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ส่วนที่ 1
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง



นโยบายหลัก 12 ด้าน ได้แก่
1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2 การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยประเทศ และความสงบสุขประเทศ
3 การท านุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5 การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย
6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย
9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10 การพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12 การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน 
ข้อที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม

ข้อที่ 9.3 พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ให้เป็นหมอประจ าบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ 
เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมทัง้เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
การบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และการยกระดับคณุภาพการ
บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว

1.1 นโยบายของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

นโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน 
ข้อที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยปรับปรุงระบบบัตรสวสัดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชนอาทิ
ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อยผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและพิจารณาขยายความ
ครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิดและเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมี
ปัญหาทางเศรษฐกิจและเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของ
ประชาชนและลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์
ทางไกลและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึง
หน่วยบริการสาธารณสขุได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ



นโยบาย
“ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ท าให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”

โดยการร่วมแรงร่วมใจกันท างาน ที่ส าคัญ 5 ด้านดังนี้
1.การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่
เกี่ยวเน่ืองกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาการ
บริการด้านสาธารณสุข ให้เกิดประ โยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2.การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคง ทางสุขภาพ 
เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง
3.การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ า ลดความแออัด
ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข
5.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน 
ข้อที่ 1 การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติและ
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  
ข้อที่ 3 การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยลดความเหลื่อมล้ าลดความ
แออัดลดระยะเวลาการรอคอยและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
(3.2) พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหรืออสม. ให้เป็นหมอ
ประจ าบ้านในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ เข้าถึงข้อมูล 
และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย์

1.2 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายอนุทิน  ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



 

1.3 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 - 2565

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสขุ ในปี 2564  ใน 6 ประเด็น ดังนี้ 
1. ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวทางพระราชด าริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
2. ระบบสุขภาพ 

2.1 มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
22 ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูม ิและ อสม. ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน
2.3 ดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม

3. ระบบบริการก้าวหน้า
3.1 เสริมสร้าง พัฒนา Basic Excelence ให้มีศักยภาพ ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ
3.2 New Normal Medicine Care
3.3 ยกระดับสู่ Innovation Healthcare Management 
3.4 สนับสนุน 30 บาท รักษาทุกท่ี 

4. เศรษฐกิจสุขภาพ
4.1 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลติภัณฑ์ และบริการสุขภาพ
4.2 ให้ความส าคัญกับสมุนไพร กัญชา กัญชงทางการแพทย์
4.3 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงรักษาอย่างปลอดภัย

5. สุขภาพดีวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
5.1 สร้างความมั่นใจและความพรอ้มในการจัดการกับโรคอุบัติใหม ่COVID - 19 
5.2 สร้างเสริมพฤติกรรมสขุภาพประชาชน สุขภาพดีวิถีชีวิตใหม่ 3 อ.

6. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
6.1 บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
6.2 สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและผูร้ับบรกิาร
6.3 งานได้ผล คนเป็นสุข มีความเป็นพ่ี เพื่อน น้อง
6.4 สร้างผู้น ารุ่นใหม่ และพัฒนาคนให้เก่งกล้า ๖อัศวิน สธ.)



6.4 สร้างผู้น ารุ่นใหม่ และพัฒนาคนให้เก่งกล้า ๖อัศวิน สธ.)



 

1.4 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสขุ ในปี 2564  ใน 6 ประเด็น ดังนี้ 
1. ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวทางพระราชด าริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
2. ระบบสุขภาพ 

2.1 มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
22 ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูม ิและ อสม. ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน
2.3 ดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม

3. ระบบบริการก้าวหน้า
3.1 เสริมสร้าง พัฒนา Basic Excelence ให้มีศักยภาพ ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ
3.2 New Normal Medicine Care
3.3 ยกระดับสู่ Innovation Healthcare Management 
3.4 สนับสนุน 30 บาท รักษาทุกท่ี 

4. เศรษฐกิจสุขภาพ
4.1 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลติภัณฑ์ และบริการสุขภาพ
4.2 ให้ความส าคัญกับสมุนไพร กัญชา กัญชงทางการแพทย์
4.3 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงรักษาอย่างปลอดภัย

5. สุขภาพดีวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
5.1 สร้างความมั่นใจและความพรอ้มในการจัดการกับโรคอุบัติใหม ่COVID - 19 
5.2 สร้างเสริมพฤติกรรมสขุภาพประชาชน สุขภาพดีวิถีชีวิตใหม่ 3 อ.

6. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
6.1 บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
6.2 สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและผูร้ับบรกิาร
6.3 งานได้ผล คนเป็นสุข มีความเป็นพ่ี เพื่อน น้อง
6.4 สร้างผู้น ารุ่นใหม่ และพัฒนาคนให้เก่งกล้า ๖อัศวิน สธ.)



6.4 สร้างผู้น ารุ่นใหม่ และพัฒนาคนให้เก่งกล้า ๖อัศวิน สธ.)



นโยบำยอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ประกอบด้วย 5 ด้ำน ได้แก่

1.ขับเคล่ือนงำนตำมภำรกิจกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพเพ่ือตอบสนองนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข
1.1 โครงกำรพระรำชด ำริ
1.2 ภำรกิจงำนสุขภำพภำคประชำชน
1.3 ภำรกิจงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ
1.4 ภำรกิจงำนมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ
1.5 กำรพัฒนำองค์กร

3. ปรับระบบงำนให้มีควำมเหมำะสมเพ่ือกำรบริหำรงำนท่ีรวดเร็วและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด

4. กำรส่ือสำรภำรกิจให้ท่ัวถึงทุกระดับ

5. คนส ำรำญ งำนส ำเร็จ จัดระบบสวัสดิภำพ สวัสดิกำรท่ีเหมะสมให้แก่บุคคลำกร

2. กำรท ำงำนเป็นทีม ควำมสำมัคคีของหมู่คณะเพ่ือร่วมกันพัฒนำองค์กรให้บรรลุ
เป้ำหมำยของ
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

1.5 นโยบายอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



1.6 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 







แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข





วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้าน

สุขภาพท่ียั่งยืนแบบมีส่วนร่วม
พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล

2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
3. พัฒนาและขับเคล่ือนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
4. พัฒนาและขับเคล่ือนการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ ภาคีเครือข่าย
5. พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและการจัดการสุขภาพภาคประชาชน
6. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร

เป้าประสงค์สูงสุด
1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์ 
2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

1.7 ยุทธศาสตร์กรมสนับสนนุบริการสขุภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 – 2566)



2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติอัตลักษณ์กรมฯ    
เป็นผู้บริหารจัดการให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพ และเป็นผู้บริหารจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน

ค่านิยม (Value)

ส. บ. ส.
สมรรถนะเป็นฐาน บริการด้วยใจ ใฝ่สามัคคี

ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนา

อุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล



ยุทธศำสตร์ท่ี 1  พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนสถำนพยำบำลภำครัฐ ภำคเอกชน และสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพสู่มำตรฐำนสำกลและพัฒนำอุตสำหกรรม
กำรแพทย์ ครบวงจร

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ KPI  เป้ำประสงค์ กลยุทธ์

1. สถำนพยำบำลภำครัฐ  
เอกชนและสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ มี
คุณภำพไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนท่ี
ก ำหนด

 1. ร้อยละของสถำนพยำบำลภำครัฐ เอกชน และ
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพผ่ำนกำรรับรับรอง
คุณภำพตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด

 1. พัฒนำและยกระดับเกณฑ์มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพให้เป็นมำตรฐำนหลักของประเทศไทย 
และเป็นท่ียอมรับในระดับสำกล
 2. พัฒนำและยกระดับสถำนพยำบำลภำครัฐ เอกชนและสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพให้ผ่ำนกำร
รับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด

2. ประชำชนได้รับบริกำร
ด้ำนสุขภำพท่ีปลอดภัย

  2. ร้อยละของข้อร้องเรียนและกำรไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยของสถำน พยำบำลภำครัฐ เอกชน  และ
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ท่ีได้รับกำรเฝ้ำระวัง 
สุ่มตรวจ และแก้ไข

3. พัฒนำกฎหมำย เพ่ิมกลไกและกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพและทันสมัย
4. พัฒนำฐำนข้อมูลให้ประชำชนเข้ำถึงสถำนพยำบำลข้อมูลภำครัฐ เอกชน และสถำนประกอบกำร
เพ่ือสุขภำพท่ีได้กำรรับรองคุณภำพและควำมปลอดภัย
 5. พัฒนำระบบกำรเฝ้ำระวังและสุ่มตรวจสถำนพยำบำลภำครัฐ เอกชน และสถำนประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพ

3. อุตสำหกรรมกำรแพทย์
และกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ
ไทยมีศักยภำพในกำรแข่งขัน
ในระดับนำนำชำติ

3. จ ำนวนผลงำนท่ีแสดงว่ำอุตสำหกรรมกำรแพทย์
และกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับ
นำนำชำติ
4. อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
อุตสำหกรรมกำรแพทย์และกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ
ไทยในระดับนำนำชำติ

 6. พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพในกำรแข่งขันนำนำชำติของอุตสำหกรรมกำรแพทย์และกำรท่องเท่ียว
เชิงสุขภำพครบวงจร



ยุทธศำสตร์ท่ี 2  พัฒนำและยกระดับกำรจัดกำรสุขภำพภำคประชำชนโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และเครือข่ำย

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ KPI  เป้ำประสงค์ กลยุทธ์

1. ประชำชน ครอบครัว และ
ชุมชนพ่ึงพำตนเองได้ด้ำน
สุขภำพ

 1. อัตรำของประชำชนมีศักยภำพในกำรจัดกำร
สุขภำพตนเองได้

1. เสริมสร้ำงและพัฒนำประชำชนให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำพตนเอง

 2. ร้อยละของครอบครัวมีศักยภำพในกำรจัดกำร
สุขภำพ

2. พัฒนำและเสริมสร้ำงให้ครอบครัวมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำพ

 3. ร้อยละของชุมชน/ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิตท่ีมี
ศักยภำพ ในกำรจัดกำรและพ่ึงตนเองด้ำนสุขภำพได้
อย่ำงย่ังยืน

3. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรสุขภำพแบบกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคี
เครือข่ำย

 4. อัตรำของประชำชนในพ้ืนท่ีชำยแดน พ้ืนท่ีห่ำงไกล
 ถ่ินทุรกันดำรและพ้ืนท่ีพิเศษด้ำนควำมม่ันคงเข้ำถึง
บริกำรสุขภำพท่ีมีคุณภำพ

4. พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรสำธำรณสุขในสุขศำลำพระรำชทำน



ยุทธศำสตร์ท่ี 3 พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตำมหลักธรรมำภิบำล

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ KPI  เป้ำประสงค์ กลยุทธ์

1. กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพเป็นองค์กรสมรรถนะ
สูงตำมหลักธรรมำภิบำล

 1. กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพเป็นได้รับรำงวัล
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

1. พัฒนำและยกระดับศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพองค์กร

2. ส่งเสริม  พัฒนำระบบกำรบริหำรอัตรำก ำลัง และศักยภำพบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ

3. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้

4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร

5. พัฒนำคุณภำพชีวิตและจัดสวัสดิกำรท่ีเหมำะสมให้แก่บุคลำกร



ส่วนที่ 2
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน



วิสัยทัศน์และพันธกิจ กองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน

"ภายในทศวรรษต่อไป ทุกชุมชนจัดการระบบสุขภาพได้ตามมาตรฐาน เพื่อการพึ่งตนเอง
ของประชาชนด้านสุขภาพ"

2.1 วิสัยทัศน์

1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน
2. พัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไก การด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเพือ่พฒันาสขุภาพภาคประชาชนและคุม้ครองสทิธิของ
ประชาชนด้านสุขภาพ
3. เสริมสร้างศักยภาพ อสม. อสค. อาสาสมัครสาธารณสขุอื่น ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ตาม
มาตรฐาน 
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเีครอืข่ายในการจัดการสขุภาพชุมชนและคุม้ครองสิทธขิองประชาชนด้านสุขภาพ
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินเทคโนโลยีระบบสุขภาพภาคประชาชน

2.2 พันธกิจ



1. พัฒนารูปแบบและการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเพือ่พฒันาสขุภาพภาคประชาชน
2. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนรว่มขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น องค์กรชุมชน 

อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

3. ส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัคร องค์กรภาคเอกชนในการพิทักษ์สิทธขิองประชาชน ด้านสุขภาพเพื่อมีสว่นร่วมใน  
การพัฒนาสังคม

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2.3 อ านาจหน้าท่ีตามกฏหมาย
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน



2.4 ค่านิยม

“สามารถเรื่องงาน สมานสามัคคี มวลภาคีสัมพันธ์”  

ตัวย่อ สสม. หรือ PHC ย่อมาจาก 

ส : สามารถเรื่องงาน ส : สมานสามัคคี ม : มวลภาคีสัมพันธ์

P : Professional H : Harmony C : Communication



ยุทธศำสตร์ชำติ

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง

ยุทธศำสตร์กระทรวง

ยุทธศำสตร์กรม สบส.

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม สบส.

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม สบส.

แผนงำน /ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด แผนงำนพ้ืนฐำน เป้ำหมำย

ผลผลิต : ประชำชนและชุมชนสำมำรถจัดกำรสุขภำพเพ่ือกำรพ่ึงตนเอง (กอง สช.)
ตัวช้ีวัดผลผลิต : ร้อยละของชุมชนมีกำรด ำเนินงำนพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้กับประชำชน ร้อยละ 60

กิจกรรม : 1. ส่งเสริม พัฒนำ สนับสนุน อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ภำคีเครือข่ำย ในกำรจัดกำรสุขภำพชุมชน และพัฒนำ
ควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพแก่ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร : 1. โครงกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์และระบบสุขภำพภำคประชำชนสู่กำรปฏิบัติ 76 จังหวัด / 878 อ ำเภอ
2. โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศและเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรจัดกำรสุขภำพชุมชนของ อสม. 3,000 คน 878 อ ำเภอ 76 จังหวัด
3. โครงกำรสร้ำงเสริมศักยภำพเครือข่ำยองค์กรเอกชนสำธำรณประโยชน์ในกำรจัดกำรสุขภำพภำคประชำชน ปีงบประมำณ 2565  18 องค์กร 25 โครงกำร

แผนงำน /ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด แผนงำนยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย

ผลผลิต : โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนทุกกลุ่มวัย
ตัวช้ีวัดผลผลิต : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรดูแลจำก อสม. หมอประจ ำบ้ำน มีคุณภำพชีวิตท่ีดี ร้อยละ 70

กิจกรรม : 1. พัฒนำประชำชนให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำพตนเองและมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีถูกต้องเหมำะสม
โครงกำร : 1. โครงกำรสร้ำงเสริมศักยภำพ อสม. ในกำรจัดบริกำรสุขภำพในระดับปฐมภูมิ   ตชว. PA อธิบดี, ม 44

ตัวช้ีวัด:     1. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยท่ีได้รับกำรดูแลจำก อสม. หมอประจ ำบ้ำน มีคุณภำพชีวิตดีท่ีข้ึน (ร้อยละ 70)  ตชว.กระทรวง 64 ร้อยละ 70

2. พัฒนำและยกระดับกำรจัดกำรสุขภำพภำคประชำชนโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและเครือข่ำย
"ประชำชนทุกคนสำมำรถดูแลสุขภำพตนเองได้และชุมชนจัดกำรสุขภำพเพ่ือกำรพ่ึงตนเองด้ำนสุขภำพได้อย่ำงย่ังยืน"

ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ และพฤติกรรมสุขภำพท่ีต้องเหมำะสม ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

ประชำชนมีสุขภำพดีและเข้ำถึงระบบบริกำรสุขภำพท่ีมีมำตรฐำน
ระบบบริกำรสุขภำพและกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศ (PP&P, Service, People, Governance)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

2.5 ตัวชี้วัดงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564
2.5.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  เป้าหมายการให้บริการ  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 
2564

(ต่อ)



ยุทธศำสตร์ชำติ

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง

ยุทธศำสตร์กระทรวง

ยุทธศำสตร์กรม สบส.

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม สบส.

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม สบส.

2. พัฒนำและยกระดับกำรจัดกำรสุขภำพภำคประชำชนโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและเครือข่ำย
"ประชำชนทุกคนสำมำรถดูแลสุขภำพตนเองได้และชุมชนจัดกำรสุขภำพเพ่ือกำรพ่ึงตนเองด้ำนสุขภำพได้อย่ำงย่ังยืน"

ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ และพฤติกรรมสุขภำพท่ีต้องเหมำะสม ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

ประชำชนมีสุขภำพดีและเข้ำถึงระบบบริกำรสุขภำพท่ีมีมำตรฐำน
ระบบบริกำรสุขภำพและกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศ (PP&P, Service, People, Governance)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

2.5 ตัวชี้วัดงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564
2.5.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  เป้าหมายการให้บริการ  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 
2564

(ต่อ)

กิจกรรม : 2. พัฒนำศักยภำพครอบครัวให้มีกำรจัดกำรสุขภำพได้อย่ำงย่ังยืน
โครงกำร : 1. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรดูแลสุขภำพตนเองระดับครอบครัว

ตัวช้ีวัด:    1.ร้อยละครอบครัวมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด (ร้อยละ 70) ร้อยละ 70

   2.จ ำนวนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้เป็นอำสำสมัครประจ ำครอบครัว  (ตชว.โครงกำร) 500,000 คน
กิจกรรม : 3. ส่งเสริมและพัฒนำต ำบลจัดกำรคุณภำพสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงย่ังยืน
โครงกำร : 1. โครงกำรต ำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจำกโควิด 7,255 ต ำบล

ตัวช้ีวัด:    ร้อยละต ำบลเป้ำหมำยผ่ำนเกณฑ์ ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต (ร้อยละ 70)  ตชว.กระทรวง 64 ร้อยละ 70

แผนงำนบูรณำกำร

แผนงำน /ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด แผนงำนบูรณำกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย เป้ำหมำย

ผลผลิต : โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอำยุ
ตัวช้ีวัดผลผลิต : จ ำนวนระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ 1 ระบบ

กิจกรรม : 1 พัฒนำระบบดูแลผู้สูงอำยุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ
โครงกำร : 1.โครงกำรบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ

ตัวช้ีวัด: จ ำนวนระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ (1 ระบบ)



ยุทธศำสตร์ชำติ

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง

ยุทธศำสตร์กระทรวง

ยุทธศำสตร์กรม สบส.

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม สบส.

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม สบส.

2. พัฒนำและยกระดับกำรจัดกำรสุขภำพภำคประชำชนโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและเครือข่ำย
"ประชำชนทุกคนสำมำรถดูแลสุขภำพตนเองได้และชุมชนจัดกำรสุขภำพเพ่ือกำรพ่ึงตนเองด้ำนสุขภำพได้อย่ำงย่ังยืน"

ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ และพฤติกรรมสุขภำพท่ีต้องเหมำะสม ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

ประชำชนมีสุขภำพดีและเข้ำถึงระบบบริกำรสุขภำพท่ีมีมำตรฐำน
ระบบบริกำรสุขภำพและกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศ (PP&P, Service, People, Governance)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

2.5 ตัวชี้วัดงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564
2.5.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  เป้าหมายการให้บริการ  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 
2564

(ต่อ)

แผนงำน /ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด เป้ำหมำย

ผลผลิต : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยยำเสพติด
ตัวช้ีวัดผลผลิต : ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดได้รับกำรดูแลติดตำมต่อเน่ือง โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ร้อยละ 50

กิจกรรม : 2. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรดูแลผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดยำเสพติดหลังกำรบ ำบัดรักษำเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม
โครงกำร : 1. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรดูแลผู้ป่วยยำเสพติด หลังกำรบ ำบัดรักษำเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม

ตัวช้ีวัด: ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดได้รับกำรดูแลติดตำมต่อเน่ือง โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ร้อยละ 50



ล ำดับ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย สงป. PA อธิบดี/ ม.44 ยุทธ์กระทรวง

1 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรดูแลจำก อสม.หมอประจ ำบ้ำน
มีคุณภำพชีวิตท่ีดี

ร้อยละ 70 ✓ ✓ ✓

2 ร้อยละต ำบลเป้ำหมำยผ่ำนเกณฑ์ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต ร้อยละ 70 ✓ ✓

3 ร้อยละครอบครัวเป้ำหมำยมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำพตนเองได้ตำม
เกณฑ์

ร้อยละ 70 ✓

4 ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดได้รับกำรดูแลติดตำมต่อเน่ือง โดยกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน

ร้อยละ 50 ✓

5 จ ำนวนระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ 1 ระบบ ✓

6 จ ำนวนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้เป็นอำสำสมัคร
ประจ ำครอบครัว (ศบส.)

500,000 คน

7 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำพ้ืนท่ีต้นแบบชุมชนสร้ำงสุขโดยกลไก
ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต (สสม.)

ระดับ 5

2.5.2 ตัวชี้วัดส าคัญงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564



2.6 ยุทธศาสตร์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ยุ
ท
ธ
ศ
า
ส
ต
ร์
ที่
1

ยุ
ท
ธ
ศ
า
ส
ต
ร์
ที่
2

ยุทธศาสตร์
ท่ี 3

ยุทธศาสตร์
ท่ี 4

พัฒนาเครือข่ายก าลังคนให้มีความรู้ เข้าถึงข้อมูล 
ตัดสินใจและปฏิบัติได้ 

พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ 
(พชอ./PCC)

พัฒนาวิชาการ และนวัตกรรมสาธารณสุขมูลฐาน
และสุขภาพภาคประชาชน

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสุขภาพภาคประชาชน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล



2.7 ภำพรวมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร ปีงบประมำณ 2564

2.7.1 งบประมำณงำนสุขภำพภำคประชำชน จ ำแนกรำยหน่วยงำน

ล ำดับ งวด 1 งวด 2 รวมท้ังปี ร้อยละ

1 4,062,316                 18,734,235               22,796,551 41.26

2 3,690,000                 3,398,000                 7,088,000 12.83

3 18,007,680               1,878,000                 19,885,680 36.00

4 5,424,700                 50,000                     5,474,700 9.91

31,184,696               24,060,235               55,244,931 100.00

หมำยเหตุ : ตำมหนังสือกลุ่มแผนงำน ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ท่ี สธ 0701.7.2/2973 ลงวันท่ี 21 ตุลำคม 2563

   

               

รวม

หน่วยงำน

กองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน
ศูนย์พัฒนำกำรสำธำรณสุขมูลฐำนภำค 5 
แห่ง
ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 1 - 12

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
41.26%

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ภาค

5 แห่ง , 12.83%

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 -
12

36.00%

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
76 จังหวัด
9.91%

งบประมาณงานสุขภาพภาคประชาชน จ าแนกรายหน่วยงาน 



2.7.2  รหัสงบประมำณโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรกองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน ปีงบประมำณ 2564
ล ำดับ โครงกำร ผลผลิต รหัสโครงกำร/แผนงำน

1 ค่ำเช่ำบ้ำน (P11) P11 64-004126100.805-6411200-2100714013P3055-01 2100714013000000 P3055-000

2 ค่ำประกันสังคม (P11) P11 64-004126100.805-6411200-2100714013P3055-02 2100714013000000 P3055-000

3 ค่ำจ้ำงเหมำบุคลำกร (P51) P51 64-004126100.805-6411200-2100733030P3058-03 2100733030000000 P3058-642

4 งบบริหำรจัดกำร (P21) (เดินทำง+ทำงด่วน+ประชุม) P21 64-004126100.805-6411200-2100736001P3063-04 2100736001000000 P3063-220

5 งบบริหำรจัดกำร (P31) (สำธำรณูปโภค+พัสดุ+cf) P31 64-004126100.805-6411200-2100736003P3066-05 2100736003000000 P3066-220

6 งบบริหำรจัดกำร (P52) (ถ่ำยเอกสำร) P52 64-004126100.805-6411200-2100733030P3059-07 2100733030000000 P3059-220

7 โครงกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์และระบบสุขภำพภำคประชำชนสู่กำรปฏิบัติ P31 64-004126100.805-6411200-2100736003P3066-09 2100736003000000 P3066-612

8 โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศและเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรจัดกำรสุขภำพชุมชนของ อสม . P31 64-004126100.805-6411200-2100736003P3066-10 2100736003000000 P3066-622

9 โครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำกำรและนวัตกรรมผ่ำนวำรสำรสุขภำพภำค
ประชำชน

P31 64-004126100.805-6411200-2100736003P3066-11 2100736003000000 P3066-621

10 โครงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนองค์กรเอกชนสำธำรณประโยชน์ในกำรจัดกำรสุขภำพชุมชน P31 64-004126100.805-6411200-2100736003P3066-12 2100736003000000 P3066-613

11 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ อสม.ในกำรจัดบริกำรสุขภำพในระดับปฐมภูมิ (อสม.หมอประจ ำ
บ้ำน)

P51 64-004126100.805-6411200-2100733030P3058-13 2100733030000000 P3058-621

12 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ อสม.ในกำรจัดบริกำรสุขภำพในระดับปฐมภูมิ (อสม.หมอประจ ำ
บ้ำน)

P52 64-004126100.805-6411200-2100733030P3059-14 2100733030000000 P3059-621

13 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรดูแลสุขภำพตนเองระดับครอบครัว P52 64-004126100.805-6411200-2100733030P3059-15 2100733030000000 P3059-623

14 โครงกำรชุมชนสร้ำงสุขโดยกลไกต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต 
(ต ำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19)

P53 64-004126100.805-6411200-2100733030P3060-16 2100733030000000 P3060-611

15 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรดูแล และช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยำเสพติด 
หลังกำรบ ำบัดรักษำเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม

P71 64-004126100.805-6411200-21007060357P3054-17 2100706035700001 P3054-644

16 โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ P91 64-004126100.805-6411200-21007060357P3054-18 2100706035700001 P3054-645

17 โครงกำรขับเคล่ือนนโยบำยคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ ำตัว 3 คน (P51) P51 64-004126100.805-6411200-2100733030P3058-19 2100733030000000 P3058-621

18 โครงกำรขับเคล่ือนนโยบำยคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ ำตัว 3 คน (P52) P52 64-004126100.805-6411200-2100733030P3059-20 2100733030000000 P3059-621

รหัส GFMIS-รหัสกิจกรรมย่อย



แผนปฏิบัติกำรกองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน
งบประมำณ 

(บำท)
กอง สช.
(บำท)

สสม. 
(บำท)

ศบส. 
(บำท)

สสจ. 
(บำท)

1. พ้ืนฐำน
       1.1 โครงกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์และระบบสุขภำพภำคประชำชนสู่กำร
ปฏิบัติ

684,110 684,110       -           -           -            

       1.2 โครงกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศและเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรจัดกำร
สุขภำพชุมชนของ อสม.

6,207,785 1,623,285 3,040,000  24,500       1,520,000   

       1.3 โครงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนองค์กรเอกชนสำธำรณประโยชน์ในกำร
จัดกำรสุขภำพชุมชน ปีงบประมำณ 2564

98,710 98,710 -           -           -            

      1.4 โครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำกำรและนวัตกรรมผ่ำน
วำรสำรสุขภำพภำคประชำชน

264,000          264,000       -           -           -            

2.ยุทธศำสตร์
       2.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการสุขภาพในระดับ
ปฐมภูมิ 
(อสม.หมอประจ าบ้าน) ปีงบประมาณ 2564

21,677,861      2,910,181 760,000    18,007,680 -            

       2.2 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรดูแลสุขภำพตนเองระดับครอบครัว 
ปีงบประมำณ 2564

1,638,000        -              -           1,638,000  -            

       2.3 โครงกำรชุมชนสร้ำสุขโดยกลไกต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต "ต ำบลวิถี
ชีวิตใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19"

4,853,040        767,040       3,088,000  120,000     878,000      

       2.4 โครงการจัดงานเชิดชูเกียรติและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการสุขภาพ
ชุมชนของ อสม. ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 20 มีนาคม ปีพุทธศักราช

14,022,255      11,845,555   -           -           2,176,700   

2.8 สรุปโครงกำรและงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรกองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน

ปีงบประมำณ 2564



แผนปฏิบัติกำรกองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน
งบประมำณ 

(บำท)
กอง สช.
(บำท)

สสม. 
(บำท)

ศบส. 
(บำท)

สสจ. 
(บำท)

3. บูรณำกำร

     3.1 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรดูแล และช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยำ
เสพติด หลังกำรบ ำบัดรักษำเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม

1,590,600        1,120,600     150,000    120,000     200,000      

    3.2 โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอำยุ 1,692,500        942,500       50,000      -             700,000      

4. งำนภำรกิจสนับสนุน

     โครงกำรบริหำรจัดกำรองค์กร กองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน 4,116,070        4,116,070     -            -             -              

         1. ค่ำเช่ำบ้ำน 420,000            420,000         -            -             -              

         2. ค่ำประกันสังคม 45,000              45,000          -            -             -              

         3. ค่ำจ้ำงเหมำบุคลำกร 1,212,000          1,212,000      -            -             -              

         4. งบบริหำรท่ัวไป 2,439,070          2,439,070      -            -             -              

รวมท้ังหมด 56,844,931      24,372,051   7,088,000  19,910,180 5,474,700   



ภารกิจสนับสนุน



ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 



3.3 งบลงทุน



งบบริหาร Fix cost



โครงการ/งาน       กลุ่มบริหารท่ัวไป / การเงิน อนุมัติแล้ว

ผู้รับผิดชอบ          นางสุดาพร  สุภาพ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 รวม

1 ค่าเช่าบ้าน 6 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 420,000

2 ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ 5 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 45,000

3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000

4 ค่าเดินทางไปราชการ - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 10,000 200,000

5 ค่าพาหนะและค่าผ่านทาง 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 20,000

39,750 59,750 60,750 60,750 80,750 80,750 80,750 60,750 60,750 60,750 69,750 49,750 765,000

6 ค่าสาธารณูปโภค 12 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 540,000

-ค่าไปรษณีย์/พัสดุภัณฑ์ 12 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000

-ค่าโทรศัพท์มือถือ (13 ราย) 12 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000

7 บริหารจัดการกอง สช. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 25,650 245,650

รวมท้ังส้ิน 104,750 124,750 125,750 125,750 145,750 145,750 145,750 125,750 125,750 125,750 134,750 120,400 1,550,650

   แผนงบประมาณกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ปี 2564 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

355,250 417,250 397,250 380,900



อนุมัติแล้ว

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 งานพัสดุ      388,000      4,000     89,000    14,000     9,000      9,000     9,000   109,000      9,000     14,000   109,000     9,000      4,000 

ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 7 คัน         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 

ค่าซ่อมครุภัณฑ์         50,000    -       5,000      5,000      5,000       5,000      5,000       5,000       5,000       5,000       5,000      5,000           -   

ซ้ือวัสดุ 6 ประเภท       280,000           -       80,000   -   -   -    100,000   -    100,000   -           -   

จ้างเหมาท่ัวไป (ตรายางและอ่ืนๆ)         10,000           -     -      5,000   -   -   -   -       5,000   -           -             -   

2 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1 งาน      318,000     26,500     26,500    26,500    26,500     26,500    26,500     26,500     26,500     26,500     26,500    26,500     26,500 

3 จ้างเหมาบริการ 7 ราย    1,212,000   101,000   101,000  101,000  101,000   101,000  101,000   101,000   101,000   101,000   101,000  101,000   101,000 

 - ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์       132,000     11,000     11,000     11,000     11,000     11,000    11,000     11,000     11,000     11,000     11,000     11,000     11,000 

 - ปฏิบัติงานด้านพัสดุ       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 

 - ปฏิบัติงานด้านพิทักษ์สิทธิ สช.       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 

 - ปฏิบัติงานด้านบริหารงานท่ัวไป       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 

 - ปฏิบัติงานด้านผลิตส่ือ/กิจกรรม       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 

 - ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

      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 

 - ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       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 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน    1,918,000   131,500   216,500  141,500  136,500   136,500  136,500   236,500   136,500   141,500   236,500  136,500   131,500 

        แผนงบประมาณกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ปี 2564 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ข้อมูล  ณ  วันท่ี 5 ตุลาคม 2563

งานพัสดุและยานพาหนะ  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
เป้า

หมาย  หน่วยนับ งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



อนุมัติแล้ว

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 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

10 คน        3,800   1,900    1,900 

2 ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง สช. 20 คน       45,600    3,800     3,800     3,800   3,800   3,800   3,800    3,800   3,800   3,800    3,800      3,800    3,800 

3 ประชุมประจ าเดือนกอง สช. 54 คน     112,860   10,260   10,260  10,260 #####  10,260  10,260 ##### #####  10,260    10,260   10,260 

4 ประชุมควบคุมภายใน 15 คน        5,700   2,850      2,850 

5 ประชุมพัฒนางานบริหารจัดการองค์กร 18 คน       10,260   3,420    3,420    3,420 

6-7 ประชุมองค์กรสร้างสุข 17-23 คน       15,200     8,740     3,230      3,230 

8 ประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรสร้างสุขฯ 60 คน     354,000  354,000 

    547,420    3,800   22,800   17,290  17,480 #####  18,810  17,480 ##### #####  17,480  374,140   15,960 

รวมไตรมาส

        แผนงบประมาณกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ปี 2564 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

                             43,890                          50,350                          45,600                            407,580 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
เป้า

หมาย
 หน่วยนับ งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



แผนงานพ้ืนฐาน



แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการและการบริหารความเส่ียง 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้า หน่วย งบประมาณ  หมาย

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

1 จัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ.2563 60 เล่ม 6,000        6,000     กลุ่ม ยผ.

2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564  กลุ่ม ยผ.

2.1 ประชุมจัดท้าแผนปฏิบัติการ 2564 30 คน 5,700         5,700       กลุ่ม ยผ.

2.2 จัดท้าเล่มแผนปฏิบัติการ ปี 2564 40 เล่ม 4,000         4,000      กลุ่ม ยผ.

2.3 จัดท้าเล่มโครงการ ปี 2564 40 เล่ม 4,000         4,000      กลุ่ม ยผ.

3 จัดท าแนวทางการด าเนินงานสุขภาพ

ภาคประชาชน ปี 2564

200 เล่ม 20,000       20,000    กลุ่ม ยผ.

4 ประชุมเตรียมการขับเคล่ือนงานสุขภาพ
ภาคประชาชน (สสม./ศบส.)

70 คน/
1 คร้ัง

26,600       26,600     กลุ่ม ยผ.

5 ประชุมเตรียมการขับเคล่ือนงานสุขภาพ

ภาคประชาชน  (สสม./ศบส./สสจ.)

70 คน/

1 คร้ัง

57,000       57,000  กลุ่ม ยผ.

6 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน  กลุ่ม ยผ.

6.1 ประชุมวิเคราะห์ความต้องการพัฒนา
แอปพลิเคชัน smart อสม.

30 คน/  
คร้ัง

5,700         5,700      
 กลุ่ม ยผ.

6.2 ประชุมการเช่ือมต่อแบบ API ระหว่าง
แอปพลิเคชัน smart อสม. กับ อสม.
ออนไลน์

30 คน/คร้ัง 5,700         5,700      
 กลุ่ม ยผ.

6.3 ประชุมวิเคราะห์ความต้องการ และ
ออกแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
สุขภาพภาคประชาชน

30 คน/ 
 คร้ัง

17,100       5,700     5,700     5,700     

 กลุ่ม ยผ.

6.4 ประชุมจัดท าเคร่ืองมือและระบบ
รายงานผลงานสุขภาพภาคประชาชน

30 คน/  
คร้ัง

5,700         5,700      
 กลุ่ม ยผ.

7 ประชุมหารือความคืบหน้าโครงการ
ส่งเสริมอนามัยผ่าน อสม.

30 คน/
คร้ัง

5,700        5,700      
 กลุ่ม ยผ.

8 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน

30 คน/คร้ัง 57,000       5,700    5,700    5,700    5,700    5,700    5,700    5,700    5,700      5,700     5,700      กลุ่ม ยผ.

แผนปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : ……………กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน…………………………………………...................................

แผนงาน/ โครงการ : โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2564

ตัวช้ีวัด (KPI) และค่าเป้าหมาย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้า หน่วย งบประมาณ  หมาย

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

9 เช่าวงจรส่ือสารระบบสารสนเทศข้อมูล 

อสม.

12 เดือน 84,000       84,000     กลุ่ม ยผ.

10 แลกเปล่ียนเรียนรู้ เย่ียมเสริมพลังการ
ด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 4 ภาค

8 คน/ 
4 คร้ัง

182,310     92,000    90,310     กลุ่ม ยผ.

11 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
2564 และเตรียมจัดท าแผนประจ าปี 
2565

70 คน/คร้ัง 147,600     147,600   กลุ่ม ยผ.

12 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

10 เดือน 50,000       5,000    5,000    5,000    5,000    5,000    5,000    5,000    5,000      5,000     5,000      กลุ่ม ยผ.

684,110 139,100 88,700 24,400 16,400 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 102,700 248,610 10,700

รวมไตรมาส

ร้อยละ

ร้อยละสะสม

13 จ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1 คน 150,000     15,000  15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000    15,000    15,000    กลุ่ม ยผ.

150,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

834,110 139,100 88,700 39,400 31,400 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 117,700 263,610 25,700

684,110 252,200 37,800 32,100 362,010

47.08                                 100.00                                  

รวมงบประมาณ กอง สช. (1)

252,200                              37,800                                32,100                                362,010                                 

36.87                                  5.53                                   4.69                                   52.92                                    

รวมงบประมาณนโยบาย กรม สบส. (2)

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (1)+(2)

36.87                                  42.39                                 



แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการและการบริหารความเส่ียงตามแนวทาง SP7 (เกณฑ์ PMQA หมวด 2)
อนุมัติ
แล้ว

ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตอบ เป้า หน่วย งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หมาย
ตัวช้ีวัด หมาย นับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  โครงการ  เหตุ

1 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด ###### 1,520,000  

1.1 การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด 76 จังหวัดๆ

1.2 การจัดกิจกรรมรณรงค์วัน อสม. ของจังหวัด ปี 2564

2 สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
ในการคัดเลือก อสม. ดีเย่ียม ดีเย่ียมอย่างย่ิง 
ปีงบประมาณ 2564

7 คน 24,500    24,500     

3 สนับสนุนงบประมาณไปยังศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูล
ฐาน3.1 สนับสนุนงบประมาณไปยังศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข
มูลฐานภาคเหนือ จ. นครสวรรค์ 18 จังหวัด

18 จังหวัด 720,000   720,000    

3.2 สนับสนุนงบประมาณไปยังศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข
มูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแก่น 20 จังหวัด

20 จังหวัด 800,000   800,000    

3.3 สนับสนุนงบประมาณไปยังศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข
มูลฐานภาคกลาง จ. ชลบุรี 24 จังหวัด

24 จังหวัด 960,000   960,000    

3.4 สนับสนุนงบประมาณไปยังศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข
มูลฐานภาคใต้  จ. นครศรีธรรมราช 14 จังหวัด

14 จังหวัด 560,000   560,000    

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

แผนงาน/โครงการพัฒนาความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ปีงบประมาณ 2564 (รหัสโครงการ : ………………………………... รหัสแผนงาน ………………………………….. รหัส GFMIS-รหัสกิจกรรมย่อย …………………….)

ตัวช้ีวัด (KPI) และค่าเป้าหมาย



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตอบ เป้า หน่วย งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หมาย
ตัวช้ีวัด หมาย นับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  โครงการ  เหตุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

4  ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับภาค/ชาติ

92/1 คร้ัง คน/
คร้ัง

113,700   113,700



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตอบ เป้า หน่วย งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หมาย
ตัวช้ีวัด หมาย นับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  โครงการ  เหตุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

5  คณะกรรมการคัดเลือกออกปฏิบัติการในพ้ืนท่ีเพ่ือ
คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2564

60 คน/
คร้ัง

###### 1,416,480

6 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการ
คัดเลือกเพ่ือรับรองผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับชาติ
 รับรองผลงาน อสม. ดีเย่ียม ดีเย่ียมอย่างย่ิง ปี 2564

80 คน/
คร้ัง

63,105    63,105

7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและอ่ืนๆ 30,000    10,000 10,000      10,000 

งบประมาณรวม ###### -  4,560,000  138,200    10,000 1,489,585  10,000 -    -   -   -   -   -   

รวมไตรมาส

ร้อยละ

ร้อยละสะสม 75.68                                 100.00                               -                         -                        

4,698,200                            1,509,585                           -                         -                         

75.68                                 24.32                                 -                         -                        



แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการและการบริหารความเส่ียง 
อนุมัติแล้ว

  1. จ้านวนขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี 2564 และด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้า หน่วย งบประมาณ  หมาย

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

1 ประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการ
สนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
ในการจัดการสุขภาพชุมชน คร้ังท่ี 1/2564 
และ คร้ังท่ี 2/2564

31 คน/
2 คร้ัง

9,610 4,805 4,805

2 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนองค์กร
เอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการ
สุขภาพชุมชน คร้ังท่ี 1/2564 และ คร้ังท่ี 
2/2564

38 คน/
2 คร้ัง

15,780 7,890 7,890

3 ประชุมพัฒนาโครงการการสนับสนุนองค์กร
เอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการ
สุขภาพชุมชน เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด

70 คน/
1 คร้ัง

10,850 10,850

4 ประชุมการขับเคล่ือนงานสนับสนุนองค์กร
เอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการ
สุขภาพชุมชน เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ

70 คน/
1 คร้ัง

10,850 10,850

5 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการ
สนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
ในการจัดการสุขภาพชุมชน คร้ังท่ี 1/2564 
และคร้ังท่ี 2/2564

35 คน/
2 คร้ัง

13,300 6,650 6,650

6 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
ขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการ
จัดการสุขภาพชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
2564

4 คร้ัง 38,320 9,580 9,580 9,580 9,580

98,710 0 23,545 6,650 10,850 28,925 0 9,580 0 9,580 0 9,580 0

98,710 P3 รวมไตรมาส

ร้อยละ

ร้อยละสะสม 30.59                         70.88                                90.29                        100.00                          

รวมงบประมาณ

30,195                        39,775                               19,160                      9,580                           

30.59                         40.29                                19.41                        9.71                             

แผนปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : ……………กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน…………………………………………...................................

แผนงาน/ โครงการ :โครงการพัฒนาการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2564

ตัวช้ีวัด (KPI) และค่าเป้าหมาย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ



แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติแล้ว

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 ประชุมคณะท้างานและคณะบรรณาธิการวารสาร

สุขภาพภาคประชาชน

 20/2 คน/คร้ัง      60,000   30,000   30,000 กอง สช.

2 จัดจ้างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินพิจารณากล่ันกรองบทความ

วิจัยท่ีจะแผยแพร่ในวารสารสุขภาพภาคประชาชน

4 คร้ัง      24,000      24,000 

3 จัดจ้างจัดท้าข้อมูลและออกแบบรูปเล่มต้นฉบับวารสาร

สุขภาพภาคประชาชน

4 คร้ัง    120,000    120,000 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและประเมินผลการ

ด้าเนินงานวารสารสุขภาพภาคประชาชน

 20/1 คน/คร้ัง      30,000   30,000 

5 จัดจ้างท้ารวมเล่มวารสารสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือเป็น

คลังข้อมูลวิชาการ

1 คร้ัง      10,000   10,000 

6 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 4 คร้ัง      20,000     2,000        2,000     2,000   2,000     2,000   2,000   2,000     2,000   2,000     2,000 
รวมงบประมาณ        264,000      -         32,000        146,000       32,000      2,000        2,000      2,000      2,000        2,000      2,000       42,000           -   

##### P3 รวมไตรมาส

ร้อยละ

ร้อยละสะสม

งบประมาณ

(บาท)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

หมาย

เหตุ

67.42                               81.06                                 83.33                               100.00                              

178,000                            36,000                                6,000                               44,000                              

67.42                               13.64                                 2.27                                 16.67                               

ล า

ดับ

กิจกรรมส าคัญ เป้าหมาย หน่วยนับ

หน่วยงาน :  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ส่งเสริมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ

กลยุทธ์ท่ี

แผนงาน : โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมผ่านวารสารสุขภาพภาคประชาชน

ตัวช้ีวัด (KPI) และค่าเป้าหมาย



แผนงานยุทธศาสตร์



แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการและการบริหารความเส่ียงตามแนวทาง SP7 (เกณฑ์ PMQA หมวด 2)

เป้า หน่วย งบประมาณ   หมาย

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

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
 เหตุ

1 กิจกรรมท่ี 1  ประชุมช้ีแจงแนวทางการด้าเนินงาน 30 คน บูรณาการ บูรณาการ  พส.

2 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมคณะท้างานเพ่ือทบทวนหลักสูตร แนวทาง คู่มือส้าหรับ อสม. 
หมอประจ้าบ้าน

30/2 คน/
คร้ัง

11,400         11,400      พส.

3 กิจกรรมท่ี 3  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. หมอ
ประจ้าบ้าน  (โอน ศบส. งวด 1)

75,032 คน 18,007,680   18,007,680  พส.

4 กิจกรรมท่ี 4  จัดท าคู่มือส าหรับ อสม. หมอประจ าบ้าน 362,750       362,750  พส.

5 กิจกรรมท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ้าหมู่บ้านกลาง

40/4 คน/
คร้ัง

120,000 30,000     30,000   30,000   30,000    พส.

6 กิจกรรมท่ี 6  ประชุมคณะท้างานติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชน

45/3 คน/
คร้ัง

51,300         17,100   17,100     17,100    พส.

7 กิจกรรมท่ี ๗  ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน (4 ภาค) โดย
ส่วนกลาง

30/12 คน/
คร้ัง

2,344,731     2,344,731     พส.

กิจกรรมท่ี 8  สนับสนุนงบประมาณในการติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานสุขภาพ
ภาคประชาชน (โอน สสม.ภาค งวด 2)

76 จว. 760,000       760,000    พส.

กิจกรรมท่ี 9  สรุปบทเรียนการด้าเนินงาน บูรณาการ บูรณาการ  พส.

8 กิจกรรมท่ี 10 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและอ่ืนๆ 20,000         5,000    5,000    5,000          5000  พส.

21,677,861   -          18,370,430   41,400     17,100  777,100   30,000  17,100  5,000    35,000  2,349,731   35,000  -        

18,187,431 P51 รวมไตรมาส

3,490,430 P52 ร้อยละ

ร้อยละสะสม

9 กิจกรรมท่ี 11 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และประเมินผล
 ณ กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
 (ของบนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

1 ราย 150,000       15,000     15,000   15,000     15,000   15,000   15,000   15,000   15,000        15,000   15,000     พส.

21,827,861   -          18,370,430   56,400     32,100  792,100   45,000  32,100  20,000  50,000  2,364,731   50,000  15,000   

P? รวมไตรมาส

แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

แผนงาน/โครงการ เสริมสร้างศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (อสม.หมอประจ าบ้าน)  (รหัสโครงการ : ………………………………... รหัสแผนงาน ………………………………….. รหัส GFMIS-รหัสกิจกรรมย่อย …………………….)

ตัวช้ีวัด (KPI) และค่าเป้าหมาย  ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ้าบ้านมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
                              

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

0.26                                   11.00                                        

84.93                                               88.74                                    89.00                                  100.00                                       

18,411,830                                       824,200                                57,100                                2,384,731                                  

84.93                                               3.80                                      

18,426,830                                       869,200                                102,100                              2,429,731                                  



เป้า หน่วย งบประมาณ   หมาย

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

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
 เหตุ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ร้อยละ

ร้อยละสะสม
21,677,861

0.47                                   11.13                                        

84.42                                               88.40                                    88.87                                  100.00                                       

84.42                                               3.98                                      



แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการและการบริหารความเส่ียงตามแนวทาง SP7 (เกณฑ์ PMQA หมวด 2) อนุมัติแล้ว

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 ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน 60 คน บูรณาการ ✓

2 ประชุมคณะท างานเพ่ือทบทวนหลักสูตร แนวทาง
 คู่มือส าหรับอบรม อสค.

30 คน บูรณาการ ✓

3 ประชุมคณะท างานเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การประเมินผล

30 คน บูรณาการ ✓ ✓

4 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ อสค.
 ให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (โอนผ่าน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต)

878 อ าเภอ 878,000 878,000 งวด 2

5 สนับสนุนงบประมาณในการติดตามผลการ
ด าเนินงานให้กับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต

76 จังหวัด 760,000 380,000  ##### งวด 2

6 เย่ียมเสริมพลังและสุ่มประเมินผลการด าเนินงาน 76 จังหวัด บูรณาการ ✓ ✓

7 กิจกรรมท่ี 7 สรุปบทเรียนการด าเนินงาน 30 คน บูรณาการ ✓

รวมงบประมาณ ###### -    -     -      878,000 -   -        -    380,000  -  ##### -     -     
                                             1,638,000 P52 รวมไตรมาส

ร้อยละ

ร้อยละสะสม

-                            53.60                              23.20                         23.20                            

-                            53.60                              76.80                         100.00                          

งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
 หมายเหตุ

-                            878,000                          380,000                      380,000                        

แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : ……………กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน…………………………………………...................................

แผนงาน/โครงการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว ปีงบประมาณ 2564

ตัวช้ีวัด (KPI) และค่าเป้าหมาย : ครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ



แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการและการบริหารความเส่ียง 
อนุมัติแล้ว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตอบ เป้า หน่วย งบประมาณ  หมาย

ตัวช้ีวัด หมาย นับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  เหตุ

1 ประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินงานต าบล

จัดการคุณภาพชีวิต ต่อเน่ืองสู่ ต าบลวิถีชีวิตใหม่ 

ปลอดภัย

จากโควิด 19

50 คน 152,500  152,500    

2 จัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน พัฒนาเคร่ืองมือ 

และระบบรายงานผลการด าเนินงาน

3 พัฒนาหลักสูตร อสม.นวัตกรและแกนน าขับเคล่ือน 

ต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19

1 คร้ัง 14,075    14,075

4 สนับสนุน สสม.ในการเคล่ือน ต าบลวิถีชีวิตใหม่ 

ปลอดภัยจากโควิด 19 (7,255 ต าบล)

5 แห่ง 500,000  500,000    งวด 1

5 ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเล้ียงเสริมพลัง และทีม

บูรณาการการด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 

ต่อเน่ืองสู่ ต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19

50 คน 183,200  183,200 

6

สนับสนุน สสม.ในการสร้างและพัฒนาต าบลจัดการ

คุณภาพชีวิต ต่อเน่ืองสู่ ต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัย

จาก

โควิด 19 (7,255 ต าบล)

    พัฒนา อสม. นวัตรกรสังคม ต าบลละ 1 คน 

    พัฒนา อสม. นวัตรกรสังคม ต าบลละ 1 คน 

    พัฒนา ศสมช. คุณภาพ ต าบลละ 1 แห่ง

     สร้าง และพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบชุมชนสร้างสุขฯ  

           จ านวน 1,140 ต าบล (จังหวัดละ 15 ต าบล)

5 แห่ง ###### 2,588,000  งวด 2

7 สนับสนุน ศบส. ในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา

ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ต่อเน่ืองสู่ ต าบลวิถีชีวิต

ใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19

12 ศบส. 120,000  120,000    งวด 2

8 สนับสนุน สสจ.การติดตามและรายงานผลการ

ด าเนินงานต าบลฯ/งานสุขภาพภาคประชาชน

878 อ าเภอ 878,000  878,000    งวด 1

9 ติดตาม เย่ียมเสริมพลัง และประเมินผล 76 จังหวัด 172,000  86,000      86,000 

10 ประชุมปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับประเทศ 150 คน 245,265  #####

รวมงบประมาณ 4,853,040 -  1,378,000    14,075   -  -   2,946,500     -         -       183,200   86,000   245,265  -         

 งบเดิม รวมไตรมาส

                                                      3,088,000 จัดสรร สสม. ร้อยละ

500,000                                                        งวด1 ร้อยละสะสม

3,466,000                                                      งวด2 2,946,500   183,200   331,265   

                                                        120,000 จัดสรร ศบส. งวด2

                                                        878,000 จัดสรร สสจ. งวด1 งบทีเ่พิม่ในโครงการ

218,000                                              P52 

#REF! P53

1,096,000            

28.68                              60.71                          3.77                                  

1,392,075                        2,946,500                     183,200                             

6.83                                  

1,392,075                        

28.68                              89.40                          93.17                                100.00                              

331,265                             

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : ……………กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน…………………………………………...................................

แผนงาน/ โครงการ : โครงการชุมชนสร้าสุขโดยกลไกต าบลจัดการคุณภาพชีวิต "ต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19"

ตัวช้ีวัด (KPI) และค่าเป้าหมาย : ร้อยละต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต (ร้อยละ 70)

3,757,040             



แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการและการบริหารความเส่ียงตามแนวทาง SP7 (เกณฑ์ PMQA หมวด 2)

ระดับความส าเร็จของการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 20 มีนาคม ปีพุทธศักราช 2564

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตอบ เป้า หน่วย งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หมาย
ตัวช้ีวัด หมาย นับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  โครงการ  เหตุ

1
การจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 

20 มีนาคม 2564

1.1 โอนเงินงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ส้านักงาน

สาธารณสุข 76 จังหวัด
2,176,700 2,176,700

1.3 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานประชุมของคณะกรรมการและ

คณะท้างานอ่ืน ๆ
150,000 150,000

1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้ากระเป๋าใส่เอกสาร 300,000 300,000

1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดบูธของ อสม. ดีเด่นระดับชาติ/กทม./

ชายแดนภาคใต้/ชมรม อสส.กทม.
150,000 150,000

1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการของกอง สช. 30,000 30,000

1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 7,350,440 7,350,440

1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัทจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ 

ประจ้าปี พ.ศ. 2564
1,300,000 1,300,000

1.9 ค่าจ้างถ่ายภาพผู้รับรางวัลพร้อมจัดส่ง 70,000 70,000

1.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างท้าของรางวัล 2,565,115

     1) เข็มเชิดชูเกียรติ 149 อัน 938,000 938,000

          - ระดับชาติ 17 อัน 170,000

          - ระดับภาค 36 อัน 288,000

          - ระดับเขตสุขภาพ 96 อัน 480,000

     2) เข็ม อสม. 10, 20, 30 ปี 65,781 อัน 986,715 986,715

     3) โล่ 797 อัน 398,500 398,500

          - ระดับจังหวัด 780 อัน 390,000

          - โล่ทีมสนับสนุน อสม. ดีเด่นระดับชาติ 17 อัน 8,500

     4) ใบประกาศนียบัตร 946 ใบ 47,300 47,300

          - ระดับชาติ 17 ใบ 850

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : ……………กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน…………………………………………...................................

แผนงาน/ โครงการจัดงานเชิดชูเกียรติและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม.ในวัน อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 20 มีนาคม ปีพุทธศักราช 2564 (รหัสโครงการ   รหัสแผนงาน BP  รหัส GFMIS-กิจกรรมย่อย )

ตัวช้ีวัด (KPI) และค่าเป้าหมาย



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตอบ เป้า หน่วย งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หมาย
ตัวช้ีวัด หมาย นับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  โครงการ  เหตุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

          - ระดับภาค 36 ใบ 1,800

          - ระดับเขตสุขภาพ 96 ใบ 4,800

          - ระดับจังหวัด 780 ใบ 39,000

          - ทีมสนับสนุน อสม. ดีเด่นระดับชาติ 17 ใบ 850

     5) แฟ้มใส่ใบประกาศนียบัตร 946 เล่ม 94,600 94,600

     6) ค่าจัดพิมพ์หนังสือท่ีระลึกการจัดงาน 1,000 เล่ม 100,000 100,000

1.11 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 30,000

รวมงบประมาณ กอง สช. 14,122,255 2,326,700  11,795,555  

1.2 โอนเงินงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ส้านักงาน

สาธารณสุข 4 จังหวัด(นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ

,สระบุรี) (ของบนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

520,000 520,000

รวมงบนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 520,000 520,000

รวมงบประมาณโครงการ 14,642,255 -       -       -       -  2,846,700  11,795,555  -       -       -       -       -       -       
P52 รวมไตรมาส
P51 ร้อยละ

รวมงบประมาณ ร้อยละสะสม - 100.00                                     - -

2,176,700

11,607,685

13,784,385

-                                      14,642,255                               - -

- 100.00                                     - -







แผนงานบูรณาการ



มาตรการ  : มาตรการการบ าบัดรักษายาเสพติด (แนวทางการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบ าบัดรักษาและการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด)

แผนงาน/โครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแล และช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบ าบัดรักษาเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม                       

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

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการ

บ าบัดรักษาเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม1 หน่วยงาน : กอง สช.

1.1 ประชุมพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแล และช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยา

เสพติดหลังการบ้าบัดรักษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

3 คร้ัง 38,940               12,980   12,980   12,980 กลุ่ม วน.

1.2 ประชุมช้ีแจง ถ่ายทอดนโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแล และช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้

เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบ้าบัดรักษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  (76 จังหวัด)

1 คร้ัง 310,400           310,400 กลุ่ม วน.

1.3  จัดพิมพ์แนวทาง/หลักสูตรการด้าเนินงานติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จ้านวน 1,000 เล่ม รวมเป็นเงิน  100,000 บาท

1,000 เล่ม 100,000              100,000 กลุ่ม วน.

1.4 สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน

5 คร้ัง 100,000          20,000     20,000   20,000    20,000       20,000 กลุ่ม วน.

1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการน้าเสนอ/แลกเปล่ียนเรียนรู้การติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้ผ่าน

การบ้าบัดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

1 คร้ัง 549,340            549,340 กลุ่ม วน.

1.6 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 7 คร้ัง           21,920     1,920       3,000     3,500     3,500      3,500     3,500        3,000 กลุ่ม วน.
2 หน่วยงาน : ศสม.

2.1 สนับสนุน ทีม สสม. เพ่ือขับเคล่ือนการด้าเนินงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกับพ้ืนท่ี 

(5 แห่ง)

5 แห่ง         150,000    150,000 ศสม.5แห่ง งวด 1

3 หน่วยงาน : ศบส.

3.1 สนับสนุน ทีม ศบส. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกับพ้ืนท่ีต้นแบบฯ  (12 

แห่ง)

12 แห่ง 120,000          120,000  ศบส. 12 

แห่ง

งวด 2

4 หน่วยงาน : สสจ.

4.1 สนับสนุนงบประมาณให้แก่พ้ืนท่ีต้นแบบฯ (4 พ้ืนท่ี) 4 พ้ืนท่ี 200,000           200,000 สสจ. 4 

แห่ง

งวด 1

รวมงบประมาณ     1,590,600        -     350,000   323,380   21,920      100,000  143,000  16,480  23,500   23,500  16,480    572,340            -   

1,590,600                                                                                              รวมไตรมาส 673,380  264,920 63,480  588,820   

-                                                                                             ร้อยละ 42.33 16.66 3.99 37.02

ร้อยละสะสม 42.33 58.99 62.98 100

เป้า 33.00 55.00     77.00    99.00       

กลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม กอง สช. (2พย.2563)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม

เป้าหมาย : ร้อยละ 50 ผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบ าบัด ได้รับการดูแลติดตามต่อเน่ืองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบ าบัด ได้รับการดูแลติดตามต่อเน่ืองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ล า

ดับ

กิจกรรมส าคัญ เป้าหมาย หน่วย

นับ



อนุมัติแล้ว

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

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ

1 1. (หน่วยงาน : กอง สช.) กลุ่ม วน.

1.1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท้างาน/ประชุมระดมความคิดเห็นก้าหนด

กรอบ และวางแผนการด้าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

2 คร้ัง      21,600    10,800  10,800 

1.2 ประชุมพัฒนาแนวทาง/คู่มือ/หลักสูตรเพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงาน แก่

พ้ืนท่ี

1 คร้ัง      69,600  69,600 

1.3 ประชุมช้ีแจงแนวทางการด้าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน

ชุมชนแบบไร้รอยต่อ

1 คร้ัง      88,800   88,800 

1.4 ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมงานระดับพ้ืนท่ี 1 คร้ัง    133,000   133,000 

1.5 จัดพิมพ์แนวทาง/คู่มือ/หลักสูตร 1 เร่ือง    100,000   100,000 

1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการน้าเสนอ/แลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาระบบการ

ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

1 คร้ัง    350,220 350,220 

1.7 สนับสนุนทีมส่วนกลางลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามงาน 4 คร้ัง    109,280  27,320   27,320   27,320  27,320 

1.8 งานอ่ืนๆ /ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10 เดือน      30,000   3,000      3,000   3,000     3,000   3,000      3,000     3,000  3,000     3,000   3,000 
1.9 จ้างท้าวีดิทัศน์สรุปผลโครงการ 1 เร่ือง      40,000   40,000 

2 2. (หน่วยงาน : สสม.)  สสม.

1. สนับสนุน ทีม สสม. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกับพ้ืนท่ีต้นแบบ

ฯ 

(5 แห่ง) แห่งละ 10,000 บาท
5 แห่ง      50,000   50,000  โอน สสม. 5 แห่งๆ ละ 10,000.-

3 3. (หน่วยงาน : สสจ. 7 แห่ง) สสจ.

1. สนับสนุนพ้ืนท่ีในการพัฒนาต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้

รอยต่อ 7 พ้ืนท่ี แห่งละ 100,000 บาท

7 แห่ง    700,000  650,000   50,000  โอน สสจ. 7 แห่งๆ ละ 100,000.-

 (เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี ระยอง 

นครราชสีมา ตรัง lสมุทรสงคราม)

รวมงบประมาณ #######      -   ###### #####  103,000   3,000 ###### #####  136,000   30,320  3,000 ###### #####          -                       1,692,500 

1,692,500 รวมไตรมาส

-                                                                                     ร้อยละ

ร้อยละสะสม

เป้า

43.97 61.57 73.18 100.00

33.00 55.00                             77.00                             100.00                        

744,200                      297,800                          196,640                          453,860                      

43.97 17.60 11.62 26.82

ตัวช้ีวัด (KPI) และค่าเป้าหมาย : จ านวนระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ (1 ระบบ)

ล า

ดับ
กิจกรรมส าคัญ

งบประมาณ

(บาท)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผู้รับผิดชอ

บ

โครงการ

หมายเหตุ
เป้าหมาย

แผนงาน :โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการและการบริหารความเส่ียงตามแนวทาง SP7 (เกณฑ์ PMQA หมวด 2)

แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

หน่วยงาน :  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์  :ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย

กลยุทธ์ท่ี  :


	แผน ส่วนที่ 1 _ 2 .pdf
	แผน ส่วนที่ 3 .pdf

