

71.34 ≥ 70  

  19. ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมได้ 

- - ครม. 

  19.1 ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ควบคุมได้ 

33.49 ≥ 40  

  19.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 

44.39 ≥ 50  

 2. ภาคี
สุขภาพ
เข้มแข็ง 

20. ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์
การด่าเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ 
ห่างไกล NCDs” 
(1 อ่าเภอ 1 ชุมชน) 

-  100 ครม. 

  21. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก่าหนด  
 

88 80 คบส. 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

  21.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ที่ก่าหนด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบ
สารที่มีฤทธิ์ในการลดน้่าหนักหรือ
สร้างสมรรถภาพทางเพศ) 

- 80  

  21.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ที่ก่าหนด (เครื่องส่าอางกลุ่มเสี่ยง 
(แอลกอฮอล์เพ่ือสุขอนามัยมือ)) 

- 80  

  22. ร้อยละของสถานประกอบ 
การผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
(ร้านยา สถานที่ผลิตอาหาร 
สถานพยาบาลเอกชน สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ สถานที่
ผลิตเครื่องส่าอาง) ได้รับการ
ตรวจเฝ้าระวัง  

99.93 95 คบส. 

 23. ร้อยละของอ่าเภอมีการจัดตั้ง
ศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวังและ
รับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน 

* 50 คบส. 

 24. ร้อยละของอาหารสดและ
อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย)
จากสารปนเปื้อน (ตรวจด้วย 
mobile unit/test kit) 

97.32 90 คบส. 

 25. สถานประกอบการปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

- - อวล. 
* 

 25.1 ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy 
Market) 

1 1  
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ประเด็นการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

 25.2 อาหารริมบาทวิถี (Street 
Food Good Health) 

1 1  

  26. ร้อยละของโรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital ระดับดีมาก 

86.96 80 อวล. 

  27. จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัย
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ ระดับดีมาก
ขึ้นไป 

1 1 อวล. 

  28. จังหวัดที่มีการขับเคลื่อน
มาตรการลดโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและ
ปัญหาส่าคัญในพ้ืนที่ 

 1 อวล. 

  29. ระดับความส่าเร็จในการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขของหน่วยงานระดับ
จังหวัด 

5 5 ครต. 

  30. จังหวัดสามารถควบคุม
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ 
ภายใน 21 – 28 วัน 

1 1 ครต. 

  31. ร้อยละของอ่าเภอผ่านเกณฑ์
การประเมินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่มีคุณภาพ (พชอ.) 

100 75 คุณภาพ 

  32. พชอ. ที่มีคุณภาพดูแล
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 
 
 
 

- 19 คุณภาพ 
* 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

2. มุ่งพัฒนา
บริการ
สุขภาพ  

3.หน่วยงาน
ได้มาตรฐาน 

33. ร้อยละการจัดตั้งหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม พรบ. 

17 33 คุณภาพ 
* 

  34. จ่านวนประชาชนคนไทย มี
หมอประจ่าตัว 3 คน 

-  คุณภาพ 

  35. ผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การดูแลจาก อสม.หมอประจ่า
บ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

- - คุณภาพ 

  35.1 ร้อยละ ของประชาชน มี
ศักยภาพ ในการจัดการสุขภาพ
ตนเอง 

- 50 คุณภาพ 

  35.2 ร้อยละของผู้ป่วย 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแล
จาก อสม.หมอประจ่าบ้าน มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

100 70 คุณภาพ 

  36. ร้อยละต่าบลเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์ต่าบลจัดการคุณภาพชีวิต 

100 70 คุณภาพ 

  37. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองและ
ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่
เหมาะสม 

- < 7 ครม. 

  37.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke ; I60-
I69) 

5.17 <7  

  37.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแตก 
(Hemorrhagic Stroke ; I60-
I62) 

18.77 <25  

  37.3 อัตราตาย ของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน 
(Ischemic Stroke : I63) 

2.96 <5  
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ผลงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

  37.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบ/อุดตันระยะ
เฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 
4.5 ชั่วโมง ได้รับการรักษาด้วยยา
ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือด
ด่าภายใน 60 นาที (door to 
needle time) 

87.27 ≥ 60  

  37.5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการ
ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษา
ใน Stroke Unit 

70.72 ≥ 60  

  38. ร้อยละการบรรเทาอาการ
ปวดและจัดการอาการต่าง ๆ 
ด้วย Opioid ในผู้ป่วย
ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 

27.80 40 ครม. 

  39. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
เข้าถึงบริการสุขภาพจิต 

97.36 71 ครม. 

  40. อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ 
ต่อแสนประชากร 

6.2 ≤ 8 ครม. 
* 

  41. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI และการให้การ
รักษาตามมาตรฐานเวลาที่
ก่าหนด 

  ครม. 

  41.1. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI ต่อแสนประชากร 

7.98 ≤ 8  

  41.2. ร้อยละของการให้การ
รักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่ก่าหนด 

32.73 60  
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  42. ร้อยละของสตรี
กลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-70 ปี 
ได้รับการตรวจคัดกรอง 
มะเร็งเต้านม 
42.1 สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 
30-70 ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
(BSE) ร้อยละ 80  
42.2 สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 
30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมโดยบุคลากร
สาธารณสุข (CBE) ร้อยละ 80 

 
 
 
 

71.87 
 
 

77.70 
 

 
 
 
 

80 
 
 

80 

ครม. 

  43. สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-
60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV 
DNA Testing  (สะสมความ
ครอบคลุม ปีงบประมาณ 2563 -
2567 ร้อยละ 80) 

20.92 40 ครม. 

  44. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อายุ 
50-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งล่าไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี 
FIT Test   

5.55 10 ครม 

  45. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับ
แรกได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่ก่าหนด 

- - ครม. 

  45.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

74.14 ≥ 75 
 

 

  45.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยเคมีบ่าบัดภายใน 
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
 

74.42 ≥ 75  
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  45.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

68.03 ≥ 60  

  46. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มี
อัตราการลดลงของ
eGFR<5ml/min/1.73m2/yr 

69.88 66 ครม. 

  47. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิด
บอด (Blinding Cataract) ได้รับ
การผ่าตัดภายใน 30 วัน 

89.5 85 ครม. 

  48. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่
เข้าสู่กระบวนการบ่าบัดรักษา 
ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม 
(Retention Rate) 

50.19 
 

55 ครม. 

  49. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ 
M และ F ในจังหวัดที่ให้บริบาล
ฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วย
ใน (Intermediate bed/ward) 

100 100 ครม. 

  50. อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย
วิกฤติฉุกเฉิน (Triage Level 1) 
ภายใน 24 ชม.ในโรงพยาบาล
ระดับ A,S,M1  (ท้ังที่ ER และ 
Admit)  
 -  อัตราของผู้ป่วย triage level 
1,2 ที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit 
ได้รับ Admit ภายใน 2 ชม. ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

10.87 < 12 ครม. 

  51. ร้อยละของประชากรเข้าถึง
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

36.79 26 ครม. 

  52. ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์
ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ 

100 100 รพ.สฎ. 
(ครม.) 



 

33 

ประเด็นการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

  53. อัตราความส่าเร็จของการ
รักษาวัณโรคปอด 

- - ครต. 

  53.1 อัตราความส่าเร็จของการ
รักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 

98.84 88  

  53.2 ร้อยละความครอบคลุมการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้่า 

71.05 85  

  54. ระดับความส่าเร็จในการ
เตรียมพร้อมและตอบโต้การ
ระบาดโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่ 

- 3 ครต. 

  54.1 จ่านวนผู้ป่วยของโรคโควิด-
19 มีผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกิน 5 คน/
ประชากร 1 ล้านคน/วัน 

- < 5  

  55 อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

0 < 1.4 ครต. 
* 

  56. โรงพยาบาลระดับ A และ S 
ให้บริการตามแนวปฏิบัติ
การแพทย์วิถีใหม่ในสาขาที่เลือก
ครบถ้วนตาม Key Step 
Assessment 

- 1 รพ.สฎ. 
* 

  57. โรงพยาบาลระดับ A และ S 
มีการจัดทาแผนและซ้อมแผน 
BCP for EID 

- 1 รพ.สฎ. 
(ครต.) 

* 
  58. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้

ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
- - คบส. 

  -ขั้นที่ 2 60 ≥ 70  
  -ขั้นที่ 3 

 
45 ≥ 35  
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  59. ร้อยละของโรงพยาบาลมี
ระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ
อย่างบูรณาการ (AMR) 

- - คบส. 

  59.1 โรงพยาบาลที่มีการจัดการ 
AMR ระดับ intermediate 

100 100  

  59.2 อัตราการติดเชื้อดื้อยาใน
กระแสเลือดลดลง ไม่เพ่ิมขึ้นจาก
ปีปฏิทนิปี 2561 

+24.63 ≤ ปี 2561 คบส. 

  60. จ่านวนหน่วยบริการที่มีการ
จัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการ
ครอบคลุม รพ. สังกัด ก.สธ. และ
สถานพยาบาลภาคเอกชน 

- 50 คบส. 

  61. อัตราตายทารกแรกเกิด 
(ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ) 

2.92 < 3.6 ส่งเสริม 

  62. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอก
เขตสุขภาพลดลง 

- 60 10 รพ.สฎ. 
(ยศส.) 

  63. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired 

- - ยศส. 

  63.1 กลุ่มผู้ป่วย community-
acquired sepsis 

22.48 < 28  

  63.2 กลุ่มผู้ป่วย hospital-
acquired sepsis 

32.50 < 50  

  64. รอ้ยละของโรงพยาบาลที่มี
ทีม Refracture Prevention ใน
โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M1 ขึ้น
ไป (1 ทีม/เขต) 

- - รพศ./
รพท. 
(ยศส.) 

  - รพ.ระดับ M1 ขึ้นไป (จัดตั้งทีม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.13) 

1 ทีม 1 ทีม  

  - Refracture 1.58 <28  
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  - ผ่าตัดแบบ Early surgery 82.35 >50  
  65. อัตราส่วนของจ่านวนผู้

ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วย
สมองตาย ต่อจ่านวนผู้ป่วยเสีย 
ชีวิตในโรงพยาบาล ระดับ A,S 

0.096 
: 100 

ร้อยละ 20 
ของปี 2562 

รพศ./
รพท. 
(ยศส.) 

  66. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการ
ผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
(ODS)  

82.33 
 

รอ้ยละ 20 
ของผู้ป่วย
ทั้งหมดต่อปี
ในกลุ่มโรคที่
ให้บริการ 
ODS 

ยศส. 

  67. ร้อยละของการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนิ่ว
ในถุงน้่าดีหรือถุงน้่าดี 
อักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก 
(Minimally Invasive Surgery : 
MIS) 

- - ยศส. 

  67.1 เกิดการบาดเจ็บ CBD 
injury หรือเกิด massive 
breeding ซึ่งต้องให้เลือด 
2 ยูนิต ขึ้นไประหว่างผ่าตัดหรือ 
hollow viscous organ injury 
< ร้อยละ 1 

 1  

  67.2 Re-admit ภายใน 1 เดือน 
(ท่ีเกี่ยวกับการผ่าตัด เช่น delay 
detect CBD injury หรือ delay 
detect hollow viscous organ 
injury หรือ surgical site 
infection: SSI) < ร้อยละ 5) 
 
 

 5  
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  68. ร้อยละของหน่วยบริการ
กลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการ
บริการสุขภาพนักท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่เกาะตามที่ก่าหนด (ระดับ5) 

- - ยศส. 

  - รพ. - 50  
  - รพ.สต. - 50  
  69. อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ่านวน

สถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ
มาตรฐานการท่องเที่ยว 

- + 5 คบส. 
* 

  70. สถานที่กักกันตัวตามที่รัฐ
ก่าหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติ
เพ่ิมข้ึน 

- + 5 ครต. 
* 

  71. ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ทั้งหมดท่ีได้รับบริการตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

22.97 20.5 แผนไทย 

  - รพศ. 8.20 10  
  - รพท. 10.49 15  
  - รพ.แม่ข่าย (M2) 13.28 18.5  
  - รพช. 20.79 21  
  - รพ.สต. PCU 39.22 40  
  72. ร้อยละการจัดบริการสุขภาพ

ช่องปากท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
  ทันตะฯ 

  - ระดับอ่าเภอ 63.15 60.00  
  - รพ.สต. ศสม. 76.14 60.00  
  73. อัตราการใช้บริการสุขภาพ

ช่องปาก รวมทุกสิทธิ์ ของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

35.84 40.00 ทันตะฯ 
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3. มุ่งพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

4.บุคลากรมี
ความสุข 

74. จ่านวนหน่วยงานที่เป็น
องค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพ
และเป็นต้นแบบ 

1 1 บริหาร
ทรัพยากร

* 
 75. ระดับความส่าเร็จของเขต

สุขภาพที่มีการบริหารจัดการ
ระบบผลิตและพัฒนาก่าลังคนได้
ตามเกณฑ์ 

- 3 บริหาร
ทรัพยากร 

 
 

76. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มี
การบริหารจัดการก่าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ (ต่าแหน่งว่าง
คงเหลือไม่เกินร้อยละ 3) 

- 3 บริหาร
ทรัพยากร 

  77. ร้อยละของบุคลากรที่มีความ
พร้อมรองรับการเข้าสู่ต่าแหน่งที่
สูงขึ้นได้รับการพัฒนา 

- ≥ 80 บริหาร
ทรัพยากร

* 
 5.การ

จัดการ
ความรู้สู่
นวัตกรรม 

78. จ่านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่
หรือที่พัฒนาต่อยอด 

8 10 บริหาร
ทรัพยากร 

4.มุ่งสู่องค์กร 
ธรรมาภิบาล 

6.บริหาร
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

79. จ่านวนหน่วยงานและหน่วย
บริการทีเ่ป็นองค์กรคุณธรรม 

41 41 บริหาร
ทรัพยากร 

80. หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

- 92 บริหาร
ทั่วไป 

* 

  81. ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) 

100 92 บริหาร
ทั่วไป 

  82. ร้อยละส่วนราชการและ
หน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 

- 75 บริหาร
ทั่วไป 

* 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

  การประเมินการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง 

   

  83. ร้อยละความส่าเร็จของส่วน
ราชการในสังกัด สป. ที่ด่าเนิน 
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ี
ก่าหนด (PMQA) 
- สสจ. 
- สสอ. 

 
 
 
 
 

100 
100 

 
 
 
 
 

95 
95 

คุณภาพ 

  84. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA 
ขั้น 3 

95  คุณภาพ 

  - รพศ./รพท. 100 98  
  - รพ.สังกัดกรม 100 98  
  - รพช. 94.44 80  
  85. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่าน

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 
ติดดาว ระดบั 5 ดาว 

72.29 75 คุณภาพ 

  86. ร้อยละของหน่วยบริการที่
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 

- - ประกัน
สุขภาพ 

  - ระดับ 7 0 ≤ 4 
  - ระดับ 6 5 ≤ 6 
  87. ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อร่วม

ของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม 

41.95 >35 คบส. 

  88. ระดับความส่าเร็จของการ
บังคับใช้กฎหมายครบ
องค์ประกอบที่ก่าหนดของ
ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

5 5 กฎหมาย 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

 7.ระบบ
ข้อมูล
สารสนเทศ
ทันสมัย 

89. ร้อยละของจังหวัด/
โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูล 

71.86 85 ยศส. 

 90. ร้อยละของหน่วยบริการที่
เป็น Smart Hospital (Smart 
tools& Smart Service) 

- - ยศส. 

  -รพศ./รพท./รพ.แม่ข่าย 100 80  
  -รพช. 100 50  
  -รพ.สังกัดกรม - 80  
  91. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มี

ระบบรับยาที่ร้านยา มีการ
ด่าเนินการเกณฑ์ที่ก่าหนด 

- 100 คบส. 

5. มุ่งพัฒนา
เมืองสมุนไพร
ครบวงจร 

8.ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมี
คุณภาพ 

92. ร้อยละของเมืองสมุนไพร
ได้รับการพัฒนาด้านการเกษตร 
วัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรม
สมุนไพร การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงามและการแพทย์
แผนไทย ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

100 100 แผนไทย 

  93. ระดับความส่าเร็จของการ
ขับเคลื่อนระบบงานการแพทย์
แผนไทยครบวงจร 

  แผนไทย 

  ระดับ 3 100 100  
  ระดับ 5 25 25  
 
หมายเหตุ  
  สีฟ้า คือ ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 จ่านวน 75 ตัวชี้วัด 

ประเมิน ระดับจังหวัดและพ้ืนที่ 71 ตัวชี้วัด 
ประเมิน ระดับเขต 2 ตัวชี้วัด 
ประเมิน ระดับกระทรวง 2 ตัวชี้วัด 

  * ใต้ชื่อกลุ่มงาน คือ ตัวชี้วัดส่าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กลยุทธแ์ละแผน 

การด าเนินงาน 
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กลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564  

ประเด็นที่ 1. มุ่งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองสุขภาพประชาชน 
(Promotion, Prevention & Protection Excellence) 

เป้าประสงค์ : ประชาชนสุขภาพดี /ภาคีสุขภาพเข้มแข็ง 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.1 พัฒนาสุขภาพคน
ไทยทุกกลุ่มวัย 

   

1.1.1 เฝ้าระวังมารดา
ตาย 
1.1.2 บริการตาม
มาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก  
1.1.3 สร้างความรอบรู้     
ด้านสุขภาพกลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวัย  
1.1.4 สร้าง /พัฒนา
องค์ความรู้ “เด็กไทย
เล่นเปลี่ยนโลก 3 F” 

1.ส่งเสริมการเกิดอย่าง
มีคุณภาพ ปี 2564 

1.สร้างทีมภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ใน
เครือข่ายบริการทุกระดับ 
2.ติดตามการใช้แนวทาง CPG งาน
อนามัยแม่และเด็ก 
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม     งาน
อนามัยแม่และเด็ก 
4.ติดตาม ประเมิน /ประชุมวิชาการผ่าน
ระบบวีดิโอ Conference  
5.เยี่ยมเสริมพลังบุคคล /เครือข่ายบริการ
สุขภาพ/ชุมชนต้นแบบ      งานอนามัย
แม่และเด็ก  

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 

2.ก้าวต่อไปในการ
ขับเคลื่อนชุมชน / 
หมู่บ้านไอโอดีนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  ประจ าปี 
2564 

1.สุ่มตรวจคุณภาพเกลือฯ ครอบคลุมทุก
ต าบล 
2.จัดกิจกรรมรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ 
3.สุ่มเก็บปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์  

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

3.รณรงค์คัดกรอง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย      
ปี 2564              
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1.ประชุม 
2.ประชาสัมพันธ์ 
3.คัดกรองพัฒนาการ  
 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

4.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ 

1.บรรยาย 
2.ฝึกปฏิบัติ    
 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5.ส่งเสริมพัฒนา 
การเด็กปฐมวัยจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  

1.จัดบูธนิทรรศการ ให้ความรู้ 
2.มีการละเล่น 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

 6.ส่งเสริมป้องกัน ทันต
สุขภาพในเด็กก่อนวัย
เรียน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะและให้
ความรู้การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในช่องปากเด็กก่อนวัย
เรียนภายใต้สุขภาพดีวิถีใหม่ (New 
normal)  
2. ก าหนดพ้ืนที่น าร่อง  
3. เยี่ยมเสริมพลัง 
4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 

 7.เยี่ยมเสริมพลังตาม
นโยบายขับเคลื่อน
มหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิต  
 

1.สุ่มประเมิน 4 อ าเภอ 
2.งานขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
ของชีวิต  
3.โรงเรียนพ่อแม่ BBL 
4.พรบ.นม และมุมนมแม่ 
5.คัดกรองพัฒนาการใน ศพด.  
6.ติดตามนโยบายเล่นเปลี่ยนโลกใน 
ศพด. 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

8.พัฒนาทักษะ Play 
worker 

1.บรรยาย  
2.แบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ Play worker ใน 
ศพด.  
3.สาธิตย้อนกลับ 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.5 ขับเคลื่อน
โรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (HLS) 
1.1.6 เสริมสร้างความ
รอบรู้และพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์แก่
เด็กและเยาวชน 

9.โรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2564 

1.อบรมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายเพ่ือ
เป็นครู ก. ในพื้นที่ 
2.ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียน 
3.คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบรับการ
ประเมินรับรองจากศูนย์อนามัยที่ 11 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

10.ส่งเสริมป้องกัน 
ทันตสุขภาพเด็กวัย
เรียน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะและให้
ความรู้การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ภายใต้สุขภาพดีวิถีใหม่ (New normal)  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
3. พัฒนาแนวคิดการเป็น “เจ้าของ
สุขภาพ” ในเด็กวัยเรียน 
4. สร้างความรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพช่องปากนักเรียน 
5. จัดให้มีระบบเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพ
ช่องปากของนักเรียนและการส่งต่อเพ่ือ
รับบริการตั้งแต่เริ่มแรก (Early 
detection and early treatment) 
6. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
บริการ (ตรวจการยึดติดของวัสดุเคลือบ
หลุมร่องฟัน) 

1.1.7 ขับเคลื่อน พรบ.         
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

11.ประชุม
คณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น       
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.ประชุม 
2.ก าหนดยุทธศาสตร์ 
3.วางแผน/ประเมินผล  

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

12.ประชุมคณะท างาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา     
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ 

1.ประชุม 
2.ยกร่างแผนงาน / โครงการ และบูรณา
การแผนฯ 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.8 บริการตาม
มาตรฐานงานวัยรุ่น 

13.พัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบคลินิก
วัยรุ่นและอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ 

1.ประชุม 
2.ประเมินความพร้อมของระบบ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.9 ส่งเสริมวัย
ท างานให้มีสุขภาพ
แข็งแรง รอบรู้ และมี
ความพร้อมเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ 

14.พัฒนาแกนน า
สุขภาพดีวัยท างาน          

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ/บรรยายแกนน า
สุขภาพ                            2.ให้
ความรู้    

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

15.พัฒนาทักษะและ
ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการฐานสุขภาพ                       
2.ประชุมเชิงปฏิบัติส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 



 

   44 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปี 2564 

บุคลากร 
3.กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานและ
ประกวดผลรางวัลบุคคลต้นแบบ 

1.1.10 10 ล้าน
ครอบครัวไทยออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ 

16.รณรงค์โครงการ 10 
ล้านครอบครัว กิจกรรม
ก้าวท้าใจ  

1.รณรงค์และประชาสัมพันธ์เข้าร่วม
กิจกรรมก้าวท้าใจ  

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.11 ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ     
แบบบูรณาการ     
SALE MODEL 
S = Screening 
A = Ageing Health 
Club 
L = Long Term Care 
E = End of Life Care 

17.ครอบครัวสามวัยใส่
ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 

1.ประชุมแกนน าครอบครัว 
2.ประกวด / เชิดชูเกียรติครอบครัว
ต้นแบบสามวัย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ    
ระดับต าบล อ าเภอ และระดับจังหวัด 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

18.พัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ปี 2564 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ / บรรยาย 
2.การคัดเลือกและประเมินผลงานเด่น
งานผู้สูงอายุ 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.12 ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพพระสงฆ์ 

19.ติดตามประเมินผล 
1 พระคิลานุปัฏฐาก/ 
1 ต าบล  

1.ติดตามการด าเนินงาน    กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.13 ขับเคลื่อนการ
จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ 

20.ขับเคลื่อนการจัดตั้ง
คลินิกผู้สูงอายุ 

1.ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน 
2.ศึกษาดูงานคลินิกผู้สูงอายุต้นแบบ 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.14 บูรณาการการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนและการใช้
ทรัพยากรส่งเสริม
สุขภาพร่วมกัน 

21.เสริมสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่ม
วัยปีงบประมาณ 2564 

1.ประชุมชี้แจงนโยบาย และแผนงาน
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่ม
วัย 
2.ประชุม ติดตาม และก ากับการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 
3.ติดตามผลการด าเนินงานผ่านระบบ
วีดิโอ Conference 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

 22.ส่งเสริมป้องกัน
ทันตสุขภาพในกลุ่มวัย
ท างานและ ผู้สูงอายุ 

1. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้การ
จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคในช่องปากวัยท างานและผู้สูงอายุ
ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal)  

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. สร้างแกนน า เครือข่ายร่วมตรวจคัด 
กรองมะเร็งช่องปาก 
3. จัดระบบการบันทึกข้อมูลการตรวจ
คัดกรอง 
4. ประสานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัดระบบการ
ส่งต่อ 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน   ใน
การดูแลสุขภาพช่องปากและมี
พฤติกรรมทันตสุขภาพท่ีดี  
6. ร่วมจัดกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ 
พอ.สว. ในการให้บริการทางทันตกรรม
แก่กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ภายใต้การสนับสนุน
ของมูลนิธิ พอ.สว.    

1.2 ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ  

   

1.2.1 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

23.พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปีงบประมาณ 2564 

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูล ความถูกต้อง 

และความทันเวลาของข้อมูลที่เก่ียวข้อง

กับการด าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

2.จัดประชุมคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง (NCD Board ) ระดับจังหวัด 

3.นิเทศติดตามผลการด าเนินงานโรคไม่

ติดต่อเรื้อรังระดับอ าเภอ 

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ 

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

 24.ชุมชนวิถีใหม่ 

ห่างไกล NCDs 

1.ก าหนดแนวทางการด าเนินงานแบบ

บูรณาการ 

2.ก าหนดพื้นที่ 

3.ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 

4.เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่กระทรวง

ก าหนด 

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ 

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 
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หน่วยงาน
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5.ติดตาม สรุปและประเมินผล 

1.2.2 การจัดการภาวะ
ฉุกเฉิน 

25.พัฒนาระบบการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ 

1.จัดประชุมคณะกรรมการตามระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข  

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

 26.พัฒนาระบบ
บัญชาการเหตุการณ์
สภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทย์และการ
สาธารณสุข (ICS) 

1.ซ้อมแผนปฏิบัติการระบบบัญชาการ
เหตุการณ์สภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
และการสาธารณสุข (ICS) 
2.ถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After 
Action Review: AAR) ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์สภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
และการสาธารณสุข (ICS) 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

1.2.3 สร้างการมีส่วน
ร่วมของภาคเครือข่าย 

27.ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

1.ประเมินติดตามการด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
2.การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
3.ประชุมแก้ไขการระบาดของโรค 
4.ควบคุมโรคพ้ืนที่เสี่ยง 
5.ลดค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย 

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

1.2.4 ถ่ายทอดองค์
ความรู้และประเมิน
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานฯ 

28.เฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในคนตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ปีงบประมาณ 2564 

1.จัดประชุมเครือข่ายในระดับพื้นท่ีและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2.สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์วัน
ป้องกันพิษสุนัขบ้าโลกและ
ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค          
พิษสุนัขบ้า.ในเดือน มีค.-เมย. 64 

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

1.2.5 ลดปัจจัยเสี่ยง
รวมทั้งส่งเสริมและ
ป้องกันโรคล่วงหน้า 

29.สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคติดต่อและดูแล
สุขภาพแก่ชาวไทย
มุสลิมที่ไปแสวงบุญ ปี 
2564 

1.อบรมการดูแลสุขภาพให้กับผู้แสวงบุญ
ที่จะเดินทางไปและกลับจากการ
ประกอบพิธีฮัจย์ 
2.ตรวจสุขภาพ ให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและ ไข้หวัด

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 
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ใหญ ่
3.สาธิตขั้นตอนการใช้วัสดุการแพทย์ใน
การเดินทางไปแสวงบุญ 

1.2.6 ป้องกัน ควบคุม 
เฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพที่เป็นปัญหา
ของพ้ืนที่และโรคอุบัติ
ใหม่ 

30.โรคติดต่อที่ป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีน 

1.ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ
งานวัคซีนคนใหม่ 
2.นิเทศติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
3.ติดตามผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง(AFP) 
ผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ได้รับวัคซีน (AEFI) และผู้ป่วยที่เกิดจาก
โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

1.2.7 ควบคุมโรค
หนอนพยาธิใน
นักเรียน 

31.ควบคุมโรค
หนอนพยาธิในนักเรียน
ตามโครงการ 
พระราชด าริฯ 

1.สนับสนุนกิจกรรมให้สุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่เป้าหมายและ
สนับสนุนค่าตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ  
2.นิเทศติดตามการด าเนินงานโรค
หนอนพยาธิ 

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

1.2.9 พัฒนาระบบเฝ้า
ระวังการรายงานโรค
และยกระดับ
มาตรฐานงานระบาด
วิทยา 

32.เฝ้าระวังโรคติดต่อ
ทางระบาดวิทยา 

1.ประเมินระบบเฝ้าระวังโรค 
2.พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อระดับอ าเภอ (CDCU) 

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

1.2.10 ป้องกัน 
ควบคมุ เฝ้าระวังโรค
และภัยสุขภาพท่ีเป็น
ปัญหาของพ้ืนที่และ
โรคอุบัติใหม่ 

33.พัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงาน ป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 

1.เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ส าคัญ เช่น โควิด-19  
2.พัฒนาเครือข่ายทีมสอบสวนโรค 
 ระดับอ าเภอ ต าบล 

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

1.2.11 ขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานตาม

พระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

34.ขับเคลื่อนภารกิจ
ตามพระราช 
บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558  ในระดับจังหวัด 

1.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด 

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 
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เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 

1.3 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 

35.พัฒนาต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต 

1.ติดตามสนับสนุนการพัฒนาต าบล
จัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ 
2.ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับ 
จังหวัด ๑ ครั้ง 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพฯ 
(สสม.) 

 36.พัฒนาศักยภาพ 
ชมรม อสม. 

1.ประชุมชมรม อสม.ระดับจังหวัด 
2.ติดตามสนับสนุนการพัฒนาชมรม อส
ม.ระดับอ าเภอ ให้เป็นรูปธรรม 
3.คัดเลือกชมรม อสม.สร้างสุข ลดโรค 
ลดเสี่ยง 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพฯ 
(สสม.) 

 37.พัฒนาศักยภาพ อส
ม.ต้นแบบ 12 สาขา 

1.ประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับ
จังหวัด 12 สาขา 
2.พัฒนา อสม.ระดับจังหวัด สู่การ
คัดเลือกระดับเขต/ภาค/ชาติ 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพฯ 
(สสม.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.พัฒนาปฐมภูมิและ

เครือข่าย 

ปีงบประมาณ 2564 

พชอ. 

1.ประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวิเคราะห์

ปัญหา/ประเด็นพัฒนา เพ่ือการ

ขับเคลื่อนบูรณาการการท างานร่วมกัน

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.ประชุม ทบทวนคัดเลือกประเด็นที่

ส าคัญตามบริบทในพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตมาด าเนินการพัฒนา

หรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น 

โดยทุกอ าเภอมีการประเมินตนเองและ

วางแผนการพัฒนาร่วมกับจังหวัด 

 

 

กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพและ

รูปแบบบริการ 
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 39.พัฒนาปฐมภูมิและ

เครือข่าย 

ปีงบประมาณ 2564 

1.เยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
แนวทาง UCCARE   
2.ประชุมถอดบทเรียน  
3.สรุปผลการด าเนินงาน/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ชื่นชมและเสริมพลัง 

กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพและ

รูปแบบบริการ 

1.4 คุ้มครองสุขภาพ
ประชาชน 

   

1.4.1 ควบคุม ก ากับ
ดูแลมาตรฐานของ
สถานที่ผลิต จ าหน่าย 
น าเข้าผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้
มาตรฐาน 

40.พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านยา
และพนักงานเจ้าหน้าที่
ในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2564 

1.ตรวจเฝ้าระวัง เก็บตัวอย่างส่ง
วิเคราะห์ ซื้อชุดทดสอบ อบรม
ผู้ประกอบการ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

41.คุ้มครองผู้บริโภค
ตาม พรบ.อาหาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปี 2564 

1.จัดประชุมเครือข่าย ตรวจเฝ้าระวัง 
เก็บตัวอย่าง จัดท าสื่อ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

42.ส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐาน
สถานพยาบาลจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ปี 2564 

1.ตรวจประเมินสถานพยาบาล จัด
ประชุมอนุกรรมการชุดต่างๆ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

43.ส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ปีงบประมาณ 
2564 

1.ตรวจประเมิน จัดประชุมเครือข่าย
สถานประกอบการ และผู้ให้บริการนวด
เพ่ือสุขภาพ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 
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รับผิดชอบ 

1.4.2 พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย
ผู้ประกอบการด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

44.ส่งเสริมจริยธรรม 
คุณธรรมและรักษา
มาตรฐานการผลิต
ส าหรับผู้ผลิตอาหาร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
(อย.Quality Awards) 
จงัหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 
2564 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

45.พัฒนาสถานที่ผลิต
เส้นขนมจีน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปี 2564 

1.ประชุม เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ จัดซื้อ
ชุดทดสอบ จัดท าป้ายมาตรฐาน ตรวจ
เฝ้าระวัง 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

1.4.3 พัฒนาศักยภาพ
พนักงานเจ้าหน้าที่
และผู้บริโภค 

46.พัฒนาเครือข่าย
งานคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับอ าเภอและศูนย์
แจ้งเตือนภัย 

1.จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานและ
ติดตามงาน 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

 47.พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 
2564 

1.จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานและ
ติดตามงาน 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

 48.พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานคุ้มครองผู้บริโภค 
"ถอดบทเรียนเรื่องเล่า
ชาว คบส." 
 

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
การด าเนินงาน 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 
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 49.จัดท าแผนปฏิบัติ
การงานเภสัชกรรม
และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ปี 2565 

1.จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานและ
ติดตามงาน 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

 50.การถ่ายทอด
แผนงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคสู่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ
และเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอและเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

 51.ยาปลอดภัยใน
ชุมชน 

1.เยี่ยมติดตามพ้ืนที่ สร้างเครือข่าย กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

 52.เครื่องส าอาง
ปลอดภัย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปี 2564 

1.ตรวจเฝ้าระวัง เก็บตัวอย่าง ซื้อชุด
ทดสอบ อบรมเครือข่าย  

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

1.4.4 สร้างเครือข่าย
อาหารปลอดภัยและ
ตรวจวิเคราะห์สาร
ปนเปื้อนในอาหาร 

53.อาหารปลอดภัย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปี พ.ศ.2564 

1.จัดประชุมเครือข่าย ก ากับติดตามผล
การปฏิบัติงาน 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

1.5 บริหารจัดการ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย 

54.พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้รับผิดชอบ
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1.จัดท าทะเบียนเครือข่ายผู้รับผิดชอบฯ 
2.ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
3.ถอดบทเรียน 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 
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 55.สนับสนุนพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐาน 
GREEN & CLEAN 
Hospital ใน
โรงพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
ระดับดีมาก 

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
2.เยี่ยมเสริมพลัง 
3.ลงประเมินรับรองมาตรฐาน 
4.สรุปผลการด าเนินงาน 
5.ถอดบทเรียน 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 56.พัฒนาส้วม
สาธารณะในสถาน
บริการสาธารณะ และ
สถานที่สาธารณะ 13 
ประเภทปีงบประมาณ 
2564  

1.ประชุมชี้แจงการด าเนินงานการพัฒนา
ส้วมสาธารณะฯ 
2.นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานฯ               
3.ประเมิน ประกวด ส้วมสาธารณะไทย 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 57.เฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพโครงการ
พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2564   

1.ส ารวจพื้นที่                               
2.ประชุมชี้แจงการด าเนินงานการเฝ้า
ระวังผลกระทบต่อสุขภาพที่จะเกิดขึ้น                                                     
3.จัดรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที                                                                   
4.ตรวจสุขภาพประชาชน ในพ้ืนที่
โครงการ 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 58.พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Environmental 
Health 
Accreditation : EHA) 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ปีงบประมาณ 2564    
 
 

1.ประชุมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรที่
รับผิดชอบงานระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.ออกตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วม 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 
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 59.จัดท าบัตรเจ้า
พนักงานสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2564 

1.จัดท าบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดท า 
200 ใบ 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 60.ประชุม
คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2564 

1.ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คสจ.) 2 ครั้ง/ป ี

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 61.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรซึ่งเป็นเจ้า
พนักงานสาธารณสุข 
ในการด าเนินงานด้าน
กฎหมายตาม พรบ.
การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

1.ประชุมบุคลากรสาธารณสุขที่มี
คุณสมบัติเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ทุกสถานบริการ จ านวน 260 คน 
2.สรุปผลการด าเนินการ ประเมินผล 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 
 
 

 62.พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมพ้ืนที่
โครงการพระราชด าริ
และโครงการเฉลิมพระ
เกียรติในเรือนจ า 
ปีงบประมาณ 2564 

1.ชี้แจงแนวทางการด าเนินการ 
2.ส ารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย 
3.เยี่ยมเสริมพลังพัฒนาฯ 
4.ลงพ้ืนที่ให้ความรู้และสร้าง
กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางท่ีก าหนด 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 63.พัฒนาระบบเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรค
จากสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2564 

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
2. ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์  
3.จัดท าฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม (OEHP)  
4.วิเคราะห์ข้อมูล และส่งต่อข้อมูล 
5.สรุปผลการด าเนินการ 
 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 
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 64.พัฒนาร้านอาหาร 
5 ดาว จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ปีงบประมาณ 
2564  

1.ประสานการด าเนินงานผู้รับผิดชอบ
งาน อาห ารป ลอดภั ย  แล ะอ งค์ ก ร
เกี่ยวข้อง คัดเลือกร้านอาหารเข้าร่วม
โครงการฯ 
2.สนับสนุนการด าเนินงานชุดตรวจน้ ายา 
SI-2 ไม้พันส าลี  แอลกอฮอล์ วัสดุอื่นๆ 
3.ประเมินมาตรฐานร้านอาหารที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
4.สรุปผลและติดตาม 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 
 

 65.พัฒนาตลาดสดน่า
ซื้อ ปีงบประมาณ 
2564              

1.ประชุมชี้แจงการด าเนินงานพัฒนา
ตลาดสด น่าซื้อ  
2.ประเมินมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ 
3.สรุปผลและติดตาม 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 66.พัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
อาหารริมบาทวิถี 
(Street Food Good 
Health) 

1.คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย 
2.ด าเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good 
Health) 
3.สรุปผลและติดตาม 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 67.พัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
ตลาดนัด น่าซื้อ 
(Healthy Market) 

1.คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย 
2.ด าเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) 
3.สรุปผลและติดตาม 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 68.พัฒนาและฟ้ืนฟู
ศักยภาพบุคลากร ครู 
ก. ผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหารตาม
กฎกระทรวงฯ 

1.จัดท าทะเบียนรายชื่อวิทยากร ระดับ
อ าเภอ  
2.ส ารวจตรวจสอบคุณสมบัติ บุคลากร
เพ่ืออบรมเพ่ิมเติม 
3.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพตามแผน 
4.สรุปผลและติดตาม  
 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 
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 69.บริหารจัดการ
คุณภาพน้ าบริโภคใน
ชุมชน 

1.จัดท าฐานข้อมูล 
2.สนับสนุนชุดทดสอบเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าบริโภค อ.11 ,ชุดทดสอบคลอรีน
คงเหลือ อ.31  
3.ด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค 
4.สรุปผลการด าเนินงาน 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 70.ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรค
จากสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

1. ชี้ แจงแนวทางการด าเนินงานแก่
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
2. จัดท าข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้านโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมโรคฯ 
3. จัดท าข้อมูลพื้นฐานและกลไกการเฝ้า
ระวังเพ่ือควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมตามท่ี
ก าหนดใน พ.ร.บ.ควบคุมโรคฯ  
4. นิเทศ ติดตามงานคลินิกสุขภาพ
เกษตรกร/ตรวจประเมินมาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัย     และเวช
กรรมสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต./รพ.และ
การใช้สารเคมีทางการเกษตร 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 71.ประชุม
คณะกรรมการควบคุม
โรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี     

1. จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด                
2. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม 
3. จัดท าบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 
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4. ขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัย
สุขภาพจากกการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและปัญหา
ส าคัญในพ้ืนที่ 
5.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ประเด็นที่ 2. มุ่งพัฒนาบริการสุขภาพ (Service Excellence) 
เป้าประสงค์ : หน่วยงานได้มาตรฐาน 

 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2.1 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพทุก
ระดับ 

   

2.1.1 ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ 

1.พัฒนาระบบ
สาธารณสุขในเรือนจ า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี      
ปี 2564 

1.ประชุมคณะกรรมการทบทวนค าสั่งฯ

2.จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขในเรือนจ า 

3.ติดตามผลการด าเนินงาน 

4.ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใน

เรือนจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 

กลุ่มงานพัฒนา

ยุทธศาสตร์

สาธารณสุข 

 2.พัฒนาปฐมภูมิและ
เครือข่าย 
ปีงบประมาณ 2564 
(PCU) 

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วย

บริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิ 

2.เยี่ยมเสริมพลังติดตามการด าเนินงาน

หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิที่เปิดด าเนินการไปแล้ว 

3.ประชุมถอดบทเรียนตามหลักเกณฑ์

ตัวชี้วัดของหน่วยบริการ/เครือข่าย

หน่วยบริการปฐมภูมิ 

กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพและ

รูปแบบบริการ 
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รับผิดชอบ 

 3.พัฒนา 

อสม. หมอประจ าบ้าน 

1.ขยายจ านวนการพัฒนา อสม. 

เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 

2.พัฒนาเพิ่มพูนทักษะ อสม. 

หมอประจ าบ้าน (ประธานต าบล) 

กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพฯ 

(สสม.) 

2.1.2 การจัดการ 

บ าบัด รักษา โรคที่

เป็นปัญหาของพื้นที่ 

4.พัฒนาศักยภาพการ

ด าเนินงาน NCD 

Clinic plus 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 

2.จัดประชุมแลกเปลี่ยนผลการ

ด าเนินงาน NCD Clinic plus  1 ครั้ง/ป ี

3.นิเทศติดตาม 2 ครั้งต่อปี 

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

 5.วิเคราะห์ข้อมูล

ระบาดวิทยาโรคไม่

ติดต่อ (STROKE & 

STEMI รายใหม่) 

1.จัดการฐานข้อมูล 

2.วิเคราะห์ข้อมูล 

3.น าเสนอ คืนข้อมูล 

4.ลงเก็บพื้นท่ีที่พบอัตราป่วยสูง 

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

 6.ป้องกันและควบคุม
วัณโรคจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ปีงบประมาณ 
2564 

1.ประชุม End TB Meeting ติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานวัณโรค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีละ 2 ครั้ง 
2.ประเมินมาตรฐานคุณภาพการดูแล
รักษาวัณโรคในโรงพยาบาล  
3.นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
วัณโรคระดับ รพ.สต.ภายในจังหวัด สุ
ราษฎร์ธานี 
4.ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย MDR-TB, Pre-
XDR, XDR-TB 
5.ติดตามเร่งรัดความครอบคลุมการขึ้น
ทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
 
 

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 
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2.1.3 ส่งเสริมหน่วย
บริการใช้ยาสมเหตุผล 

7.ก้าวไปข้างหน้าสู่การ
ใช้ยาสมเหตุผลจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

1.จัดอบรมวิชาการ 
ลงเยี่ยมพ้ืนที่ 
ประชุมติดตามงาน 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

2.1.4 บริการสุขภาพ
สาขาทารกแรกเกิด 

8.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการกู้ชีพทารก   
แรกเกิด (NCPR ) 

1.จัดประชุมทีมปฏิบัติการกู้ชีพทารก
แรกเกิด 
2.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
การกู้ชีพทารกแรกเกิด โดยใช้ระบบส่ง
ต่อ 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

 9.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการปัญหาที่พบ
บ่อยในการส่งต่อทารก
แรกเกิด (common 
problem in 
newborn) 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปัญหาที่พบ
บ่อยในการส่งต่อทารกแรกเกิด 
(common problem in  newborn) 

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 

2.1.5 พัฒนาคุณภาพ 
การดูแลผู้ป่วย
ประคับประคอง 

10.วางแผนการ

ด าเนินงาน และ

ทบทวนแนวทางการ

ดูแลผู้ป่วยแบ

ประคับประคอง

(Palliative Care)  

1.ประชุมเพ่ือวางแผน ทบทวนแนวทาง

การด าเนินงาน  

2.พัฒนาระบบการจัดการและบันทึก

ข้อมูล 

3.สร้างความพร้อมของบุคลากรทาง

การแพทย์ในการให้บริการ 

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

 11.แลกเปลี่ยนเรียนรู้

พัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายการ

ด าเนินงานดูแลผู้ป่วย

แบบประคับประคอง

(Palliative Care) 

ปีงบประมาณ 2564 

1.นิเทศติดตามการด าเนินงาน และเยี่ยม

เสริมพลังใน ตัวแทนโซน 4 อ าเภอ 

2.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ด าเนินงานระหว่างพ้ืนที่ และสนับสนุน

องค์ความรู้ที่ส าคัญในการด าเนินงาน 

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 
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2.1.6 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช 

12.พัฒนาระบบบริการ

งานสุขภาพจิตและจิต

เวช 

1.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช 

2.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เพื่อ

แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี 

3.นิเทศติดตามการด าเนินงาน และเยี่ยม

เสริมพลังใน ตัวแทนโซน 4 โซน 

4.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ด าเนินงานระหว่างพ้ืนที่ และสนับสนุน

องค์ความรู้ที่ส าคัญในการด าเนินงาน 

5.การจัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาล

ชุมชนในการบริหารจัดการศูนย์พึ่งได้ 

(OSCC) 

6.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงาน 

7.จัดประชุมให้ความรู้เรื่องระบาดวิทยา

โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย 

8.จัดประชุมเรื่องการบันทึกข้อมูล

ผู้ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว 

9.นิเทศติดตามงาน 

10.สรุปผลการด าเนินงานแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

2.1.7 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
(Service Plan) 
- บริจาคอวัยวะ 
- One day surgery  
- 5 สาขาหลัก 

13.พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service 
Plan) ระดับจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2564 

1.จัดประชุมทบทวนค าสั่งฯ และร่วมกัน
จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 
2. จัดประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการ งานService Plan ณ 
โรงพยาบาลแม่ข่าย 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 
สาธารณสุข 
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3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1.8 บริหารจัดการ
โรคมะเร็ง 

14.วางแผนการ

ด าเนินงาน การตรวจ

คัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกมะเร็งล าไส้ใหญ่

และไส้ตรง และมะเร็ง

เต้านม 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน และ

ทบทวนแนวทางการตรวจคัดกรอง 

2.สร้างความพร้อมของบุคลากรทาง

การแพทย์ในการให้บริการ 

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

 15.พัฒนาศักยภาพครู

ฝึกผู้สืบสานพระราช

ปณิธาน สมเด็จย่า 

ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปีงบประมาณ 2564 

1.ฟ้ืนฟูองค์ความรู้ ทักษะที่ส าคัญในการ

ด าเนินงานมะเร็งเต้านม 

2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ด าเนินงานระหว่างพ้ืนที่ 

3. สนับสนุนสื่อมะเร็งเต้านมส าหรับใช้

ในการด าเนินงาน 

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

 16.แลกเปลี่ยนเรียนรู้

และติดตามผลการ

ด าเนินงานป้องกันและ

ควบคุมโรคมะเร็ง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปีงบประมาณ 2564 

1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตาม

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

2.เตรียมความพร้อม การรณรงค์คัด

กรองมะเร็ง 

เต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม

เคลื่อนที่  

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

2.1.9 ลดปัจจัยเสี่ยง   
ด้านสุขภาพประชาชน
ผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติด 

17.พัฒนาระบบบริการ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยยา
เสพติด 

1.การพัฒนาบุคลากรส าหรับงานยาเสพติด 
ตลอดปีงบประมาณ 2564 
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ด้านการเฝ้าระวัง รณรงค์ฯ การบ าบัดรักษา
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และติดตามหลังการ
บ าบัดและผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อ
ความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบัดรักษา

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ 
สุขภาพจิต ยา
เสพติด 



 

   61 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

และติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความ
รุนแรง อย่างต่อเนื่อง 
3.จัดสรรค่าบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดให้
(โรงพยาบาล) หนว่ยบริการสาธารณสุขใน
การบ าบัดรักษาฯ ในระบบสมัครใจ และ
บังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว 
4.การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน สสอ.
ในการบริหารจัดการงานยาเสพติด 
5.พัฒนาสถานบ าบัดผ่านการรับรอง
คุณภาพ HA    ยาเสพติด และการประเมิน
ซ้ า ปี 2564 
6.ขับเคลื่อนนโยบาย Harm reduction ใน
สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7.พัฒนาระบบข้อมูลการบ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
ข้อมูลรายงานการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู 
ข้อมูลติดตาม ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ปี 2564 
8.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการ
ด าเนินงานการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
และการติดตามผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และ
มาตรการลดอันตรายจากการใชย้าเสพติด 
(Harm Reduction) 
9.ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและถอด
บทเรียนด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้เสพ ผู้
ติดยาเสพโดยใช้ชุมชนเป็นศูนยก์ลาง (CBTx) 

2.1.10 พัฒนาระบบ
บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพ ผู้ป่วย
ระยะกลาง 

18.พัฒนาระบบบริการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ไร้
รอยต่อในผู้ป่วยระยะ
กลาง 

1.เยี่ยมนิเทศติดตาม IMC รพ.ระดับ M 
และ F 1 ครั้ง/โซน รวม 4 โซน/ปี 
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เครือข่าย IMC 1 ครั้ง/ปี 
3.ประชุมคณะกรรม 
 

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ 
สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 
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2.1.11 พัฒนาระบบ
บริการงานโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

19.พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย และระบบ
บริการสุขภาพ
โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมอง 

1.จัดประชุม ทบทวนความรู้ และ
แนวทางปฏิบัติงาน โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมอง รพ.ในเครือข่าย และรพ.
เอกชน (รพ.ทักษิณ) 
2.ประชุมคณะกรรมการ SP  
(สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
3.พัฒนาระบบ Fast Track Stroke 
&STEMI ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติย
ภูมิ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถส่งต่อ
ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 4.เร่งรัดพื้นที่ ด าเนินการคัดกรอง CVD 
Risk แยกตามระดับความเสี่ยง และ
จัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
5.จัดท าแผ่นพับ สติกเกอร์ /เพิ่มช่อง
ทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์  สาย
ด่วนฉุกเฉิน 1669 และการสื่อสาร เตือน
ภัย สร้างความรู้ ความตระหนัก (Alarm 
& Alert) เพ่ือประชาชนเข้าถึงข้อมูล 
6.พัฒนาระบบข้อมูล HDC และ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้ป่วยรายใหม่ Stroke& 
Stemi /คืนข้อมูล ระดับอ าเภอทุก
เดือน/ทุกไตรมาส และบูรณาการข้อมูล 
กับงาน IT NCDs และ งาน EMS 
7. นิเทศ ติดตาม ลงพ้ืนที่เยี่ยมเสริมพลัง 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ 
สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 
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2.1.12 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ให้บริการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือกในระบบปฐม
ภูมิและโรคเรื้อรังเพ่ิม
มากขึ้น 

20.พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก  
ปี 2564 

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
การแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2.ประเมินมาตรฐานหน่วยบริการด้าน
การแพทย์แผนไทย 
3.นิเทศติดตามผลการด าเนินงานแพทย์
แผนไทย 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

21.พัฒนาระบบบริการ
การดูแลผู้ป่วย 
อัมพฤกษ์อัมพาตด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย ปี 2564 

1.ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบ
บริการการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
2.อบรมความรู้การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์
อัมพาตด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
3.ลงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อ าเภอพ้ืนที่
ต้นแบบ 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

 22.พัฒนาระบบบริการ
การดูแลผู้ป่วย
เบาหวานด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย  
ปี 2564 

1.ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบ
บริการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 
2.อบรมความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
3.ลงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อ าเภอพ้ืนที่
ต้นแบบ 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

 23.พัฒนา
ประสิทธิภาพความคุ้ม
ทุนการให้บริการแพทย์
แผนไทย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(Planfin) 

1.ประชุมคณะท างานพัฒนา
ประสิทธิภาพความคุ้มทุนการให้บริการ
แพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2.อบรมการพัฒนาประสิทธิภาพความ
คุ้มทุนการให้บริการแพทย์แผนไทย ปี 
2564 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

 24.พัฒนาระบบบริการ
การดูแลผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 
ปี 2564 

1.แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบบริการ
การดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
2.ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบ
บริการการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 
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  ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
3.ประชาสัมพันธ์การดูแลผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
4.ติดตาม ประเมินผล 

 

 25.พัฒนา รพ.สต.
แพทย์แผนไทย 

1.แต่งตั้งคณะท างาน 
2.ประชุมคณะท างาน 
3.ชี้แจงตัวชี้วัด รพ.สต. น าร่อง 
4.ติดตาม ประเมินผล 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

2.1.13 บริหารจัดการ
ระบบบริการสุขภาพ
ช่องปากของประชาชน
ทุกกลุ่มวัย 

26.ประชุมหัวหน้าฝ่าย
ทันตสาธารณสุข 

1.ประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทาง
จัดบริการทันตสุขภาพตามกลุ่มวัยและ
ติดตามตัวชี้วัดในระดับต่างๆ  

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 

2.1.14 พัฒนาระบบ
การบริการกัญชาทาง
การแพทย์ 

27.พัฒนาสถานที่ผลิต
และให้บริการกัญชา
ทางการแพทย์ครบ
วงจรครบวงจร 

1.ประชุมติดตามการด าเนินงาน ลงเยี่ยม
พ้ืนที่ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

2.2 พัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ 

28.พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

1.ทบทวนผลการปฏิบัติงานและจัดท า
แผนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในคัดแยก
ผู้ป่วยฉุกเฉินตามเกณฑ์ ESI /พัฒนา
ทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ 
3. โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น 
4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 1669 
/STROKE/STEMI 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ 
สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 
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 29.งานป้องกันการ
บาดเจ็บและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

1.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตาม
แนวทาง D-RTI 

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ 
สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

2.3 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่เป็น
มิตรกับชาวต่างชาติ 

30.พัฒนาศักยภาพ
สถานบริการสุขภาพ 
สนับสนุนเป็นเมือง
ศูนย์กลางบริการ
สุขภาพอาเซียน 

1.จัดให้มีบุคลากรปฏิบัติงานประจ าศูนย์
ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียน
ด้านสาธารณสุข (ศคอส.) 
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาคม
อาเซียนด้านสาธารณสุข 
3.พัฒนาเครือข่ายประชาคมอาเซียน
ด้านสาธารณสุข 
4.พัฒนาศูนย์ ศคอส./ศบต. และจัดตั้ง
ศูนย์ ศบต. แห่งใหม่ 
5.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

 31.พัฒนาศูนย์บริการ
ตรวจสุขภาพแรงงาน
ต่างด้าวภายใต้
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1.จัดซื้อรถ Mobile X-ray 
2.ก่อสร้างอาคารตรวจสุขภาพ พร้อม
ห้องน้ าแยกชาย-หญิง 
6 Unit ณ รพ.ท่าโรงช้าง 

กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ 

2.4 พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขใน
พื้นที่พิเศษ 

32.พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่
พิเศษ (เกาะ กันดาร 
ห่างไกล) 

1.จัดสรรงบประมาณให้กับพ้ืนที่ 
2. พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการและ
เครือข่ายบริการในพ้ืนที่พิเศษ 
3.พัฒนาคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
4.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 33.พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขทางทะเล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 
2564 

1.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงาน 
2.จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขทางทะเล 
2. จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อม
แผนในภาวะวิกฤติฉุกเฉินด้านการ
สาธารณสุขทางทะเล 
3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

ประเด็นที่ 3. มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Excellence) 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความสุข / การจัดการความรู้สู่นวัตกรรม 

 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3.1 บริหารจัดการ
ก าลังคนด้านสุขภาพ 
 -จัดท าฐานข้อมูล 

1.พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการ
วางแผนอัตราก าลัง 

1.พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรมีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 -วางแผนอัตรา 
 -ปฐมนิเทศ 

2.ปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่ 

1.ด าเนินการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุ
ใหม่โดยหน่วยงานต้นสังกันและร่วม
สัมมนาเครือข่าย 

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

3.2 บริหารจัดการ 
ทรัพยากรบุคคล 
ภายใต้แนวคิด 
MOPH SURAT 
(HRD) 

3.พัฒนาวิชาการและ
จัดการความรู้สู่
นวัตกรรมสุขภาพ 

1.ประกวดผลงานวิชาการ วิจัย R2R 
เรื่องเล่า นวัตกรรม สุขภาพ และพัฒนา
งานในพ้ืนที่ในระดับจังหวัด และระดับ
เขตสุขภาพที่ ๑๑ 

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 4.ประชุม
คณะกรรมการ EC 
เพ่ือพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 
สสจ.สฎ. 

1.ประชุมคณะกรรมกรรมการตามค าสั่ง 
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
สสจ.สุราษฎร์ธาน ี

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 5.ประชุมวิชาการ
สาธารณสุขประจ าปี 
2564 

1.พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 6.ประชุม สัมมนา
บุคลากรสาธารณสุข
เพ่ือพัฒนางาน
สาธารณสุข 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2564 

1.พัฒนาคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล (กวป.) 
2.พัฒนาหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้างาน 
3.ควบคุม ก ากับ ติดตามงานให้เป็นไป
ตามนโยบายและประเด็นการพัฒนา 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

 7.Happy MOPH 
องค์กรแห่งความสุข 

1.หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
happinometer และ HPI 
2.ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
องค์กรแห่งความสุข 

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

3.3 พัฒนาศักยภาพ 
ก าลังคนด้านสุขภาพ 
service plan (HRD) 

8.พัฒนาแผนก าลังคน
ตาม Service plan 

1.ก าหนดแผนฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2564 

กลุ่มงาน
บริหาร 
ทรัพยากร
บุคคล 

 9.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สสจ.สฎ. ปี
2564 

1.ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
พัฒนางานของบุคลากรในสังกัด 

13 กลุ่มงาน
และหน่วยงาน
ในสังกัด 

3.4 สร้างเครือข่าย
ก าลังคนด้านสุขภาพ 
(HRN) 

10.ร่วมผลิตก าลังคน
ด้านสุขภาพสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น 

1.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือผลิต
ก าลังคนด้านสุขภาพ 
2.ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
เพ่ือจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
บริหาร 
ทรัพยากร
บุคคล 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประเด็นที่ 4. มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
เป้าประสงค์ : บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล /ระบบข้อมูลสารสนเทศทันสมัย 

 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4.1.เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา สู่องค์กร 
ธรรมาภิบาล 

   

4.1.1 ส่งเสริมองค์กร
คุณธรรม 

1.ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสแบบ
บูรณาการ 

1.อบรม ITA ให้ความรู้บุคลากร
สาธารณสุข 

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 2.อบรมให้ความรู้วินัย
และจริยธรรมแก่
บุคลากรในสังกัด 
สสจ.สฎ. 

1.บรรยาย/อภิปราย /ให้ความรู้ 
 

กลุ่มกฎหมาย 

 3.พัฒนาองค์กร
หนว่ยงานคุณธรรมใน
หน่วยงานภาครัฐ 

1.ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน 

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

4.1.2 ก ากับดูแล
องค์การที่ด ี(OG) 

   

(1) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ทุก
ระดับ 

4.ขับเคลื่อน
แผนพัฒนางาน
สาธารณสุข 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.มอบนโยบายและชี้แจงแผนงานพัฒนา
งานสาธารณสุข ปี 2564 
2.บริหารจัดการโปรแกรมบริหาร
ยุทธศาสตร์ (sms) ของกระทรวง
สาธารณสุข 
3.ติดตามแผนปฏิบัติราชการ รายเดือน/
ไตรมาส 
4.จัดท าแผนพัฒนางานสาธารณสุขและ
แผนปฏิบัติราชการ 
 
 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 



 

   69 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(2) นิเทศ ติดตาม
ก ากับ ประเมินผล 

5.ตรวจราชการและ
นิเทศงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.ทบทวนค าสั่งคณะกรรมการตรวจ
ราชการและนิเทศงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 
2.ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจ
ราชการและนิเทศงาน(ทีมนิเทศงาน)      
ปี 2564 
3.ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศงาน 
แก่ คบสอ. ปี 2564 
4.นิเทศงาน คบสอ.แยกตามโรงพยาบาล
แม่ข่าย (NODE) 
5.รับการตรวจราชการและนิเทศงาน
กรณีปกติระดับกระทรวงฯ 
6.เยี่ยมเสริมพลัง 
7.วิเคราะห์/ประเมินผลการด าเนินงาน 
8.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

4.2 พัฒนาคุณภาพ
องค์กร 

   

4.2.1 พัฒนาคุณภาพ
หน่วยงาน 

6.ยกระดับการพัฒนา

คุณภาพหน่วยงานสู่

ความเป็นเลิศ 

1. พัฒนาคุณภาพด้วยกระบวนการ 

share and learning 

1.1 QRT ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม

มาตรฐาน HA HPH , QA, LA, XRAY , 

มาตรฐานงานสุขศึกษา PMQA  เพ่ือให้

ผ่านการประเมิน accreditation/ Re 

accreditation  

1.2 ประชุมสัญจร กลุ่มการพยาบาล 

กลุ่มงานเวชฯ งานรังสีวินิจฉัย, งาน

เอกซเรย์ 

1.3 ประชุมคณะท างาน PMQA สสจ. 

 

กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพและ

รูปแบบบริการ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  2. พัฒนาระบบสารสนเทศระบบส่งต่อ 

2.1 ประชุมคณะกรรมการส่งต่อ 

2.2 ประชุมองค์กรแพทย์ 

2.3 ตรวจสอบเวชระเบียน (audit 

chart) 

กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพและ

รูปแบบบริการ 

  (3) พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพบริการ 

3.1 จัดประชุมผู้รับผิดชอบมาตรฐานสุข

ศึกษารายโซน 

3.2 จัดประชุมเตรียมความพร้อม

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลด

โรคไม่ติดต่อ ระดับเขต /จังหวัด 

3.3 จัดประชุมผู้รับผิดชอบการสร้าง

เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในต าบล

จัดการคุณภาพชีวิต (มาตรฐานสุข

ศึกษา/หมู่บ้านปรับเปลี่ยน/ยุวอาสา

สมัครสาธารณสุข) 

3.4 อบรมมาตรฐานการพยาบาล

ภายนอก QA 

3.5 ประชุมมาตรฐาน HA 

 

  4. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยในโรงพยาบาลตามมาตรฐานที่

จ าเป็นต่อความปลอดภัย 9 ข้อ ของ 

สรพ. 

 

4.2.2 พัฒนาคุณภาพ
หน่วยบริการปฐมภูมิ 

7.พัฒนาปฐมภูมิและ

เครือข่ายปีงบประมาณ 

2564 

1.อบรมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน

ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกณฑ์

มาตรฐาน  รพ.สต.ติดดาว (ครู ข) 

2.จัดประชุมชี้แจงทีมประเมิน 

กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพและ

รูปแบบบริการ 



 

   71 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  3.ประเมิน รพ.สต.ติดดาวตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
4.ถอดบทเรียนการพัฒนา รพ.สต. 
ติดดาว จ.สุราษฎร์ธานี 

 

 8.พัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ
ให้บริการ OSSC 

1.พัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จเพื่อให้บริการประชาชนในการ
ติดต่อเกี่ยวกับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพและบริการสุขภาพ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

4.3 พัฒนาระบบ
ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.3.1 จัดท าฐานข้อมูล

กลางหน่วยงาน ด้าน

ทรัพยากรสาธารณสุข 

และพัสดุ 

4.3.2 จัดการระบบ

ข้อมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศของ

หน่วยงาน 

9.พัฒนางาน
สารสนเทศด้านสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2564 

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด 
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคุณภาพข้อมูล
เวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค 
ปีงบประมาณ 2564 
3.ประชุมชี้แจงการใช้งานHDC เพ่ือ
ติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้
งานและเทคนิคต่างๆของโปรแกรม 
HOSxP และ JHCIS 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

10.พัฒนา Digital 
Transformation เพ่ือ
ก้าวสู่การเป็น Smart 
Hospital จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ปี 2564 

1.จัดอบรมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงพยาบาล (หลักสูตร 
Programing) จ านวน 5 วัน 
2.จัดท าแผนพัฒนาการด าเนินงาน 
Digital Transformation 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 
(ICT) 

4.4 บริหารการเงิน
การคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

11.พัฒนาศูนย์จัดเก็บ
รายได้หน่วยบริการ 
โดยใช้โปรแกรม E-
HOS Accounting 

1.จัดตั้งศูนย์จัดเก็บรายได้  
2.อบรมการใช้โปรแกรม 
3.นิเทศงาน รพ. 

กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ 

 12.เฝ้าระวัง ติดตาม 
ประเมินผลการบริหาร
จัดการด้านการเงินการ
คลัง โดยใช้เครื่องมือ 

1.ประเมินประสิทธิภาพ TPS 
2.นิเทศติดตาม  
3.น าเสนอ CFO จังหวัด 

กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ทางการเงิน Total 
Performance Score 

  

 13.พัฒนาศักยภาพ
หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการเงินการคลัง
เครือข่าย 

1.ประชุมชี้แจงนโยบายหัวหน้างาน
ประกันของโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง 

กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ 

 14.พัฒนาการบริหาร
จัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 
2564 

1.ประชุมคณะท างาน 
ด าเนินการสืบราคาร่วม 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

ประเด็นที่ 5. มุ่งพัฒนาเมืองสมุนไพรครบวงจร (Herbal city excellence) 
เป้าประสงค์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีคุณภาพ 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5.1 บริหารจัด
การเมืองสมุนไพร 

1.บริหารจัดการและ
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานเมือง
สมุนไพร 

1.จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
2.ประชุมคณะกรรมการวิจัย 
3.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 
4.ประเมินผลโครงการเมืองสมุนไพรและ
ก ากับติดตามแผน 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและหน่วย
บูรณาการ 

5.2 พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

2.พัฒนาท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
-คลองร้อยสาย 
-ท่าฉางโมเดล 
-เขื่อนรัชชประภา 

1.ก าหนดอัตลักษณ์เด่นของแต่ละต าบล 
2.สร้างเรื่องราวที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
3.จัดท าแผนการพัฒนาศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแต่ละต าบล 
4.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเส้นทาง
การท่องเที่ยว 
5.พัฒนามาตรฐาน Food Safety 
6.อบรมคนเล่าเรื่อง คลองร้อยสาย 
7.อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแพทย์
แผนไทยหลักสูตร 330 ชั่วโมง 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและหน่วย
บูรณาการ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5.3 สร้างความ
เข้มแข็งโรงแปรรูป
สมุนไพร 

4.ส่งเสริมการใช้
สมุนไพรในหน่วย
บริการสาธารณสุข
พัฒนาระบบผลิตและ
โรงงานพัฒนาต ารับยา
สมุนไพร/
เครื่องส าอาง/อาหาร 

1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือทดสอบ
การตลาดก่อนผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
2.อบรมความรู้การเป็นผู้ประกอบการ 
3.จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ
แปรรูปสมุนไพร 
4.จัดท าแผนพัฒนาระบบผลิตและ
โรงงาน 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและหน่วย
บูรณาการ 

5.4 ส่งเสริมการตลาด
และการ
ประชาสัมพันธ์ 

5.ประชาสัมพันธ์
โครงการเมืองสมุนไพร
สุราษฎร์ธานี 

1.ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อน 
แบรนด์ “มนต์ไพร” 
2.ประชุมคณะกรรมการด้านการตลาด
และประชาสัมพันธ์ 
3.จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเมือง
ทองธานี 
4.งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย
แห่งชาติ จังหวัดภาคใต้ 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและหน่วย
บูรณาการ 

5.5 พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

6.พัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

1.พัฒนาบรรจุภัณฑ์สมุนไพร 
2.การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร 
3.การตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสมุนไพร 
4.การอบรมให้ความรู้วิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
การยื่นรับมาตรฐาน GAP และเกษตร
อินทรีย์ 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและหน่วย
บูรณาการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก 



กระทรวงสาธารณสุข







แผนงานที่ 5 : 
การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ

1) โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ

2) โครงการพัฒนาเครือขายกำลังคนดานสุขภาพ และ อสม.

3) โครงการชุมชนสรางสุข โดยตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 6 : 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง

2) โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดตอ โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ำ

3) โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยา

    อยางสมเหตุสมผล

4) โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย

5) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

6) โครงการการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและ

    การดูแลผูปวยกึ่งเฉียบพลัน

7) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยฯ

8) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

9) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

10) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

11) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

12) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

13) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

14) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถายอวัยวะ

15) โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

16) โครงการการบริบาลฟนสภาพระยะกลาง (Intermediate Care; IMC)

17) โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery: ODS

18) โครงการกัญชาทางการแพทย

แผนงานที่ 7 : 
การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการสงตอ

1) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและ

    ระบบการสงตอ

แผนงานที่ 8 : 
การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ

1) โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ

แผนงานที่ 9 : 
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร การทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย

1) โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย

แผนงานที่ 10 : 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนดานสุขภาพ
1) โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ

2) โครงการบริหารจัดการกำลังคนดานสุขภาพ

3) โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข

แผนงานที่ 11 : 
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

1) โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส

2) โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ

แผนงานที่ 12 : 
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ

1) โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ 

2) โครงการ Smart Hospital

แผนงานที่ 13 : 
การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
1) โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน

2) โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง

แผนงานที่ 14 : 
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ

1) โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพและ

    เทคโนโลยีทางการแพทย

แผนงานที่ 15 : 
การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ

1) โครงการปรับโครงสรางและพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ

ยุทธศาสตรความเปนเลิศ
ดาน
Excellences44 15แผนงาน

42 โครงการ

15
42 

สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 
และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ

Promotion Prevention & 
Protection Excellence บริการเปนเลิศ

Service Excellence
บุคลากรเปนเลิศ

People Excellence
บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล

Governance Excellence

แผนงานที่ 1 : 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

1) โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

2) โครงการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของประชากร

แผนงานที่ 2 : 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

1) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

แผนงานที่ 3 : 
การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

1) โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

2) โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3) โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและ

    บริการสุขภาพ

แผนงานที่ 4 : 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

1) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 
(Promotion Prevention & 
Protection Excellence)

2 ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ 
(Service Excellence)

3 ยุทธศาสตรดานบุคลากรเปนเลิศ 
(People Excellence)

4 ยุทธศาสตรดานบริหารเปนเลิศ
ดวยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence)





ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง

•

•

•

•

•

•

•





ไตรมาส 1 (3 เดือน) 
1. แผนปฏิบัติการระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.64
2. คู่มือการด าเนินการ ของ อสม.หมอประจ าบ้าน 
3. รวบรวมจ านวนกลุม่เปราะบาง

ไตรมาส 2 (6 เดือน)

1. ประชาชนคนไทยจ านวน 20 ล้านคน มีหมอประจ าตัว 3 คน
2. จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
2,000 ทีม
3. อบรม อสม. หมอประจ าบ้าน 75,032 คน

ไตรมาส 3 (9 เดือน)

1. ประชาชนคนไทยจ านวน 22 ล้านคน มีหมอประจ าตัว 2 คน
2. จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหนว่ยบริการ
ปฐมภูมิ 2,200 ทีม

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
1. ประชาชนคนไทยจ านวน 25 ล้านคน มีหมอประจ าตัว 2 คน
2. จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหนว่ยบริการปฐมภูมิ 
2,500 ทีม
3. มี พชอ.ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 10 ล้านคน

พัฒนากลไกการด าเนินงานปฐมภูมิ พัฒนาก าลังคนในระบบสุขภาพปฐมภูมิ พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ สร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วม

1. ขับเคลื่อนพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 / 
กม.ลูกอื่น ๆ
2. สนับสนุนการขับเคลื่อน พชอ.
3. แผนพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2564-65
4. พัฒนาขอบเขตบริการสุขภาพปฐมภูมิและกลไก
การเงินการคลังฯ
5. พัฒนาระบบข้อมูลปฐมภูมิ (แพทย์คู่ประชาชน/ 
HIE/ระบบให้ค าปรึกษา /PHR)
6. สื่อสารนโยบายแก่บคุลากรทุกระดับ
7. ขึ้นทะเบียนหนว่ยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พรบ.ฯ (2500 ทีม)

1. สนับสนุนการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
2. สนับสนุนการพัฒนาแพทย์ /คณะผู้ให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
3. พัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจ าบ้าน
4. พัฒนาทีมเลขานุการ คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ
5. พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจ

1. พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ของหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
2. พัฒนาหลักเกณฑ์คุณภาพ/มาตรฐานของหนว่ย
บริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
3. พัฒนาหน่วยบริการให้ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
4. หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหนว่ยบริการปฐม
ภูมิมีข้อมูลบริการที่เชื่อมโยง
5. ประสานเชื่อมโยงระบบส่งต่อ
6. ประชาชนสามารถการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง
และสามารถจัดการสุขภาพตนเองได้

1. ภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอมีส่วนร่วมในการ
2. จัดบริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 
15 ล้านคน
3. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในระบบสุขภาพ
4. ประสานและจัดการระบบข้อมูลองค์ความรู้ส าหรับ
ประชาชน
5. สื่อสารช่องทางการติดต่อ หมอประจ าตัว 3 คน 
และสร้างการรับรู้กับประชาชน 25 ล้านคน

หน่วยงานหลัก : สป. (สสป.)
หน่วยงานร่วม: กรม สบส./กรม คร./กรม อ./สปสช./สรพ./สบช./สสส.
กอง กม./ศทส./กอง ศภ.

1. จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน (25 ล้านคน )
2. การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครอืข่ายหน่วยบริการสขุภาพปฐมภูมิ ตาม พรบ.ฯ (2,500 ทีม)                                       
3. พชอ.ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง (10 ล้านคน) 

พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ  ลดเวลารอคอย ลดค่าใช้จ่าย สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบือ้งต้นเมื่อมีอาการเจ็บปววยได้อย่างเหมาะสม

สป.(สสป./กบรส./กองเศรษฐ์), สบส., กรมวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง, สบช., สรพ., สสส., สปสช., ปกส., กค., มท. (ปค./สถ) , พม., พว., อว., แพทยสภา, ราชวิทยาลัย FM, กทม. 



ไตรมาส 1 (3 เดือน) 
1. สร้างภาพลักษณ์เมืองสมุนไพรคลัสเตอร์ท่องเที่ยวฯ ผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2. ส่งเสริม สถานประกอบการและสถานพยาบาลให้มีมาตรฐานรองรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ตาม
มาตรการผ่อนคลายของรัฐบาลในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐานท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 2) 
4 .  พั ฒนาวิ ธี การตรวจ/นวั ตกรรมเครื่ องมื อแพทย์  เพื่ อรองรั บสถานการณ์ โรคติ ดเช้ื อไวรั สโคโรนา 
2019 ระลอกที่ 2
5. มีต้นแบบผลิตภัณฑ์บริการที่ผ่านการวิจัยพัฒนา
6. ชุดข้อมูลความรู้การท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ (Health Tourism) และอาชีวการแพทย์
(Occupational Medicine)
7. มีเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ (Health Tourism) และอาชีวการแพทย์
(Occupational Medicine)

ไตรมาส 2 (6 เดือน) 
1. ขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
2. เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ผ่านช่องทาง Online และ Offline  
3. ได้วิธีการตรวจ/นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
ระลอกที่  2
4. มีรูปแบบการด าเนินการรองรับการ เป็นสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness 
Quarantine) สถานกักกันในสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) และการท่องเที่ยวแบบ Exclusive 
Travel Area (ETA) รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภท Special Tourist VISA (2 จังหวัด)
5. สถานประกอบการเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) สถาน
กักกันในสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) และการท่องเที่ยวแบบ Exclusive Travel Area (ETA) 
รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภท Special Tourist VISA (1 แห่ง)
6. เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับเศรษฐกิจในชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (2
จังหวัด)
7. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐานท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 3)
8. ได้แนวทางมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอาชีวการแพทย์
9. ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนกิจการน าร่องบริการสุขภาพสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่พัฒนาจากแนวคิดต้นแบบ (sandbox) ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ไตรมาส 3 (9 เดือน) 
1. เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับเศรษฐกิจในชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ (5 จังหวัด)
2. มีนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์รองรับสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 2 (2
ผลิตภัณฑ์)
3. มีหน่วยบริการตรวจเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน (4 รายการ)
4. มีรูปแบบการด าเนินการรองรับการเป็นสถานกักกันในกิจการเพื่อสขุภาพ (Wellness Quarantine) 
สถานกักกันในสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) และการท่องเที่ยวแบบ Exclusive Travel Area (ETA) 
รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภท Special Tourist VISA (2 จังหวัด)
5. สถานประกอบการเข้าร่วมเปน็สถานกักกันในกิจการเพื่อสขุภาพ (Wellness Quarantine) สถาน
กักกันในสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) และการท่องเที่ยวแบบ Exclusive Travel Area (ETA) 
รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภท Special Tourist VISA (1 แห่ง)
6. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐานท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 4)
7. สถานพยาบาลกลุม่เปา้หมายได้รับการพัฒนาวิชาการและจดัการความรู้ น าไปขยายผลการจดับรกิาร
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) และอาชีวการแพทย์ (Occupational Medicine) 
8. มีแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มเปา้หมาย อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจรและการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ไตรมาส 4 (12 เดือน) 
1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการจดแจง้ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 20)
2. มีผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม (2 ผลิตภัณฑ์)
3. ประเทศไทยมีนวัตกรรมทางการแพทย์และศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานสากล 
4. มีรูปแบบการด าเนินการรองรับการเป็นสถานกักกันในกิจการเพื่อสขุภาพ (Wellness Quarantine) 
สถานกักกันในสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) และการท่องเที่ยวแบบ Exclusive Travel Area (ETA) 
รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภท Special Tourist VISA (2 จังหวัด)
5. สถานประกอบการเข้าร่วมเปน็สถานกักกันในกิจการเพื่อสขุภาพ (Wellness Quarantine) สถานกักกัน
ในสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) และการท่องเที่ยวแบบ Exclusive Travel Area (ETA) รองรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภท Special Tourist VISA (1 แห่ง)
6. มีสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) (2 จังหวัด)
7. มีสถานกักกันในสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) (2 จังหวัด)
8. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐานท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 5)
9. สถานพยาบาลมีขีดความสามารถในการจดับริการการแพทย์เชิงปอ้งกัน ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Health Tourism) และอาชีวการแพทย์ (Occupational Medicine) อย่างมีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
(ร้อยละ 5)

มาตรการที่ 1
ขับเคลื่อนการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness)

มาตรการที่ 2 ขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพ่ิมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และ
บริการทางสุขภาพ

มาตรการที่ 3
ขับเคลื่อนการส่งเสริมการค้าการลงทุน การตลาด และประชาสัมพันธ์

1. สถานประกอบการและสถานพยาบาลมีมาตรฐานรองรับชาวไทยและชาวต่างชาติตามมาตรการผ่อนคลาย
ของรัฐบาลครอบคลุมทุกจังหวัด
2. มีจังหวัดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้นแบบในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง 
3. มีระบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
4. มีมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอาชีวการแพทย์

1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์รองรับ
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 2
2. ยกระดับการเป็นศูนย์กลางศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการผลิตเครื่องมือแพทย์
3. ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐให้มีศักยภาพในการผลิตในกลุ่มสมุนไพร เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

1. ส่งเสริมจับคู่เจรจาทางธุรกิจด้านบริการสุขภาพแบบครบห่วงโซ่ ในช่องทางที่มีศักยภาพ
2. ประชาสัมพันธ์ในนามประเทศไทยแบบ Country Branding และส่งเสริมให้มี Outlet ของประเทศไทย
3. ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนกิจการน าร่องบริการสุขภาพสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

หน่วยงานหลัก: กรม สบส.
หน่วยงานร่วม: กรม พท/กรม ว/ อย./กอง กศภ.

เป้าหมาย : 1. สถานประกอบการด้านการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รบัมาตรฐานเพิ่มขึน้ 2. สถานที่กักกันตวัตามทีร่ฐัก าหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรบัชาวต่างชาติเพิ่มขึน้  
ตัวช้ีวัด : 1. อัตราการเพิ่มขึน้ของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพทีไ่ดร้ับมาตรฐานการท่องเทีย่ว (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5) 2. สถานที่กักกันตัวตามทีร่ัฐก าหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรบัชาวต่างชาติเพิม่ขึน้ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5)  
ผลผลิต : 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของนวตักรรมผลิตภัณฑ์/บริการทางสุขภาพเพิม่ขึน้  2. สถานประกอบการดา้นการทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพไดร้บัมาตรฐานการท่องเทีย่ว 3.สถานที่กักกันตวัตามที่รฐัก าหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรบันักท่องเทีย่วชาวตา่งชาตปิระเภทพิเศษ 
ผลลัพธ์ : 1. ประเทศไทยมีความพร้อมในการให้บริการดา้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการทางสุขภาพสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาต ิ(Medical & Wellness Hub)

1. ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับของ Global COVID-19 Index (GCI) อยู่ในอันดับที่ 1 จากยอดการรักษาพบว่า ได้รับคะแนนที่ดีที่สุดของโลก ทั้งด้านการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index) นอกจากนี้ยังอยู่อันดับที่ 5  คือ ประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุด
ในโลก ซึ่งจากการที่การสาธารณสุขของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีเช่นนี้ จะเป็นโอกาสส าคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทย
2. ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์แนวทางการก าหนดสถานที่กักกันที่รัฐก าหนด พ.ศ.2563 ซึ่งได้ก าหนดสถานที่กักกันในโรงพยาบาล (Hospital Quarantine) ส าหรับผู้ปววย    ชาวไทย และสถานที่กักกันตัวในโรงพยาบาลทางเลือก 
(Alternative Hospital Quarantine) ส าหรับชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่ก าหนดและได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าเท่านั้น โดยใช้สถานพยาบาลเป็นสถานที่กักกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อเชื้อโควิด-19 พร้อมกับการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า14 วัน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐบาลก าหนด 

สธ.(สบส.,พท.,ว.,อย.) ร่วมกับ กท.,พณ.,กต.,มท.,ททท.,สมาคมโรงพยาบาลเอกชน, สภาหอการค้า
ไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,วสิาหกิจชุมชน

สธ.(พท.,อย.,ว.,สบส.) ร่วมกับ กษ.,กท.,พณ.,อว.,อก.,มท.,ททท., สภาหอการค้าไทย, สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,เครือข่ายมหาวิทยาลัย

สธ.(สบส.,พท.,สป.) ร่วมกับ BOI.,กท.,ททท.,พณ.,กต.,สมาคมโรงพยาบาลเอกชน, สภาหอการค้าไทย, 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ไตรมาส 1 (3 เดือน) 
1. มีฐานข้อมูลผู้ปลูก/พื้นที่ปลูก/ข้อมูลการซื้อขายสมุนไพรระดับจังหวัด 
2. มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมืองสมุนไพรเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
3. มีการส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการสมุนไพรในจังหวัด
4. มีการสร้างภาพลักษณ์สมุนไพรผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหาร ความงาม และการแพทย์แผนไทย
5. สุ่มตรวจรับรองมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรจากเมืองสมุนไพร (COA) 

ไตรมาส 2 (6 เดือน) 
1. มีเกษตรกรรายใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง GAP/Organic สมุนไพรปีละ 50 ราย 
2. มีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ที่ได้รับการรับรอง Organic อย่างน้อย 1 แหล่ง 
3. มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/โรงงานสมุนไพร/ข้อมูลการซื้อขายของโรงงานอุตสาหกรรม  
4. มีฐานข้อมูลปริมาณนักท่องเที่ยวและมูลค่าการท่องเที่ยวของจังหวัด
5. ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อม่ันวัตถุดิบสมุนไพรผ่านตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร 

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
1. รายงานข้อมูลมูลค่าการบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
จังหวัด
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อม่ันผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่าน
นิทรรศการร่วมกับ Modern trade

ไตรมาส 3 (12 เดือน)
1. เมืองสมุนไพรทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองสมุนไพร
ร้อยละ 60
2. อัตราการเพิ่มข้ึนของมูลค่าการบริโภคสมุนไพร ร้อยละ 5
(2,600 ล้านบาท)
3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการจดแจ้งเพิ่มข้ึนร้อยละ 20

ไตรมาส 1 (3 เดือน) 

1. หน่วยงานกลางขับเคลื่อนงานได้  2. Guidance/CPG แบบบูรณาการ

3. อบรมครอบคลุมสหวิชาชีพ 4. ระเบียบได้รับการแก้ไข (กัญชง,เงินบ ารุง)

5. พัฒนาการวิเคราะห์สารส าคัญ/สารปนเปื้อน/สารมาตรฐาน  6. ปชช.ได้รับความรู้ถูกต้อง

คลินิกบูรณาการฯ* หมายถึง การจัดบริการร่วมกันดูแลผู้ปววยระหว่างแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย 3 รูปแบบ 

(1 ห้อง 2 หมอ / แผนไทยFirst / แผนปัจจุบันFirst) พยาบาลเป็น case manager 

ไตรมาส 2 (6 เดือน)

1. กฎหมายได้รับการแก้ไข (กัญชา)

2. คลินิกบูรณาการฯ* (ร้อยละ 30)

3. มีผลิตภัณฑ์กัญชาจ่ายในผู้ปววยในสถานพยาบาลเอกชน

ไตรมาส 3 (9 เดือน)

1. คลินิกบูรณาการฯ (ร้อยละ 40)

2. มีผลงานวิชาการสนับสนุนกัญชา ED/ชุดสิทธิประโยชน์

3. ผลวิจัยกัญชงต่อยอดเชิงพาณิชย์

4. มีการปลูก/ใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต

ไตรมาส 4 (12 เดือน)

1. คลินิกบูรณาการฯ (ร้อยละ 50)

2. เชื่อมโยงฐานข้อมูลส าเร็จ

3. มีเอกสารเสนอ ED/ชุดสิทธิประโยชน์ (2 รายการ)

4. ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชง (เครื่องส าอาง) (5 ผลิตภัณฑ์)

1. ความตื่นตัวด้านการใช้กญัชาและกญัชงในระบบสุขภาพเกิดขึ้นจาก พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 บังคับใช้ และด าเนินการพัฒนาให้มีการใชป้ระโยชนท์างการแพทย ์พบว่า ได้มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยต ารับยาแผนไทยที่มกีัญชาปรุงผสมและ
น้ ามันกัญชาหมอเดชาทั้งสิ้น 63,120 ครั้ง จากหน่วยบริการทั้งสิ้น 363 แห่ง มีการเข้าถึงสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก อภ. จ านวน 309 ราย 2. การผลักดันสมุนไพร กัญชา กัญชงก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อมาใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ หรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับบริการ/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ สนับสนุนการส่งออก เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กบัประเทศเพิ่มขึ้น แต่ตอบสนองการเป็น Medical Hub ในอนาคต

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า

1. เพิ่มการเขา้ถึงผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อย่างมีประสิทธภิาพ/คุณภาพ
1.1 พัฒนาระบบบริการ 
1.2 ด้านการสื่อสารและสร้างความรบัรู้

2. เพิ่มช่องทางตลาดผลิตภณัฑ์สุขภาพจากกัญชงในระดบัอุตสาหกรรม
3. การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ครอบคลุมภูมิปัญญาและสมรรถนะบุคลากร

4. กลไกการขับเคลื่อน และติดตามประเมนิผล
4.1 จัดตั้งสถาบันพืชมีฤทธเ์สพตดิ เป็นองค์กร/หน่วยงานประสาน
4.2 ด้านกฎหมาย / คกก. ก าหนดนโยบายระดับชาติ
4.3 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

หน่วยงานหลัก: สถาบันกัญชา, กรม พท.
หน่วยงานร่วม: กรม พ./กรม ว./กรม จ./อย./อภ./กบรส./
กรม สบส./กรม คร./สปสช./สวรส./
IHPP/HITAP

KPI : 1) จ านวนหน่วยบริการที่มีการจัดบริการคลนิิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการครอบคลุม รพ.สังกัด ก.สธ. และสถานพยาบาลภาคเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2) เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนาด้านเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 ของจ านวนเมืองสมุนไพรทั้งหมด 14 จังหวัด

Output :  1) หน่วยบริการที่มีการจัดบริการคลนิิกกญัชาทางการแพทย์แบบบูรณาการครอบคลมุในระดับ รพศ./รพท. รพช. สังกัด ก.สธ. และสถานพยาบาลภาคเอกชน 2) เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนาด้านเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย 
Outcome : 1) มูลค่าการบริโภคสมุนไพรในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5 (2600 ล้านบาท) 2.) ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ และกัญชงเพ่ือสุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัย 3) ประเทศ องค์กร ประชาชน สามารถเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย มีทางเลือกดูแลสุขภาพ

1.1ยกระดบัและเพิม่คุณภาพวตัถุดบิสมุนไพร
1.2เกิดตลาดกลางวัตถดุิบสมนุไพร

2.1 ส่งเสริมพัฒนาสมนุไพรที่มศีักยภาพตามความต้องการตลาดทั้งใน/ต่างประเทศและส่งเสรมิตอ่ยอดเชิงเศรษฐกจิ 
2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมสมนุไพรและผลิตภณัฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม 

3.1 ส่งเสริมจับคู่เจรจาทางธรุกจิด้านสมนุไพรแบบครบห่วงโซ่
3.2 สร้างภาพลักษณ์ผ่านการประชาสัมพันธ ์(รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ  ใช้) และส่งเสริมให้มี Outlet ของไทย

สถาบันกัญชา/กรม พท./กรม พ./กรมจิต/ คกก. ขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ก.สธ. สถาบันกัญชา /กบรส./กรม พท./กรมจิต/กรมวิทย์/อย. อภ./สบส./กรม คร. สถาบันกัญชา /กบรส./กรม พ. พท./กรมจติ/อย./สบส./กรม คร.

กลไกการขับเคลื่อน 4.1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรฯ และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 4.2 เร่งรัดการออกกฎหมายล าดับรองภายใต้ พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สธ. (พท.  กรมวิทย)์ / กษ. / ทส. สธ. (พท. อย. กรมวิทย์) /อก. /พณ./ อว./ สภาอุตฯ สธ. (พ. พท. กรมจิต อย. สบส.)/ พณ./ มท./ ดส./กท./ททท./กต./สภาหอการค้า/สภาวิชาชีพ (พ. ภ. พท.)



ไตรมาส 1 (3 เดือน) 
1. ประชุมประสานนโยบายร่วมกับ เขตสุขภาพ และ สสจ
2. ประชุมร่วมกับสถานประกอบการและทอ้งถิ่น (ระดับ
เขตสุขภาพ) 
3. เปิดตัว Model อาหารริมบาทวถิี (Street Food 
Good Health) และตลาดนัด น่าซ้ือ (Healthy Market) 
ระดับประเทศ

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1. มหกรรมเปิดตัวก้าวท้าใจ Season3 ระดับประเทศพร้อมกับระดับเขต
2. กิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน ก้าวท้าใจ Season3 และอาหารริม
บาทวิถี (Street Food Good Health) และตลาดนัด น่าซ้ือ (Healthy 
Market) รายเขต
3. ครอบครัวเข้าถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ New normal 
สะสมจ านวน 2,000,000 ครอบครัว 
4. ผู้ประกอบการเข้าถึงการประเมนิตนเองเพื่อยกระดับผ่าน NPP  (รวม กทม.)  
• ตลาดนัด น่าซ้ือ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง 
• อาหารริมบาทวถิ ี(Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง 

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
1. ครอบครัวเข้าถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ New normal สะสม
จ านวน 4,000,000 ครอบครัว  (ก้าวท้าใจ season3)
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมนิและเฝ้าระวงัสถาน ประกอบการ 
ครอบคลุม 76 จังหวัด  (รวม กทม.)

ไตรมาส 4 (12 เดือน)

1. ครอบครัวเข้าถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ New normal    

สะสมจ านวน 5,000,000 ครอบครัว  (ก้าวท้าใจ season3)
2. สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 76 จังหวัด

(รวม กทม.) 
• ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง 
• อาหารริมบาทวถิ ี(Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง

การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการด้านการส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่ 
และการพัฒนาระบบ Digital Health Platform 

การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพวิถีใหม่
การพัฒนาระบบบริการรองรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ 

New normal
1. ยกระดับ platform 10 ล้านครอบครัวไทยเป็น National PP Platform (NPP) ส าหรับ
ประชาชน (3อ) 
2. พัฒนาหลักเกณฑ์อาหารริมบาทวถิ ี(Street Food Good Health) และตลาดนัด น่าซ้ือ 
(Healthy Market) ในระบบออนไลน์
3. สื่อสารหลักเกณฑ์อาหารริมบาทวถิี (Street Food Good Health) และ ตลาดนัด น่าซ้ือ 
(Healthy Market) ให้พื้นที่รับทราบ
4. พัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจสอบเฝ้าระวงัผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ที่วางจ าหน่ายในตลาด
นัด(Healthy Market) และบริเวณริมบาทวิถ ี(Street Food Good Health) (รวมถึงในร้าน
ช าร้านสะดวกซ้ือและห้างสรรสินค้า)

1. ประชาชน
• คัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่าน NPP (3อ) (10 ล้าน   ครอบครัวไทย)
• สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน (ก้าวท้าใจ Season3/healthier choice 

(เมนูชูสุขภาพ)/food safety)
2. ผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่
• การพัฒนาศักยภาพ/การเสริมสร้างความรอบรู้ให้ผู้ประกอบการ/พชอ./อปท./เจ้าหนา้ที่

สาธารณสุข
• ยกระดับมาตรฐานผ่าน TSC (อาหารริมบาทวถิี (Street Food Good Health) และ

ตลาดนัด น่าซ้ือ (Healthy Market)) 

1. การจัดบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ (NCD/DPAC Clinic)

1. ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ จ านวน 5,000,000 ครอบครัว
2. สถานประกอบการปรบัปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 76 จังหวัด

การส ารวจพฤติกรรมสุขภาพสุขภาพที่พึงประสงค์ของคนไทยอาย ุปี 2563 พบว่า คนไทยพฤติติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 35.25 และ จากการประเมนิความรอบรู้ด้านสุขภาพจติประชาชนไทย ปี 2560 พบว่าคนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ร้อยละ 43.79 และ
ผลการส ารวจผลกระทบของ covid-19 ต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อโรค NCD ในเดือนเมษายน 2563 พบว่า การระบาดของโรค โควิด-19 ส่งผลให้คนไทยออก าลังกายน้อยลง  ร้อยละ 46.64 และมีน้ าหนักตัวเพิ่มมากขึน้ ร้อยละ 29.3 ซ่ึงการออกก าลังกายอยา่งเหมาะสม 
การรับประทานอาหารที่มปีระโยชน ์ปลอดภัย และการมีสุขภาพจติที่ดี จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย และช่วยลดความรุนแรงของโรคโควิด 19 ได้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมกีารส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ภายใต้วิถีชีวติใหม่ (New normal)

อ./จ./สสอป.สป./สบส./อย./สพฉ. อ./ จ./สสอป.สป./สบส./ว.//อย./สสส. อ./จ./สสอป.สป/คร./พ./สพฉ

หน่วยงานหลัก : กรม อ./กรม จ./สสอป.สป.
หน่วยงานร่วม : กรม คร./กรม สบส. /อย./สพฉ./กรม ว./

สสส./กรม พ.



ไตรมาส 1 (3 เดือน) 
1. Staff-Stuff-System & ICS พร้อม               
2. ทุกจังหวัดมีและซ้อมแผน และ SOP
3. CDCU เพิ่ม 3 เท่า (surge capacity)
4. Lab ทุกจังหวัด ได้ผลตรวจใน 1 วัน

ไตรมาส 1 (3 เดือน) 
4. ร้อยละ 30 ของ ปชช.กลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
5. มี Realtime Dashboard ส าหรับผู้บริหารตัดสินใจ
6. ระบบกักกัน (Quarantine) ที่ได้มาตรฐานทุกจังหวัด

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
1. อัตราปววยตายไม่เกนิค่าเปา้หมาย

Preparedness Detection Response Recovery

1. Situation Awareness:  Risk prioritisation & 
resource mapping 
2. โครงสร้างพ้ืนฐาน: ปรับปรุง IT infrastructure ท่ี
ส าคัญจ าเป็นต่างๆ ยกระดับห้องปฏิบัติการและน า rapid 
test มาใช้ จัดเตรียมเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา และชุด
ตรวจหาเชื้อ ความมั่นคงด้านวัคซีนและเวชภัณฑ์
3. ระบบ : จัดท าแผน BCP จัดระบบ BCM ปรับปรุง SOP 
ซ้อมแผน การสร้างความรอบรูแ้ละสือ่สารความเสีย่ง
4. กฎหมาย : จัดเตรียมกลไกขับเคลือ่น
5. คน: พัฒนาก าลังคนหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค พัฒนา
ก าลังคนด้านการจดัการภาวะฉุกเฉนิและการน าระบบ ICS มา
ใช้ และด้านอื่น  ๆตาม resource gap (รัฐ สังคม เอกชน)

1. ระบบเฝ้าระวัง: ปรับปรุงระบบเฝ้าระวังให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ พัฒนามาตรการติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการ พัฒนาระบบเฝ้าระวังท่ีด่านควบคุมโรค 
พัฒนาระบบ Data Analytics 
2. จัดระบบการค้นหาผู้ปววยเชิงรุก 
3. ระบบงาน SA:  พัฒนาทีม SA, พัฒนา SOP ส าหรับ
การ Activate EOC
4. การจัดระบบ Quarantine

1. ระบบบัญชาการเหตุการณ:์ ใช้ ICS, พัฒนาความร่วมมือ
เครือข่ายภายในและนอก สื่อสารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
2. ระบบการดูแลรักษาผูป้ววย: พัฒนาระบบส่งต่อและการ
ดูแลรักษาผู้ปววย,  ARI clinic, Telemedicine, การจัดการ
ปัญหาสุขภาพจิต
3. บริหารคลังเวชภัณฑ์ ยา เวชภัณฑ์ PPE วัคซีน
4. โครงสร้างพื้นฐาน:  เพิ่มจ านวนเตียงและศักยภาพการ
รองรับผู้ปววย พัฒนาโรงพยาบาลสนาม
5. การป้องกันและควบคุมโรค:  ติดตามผู้สัมผัส ป้องกัน
กลุ่มเสี่ยง

1. ระบบบัญชาการเหตุการณ์: สรุปบทเรียน ทบทวน
ปรับปรุงแผนและ SOP 
2. กิจกรรมที่ส าคัญ:  ลดผลกระทบทางสุขภาพ ชุมชน
คืนสู่สุขภาวะ ฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
3. ก าลังคน: พัฒนาก าลังคนขาดแคลน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม: ด้าน 
infrastructure ส าหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินและ
ระบบดิจิทัล

Key 
Result

เป้าหมาย : ประเทศมีระบบงานความมั่นคงด้านสขุภาพและระบบจัดการภาวะฉุกเฉนิทางสุขภาพท่ีครบวงจร เพื่อยกระดับความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทุกภัยอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ
มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิต สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและยั่งยืน

ตัวชี้วัด : 1. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน
2. อัตราปววยตายของผู้ปววยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศต่ ากว่าร้อยละ 1.4

ประชาชนสวมหน้ากาก > 85% และ ควบคุมโรคได้ภายใน 21-28 วัน

ภายใน สธ. : กรม พ, วพ, อ, สจ, สบส, สป, อย.   ภายนอก สธ. :  ก.กลาโหม ก.มหาดไทย ก.ดิจิทัลฯ ก.ท่องเที่ยว กต พม สตช. ส.วัคซีน อภ. สพฉ. กทม ภาควิชาการ : ก.อว. 
ภาคเอกชน : สมาคม ธุรกิจ รพ.เอกชน ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการท่องเท่ียว

หน่วยงานหลัก : กรม คร.
หน่วยงานร่วม : กรม พ, ว, อ, สจ, สบส, สป, อย. 



Impact 
of

Policy

ไตรมาส 1 (3 เดือน) 
1. แนวปฏิบัติและ Key Step Assessment ครบ 12+1 New Normal Medical Service Practices 
2. เขตสุขภาพมีแผนพัฒนา New Normal Medical Service ตามสาขาที่เลือก  (อย่างน้อย 4 สาขา)
3. เขตสุขภาพมีแผน BCP for EID 

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1. ทุกรพ.ระดับ A และ S มีแผน BCP for EID 
2. เขตสุขภาพเร่ิมมีการ implement New Normal Medical Service ตามสาขาที่เลือก 
ลงในรพ.ระดับ A และ S
3. ทุกรพ.ระดับ A และ S มีการซ้อมแผน BCP for EID 

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
1. ทุกรพ.ระดับ A และ S ให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วถิีใหม่ในสาขาที่
เลือกครบถ้วนตาม Key Step Assessment (3S)

พัฒนาแนวทางหน่วยบริการก้าวหน้า ขับเคลื่อนและบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน ประเมินผลหน่วยบริการก้าวหน้า

1. พัฒนาแนวทางและ Key Step Assessment ทั้ง 12+1 New Normal 
Medical Service Practices : มาตรการระหว่างการแพร่ระบาด และมาตรการ
การพัฒนาท่ีต่อเนื่อง 
2. จัดท าแผนพัฒนา New Normal Medical Service 
• System , Staff , Structure
• ระบบสารสนเทศเพื่อรองรบั New Normal Medical Service 
3. จัดท าแผน BCP for EID ของหน่วยบริการ

1. ขับเคลื่อนแผนพัฒนา New Normal Medical Service 
• พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรสาธารณสุขและภาคี

เครือข่าย
• มีการบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามบรบิท

ของพื้นที่
• ปรับระบบบริการและบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ
2. ซ้อมแผน BCP for EID
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ 

1. ประเมินความพร้อมของสถานพยาบาลและความเช่ือมั่นของบุคลากรด้าน
ความต่อเนื่องของการให้บริการเมื่อเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่
2. ประเมินผลการขับเคลื่อนการบรกิารทางการแพทย์วิถีใหม่ของเขตสุขภาพ

Key 
Result

เป้าหมาย : ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ที่มีคุณภาพด้วยความเสมอภาค ไม่แออัด ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ
ตัวชี้วัด : 1. ทุกรพ.ระดับ A และ S ให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ในสาขาที่เลือกครบถ้วนตาม Key Step Assessment

2. ทุกรพ.ระดับ A และ S มีการจัดท าแผนและซอ้มแผน BCP for EID

จากสถานการณก์ารระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019 ที่ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยทางสุขภาพของประชาชนและขีดความสามารถของโรงพยาบาลท าให้ต้องเลื่อนผูป้ววยออกไปจ านวนมาก (ผู้ปววยนอกและผู้ปววยในท่ีไม่ได้ติดเช้ือ
หายไปจากโรงพยาบาลประมาณรอ้ยละ 20-50) ส่งผลให้เมื่อสถานการณ์คลีค่ลายลงทั้งผู้ปววยเร่งด่วนและผู้ปววยเรื้อรงัที่ต้องได้รบัการดูแลหลังจากชะลอการพบแพทย์ไปก่อนหน้านี้กลับมาสู่หน่วยบรกิารแบบล้นทะลัก ประกอบกับประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเปลี่ยนไปและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวดเรว็ จึงต้องมีการทบทวนและออกแบบระบบบรกิารสุขภาพท่ีสามารถรองรับผู้ปววยได้ในทุกระดับอย่างมีประสทิธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้ปววยวิกฤต ผู้ปววยเฉียบพลัน 
ผู้ปววยเร่งด่วน และผู้ปววยเรื้อรัง ให้สามารถให้บริการโดยไม่หยุดชะงักด้วยการแพทย์วิถีใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

• การแพทย์วิถีใหม่ หมายถึง การบริการทางการแพทย์ท่ีมีความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบรกิาร ไม่แออัด สามารถรองรับผู้ปววยได้ในทุกระดับอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดการแพรร่ะบาดของโรคอุบัติใหม่
• 12+1 New Normal Medical Service Practices ได้แก่ ARI Clinic OPD  ICU  IPD  OR  LR  ER  X-RAY  LAB  NCD  Dental  Rehab Psychiatry

กรมการแพทย์, สป. (กบรส. ศทส. กตร. สสป.), กรมสุขภาพจิต, กรมวิทย์, สรพ.

หน่วยงานหลัก:  กรม พ.
หน่วยงานร่วม:  กตร.สป./กรม สจ,
กรม ว./กบรส./ศทส./สรพ.



ไตรมาส 1 (3 เดือน) 
1. มีระบบและแผนงาน/โครงการ พัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจดับริการสุขภาพ
ในเขตสุขภาพ
2. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการจัดบริการสุขภาพในเขตสุขภาพ
3. มีกลไกนวัตกรรมการบริหารและการจัดบริการสุขภาพในเขตสุขภาพ
4. มีระบบก ากับติดตามและประเมินผล

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1. การน าแผนการขับเคลื่อน ไปปฏิบัติ ในพื้นที่จริง พร้อม
การศึกษาติดตาม ประเมินผล

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
2. การน าแผนการขับเคลื่อน ไปปฏิบัติ ในพื้นที่จริง พร้อม
การศึกษาติดตามประเมินผล

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
1. รายละเอียดผลการด าเนนิงาน ผลลัพธ์ท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อประชาชน
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้

- ออกแบบระบบและจัดท าแผนพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดบริการสุขภาพ
ในเขตสุขภาพ

- จัดท าแผนการก ากับติดตามและประเมินผล

- ออกแบบระบบและจัดท าแผนพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดบริการสุขภาพ 
ในเขตสุขภาพ

- จัดท าแผนการก ากับติดตามและประเมินผล

- ประเมินผลการด าเนินงาน 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. ออกแบบระบบและจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนานวัตกรรมการบรหิาร และการ
จัดบริการสุขภาพในเขตสุขภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการจัดบรกิารสุขภาพในเขตสขุภาพ
3. จัดท ากลไกนวัตกรรมการบรหิารและการจัดบรกิารสุขภาพในเขตสขุภาพ
4. จัดท าระบบก ากับติดตามและประเมินผล

1. ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดบรกิารสุขภาพ
ในเขตสุขภาพ

1. ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินการ
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Impact 
of Policy

เป้าหมาย : เขตสุขภาพมีนวัตกรรมการจัดการบริการสขุภาพ (Innovative Healthcare Management) อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 เรื่อง
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีนวัตกรรมการจดัการบรกิารสุขภาพ (ร้อยละ 100) 

ปัจจุบันประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเปลี่ยนไป และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สงูอายุ ตลอดจนปัญหาสุขภาพท่ีเกดิจากสิ่งแวดล้อมและกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ทันสมัยรวดเร็ว จึงต้องมี
การน านวัตกรรมการบรหิารและการจัดบรกิารสุขภาพใหม่ แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

Key 
Result

กตร. กบรส. กรม พ. กยผ. ศทส. กตร. กบรส. กรม พ. กยผ. ศทส. กตร. กบรส. กรม พ. กยผ. ศทส.

หมายเหตุ : Innovative Healthcare Management หมายถึง นวัตกรรมการบริหารและการจัดบริการสุขภาพใหม่ แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น 
Innovative : นวัตกรรม  หมายถึง สิ่งที่ท าขึ้นใหม่ หรือแตกต่างจากเดิม ซึ่งอาจเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น  (ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)

หน่วยงานหลัก : กตร.สป.
หน่วยงานร่วม : กบรส./กรม พ./กยผ./ศทส. 



ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาวะ 

ไตรมาส 1 (3 เดือน) 
1. มหกรรม play day และมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของ

ชีวิต ระดับประเทศ
2. เปิดตัว Individual Wellness Plan และการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุแบบครบวงจร ระดับประเทศ
3.พัฒนาศักยภาพผู้ดแูลเดก็ให้เป็น ผู้อ านวยการเล่น   (play worker)
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร CM, CG และอาสาสมัครบริบาล

ท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนงาน 

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1. มีผู้อ านวยการเล่น (Play worker) อย่างน้อย 500 คน 
2. เด็กทารกได้รับการตรวจคัดกรอง IEM MS/MS 8,000 คน
3. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ ร้อยละ 50
4. ผู้สูงอายุมีแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลในชุมชน 

(Individual  Wellness Plan) จ านวน 5,000 คน
5. มีระบบบริการคลนิิกผูส้งูอายุครอบคลุมร้อยละ 50 ของ โรงพยาบาล เป้าหมาย

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
1. มีพ้ืนที่เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก อย่างน้อย 500 แห่ง 
2. ต าบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน  ร้อยละ 50 (อ าเภอละ 3 ต าบล)
3. เด็กทารกได้รับการตรวจคัดกรอง IEM MS/MS 20,000 คน
4. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ ร้อยละ 80
5. ผู้สูงอายุมีแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลในชุมชน (Individual

Wellness Plan) จ านวน 8,000 คน
6. มีระบบบริการคลินิกผู้สูงอายุครอบคลมุร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลเป้าหมาย

ไตรมาส 4 (12  เดือน)
1. มีพ้ืนที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก อย่างน้อย 300 แห่ง
2. ต าบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน  ร้อยละ 100 (อ าเภอละ 3 ต าบล)
3. เด็กทารกได้รับการตรวจคัดกรอง IEM MS/MS 25,000 คน
4. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ ร้อยละ 95
5. ผู้สูงอายุมีแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลในชุมชน (Individual 

Wellness Plan) จ านวน 15,000 คน
6. มีระบบบริการคลินิกผู้สูงอายุ/ครอบคลุมร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลเป้าหมาย

1. ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
2. ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

พัฒนาระบบสนับสนุนการด าเนินงาน ยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชน ยกระดับคุณภาพและความครอบคลุมของระบบบริการ

เด็กปฐมวัย
1. สร้าง/พัฒนา องค์ความรู้ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 3F : family Free Fun” 
CPR  ( Creativity, Positivity, Responsibility)

เด็กปฐมวัย
1. สร้างผู้อ านวยการเล่น (Play worker)
2. ขับเคลื่อนต าบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน แรกของชีวิต

เด็กปฐมวัย
1. สร้างพ้ืนท่ีต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 
2. การตรวจคัดกรองทารกแรกเกดิในกลุ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลคิ
(IEM MS/MS) ได้ไม่น้อยกว่า 24 โรค

หน่วยงานหลัก: กรม พ./กรม อ.
หน่วยงานร่วม: สป/กรม สบส./กรม คร. /กรม จ./
กรม พท. /กรม ว.

1. ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายทุี่มพีฤติกรรมสุขภาพที่พงึประสงค์  
2. ร้อยละ 100 ของ รพ. ขนาด 120 เตียงขึ้นไป มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ 
3. ร้อยละ 95 ของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 

ผู้สูงอายุ
1. ประกาศมาตรฐานการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายขุองกระทรวงสาธารณสุข 
โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (เล่มสีฟ้า)  และ Aging Health Data 
ในการคัดกรอง เชื่อมข้อมูลกับ HDC และสื่อสารท าความเข้าใจกับพ้ืนท่ี
2. สนับสนุน องค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูดู้แล  และสนับสนุนสื่อ
ต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ
1. เฝ้าระวัง วิเคราะห์และประเมนิความเส่ียงด้านสุขภาพโดยหนว่ยบริการสาธารณสุขใน
ระดับพื้นที่
2. สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน 
(Individual Wellness Plan) ผ่านชมรมผู้สูงอายุ
3. บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุตาม Care Plan

ผู้สูงอายุ
1. จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบับริบทของโรงพยาบาลนั้นๆ
2. พัฒนาระบบ intermediate care (IMC) ส าหรับผู้สูงอายุในโรงพยาบาล 
และชุมชน
3. พัฒนาระบบ long term care (LTC) โดยบูรณาการ single care plan ส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ ขับเคลื่อนการท างานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

สป/ พ/ อ./ สบส/ คร/ จ/ พท. สป/ อ/ สบส/ คร/ จ. สป/พ/ อ/ สบส / คร / จ./ พท./วท



กรมสุขภาพจิต / กรมอนามัย / กองตรวจราชการ   

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
1. บุคลากรและภาคีเครือข่ายได้รบัการพฒันาทักษะในการ
ดูแลสุขภาพจิตของประชาชนแตล่ะกลุ่มวยั
2. บูรณาการงานสุขภาพจิต กับ พชอ.เพื่อก าหนดประเด็นการ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจติที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1. ร้อยละ 45 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รบัการกระตุน้พัฒนาการดว้ย 
TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น 
2. ร้อยละ 60 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
1. ร้อยละ 15 ของโรงเรียนที่มรีะบบดูแลช่วยเหลือเด็กวยัเรียนกลุ่มเสี่ยง
2.ร้อยละของวัยเรยีน และวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รบัการดแูลชว่ยเหลือจนดขีึ้น 
(วัยเรียน ร้อยละ 90, วัยรุ่น ร้อยละ 75)

ไตรมาส 4 (12  เดือน)
1. ร้อยละ 30 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเคร่ืองมือ
มาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย
2. ร้อยละของการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วยการค้นหาคัดกรองเชิงรุก (Active 
Screening) ส าหรับกลุ่มเสี่ยงใน 4 ประเด็น (StB SuD : Stress, Burnout, Suicide,
Depression)  (บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ร้อยละ 80 / ผู้ปววย COVID-19 และญาติ 
ร้อยละ 80 / ผู้ถูกกักตัว (Quarantine) ร้อยละ 90 / ผู้เปราะบางทางสังคม ร้อยละ 80)
3. ร้อยละ 90 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ า ในระยะเวลา 1 ปี
4. ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีความเข้มแข็งทางใจ

สร้างระบบสนับสนุนการด าเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ ยกระดับงานสุขภาพจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับงานสุขภาพกาย สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ส าหรับทุกกลุ่มวัย

1. สนับสนุนชุดเคร่ืองมือ TEDA4I ในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าส าหรับพ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก
2. พัฒนาระบบการติดตาม และกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้ Home Program 
3. พัฒนาช่องทางให้ค าแนะน าส าหรับพ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก เช่น Application
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล HERO ให้สามารถติดตามการด าเนินงานผ่าน Application 

“School Health Hero”
5. สนับสนุนโปรแกรม/ ชุดเทคโนโลยี ในการสร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience Quotient) ให้แก่
ประชาชนวัยท างาน เช่น การเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้
6. พัฒนาระบบการดูแลทางสังคม จิตใจผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
7. พัฒนาศักยภาพ/เสริมสร้างพลังใจแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
8. พัฒนาทักษะของผู้น าชุมชน อสม. บุคลากรสาธารณสุขใหส้ามารถใช้หลัก 3 ส พลัส ในการป้องกันการ
ฆ่าตัวตายของคนในชุมชน

1. เพิ่มความครอบคลุมในการติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า ผ่านกลไก MCH Board
2. เฝ้าระวัง คัดกรอง ดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ รวมถึงการส่งต่อผ่านระบบโรงเรียนและ
โรงพยาบาลคู่เครือข่าย ภายใต้โครงการสุขภาพจิตโรงเรียน 4.0 “School Mental Health”
3. สร้างความเข้มแข็งทางใจให้แก่กลุ่มวัยท างาน ด้วยการใช้วัคซีนใจ อึด ฮึด สู้ ผ่านเครือข่ายการ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
4. ให้การดูแลทางสังคมจิตใจ ในกลุ่มผุ้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
5. ผลักดันให้ผูส้งูอายุในชมรมฯ สื่อสารการดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มอื่น (ติดสังคม ติดบ้าน 
ติดเตียง) สามารถดูแลตนเองได้
6. กระตุ้นให้ชุมชนเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตด้วย “ทีมเฝ้าระวังสุขภาพจิตชุมชน” ตามหลัก 3 ส พลัส
7. เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตใน 4 ประเด็น (Stress Burnout Suicide Depression) ด้วยการค้นหา
คัดกรองเชิงรุก (Active Screening)

1. บูรณาการ กับ พชอ. เพื่อค้นหาประเด็นในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน 
2. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Mental Health Literacy) เพื่อปรับ   วิธีคิดเข้าสู่ชีวิต
วิถีใหม่ “New Normal Mind Set” 
3. ให้ความรู้ การรณรงค์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น 
4. สื่อกระแสหลัก, Social media
5. สร้างเครือข่ายในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ
ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพจิตและบริการทางสุขภาพจิต และสามารถปฏิบัติตามแนวทางการดูแล
สุขภาพจิตตนเองที่ถูกต้องได้
6. สื่อสารประเด็นความฉลาดทางสังคมและจริยธรรม (SMQ : Social Moral Quotient) ให้แพร่หลายใน
วงกว้าง

เป้าหมาย : คนไทยมีปัญญา อารมณ์ดี มีความสุข และมีความเข้มแข็งทางใจ ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสขุภาพจติ
ตัวชี้วัด :   1. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 100 2. อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน

หน่วยงานหลัก: กรม จ.
หน่วยงานร่วม: กรม อ. /กตร.สป.

สถานการณ์/ ปัญหา/ ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ผลส ารวจสถานการณ์ IQ / EQ ของเด็ก ป.1 ในปี 2559 พบระดับสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ 98.23 ซ่ึงต่ ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากล (IQ=100) ในส่วนของระดับความฉลาดทางอารมณ์ พบว่า เด็กอายุ 6-11 ปี อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป ร้อยละ 77
2. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ในปี พ.ศ. 2561 (6.32 ต่อประชากรแสนคน) และ พ.ศ. 2562 เป็น (6.45 ต่อประชากรแสนคน)  ในปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเครียด พบว่าอัตราการฆ่าตัวตายมแีนวโนม้ที่สูงขึ้น
ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม  เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของป ี2562 พบว่าจ านวนประชากรฆ่าตัวตายส าเร็จเพิม่ขึ้นประมาณ ร้อยละ 20



ไตรมาส 1 (3 เดือน)
1. น าเครื่องมือไปใช้ในการประเมินหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนากลไก
ในการขับเคลื่อนให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส
3. มีการสื่อสารเพื่อให้เกิดการรับรู้ในทิศทางเดียวกัน
4. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ระดับ 5)

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 82
2. จ านวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ร้อยละ 30

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 87
2. จ านวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ร้อยละ 50

ไตรมาส 4 (12  เดือน)
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 92
2. จ านวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง ร้อยละ 75

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perception Index : CPI) มีค่าคะแนน 36 คะแนน (อยู่อันดับท่ี 101 ของ 180 ประเทศท่ัวโลก) เป็นตัวบ่งชี้การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุขมีความโปร่งใส ปลอดจาก
การทุจริต และประพฤติมิชอบจึงต้องมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารควา มเสี่ยงอย่างมีธรรมาภิบาล ซ่ึงจะช่วยผลักดันให้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยบรรลุ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายระดับประเทศ

สร้างเคร่ืองมือ และกลไกให้สอดคล้อง                                              
และเป็นไปตามบริบทของกระทรวงสาธารณสุข

ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ และจัดสรรทรัพยากร                                       
ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

มีการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ 

1. ยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ก าหนดคู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ง

1. ให้องค์ความรู้และเผยแพร่ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง รวมทั้งมีการเปิดช่องทางในการให้ค าปรึกษา / แนะน า
2. สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานระดับภูมิภาคในสว่นของการประเมิน
คุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงาน

1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ระบบ ITAS (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) และระบบ MITAS ในการบริหารจัดการ ติดตามประเมินผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้แบบ Realtime
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน าเคร่ืองมือไปใช้เปน็กรอบหรือ
แนวทางในการประเมิน ปรับปรุงพัฒนาการด าเนนิงาน การบริหารงานให้
บรรลุ ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งมีการก ากับดูแลที่ดี (Good 
Governance)

ตัวชี้วัด  :  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล โปร่งใส เป็นธรรม
Output  :  (1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขบริหารราชการแผ่นดินอยา่งมีธรรมาภิบาล คุ้มค่าสมประโยชน์ภาครัฐ  (2) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
Outcome  :  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นแบบการบริหารภาครัฐด้วยหลักธรรมาภบิาล โปร่งใส เป็นธรรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)  / กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กตส.)

หน่วยงานหลัก : ศปท./กตส.
หน่วยงานร่วม : กอง กม.สป.



ไตรมาส 1 (3 เดือน) 
1. มีกลไกการสร้างสุขในทุกระดับ (กรม/จังหวัด) 
• นโยบาย
• คณะกรรมการ/คณะท างาน
• แผนงาน/โครงการ
2. เกณฑ์คุณภาพองค์กรแห่งความสุข

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1. มีทีมสร้างสุขในองค์กร
2. มรีะบบสารสนเทศสนับสนุนการสรา้งสุขบุคลากร 
(Web Application “Happy MoPH”)

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรแห่งความสุข 
ระดับกระทรวง (HR4H Forum)

ไตรมาส 4 (12  เดือน)
มีองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพและเป็นตน้แบบ 
• จังหวัดละ 1 แห่ง
• กรมวิชาการละ 1 แห่ง

หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด (อ้างอิงจากรหัสหน่วยงาน) มีจ านวนท้ังสิ้น 11,974 หน่วยงาน ปี 2561 มีจ านวนองค์กรแห่งความสุข 71 หน่วยงาน ปี 2562 มีจ านวนองค์กรแห่งความสุข 85 หน่วยงาน  ปี 2563 จ านวนหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข 
(Happy Organization) รพศ./รพท./สสจ. อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง (ร้อยละ 100.00) รพช./สสอ. ร้อยละ 10 ของจังหวัด (ร้อยละ 39.47) และกรมวิชาการ/สป. (ส่วนกลาง) ร้อยละ 10 (ร้อยละ 77.78)

พัฒนาระบบ กลไกและกระบวนการสร้างสุขสู่ความยั่งยืน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การก ากับ ติดตามและประเมินผล 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการสรา้งสุขบุคลากร 
(Web Application “Happy MoPH”)
2. การพัฒนาองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

1. สร้างแกนน า/ทีมพ่ีเลี้ยง (MOPH Happy Coaching Team) 
ในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขดว้ย “ทีมสร้างสุข”
2. การสร้างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขบุคลากร ที่สอดคล้องกับบริบท
ของแต่ละพื้นท่ี 
3. การพัฒนาให้เกิดองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ

1. ติดตามและประเมินผ่าน คทง.องค์กรแห่งความสุข
2. ถอดบทเรียน และค้นคว้านวัตกรรมการขับเคลื่อนสู่
องค์กรแห่งความสุข
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรต้นแบบ (Learn and show) 

กยผ.สป./กรมสุขภาพจิต

มีบุคลากรที่มีศักยภาพ สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแข็งแกร่ง องค์กรมีความสุข 
(เป้าหมาย : องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพและเป็นต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง, กรมวิชาการละ 1 แห่ง)

หน่วยงานหลัก: กยผ.สป./ และกรม จ.
หน่วยงานร่วม: กพร./ กบรส/บค. 



ไตรมาส 1 (3 เดือน) 
1. การวิเคราะห์ต าแหน่งว่างทางการบริหาร
2. การค านวณจ านวนบุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนา
3. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งเป้าหมาย

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1. เตรียมหลักสูตรการพัฒนาตามคุณสมบัติ สมรรถนะตาม
ต าแหน่งเป้าหมาย

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
1.พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาฯ

ไตรมาส 4 (12  เดือน)
1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพรอ้มรองรับการเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้รับการพัฒนา ≥ ร้อยละ 80

ส่งเสริม / สนับสนุนส่วนราชการในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ พัฒนาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและสมรรถนะตามต าแหน่งที่สูงขึ้น ก ากับติดตามประเมินผลบุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนา

1. วิเคราะห์ความรู้ ทักษะ ท่ีจ าเป็นตามต าแหน่งเป้าหมาย
2. วิเคราะห์จ านวนบุคลากรที่ต้องไดร้ับการพัฒนา
3. ก าหนดแนวทาง/แผนการพัฒนาบุคลากร

1. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2. ระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลบุคลากรที่มีความพร้อม

1. ก ากับติดตามเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. การประเมินผลบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานหลัก บค.สป.สธ./วนส./กรมต่าง ๆ

มีบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนภารกจิให้บรรลุเป้าหมายอยา่งยั่งยืน และรองรับการเปลี่ยนแปลง
1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น ได้รับการพัฒนา ≥ ร้อยละ 80

KPI   /  Output / Outcome

: กระทรวงสาธารณสุข มีข้าราชการระดับช านาญการพิเศษข้ึนไปท่ีจะเกษียณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 จ านวน   3,170 ต าแหน่ง จ าแนกได้ดังนี้ 
ปี 2564 เกษียณ จ านวนรวม  986 ตน. คือ ช านาญการพิเศษ จ านวน  769 ตน. เชี่ยวชาญ จ านวน 151 ตน. ทรงคุณวุฒิ จ านวน  18 ตน. อ านวยการต้น จ านวน  6 ตน.  อ านวยการสูง จ านวน  42 ตน.
ปี 2565 เกษียณ จ านวนรวม  1,045 ตน. คือ ช านาญการพิเศษ จ านวน   858 ตน. เชี่ยวชาญ จ านวน  135 ตน. ทรงคุณวุฒิ จ านวน  9 ตน. อ านวยการต้น จ านวน  6 ตน.  อ านวยการสูง จ านวน  37 ตน. 
ปี 2566 เกษียณ จ านวนรวม  1,139 ตน. คือ ช านาญการพิเศษ จ านวน   913 ตน. เชี่ยวชาญ จ านวน 182 ตน. ทรงคุณวุฒิ จ านวน   10 ตน. อ านวยการต้น จ านวน  9 ตน.  อ านวยการสูง จ านวน   25 ตน.  

หน่วยงานหลัก : กอง บค.สป.
หน่วยงานร่วม : วนส/กรมต่าง ๆ




