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แผนปฏิบัติการเชิงกลกลยุทธ์ 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565  

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

เป้าประสงค์ : ประชาชนสุขภาพดี /ภาคีสุขภาพเข้มแข็ง 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.1 พัฒนาสุขภาพ 
คนไทยทุกกลุ่มวัย 

   

1.1.1 การจัดการระบบ
เฝ้าระวังมารดาตาย 
1.1.2 การจัดการ
บริการตามมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก  
1.1.3 สร้างความรอบรู้   
ด้านสุขภาพกลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวัย :
ขับเคลื่อน
มหัศจรรย์1,000 วัน
Plus / 9 ย่างเพื่อ 
สร้างลูก 
 

1.ส่งเสริมการเกิดอย่าง
มีคุณภาพ 

1.การประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็ก 
2.สร้างทีมภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์   
ในเครือข่ายบริการทุกระดับ 
3.การสร้างทีมระบบการส่งต่อเครือข่าย
บริการสุขภาพทุกระดับ 
4.ประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้    
งานอนามัยแม่และเด็กผ่านระบบวีดิโอ 
Conference  
5.เยี่ยมเสริมพลังบุคคล /เครือข่ายบริการ
สุขภาพ / ชุมชนต้นแบบงานอนามัยแม่ 
และเด็ก 

กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ 

2.ก้าวต่อไปในการ        
ขับเคลื่อนชุมชน/
หมู่บ้านไอโอดีน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.สุ่มตรวจคุณภาพเกลือฯ ครอบคลุม  
ทุกตำบล 
2.จัดกิจกรรมรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ 
3.สุ่มเก็บปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์  

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

3.ส่งเสริมการเจริญ 
เติบโตและภาวะ
โภชนาการในช่วง 
1,000 วันแรกของชีวิต 
 

1.ถ่ายทอดนโยบายและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในเครือข่ายบริการทุกระดับ   
2.สนับสนุน กำกับ ติดตามพัฒนาตำบล
มหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus อำเภอละ   
1 ตำบล 
3.เยี่ยมเสริมพลังบุคคล /เครือข่าย
บริการสุขภาพ ตำบลต้นแบบมหัศจรรย์ 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1,000 วัน Plus 
4.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งาน      
9 ย่าง เพ่ือสร้างลูก 

4.รณรงค์คัดกรอง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 

1.สื่อสาร / ประชาสัมพันธ์แผนการ
รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย                     
2.คัดกรองพัฒนาการตามช่วงอายุ 9,18, 
30,42 และ 60 เดือน 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.4 ขับเคลื่อนสนับ 
สนุนการดำเนินงาน  
เฝ้าระวังเชิงรุกตาม 
พ.ร.บ.นมผง 
 

5.ขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติควบคุม 
การส่งเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารก
และเด็กเล็ก 

1.สร้างเครือข่ายการดำเนินงานตาม 
พรบ.นมผง 
2.ออกบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม  
พรบ.นมผง 
3.สนันสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังเชิงรุก
ตามพรบ.นมผง อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.5 สร้าง / พัฒนา 
องค์ความรู้ “เด็กไทย
เล่นเปลี่ยนโลก 3 F : 
family Free Fun” 
1.1.6 ยกระดับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 4D : 
( Development and 
play /Diet / Dental 
/Disease) 
1.1.7 ยกระดับพ้ืนที่
ต้นแบบเด็กไทยเล่น
เปลี่ยนโลกและพัฒนา
ผู้อำนวยการเล่น 

6.ส่งเสริมการ 
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 
เด็กอายุ 2 - 6 ปี 

1.ประชาสัมพันธ์ / ส่งเสริม  สนับสนุน 
บุคลากรทุกภาคส่วนเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพผ่านระบบOnline และ Offline 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โภชนาการ และ
อาหารตามวัย พัฒนาการ กิจกรรม 
ทางกาย การนอน สำหรับเด็กปฐมวัย 
2.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเล่น
ของเด็กปฐมวัยในครอบครัว สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย และชุมชน ภายใต้ Concept 
3 F : Family Free Fun มีพ้ืนที่ต้นแบบ
เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก และพัฒนา
ผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) ตำบล
ละ 1 แห่ง และสนับสนุนกิจกรรม
มหกรรม Play day   
3.ส่งเสริม สนับสนุน แนวทางดำเนินงาน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4 D 
: (Development and play / Diet / 
Dental / Disease) 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.1.8 ส่งเสริมเด็ก 
วัยเรียน วัยรุ่น เข้มแข็ง
แข็งแรง และฉลาด   
ตามแนววิถีชีวิตใหม่  
ในยุคดิจตัิล 
1.1.9 ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานงานส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียน 
วัยรุ่น 

7.ส่งเสริมเด็กวัยเรียน
เข้มแข็ง แข็งแรง และ
ฉลาด ตามแนววิถีชีวิต
ใหม่ ในยุคดิจิตัล 

1.ประชุมทางไกล (Video Conference) 
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเด็กวัยเรียน 
2.จัดกิจกรรมรณรงค ์สร้างกระแสด้าน 
สุขภาพเด็กวัยเรียนตามนโยบายที่กำหนด 
3.สนับสนุนการตรวจคัดกรองสายตาเด็ก
4.อบรมนักเรียนแกนนำผู้พิทักษ์อนามัย 
5.นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ 
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.10 สื่อสารความ
รอบรูด้้านสุขภาพ 
สู่สาธารณะ 

8.โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
(HPS Plus HL)  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจตัวชี้วัด  
และเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (HPS Plus HL) แก่ ผู้รับผิดชอบ
งานวัยเรียนและครู 
2.เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามงาน และ
ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (HPS Plus HL) 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

 9.Sandbox Safety 
Zone in  
School  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ
มาตรการการดำเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบ 
งานวัยเรียนและครู 
2.สนับสนุนการดำเนินงานในสถานศึกษา
ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone  
in School 
3.นิเทศ  ติดตาม  พัฒนาสถานศึกษา
ปลอดภัย ป้องกัน และลดการระบาด 
โรคโควิด-19 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

 10.ส่งเสริมป้องกันทันต
สุขภาพทุกกลุ่มวัย 

1. ฝึกทักษะและให้ความรู้แก่หน่วยงาน/ 
เครือข่ายที่เก่ียวข้องในการจัดบริการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน 
ช่องปากเด็กวัยเรียนภายใต้สุขภาพดี 
วิถใีหม ่(New normal)  
2.จดัให้มีระบบเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพ 

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ช่องปากของนักเรียนและการส่งต่อเพ่ือ 
รับบริการตั้งแต่เริ่มแรก (Early  
detection and early treatment) 
3. เพ่ิมการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากและทันตกรรมป้องกัน ตามชุด
สิทธิประโยชน์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ภายใต้สุขภาพดีวิถีใหม่  (New normal)  
4.เพิ่มศักยภาพการให้บริการทันตกรรม
เฉพาะทาง แก่ประชาชนในพื้นที่โดย
หน่วยบริการในแต่ละระดับ 

1.1.11 ขับเคลื่อน พรบ.         
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

11.ประชุม
คณะอนุกรรมการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
2.กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3.วางแผนการขับเคลื่อน / ประเมินผล  

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

12.ประชุมคณะทำงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ 

1.ประชุม 
2.ประเมินความพร้อมของระบบ  
ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.12 บริการตาม
มาตรฐานงานวัยรุ่น 
(กรมอนามัย) 

13.พัฒนาบุคลากรผู้รับ 
ผิดชอบคลินิกวัยรุ่นและ 
อำเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์ 

1.ประชุม 
2.ประเมินความพร้อมของระบบ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.13 ส่งเสริมวัย 
ทำงานฉลาด รอบรู้ 
สุขภาพแข็งแรง อายุ 
ยืนยาว  
1.1.14 สร้างความ
รอบรู้ด้วย Digital 
Health literacy ให้
ประชาชนสุขภาพดี

14.พัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบวัยทำงาน          

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ /บรรยายแกนนำ
สุขภาพ                                      
2.กำกับ ติดตาม ประเมินผล    

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

15.พัฒนาทักษะและ
ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการฐานสุขภาพ                       
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากร 
3.กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานและ
ประกวดผลรางวัลบุคคลต้นแบบ 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
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ด้วย 3 อ. ด้วยตนเอง 
(กิจกรรมก้าวท้าใจ) 
1.1.15 เสริมสร้าง
ศักยภาพ ภาคีเครือข่าย
ในการดำเนินงาน
ส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพวัยทำงานที่พึง
ประสงคแ์ละเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่ 
วัยผู้สูงอายุ 

16.เสริมสร้างความรอบ
รู้ กิจกรรมก้าวท้าใจ 
และ Application H4U 
Plus  
(การเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพ ความรอบรู้และ
ปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผล
ต่อสุขภาพวัยทำงาน) 

1.เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์ 
เขา้รว่มกิจกรรมก้าวท้าใจ  
2.ติดตามการดำเนินงานพฤติกรรม
สุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์ 
Application H4U Plus (การเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัย
แวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน) 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.16 ส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ     
แบบบูรณาการ     
SALE MODEL 
S = Screening 
A = Ageing Health 
Club 
L = Long Term Care 
E = End of Life Care 

17.พัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ CM / บรรยาย 
3.การคดัเลือกและประเมินผลงานเด่น
งานผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4.ติดตามการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ และ 
การจัดระบบบริการคลินิกในโรงพยาบาล
ระดับ M2 ขึ้นไปตามรูปแบบที่กรมการ
แพทย์กำหนด 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.17 ส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ 

18.ติดตามประเมินผล  
1 พระคิลานุปัฏฐาก /1 
ตำบล  

1.ติดตามการดำเนินงาน การอบรม   
พระคิลานุปัฏฐาก 1 พระคิลานุปัฏฐาก /  
1 ตำบล   

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.2 ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ  

   

1.2.1 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

19.พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูล ความถูกต้อง 
และความทันเวลาของข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2.จัดประชุมคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรงั (NCD Board ) ระดับจังหวัด 
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน 
ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

กลุ่มงานควบคุม
โรค 
ไม่ตดิต่อ 
สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 20.ชุมชนวิถีใหม่ 
ห่างไกล NCDs 

1.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแบบ
บูรณาการ 
2.กำหนดพื้นที่ 
3.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 
4.เกบ็ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่กระทรวง
กำหนด 
5.ติดตาม สรุปและประเมินผล 

กลุ่มงานควบคุม
โรค 
ไม่ตดิต่อ 
สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

1.2.2 การจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน 

21.พัฒนาระบบการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ 

1.จัดประชุมคณะกรรมการตามระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข  

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดตอ่ 

 22.พัฒนาระบบ
บัญชาการเหตุการณ์
สภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทย์และการ
สาธารณสุข (ICS) 

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

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

1.2.3 ป้องกัน ควบคุม 
เฝ้าระวังโรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม ่และภัย
สุขภาพท่ีเป็นปัญหา
ของพ้ืนที่ 

23.ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

1.ประเมินติดตามการดำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
2.การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
3.ประชุมแก้ไขการระบาดของโรค 
4.ควบคุมโรคพ้ืนที่เสี่ยง 
5.ลดค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดตอ่ 

 24.ควบคุมโรค
หนอนพยาธิในนักเรียน
ตามโครงการ 
พระราชดำริฯ 

1.สนับสนุนกิจกรรมให้สุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่เป้าหมายและ
สนับสนุนค่าตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ  
2.นิเทศติดตามการดำเนินงานโรค
หนอนพยาธิ 

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

 25.เฝ้าระวังโรคติดต่อ
ทางระบาดวิทยา 

1.ประเมินระบบเฝ้าระวังโรค 
2.พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อระดับอำเภอ (CDCU) 

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 26.พัฒนาศักยภาพ
การดำเนินงาน ป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อ 

1.เฝ้าระวังปอ้งกนัควบคุมโรคติดต่อสำคัญ 
เช่น โควิด-19  
2.พัฒนาเครือข่ายทีมสอบสวนโรคระดับ
อำเภอ ตำบล 

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

 27.ขับเคลื่อนภารกิจ
ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 
ในระดับจังหวัด 

1.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กลุ่มงานควบคุม
โรคติดตอ่ 

1.3 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 
1.3.1 บูรณาการการมี
ส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนและการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

28.พัฒนาตำบลจัดการ
คุณภาพชีวิต 

1.ติดตามสนับสนุนการพัฒนาตำบล
จัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ 
2.ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับจังหวัด ๑ ครั้ง 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพฯ 
(สสม.) 

 29.พัฒนาศักยภาพ
ชมรม อสม. 

1.ประชุมชมรม อสม.ระดับจังหวัด 
2.ติดตามสนับสนุนการพัฒนาชมรมอสม.
ระดับอำเภอ ให้เป็นรูปธรรม 
3.คัดเลือกชมรม อสม.สร้างสุข ลดโรค 
ลดเสี่ยง 
 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพฯ 
(สสม.) 

 30.พัฒนา อสม. ใน
สถานประกอบการ 

 อบรม อสม.ในสถานประกอบการ ได้แก่ 
อสต./อสร./อส.รง. 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพฯ 
(สสม.) 

1.3.2 เสริมพลังและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เครอืข่ายต้นแบบ

สุขภาพ 

31.พัฒนาศักยภาพ 
อสม.ต้นแบบ 12 สาขา 

1.ประกวดคัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับ
จังหวัด 12 สาขา 
2.พัฒนาอสม.ระดับจงัหวัดสู่การคัดเลือก
ระดับเขต/ภาค/ชาติ 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพฯ 
(สสม.) 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.3.3 ขยายผลการ

ดำเนินงานพื้นที่

เครือข่ายสุขภาพ 

32.พัฒนาปฐมภูมิและ
เครือข่าย 

พชอ. 
1.ประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวิเคราะห์
ปัญหา/ประเด็นพัฒนา เพ่ือการขับเคลื่อน
บูรณาการการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.ประชุม ทบทวนคัดเลือกประเด็นที่
สำคัญตามบริบทในพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมาดำเนินการพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น 
โดยทุกอำเภอมีการประเมินตนเองและ
วางแผนการพัฒนาร่วมกับจังหวัด 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

 33.พัฒนาปฐมภูมิและ
เครือข่าย 

1.เยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
แนวทาง UCCARE   
2.ประชุมถอดบทเรียน  
3.สรุปผลการดำเนินงาน/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ชื่นชม และเสริมพลัง 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

 34.การถ่ายทอด
แผนงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคสู่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ
และเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนงาน
คุม้ครองผู้บริโภคสู่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ระดับอำเภอและเครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มงาน
คุม้ครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

 35.พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานคุ้มครองผู้บริโภค 

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
การดำเนินงาน 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

 36.พัฒนาเครือขา่ย
งานคุ้มครองผู้บริโภค
ระดบัอำเภอและศูนย์

1.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานและ 
ติดตามงาน 

กลุม่งาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แจ้งเตือนภัย เภสัช
สาธารณสุข 

1.4 คุ้มครองสุขภาพ
ประชาชน 

   

1.4.1 ควบคุม กำกับ
ดูแลมาตรฐานของ
สถานทีผ่ลิต จำหน่าย 
นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ 
ได้มาตรฐาน 

37.แผนงานพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ด้านยา วัตถุเสพติด 
เครื่องสำอาง วัตถุ
อันตราย เครื่องมือ
แพทย์ และเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมาย 

1.ตรวจเฝ้าระวัง เกบ็ตัวอย่างส่งวิเคราะห์ 
ซื้อชุดทดสอบ อบรมผู้ประกอบการ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

38.แผนงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคตามพรบ.
อาหาร 

1.จัดประชุมเครือข่าย ตรวจเฝ้าระวัง 
เก็บตัวอย่าง จัดทำสื่อ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

39.แผนงานส่งเสริมและ 
พัฒนามาตรฐาน 
สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

1.ตรวจประเมิน จัดประชุมเครือข่าย 
อนุกรรมการชุดต่างๆ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

1.4.2 พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้ประกอบการ 
การด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ สถานพยาบาล
และสถานประกอบการ

40.แผนงานส่งเสริม
มาตรฐานการผลิต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนอนุญาต 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 

กลุ่มงาน
คุม้ครอง
ผู้บรโิภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เพ่ือสุขภาพ 41.แผนงานส่งเสริม
จริยธรรม คุณธรรมและ
รักษามาตรฐานการผลิต
สำหรับผู้ผลิตอาหาร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (อย.
Quality Awards)  

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

 42.แผนงานพัฒนา
สถานที่ผลิตเส้น
ขนมจีน 

1.ประชุม เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ จัดซื้อ
ชุดทดสอบ จัดทำป้ายมาตรฐาน ตรวจ
เฝ้าระวัง 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

1.4.3 พัฒนาศักยภาพ

พนักงานเจ้าหน้าที่

และผู้บริโภค 

 

43.แผนงานการ
ขับเคลื่อนโครงการยา
ปลอดภัยในชุมชน 

1.เยี่ยมติดตามพ้ืนที่ สร้างเครือข่าย กลุ่มงาน
คุม้ครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

 44.แผนงานพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภคใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สุขภาพปลอดภัย 

1.ตรวจเฝ้าระวัง  เก็บตัวอย่าง  ซื้อชุด
ทดสอบ อบรมเครือข่าย  

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

1.4.4 สร้างเครือข่าย
อาหารปลอดภัยและ
ตรวจวิเคราะห์สาร
ปนเปื้อนในอาหาร 

45.แผนงานพัฒนา
ระบบงานอาหาร
ปลอดภัย 

1.จัดประชุมเครือข่าย กำกับ ติดตาม 
ผลการปฏิบัติงาน 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

1.5 บริหารจัดการ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย 

46.พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้รับผิดชอบ
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.จัดทำทะเบียนเครือข่ายผู้รับผิดชอบฯ 
2.ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
3.ถอดบทเรียน 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
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 47.สนับสนุนพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐาน 
GREEN & CLEAN 
Hospital ใน
โรงพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
ระดับดีมาก 

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 
2.เยี่ยมเสริมพลัง 
3.ลงประเมินรับรองมาตรฐาน 
4.สรุปผลการดำเนินงาน 
5.ถอดบทเรียน 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

 48.พัฒนาส้วม
สาธารณะในสถาน
บริการสาธารณะ และ
สถานที่สาธารณะ 13
ประเภท 

1.ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 
การพัฒนาส้วมสาธารณะฯ 
2.นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานฯ               
3.ประเมิน ประกวด ส้วมสาธารณะไทย 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

 49.เฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพโครงการ
พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

1.สำรวจพื้นที่                               
2.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการเฝ้า
ระวังผลกระทบต่อสุขภาพที่จะเกิดขึ้น                                                     
3.จัดรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที ่                                                                  
4.ตรวจสุขภาพประชาชน ในพ้ืนที่
โครงการ 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามยั 

 50.พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Environmental 
Health 
Accreditation : EHA) 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี    

1.ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับ 
ผิดชอบงานระบบบริการอนามัย 
สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.ออกตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วม 

กลุม่งานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

 5 1.พั ฒ น า ค ลิ นิ ก
สุขภาพเกษตรกรเพ่ือ
การเฝ้าระวังป้องกัน

1.สำรวจข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย 
2.ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

กลุม่งานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ควบ คุ ม โรคและภั ย
สุ ข ภ า พ จ า ก ก า ร
ประกอบอาชีพ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

3.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตรวจคัดกรอง
เพ่ือหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช 
และขับเคลื่อนงานให้ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
4.การดำเนินงานคลินิกสุขภาพเกษตรกร
ในหน่วยบริการสาธารณสุข เพ่ือใหผ้่าน
เกณฑ์การประเมินให้เป็นหน่วยบริการ
ต้นแบบ 
5.ประเมินผลการดำเนินงาน 

 52.ประชุม
คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

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

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

 53.สถานประกอบ
กิจการมีมาตรการ
ป้องกันโรคในพ้ืนที่
เฉพาะ( Bubble and 
Seal)  

1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 
2. สำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการ  
ที่มีพนักงาน 200 คน ขึ้นไป 
3. ให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย 
4. ประเมินสถานประกอบกิจการ  
ตามมาตรการป้องกันโรคในพ้ืนทีเ่ฉพาะ
(Bubble and Seal) ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในจังหวัดฯ เช่นอุตสาหกรรม 
แรงงาน ฯลฯ 
5.ประเมินผลการดำเนินงาน 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

 54.พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมพ้ืนที่
โครงการพระราชดำริ
และโครงการเฉลิมพระ
เกยีรติในเรือนจำ 

1.ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ 
2.สำรวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย 
3.เยี่ยมเสริมพลังพัฒนาฯ 
4.ลงพ้ืนที่ให้ความรู้และสร้างกระบวน 
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางท่ี
กำหนด 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

 55.พัฒนาระบบเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรค
จากสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 
2. ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์  
3.จัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและ

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สิ่งแวดล้อม (OEHP)  
4.วิเคราะห์ข้อมูล และส่งต่อข้อมูล 
5.สรุปผลการดำเนินการ 

 56.พัฒนาร้านอาหาร 
Clean Food Good 
Taste Plus จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

1.ประสานการดำเนนิงานผู้รับผิดชอบ
งานอาหารปลอดภัยและองค์กรเก่ียวข้อง 
คัดเลือกร้านอาหารเข้าร่วมโครงการฯ 
2.สนับสนุนการดำเนินงานชุดตรวจน้ำยา 
SI-2 ไม้พันสำลี  แอลกอฮอล์ วัสดุอื่นๆ 
3.ประเมินมาตรฐานร้านอาหารที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
4.สรุปผลและติดตาม 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

 57.พัฒนาตลาดสดน่า
ซ้ือ              

1.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนา
ตลาดสด น่าซื้อ  
2.ประเมินมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ 
3.สรุปผลและติดตาม 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

 58.พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานอาหารริม
บาทวิถี (Street Food 
Good Health) 

1.คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย 
2.ดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good 
Health) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.สรุปผลและตดิตาม 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

 59.พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานตลาดนัด น่า
ซื้อ (Healthy Market) 

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

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

 60.บริหารจัดการ
คุณภาพน้ำบริโภคใน
ชุมชน 

1.จัดทำฐานข้อมูล 
2.สนับสนุนชุดทดสอบเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ำบริโภค อ.11 ,ชุดทดสอบคลอรีน
คงเหลือ อ.31  
3.ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 
4.สรุปผลการดำเนินงาน 
 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 61.ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรค 
จากสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 
แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
2.จัดทำข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้านโรค 
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
ตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคฯ 
3.จัดทำข้อมูลพื้นฐานและกลไกการเฝ้า
ระวังเพ่ือควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมตามท่ี
กำหนดใน พ.ร.บ.ควบคุมโรคฯ  
4.สรุปผลการดำเนินงาน 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

 62.ประชุม
คณะกรรมการควบคุม
โรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี     

1.จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรค 
จากสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด                
2.จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค 
จากการประกอบอาชีพและโรค 
จากสิ่งแวดล้อม 
3. จัดทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและโรค 
จากสิ่งแวดล้อม 
4. ขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัย
สุขภาพจากกการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและปัญหา
สำคญัในพ้ืนที่ 
5.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

 63.พัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาล/
โรงพยาบาลส่งเสริม

1.ชี้ แจงแนวทางการดำเนิ น งานแก่
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
2.ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงพยาบาล/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีการ
พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สุขภาพตำบล 3.ประเมินผลการจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
4.ติดตามและสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ประเด็นที ่2. มุ่งพัฒนาบริการสุขภาพ (Service Excellence) 
เป้าประสงค์ : หน่วยงานได้มาตรฐาน 

 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2.1 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพทุก
ระดับ 

   

2.1.1 พัฒนา Service 
plan ทุกสาขา ให้มี
คุณภาพ 

1.พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service 
Plan) ระดับจังหวัด 

1.จัดประชุมทบทวนคำสั่งฯ และร่วมกัน
จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. จัดประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการ งานService Plan ณ 
โรงพยาบาลแม่ข่าย 
3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
4. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 
สาธารณสุข 

- ระบบสุขภาพปฐม
ภูม ิ

2.พัฒนาระบบ
สาธารณสุขในเรือนจำ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี       

1.ประชุมคณะกรรมการทบทวนคำสั่งฯ

2.จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขในเรือนจำ 

3.ติดตามผลการดำเนินงาน 

4.ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใน

เรือนจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

กลุ่มงานพัฒนา

ยุทธศาสตร์

สาธารณสุข 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 3.พัฒนาปฐมภูมิและ
เครือข่าย (PCU) 

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วย

บริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิ 

2.เยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงาน

หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการไปแล้ว 

3.ประชุมถอดบทเรียนตามหลักเกณฑ์

ตัวชี้วัดของหน่วยบริการ/เครือข่าย

หน่วยบริการปฐมภูมิ 

กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพและ

รูปแบบบริการ 

 4.พัฒนา อสม. หมอ

ประจำบ้าน 

1.ขยายจำนวนการพัฒนา อสม. 

เป็น อสม.หมอประจำบ้าน 

2.พัฒนาเพิ่มพูนทักษะ อสม. 

หมอประจำบ้าน 

กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพฯ 

(สสม.) 

 5.พัฒนาศักยภาพการ

ดำเนินงาน NCD 

Clinic plus 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 

2.จัดประชุมแลกเปลี่ยนผลการ

ดำเนินงาน NCD Clinic plus  1 ครั้ง/ปี 

3.นิเทศติดตาม 2 ครั้งต่อปี 

กลุ่มงานควบคุม

โรคไม่ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

 6.จัดทำฐานข้อมูล

ระบาดวิทยาโรคไม่

ติดต่อ (STROKE & 

STEMI รายใหม่) 

1.จัดการฐานข้อมูล 

2.วิเคราะห์ข้อมูล 

3.นำเสนอ คืนข้อมูล 

4.ลงเก็บพื้นท่ีที่พบอัตราป่วยสูง 

กลุ่มงานควบคุม

โรคไม่ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

 7.ป้องกันและควบคุม
วัณโรคจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

1.ประชุม End TB Meeting ติดตาม
ความกา้วหน้าการดำเนินงานวัณโรค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีละ 2 ครั้ง 
2.ประเมินมาตรฐานคุณภาพการดูแล
รักษาวัณโรคในโรงพยาบาล  

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3.นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน
วัณโรคระดับ รพ.สต.ภายในจังหวัด สุ
ราษฎร์ธานี 
4.ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย MDR-TB, Pre-
XDR, XDR-TB 
5.ติดตามเร่งรัดความครอบคลุมการขึ้น
ทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรค 

- ส่งเสริมหน่วยบริการ
ใช้ยาสมเหตุผล 

8.พัฒนาเครือข่าย
จังหวัดใช้ยาสมเหตุผล 

1.จัดอบรมวิชาการ 
ลงเยี่ยมพ้ืนที่ 
ประชุมติดตามงาน 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

- บริการสุขภาพสาขา
ทารกแรกเกิด 

9.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการกู้ชีพทารก   
แรกเกิด (NCPR ) 

1.จัดประชุมทีมปฏิบัติการกู้ชีพทารก
แรกเกิด 
2.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
โดยใช้ระบบส่งต่อ (Newborn 
Suratthani Super-Fast track) 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

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

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปัญหาที่พบ
บ่อยในการส่งต่อทารกแรกเกิด 
(common problem in newborn) 

กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ 

- การดูแลผู้ป่วย
ประคับประคอง 

11.พัฒนาศักยภาพ

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เครือข่ายการ

ดำเนินงานดูแลผู้ป่วย

แบบประคับประคอง

(Palliative Care) 

1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย

การดำเนินงาน  

2. สนับสนุนองค์ความรู้ที่สำคัญ 

3. ติดตามความก้าวหน้าและถอด

บทเรียนการดำเนินงาน 

กลุ่มงานควบคุม

โรคไม่ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- ระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช 

12.พัฒนาระบบบริการ

งานสุขภาพจิตและจิต

เวช 

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี 

2. กำหนดพ้ืนที่นำร่อง 
-ป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน  
-การสร้างวัคซีนใจในชุมชน 
3.อบรมให้ความรู้บุคลากรในระดับ รพ.
สต.และ อสม.เรื่องสัญญาณเตือนในการ
ฆ่าตัวตายและในการดูแลผู้พยายามฆ่า
ตัวตาย 
4.อบรมแพทย์ พยาบาลจิตเวช เวชสถิติ
ในการวินิจฉัยโรคเพ่ือเพ่ิมอัตราการ
เข้าถึงบริการของผู้พยายามทำร้าย
ตนเอง 
5.นิเทศติดตามการดำเนินงาน และเยี่ยม

เสริมพลังระดับ NODE 

6.สรุปผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

กลุ่มงานควบคุม

โรคไม่ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

- บริหารจัดการ
โรคมะเร็ง 

13. พัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายการ

ดำเนินงานป้องกันและ

ควบคุมโรคมะเร็ง 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน

ระหว่างพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

2. สนับสนุนองค์ความรู้และทักษะที่

สำคัญในการดำเนินงาน 

3. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

 

 14. สรปุผลการ

ดำเนินงานและ

ความสำเร็จโครงการ

สืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จย่าต้าน

1. สรุปผลการดำเนินงาน 10 ปี 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

2. นำเสนอผลงานเด่นระดับอำเภอ 

3. ถอดบทเรียนความสำเร็จเพ่ือต่อยอด
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ภัยมะเร็งเต้านม การดำเนินงาน 

 

ระบบบริการโรคไต 15. พัฒนาระบบ
บริการงานโรคไต 

1. ป้องกันควบคุมโรคไตในชุมชน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565 
กำหนดพ้ืนที่นำร่อง 
-พชอ.บ้านนาสาร 
-พชอ.พุนพิน 
-พชอ.พระแสง 
1.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 
1.2 ติดตามผลการดำเนินงาน 
1.3 นำเสนอผลการดำเนินงาน 
2. ประเมินการดำเนินคลินิกไต 
2.1 นำเสนอผลการดำเนินงานคลินิกไต
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3. งานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย 3 ดี 
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาล
เค็มน้อย อร่อย 3 ดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3.2 นำเสนอผลการดำเนินงาน 

กลุ่มงานควบคุม

โรคไม่ติดต่อ 

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

- ระบบบริการ
บำบัดรักษาผู้ป่วยยา
เสพติด 

16.พัฒนาระบบบริการ
บำบัดรักษาผู้ป่วยยา
เสพติด 

1. การพัฒนาบุคลากรสำหรับงานยาเสพติด 
ตลอดปี 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนว
ทางการดำเนินงานแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
ด้านการเฝ้าระวัง รณรงค์ฯ การบำบัดรักษา
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การส่งต่อผู้ป่วยทีม่ีอาการ
รุนแรง และการติดตามหลังการ 
บำบัดรักษาครบอย่างต่อเนื่องใน 1 ป ี
3. จัดสรรค่าบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด   
ให้ หน่วยบริการสาธารณสุขในการ
บำบัดรักษาฯ ในระบบสมัครใจ และบังคับ
บำบัดแบบไม่ควบคุมตัว (โรงพยาบาล) 

กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต ยา
เสพติด 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4. การจัดสรรงบประมาณในการบริหาร
จัดการงานยาเสพติด ให้หน่วยงาน สสอ. 
5. พัฒนาสถานบำบัดผ่านการรบัรอง
คุณภาพ HA ยาเสพติด และการประเมินซ้ำ 
6 .พัฒนาระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
ข้อมูลรายงานการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟู 
ข้อมูลติดตาม ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
7. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ด้านการบำบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพในระบบสมัครใจ 

- ระบบบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ผู้ป่วย
ระยะกลาง 

17.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 
 

กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

- ระบบบริการงาน
โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมอง 

18.พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย และระบบ
บริการสุขภาพ
โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมอง 

1.จดัประชุม ทบทวนความรู้ และ
แนวทางปฏิบัติงาน โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมอง รพ.ในเครือข่าย และ รพ.
เอกชน (รพ.ทักษิณ) 
2.ประชุมคณะกรรมการ SP  
(สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
3.พัฒนาระบบ Fast Track Stroke 
&STEMI ที่เชื่อมโยงกนัอย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติย
ภูมิ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถส่งต่อ
ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
 4.เร่งรัดพื้นที่ ดำเนินการคัดกรอง CVD 

กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

Risk แยกตามระดับความเสี่ยง และ
จัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
5.จัดทำแผ่นพับ สติกเกอร์ /เพิ่มช่อง
ทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สายด่วน
ฉุกเฉิน 1669 และการสื่อสาร เตือนภัย 
สร้างความรู้ ความตระหนัก (Alarm & 
Alert) เพ่ือประชาชนเข้าถึงข้อมูล 
6.พัฒนาระบบข้อมูล HDC และ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้ป่วยรายใหม่ Stroke& 
Stemi /คืนข้อมูล ระดับอำเภอทุก
เดือน/ทุกไตรมาส และบูรณาการข้อมูล 
กับงาน IT NCDs และ งาน EMS 
7. นิเทศ ติดตาม ลงพ้ืนที่เยี่ยมเสริมพลัง 

- ระบบบริการสุขภาพ
ช่องปาก 

19.ประชุมหัวหน้าฝ่าย
ทันตสาธารณสุข 

1.ประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทาง
จัดบริการทันตสุขภาพตามกลุ่มวัยและ
ติดตามตัวชี้วัดในระดับต่างๆ  

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 

- บริการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

20.พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
การแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. ประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบ
บัญชียาสมุนไพรและพัฒนาระบบบริหาร
เวชภัณฑ์ยาสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3.ประเมินมาตรฐานหน่วยบริการด้าน
การแพทย์แผนไทย 
4.นิเทศติดตามผลการดำเนินงานแพทย์
แผนไทย 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

21.พัฒนาระบบบริการ
การดูแลผู้ป่วย
เบาหวานด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 

1.ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ
บริการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
2.ขยายพ้ืนที่ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
3.ลงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อำเภอพ้ืนที่

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 
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ต้นแบบ 
 22.พัฒนาระบบบริการ

การดูแลผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 

1.ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ
บริการการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
2.มีสถานบริการนำร่องการบริการการ
ดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

 23.พัฒนา รพ.สต.
แพทย์แผนไทย 

1.ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ รพ.
สต.แพทย์แผนไทย 
2.อบรมพัฒนาศักยภาพด้านเวชกรรม
ไทย 
3.ติดตามประเมินผล 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

- ระบบการบริการ
กัญชาทางการแพทย์ 

24.พัฒนาคลินิกกัญชา
ทางด้านการแพทย์
แผนไทย 

1.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.กระตุ้นการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชา
ปรุงผสม 
3.สนับสนุนให้มีคลินิกกัญชาในรพ.สต.
ทางแพทย์แผนไทยเพ่ิมมากข้ึน 
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกัญชา
เพ่ือใช้ทางการแพทย์ 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

 25.พัฒนาแหล่งปลูก 
สถานที่ผลิตและคลินิก
กัญชาทางการแพทย์
ครบวงจร 

1.ประชุมติดตามการดำเนินงาน ลงเยี่ยม
พ้ืนที่ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

2.2 พัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

26.พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร เครือข่าย
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในคัดแยก 
ผู้ป่วยฉุกเฉินตามเกณฑ์ ESI  
3.พัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ 
จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) 
4.ฝึกอบรมช่วยฟืน้คืนชีพ (CPR) และ
การใช้เครื่องกระตุกหัวใจ 

กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5.ฝึกอบรมพนักงานขับรถพยาบาล 
 27.ป้องกันการบาดเจ็บ

และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

1.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตาม
แนวทาง D-RTI 

กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

2.3 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่เป็น
มิตรกับชาวต่างชาติ 

28.พัฒนาศักยภาพ
สถานบริการสุขภาพ 
สนับสนุนเป็นเมือง
ศูนย์กลางบริการ
สุขภาพอาเซียน 

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

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

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

1.จัดซื้อรถ Mobile X-ray 
2.ก่อสร้างอาคารตรวจสุขภาพ พร้อม
ห้องน้ำแยกชาย-หญิง 6 Unit 
รพ.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

2.4 พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขใน
พื้นที่พิเศษ 

30.พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่
พิเศษ (เกาะ กันดาร 
ห่างไกล) 

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

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

 31.พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขทางทะเล
และพ้ืนที่ท่องเที่ยว

1.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงาน 
2.จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ

กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและ
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สำคัญ สาธารณสุขทางทะเลพ้ืนทีท่่องเที่ยว
สำคัญ 
2. จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อม
แผนในภาวะวิกฤติฉุกเฉินด้านการ
สาธารณสุขทางทะเลพ้ืนที่ท่องเที่ยว
สำคัญ 
3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
4. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

ยาเสพติด 

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

 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3.1 บริหารจัดการ
กำลังคนด้านสุขภาพ 
 - จัดทำฐานข้อมูล 
 -วางแผนอตัรา 
 -ปฐมนิเทศ 
 -สรรหา บรรจุ แต่งตัง้ 
รับย้าย รับโอน 

1.พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการ
วางแผนอัตรากำลัง 

1.พฒันาฐานข้อมูลบุคลากรมีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

2.ปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่ 

1.ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุ
ใหม่โดยหน่วยงานต้นสังกันและร่วม
สัมมนาเครือข่าย 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

3.Recruit and 
career path 

1.ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง รับ
ย้าย รับโอนบุคลากรเข้าสู่หน่วยงานและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตาม
สมรรถนะ  

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

3.2 บริหารจัดการ 
ทรัพยากรบุคคล 
ภายใต้แนวคิด 
SURAT MOPH  

4.พัฒนาวิชาการและ
จัดการความรู้สู่
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสุขภาพ 

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

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

5.ประชุม
คณะกรรมการ EC 
เพ่ือพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 

1.ประชุมคณะกรรมกรรมการตามคำสั่ง 
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
สสจ.สุราษฎร์ธาน ี

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 6.ประชุมวิชาการ
สาธารณสุขประจำปี 

1.พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน 
จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 7.ประชุม
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนหน่วยงาน
คุณธรรม 

1.พัฒนาการดำเนินงานชมรมจริยธรรม 
สสจ.สุราษฎร์ธานี  
2. ดำเนินการกำกับและติดตาม
หน่วยงานในสังกัด 
3. จัดประกวดผลการดำเนินงาน
หน่วยงานคุณธรรมระดับจังหวัด 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 8.Happy MOPH 
องค์กรแห่งความสุข 

1.หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
happinometer และ HPI 
2.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
องค์กรแห่งความสุข 
3.คัดเลือกหน่วยงานต้นแบบด้านการ
ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุขระดับจังหวัด 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

9. ประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานเพ่ือ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

1. ประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
2.เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในช่องทาง 
Online หน้าเว็บไซต์ สสจ.สุราษฎร์ธานี 

กลุม่งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

10. อบรมพัฒนา
บุคลากรที่มีความ
พร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้น 

บุคลากรที่มีความพรอมรองรับการเขา 
สู่ตำแหนงที่สูงขึน้ไดร้ับการพัฒนา 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

3.3 พัฒนาศักยภาพ 
กำลังคนด้านสุขภาพ 
service plan 

11.พัฒนาแผน
กำลังคนตาม Service 
plan 

1.กำหนดแผนฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มงานบริหาร 
ทรัพยากร
บุคคล 

 12.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สสจ.สฎ. 

1.ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
พัฒนางานของบุคลากรในสังกดั 
 
 
 

กลุ่มงานบริหาร 
ทรัพยากร
บุคคล 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3.4 สร้างเครือขา่ย
กำลังคนด้านสุขภาพ 
(HRN) 

13.ร่วมผลิตกำลังคน
ด้านสุขภาพสู่การ
พัฒนาระบบสุขภาพ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
และสถาบันการศึกษาในจังหวัดเพ่ือผลิต
กำลงัคนด้านสุขภาพ 
2.ประสานความร่วมมือภาคีเครอืข่าย 
เพ่ือจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ 

กลุ่มงานบริหาร 
ทรพัยากร
บุคคล 

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

 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

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
หน่วยงานคุณธรรมใน
หน่วยงานภาครัฐ 

1.ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

4.1.2 กำกับดูแล
องค์การที่ด ี(OG) 

   

- ขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนพัฒนา
สาธารณสุขทุกระดับ 

4.ขับเคลื่อน
แผนพัฒนางาน
สาธารณสุข 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.มอบนโยบายและชี้แจงแผนงานพัฒนา
งานสาธารณสุข 
2.บริหารจัดการโปรแกรมบริหาร
ยุทธศาสตร์ (sms) ของกระทรวง
สาธารณสุข 
3.จดัทำแผนพัฒนางานสาธารณสุขและ

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติราชการ 
4.ติดตามแผนปฏิบัติราชการ รายเดือน/
ไตรมาส 

- นิเทศ ติดตามกำกับ 
ประเมินผล 

5.ตรวจราชการและ
นิเทศงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการตรวจ
ราชการและนิเทศงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2.ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจ
ราชการและนิเทศงาน(ทีมนิเทศงาน) 
3.ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศงาน 
แก่ คบสอ. 
4.นิเทศงาน คบสอ.แยกตามโรงพยาบาล
แม่ข่าย (NODE) 
5.รับการตรวจราชการและนิเทศงาน
กรณีปกติระดับกระทรวงฯ 
6.เยี่ยมเสริมพลัง 
7.วิเคราะห์/ประเมินผลการดำเนินงาน 
8.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

4.2 พัฒนาคุณภาพ
องค์กร 

   

4.2.1 พัฒนาคุณภาพ
หน่วยงาน/หน่วย
บริการ 

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 

กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพและ

รปูแบบบริการ 
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1.3 ประชุมคณะทำงาน PMQA สสจ. 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศระบบส่งต่อ 

2.1 ประชุมคณะกรรมการส่งต่อ 

2.2 ประชุมองค์กรแพทย์ 

2.3 ตรวจสอบเวชระเบียน (audit 

chart) 

  (3) พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพบริการ 

3.1 จัดประชุมผู้รับผิดชอบมาตรฐานสุข

ศึกษารายโซน 

3.2 จัดประชุมเตรียมความพร้อม

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลด

โรคไม่ติดต่อ ระดับเขต /จังหวัด 

3.3 จัดประชุมผู้รับผิดชอบการสร้าง

เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในตำบล

จัดการคุณภาพชีวิต (มาตรฐานสุข

ศึกษา/หมู่บ้านปรับเปลี่ยน/ยุวอาสา

สมัครสาธารณสุข) 

3.4 อบรมมาตรฐานการพยาบาล

ภายนอก QA 

3.5 ประชุมมาตรฐาน HA 

4. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยในโรงพยาบาลตามมาตรฐานที่

จำเป็นต่อความปลอดภัย 9 ข้อ ของ 

สรพ. 

กลุม่งานพัฒนา

คุณภาพและ

รูปแบบบริการ 

 7.พัฒนาศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ (OSSC) 

1.พัฒนาระบบสารสนเทศและการ

ให้บริการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เบ็ดเสร็จ 

กลุ่มงาน

คุม้ครอง

ผู้บริโภค 
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 2.ให้บริการประชาชนการขอและต่อ

ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ

สุขภาพ 

 8.พัฒนาคุณภาพหน่วย

บริการปฐมภูมิและ

เครือข่าย 

1.อบรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกณฑ์

มาตรฐาน  รพ.สต.ติดดาว (ครู ข) 

2.จัดประชุมชี้แจงทีมประเมิน 

กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพและ

รูปแบบบริการ 

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

 

4.3 พัฒนาระบบ
ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.3.1 จัดทำฐานข้อมูล

กลางหน่วยงาน ด้าน

ทรัพยากรสาธารณสุข 

และพัสดุ 

4.3.2 จัดการระบบ

ข้อมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศของ

หน่วยงาน 

9.พัฒนางาน
สารสนเทศด้านสุขภาพ 

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด 
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคุณภาพข้อมูล
เวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค 
3.ประชุมชี้แจงการใช้งาน HDC และ
ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้
งานและเทคนิคต่างๆของโปรแกรม 
HOSxP และ JHCIS 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

10.พัฒนา Digital 
Transformation เพ่ือ
ก้าวสู่การเป็น Smart 
Hospital 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.อบรมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงพยาบาล (หลักสูตร 
Programing) จำนวน 5 วัน 
2.จัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงาน 
Digital Transformation 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 
(ICT) 

4.4 สนับสนุนการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง
สุขภาพ 

11.พัฒนาระบบจัดเก็บ
รายได้คุณภาพหน่วย
บริการ 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม 
E-HOS Accounting 
2.นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการใช้
นวัตกรรมการจัดเก็บรายได้ 
3.ประเมินคุณภาพศูนย์จัดเก็บรายได ้

กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 
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หน่วยบริการ 
 12.เสริมสร้างศักยภาพ

การบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังแก่
หน่วยบริการและ
บุคลากร 

1.ประชุมชี้แจงนโยบายแก่หน่วยบริการ 
หัวหน้างานประกันสุขภาพ และ
ผู้เกีย่วข้อง 

กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

 13.เฝ้าระวัง ติดตาม 
ประเมินผลการบริหาร
จัดการด้านการเงินการ
คลัง โดยใช้เครื่องมือ 
ทางการเงิน Total 
Performance Score 

1.ประเมินประสิทธิภาพหน่วยบริการ
โดย Total Performance Score  ราย
ไตรมาส 
2.นิเทศ ติดตาม หน่วยบริการที่มีปัญหา
วิกฤตทางการเงิน 
3.ประชุม/นำเสนอ CFO จังหวัด 

กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

 14.พัฒนาการบริหาร
จัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

1.ประชุมคณะทำงาน 
ดำเนินการสืบราคาร่วม 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

ประเด็นที่ 5. มุ่งพัฒนาเมืองสมุนไพรครบวงจร (Herbal city excellence) 
เป้าประสงค์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีคุณภาพ 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5.1 บริหารจัด
การเมืองสมุนไพร 

1.บริหารจัดการและ
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานเมือง
สมุนไพร 

1.จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
2.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 
3.ประเมินผลโครงการเมืองสมุนไพรและ
กำกับติดตามแผน 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทย 

5.2 พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

2.พัฒนาทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภาพ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทย 

 - เส้นทางคลองร้อย
สาย 

1.สร้างเรื่องราวที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
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 2.การต่อยอดผลิตภัณฑ์เด่นไปสู่เชิง
พาณิชย์ 

  3.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเส้นทาง
การท่องเที่ยว 
4.ทดลองเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
คลองร้อยสาย 

 

 - เส้นทางท่าฉางโมเดล 
- เส้นทางเข่ือน 
รัชชประภา-เขาสก 

1.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.กำหนดอัตลักษณ์เด่นของแต่ละตำบล 
3.สร้างเรื่องราวที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
4.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเส้นทาง
การท่องเที่ยว 

 

5.3 การพัฒนา
ผู้ประกอบการด้าน
สมุนไพร 

4. ส่งเสริม
ผู้ประกอบการด้าน
สมุนไพรเข้าสู่ SME 

1.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆสู่ผู้ประกอบการ 
2.ประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง 
3.พัฒนาผู้ประกอบการรองรับผลิตภัณฑ์
เด่นสู่เชิงพาณิชย์ 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทย 

5.4 ส่งเสริมการตลาด
และการ
ประชาสัมพันธ์ 

5.ประชาสัมพันธ์
โครงการเมืองสมุนไพร
สุราษฎร์ธานี 

1.ประชาสัมพันธ์และขบัเคลื่อน 
แบรนด์ “มนต์ไพร” 
2.ประชุมคณะกรรมการด้านการตลาด
และประชาสัมพันธ์ 
3.จัดงานมหกรรมสมุนไพรต่างๆ 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทย 

5.5 พัฒนาการนวด
ไทยสู่สากล 

6. Academy การนวด
ไทย เพ่ือการส่งออก 

1.จัดทำหลักสูตรการนวดต่างๆ 
2.ฝึกอบรมด้านการนวดไทย 
3.ประชาสัมพันธ์เรื่องการนวดไทยไปสู่
ต่างประเทศ 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทย 

 



สรปุโครงการแผนปฏิบติัราชการและแผนงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี



 

คำนำ 
 

สรุปโครงการแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำข้ึนเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานโครงการและนำผลที่ได้ไปใช้
เป็นข้อมูลสำหรับพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

สรุปโครงการเป็นโครงการที่กลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี         
ได้ดำเนินการภายใต้แผนแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564        
จำนวน 61 โครงการ จากการดำเนินงานมีบางโครงการ บางกิจกรรม ได้ยกเลิก และปรับเปลี่ยนรูปแบบให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงโควิด-19 

ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบทุกโครงการที่ได้สรุปโครงการทำให้เอกสารฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี    
หวังว่าสรุปโครงการฉบับนี้จะได้นำไปสู่การพัฒนาและบูรณาการขับเคลื่อนงานในอนาคต ให้ประชาชนมี
สุขภาพดี ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
20 ธันวาคม 2564 

   
 



สารบัญ 
 หน้า 

1. โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพปีงบประมาณ 2564 1 
2. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2564 2 

3. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด -19 เพื่อผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 
4. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี วิถีคนสุราษฎร์ธานี   5 
5. โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานทันตสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 
6. โครงการประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 8 
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองสุขภาพช่องปากและการวางแผน Oral Care Plan 
สำหรับผู้สูงอาย ุ

10 

8. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 

11 
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เลิศจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอบเครือข่ายบริการสุขภาพงานส่งเสริมสุขภาพในหน่วยบริการรพท/รพช/
รพ.สต/ สสจ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  คบสอๆ ละ 20 คน  x 20 แห่ง  จำนวน 400  คน  
             1) วันที่  26  พฤศจิกายน  2563   สถานที่  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 

       2) วันที่  27  พฤศจิกายน  2563   สถานที่  โรงพยาบาลบ้านตาขุน 

      3) วันที่  2    ธันวาคม    2563     สถานที่  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

             4) วันที่  21  ธันวาคม    2563      สถานที่  โรงพยาบาลพุนพิน 
 3.2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานดำเน ินงานผ่านระบบวีด ิโอConferenceตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครอง เป็นเลิศ กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายบริการสุขภาพ  
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4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ 

4.1. ร้อยละ 80 ของเครือข่ายบริการสุขภาพผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรคและคุ้มครอง ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

4.2. ประขาชนมีความรอบรู้ในการส่งเสริมป้องกันโรคในการดูแลตนเองและครอบครัว ชุมชน 

5. ผู้รับผิดชอบ 
  ชื่อ-สกุล   นางสุทิศา  แท่นนิล 
    ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด -19 เพื่อผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
........................................................... 

1. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด -19 เพื่อผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการดูแลสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจและเข้าถึงบริการการฉีด
วัคซีน อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3. กิจกรรมหลัก  
  เชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ดำเนินการกิจกรรมวางโครงสร้างของสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจและเข้าถึงบริการการฉีดวัคซีน อย่างถูกต้องเหมาะสม “วัคซีน” จัดเป็นเครื่องมือ
สำคัญที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการป้องกันควบคุมโรคและทำให้ประเทศไทยและจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านพ้น
วิกฤติครั้งนี้  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
 ผู ้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับวัคซีน ร้อยละ 65.95 (ข้อมูล วันที ่ 21 กันยายน 64) มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ 4 มุมเมือง ใน 4 อำเภอ ตัวอักษรชัดเจน ข้อความกระชับได้ใจความสำคัญ และสื่อการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงวัยห่างไกลโรคในทุกโรงพยาบาล 
 
5. ผู้รับผิดชอบ 
    ชื่อ-สกุล นางสาวสุดาสินี  สุทธิฤทธิ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
    นางสาวณิชชยาภรณ์ บัวแสง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี วิถีคนสุราษฎร์ธานี 
........................................................... 

1. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี วิถีคนสุราษฎร์ธานี   
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 
2.2 เพ่ือให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะสุขภาพทุกมิติ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ 

อย่างเหมาะสม 
2.3 เพ่ือขับเคลื่อนการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ 

3. กิจกรรมหลัก  

3.1 ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3.2 ประชุมการขับเคลื่อนการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้นไป 

3.3 ประชุมขับเคลื่อนการคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับพ้ืนที่ 19 อำเภอ 
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4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
 ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ผลงาน ร้อยละ94.76 

ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ผลงาน ร้อยละ 65.82 
    ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาล ระดับ M2 ขึ้นไป มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ผลงาน ร้อยละ 100 
           ร้อยละ 95 ของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนผ่านเกณฑ์ ผลงาน 
ร้อยละ 98.47 

5. ผู้รับผิดชอบ 

  ชื่อ-สกุล นางสาวสุดาสินี  สุทธิฤทธิ์  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นางสาวณิชชยาภรณ์  บัวแสง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานทันตสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

........................................................... 

1. โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานทันตสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ในการพัฒนางานทันตสาธารณสุข ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  

2.1 กำหนดยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน โครงการระดับจังหวัด  

2.2 บริหารจัดการทรัพยากรด้านทันตสาธารณสุข  ระดับจังหวัด 

2.3 นิเทศ  ประเมิน  ติดตาม  ผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในระดับพื้นที่ 

2.4 กำหนดมาตรฐาน คุณภาพด้านทันตกรรม  

2.5 พัฒนาระบบบริการส่งเสริมป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู ตามกลุ่มวัย ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  

2.6 บริหารจัดการ กำลังคนด้านทันตสาธารณสุข ให้เหมาะสมตามศักยภาพของหน่วยบริการ 

2.7 พัฒนาศักยภาพเฉพาะด้าน สนับสนุนวิชาการ/ นวัตกรรม ทันตสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการ 

2.8 พัฒนาระบบ GIS ด้านทันตสาธารณสุข 

2.9 ติดตามตัวชี้วัดด้านทันตสาธารณสุขในทุกระดับ        

3. กิจกรรมหลัก 
จัดประชุมประชุมคณะกรรมการพัฒนางานทันตสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 

มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
การบริหารจัดการงานทันตสาธารณสุข ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบ

การบริหารจัดการที่สร้างการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายบริการ   
5. ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล   นางเพ็ญพิไล  พันธุ์เล่ง   ตำแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน                         
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6. โครงการประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 

........................................................... 

1. โครงการประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 

2. วัตถุประสงค์ 

          2.1 เพื่อกำหนดเป้าหมาย/แผนยุทธศาสตร์ของงานทันตสาธารณสุขระดับอำเภอให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด 

          2.2 เพื่อประสานงานให้เกิดการใช้ทรัพยากรในระดับจังหวัดให้เหมาะสมในการพัฒนางานทันต                 

สาธารณสุขและการบริการทันตกรรมในพ้ืนที่ ทั้งในด้านงบประมาณ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี และบุคลากร             

          2.3 เพื ่อจัดระบบบริหารงานทันตสาธารณสุขแบบสมดุลและบูรณาการอย่างเหมาะสมในการ                

แก้ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม                

          2.4 เพื่อนิเทศติดตาม/กำกับประเมินการดำเนินงานทันตสาธารณสุขระดับเครือข่าย 

          2.5 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทันตสาธารณสุขระดับเครือข่าย 

3. กิจกรรมหลัก 

จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข สามเดือน/ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง 

  ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 

  ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 

ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
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4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ  

               4.1 มีการกำหนดเป้าหมายงานทันตสาธารณสุขระดับอำเภอได้สอดคล้องกับนโยบายและแผน 

   ยุทธศาสตร์จังหวัด 

              4.2 มีการประสานงานให้เกิดการใช้ทรัพยากรในระดับจังหวัดได้อย่างเหมาะสม 

              4.3 มีรูปแบบการบริหารงานทันตสาธารณสุขที่ชัดเจนและสามารถบูรณาการกับงานอ่ืนได้    

    อย่างเหมาะสม                                

              4.4 มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริม/ป้องกันทันตสุขภาพเพ่ือสนับสนุนเครือข่าย                       

    และหน่วยบริการภายในจังหวัด   

5. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   นางจรรยารักษ์ ซุ่นห้อง ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองสุขภาพช่องปากและการวางแผน Oral Care Plan สำหรับผู้สูงอายุ 

........................................................... 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองสุขภาพช่องปากและการวางแผน Oral Care Plan สำหรับ

ผู้สูงอายุ       

2. วัตถุประสงค ์ 

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของทันตบุคลากร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงาน รับทราบทิศทาง

แผนการดูแลผู้สูงอายุ   

2.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการวางแผนการดูแล การตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ  

2.3 เพื่อเพ่ิมการเข้าถึงบริการทันตกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ  

3. กิจกรรมหลัก  

จัดประชุมวันที่  17  มีนาคม  2564  ณ  ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้นท์  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี   

4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ  

 4.1 ทันตบุคลากร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ รับทราบทิศทางแผนการ 

ดูแลผู้สูงอายุ   

   4.2 หน่วยบริการมีแผนการดูแลผู้สูงอายุ สามารถดำเนินงานตรวจคัดกรองประเมินช่องปากผู้สูงอายุได้  

  4.3 ผู้สูงอายุเข้ารับบริการทางทันตกรรมที่จำเป็น ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. ผู้รับผิดชอบ  

ชื่อ-สกุล   ทพญ.ธนิษฐา  ลักษิตานนท์   ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 

........................................................... 

1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเตรียมบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้สามารถตอบสนองด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงทีท่ีอาจจะมีการระบาดในระลอกที่ 2 
 2.2 เพ่ือทดสอบความพร้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉิน และพัฒนาทักษะบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ ในการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3. กิจกรรมหลัก  
 3.1 ประชุมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ณ ห้อง
ประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มเป้าหมาย . คณะกรรมการ EOCจังหวัด    
สุราษฎร์ธานี ผู้รับผิดชอบงานของรพ.และสสอ. แห่งละ 1 คน รวม 80 คน 
 ภาพประกอบ 1 ภาพ หรือหลายๆ ภาพเล็กรวมในหนึ่งภาพ ตามความเหมาะสม 
 

 
 

4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
 4.1 บุคลากรด้านสาธารณสุข สามารถตอบสนองด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพ ทันท่วงทีหากมีการระบาดในระลอกท่ี 2 
 4.2 บุคลากรมีความพร้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉินได้ และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องในระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ มีความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ในการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 4.3 ลดโอกาสการแพร่เชื้อ ชะลอการระบาด ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และลดผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม เพ่ิมความมั่นคงของประเทศ 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล นางเข็มณิภา วงษ์จินดา  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

9. โครงการขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในระดับจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปีงบประมาณ 2564 

........................................................... 

1. โครงการขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในระดับจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปีงบประมาณ 2564 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทราบและสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตาม
นโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

2.2 สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ตามมาตรา 36 

2.3 จัดทำแผนเผชิญเหตุ โดยใช้กรอบแนวทางปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

2.4 เพ่ือบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือลดโอกาสการแพร่เชื้อ และชะลอการระบาด 
ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3. กิจกรรมหลัก  
 จัดประชุมขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในระดับจังหวัด เพ่ือแก้ไข

ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย 

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน มีการจัด

ประชุมอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ 
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4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ  
 4.1 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสามารถขับเคลื ่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ     

พ.ศ. 2558 ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อลด โอกาส

การแพร่เชื้อ และชะลอการระบาด ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 4.3 เพ่ือให้การดำเนินงานขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยง และยั่งยืน ทั้งใน

ระดับชาติ และระดับพ้ืนที่จังหวัดอย่างจริงจัง 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล  นางเข็มณิภา วงษ์จินดา  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10. โครงการประชุมเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพ CDCU อบรมฟื้นฟูการใช้โปรแกรมเฝ้าระวัง R506 
........................................................... 

1. โครงการประชุมเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพ CDCU อบรมฟื้นฟูการใช้โปรแกรมเฝ้าระวัง R506 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือฟ้ืนฟูและเพ่ิมศักยภาพ บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ผู้ใช้งานโปรแกรมเฝ้าระวัง R506 ให้มีความ

เชี่ยวชาญและทันเวลาในการปฏิบัติงานในการตรวจจับการระบาด และ วิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา 

3. กิจกรรมหลัก  
 3.1 บรรยาย และ ฝีกปฏิบัติ การติดตั้ง การใช้โปรแกรม R526 ในการตรวจจับการระบาด และเฝ้า
ระวังโรคติดต่อ สำหรับผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ ระดับโรงพยาบาล และ ตัวแทน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 75 คน 
 

 
 
4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
 ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ และ ตัวแทนผู้รับผิดชชอบงานโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล สามารถ ใช้โปรแกรม R506 ตรวจจับการระบาด และเฝ้าระวังการเกิดโรคติดต่อในพ้ืนที่ และ
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อได้อย่างทันเวลา  

5. ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล นายณรงค์ศักดิ์  วุฒิพงษ์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

11. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN  Hospital 
........................................................... 

1. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN  Hospital 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 2.2 เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย GREEN & CLEAN  Hospital ให้ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐาน ระดับดีมาก  และระดับดีมาก Plus 

3. กิจกรรมหลัก 
3.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 2564 โดยผ่าน เวที ประชุม กวป.  
3.2 สนันสนุน อุปกรณ์ และงบประมาณ ในการดำเนินงาน 

 
3.4 เยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินกิจกรรม ที่เก่ียวข้อง 

 
3.3 จัดกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อม  
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4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
 4.1 - โรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus 8 แห่ง ร้อยละ34.78 
       - โรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก  21  แห่ง ร้อยละ 91.30 
       - โรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดี  23  แห่ง ร้อยละ 100 
       - รพ.สต. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital นำร่อง จำนวน 3 แห่ง 
 4.2 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกระดับ และมีการถ่ายทอดสู่ชุมชน 
 4.3 กระตุ้นให้เกิด นวัตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ในพ้ืนที่ 
 4.4 สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง มีการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการให้บริการ
ผู้ป่วย และลดผลกระทบด้านสุขภาพ ทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 นายสมพงษ์  สลัดแก้ว  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

12. โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะ และสถานที่สาธารณะ 13 ประเภท 
........................................................... 

1. โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะ และสถานที่สาธารณะ 13 ประเภท 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 สร้างเครือข่ายพัฒนาส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะและสถานที่สาธารณะในระดับ

จังหวัด และระดับอำเภอ 
2.2 เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะและสถานที่สาธารณะ 13 ประเภท ให้ผ่าน

เกณฑ์ระดับHASและสามารถลดการแพร่ระบาดของโรคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19ได้ 
2.3 เพ่ือเป็นต้นแบบ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดสู่เครือข่าย และชุมชนต่อไป 

3. กิจกรรมหลัก 
3.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการพัฒนาส้วมสาธารณะฯ โดย ผ่าน เวที ประชุม กวป. 
3.2 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานส้วมสาธารณะ ในช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคCOVID-19 
3.3 ประเมินส้วมสาธารณะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

 
 
3.4 จัดกิจกรรมรณรงค์ วันส้วมโลก ทั้งใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ และสถานบริการ

สาธารณสุขในสังกัดทุกแห่ง        

      
 
3.5.สรุปผลการดำเนินงาน 
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4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
 4.1 มีเครือข่ายพัฒนาส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะและสถานที่สาธารณะในระดับจังหวัด 
และระดับอำเภอ และมีระบบการติดตามอย่างเป็นระบบ 

4.2 การดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ดังนี้ 
- ส้วมสาธารณะ ประเภทสถานีบริการน้ำมัน จำนวนทั้งหมด  96 แห่ง ได้รับการประเมิน 78 แห่ง 
- ส้วมสาธารณะ ประเภทสถานบริการสาธารณสุขจำนวนทั้งหมด 212 แห่ง ได้รับการประเมิน 212แห่ง 
- ส้วมสาธารณะ ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว จำนวนทั้งหมด 49 แห่ง ได้รับการประเมิน 42 แห่ง 
4.3 ส้วมในสถานบริการสาธารณสุข รวมถึง CI  LQ และโรงพยาบาลสนาม ได้รับการดูแล เฝ้าระวัง 

เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรค 
 4.4 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  และมีการถ่ายทอดสู่ชุมชน 
 4.5 กระตุ้นให้เกิด นวัตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ในพ้ืนที่ 
5. ผู้รับผิดชอบ 
 นายสมพงษ์  สลัดแก้ว  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

13. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมตามกฎหมายและปญหา
สำคัญในพื้นที่ 

........................................................... 

1. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดลอมตามกฎหมายและปญหา
สำคัญในพื้นที่ 

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดลอมตาม 
กฎหมายและปญหาสำคัญในพื้นที ่

3. กิจกรรมหลัก 
3.1 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
3.2 มีการวิเคราะห์/ สังเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยง ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ  สิ่งแวดล้อม

ตามประเดน็ที่กำหนดในนิยาม 
3.3 ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม   ตามที่

กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2562 อย่างน้อย 1 โรค    
           3.4 ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฯโดยส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศ เป็น
หน่วยปฏิบัติการไปยังกรมควบคุมโรค 

3.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
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4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
 4.1 มีมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดแจ้งเวียน          
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  เมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดให้ โรคหรืออาการสำคัญของพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช เป็นโรคที่เป็น
ปัญหาสำคัญในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อน จำนวน 4 มาตรการ คือ 
           * มาตรการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง  
      * มาตรการการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
      * มาตรการการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 
      * มาตรการตรวจคัดกรองเพ่ือหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช 
 4.2 ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเป็นหน่วยปฏิบัติการไปยังกรมควบคุมโรค  
 4.3 มีสรุปผลการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  

 5 ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล นางปัทมา จันทรเกิด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

14. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพตำบล 

........................................................... 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต ำบล 

2. วัตถุประสงค์    

เพ่ือพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมโรค 

กำหนด               

3. กิจกรรมหลัก 
3.1 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 

   3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการพัฒนาการจัดบริการ               

                     อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  

   3.3 ประเมินผลการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

   3.4 ติดตามและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
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4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม

สิ่งแวดล้อมจากศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมและ

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 ผลการประเมินระดับเขตสุขภาพที่ 11  

ระดับ ดีเด่น 1 แห่ง (รพ.สต.หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์1) ดีมาก 4 แห่ง ดี 10 แห่ง พ้ืนฐาน 2 แห่ง 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล นางปัทมา จันทรเกิด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

15. โครงการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
........................................................... 

1. โครงการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์  
เพื่อการพัฒนาคุณภาพระบบการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี (Environment Health Accreditation: EHA) 

3. กิจกรรมหลัก 
3.1 ชี้แจงการรับสมัครและประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย

สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation: EHA) ประจำปี 2564
จำนวน อปท. ทั้งสิ้น 137 แห่ง 
 3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 (ใช้คำสั่งปี 2563 เดิม) 
 3.3 รวบรวมใบสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่สมัครเข้ามา 
 3.4 แจ้งแผนการตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฯ  

3.5 งดออกตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3.6 ส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสมัครเข้ารับการประเมิน ฯ ให้กับศูนย์อนามัยที่ 11  
 3.7 ศูนย์อนามัยที่ 11 ให้ใช้ผลการประเมินปี 2563 รับรองมาตรฐานให้กับ อปท.ที่สมัครเข้าร่วมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมรับการประเมิน จำนวน 23 แห่ง 
5. ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล นางสาวกนกวรรณ สุริยงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

16. โครงการการดำเนินงานตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ปี 2564 
........................................................... 

1. โครงการการดำเนินงานตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ปี 2564 

2. วัตถุประสงค์  
ประชากรไทยวัยทำงาน (อายุ 25 – 59 ปี) ทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจาก

สารกำจัดศัตรูพืช ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 8 (วัดที่ระดับ CUP) 

3. กิจกรรมหลัก 
 3.1 ชี้แจงการดำเนินโครงการตรวจคัดกรองเพ่ือหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ปี 2564 

3.2 สำรวจและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายประชากรไทยวัยทำงาน อายุ 25-59 ปี 
 3.3 สนับสนุนอุปกรณ์ ชุดตรวจเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส และกระดาษ Reactive 
 3.4 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานตรวจคัดกรองเพ่ือหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช  
 3.5 ติดตามการดำเนินงานทุกพ้ืนที่ 
 3.6 กำกับการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการสาธารณสุขลงในโปรแกรม 
 3.7 สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
4.1 ประชากรวัยทำงาน (อายุ 25-59 ปี) ได้รับบริการตรวจตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสาร

กำจัดศัตรูพืช จำนวน 36,175 คน คิดเป็นร้อยละ 8.37 
 4.2 การดำเนินงานผ่านตามตัวชี้วัด ร้อยละ 8 
5. ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล นางสาวกนกวรรณ สุริยงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

17. โครงการการดำเนินงานตรวจสอบการประกอบธุรกิจโรงแรม ตามมาตรการควบคุมแห่ง พรบ.          
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พรบ.โรงแรม 2547  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 

........................................................... 

1. โครงการการดำเนินงานตรวจสอบการประกอบธุรกิจโรงแรม ตามมาตรการควบคุมแห่ง พรบ.           
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พรบ.โรงแรม 2547  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื ่อให้ผู ้ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม จัดสถานประกอบการด้านสาธารณสุขและอนามัย

สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนด แห่ง พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
2.2 เพื ่อตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม ให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ข้อกำหนดแห่ง พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พรบ.โรงแรม 2547 

3. กิจกรรมหลัก 
 3.1  ร่วมตรวจสอบให้คำแนะนำการจัดสถานประกอบการด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่
ผู้ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม จำนวน 10 อำเภอ รวม 56 ราย  

3.2 ร่วมตรวจสอบสถานที่เพ่ือพิจารณาการอนุญาตให้ประกอบกิจการ จำนวน 56 แห่ง  
  
  

  
 

 

 

4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
4.1 ได้เข้าตรวจสอบให้คำแนะนำการจัดสถานประกอบการด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

แก่ผู้ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม จำนวน 56 แห่ง 
4.2 ร่วมตรวจสอบสถานที่เพื่อพิจารณาการอนุญาตให้ประกอบกิจการ จำนวน 56 แห่ง ซึ่งมีผล

ความสำเร็จดังนี้ 
       1) ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม        จำนวน 37 แห่ง 
       2) อนุญาตแบบมีเงื่อนไข โดยให้นำส่งเอกสารการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  จำนวน 13 แห่ง 
       3) ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรแรม     จำนวน  6  แห่ง 

 5. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นายพีระพงษ์ คุ้มครอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

18. โครงการการดำเนินงานเฝ้าระวังการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในศูนย์โควิดชุมชน 
(Community Isolation) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 

........................................................... 

1. โครงการการดำเนินงานเฝ้าระวังการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในศูนย์โควิดชุมชน 
(Community Isolation) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเฝ้าระวังตรวจสอบมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในศูนย์โควิดชุมชน 

(Community Isolation) 

3. กิจกรรมหลัก 
 ร่วมตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในศูนย์โควิดชุมชน 
(Community Isolation)  

  

  
 

4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 

ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในศูนย์โควิดชุมชน 
(Community Isolation) จำนวน 17 อำเภอ รวม 17 แห่ง 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล  นายพีระพงษ์ คุ้มครอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

19. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัด       

สุราษฎร์ธานี ปี 2564 

........................................................... 

1. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัด       

สุราษฎร์ธานี ปี 2564 

2. วัตถุประสงค์   

                 2.1 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของระดับพ้ืนที่ 
                 2.2 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการ ใน
การพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านอาหาร 
                 2.3 เพ่ือพัฒนาให้อาหารริมบาทวิถี มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร  

3. กิจกรรมหลัก 
                 3.1 จัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องและคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนตลาดไนท์พลาซ่านาสารเพ่ือ
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  
                 3.2 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของตลาด และจัดกิจกรรม Kick off โครงการ ฯ  
                 3.3 กระตุ้นติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
                 3.4 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย 
                 3.5 ประเมินรับรองระดับจังหวัด และ ระดับเขตโดยศูนย์อนามัยที่ 11 
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4. ผลการดำเนินงาน 
4.1 ผู้รับผิดชอบงานระดับพ้ืนที่ร่วมกับผู้ประกอบการดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ผ่าน QR 

Code ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 
               4.2 จังหวัดมีการจัดทีมร่วมกับภาคีเครือข่าย ออกดำเนินการตรวจประเมินและให้คำแนะนำตาม   
     เกณฑม์าตรฐานอาหารริมบาทวิถี ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 4 มิติ ดังนี้ 
            - มิติด้านสุขภาพ    คะแนนเต็ม  64 คะแนน ผลลัพธ์  64 
            - มิติด้านเศรษฐกิจ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  ผลลัพธ์   8 
            - มิติด้านสังคม      คะแนนเต็ม  10 คะแนน  ผลลัพธ์   8 
            - มิติด้านวัฒนธรรม คะแนนเต็ม 10 คะแนน  ผลลัพธ์   6 
             รวม 86 คะแนน คิดเป็น 91.5 %   ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก ** 
             4.3 ศูนย์อนามัยที่ 11 ตรวจประเมินรับรอง และ รายงานผลการดำเนินงานผ่าน google form        
     ไปยังสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 
             4.4 จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก เป็น 1 ใน 2 จังหวัดของเขตบริการสุขภาพที่ 11 

5. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
          5.1 ผู้บริหารระดับท้องถิ่นให้ความสำคัญ และ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการพัฒนา และ
ดำเนินการตามข้อแนะนำ 
          5.2 ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
          5.3 ความเข้มแข็งของคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนตลาดไนท์พลาซ่านาสาร 
          ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา “อาหารริมบาทวิถี” 

1.) รวมรายงานทุกอย่างบนแพลตฟอร์มเดียว ไม่ซ้ำซ้อน ทุกคนที่ต้องการข้อมูลเข้าถึงได้ 
2.) ประสานงานกับองค์กรการท่องเที่ยวช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอพื้นที่ต้นแบบให้เป็นที่รู้จั ก 

เพ่ิมคุณค่า เพ่ิมรายได ้
3.) สร้างความร่วมมือของพ้ืนที่ต้นแบบในรูปแบบต่างๆ 
4.) ปรับสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีรูปแบบน่าสนใจ ใช้ประโยชน์ได้ 

หมายเหตุ   ระดับการรับรองมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 
                1) ระดับพื้นฐาน   จำนวน 50 – 59 คะแนน (อปท.ประเมิน) 
       2) ระดับดี          จำนวน 60 – 79 คะแนน (สสจ. ประเมิน) 
       3) ระดับดีมาก     จำนวน 80 คะแนนขึ้นไป (ศูนย์อนามัย + สสจ.) ประเมิน 
6. ผู้รับผิดชอบ 
 นางอุราวรรณ  ผลพานิช ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

20. โครงการมาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019  ( COVID -19 ) ในตลาด 

........................................................... 

1. โครงการมาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019  ( COVID -19 ) ในตลาด  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมกำกับให้ผู้ประกอบการตลาด 

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (CovD-19) 

2.2 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการตลาดมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมี

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (CovD-19) 

ในวงกว้าง 

2.3 สนับสนุนและปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (CovD-19) 

3. กิจกรรมหลัก 
3.1 ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ ทั้งหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามตรวจเยี่ยมและชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมกา 

แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

3.3 สุ่มตรวจตลาดตามเกณฑ์มาตรฐาน Thai Stop COVID Plus  
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4. ผลสำเร็จและผลการดำเนินงาน 
4.1 ร่วมกับ ทีม เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี ติดตามตรวจเยี่ยมตลาดในเขตอำเภอเมือง ฯ จำนวน 10

ตลาด จำนวน 2 ครั้ง ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการ Thai Stop COVID Plus และ
คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะ การสุ่มตรวจ ATK จำนวน 20%  

4.2 บูรณาการร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และ หน่วยงานที่เก่ียวข้องระดับอำเภอ ติดตามตรวจ
เยี่ยมตลาด จำนวน  12 อำเภอ / 12  ตลาด ซึ่ง ได้มีการเน้นแนวทางการยกระดับมาตรการป้องกัน 3 ด้าน 
            1) ด้านการป้องกันคน ให้มีจุดคัดกรองประชาชนที่เข้ามายังตลาด  และเสริมด้วยการสุ่มตรวจ ATK 
ให้กับพ่อค้า แม่ค้า ในตลาด 20% ทุก 15 วัน  
            2) ด้านการป้องกันสถานที่ ให้ตลาดประเมินและปฏิบัติตามมาตรการผ่าน Thai Stop COVID 
Plus จัดให้มีจุดเข้า-ออก ที่ชัดเจน หรือ ลดจำนวนทางเข้า – ออก จัดคนควบคุมกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน DMHTTA โดยเคร่งครัด จัดระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีการเว้นระยะห่าง ไม่แออัด มี
การระบายอากาศท่ีดี ทำความสะอาดทำลายเชื้อทุกวันโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนผิวสัมผัส และจัดระบบเพ่ือลด
กิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น ห้ามรวมกลุ่มพูดคุยหรือทานอาหารร่วมกัน ช้วิธีจ่ายเงิน digital หรือ e-
Payment หรือ ผ่านภาชนะรองรับ และ 
            3) ด้านการจัดการระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค เช่น มีการสุ่มตรวจเฝ้าระวังเชิงรุก ตรวจคนและ
ตรวจสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่แยกกักหรือกักกัน กรณีพบผู้ติดเชื้อหรือพบผู้มีผล
ตรวจ ATK เป็นบวก ตลอดจนพิจารณาควบคุมการเดินทางไป-กลับ รวมไปถึงท่ีพักอาศัยของคนในตลาดด้วย 

5. ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบหลัก  นายปรีชา มีวงษ์  จพ.สาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน 
ผู้รับผิดชอบรอง   นางอุราวรรณ  ผลพานิช ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

21. โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

........................................................... 

1. โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร   

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร และ

ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้อย่างถูกต้อง 

2.2 สนับสนุนให้เกิดการจัดอบรม ฯ ทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน  

2.3 สร้างความเข้มแข็งให้กับทีมวิทยากรในระดับอำเภอ 

3. กิจกรรมหลัก 
3.1 จัดทำทำเนียบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร  

ระดับจังหวัด 
3.2 ประสานงานและร่วมเป็นทีมวิทยากรในการจัดอบรมให้กับสถานประกอบการ 
3.3 ประสานงานและทีมวิทยากรระดับอำเภอ  

 
4. ผลการดำเนินงาน 

4.1 ร่วมเป็นทีมวิทยากรจัดอบรมให้กับสถานประกอบการ และ อปท.จำนวน 6 ครั้ง /260 คน  
4.2 สนับสนุนและสังเกตการณ์การจัดอบรมผ่านสื่อดิจิทัล จำนวน 4 คร้ง / 400 คน 
4.3 ประสานจัดทีมวิทยากร ระดับอำเภอ จำนวน 2 ครั้ง ( อบต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม และ ศูนย์

สุขภาพชุมชนกระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ )   ผู้เข้ารับการอบรม 100 คน 
5. ผู้รับผิดชอบ 
 นางอุราวรรณ  ผลพานิช ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

22. โครงการในบางอาหารปลอดภัยปลอดภัยไกลเชื้อโรค 

........................................................... 

1. โครงการในบางอาหารปลอดภัยปลอดภัยไกลเชื้อโรค  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริม ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ดำเนินงานการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ มีการจำหน่ายและอาหารที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร  

2.2 เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ร้านอาหารให้พื ้นที่ดำเนินงานเกิดความร่วมมือ ในการพัฒนา

ร้านอาหารให้ได้มาตรฐานร้านอาหาร 5 ดาว  

3. กิจกรรมหลัก 
3.1 ประสานงานผู้รับผิดชอบ ในพ้ืนที่ทั้ง 6 ตำบล ในบางและพ้ืนที่อำเภอเมืองในการส่งร้านอาหาร 

เข้าร่วมโครงการ 
3.2 ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานในบางอาหารปลอดภัยปลอดภัยไกลเชื้อโรค  
3.3 กำหนดวัน เวลา สถานที่ จัด ประชุม และประสานทีมวิทยากร          
           
 
                            
 

 
 
 
 
4. ผลการดำเนินงาน 

4.1 จำนวน ร้านที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 33 ร้าน  
4.2 จำนวน รายชื่อเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบกิจการ จำนวน 28 คน 
4.3 จำนวน รายชื่อเข้าร่วมอบรมผู้สัมผัสอาหาร     จำนวน 55 คน 

หมายเหตุ    ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีการเลื่อน การจัด 
                โครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 นางอุราวรรณ  ผลพานิช ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

23. โครงการกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

........................................................... 

1. โครงการกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

2. วัตถุประสงค์  
เพื ่อสร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขให้ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที ่ด ีแก่กระทรวง

สาธารณสุข ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและค่านิยมในการบริหารงาน 
ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่
ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสุข  

3. กิจกรรมหลัก 

               3.1 ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food 

Good Health) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 

               3.2 รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสนำเสนอต่อผู้บริหาร 

               3.3 ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ ของสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

4. ผลสำเร็จและผลการดำเนินงาน 
              4.1 ปฏิบัติตนตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและค่านิยมในการบริหารงาน โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ ในทุกข้ันตอนของการดำเนินงาน รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข              

              4.2 ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ได้ถูกต้องครบถ้วน และตรงตามเวลา 

  

         
 
5. ผู้รับผิดชอบ 
          นางอุราวรรณ  ผลพานิช ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

24. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดสุราษฏร์ธานี ปี 2564 
........................................................... 

1. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดสุราษฏร์ธานี ปี 2564  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาพื้นที่ดำเนินงานตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) และเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบของระบบและกลไกในการจัดการพื้นที่ดำเนินงานตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy 
Market) โดยการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทำให้เกิดความยั่งยืน 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ของประชาชนที่ใช้บริการตลาดนัด น่าซื้อ 
(Healthy Market) 
          2.4 เพื่อเผยแพร่ความรู ้เกี ่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู ้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหารและ
ประชาชนทั่วไปทั้งท่ีใช้บริการตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) 
3 กิจกรรมหลัก 
 3.1 ประชุมกรรมการพัฒนาตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป้าหมาย 
ตลาดนัดซอย 2 
 3.2 ภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนายกระดับตลาดนัดซอย 2 ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด 
น่าซื้อ (Healthy Market) 
 
   
 
 
  
 3.3 ตรวจประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ 
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4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
 4.1 ตลาดนัดซอย 2 ผ่าเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ ระดับ ดี  

4.2. เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนายกระดับมาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4.3 เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับมาตรฐาน

ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) 
4.4. เพ่ือให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ได้มาตรฐาน 

5. ผู้รับผิดชอบ 
           นายปรีชา มีวงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

25. โครงการพัฒนาตลาดสดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)   

........................................................... 

1. โครงการพัฒนาตลาดสดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)   

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ
ประเภทตลาด 
 2.2 เพ่ือให้เป็นตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.3 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 

3. กิจกรรมหลัก  
 3.1 ออกเยี่ยมเสริมพลังและชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติด
เชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการประเภทตลาด 

 
 3.2 ตรวจประเมินตามมาตรการและให้คำแนะนำผู้ประกอบการ/ผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย ในการป้องกัน การแพร่ระบาด

ของโรคไวรสัโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการประเภทตลาด 

   
15.4. ผลที่ได้รับ 

        4.1 สถานประกอบประเภทตลาดมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
        4.2 ลดปจัจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการประเภทตลาด 
        4.3 สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการประเภทตลาด 
5. ผู้รับผิดชอบ 
  นายปรีชา มีวงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

26. โครงการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน  

........................................................... 

1. โครงการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสุ่มประเมินเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคจากแหล่งต่างๆในชุมชน 
2.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน 

3. กิจกรรมหลัก 
 3.1 สุ่มประเมินเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคจากแหล่งต่างๆในชุมชน 

3.2 ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  

  

  
4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ 

 4.1 แหล่งน้ำในชุมชนได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค และส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบผลิตน้ำประปา มีการพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถผลิตน้ำประปาท่ีมีคุณภาพ 

 4.3 ประชาชนได้บริโภคน้ำดื่มท่ีสะอาด ปลอดภัย  

5. ผู้รับผิดชอบ 
          นายปรีชา มีวงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
        กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

27. Non-uc โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี 2564 

งบประมาณ 58,400 บาท 

........................................................... 

1. Non-uc โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี 2564 

งบประมาณ 58,400 บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดสุราษฎร์์ธานี 

2.2 เพ่ือให้มีกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาที่สอดคล้องและลดหลั่นตามระดับสถานบริการ 
 2.3 เพ่ือให้มีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขตและระดับจังหวัด 

2.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะความรู้และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

3. กิจกรรมหลัก  
3.1 ประชุมพิจารณาคัดเลือกรายการของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสำหรับสืบราคาร่วมจังหวัด 
3.2 ประชุมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
3.3 ประชุมพิจารณาคุณสมบัติของยาตามคุณลักษณะเฉพาะของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
3.4 ประชุมพิจารณาคัดเลือกและพิจารณาผลการสืบราคา 
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4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
4.1 รายการวัสดุการแพทย์สืบร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 จำนวน 212 รายการ บริษัทเข้าร่วม

เสนอราคา จำนวน 37 บริษัท 
4.2 รายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สืบร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 จำนวน 31 รายการ 

บริษัทเข้าร่วมเสนอราคา จำนวน 21 บริษัท 
4.3 รายการยาสืบร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 ประกอบด้วย 

       1) รายการยาทั่วไป จำนวน 101 รายการ มีบริษัทเข้าร่วมเสนอราคา 77 บริษัท 
  2) รายการยาในบัญชีนวัตกรรม จำนวน 4 รายการ 
  3) รายการยาที่มีผู้จำหน่ายรายเดียวโดยใช้วิธีต่อรองราคา จำนวน 26 รายการ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ภญ.หนึ่งฤทัย สุขาทิพย์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

28. Non uc โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค งบ 21,600 บาท 

........................................................... 

1. Non uc โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค งบ 21,600 บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายจากหน่วยงานระดับกระทรวงและสามารถ

วางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
2.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของหน่วยงาน

และความต้องการของเจ้าหน้าที่ อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของการปฎิบัติงาน 

3. กิจกรรมหลัก 
3.1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบาย 
3.2 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
4.1 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามนโยบาย 
4.2 เจ้าหน้าที่มีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ผู้รับผิดชอบหลัก 
นางอังคณา ศรีนามวงศ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสขุ 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

29. เบิกแทนกันอย- โครงการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ายา ยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ณ ด่านอาหารและยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ  2564 : 

แหล่งงบ 254,000 บาท 

........................................................... 

1. เบิกแทนกันอย- โครงการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ายา ยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ณ ด่านอาหารและยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ  2564 : แหล่ง

งบ 254,000 บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2.2 เพ่ือควบคุม ตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2.3 เพ่ือป้องกันและป้องปรามการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย หรืออาจเป็นอันตรายต่อบริโภค 
2.4 เพ่ือเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงด้านคุณภาพ 
2.5 เป็นศูนย์ประสานงานและจัดการข้อมูลการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ และปฏิบัติงานร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 
3. กิจกรรมหลัก 

3.1 ตรวจสอบ ยา ยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นำเข้า ณ ด่าน
อาหารและยาท่าอากาศยานสมุย อำเภอเกาะสมุย และช่องทางอ่ืนๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3.2 ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
3.3 ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 

ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 

5. ผู้รับผิดชอบหลัก 
นายอิสรา จันทร์อุทัย ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

30. เบิกแทนกัน สบส โครงการเฝ้าระวังมาตรฐานสถานบริการสุขภาพและการโฆษณาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ : 23,500 บาท  
........................................................... 

1. เบิกแทนกัน สบส  โครงการเฝ้าระวังมาตรฐานสถานบริการสุขภาพและการโฆษณาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ : 23,500 บาท 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานพยาบาลมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 
2.3 เพ่ือให้สถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 

3. กิจกรรมหลัก 
3.1 ตรวจอนุญาต และตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) 

โรงพยาบาลเอกชน 
3.2 จัดประชุมอนุกรรมการโฆษณาสถานพยาบาลประจำจังหวัด 
แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต ปี 2562 - ปี 2564 

 ประเภท ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 5 1 0 

ออกใบอนุญาต 73 49 23 

3.3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประเภท ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 1 1 2 

3.4 ตรวจประเมินสถานพยาบาลรายใหม่/หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 

 

 

4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ  
ร้อยละ 100 ของสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์ 

5. ผู้รับผิดชอบหลัก  
นายเรวัต  ไชยเพชร เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

31. เบิกแทนกัน สบส โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

........................................................... 

1. เบิกแทนกัน สบส  โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2564  งบประมาณ : 5,000 บาท 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้รับบริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการเฝ้า

ระวังภัยสุขภาพ 

2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้อง

ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 

2.3 เพื่อให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานประกอบ  

เพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมหลัก 

3.1 ตรวจอนุญาต และตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
- จำนวนร้านที่ผ่านการประเมิน อนุญาต ปี 2564 จำนวน 71 ร้าน 

3.2 ประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
- ประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ จำนวน 2 ครั้ง 

4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ  

ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์ 
5. ผู้รับผิดชอบหลัก       

นายเรวัต  ไชยเพชร เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

32. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 
........................................................... 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้เกิดประสิทธิภาพ                                   
2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างพ้ืนที่ 

  2.3 เพ่ือสนับสนุนการจัดการข้อมูลที่มีคุณภาพในระบบการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง                                    
3. กิจกรรมหลัก   

3.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมติดตามการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด  
       3.2 กิจกรรมที่ 2  ประชุมชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs  
       3.3 กิจกรรมที่  3  ประชุมคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD Board)  

4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ   
   4.1 หน่วยบริการที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาความรู้ในการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กลวิธีการดำเนินงานระหว่างพ้ืนที่ 
      4.2 หน่วยบริการทุกแห่งมีการปรับปรุงฐานข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้ถูกต้องและมีคุณภาพ 
       4.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ที่จะใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 ประชุมติดตามการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด  
      จัดประชุมเม่ือวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 11  และทางโปรแกรม 
Microsoft team ผู้เข้าร่วม 41 user 
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            กิจกรรมที่ 2  ประชุมชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs (อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอบ้านนาสาร) 
จัดประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 กลุ ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู ้รับผิดชอบงาน  NCDs สสจ. และ
ประชาชนแกนนำจัดการสุขภาพ  จำนวน 45 คน 
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           กิจกรรมที่  3  ประชุมคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD Board) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย  คณะกรรมการ 
NCD Board  และคณะทำงาน   จำนวน  30 คน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผู้รับผิดชอบ  

นางสาววาสินี วงศ์อินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

33. โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

........................................................... 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. วัตถุประสงค์   

 2.1 พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางแบบไร้รอยต่อและมีการเชื่อมโยงเครือข่าย

การส่งต่อและการดูแลระหว่างสถานพยาบาลทุกระดับจนถึงชุมชน เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและ

มีสมรรถภาพของร่างกายดีขึ้น 

 2.2 พัฒนารูปแบบบริการให้มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่เหมาะสมเพียงพอและมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล 

3. กิจกรรมหลัก  

3.1 ประชุมคณะทำงาน S-TOP /ผู้เกี่ยวข้อง (Working Team)  จำนวน 10 คน 3 ครั้ง  

3.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ S-TOP จำนวน 30 คน 1 ครั้ง 

3.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน IMC ระหว่างเครือข่ายจังหวัด จำนวน 65 คน 1 ครั้ง 

3. 4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายงาน IMC และ โครงการ S-TOP ในพื้นที่นำร่องเขตเมือง 

จำนวน 40 คน 1 วัน 

3.5 ประชุมคณะกรรมการSP สาขาIMC จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 15 คน 1 ครั้ง  

3. 6 อบรมความรู้พื้นฐานระยะสั้นสำหรับดูแลผู้ป่วยฟื้นสภาพระยะกลาง จำนวน 31 คน 1 วัน 
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4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ   

มีรูปแบบบริการแบบDay care ในพื้นที่นำร่อง(บ้านนาเดิมและเมือง) โดยมีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ,อาสาสมัครสาธารณสุข

ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพมีความรู้และทักษะในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ิมขึ้น มีแผนการดูแลผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกัน

ระหว่างโรงพยาบาลจนถึงชุมชนในพ้ืนที่นำร่อง 

5. ผู้รับผิดชอบ  

นางภัทราวดี ชุมพลวีระพงษ์   ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

34. โครงการเพิ่มพูนทักษะและตรวจประเมินความพิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

........................................................... 

1. โครงการเพิ่มพูนทักษะและตรวจประเมินความพิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. วัตถุประสงค์   

 เพ่ือให้ผู้พิการได้รับตรวจวินิจฉัยและประเมินความพิการได้อย่างถูกต้องจากบุคลากรทางการแพทย์ที่

มีความรู้ความชำนาญเพ่ือออกเอกสารรับรองความพิการตรงตามลักษณะประเภทความพิการนั้น และสามารถ

เข้ารับการช่วยเหลือดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้ในระดับชุมชนและที่บ้าน 

3. กิจกรรมหลัก  

ประชุมให้ความรู้แก่ แพทย์ ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการเพื่อออกเอกสารรับรอง

ความพิการ และ บุคลากรทางการแพทย์ที ่รับผิดชอบงานผู ้พิการ ได้แก่ พยาบาล นักกายภาพบำบัดใน

โรงพยาบาล จำนวน 85 คน ณ ห้องประชุม โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า 

4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ   

4.1 ผู้พิการได้รับการประเมินความพิการโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในการ

ประเมินสภาพความพิการตรงตามลักษณะประเภทความพิการนั้น 

 4.2 แพทย์มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยและประเมินความพิการเพื่อออก

เอกสารรับรองความพิการได้อย่างถูกต้อง 

 4.3 ผู้รับผิดชอบงาน สามารถแนะนำและส่งต่อให้แพทย์วินิจฉัยประเมินความพิการได้อย่างเหมาะสม 

5. ผู้รับผิดชอบ  

นางภัทราวดี ชุมพลวีระพงษ์   ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

35. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปีงบประมาณ 2564 

........................................................... 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปีงบประมาณ 2564 

2. วัตถุประสงค์   

 2.1 เพ่ิมความรู้ของบุคลากรในเครือข่ายให้สามารถดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้
อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 
       2.2 เพ่ือให้บุคลากรในเครือข่ายเข้าใจระบบการส่งต่อ สามารถส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอด
เลือดสมองไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.3 เพ่ือให้ชุมชน โรงพยาบาล และเครือข่ายบริการสุขภาพ มีการพัฒนาระบบบริการโรคหัวใจและ
โรคหลอดเลือดสมอง ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

3. กิจกรรมหลัก  

     3.1 วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ปัจจุบัน โรคหัวใจ (STEMI) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)  
     3.2 ชี้แจงโครงการฯ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  
 3.3 ดำเนินการจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพโรคหัวใจและโรคหลอเลือด 

สมอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่าฯ จำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาล จำนวน 136 คน 

     3.4 สรุปผลการดำเนินงานโรคหัวใจ (STEMI) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทุกเดือนและทุกไตรมาส  
 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพโรคหัวใจและโรคหลอด

เลือดสมอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 
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4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ  
 4.1 บุคลากรในเครือข่ายมีความรู้สามารถดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างถูกต้อง

ตามมาตรฐาน                                                           
         4.2 บุคลากรในเครือข่ายมีความเข้าใจระบบการส่งต่อ สามารถส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอด

เลือดสมองไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                        
      4.3 ชุมชน โรงพยาบาล และเครือข่ายบริการสุขภาพ มีการพัฒนาระบบบริการโรคหัวใจและโรค 
หลอดเลือดสมองที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
5. ผู้รับผิดชอบ  

นางสาวนาฏฤทัย ผลผลา   ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

36. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนนิงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด
สมองเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 

........................................................... 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด
สมองเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 

2. วัตถุประสงค์   

 2.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคหัวใจ และ

โรคหลอดเลือดสมอง 

             2.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ในชุมชน
และโรงพยาบาล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และประชาชนเข้าถึงบริการ 

3. กิจกรรมหลัก 

  จัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรค
หลอดเลือดสมองเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า โดยตัวแทนเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอแต่ละโซน 
ประกอบด้วย 
 1. โซนใต้ เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอเวียงสระ  

 2. โซนเหนือ เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอพุนพิน  

 3. โซนตะวันออก เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอเกาะสมุย 

 4. โซนตะวันตก เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอเคียนซา 

 นำเสนอผลการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง 
ปีงบประมาณ 2563  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข จำนวน 57 คน 
 

ภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคหัวใจ                       
และโรคหลอดเลือดสมอง เครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 
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4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ   

 4.1 ผู้รับผิดชอบงานฯได้รับความรู้และประสบการณ์การทำงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคหัวใจ 

และโรคหลอดเลือดสมอง  

 4.2 เครือข่ายบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองทุกระดับ มีการ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และประชาชนเข้าถึงบริการ  

5. ผู้รับผิดชอบ  

นางสาวนาฏฤทัย ผลผลา   ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

37. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และการติดตามหลังการบำบัดฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 

........................................................... 

1. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ  
และการติดตามหลังการบำบัดฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 

2. วัตถุประสงค์   
                   เพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการป้องกัน การบำบัดรักษาฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และการติดตามหลังการบำบัดฯ 

3. กิจกรรม  
                  3.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบำบัดรักษาฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และการติดตามหลังการบำบัดฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บริหาร พยาบาล  
นักวิชาการสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด และคณะทำงานฯ รวม 80 คน  
                   3.2 บรรยาย  ตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ 

  4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
             สามารถนำนโยบาย ความรู้ ที่ได้รับไปปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 
5. ผู้รับผิดชอบ  

1. นางสาวดาวรุ่ง เหลืองอ่อน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีชำนาญการ    
2. นางกชมล อดิเทพสถิต      ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

38. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการบำบัด (CBTx) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 
........................................................... 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดา้นการบำบัด (CBTx) จังหวัดสุราษฎรธ์านี ปี 2564 

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบำบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

(CBTx) ระหว่างเครือข่ายบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด (สาธารณสุข อสม. มหาดไทย ตำรวจ) 

3. กิจกรรม  
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและถอดบทเรียนด้านการบำบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้เสพผู้

ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มเป้าหมาย 
พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข อสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำหมู่บ้าน ปลัดอำเภอ ตำรวจ ผู้รับผิดชอบงาน
ยาเสพติด และคณะทำงานฯ รวมทั้งหมด 145 คน  

3.2 สัมมนา อภิปราย กิจกรรมกลุ่ม ตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ 

4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ  
ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางและกระบวนการดำเนินงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 

ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5. ผู้รับผิดชอบ  
1. นางกชมล อดิเทพสถิต      ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
2. นางสาวดาวรุ่ง เหลืองอ่อน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีชำนาญการ    
  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

39. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแบบสั้น การให้คำแนะนำแบบสั้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี     
ปี 2564 

........................................................... 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแบบสั้น การให้คำแนะนำแบบสั้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี     
ปี 2564 
2. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้บุคลากรผู้บำบัดยาเสพติด ทบทวนเพิ่มเติมองค์ความรู้ มีเทคนิคการเสริมแรงจูงใจ มีทัศนคติที่ดี 
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
3. กิจกรรม  

3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแบบสั้น การให้คำแนะนำแบบสั้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 
2564 กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยา และ
คณะทำงานฯ รวม 55 คน  

3.2 บรรยาย อภิปราย กิจกรรมกลุ่ม ตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ 
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ  
ผู้บำบัดยาเสพติด มีความรู้ สามารถให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยยาเสพติดได้

อย่างครบวงจรมีประสิทธิภาพ 

5. ผู้รับผิดชอบ  
1. นางกชมล อดิเทพสถิต      ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
2. นางสาวดาวรุ่ง เหลืองอ่อน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีชำนาญการ    
  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

40. โครงการประชุมตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาสถานบำบัดผ่านการรับรองคุณภาพ HAยาเสพตดิ และการประเมินซ้ำ 
ปีงบประมาณ 2564 

........................................................... 

1. โครงการประชุมตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาสถานบำบัดผ่านการรับรองคุณภาพ HAยาเสพติด และการประเมินซ้ำ 
ปีงบประมาณ 2564 

2. วัตถุประสงค์  
                   เพ่ือให้สถานบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด ในระบบสมัครใจ จำนวน 12  
แห่ง  ได้รับการรับรองคุณภาพสถานบำบัดยาเสพติด ปี 2564 ได้แก่ โรงพยาบาล ท่าชนะ  ไชยา  บ้านตาขุน  
ท่าฉาง  คีรีรัฐนิคม พุนพิน กาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร พนม เคียนซา ชัยบุรี  และ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชเวียงสระ 

3. กิจกรรม  
                  ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ตรวจเยี่ยมเพ่ือพัฒนาสถานบำบัดผ่านการรับรองคุณภาพ 
HAยาเสพติด และการประเมินซ้ำ ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย สถานบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ป่วย ยาเสพติด ในระบบสมัครใจ จำนวน 18  แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลท่าชนะ  ไชยา  บ้านตาขุน  ท่าฉาง  
คีรีรัฐนิคม พุนพิน กาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร พนม เคียนซา ชัยบุรี   สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ พระแสง  ดอน
สัก คีรีรัฐนิคม เกาะสมุย วิภาวดี  โรงพยาบาลบ้านนาเดิม   และคณะทำงานฯ  รวม 70 คน  

4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ   
             สถานบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพและ
มาตรฐานเพ่ิมขึ้นครอบคลุม 100%  

5. ผู้รับผิดชอบ  
1. นางสาวดาวรุ่ง เหลืองอ่อน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีชำนาญการ    
2. นางกชมล อดิเทพสถิต      ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

41. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการงานศูนย์พ่ึงได้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 
........................................................... 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการงานศูนย์พ่ึงได้จังหวัดสุราษฎรธ์านี ปีงบประมาณ 2564 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานในพื้นที่เรื่องความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และผู้ที่ตั้งครรภ์

ไม่พึงประสงค์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานศูนย์พึ่งได้ ของทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน

การให้บริการศูนย์พ่ึงได้ให้มีมาตรฐานและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 

3. กิจกรรมหลัก  
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการงานศูนย์พึ่งได้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 

2564 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่รับผิดชอบงานศูนย์พ่ึงได้ ในโรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
และคณะทำงานรวมวิทยากร จำนวน 50 คน : ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ระบบบริการงานศูนย์พ่ึงได้ จำนวน 19 โรงพยาบาล 

          
 
                      

4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ สามารถนำนโยบาย ความรู้ ที่ได้รับไปปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 
 4.1 ผู้รับผิดชอบงานศูนย์พ่ึงได้ระดับอำเภอได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการ
ประเมิน คัดกรอง และส่งต่อผู้ที่ถูกกระทำรุนแรง และผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
 4.2 ผู้รับผิดชอบงานศูนย์พึ่งได้มีการนำเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบรายงานผู้ที่ถูกกระทำรุนแรง และผู้
ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

5.  ผู้รับผิดชอบ   
นางนิภาพรรณ  แสงสว่าง  พยาบาลวิชาชีชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
42. โครงการพัฒนาศักยภาพครูฝึกผู้สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม           

จังหวัดสรุาษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 

........................................................... 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูฝึกผู ้สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จังหวัด          
สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564  

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างพ้ืนที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2.2 เพ่ือพัฒนาแนวทางการดำเนินงานคัดกรอง ส่งต่อ รักษาโรคมะเร็งเต้านม      
 2.3 เพ่ือฟ้ืนฟูองค์ความรู้ที่สำคัญในการดำเนินงานมะเร็งเต้านม 
 2.4 เพ่ือให้ทราบข้อมูล เงื่อนไขบริบท และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานมะเร็งเต้านม    

3. กิจกรรมหลัก  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรและคณะทำงาน วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพครูฝึกผู้สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ปีงบฯ 2564 วันที ่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ รร.นิภาการ์เด ้น อ.เมือง จ.ส ุราษฎร์ธานี 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานมะเร็ง รพศ./ รพท./ รพช./ รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต/ รพ.กองบิน 7/ สสอ./ รพ.
สต./ PCU ทุกแห่ง วิทยากรและคณะทำงาน รวม 235 คน 
กิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อชุดนิทรรศการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ  
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4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
 4.1 หน่วยบริการที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาความรู้และทักษะในการทำงาน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลวิธี
การดำเนินงานระหว่างพ้ืนที่ และการถอดบทเรียนจากการดำเนินงาน 
 4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดสื่อสารแนวทางการทำงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน 
 4.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ที่จะใช้ในการวางแผน       
การพัฒนางานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง 
5. ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อ-สกุล  นางสาววาสิฏฐี  เพ็งเซ่ง  ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

43. โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง 
........................................................... 

1. โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 สนับสนุนไม่ให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
     2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังการเสพ/การติดยาเสพติด ให้มีความเข้มแข็งทั้งในชุมชน สถานศึกษา 

สถานประกอบการ และในหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม 

3. กิจกรรมหลัก    
กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมย่อย   กิจกรรมร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 
CHAMPIONSHIP  
                   ระดับจังหวัด   วันที่ 26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนของแต่ละทีม 
                   ระดับภาค      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้า Jungceylon Shopping Center 
จังหวัดภูเก็ต 
                   ระดับประเทศ วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564 ณ MCC hall เดอะมอลล์ บางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

             
4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 

  4.1 ระดับจังหวัด ได้คัดเลือกตัวแทนทีมเยาวชน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ของจังหวัดฯ
เป็นตัวแทน เข้าสู่การคัดเลือกระดับภาคใต้ จำนวน 3 รุ่น 8 ทีม  

4.2 ระดับภาค  ทีมเยาวชน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดสรุาษฎร์ธานี ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ   
            ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย รวม ๖ ทีม และเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าสู่การแข่งขันฯ ระดับประเทศ  
             จำนวน ๔ ทีม คือ 
                 รุ่น Junior            1.  โรงเรียน อบจ.สฎ. 3 (บ้านนา) 
                รุ่น Pre-Teenage   2.  โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)    3.  โรงเรียน อบจ.สฎ. 3 (บ้านนา) 
                รุ่น Teenage           4.  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
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4.3 ระดับประเทศ  ได้รับรางวัลระดับประเทศ จำนวน / ทีม คือ  
           1. ทีม Kaboom  จาก รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)  ได้รับรางวัลชมเชย 

รุ่น Junior                      
           2. ทีม The Shark จาก รร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น Pre-

Teenage   

5. ผู้รับผิดชอบ   
นางศิริรัตน์  มณีโชติ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานสุขภาพจิต และยาเสพติด 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
........................................................... 

1. โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 สนับสนุนไม่ให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังการเสพ/การติดยาเสพติด ให้มีความเข้มแข็งท้ังในชุมชน 
สถานศึกษา สถานประกอบการ และในหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม 

3. กิจกรรมหลัก    
กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมย่อย   กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL  
                  ระดับจังหวัด   วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                  ระดับภาค      วันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ จังหวัดภูเก็ต 
                  ระดับประเทศ  วันที่ 11 เมษายน - 26 กันยายน 2564 ณ เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กทม. 
 
 
 
 
 

 
4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 

4.1 ระดับจังหวัด ได้คัดเลือกตัวแทนเยาวชนตน้แบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ของจังหวดัฯ
เป็นตัวแทน เข้าสู่การคัดเลือกระดับภาคใต้ จำนวน 10 คน 

4.2 ระดับภาค เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทน ภาคใต้ เข้าสู่การประกวดฯ ระดับประเทศ จำนวน 3 คน คือ  
 1. นางสาวศกลรัตน์ สุวรรณหงส์ “แก้ม”  รร.สุราษฎร์พิทยา หมายเลข TI 18 
 2. นางสาวเอริกา ขำคล้าย “ไอซ”์ รร.อบจ.สฎ.2 (บ้านดอนเกลี้ยง) หมายเลข TI 30 
               3. นายเฉลิมเดช ธรรมาวุธ “โจ๊ก” รร.มอ.วิทยานุสรณ์ หมายเลข TI 37 
     4.3 ระดับประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการ  

5. ผู้รับผิดชอบ  นางศิริรัตน์ มณีโชติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานสุขภาพจิต และยาเสพติด 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
........................................................... 

1. โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 สนับสนุนไม่ให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังการเสพ/การติดยาเสพติด ให้มีความเข้มแข็งท้ังในชุมชน

สถานศึกษา สถานประกอบการ และในหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม 

3. กิจกรรมหลัก    
กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

      กิจกรรมย่อย   กิจกรรมประชาสัมพันธ์พัฒนาเครือข่ายอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในงาน
ประจำปี อำเภอเกาะสมุย วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ เวทีงานกาชาด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
4.1 เยาวชนและประชาชนให้การตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE จำนวนมาก 
4.2 ได้ขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ และในสถานศึกษา  

5. ผู้รับผิดชอบ   
นางศิริรัตน์  มณีโชติ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานสุขภาพจิต และยาเสพติด 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
........................................................... 

1. โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 สนับสนุนไม่ให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังการเสพ/การติดยาเสพติด ให้มีความเข้มแข็งท้ังในชุมชน 

สถานศึกษา สถานประกอบการ และในหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม 

3. กิจกรรมหลัก    
กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     กิจกรรมย่อย   - กิจกรรมคัดเลือกผลการดำเนินงานอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 
                         วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2564 ณ ขนอมซันไรซ์ บีช รีสอร์ท อำเภอขนอม นครศรีธรรมราช 
                       - กิจกรรมประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเครือข่าย อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE 
และลงพ้ืนที่เตรียมความพร้อมชมรมฯ ระดับดีเด่น ก่อนการประกวด ระดับภาคใต้ 
                         วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 ณ ขนอมซันไรซ์ บีช รีสอร์ท อำเภอขนอม นครศรีธรรมราช 
 
     กิจกรรมย่อย    
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4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
4.1 อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การ

ประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ 
4.2 อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดฯ เข้าร่วมการประกวด

นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ครบทุกประเภท รวมจำนวน 19 ชมรม 

5. ผู้รับผิดชอบ   
นางศิริรัตน์  มณีโชติ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

      กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานสุขภาพจิต และยาเสพติด 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

........................................................... 

1. โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 สนับสนุนไม่ให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังการเสพ/การติดยาเสพติด ให้มีความเข้มแข็งท้ังในชุมชน 

สถานศึกษา สถานประกอบการ และในหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม 

3. กิจกรรมหลัก    
กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     กิจกรรมย่อย   กิจกรรมร่วมการประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE สรุาษฎร์ธานี  
                      ระดับภาคใต้  วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

 

 

 

 

 

 

4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
     จังหวัด TO BE NUMBER ONE สุราษฎร์ธานี ได้รับการคัดเลือกผ่านเกณฑ์รักษามาตรฐานพร้อมเป็น
ต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ระดับภาคใต้ และได้เข้าร่วมการประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ในระดับประเทศ ประจำปี 2564  

5. ผู้รับผิดชอบ   
นางศิริรัตน์  มณีโชติ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานสุขภาพจิต และยาเสพติด 
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........................................................... 

1. โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 สนับสนุนไม่ให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังการเสพ/การติดยาเสพติด ให้มีความเข้มแข็งท้ังในชุมชน 

สถานศึกษา สถานประกอบการ และในหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม 

3. กิจกรรมหลัก    
กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     กิจกรรมย่อย กิจกรรมร่วมการประกวดผลการดำเนินงาน อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ 
                            วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
     อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการคัดเลือกผ่านเกณฑ์ระดับ
ภาคใต้ และได้เข้าร่วมการประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
ระดับประเทศ ประจำปี 2564 จำนวน 5 ประเภท 6 ชมรม ดังนี้ 
           1. ประเภท อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี        กลุ่มดีเด่น 
  2. ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 4 
ระดับอาชีวศึกษา/มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รักษามาตรฐานพร้อมต้นแบบระดับทอง 
 3. ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า กลุ่มดีเด่น 
 4. ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
          ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8    รักษามาตรฐานพร้อมต้นแบบระดับเงิน  
 5. ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี กลุ่มดีเด่น 

5. ผู้รับผิดชอบ   
นางศิริรัตน์  มณีโชติ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

     กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานสุขภาพจิต และยาเสพติด 
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44. โครงการกิจกรรมพิจารณาคัดเลือกบุคคล (ว 10/48) ประเมินผลงานทางวิชาการ 
........................................................... 

1. โครงการกิจกรรมพิจารณาคัดเลือกบุคคล (ว 10/48) ประเมินผลงานทางวิชาการ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมความต่อเนื่องในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือเสริมสร้าง Career path เพ่ือการพัฒนาเตรียมพร้อมของข้าราชการ  

3. กิจกรรมหลัก  
 3.1 วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรง
ตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สสจ.สุราษฎร์ธานี ) 
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ , เลขานุการ , ผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 7 คน ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
จำนวน 1 คน เป็นเงิน 900 บาท 
 3.2 วันที่ 2 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้
ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ชำนาญการพิเศษ             
รพ.พระแสง)  กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ , เลขานุการ , ผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 7 คน ผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือก จำนวน 1 คน เป็นเงิน 900 บาท 
 3.3 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้
ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ชำนาญการพิเศษ       
รพ.บ้านนาเดิม,กาญจนดิษฐ์,บ้านนาสาร และนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.สุราษฎร์ -ธานี)  
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ , เลขานุการ , ผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 7 คน ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
จำนวน 9 คน เป็นเงิน 1,500 บาท 
 3.4 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้
ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ชำนาญการพิเศษ       
รพ.ท่าชนะ) กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ , เลขานุการ , ผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 7 คน ผู้สมัครเข้า รับการ
คัดเลือก จำนวน 1 คน เป็นเงิน 1,500 บาท 
 3.5 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและการคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) 
ชำนาญการ (รพ.สต.พลายวาส , รพ.สต.มะลวน , รพ.สต.เชี่ยวหลาน-ไกรสร , รพ.สต.บ้านใน , รพ.สต.ตะกรบ 
, รพ.สต.บ้านสระพัง ตำบลพุนพิน , รพ.สต.บ่อผุด)  กลุ ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ , เลขานุการ , 
ผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 11 คน ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 10 คน เป็นเงิน 330 บาท 
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3.6 วันที ่ 29 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและการคัดเล ือก
ข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) 
ชำนาญการ (รพ.สต.คลองปราบ , รพ.สต.พลายวาส , รพ.สต.บ่อผุด)  กลุ ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ , 
เลขานุการ , ผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 7 คน  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 5 คนเป็นเงิน 1,200 บาท 
 3.7 วันที ่ 14 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและการคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) 
ชำนาญการ (รพ.สต.มะเร็ต , รพ.สต.บ้านห้วยใหญ่ , รพ.สต.ตะกุกเหนือ ,รพ.สต.ตะเคียนทอง)  กลุ่มเป้าหมาย 
คณะกรรมการ , เลขานุการ , ผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 7 คน ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 คน  เป็น
เงิน 1,500 บาท 
 3.8 วันที่ 17 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาย และประสบการณ์เฉพาะตัวสำหรับสายงานประเภททั่วไป ที่
เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ , 
เลขานุการ , ผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 7 คน ผู้ขอรับการประเมิน จำนวน 10 คน เป็นเงิน 150 บาท 
 3.9 วันที่ 15  มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
ของจังหวัด (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข) กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ , เลขานุการ , ผู้ช่วยเลขานุการ 
จำนวน 7 คน ผู้ขอรับการประเมิน จำนวน 7 คน ผู้ขอรับการประเมิน จำนวน 3 คน เป็นเงิน 4,000 บาท 
 3.10 วันที่ 19 มกราคม 2564  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2563  กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ , 
เลขานุการ , ผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 7 คน ผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 11คน เป็นเงิน 210 บาท 
 3.11 วันที่ 27 มกราคม 2564  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ส ังก ัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2563  กล ุ ่มเป ้าหมาย คณะกรรมการ , เลขานุการ , 
ผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 7 คน ผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 7 คน เป็นเงิน 770 บาท 
 
 ภาพประกอบ 1 ภาพ หรือหลายๆ ภาพเล็กรวมในหนึ่งภาพ ตามความเหมาะสม 

-ไม่ได้ถ่าย- 
4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
 4.1 ข้าราชการได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 
 4.2 ข้าราชการได้รับการคัดเลือกเพ่ือย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ 
 4.3 ข้าราชการได้รับการคัดเลือกช้าราชการพลเรือนดีเด่น 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล  นางนิศารัตน์  คมขาว  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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45. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 1 

........................................................... 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 1  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพ ทักษะด้านการวิจัย และนวัตกรรมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข ใน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2.2 เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขผู้เข้ารับการอบรมสามารถสังเคราะห์ปัญหาสุขภาพได้อย่างเป็นระบบนำไปสู่
การพัฒนางานประจำภายใต้ระบบบริการสุขภาพ เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการสุขภาพ 
 2.3 เพ่ือสร้างแกนนำและเพ่ิมศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย (R2R Facilitator) 

3. กิจกรรมหลัก  
 3.1 จัดอบรมโดยวิทยากร บรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่งานวิจัย 3 ระยะ รวม 6 วัน บุคลากรสาธารณสุข 
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 46 คน   

ระยะที่ 1  วันที่ 29 - 30  เดือนมีนาคม  2564  
 ระยะที่ 2  วันที่ 2          เดอืนเมษายน  2564 
 ระยะที่ 3  วันที่ 7 – 8     เดอืนมิถุนายน 2564 
 

      
 
 3.2 สรุปผลและประเมินผลโครงการ 
            ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 1 สามารถ
ผลิตงานวิจัย มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ (จำนวน 30 เรื่อง) 
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4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
 1. บุคลากรสาธารณสุขผู้เข้าอบรมมีองค์ความรู้ ศักยภาพและทักษะด้านการวิจัยทางสุขภาพ นำไปสู่
การพัฒนางานประจำของตนเองเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพ เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ผู้รับบริการสุขภาพ 
  2. บุคลากรสาธารณสุขผู ้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตงานวิจัยทางสุขภาพจำนวน 30 เรื ่อง  

หลังเสร็จสิ้นการอบรม  

 3. สามารถสร้างแกนนำและเพ่ิมศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย (R2R Facilitator) จำนวน 46 คน 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวพีรญา เพชรชัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 



73 
 

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

46. โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม/องค์กรคุณธรรม ของ สสจ.สุราษฎร์ธาน ี
........................................................... 

1. โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม/องค์กรคุณธรรม ของ สสจ.สุราษฎร์ธาน ี

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร 
 2.2 เพ่ือขับเคลื่อนหน่วยงานเป็นหน่วยงานคุณธรรม 

3. กิจกรรมหลัก  
 3.1 วันที ่ 12 มี.ค. 64 เวลา 09.30 น. นางอรณัส ยวงทอง นักวิชาการสาธารณสุขเชี ่ยวชาญ         
(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประธานชมรมจริยธรรม คนดี ศรีสา ,สุข เป็นประธานการประชุมคณะทำงานชมรม
จริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชมรมจริยธรรม คนดี ศรีสา 'สุข) กลุ ่มเป้าหมาย         
คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และคณะทำงาน รวม 25 คน 
 ภาพประกอบ 1 ภาพ หรือหลายๆ ภาพเล็กรวมในหนึ่งภาพ ตามความเหมาะสม 

 
 
4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมเพ่ือส่งเสริมบุคลากรด้าน
จริยธรรม คุณธรรม และส่งเสริมการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับกระทรวงสาธารณสุข 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล นายโกเมธ กล่อมเมือง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

47. โครงการกิจกรรมประชุมพิจารณาการฝึกอบรม/ลาศึกษาต่อภายในประเทศ 2564 
........................................................... 

1. โครงการกิจกรรมประชุมพิจารณาการฝึกอบรม/ลาศึกษาต่อภายในประเทศ 2564 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านฝึกอบรมและลาศึกษาต่อภายในประเทศ 2564 
 2.2 เพ่ืออนุมัติตัวบุคคลเข้าฝึกอบรมและลาศึกษาต่อภายในประเทศ 2564 

3. กิจกรรมหลัก  
 3.1 ประชุมคณะอนุกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพเพื ่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
สอดคล้องกับ Service Plan ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการ
กำลังคนด้านสุขภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 25 คน 

   
 
4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
 อนุมัติแผนการฝึกอบรมและลาศึกษาต่อภายในประเทศ ปี 2564 และกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดในการพัฒนาบุคลากรตาม Service Plan จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล นายโกเมธ กล่อมเมือง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
 กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

48. โครงการเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
........................................................... 

1. โครงการเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเผยแพร่งานผลงานวิชาการด้านสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 2.2 เพื่อสนับสนุนและยกขีดความสามารถในการผลิตองค์ ความรู้ใหม่จากผลงานวิชาการด้านสาธารณสุขและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกำหนดนโยบาย นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากร สาธารณสุขทุกระดับ 
 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพประชาชน กระตุ้นและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร
สาธารณสุข การผลิตผลงานวิชาการด้านสาธารณสุขและสามารถนำเสนอผลงานของตนเอง 

3. กิจกรรมหลัก  
 3.1 จัดทำหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 3.2 จัดประชุมพิจารณาผลงานหรือประธานคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาผลงานที่
เสนอขอเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนละ 1 ครั้ง  
            3.3 ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การขอเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

      
 
 3.2 สรุปผลและประเมินผลโครงการ 
            บุคลากรสาธารณสุข ผลงานวิชาการด้านสาธารณสุขบนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จำนวน 10 เรื่อง 
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4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
 บุคลากรสาธารณสุข ผลงานวิชาการด้านสาธารณสุขบนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จำนวน 10 เรื่อง 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวพีรญา เพชรชัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

49. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดสู่ระดับเขต

ภาคและ ร่วมประกวด อสม.ดีเด่นระดับดับเขต/ภาค 

........................................................... 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดสู่ระดับเขต
ภาคและ ร่วมประกวด อสม.ดีเด่นระดับดับเขต/ภาค 

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือการพัฒนาต่อยอดในการสร้างบุคคลต้นแบบและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ อสม. 

3. กิจกรรมหลัก   
3.1. กิจกรรมติวเข้มเตรียมความพร้อมให้กับ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 11 สาขา           

3.2  กิจกรรมเข้าร่วมประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับภาค  

4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ   
4.1 ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับเขต จำนวน 2 สาขาคือ   

            1. สาขาการป้องกันแก้ไขยาเสพติดในชุมชน 
            2. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

4.2 ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับภาค จำนวน 2 สาขาคือ 
            1. สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก 
            2. สาขาสุขภาพจิตชุมชน   

5. ผู้รับผิดชอบ   
ชื่อ นางกษมา   หนูสุข  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

50. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ดีเด่นระดับภาคสู่ระดับชาติ 
และร่วมประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ 

........................................................... 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ดีเด่นระดับภาคสู่ระดับชาติ และ 
ร่วมประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ 

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือการพัฒนาต่อยอดในการสร้างบุคคลต้นแบบและสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ อสม. 

3. กิจกรรมหลัก   
3.1. กิจกรรมติวเข้มเตรียมความพร้อมให้กับ อสม.ดีเด่นระดับภาคสู่ระดับชาติจำนวน 2 สาขา 

3.2  กิจกรรมเข้าร่วมประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ จำนวน 2 สาขา  

 
                                
4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ 

4.1 ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับภาค จำนวน 2 สาขาคือ 
            1. สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก 
            2. สาขาสุขภาพจิตชุมชน   

5. ผู้รับผิดชอบ   
ชื่อ  นางกษมา   หนูสุข  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

51. โครงการประชุมบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เพื่อเตรียมความ
พร้อมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า2019(โควิด19)จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

........................................................... 

1. โครงการประชุมบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เพื่อเตรียมความพร้อม
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า2019(โควิด19)จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขมีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการ

รับมือโรคโควิด19ระลอกใหม่ 
2. เพ่ือประเมินความพร้อมพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19 

3. กิจกรรมหลัก  
-ประชุมชี้แจง/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
 
                    
4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ   

มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 987 คน 

5. ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ  นายวิสุทธิ์  สุขศรี  ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

52. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการสู่ความเป็นเลิศ 

........................................................... 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการสู่ความเป็นเลิศ 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 สถานบริการทุกแห่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพเกณฑ์บริหารจัดการภาครัฐ PMQA 

 2.2 สถานบริการทุกแห่งบันทึกข้อมูล PMQA ในระบบทันเวลาและเป็นปัจจุบัน 

3. กิจกรรมหลัก 
3.1 กิจกรรมประชุมชี้แจง PMQA  

 
4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ดำเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล นางสิริยาพร    นิติคุณเกษม  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 กลุ่มงาน  พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

........................................................... 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการสู่ความเป็นเลิศ 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลทุกแห่ง มีการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลตามมาตรฐาน QA 

 2.2 สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน QA 
 2.3 กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลทุกแห่งผ่านการประเมินไขว้ 

3. กิจกรรมหลัก 
3.1 ประเมินไขว้กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลทุกแห่ง  ตามมาตรฐาน QA 

 
4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 

4.1 กลุม่งานการพยาบาลโรงพยาบาลทุกแห่ง ได้รับการประเมินไขว้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
พยาบาลภายนอก QA  
 4.2 เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการพยาบาล ระหว่างโรงพยาบาล  
 4.3 ระบบการนิเทศทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ  

5. ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล นางสิริยาพร    นิติคุณเกษม  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 กลุ่มงาน  พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

........................................................... 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการสู่ความเป็นเลิศ 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ระบบนิเทศทางการพยาบาล ระบบงานป้องกันและควบคุมการติด

เชื้อในโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA 
2.2 กระตุ้นติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA  

3. กิจกรรมหลัก 
3.1 ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA 

 
 
4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 

4.1. ระบบการนิเทศทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงการประเมิน competency ของ
บุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม  
 4.2 โรงพยาบาลมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการ accreditation Re accreditation   

5. ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล นางสิริยาพร    นิติคุณเกษม  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 กลุ่มงาน  พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

53. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2564 

........................................................... 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2564 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยได้รับการประเมินภายในตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสี

วินิจฉัย (X-Ray MOPH Standard) เพื่อขอการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานกระทรวง

สาธารณสุข 

2.2 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระหว่างสถานบริการทุกมาตรฐาน

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. กิจกรรมหลัก   

3.1 ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐาน X-ray รวมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การการแพทย์เขต11 (สุ

ราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่ติดตามและประเมินมาตรฐานภายในจังหวัดตามเกณฑ์งานห้องรังสีวินิจฉัยตามเกณฑ์ของ

กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือขอการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ   

ห้องรังสีวินิจฉัยที่ต้องขอการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ผ่านการประเมินมาตรฐานภายในจังหวัดตามเกณฑ์งานห้องรังสีวินิจฉัยตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 

5. ผู้รับผิดชอบ  

ชื่อ น.ส.สุวด ี แสงขำ           ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

ชื่อ น.ส.วภิารัตน์  เจริญฤทธิ์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

54. โครงการพัฒนาศนูย์จัดเกบ็รายได้หน่วยบริการ โดยใชโ้ปรแกรม E-HOS Accounting จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

ปีงบประมาณ 2564 

........................................................... 

1. โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้หน่วยบริการ โดยใช้โปรแกรม E-HOS Accounting จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2564 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาล  ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากแหล่งเงินในรูปกองทุนต่างๆ 
 2.2 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเรียกเก็บค่าชดเชย การจัดทำบัญชีลูกหนี้  จัดทำสรุปผลงาน
การเรียกเก็บรายได้แยกตามประเภทของกองทุน  นำเสนอแก่ผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นรายเดือนและรายไตรมาส   

3. กิจกรรมหลัก  
 3.1 ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้หน่วยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมคณะทำงานใน
การนิเทศงานและพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 
สสจ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 15 คน 
 3.2 ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ  เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์จัดเก็บ
รายได ้และเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 7 มกราคม 2564 ณ  ห้องประชุมชั้น 3 
สสจ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย 43 คน 

3.3 ติดตามนิเทศงานศูนย์จัดเก็บรายได้หน่วยบริการ เพื ่อชี ้แจง แนะนำ สนับสนุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ให้สามารถเรียกเก็บรายได้ค่าบริการได้ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมสิทธิการ
รักษาทุกสิทธิ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2564  จำนวน 10 แห่ง  ได้แก่ รพ.บ้านนาสาร ท่าโรง
ช้าง บ้านตาขุน ไชยา ดอนสัก ท่าฉาง กาญจนดิษฐ์ ท่าชนะ เวียงสระ และ รพ.พระแสง     
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4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพหน่วยบริการทุกแห่งเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมทุกสิทธิ และมีแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564  อย่างชัดเจนและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 นางเจียรณัย  บัวลอย  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

นางสาวสายชล  สุขสำราญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

55. โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี                  

ปีงบประมาณ 2564 

........................................................... 

1. โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสาธารณสุขเพื ่อพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี                  

ปีงบประมาณ 2564 

2. วัตถุประสงค์      

2.1 เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบนโยบาย และแนวทางการทำงานในทิศทางเดียวกัน 
2.2 เพ่ือเป็นเวทีในการติดตาม ควบคุมกำกับ การดำเนินงานสาธารณสุขของจังหวัด 

2.3 เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างพ้ืนที่ของบุคลากรที่เป็นแกนนำ (Key Person) 

เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ 

3. กิจกรรมหลัก  

3.1 ประชุมกลุ่มคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) ปี 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการเ์ด้น 

จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานใน สสจ. ผอ.รพ.ทุกแห่ง สสอ.ทุกอำเภอ หัวหน้า

ศูนย์วิชาการและคณะทำงาน รวม 65 คน จำนวน 6 ครั้ง ประชุมผ่าน Conference จำนวน 5 ครั้ง 

3.2 ประชุมกลุ่ม ผอ.รพ. ปี 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี  กลุ่มเป้าหมาย 

ผอ.รพ.ทุกแห่ง  และคณะทำงาน รวม 20 คน  จำนวน 5 ครั้ง ประชุมที่โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1 ครั้ง 

3.3 ประชุมกลุ่มสาธารณสุขอำเภอ ปี 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี 

กลุ่มเป้าหมาย สสอ.ทุกอำเภอและคณะทำงาน รวม 20 คน จำนวน 6 ครั้ง ประชุมที่ สสอ. จำนวน 3 ครั้ง 

3.4 ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมายหัวหน้า

กลุ่มงานใน สสจ.และคณะทำงาน รวม 20 คน  จำนวน 2 ครั้ง ประชุมที่ สสจ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 11 ครั้ง 

        
 

 

4. ความสำเร็จหรือผลที่ได้รับ 

บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการพัฒนางานสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ ทั้งทางด้านวิชาการและการบริหาร 

5. ผู้รับผิดชอบ 

นายสุรศักดิ์ รัตนเกียรติขจร ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

56. โครงการอบรมพัฒนาเกษตรในบางสู่ออร์แกนิคฟาร์ม 

........................................................... 

1. โครงการอบรมพัฒนาเกษตรในบางสู่ออร์แกนิคฟาร์ม 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเพ่ิมรายได้ด้านการเกษตรในเขตอำเภอเมือง และบริเวณโดยรอบให้มากขึ้น 
 2.2 มีแปลงปลูกสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐานออร์แกนิคเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 2 แปลง 

3. กิจกรรมหลัก 
 3.1 การอบรมพัฒนาเกษตรในบางสู่ออร์แกนิคฟาร์ม ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมCbd2  
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรพ้ืนที่คลองร้อยสาย และวิทยากร รวม 60 คน 

 
 3.2 การอบรมพัฒนาเกษตรในบางสู่ออร์แกนิคฟาร์ม (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม
Cbd2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรพ้ืนที่คลองร้อยสาย และวิทยากร รวม 50 คน 

 
 3.3 การอบรมพัฒนาเกษตรในบางสู่ออร์แกนิคฟาร์ม (ครั้งที่ 3) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม
Cbd2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรพ้ืนที่คลองร้อยสาย และวิทยากร รวม 50 คน 
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3.4 การอบรมพัฒนาเกษตรในบางสู่ออร์แกนิคฟาร์ม (ครั้งที่ 4) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม
Cbd2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรพ้ืนที่คลองร้อยสาย และวิทยากร รวม 50 คน 

 
4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
 มีแปลงเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่คลองร้อยสายไม่น้อยกว่า 2 แปลง และเกษตรกรสามารถนำความรู้ไป
พัฒนาต่อยอดการเกษตรจนได้รับมาตรฐานออร์แกนิค 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 นายผไท เพ็ชรบูรณ์ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการฯ  
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

57. โครงการอบรมคนเล่าเรือ่งพ้ืนที่คลองร้อยสาย 

........................................................... 
1. โครงการอบรมคนเล่าเรื่องพ้ืนที่คลองร้อยสาย 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาและสถานที่ท่องเที่ยว ในเส้นทางท่องเที่ยวคลอง
ร้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2.2 เพ่ือเสนอมุมมองการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปได้รู้จัก 
 2.3 เพ่ือเพ่ิมรายได้การท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง และบริเวณโดยรอบให้มากขึ้น 

3. กิจกรรมหลัก 
 3.1 อบรมคนเล่าเรื่องพ้ืนที่คลองร้อยสายครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมCbd2
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนคนเล่าเรื่องพื้นที่คลองร้อยสาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
และวิทยากร รวม 60 คน 

 
 3.2 อบรมคนเล่าเรื่องพื้นที่คลองร้อยสายครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมCbd2
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนคนเล่าเรื่องพื้นที่คลองร้อยสาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
และวิทยากร รวม 50 คน 

 
4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการพูดในที่สาธารณะอย่างมั่นใจ สื่อสารได้หลากหลายภาษาและมีเทคนิคใน
การนำเสนอความเป็นมาให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวดาราวรรณ คงปาน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

58. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง 
........................................................... 

1. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ช่ัวโมง 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทักษะการนวดไทย โดยเฉพาะการนวดเพื่อการรักษาโรค
และนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยบริการได้ 
 2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้ กับ
ตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019  

3. กิจกรรมหลัก 
 3.1 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ในวันที่ 1 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2564       
ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าอบรม
หลักสูตร และวิทยากร รวม 65 คน 

 
 3.2 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง (เพิ่มเติม) ในวันที่ 5 – 20 กรกฎาคม 2564       
ณ มูลนิธิเมตตาธรรมสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าอบรมหลักสูตร และ
วิทยากร รวม 54 คน 

 
4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการนวดไทย ตามแบบแผนและถูกต้องตามศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 นายภัฏฐ์ธกฤษฎ์ เทียมแก้ว ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

59. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์
แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

........................................................... 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์
แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื ่อจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพวิถีชุมชนเชิงสุขภาพ สมุนไพรและ
การแพทย์แผนไทยและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน 
 2.2 เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเมืองสมุนไพรสุราษฎร์ธานี (Suratthani Herbal City) 
 2.3 เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานแพทย์แผนไทย เมืองสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 
 2.4 เพื่อจัดทำแผนแนวทางการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและเมืองสมุนไพร กลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2565 

3. กิจกรรมหลัก 
 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผน
ไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า อำเภอทับปุด จังหวัด
พังงากลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวแทนแพทย์แผนไทยระดับอำเภอ 
ตัวแทนจากหน่วยงานบูรณาการที่เก่ียวข้อง และวิทยากร รวม 35 คน 

 
4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
 มีแผนพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีชุมชนเชิงสุขภาพ สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 นายปิยพงษ์ กมลภิวงศ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

60. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Suratthani Herbal City) 
........................................................... 

1. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Suratthani Herbal City) 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกระดับมาตรฐาน การปลูก การแปรรูป และผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 
 2.2 เพ่ือพัฒนาสมุนไพรประจำถิ่นให้เป็นอัตลักษณ์ 

3. กิจกรรมหลัก 
 3.1 จ้างเหมาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (สำมะงา/ดองดึง) 
1) โลชั่นที่มีสารสกัดสำมะงา จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ 2) เซรั่มที่มีสารสกัดใบบัวบกเป็นสาระสำคัญหลัก ร่วมกับ
สารสกัด  ธรรมชาติอ่ืน ๆ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
 3.2 จ้างเหมาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้านอาหารและเครื่องดื่ม (กฤษณา ขลู่ และผักเชียงดา) 
1) เครื่องดื่มพร้อมชงกฤษณา 2) เครื่องดื่มพร้อมชงขลู่ 3) ผงชงกฤษณา 4) ผงชงขลู่ 5) ผงโรยข้าวผักชียงดา 
 3.3 จ้างเหมาพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ฐานอัตลักษณ์แบรนด์ 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฐานอัตลักษณ์แบรนด์ จำนวน 20 รายการ 
 3.4 จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแครงเพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้วยนวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดเห็ดแครง 
 3.5 จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้วยนวัตกรรม 
1) น้ำสลัดครีมสูตรทดแทนน้ำมันถั่วเหลืองด้วยน้ำมันมะพร้าว 2) น้ำสลัดครีมสูตรเสริมแอสต้าแซนทีน 
3) น้ำสลัดครีมสูตรเสริมขมิ้นชัน    4) น้ำสลัดครีมเสริมสารสกัดดอกอัญชัน 
 3.6 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร 15 ผลิตภัณฑ์ 
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ 

 
4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
 มีวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รายการ และ
ยกระดบัการปลูก แปรรูป และผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวบุณฑริกา คงสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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61. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

........................................................... 

1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุกแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวงกว้าง 
 2.2 เพ่ือเสนอมุมมองการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปได้รู้จัก 
 2.3 เพ่ือเพ่ิมรายได้การท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง และบริเวณโดยรอบให้มากขึ้น 
3. กิจกรรมหลัก 
 3.1 จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำถิ่นพร้อมบรรจุภัณฑ์ 4 ตำบล 
ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ oil เจล น้ำมันมะพร้าว  
2) ผลิตภัณฑ์ ปลากุเลาร้า 3) ผลิตภัณฑ์ เเชมพูเหงือกปลาหมอ 4) ผลิตภัณฑ์oil เจลเหงือกปลาหมอ  
5) ผลิตภัณฑ์ธัญพืชกล้วยอัดเเท่ง 6) ผลิตภัณฑ์กล้วยชิ้นอบแห้ง 7) ผลิตภัณฑ์น้ำกระท้อนสกัดเข้มข้น  
8) ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกระท้อน 9) ผลิตภัณฑ์กระท้อนหยีเสริมสมุนไพร 10) ผลิตภัณฑ์กะปิหวานเสริมสมุนไพร 

 
4. ความสำเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
 พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวดาราวรรณ คงปาน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

 

 


