
จัดท ำโดย 
กลุ่มแผนงำนและประเมินผล

29 ธ.ค. 65

แผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2566

กองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน



29 ธ.ค. 65

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

1 งบบริหารจัดการองค์กร 2,584,000   244,789    237,711    232,000     208,500    207,500    203,500          230,000    207,500    207,500    207,500    207,500    190,000    
ค่าเช่าบ้าน          492,000 52,000         40,000         40,000           40,000         40,000         40,000                 40,000         40,000         40,000         40,000         40,000         40,000         
ประกันสังคม 36,000           3,000           3,000           3,000             3,000           3,000           3,000                  3,000           3,000           3,000           3,000           3,000           3,000           
จ้างเหมาบริการ* 1,584,000       132,000        132,000        132,000          132,000        132,000        132,000               132,000        132,000        132,000        132,000        132,000        132,000        
บริหารจัดการองค์กร* 472,000          57,789         62,711         57,000           33,500         32,500         28,500                 55,000         32,500         32,500         32,500         32,500         15,000         

งบด าเนินงานตามภารกิจ 8,997,400   39,250     40,000     12,100       247,460    2,204,630 5,937,500       123,550    87,030     124,050    64,140     93,690     24,000     
แผนงานพ้ืนฐาน 8,422,000     36,400        12,500        9,250           179,210      2,148,580   5,914,650          15,000        28,830        7,500         33,440        32,640        4,000         

2  ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ 130,000          36,400         12,500         4,750             30,750         3,000           3,000                  7,650           7,650           3,000           8,650           8,650           4,000           

3  ส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพ
ชุมชนของ อสม.

2,196,000       -              -              -                125,160        1,964,400     86,150                 -              -              -              20,290         -              -              

4  จัดงานเชิดชูเกียรติและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชน
ของ อสม.ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

5,996,000       -              -              -                15,000         160,000        5,821,000             -              -              -              -              -              -              

5  ติดตามประเมินผลการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
ในการจัดการสุขภาพชุมชน

50,000           -              -              -                -              16,680         -                      -              16,680         -              -              16,640         -              

6 พัฒนาองค์กร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 50,000           -              -              4,500             8,300           4,500           4,500                  7,350           4,500           4,500           4,500           7,350           -              
แผนงานยุทธศาสตร์ 575,400        2,850         27,500        2,850           68,250        56,050        22,850               108,550      58,200        116,550      30,700        61,050        20,000        

7  โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจ าบ้าน สนับสนุนนโยบาย
คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน

575,400          2,850           27,500         2,850             68,250         56,050         22,850                 108,550        58,200         116,550        30,700         61,050         20,000         

รวมงบประมาณ 11,581,400 284,039    277,711    244,100     455,960    2,412,130 6,141,000       353,550    294,530    331,550    271,640    301,190    214,000    
รวมไตรมาส
ร้อยละ
ร้อยละสะสม
เป้า

*งบประมาณแผนงานพ้ืนฐานได้รับจัดสรร จ านวน 2,181,400 บาท ส่วนท่ีเหลือให้ใช้แผนงานยุทธศาสตร์ ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน ส านักงานเลขานุการกรม ด่วนท่ีสุด ท่ี สธ 0701.7.2/2237  
ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 เร่ืองขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงานตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

100.00                                               
8.46                                                   

93.21                                                 6.96                                                     
33.00 55.00                                                        77.00                                                 100.00                                               

9,009,090                                                  
77.79                                                        
84.75                                                        

979,630                                             

ภาพรวมแผนปฏิบัติการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2566 (รายเดือน)

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

805,850                                               
6.96                                                     

 ล าดับ  โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

786,830                                             
6.79                                                   



แผนงานบริหารจัดการองค์กร 
และรายจ่ายประจ าข้ันต  าจ าเป็น (Fixed cost)



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน :  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มบริหารงานทั วไป
ยุทธศาสตร์กรม  : ยุทธศาสตร์ที  2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
ยุทธศาสตร์กอง  : (4) พัฒนาระบบกลไกเพื อสนับสนุนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 
แผนงาน : บริหารจัดการองค์กร กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2566
ตัวช้ีวัด (KPI) และค่าเป้าหมาย :  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าเช่าบ้าน 7 ราย 492,000 52,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กลุ่ม บร.
1  นายจรัส รัชกุล         72,000         6,000         6,000         6,000         6,000         6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000  เช่าบ้าน
2  นางจีรวรรณ หัสโรค์         72,000         6,000         6,000         6,000         6,000         6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000  เช่าบ้าน
3  นายสมภพ อาจชนะศึก         78,000       12,000         6,000         6,000         6,000         6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000  เช่าซ้ือ
4  นางสาวชลกร ภู่สกุลสุข         72,000         6,000         6,000         6,000         6,000         6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000  เช่าบ้าน
5  นายสุรกิต ฉัตรเจริญพัฒน์         72,000         6,000         6,000         6,000         6,000         6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000  เช่าบ้าน
6  นางสาวรตี สงวนรัตน์         78,000       12,000         6,000         6,000         6,000         6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000  เช่าซ้ือ
7  นางญาณิณษา ก้อนทองดี         48,000         4,000         4,000         4,000         4,000         4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        4,000  เช่าบ้าน
2 ค่าประกันสังคม 5 ราย        36,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000 
1  น.ส.มนสิชา มีวาสนา (นักจัดการงานท่ัวไป)          9,000           750           750           750           750           750          750          750          750          750          750          750          750 
2  นางลักขณา ศิริบัตรวงศ์ (นักจัดการงานท่ัวไป)          9,000           750           750           750           750           750          750          750          750          750          750          750          750 
3  น.ส.สุชาดา บุตรดี (นักจัดการงานท่ัวไป)          9,000           750           750           750           750           750          750          750          750          750          750          750          750 
4  อยู่ระหว่างสรรหา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)               -                -                -               -               -                -               -               -               -               -               -               -               -   
5  น.ส.วรรณิสา ย้อยนวล (นักทรัพยากรบุคคล)          9,000           750           750           750           750           750          750          750          750          750          750          750          750 
3 ค่าจ้างเหมาบริการ 9 ราย   1,584,000     132,000     132,000    132,000    132,000     132,000    132,000    132,000    132,000    132,000    132,000    132,000    132,000 
1  ปฏิบัติงานจัดการงานท่ัวไป       180,000       15,000       15,000       15,000       15,000       15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000 
2  ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน       180,000       15,000       15,000       15,000       15,000       15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000 
3  ปฏิบัติงานพิทักษ์สิทธิสุขภาพ       180,000       15,000       15,000       15,000       15,000       15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000 
4  ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ       180,000       15,000       15,000       15,000       15,000       15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000 
5  ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา       180,000       15,000       15,000       15,000       15,000       15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000 
6  ปฏิบัติงานวิชาการพัสดุ       180,000       15,000       15,000       15,000       15,000       15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000 
7  ปฏิบัติงานขับรถยนต์       144,000       12,000       12,000       12,000       12,000       12,000      12,000      12,000      12,000      12,000      12,000      12,000      12,000 สลก. แจ้งให้เพ่ิม 1,000 บ./ด.
8  ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะกิจ)       180,000       15,000       15,000       15,000       15,000       15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000 งบด าเนินงาน
9  ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (เฉพาะกิจ)       180,000       15,000       15,000       15,000       15,000       15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000 งบด าเนินงาน
4 ค่าสาธารณูปโภค      279,985      32,774      30,211      23,000      23,000      23,000     23,000     22,000     22,000     22,000     22,000     22,000     15,000 

 ค่าไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์       100,434       18,223       15,211         8,000         8,000         8,000        8,000        7,000        7,000        7,000        7,000        7,000             -   

 ค่าโทรศัพท์มือถือ (13 รายการ)       179,551       14,551       15,000       15,000       15,000       15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000 

งบประมาณ
(บาท)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หมายเหตุล า
ดับ

กิจกรรมส าคัญ เป้า
หมาย

หน่วย
นับ



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน :  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มบริหารงานทั วไป
ยุทธศาสตร์กรม  : ยุทธศาสตร์ที  2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
ยุทธศาสตร์กอง  : (4) พัฒนาระบบกลไกเพื อสนับสนุนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 
แผนงาน : บริหารจัดการองค์กร กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2566
ตัวช้ีวัด (KPI) และค่าเป้าหมาย :  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

(บาท)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุล า

ดับ
กิจกรรมส าคัญ เป้า

หมาย
หน่วย
นับ

5 งานพัสดุ      139,812      17,812      26,500      29,000        5,500        5,500       5,500     28,000       5,500       5,500       5,500       5,500            -   
 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง         27,062         4,562              -           2,500         2,500         2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500             -   
 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร         90,250       13,250       26,500       26,500         3,000         3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000             -   สลก.แจ้งให้ด าเนินการเอง

 ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุอ่ืนๆ         22,500              -                -               -               -                -               -        22,500             -               -               -               -               -   
 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ               -                -                -               -               -                -               -               -               -               -               -               -               -   

6 งบบริหารจัดการ (เดินทางไปราชการและอื นๆ)        52,203        7,203        6,000        5,000        5,000        4,000            -         5,000       5,000       5,000       5,000       5,000            -   
รวมงบประมาณ   2,584,000     244,789     237,711    232,000    208,500     207,500    203,500    230,000    207,500    207,500    207,500    207,500    190,000              -   

รวมไตรมาส
ร้อยละ
ร้อยละสะสม
เป้า

714,500                                     619,500                                    645,000                                   605,000                                   

33.00 55.00                                        77.00                                      100.00                                     

27.65 23.97 24.96 23.41
27.65 51.63 76.59 100.00



แผนงานพ้ืนฐาน



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน :  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มแผนงานและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กรม  : ยุทธศาสตร์ที  2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
ยุทธศาสตร์กอง  : (4) พัฒนาระบบกลไกเพื อสนับสนุน การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง สช. 130,000               36,400        12,500      4,750          30,750        3,000      3,000      7,650      7,650       3,000   8,650      8,650       4,000       กลุ่ม ผป.

1 การขับเคลื อนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 
1.1 ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 15/1 คน/คร้ัง 525                                525 
1.2 ประชุมเตรียมข้อมูลการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน (รับตรวจเยี ยม
รองอธิบดีฯ)

15/1 คน/คร้ัง 525                                525 

1.3 ประชุมเตรียมข้อมูลการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน (SEARO) 15/1 คน/คร้ัง 1,050                            1,050 
1.4 ประชุมปรึกษาหารือแบบออนไลน์ Virtual consultation for member 
state input to the South-East Asia Regional Forum for PHC-
oriented Health System

15/1 คน/คร้ัง 1,800                            1,800 

1.5 ประชุมพิจารณาการถ่ายระดับตัวช้ีวัดและแนวทางขับเคลื อนการ
ด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2566

15/1 คน/คร้ัง 5,700                            5,700 

1.6 ประชุมช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน (สสม./
ศบส. Online)

30/1 คน/คร้ัง 4,650                            4,650 

2 จัดท าเอกสารและเล่มรายงานส าหรับขับเคลื อนยุทธศาสตร์ภาคประชาชนสู่การ
ปฏิบัติ (e-book) 

3 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
3.1 ประชุมวิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบสารสนเทศงานสุขภาพ
ภาคประชาชน (ประชุมราชการ)

30/1 คน/คร้ัง 5,700                          5,700 

3.2 ประชุมพิจารณาขอบเขตการด าเนินงานของระบบสารสนเทศงานสุขภาพ
ภาคประชาชน

25/1 คน/คร้ัง 4,750                            4,750 

3.3 จัดจ้างปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพภาคประชาชน 1 ระบบ 20,000                        20,000 
3.4 ประชุมช้ีแจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานสุขภาพภาคประชาชน (สสม./
ศบส. Online)

20/1 คน/คร้ัง 3,100                            3,100 

4 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 25/4 คน/คร้ัง 18,600                      4,650        4,650       4,650        4,650 
5 ติดตามนโยบายส าคัญและภารกิจเร่งด่วนที ได้รับมอบหมาย 3 คร้ัง 33,600                        26,800         6,800 
6 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10 เดือน 30,000                          3,000       3,000       3,000       3,000        3,000    3,000       4,000        4,000       4,000 

รวมงบประมาณ 130,000               36,400        12,500      4,750          30,750        3,000      3,000      7,650      7,650       3,000   8,650      8,650       4,000      
*ช่องท่ีมี 0.00 คือเช่ือมโยงสูตรไว้ให้แล้ว เติมข้อมูลเฉพาะช่องสีขาว รวมไตรมาส

ร้อยละ

ร้อยละสะสม

เป้า

แผนงาน : ขับเคลื อนยุทธศาสตร์และระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2566
ตัวช้ีวัด (KPI) และค่าเป้าหมาย :  (1) ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการแผนงาน (2) ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย (3) ระดับความส าเร็จของการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ (4) ระดับความส าเร็จของการก ากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนงาน/โครงการและงบประมาณ (5) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภ

( กิจกรรมส าคัญ เป้า
หมาย

หน่วยนับ งบประมาณ
(บาท)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หมายเหตุ

53,650                                             36,750                                        18,300                                   21,300                                     

33.00 55.00                                                 77.00                                           100.00                                             

41.27 28.27 14.08 16.38

41.27 69.54 83.62 100.00



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
หน่วยงาน :  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์กรม  : ยุทธศาสตร์ที  2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
ยุทธศาสตร์กอง  :  (1) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายก าลังคนในการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน  
แผนงาน : ส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม . ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตัวช้ีวัด (KPI) และค่าเป้าหมาย :  ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม .

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง สช. 2,196,000               -               -               -          125,160        1,964,400   86,150   -  -  -  20,290   -  -   กลุ่ม พส.

1 ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น
ระดับชาติ

92 คน/คร้ัง 115,160 115,160

2 คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น ระดับชาติ ประจ าปี
พุทธศักราช  2566 (ลงพ้ืนที )

60 คน/สาขา 1,954,400 1,954,400

3 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการคัดเลือกเพื อรับรองผล
การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ

93 คน 76,150 76,150   

4 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการรับรองผลงาน อสม. ดี
เยี ยม ดีเยี ยมอย่างยิ ง

17 คน/คร้ัง 20,290 20,290

5 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 10,000          10,000       10,000   

รวมงบประมาณ 2,196,000               -               -               -          125,160        1,964,400   86,150   -  -  -  20,290   -  -  

*ช่องท่ีมี 0.00 คือเช่ือมโยงสูตรไว้ให้แล้ว เติมข้อมูลเฉพาะช่องสีขาว รวมไตรมาส

ร้อยละ

ร้อยละสะสม

เป้า

ล า
ดับ

กิจกรรมส าคัญ ตอบ
ตัวช้ีวัด*

เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ
(บาท)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หมายเหตุ

-                                                     2,175,710                                       -                   20,290                    

33.00 55.00                                             77.00                100.00                    

0.00 99.08 0.00 0.92

0.00 99.08 99.08 100.00



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน :  กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์กรม  : ยุทธศาสตร์ที  2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
ยุทธศาสตร์กอง  : (1)พัฒนาศักยภาพเครือข่ายก าลังคนในการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน  
แผนงาน : จัดงานเชิดชูเกียรติและแลกเปลี ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 
ตัวช้ีวัด (KPI) และค่ำเป้ำหมำย :  ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดงำนวัน อสม. แห่งชำติ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง สช. 5,996,000               -           -           -          15,000      160,000  5,821,000  -   -   -   -   -   -   

1 ประชุมเตรียมการของคณะกรรมการและคณะท างานต่างๆ 300,000 5,000 150,000 145,000
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ประจ าปี 2566 (อาหารและที พัก) 1,400 คน 2,116,000 2,116,000
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัทจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ประจ าปี 2566 3,550,000 3,550,000

3.1 จัดงานวัน อสม. แห่งชาติ
3.2 จัดท าของรางวัล

     1) เข็มเชิดชูเกียรติ 149 อัน

          - ระดับชาติ 17 อัน

          - ระดับภาค 36 อัน

          - ระดับเขตสุขภาพ 96 อัน

     2) โล่ 797 อัน

          - ระดับจังหวัด 780 อัน

          - โล่ทีมสนับสนุน อสม. ดีเด่นระดับชาติ 17 อัน

     3) ใบประกาศนียบัตร 946 ใบ

          - ระดับชาติ 17 ใบ

          - ระดับภาค 36 ใบ

          - ระดับเขตสุขภาพ 96 ใบ

          - ระดับจังหวัด 780 ใบ

          - ทีมสนับสนุน อสม. ดีเด่นระดับชาติ 17 ใบ

     4) แฟ้มใส่ใบประกาศนียบัตร 946 เล่ม

3.2 จัดท าหนังสือท่ีระลึกการจัดงาน 1,000 เล่ม
3.3 จัดท ากระเป๋าใส่เอกสาร 1,400 ใบ
3.4 ถ่ายภาพผู้รับรางวัล พร้อมจัดส่ง
3.5 เช่าสถานท่ีจัดประชุม พร้อมกระแสไฟฟ้า ส าหรับการเตรียมงานและจัดงาน

4 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 10,000 10,000 10,000
รวมงบประมาณ 5,996,000 0 0 0 15,000 160,000 5,821,000 0 0 0 0 0 0

*ช่องท่ีมี 0.00 คือเช่ือมโยงสูตรไว้ให้แล้ว เติมข้อมูลเฉพาะช่องสีขาว รวมไตรมาส
ร้อยละ
ร้อยละสะสม
เป้า

ล ำ
ดับ

กิจกรรมส ำคัญ ตอบ
ตัวช้ีวัด*

เป้ำหมำย หน่วยนับ งบประมำณ
(บำท)

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

หมำยเหตุ

-                                       5,996,000                             -                  -                  

33.00 55.00 77.00 100.00

0.00 100.00 0.00 0.00
0.00 100.00 100.00 100.00



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์กรม : ยุทธศาสตร์ที  2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
ยุทธศาสตร์กอง  : (3)เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการขับเคลื อนงานสุขภาพภาคประชาชน  
แผนงาน : ติดตามประเมินผลการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน 
ตัวช้ีวัด (KPI) และค่าเป้าหมาย :  ร้อยละความส าเร็จของการติดตามประเมินผลการด าเนินงานสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง สช. 50,000                 -            -       -       -       16,680       -         -         16,680       -         -         16,640       -            

     1  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน

15/1 คน/คร้ัง -                       (ประชุม
ออนไลน์)

     2  ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการสนับสนุนองค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน

20/3 คน/คร้ัง 50,000                 16,680       16,680       16,640       

รวมงบประมาณ 50,000               -           -      -      -      16,680      -        -        16,680      -        -        16,640      -           
*ช่องท่ีมี 0.00 คือเช่ือมโยงสูตรไว้ให้แล้ว เติมข้อมูลเฉพาะช่องสีขาว รวมไตรมาส

ร้อยละ

ร้อยละสะสม

เป้า

งบประมาณ
(บาท)

ล า
ดับ

กิจกรรมส าคัญ ตอบ
ตัวช้ีวัด*

เป้าหมาย หน่วยนับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หมายเหตุ

-                                    16,680                                 16,680                                   16,640                                      

33.00 55.00                                         77.00                                           100.00                                             

0.00 33.36 33.36 33.28

0.00 33.36 66.72 100.00



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน :  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มบริหารงานทั วไป
ยุทธศาสตร์กรม  :ยุทธศาสตร์ที  2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
ยุทธศาสตร์กอง  : (4) พัฒนาระบบกลไกเพื อสนับสนุน การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 
แผนงาน : โครงการพัฒนาองค์กร สู่องค์การแห่งการเรียนรู้

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง สช. 50,000                       -               -             4,500          8,300            4,500        4,500        7,350          4,500        4,500        4,500          7,350          -         กลุ่ม บร.

1 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานต่างๆ (ประเมินความพึงพอใจ ความ
เชื อมั น/ PMQA4.0/ e-saraban/ การควบคุมภายใน/ประชุมพัฒนางานบริหาร
จัดการองค์กร/ คณะกรรมการกลั นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ 
คณะท างานประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส)

 20/9 คน/คร้ัง 27,900                                 3,100             3,100         3,100         3,100           3,100         3,100         3,100           3,100           3,100 

2 ประชุมเจ้าหน้าที กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนประจ าเดือน  40/9 คน/คร้ัง 12,600                                 1,400             1,400         1,400         1,400           1,400         1,400         1,400           1,400           1,400 
3 ประชุมจัดการความรู้ภายในองค์กร 15/2 คน/คร้ัง 5,700                                  2,850           2,850 
4 ประชุมทบทวนภารกิจและกระบวนงานหลักของหน่วยงาน  20/1 คน/คร้ัง 3,800                                    3,800 

รวมงบประมาณ 50,000                       -               -             4,500          8,300            4,500        4,500        7,350          4,500        4,500        4,500          7,350          -        

*ช่องท่ีมี 0.00 คือเช่ือมโยงสูตรไว้ให้แล้ว เติมข้อมูลเฉพาะช่องสีขาว รวมไตรมาส

ร้อยละ

ร้อยละสะสม

เป้า

ตัวช้ีวัด (KPI) และค่าเป้าหมาย : (1)ระดับความส าเร็จของหน่วยงานที ด าเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA 4.0 (2)ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื อมั นของผู้รับบริการต่องานบริการของหน่วยงาน (3)ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (e-saraban) กรม สบส. 
(4) ร้อยละความส าเร็จของการขับเคลื อนการพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

งบประมาณ
(บาท)

ล า
ดับ

กิจกรรมส าคัญ ตอบ
ตัวช้ีวัด*

เป้าหมาย หน่วยนับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หมายเหตุ

4,500                                                    17,300                                               16,350                                            11,850                                            

33.00 55.00                                                 77.00                                              100.00                                            

9.00 34.60 32.70 23.70

9.00 43.60 76.30 100.00



แผนงานยุทธศาสตร์



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
หน่วยงาน :  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์กรม  : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
ยุทธศาสตร์กอง  : (1)พัฒนาศักยภาพเครือข่ายก าลังคนในการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง สช. 575,400               2,850      27,500     2,850      68,250     56,050   22,850   108,550    58,200   116,550   30,700   61,050   20,000   

1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจ าบ้าน และการใช้ App สมาร์ท อสม.
1.1 ประชุมคณะท างานพัฒนาหลักสูตร อสม. หมอประจ าบ้าน 25/2 คน/คร้ัง 9,500                  9,500      
1.2 จัดท าหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจ าบ้าน (e-book)
1.3 พัฒนาศักยภาพครูฝึก อสม.หมอประจ าบ้าน ผ่านระบบออนไลน์ (สสม./ศบส.) 30 คน 10,200                10,200     
 1.4 ประชุมติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ผ่านระบบออนไลน์ 30/5 คน/คร้ัง 28,500                5,700       5,700     5,700      5,700    5,700    

2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอคนท่ี 1 -                     
2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอคนท่ี 1 30/2 คน/คร้ัง 11,400                5,700      5700
2.2 ประชุมติดตามการด าเนินงาน อสม. เชิงรุก สู่การเป็น อสม.หมอคนท่ี 1 4 คร้ัง 160,150               80,000 80150

3  พัฒนาและขับเคล่ือนระบบ อสม.
3.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านกลาง

40/4 คน/คร้ัง 110,000               27,500     27,500   27,500   27,500   

3.2 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และคณะท างานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนากลไกการด าเนินงาน 
อสม.

20/10 คน/คร้ัง 200,000               40,000     20,000   20,000   20,000     20,000   20,000     20,000   20,000   20,000   

3.3 ประชุมการด าเนินงานเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของ อสม. 
(คณะกรรมการฯ/อนุกรรมการฯ)

15/9 คน/คร้ัง 25,650                2,850      2,850      2,850      2,850     2,850     2,850       5,700      2,850     

4 สรุปบทเรียนการด าเนินงาน (บูรณาการ)
5 ส่งเสริมการด าเนินงาน อสม. เชิงรุก

 - ค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ส าหรับ
กรมบัญชีกลางเบิกจ่ายตรงให้กับ อสม. (งบอุดหนุน)

6 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000                5,000     5,000      5,000     5,000     
รวมงบประมาณ 575,400               2,850      27,500     2,850      68,250     56,050   22,850   108,550    58,200   116,550   30,700   61,050   20,000   

*ช่องท่ีมี 0.00 คือเช่ือมโยงสูตรไว้ให้แล้ว เติมข้อมูลเฉพาะช่องสีขาว รวมไตรมาส
ร้อยละ
ร้อยละสะสม
เป้า 33.00 55.00                                    77.00                                       100.00                                 

147,150                                 283,300                                   111,750                               

5.77 31.34 80.58 100.00
5.77 25.57 49.24 19.42

33,200                                      

แผนงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจ าบ้าน สนับสนุนนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน
ตัวช้ีวัด (KPI) และค่าเป้าหมาย :   1. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  (ร้อยละ 75) 2.ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 75)

ล า
ดับ

กิจกรรมส าคัญ ตอบ
ตัวช้ีวัด*

เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ
(บาท)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หมายเหตุ
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