
































































สรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามยุทธศาสตรดานสาธารณสุข  จังหวัดสุราษฎรธาน ีปงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตร กลยุทธ/มาตรการ โครงการ/แผนงาน งบประมาณ  การดำเนินการ 
1. พัฒนาศักยภาพ
หนวยบริการ
สาธารณสุข   

1.๑ พัฒนาระบบบริการ

ปฐมภูมิที่มีคุณภาพ 

1.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใตคณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิ 

-  

2.สนับสนุนระบบบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ 

2,550,000 บาท  

3.พัฒนาศักยภาพอสม.ใหเปนนักจัดการสุขภาพ    1,000,000 บาท   

4.กอสรางอาคาร รพ.สต.ทดแทน(แบบเลขที ่10746)  
หลังละ3,400,000 บาท *6 หลัง 

     20,400,000 บาท 
 

 

5.กอสรางบานพักขาราชการ  ระดับ 5-6 รพ.สต.(แบบ
เลขที ่3537/32)  หลังละ 1,159,400 บาท * 14 
หลัง 

      16,231,600 บาท 
 

 

6.กอสรางบานพักขาราชการ  ระดับ 7-8 สสอ.(แบบ
เลขที ่3538/32) หลังละ 1,218,700 บาท * 3 หลัง 

     3,656,100  บาท 
 

 

7. ซอมแซมปรับปรุงสิ่งกอสรางของรพ.สต.หาดริ้น 129,125 บาท  
8. จางเหมาบริการ สสอ.คีรีรัฐนิคม 297,000  บาท  
9. จางเหมาบริการ สสอ.เกาะสมุย 867,900 บาท  
10.จางเหมาบริการ สสอ.พระแสง 297,000  บาท  
7.โครงการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนคุณภาพ (Human 
Resource Development Plan) 

100,000  บาท  

8. สรางการเรียนรูดานสุขภาพตามวาระสุขภาพจังหวัดสุ
ราษฎรธาน ี

500,000  บาท  

1. พัฒนาระบบบริการผูปวยวิกฤติ/ก่ึงวิกฤติ   



1.2 พัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลแมขาย 

2. พัฒนาหองผาตัด    
3. พัฒนาระบบบริการคลังเลือด   
4. เพ่ิมจำนวนแพทยเฉพาะทางสาขาหลักอยางนอยสาขา
ละ 3 คน 

  

5. พัฒนาระบบการรับปรึกษา/สงตอ One zoning  One 
hospital 

  

6. พัฒนารพ. แมขายเพ่ือรับฝกแพทยเพ่ิมพูนทักษะ   
7. พัฒนาระบบบริการการแพทย แผนไทย   
8. พัฒนาคลินิกผูสูงอายุ   
9. พัฒนาคลินิก NCD remission   

1.3  การพัฒนาระบบ
บริการโรคหัวใจ และหลอด
เลือดสมอง  

ปฐมภูมิ 
1. อสม.ออกคัดกรอง HT DM และCVD  Risk ในกลุม
เสี่ยงอายุ 35 ปขึ้นไปในชุมชน เชื่อมโยงระบบ 3 หมอ 

239,740  บาท  
(ครั้งที่ 1  146,940 

บาท ครั้งที่ 2  92,800 
บาท) 

 

2. สรางการเรียนรูโรคไมติดตอเรื้อรัง ในกลุมแกนนำ
ชุมชน อสม. นำรองอำเภอคีรีรัฐนิคม  

46,000  บาท  

3.เพ่ิมชองทางการสื่อสาร ความรู ความเขาใจ อาการ/
สัญญาณเตือนโรคฯ 

   

ทุติยภูมิโรคหัวใจ   
1.  พัฒนาระบบ STEMI Fast track   52,500 บาท  
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลโรคหัวใจ   
3.  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 26,170 บาท  
4.  ลงพ้ืนที่/เย่ียมเสริมพลัง   
ตติยภูมโิรคหัวใจ   



1. จัดตั้งหอผูปวยสามัญโรคหัวใจโรงพยาบาลสุราษฎรธาน ี 
จำนวน 30 เตียง  

5,850,800 บาท  

ทุติยภูมิโรคหลอดเลือดสมอง   
1. พัฒนารพ.แมขาย ใหยาสลายลิ่มเลือด และการจัดตั้ง
หออภิบาลผูปวย ที่รพ.ไชยา (ระดับ M2)  มีความพรอม
เรื่อง CT scan 

52,500 บาท  

2. พัฒนาศักยภาพรพ.แมขาย (รพร.เวียงสระ และ รพ.ไช
ยา) ใหมีเครื่อง CTA (CT Angiography) ออนไลนได 

32,000,000 บาท 
 

 

3. พัฒนาระบบ Stroke Fast track   
4. เพ่ิมศักยภาพ โรงพยาบาลเกาะสมุย (ระดับ M1) ให
สามารถเปด Stroke unit ได 

  

5. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/เย่ียมเสริมพลัง 26,170 บาท  
ตติยภูมโิรคหลอดเลือดสมอง 
1. โครงการพัฒนาบริการสวนหลอดเลือดในผู ปวย โรค
หลอดเลือดสมอง (พัฒนาการทำ thrombectomy ใน
จังหวัดสุราษฎรธานี) 

   
38,000,000  บาท 

 

 

2. พัฒนาระบบการสงตอ (Sky Doctor) ที่เอื ้อตอการสง
ตอผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มี Large occlusion ทำ 
Mechanical thrombectomy ที ่โรงพยาบาลตรัง และ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
 

Biplanar  
38,000,000  บาท 
Central monitor 

1,200,0000 บาท 
บุคลากร 

 2,000,000 บาท 
(งบลงทุน รพ.สุราษฎร

ธานี) 

 



2. การจัดการขอมูล
สุขภาพ 

2.1 การจัดทำ Provincial 

Single Health Data 

1. โปรแกรมตรวจจับขอมูลจังหวัดสุราษฎรธานี 1,200,000  บาท  

2. ฐานขอมูล real time   

2.2 ใชเทคโนโลยีในการ
พัฒนางานสาธารณสุข 

1. ระบบสารสนเทศแบบไรกระดาษ (Paperless)  ในทุก
ระบบงาน  

20,000,000  บาท  

2. ระบบ Smart office 10,000,000 บาท  
3. ระบบ Digital Inventory 200,000 บาท  
4. ระบบ Smart AOC   
5. ระบบการแพทยทางไกล Telemedicine   
6. โปรแกรมใหบริการผูปวยแบบดูแลตนเอง Smart 

NCD/ Self- care 

1,600,000 บาท  

2.3 การพัฒนาปรับปรุง 
Hardware Software 

1. สำรวจความพรอมของระบบ Hardware Software  -   

2. ระบบบการสำรองขอมูล  10,000,000  บาท  
3. ระบบอินเตอรเน็ต อินทราเน็ต Server สำรอง สำรองไฟ 
และระบบ Cyber Security  ในหนวยบริการทุกระดับ   

36,000,000  บาท  

3.การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
หนวยบริการ   

3.1 การเพ่ิมรายได 1. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได ปงบประมาณ 
2566 

62,000  บาท  

3.2 การลดรายจาย 1. แผนงานการลดรายจาย -  
3.3 พัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงาน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหนางานที่เก่ียวของดาน
การเงินการคลังเครือขาย 

70,000 บาท  

3.4 พัฒนา Soft ware ที่
มีประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในผูรับบริการสิทธิ
ประกันสังคม และสิทธิอ่ืนๆ จังหวัดสุราษฎรธานี 
ปงบประมาณ 2566 

180,000 บาท 
 

 



 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสุขภาพ
แรงงานตางดาวตามมติคณะรัฐมนตรี 

20,000 บาท 
 

 

4. การจัดการความรู     4.1 สรางคลังความรู 1. จัดทำคลังความรูในระบบออนไลน 20,000 บาท  
4.2  คนหาแนวทางปฏิบัติที่
เปนเลิศ (Best Practice) 

ดานโรคไมติดตอเรื้อรัง ดาน
แพทยแผนไทย ดานผูสูงอายุ 

1. ประชุมอนุกรรมการจัดการความรูในองคกรดานโรคไม
ติดตอเรื้อรัง ดานแพทยแผนไทย ดานผูสูงอายุ รวมกับ
สาธารณสุขอำเภอคนหาและสรางทีมชุมชนนักปฏิบัติ 

10,๐๐๐ บาท 
 

 

4.3 การแลกเปลี่ยนองค
ความรู (Knowledge 
Sharing) 

1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียน 30,000  บาท  

4.4 สงเสริม สนับสนุน
งานวิจัยใหแกบุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุข 

1. จัดตั้งคลินิกวิจัย 10,000  บาท  

4.5  สรางตนแบบชุมชน
นักปฏิบัต ิ(Role Model) 

1.คนหา คัดเลือกเครือขายชุมชนนักปฏิบัต ิ(COPs) เพ่ือ
เปนตนแบบชุมชนนักปฏิบัต ิ(Role Model) 

20,000  บาท  

5. การจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและ
กำลังคน 

5.1 การวางแผนดาน
กำลังคน 

1. จัดทำฐานขอมูลบุคลากร   

2. จัดทำคลังความรูงานบุคคล    

3. การเขาถึงขอมูลบุคลากร    

4. แผนการบริหารกำลังคน    

5.2 มุงพัฒนาทรัพยากร
บุคคลตามสมรรถนะ  

1. เพ่ิมพูนทักษะความรูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
หนวยงานอ่ืน (นักบริหารงานสาธารณสุข) 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพิ่มพูนทักษะและ
วิทยาการใหม ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท  



3. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำป ๑๐,๐๐๐ บาท  
4. หองแนะแนวการฝกอบรมและลาศึกษาตอ
ภายในประเทศ 

  

5. เยี่ยมเสริมพลังการมีสวนรวมของฝายบริหารในระดับ 
CUP 

๕๐,๐๐๐ บาท  

5.3 สรางความผูกพัน
องคกร 

1. กิจกรรมรับนองใหม (นักเรียนทุน) ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
2. กิจกรรมกีฬาและสันทนาการคนหาบุคคลตนแบบ(คน
ดี)ในองคกร 

๖๐,๐๐๐ บาท  

3. กิจกรรมกีฬาหรือสันทนาการระดับหนวยงาน/CUP/
โซน/จังหวัด 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

4. กิจกรรมรวมประเพณีทอดกฐินประจำป ๑๐,๐๐๐ บาท  

 


