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แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธดานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาศักยภาพหนวยบริการสาธารณสุข 
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1 : การพัฒนาระบบริการปฐมภูมิ 
เปาหมาย (Goal):   หนวยบริการปฐมภูมิไดรับการสนับสนุนใหดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
ดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPI):   

1. หนวยบริการปฐมภูมิมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ รอยละ 100  
2. รพ.สต.ทุกแหง/ศูนยสุขภาพชุมชนทุกแหง ผานเกณฑมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว  รอยละ  100  

     3. หนวยบริการปฐมภูมิและหนวยงานสนับสนุนมีโครงสรางพ้ืนฐานที่เพียงพอ 
     4. อสม.เปนนักจัดการสุขภาพ   
     5. หนวยบริการปฐมภูมิมรีะบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๑. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ(เพ่ือ
ตอบประเด็น NCD/LTC/แผนไทย) 
- พัฒนาบุคลากร CM ครบในทุก รพ.สต. ทั้ง 3 
ประเด็น (NCD/LTC/แผนไทย) 
- พัฒนาระบบสารสนเทศ 
- อาคารสถานที่ดีพรอมใช 

-1. จัดระบบ คณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดสุ
ราษฎรธาน ี
ราง  
ประธาน ผชชว. นพ.สำเนียง แสงสวาง  
นพ.เอกชัย นพ.เอกพล นพ.สุวิชา 
สสอ.สมาน พิศิษฐ บุญธรรม ไตรรัตน  
รพ.สต. ในศ.ปฏิบัติการถายโอน 
PCU รพศ. 1 คน 
PCU สมุย 1 คน 

1 ต.ค. 2565 - 30 มี.ค. 
2566 

- 
 
 
 
 
 
 

 

 

งานพัฒนาคุณภาพฯ สสจ. 

 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.  –   2 

 

  
 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ในระดับจังหวัด/อำเภอ มีโครงสราง
ประกอบดวย  
- นพ.สสจ.  
- ตัวแทน สสอ. โซน  รพ.สต.โซน  ตัวแทน 
อสม. ตัวแทนผูสูงอายุ หัวหนากลุมงาน
เวชฯรพ. โซน หัวหนากลุมงานพัฒนา
คุณภาพฯ เลขา 
ใหแตละอำเภอที่มีรพสต. ในสังกัด ทำ 
2.แผนพัฒนาศักยภาพ รายรพ.สต.  ภายใน 
พ.ย. 65  
*AED ตองมีทุกที่  
ผอ.รพ.ทุกแหงสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพ รพ.พุนพิน ทาฉาง นาสาร ทาโรง
ชาง ไปชวยที่อ่ืน 
 
3.พัฒนาศักยภาพอสม.ใหเปนนักจัดการ
สุขภาพ   ป 2566  จำนวน 2,000 คน  
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1,000,000 
บาท 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
 กอสรางอาคาร รพ.สต.ทดแทน(แบบเลขท่ี 

10746) 
  1. รพ.สต.ตะกรบ  อ.ไชยา 
  2. รพ.สต.บานคลองใส อ.วิภาวดี 
  3. รพ.สต.บานคราม  อ.ดอนสัก 
  4. รพ.สต.หมูบานตัวอยาง  อ.กาญจน
ดิษฐ 
  5. รพ.สต.บานนิคม 1 อ.พระแสง 
  6. รพ.สต.บานเกาะแตน อ.เกาะ สมุย 
กอสรางบานพักขาราชการ  ระดับ 5-6 
รพ.สต.(แบบเลขท่ี 3537/32) 
  1. รพ.สต.บานเขานาใน อ.พนม 
  2. รพ.สต.บางสวรรค  อ.พระแสง 
  3. รพ.สต.ตะกุกใต อ.วิภาวด ี
  4. รพ.สต.คลองฉนวน  อ.เวียงสระ 
  5. รพ.สต.น้ำหัก  อ.คีรีรัฐนคิม 
  6. รพ.สต.ไทรทอง  อ.ชัยบุร ี

 หลังละ 
3,400,000 

บาท 

 

 

 

หลังละ 
1,159,400 

บาท 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 7. รพ.สต.บานยางโพรง  อ.ไชยา 
8. รพ.สต.เลม็ด  อ.ไชยา 
9. รพ.สต.เวียง  อ.ไชยา 
10. รพ.สต.ชางซาย  อ.กาญจนดิษฐ 
11. รพ.สต.หมูบานตัวอยาง  อ.กาญจนดิษฐ 
12. รพ.สต.ทุงรัง  อ.กาญจนดิษฐ 
13. รพ.สต.มะเร็ต  อ.เกาะสมุย 
14. รพ.สต.เกาะพลวย  อ.เกาะสมุย 
กอสรางบานพักขาราชการ  ระดับ 7-8 สสอ.(แบบเลขที่ 
3538/32) 
  1. สสอ.ทาฉาง 
  2. สสอ.พุนพิน 
  3. สสอ.กาญจนดิษฐ 

 หลังละ 1,159,400 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

หลังละ 1,218,700 บาท 
 

 

2.พัฒนาบุคลากรปฐมภูมิ 
(ใหเพียงพอ/มีศักยภาพ) 

.โครงการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนคุณภาพ (Human 
Resource Development Plan) 
 

 

 100,000 บาท  
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาศักยภาพหนวยบริการสาธารณสุข 
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2: พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลแมขาย 
เปาหมาย (Goal)    /ลดการสงตอ ร.พ.สุราษฎรธานี  

1. เพ่ิมศักยภาพการบริการดานสมุนไพร NCD และผูสูงอายุ 

ตัวช้ีวัดผลงาน( KPI)    
1. รพ.แมขายมีประสิทธิภาพ     

2. เพ่ิมอัตราคงไวในรพ.แมขาย     

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (ระบุจำนวนเงินและ
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

1.ลดการสงตอ 5
สาขาหลัก 

- อายุรกรรม 

- สูติกรรม 

- ศัลยกรรม 

- กุมารเวชกรรม 

- ศัลยกรรมออร
โธปดิกส 

1.พัฒนาระบบบริการผูปวยวิกฤต/ิก่ึง
วิกฤต 
  1.1 พัฒนาโครงสรางและระบบบริการ 
 - เปดบริการหอผูปวยวิกฤติรวม (ICU) 
ใหครบทุกรพ.แมขาย 
  - เปดบริการหอผูปวยวิกฤติทารก 
(NICU) รพ.ทาโรงชาง/รพ.กาญจนดิษฐ 
 - เปดบริการหอผูปวยหลอดเลือดสมอง
ทุกรพ.แมขาย 
1.2 พัฒนาครุภัณฑทางการแพทยและ
บุคลากรรองรับระบบบริการผูปวยวิกฤติ/
ก่ึงวิกฤติ 
-เครื่องชวยหายใจ 
-เครื่องติดตามสัณญาณชีพแบบรวมศูนย 

ปงบประมาณ 2566 สำหรับ
พัฒนา ICU รพร.เวียงสระ 
-บีงบประมาณ 2567 สำหรับ
พัฒนา ICU รพ.ไชยา 
 
NICU 
ปงบ 2566 รพ.ทาโรงชาง 
ปงบ 2568 รพ.กาญจนดิษฐ 
-ป 2566 
 
ปงบ 2566-2568 

*ใหแตละรพ.แมขาย ประเมินสวน
ขาดและขอสนับสนุนงบใหไดตาม
เปาหมาย 

-งานยุทธศาสตร 
-ทีมพัฒนาศักยภาพ รพ.แมขาย ซึ่งมี
ตัวแทนจาก สสจ.รพ.แมขายและ รพ.
สุราษฎรธาน ี
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (ระบุจำนวนเงินและ
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

 -จางเหมาบริการ CT-scan / MRI 
/Mammogram 

-เครื่องอุลตราซาวดความคมชัดสูง 

   

 2. พัฒนาหองผาตัด  
2.1 พัฒนาโครงสรางและระบบบริการ
ผาตัด 
- พัฒนาพื้นที่บริการ ขยายหองผาตัด ให
เพียงพอ 
- ปรับปรุงพ้ืนที่หองผาตัดเดิมใหเปนไป
ตามมาตรฐานหองผาตัด 
2.2 พัฒนาครุภัณฑทางการแพทยและ
บุคลากรรองรับระบบบริการผาตัด 
-จัดหาครุภัณฑทางการแพทยรองรับการ
ขยายบริการผาตัดและวิสัญญี 
-เตียงผาตัด/โคมไฟฝาตัด/เครื่องดม
ยาสลบ 
-พัฒนาอัตรากำลังและศักยภาพของ
พยาบาลหองผาตัด 
-พัฒนาอัตรากำลังวิสัญญีแพทย/วิสัญญี
พยาบาล 

สามารถเปดบริการหองผาตัด
นอกเวลาถึงเวลา 24. 00 น. 
ภายในป2568ทุกแมขาย 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (ระบุจำนวนเงินและ

แหลงงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 3.พัฒนาระบบบริการคลังเลือด 
3.1 พัฒนาศักยภาพการบริการกลุมงาน
เทคนิคการแพทยรองรับการบริการรับ
บริจาคเลือดภายในรพ.และเครือขาย 
3.2 พัฒนาความรวมมือดานธนาคาร
เลือดกับรพ.สุราษฎรธาน ี
3.3 จัดหาครุภัณฑทางการแพทยรองรับ
การเปดบริการ 
-ตูเย็นเก็บเลือดสำรอง/ตูแชแข็งพลาสมา 

ภายในปงบประมาณ 2566 
 

  

 4.เพ่ิมจำนวนแพทยเฉพาะทางสาขาหลัก
อยางนอยสาขาละ 3 คน 
-ใหทุน/ขอทุนเขต 

ภายในปงบประมาณ 2568 
*แตละแมขายพิจารณาขอ

แพทยจบทุนเขตในสาขาที่ยัง
ขาด 2566-68 

  

2. One zoning  
One hospital 
พัฒนาระบบการรับ
ปรึกษา/สงตอ  

ตั้งทีมกก.แพทยแตละสาขา(รพศ+รพ.แม
ขาย)เพื่อพัฒนาระบบและจัดใหมกีารรับ
ปรึกษา/สงตอ ของแตละสาขาจาก รพช.
ในแตละเครือขายแบบไรรอยตอ 

ภายในปงบประมาณ 2566 ประชุมไตรมาสละ 1 ครั้งของแต
ละสาขา  
ครั้งละ 5,000 บาท* 5 สาขา * 3 
ครัง้  
งบประมาณรวม 75,000 บาท 

งานคุณภาพของสสจ.ทีมประสานแต
ละสาขาและทีมรพ.สุราษฎรธาน ี
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (ระบุจำนวนเงินและ

แหลงงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

3.พัฒนารพ. แมขาย
เพ่ือรับฝกแพทย
เพ่ิมพูนทักษะ 

ประเมินศักยภาพและขอรับรอง ร.พ.กาญจนดิษฐ ภายใน
ปงบประมาณ 2566 
รพ. ทาโรงชาง ภายในป 
2567 

 - ผอ.รพ. แมขาย 

4. พัฒนาระบบ
บริการการแพทย 
แผนไทย  

-เพ่ิมจำนวนการใชยาตำรับแพทยแผน
ไทยในรพ.แมขายและทุกรพช. 
-เพ่ิมการบริการผูปวยนอกที่ไดรับบริการ 
ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟ ูสภาพ
ดวยศาสตรการแพทยแผน ไทย 

ปงบประมาณ 2566 - แพทยแผนไทย 

5. พัฒนาคลินิก
ผูสูงอายุ  

มีคลินิกผูสูงอายุทุกรพ. และแนวทางการ
รับดูแลสงตอจากแมขาย 
พัฒนาระบบ Intermediate Care (IMC) 
สำหรับผูสูงอายุใน โรงพยาบาล และชุม
ขน 

สำหรับรพ.แมขาย ภายใน
ปงบประมาณ 2566 
 

250,000 (50,000/รพ.) งานสงเสริมสสจ. 

สำหรับทุกรพช. ปงบประมาณ 
2567 

420,000 (30,000 /รพ.) 

6. พัฒนา smart 
NCD  

มีคลินิก NCD remission สำหรับรพ.แมขาย ภายใน
ปงบประมาณ 2566 
 

  

สำหรับทุกรพช. ปงบประมาณ 
2567 
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาศักยภาพหนวยบริการสาธารณสุข 
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3: การพัฒนาระบบบริการโรคหัวใจ 

เปาหมาย  (Goal) : ลดอัตราตาย STEMI และเพ่ิมจำนวนผูปวย STEMI ที่ไดรับการรักษาตามมาตรฐานภายในเวลา 120 นาที                       

ดัชนีวัดผลงาน ( KPI) : 1. อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน STEMI <รอยละ 8 
                             2. รอยละผูปวย STEMI ไดรับยาละลายลิ่มเลือด ภายใน 30 นาทีหลังไดรับการวินิจฉัย ≥ รอยละ 60 
                             3. รอยละผูปวย STEMI ไดรับการทำ Primary PCI ภายใน 120 นาทีหลังไดรับการวินิจฉัย ≥ รอยละ 60 

กลยุทธ แผนงานโครงการกิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
ระบุจำนวนเงินและ
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพโรคหัวใจ 

หนวยบริการปฐมภูมิ 
เปาหมาย : 

ลดอัตราปวยตาย และ 
เพ่ิมการเขาถึงบริการ 

 
 
 
 
 
 

 

แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม 
1.อสม.ออกคัดกรอง HT DM และCVD  Risk ในกลุมเสี่ยงอายุ 35 ปขึ้นไปใน
ชุมชน เชื่อมโยงระบบ 3 หมอ 
2.ออกแบบ intervention การดูแลสุขภาพ  
กลุมปกติ  
การจัดการ ความรอบรูทางสุขภาพ  (Health Literacy)    ลดปจจัยเสี่ยง  
กลุมเสี่ยง  ผูที่สูบบุหรี ่ดื่มแอลกอฮอล เครยีด อวน รับประทานอาหารเกินพอดี 
และขาดการออกกำลังกาย  
การจัดการ ลดเสี่ยง โดยการใหความรู  (Health Literacy) และปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรม ตามหลัก 3อ. 2ส.  
กลุมปวยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง  
การจัดการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปฏิบัติตามหลัก 3อ. 2ส. พบแพทยตามนัด 
ไมขาดยา (Smart NCD )  

 
 

 ตุลาคม 65 - มีนาคม 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  92,800 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรรมการ 
Service plan 
สาขาโรคหัวใจ 
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กลยุทธ แผนงานโครงการกิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
ระบุจำนวนเงินและ
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพโรคหัวใจ 

หนวยบริการปฐมภูมิ 
 เปาหมาย : 

ลดอัตราปวยตาย และ 
เพ่ิมการเขาถึงบริการ 

(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง อายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการคัดกรอง CVD Risk ทุกคน 

 -    กลุ มเส ี ่ยงต่ำ <10% ติดตามประเมินปจจัยเสี ่ยง/ การปรับเปลี ่ยน

พฤติกรรม และประเมินซำ้ปละครั้ง 

-     กลุ มเส ี ่ยงปานกลาง 10% - <20% ติดตามประเมินปจจัยเส ี ่ยง /

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทุก 6 เดือน และประเมิน CVD risk ซำ้ทุก 6 - 12 เดือน 

-    กลุมเสี่ยงสูง 20% -<30% ติดตามปจจัยเสี่ยงทุก 3 เดือน และประเมิน 
CVD risk ซำ้ทุก 3 - 6 เดือน 
-     กลุมเสี่ยงสูงมาก 30% - <40% พบแพทยทันที และไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอยางเขมขนดวนภายใน      1 เดือน และติดตามประเมิน CVD risk 
ซำ้ทุก 3 เดือน 
-    กลุมเสี่ยงสูงอันตราย >40% พบแพทยโดยดวน และไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอยางเรงดวน และติดตามประเมิน CVD risk ซำ้ทุก 1 - 3 เดือน 

3. เพิ่มชองทางการสื่อสาร ความรู ความเขาใจ อาการ/สัญญาณเตือนโรคฯทาง 
FB  Line Twitter  Tiktok            คลิปVDO  แผนพับ  สติ๊กเกอร หรือจาง 
Organizer จัดทำสื่อ และประชาสัมพันธทุกชองทาง เพิ่ม (Health Literacy ) 
ใหกับประชาชนและกลุมเสี่ยง รวมทั้งญาติดานโรคหัวใจ  
4. ฝกอบรม CPR ใหกับอสม. ประชาชนทั่วไป และนักเรียน 
 
 
 
 

ตุลาคม 65 - มีนาคม 66 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

19,200 บาท 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
Service plan 
สาขาโรคหัวใจ 
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กลยุทธ แผนงานโครงการกิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
ระบุจำนวนเงินและ
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพโรคหัวใจ 

หนวยบริการทุติยภูมิ 
เปาหมาย :          

เขาถึงบริการ       
ไดรับการรักษา       
ตามมาตรฐาน          

ลดภาวะแทรกซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม 
1. พัฒนาระบบ STEMI Fast track  ตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
ทีเ่ชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยมีรพ.สุราษฎรเปนแมขาย  
2. ลดขั้นตอนระบบการรักษา โดยเฉพาะผูปวยสิทธิประกันสุขภาพ แพทยรพช.
สามารถปรึกษาอายุรแพทยโรคหัวใจรพ.เอกชน โดยไมตองผานรพ.สฎ. (กรณี
ผานการประสานศูนยสงตอ ไปรับการรักษาที่รพ.เอกชนนอกเวลาราชการ ไม
ตองตรวจสอบสิทธิ์ และผลคลื่นไฟฟาอีก ลดความลาชา) 
3. ทบทวนการลงขอมูล Thai ACS Registry และขอความรวมมือ รพ.เอกชนใน
การลงขอมูลผูปวย STEMI ทุกราย 
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับโซน จำนวน 4 โซน  
5. ลงพ้ืนที่/เยี่ยมเสริมพลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  มกราคม 2566 
 
 
 
 

  
 
 

  มิถุนายน 2566 
 
 
 
 
 
 

 
 

52,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

  26,170 บาท 
 
 
 

 

 
 

กรรมการ 
Service plan 
สาขาโรคหัวใจ 

 
 
 
 
 

กรรมการ 
Service plan 
สาขาโรคหัวใจ 
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กลยุทธ แผนงานโครงการกิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
ระบุจำนวนเงินและ
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

พัฒนาระบบบริการ
บริการสุขภาพ

โรคหัวใจ 
หนวยบริการตติยภูมิ 

เปาหมาย :  
ลดการเสียชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม 
1. จัดตั้งหอผูปวยสามัญโรคหัวใจโรงพยาบาลสุราษฎรธาน ี จำนวน 30 เตียง 
รองรับผูปวยโรคหัวใจหลังทำหัตถการตรวจสวนหัวใจและผาตัดหัวใจและทรวง
อก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปงบประมาณ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จำนวนเงิน 
5,850,800 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

กรรมการ 
Service plan 
สาขาโรคหัวใจ 
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาศักยภาพหนวยบริการสาธารณสุข 
เปาประสงคเชิงกลยุทธที ่4: การพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง 

เปาหมาย  (Goal) : ลดอัตราปวยรายใหม Stroke ลดอัตราตาย และระระเวลาที่ไดรับการรักษาเหมาะสม 
ดัชนีวัดผลงาน ( KPI) : 1.อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) < รอยละ 7 
                             2.รอยละของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไมเกิน 72 ชม.ไดรับการรักษาใน Stroke Unit ≥ รอยละ 75 

กลยุทธ แผนงานโครงการกิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
ระบุจำนวนเงินและแหลง

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ              

โรคหลอดเลือดสมอง 
หนวยบริการปฐมภูมิ 

เปาหมาย : 
ลดอัตราปวยตาย และ 
เพ่ิมการเขาถึงบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม 
1.อสม.ออกคัดกรอง HT DM และCVD  Risk ในกลุ มเส ี ่ยง     
อายุ 35 ปข้ึนไปในชุมชน เชื่อมโยงระบบ 3 หมอ 
2.ออกแบบ intervention การดูแลสุขภาพ  
กลุมปกติ  
การจัดการ ความรอบรูทางสุขภาพ  (Health Literacy)     
ลดปจจัยเสี่ยง  
กล ุ ม เสี่ ยง  ผ ู ที่ส ูบบ ุหรี่  ดื่มแอลกอฮอล  เคร ียด อ วน 
รับประทานอาหารเกินพอดี และขาดการออกกำลังกาย  
การจัดการ ลดเสี่ยง โดยการใหความรู  (Health Literacy) 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามหลัก 3อ. 2ส.  
กลุมปวยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และ
ไขมันในเลือดสูง  
การจัดการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปฏิบัติตามหลัก 3อ. 2ส. 
พบแพทยตามนัด ไมขาดยา (Smart NCD) 

ครั้งที่ 1  
เดือน ตุลาคม 2565   
จำนวน 8 อำเภอ 
ครั้งที่ 2  
เดือน กุมภาพันธ 2565 
จำนวน 11 อำเภอ 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
  146,940 บาท 

 
 

  92,800 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กรรมการ Service plan 
สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
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กลยุทธ แผนงานโครงการกิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
ระบุจำนวนเงินและแหลง

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ              

โรคหลอดเลือดสมอง 
หนวยบริการปฐมภูมิ 

เปาหมาย : 
ลดอัตราปวยตาย และ 
เพ่ิมการเขาถึงบริการ 

(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมปวยโรคเรื้อรัง อายุ 35 ปขึ้นไปไดรับการคัดกรอง CVD 

Risk และแปลผลทุกคน 

 -    กลุ มเส ี ่ยงต ่ำ <10% ติดตามประเมินปจจ ัยเส ี ่ยง/        

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และประเมินซำ้ปละครั้ง 

-     กลุ มเสี ่ยงปานกลาง 10% - <20% ติดตามประเมิน

ปจจัยเสี่ยง /ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทุก 6 เดือน และประเมิน 

CVD risk ซำ้ทุก 6 - 12 เดือน 

-     กล ุ ม เส ี ่ ย งส ู ง  20% -<30% ต ิดตามป จจ ัย เสี่ ย ง               
ทุก 3 เดือน และประเมิน CVD risk ซำ้ทุก 3 - 6 เดือน 
-    กลุ มเสี ่ยงสูงมาก 30% - <40% พบแพทยทันที และ
ไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางเขมขนภายใน 1 เดือน 
และติดตามประเมิน CVD risk ซำ้ทุก 3 เดือน 
-    กลุ มเสี ่ยงสูงอันตราย >40% พบแพทยโดยดวน และ
ไดร ับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางเรงดวน และติดตาม
ประเมิน CVD risk ซำ้ทุก 1 - 3 เดือน 

3. เพิ ่มชองทางการสื ่อสาร ความรู  ความเขาใจ อาการ/
ส ัญ ญาณ เต ื อน โ ร คฯ ท า ง  FB  Line  Twitter  Tiktok              
คลิป VDO  แผนพับ  สติ๊กเกอร  หรือจาง Organizer จัดทำสื่อ 
และประชาสัมพันธทุกชองทาง เพิ่มความตระหนักรู (Health 
Literacy :  Stroke  Alert & Awareness) ให ก ับประชาชน
และกลุมเสี่ยง รวมทั้งญาติดานโรคหลอดเลือดสมอง  

ตุลาคม 65 - มีนาคม 66 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 65 - มีนาคม 66 
 

ใชงบรวมกับโรคหัวใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,800 บาท 
 
 
 
 

 

กรรมการ Service plan 
สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ Service plan 
สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
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กลยุทธ แผนงานโครงการกิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
ระบุจำนวนเงินและแหลง

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ              

โรคหลอดเลือดสมอง 
หนวยบริการทุติยภูมิ 

เปาหมาย :         
เขาถึงบริการ        

ไดรับการรักษา      
ตามมาตรฐาน  

ลดภาวะแทรกซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม 
1. พัฒนารพ.แมข าย ใหยาสลายลิ ่มเล ือด และการจัดตั้ง        
หออภิบาลผูปวย ที่รพ.ไชยา (ระดับ M2)  มีความพรอมเรื่อง 
CT scan 
2. พัฒนาศักยภาพรพ.แมขาย (รพร.เวียงสระ และ รพ.ไชยา) 
ใหมีเครื่อง CTA (CT Angiography) ออนไลนได 
3. พัฒนาระบบ Stroke Fast track ที ่เชื ่อมโยงกันอยางเปน
ระบบ ตั ้งแตระดับ ปฐมภูม ิ ท ุต ิยภ ูม ิ และตติยภูมิ ใหมี
ประสิทธิภาพ และสามารถสงตอไดทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
โดยมีรพ.สุราษฎรเปนแมขาย 
4. เพ่ิมศักยภาพ โรงพยาบาลเกาะสมุย (ระดับ M1) ใหสามารถ
เปด Stroke unit ได 
5. ประชาสัมพันธการสงตอผาน EMS 1669 
6. พัฒนาระบบขอมูล HDC  
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับโซน จำนวน 4 โซน 
8. ลงพ้ืนที่/เยี่ยมเสริมพลัง 
 
 
 
 

 
 

มกราคม 2566 
 
 

ปงบประมาณ 2566 - 
2567 

 
 
 
 
 
 

 
 
เดือน มิถุนายน 2566 
 

 
 

  52,500 บาท 
 
 
       32,000,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,170 บาท 
 
 

 
 
กรรมการ Service plan 
สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
 
กรรมการ Service plan 
สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
 
 
 

 
 
 
 
 

กรรมการ Service plan 
สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
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กลยุทธ แผนงานโครงการกิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
 

ผูรับผิดชอบ 

พัฒนาระบบบริการ
บริการสุขภาพ       

โรคหลอดเลือดสมอง 
หนวยบริการตติยภูมิ 

เปาหมาย :            
ลดความพิการและ

เสียชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม 
1.  โครงการพ ัฒนาบร ิการสวนหลอดเล ือดในผ ู  ป  วย                
โรคหลอดเลือดสมอง (พัฒนาการทำ thrombectomy ใน                
จังหวัดสุราษฎรธานี)  
2. พัฒนาระบบการสงตอ (Sky Doctor) ที่เอื ้อตอการสงตอ
ผ ู  ป  วย โรคหลอด เล ือดสมอง  ที่ ม ี  Large occlusion ทำ 
Mechanical thrombectomy ที่ โ ร งพย าบ าล ต ร ั ง  แ ล ะ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปงบประมาณ 67 
 

 
 

Biplanar  
38,000,000  บาท 
Central monitor 

1,200,0000 บาท 
บุคลากร 

 2,000,000 บาท 
(งบลงทุน รพ.สุราษฎรธานี) 
 

 
 

รพ.สุราษฎรธานี 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการขอมลูสุขภาพ 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. การจัดทำ Provincial Single Health Data 
เปาหมาย (Goal) : ความถูกตองของขอมูลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี 
ดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPI) :  

1. โรงพยาบาลทุกแหงมคีวามสมบูรณของเวชระเบียน 
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีแหลงรวบรวมคูมือในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
/กิจกรรมสำคัญ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(ระบุจำนวนเงิน และ 
แหลงงบประมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 

โปรแกรมตรวจจับขอมูล
จังหวัดสุราษฎรธานี  
มีฐานขอมูล real time 

- จัดตั้งทีม Single Health Data  
สุราษฎรธาน ีวิเคราะหรวมในภาพ
จังหวัด  
     - พัฒนา Tool 
     - พัฒนา Content 
     - สรางคูมือการบันทึกขอมูล 

ตลอดปงบประมาณ 2566 - จางบริษัทที่ปรึกษาในการ
พัฒนาระบบงาน ปละ 
360,000 บาท 
- จัดซื้อ Server เพ่ือติดตั้ง
ระบบงาน 350,000 บาท 

งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ สสจ.สฎ. 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการขอมลูสุขภาพ 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 2. การใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานสาธารณสุข 
เปาหมาย (Goal) : ลดภาระงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPI) :  

- โรงพยาบาลทุกแหง มี TPS ดีขึ้น 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
/กิจกรรมสำคัญ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(ระบุจำนวนเงิน และ 
แหลงงบประมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 

ใชเทคโนโลยีในการพัฒนางาน
สาธารณสุข 

- เปลี่ยนระบบ Paperless 
- เปลี่ยนระบบ Digital Inventory + 
ครุภัณฑ  + บัญชีและการเงิน ตองทำ  
     - Smart Backoffice 
     - Smart NCD 
     - Smart AOC 
     - RCM/AAA 
     - H money 
     - Thai refer 
     - Telemedicine 

- ภายใน 6 เดือนแรกของป 
- ภายในปงบ 66 
 
  

- รพช. ทุกแหง 
- รพช. ทุกแหง 
 
 
     - 100,000 บาท 

- รพช. ทุกแหง 
- รพช. ทุกแหง 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการขอมลูสุขภาพ 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 3. การพัฒนาปรับปรุง Hardware Software 
เปาหมาย (Goal) : มีระบบงานที่ทันสมัย พรอมใชงาน 
ดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPI) : 

1. หนวยบริการทุกแหงมีอุปกรณที่ทันสมัยพรอมใชงาน 
2. หนวยบริการทุกแหงมีการสำรองขอมูลอยางสม่ำเสมอ 
3. หนวยบริการทุกแหงระบบเครือขายทันสมัย พรอมใชงาน 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
/กิจกรรมสำคัญ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(ระบุจำนวนเงิน และ 
แหลงงบประมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 

 
- Backup on cloud ในระดับจังหวัด 
     - Server สำรองระดับ รพ. 
     - Server สำหรับสำรองขอมูลระดับจังหวัด 
- ระบบสำรองไฟขนาดใหญ ของ รพ. และรพ.สต. 
- ระบบ Intranet รพ. และรพ.สต. 
- ระบบ Cyber Security 
 
*** คอมพิวเตอรเปลี่ยนทุก 5 ป (Core i5 หรือเทียบเทา) 
*** สสอ. ดูจัดซื้อคอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ต 
*** งานยุทธฯ ทำหนังสือสอบถาม ความพรอมของระบบ 
Hardware Software * ใสในมาตรฐาน รพสต. ดวย 

ภายในงบประมาณ 
2566 

- จัดซื้อ Server 2 
เครื่อง 700,000 บาท 

งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ สสจ.สฎ. 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยบริการ 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ: การบริหารการเงินการคลังอยางมีประสิทธิภาพ        
เปาหมาย (Goal)  : หนวยบริการมีความมั่นคงทางการเงนิการคลัง 
ดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPI)  : หนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 และระดับ 6 เทากับศูนย 

  : หนวยบริการที่มีศูนยจัดเก็บรายไดคุณภาพระดับดีมากและดี มากกวารอยละ 90 
กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

 
ผูรับผิดชอบ 

1. การเพิ่มรายได โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได ปงบประมาณ 2566 
กิจกรรม   
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนยจัดเก็บรายได 
- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันสุขภาพ  ปงบประมาณ 2566 
- เย่ียมติดตามการดำเนินงานศูนยจัดเก็บรายไดหนวยบริการ 

ต.ค.65 - ก.ย.
66 

62,000 บาท 
งบดำเนินการ 

 

- กลุมงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

แผนงานพัฒนาระบบการเพิ่มรายได 
กิจกรรม 
- การจัดบริการชองทางพิเศษ Semi Premium / Co-payment โดยที่ประชาชน
เห็นดวย Ex. หองพิเศษ  ยานอกบัญชี  ประกันชีวิตผูปวยใน หองพิเศษของ
โรงพยาบาลแมขาย 
- สมุยกับสฎ. ที่ Claim กองทุนตางๆ  
- อัตราการใหบริการที่เหมาะสม 
- การเพ่ิมรายไดผูปวยในทั่วไป (IP) ทุกสิทธิ/หองพิเศษ /audit chart ผูปวยใน 
- มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบงานกองทุนยอย สปสช. เพื่อควบคุมกำกับติดตามการ
บริการกับการเรียกเก็บใหครบถวนถูกตอง 
- พัฒนาการเรียกเก็บผานระบบ I-Claim จากกองทุนอื่นๆ เชน พรบ./ประกันชีวิต/
นักทองเทีย่ว 

ต.ค. 65 - 
ก.ย.66 

งบประมาณหนวย
บริการ 

- หนวยบริการทุกแหง 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
 

ผูรับผิดชอบ 

2. การลดรายจาย แผนงานการลดรายจาย 
กิจกรรม 
- ควบคุมรายจายใหเปนไปตามแผน Planfin แผนเงินบำรุงแผนจัดซื้อ แผนบริหาร
เจาหนี้ ที่มีประสิทธิภาพ 
- จัดใหมีการสืบราคารวม/การจัดซื้อรวม ยา เวชภัณฑมิใชยา วัสดุวิทยาศาสตร 
วัสดุงานบานงานเรือน 
- กำหนดแนวทางปฏิบัติมาตรฐานการใชยาอยางสมเหตุผล  Rational Drug Use 
(RDU) , การใชวัสดุวิทยาศาสตรอยางสมเหตุผล Rational  Lab. Use ( RLU) , 
การใชวัสดุการแพทยอยางสมเหตุผล Rational Medical Supply Use (RMSU) 
- ควบคุมกำกับการใชสาธารณปูโภคท่ีมีประสิทธิภาพ ตามขนาดบริการและ
วางแผนในการใชมาตรการพลังงานทางเลือก 
- การจัดการคลัง / คลังยอย / ใชคลังรวม 

ต.ค.65 - ส.ค.
66 

- 
งบประมาณหนวย

บริการ 

- กลุมงานประกันสุขภาพ 
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 
- หนวยบริการทุกแหง 

3. พัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงาน 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหนางานท่ีเกี่ยวของดานการเงินการคลังเครือขาย 
กิจกรรม 
- จัดอบรมหลักสูตรการบริหารการเงินการคลัง สำหรับผูบริหาร/CFO และหัวหนา
กลุมงานประกันสุขภาพฯ 

ม.ค.65 - ก.ค.
65 

70,000 บาท 
งบดำเนินการ 
 

- กลุมงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎรธาน ี
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
  

ผูรับผิดชอบ 

4. พัฒนา Soft 
ware ที่มี

ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในผูรับบริการสิทธิประกันสังคม และสิทธิอื่นๆ 
จังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2566 
กิจกรรม 
- ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศจัดเก็บรายได 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตั้งและใชงานโปรแกรมจัดเก็บรายได 

ต.ค.65 - ส.ค.
66 

180,000 บาท 
เงนิเพื่อบรหิารจัดการการ
ดำเนินงานของกองทุน

ประกันสังคมใหกับ
สำนักงานสาธารณสขุ
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

- กลุมงานประกันสุขภาพ 
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

- หนวยบริการทุกแหง 

 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวตามมติ
คณะรัฐมนตร ี
กิจกรรม 
- จางเหมาพัฒนาโปรแกรมออนไลนลงทะเบียนการตรวจสุขภาพและออกใบรับรอง
แพทยแรงงานตางดาว 

ต.ค.65 – ก.ย.
66 

20,000 บาท 
งบบริหารจัดการ
แรงงานตางชาติ 

- กลุมงานประกันสุขภาพ 
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

5. ติดตาม กำกับ 
เครื่องมือ

ประสิทธิภาพทาง
การเงิน 

(Efficiency) 

แผนงานเฝาระวังประสิทธิภาพทางการเงิน 
กิจกรรม เทียบตนทุนกับผลลัพธ คำนวณ unit cost 
-ผูบริหารควบคุมกำกับ ผานโปรแกรมติดตามเครื่องมือทางการเงนิ HMONEY 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี 
http://www.mwissurat.info/cfo/hmoney/ 
-การเฝาระวัง ติดตามประเมินผลดัชนีชี้วัดดานการเงินการคลัง 
-ประเมินผลการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง โดยใชเครื่องมือทางการเงิน 
Total Performance Score ≥ 10.5 คะแนน  
-การเยี่ยมเสริมพลัง ระบบจัดเก็บรายได โดย CFO จังหวัด 
1. ระบบสอบบัญช ี
2. การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน 

ต.ค.65 - ก.ย.
66 

- - กลุมงานประกันสุขภาพ 
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 



24 

 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธดานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 24 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management: KM)  
เปาประสงคเชิงกลยุทธ: ๑. สรางคลังความรู (Page KM) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี           
เปาหมาย (Goal):  มคีลังความรูและการรวบรวมองคความรู (Page KM) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี      
ดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPI): มีคลังความรูที่มีการรวบรวม เผยแพร องคความรูจากพ้ืนท่ี 
 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

สรางคลังความรู  
Page KM  
 
 
 
  

๑.จัดตั้งอนุกรรมการการจัดการความรูในองคกร ๓ ชุด  
- อนุกรรมการการจัดการความรูในองคกรดานโรคไมติดตอเรื้อรัง  
- อนุกรรมการการจัดการความรูในองคกรดานแพทยแผนไทย  
- อนุกรรมการการจัดการความรูในองคกรดานผูสูงอายุ) 
 

๒.จัดทำคลังความรู (Page KM สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี)   
            
๓. จัดหา รวบรวม ผลงานวิจัยที่เก่ียวของในยุทธศาสตรดานโรคไมติดตอเรื้อรัง  
ดานแพทยแผนไทย ดานผูสูงอายุ 
  

พ.ย. ๒๕๖๕ 
 
 

ม.ค. ๒๕๖๖ 
 

พ.ย. ๒๕๖๕ 
-  

ม.ิย. ๒๕๖๖ 
  

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ บาท  

คณะกรรมการอำนวยการ
จัดการความรูในองคกร  
 
 
 
 
 
อนุกรรมการ 
จัดการความรูในองคกร 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management: KM)  
เปาประสงคเชิงกลยุทธ: ๒.มีแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ดานโรคไมติดตอเรื้อรัง ดานแพทยแผนไทย ดานผูสูงอายุ 

เปาหมาย (Goal): มแีนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ครอบคลุมทุกโซน 

ดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPI): ๑.มีทีมชุมชนนักปฏิบัต ิ(Community of Practice: COPs) อยางนอยอำเภอละ ๑ คน   

                              ๒.มีแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานโรคไมติดตอเรื้อรัง ดานแพทยแผนไทย ดานผูสูงอายุ อยางนอยโซนละ ๑ แหง 
 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

คนหาแนวทางปฏิบัติที่

เปนเลิศ (Best Practice) 
 
 
 
 
  

๑.อนุกรรมการจัดการความรูในองคกรดานโรคไมติดตอเรื้อรัง ดานแพทยแผนไทย 
ดานผูสูงอายุ รวมกับสาธารณสุขอำเภอคนหาและสรางทีมชุมชนนักปฏิบัติ 
  

ม.ค. – มี.ค. ๖๖ 
  

๑๐,๐๐๐ อนุกรรมการ 
จัดการความรูใน
องคกร 
และเครือขาย
ชุมชนนักปฏิบัติ 
(COPs) 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management: KM)  
เปาประสงคเชิงกลยุทธ: ๓.การแลกเปลี่ยนองคความรู (Knowledge Sharing)  
เปาหมาย (Goal): มีการแลกเปลี่ยนองคความรูแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)  

ดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPI): มีการแลกเปลี่ยนองคความรูแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) อยางนอยโซนละ ๑ แหง 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

แนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ  

(Best Practice)  

ดานโรคไมติดตอเรื้อรัง 
ดานแพทยแผนไทย  
ดานผูสูงอายุ  
 
 
 
  

๑.หนวยงานซ่ึงไดรับการคดัเลือกเปนตนแบบ Best Practice  

ดานโรคไมติดตอเรื้อรัง แพทยแผนไทย ผูสูงอายุ ของจังหวัดสุราษฎรธานี 
กำหนดเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียน 
 

๒. สงเสริม สนับสนุน เสริมพลังใหแกพื้นที่ 
 
๓.ถอดบทเรียนรวมกับเครือขายชุมชนนักปฏิบัต ิ(Cops) แนวทางปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ (Best Practice) ดานโรคไมติดตอเรื้อรัง ดานแพทยแผนไทย  

ดานผูสูงอายุของแตละโซน 
 

 
  

เม.ย. – มิ.ย. ๖๖ 
 
 
 

ต.ค. ๖๕– ก.ย. ๖๖ 
 
ต.ค. ๖๕– ก.ย. ๖๖ 

 
 
 
 
 

  

๓๐,๐๐๐ อนุกรรมการ 
จัดการความรูใน
องคกร 
 

คณะกรรมการ
อำนวยการจัดการ
ความรูในองคกร    
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ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management: KM)  
เปาประสงคเชิงกลยุทธ: ๔. สงเสริม สนับสนุนงานวิจัยใหแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

เปาหมาย (Goal):  บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขสามารถผลิตงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
ดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPI): ๑.บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขสามารถผลิตงานวิจัยฉบับสมบูรณเพ่ือใชในการเลื่อนระดับ 
                                    ๒.เกิดองคความรูใหมที่สามารถนำไปเปนตนแบบดานโรคไมติดตอเรื้อรัง ดานแพทยแผนไทย และดานผูสูงอายุ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

สงเสริม สนับสนุน 
สรางแรงจูงใจ 
ในการผลิตงานวิจัย  

 
 
 
 
  

๑.สำรวจบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่ตองทำผลงานวิจัยเพ่ือใชใน 
การเลื่อนระดับ 
๒.จัดเตรียมตัวอยางงานวิจัยที่เก่ียวของใหแกบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข 
๓.จัดตั้งคลินิกวิจัย เพื่อเปนพี่เลี้ยง ใหคำแนะนำ สงเสริม สนับสนุนการเขียน
งานวิจัย (ดานโรคไมติดตอเรื้อรัง แพทยแผนไทย ผูสูงอายุ)  
ใหแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  

ต.ค.65 – ก.ย. ๖๖ 
  

๑๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
อำนวยการจัดการ
ความรูในองคกร   
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ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management: KM)  
เปาประสงคเชิงกลยุทธ: ๕.ตนแบบชุมชนนักปฏิบัต ิ(Role Model) 
เปาหมาย (Goal):   มบีุคคลตนแบบชุมชนนักปฏิบัต ิ(Role Model) ครอบคลุมทุกอำเภอ      
ดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPI):   มบีุคคลตนแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Role Model) ครอบคลุมทุกอำเภอ (บุคลากรทางการแพทย จำนวน ๓ คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน จำนวน ๓ คน      

เครือขายสุขภาพ/ผูที่มีสวนเก่ียวของกับเครือขายบริการสุขภาพ จำนวน ๓ คน)  

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

การแสวงหาบุคคล
ตนแบบชุมชนนักปฏิบัติ
(Role Model) 
 
 
 
  

๑.  ประกอบดวย 
 

- บุคลากรทางการแพทย จำนวน ๓ คน   
(ดานโรคไมติดตอเรื้อรัง ๑ คน ดานแพทยแผนไทย ๑ คน ดานผูสูงอายุ ๑ คน)  
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน จำนวน ๓ คน   
(ดานโรคไมติดตอเรื้อรัง ๑ คน ดานแพทยแผนไทย ๑ คน ดานผูสูงอายุ ๑ คน)  
- เครือขายสุขภาพ/ผูที่มีสวนเก่ียวของกับเครือขายบริการสุขภาพ จำนวน ๓ คน      
(ดานโรคไมติดตอเรื้อรัง ๑ คน ดานแพทยแผนไทย ๑ คน ดานผูสูงอายุ ๑ คน) 
๒.คณะกรรมการจัดการความรูในองคกรชุดที่ ๑ เสริมพลังใหแกบุคคลตนแบบชุมชนนัก
ปฏิบัต ิ

ม.ิย. – ก.ย. ๖๖ 
  

๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
อำนวยการจัดการ
ความรูในองคกร  
 
 
อนุกรรมการ 
จัดการความรู    
ในองคกร  
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ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรบุคคลและกำลังคน 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ :  5.1 HRP การวางแผนดานกำลังคน 
เปาหมาย (Goal): เกง ดี มีสุข ผูกพันองคกร 
ดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPI): รอยละของหนวยบริการที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สำคัญ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(ระบุจำนวนเงิน และ 
แหลงงบประมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 

การวางแผนกำลังคนอยางย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
  

การวางแผนและบริหารจัดการ 
“กำลังคนดานสุขภาพ”  
- จางเพ่ิมกรณีขาดแคลน 
- Sharing ทรัพยากรบุคคล 
- จางเหมา 
 
 
 
 
  

ต.ค. 65 - ก.ย.66 - กลุมงานบริหารทรัพยากร
บุคคล 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรบุคคลและกำลังคน 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ :  5.2 HRM การบริหารกำลังคน 
เปาหมาย (Goal): เกง ดี มีสุข ผูกพันองคกร 
ดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPI): รอยละของหนวยบริการที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(ระบุจำนวนเงิน และ 
แหลงงบประมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 

สงเสริมความมั่นคงดานอัตรากำลังคน  1. ฐานขอมูลบุคลากร 
2. คลังความรูออนไลน  เชน 
ระเบียบแตงตั้ง ที่เก่ียวของ ระเบียบ
ยาย ลา  คาตอบแทน  
3. การเขาถึงขอมูลบุคลากร  
4. การบริหารกำลังคน  
5. การสรางความผูกพันในองคกร  
 
 
  
 
 
 
  

 ต.ค. 65 - ก.ย.66 
 

กลุมงานบริหารทรัพยากร
บุคคล 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรบุคคลและกำลังคน 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ :  5.3 HRD การพัฒนาบุคลากร เจาหนาที่มีความสุข / องคกรแหงความสุข / การจัดการความรูสูนวัตกรรม 
เปาหมาย (Goal):  เกง ดี มีสุข ผูกพันองคกร 
ดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPI): องคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพและเปนตนแบบ ๑ แหง 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(ระบุจำนวนเงิน และ 
แหลงงบประมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 

มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม
สมรรถนะ  
  

เพ่ิมพูนทักษะความรูในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูหนวยงานอื่น (นักบริหารงาน
สาธารณสุข) 

เม.ย.  - ก.ย.66 ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 

กลุมงานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะและวิทยาการใหม ๆ 

ก.ย.66 ๑๐๐,๐๐๐ บาท กลุมงานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำป ก.พ. 66 ๑๐,๐๐๐ บาท กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

หองแนะแนวการฝกอบรมและลาศึกษา
ตอภายในประเทศ 

 ม.ค. - ก.ย.66  กลุมงานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

เยี่ยมเสริมพลังการมีสวนรวมของฝาย
บริหารในระดับ CUP 

               ต.ค. 65 - ก.ย.66 ๕๐,๐๐๐ บาท กลุมงานบริหารทรัพยากร
บุคคล 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรบุคคลและกำลังคน 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ :  5.4 HRE ความผูกพันองคกร 
เปาหมาย (Goal): เกง ดี มีสุข ผูกพันองคกร 
ดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPI) : จำนวนกิจกรรมทีส่งเสริมความผูกพันองคกร 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(ระบุจำนวนเงิน และ 
แหลงงบประมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 

สรางความผูกพัน
องคกร  

โครงการ/กิจกรรมสงเสริมความผูกพัน
องคกรในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

ต.ค. 65 - ก.ย.66 
 

กลุมงานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

กิจกรรมกตัญตุาเนื่องในโอกาสวัน
เกษียณอายุราชการ 

จำนวน ๑ ครั้ง ในปงบประมาณ  กลุมงานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

กิจกรรมรับนองใหม (นักเรียนทุน) จำนวน ๑ ครั้ง ในปงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท กลุมงานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

กิจกรรมกีฬาและสันทนาการคนหา
บุคคลตนแบบ(คนดี)ในองคกร 

กิจกรรมสันทนาการ เดือนละ ๑ 
ครั้ง 
กิจกรรมกีฬาสรางสัมพันธ ๑ ครั้ง/
ปงบประมาณ 

๕,๐๐๐x๑๒ = ๖๐,๐๐๐ บาท 
 

ทุกกลุมงาน/หนวยงาน 

กิจกรรมกีฬาหรือสันทนาการระดับ
หนวยงาน/CUP/โซน/จังหวัด 

จำนวน ๑ ครั้ง ในปงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

 


