แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา

……ค.......

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา ได้กาหนดยุทธศาสตร์บนหลักการที่จะพัฒนาเครือข่ายบริการ
สุขภาพที่ได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “คนปลายพระยาสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพได้คุณภาพ”
โดยกาหนดไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ 4 แผนงาน 31 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 3,515,845 (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแสนห้าพันแปดร้อยสี่สิบห้า
บาทถ้วน) ถ้วนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็น มีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 11 และแผนปฏิบัติ
ราชการสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ปี ๒๕63 ซึ่งแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา ประกอบด้วย ข้อมูลที่
สาคัญของอาเภอปลายพระยา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563
การแปลงแผนปฏิบั ติราชการไปสู่ การปฏิบัตินั้น เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกรอบแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุ ขเครือข่ายบริการสุ ขภาพอาเภอ
ปลายพระยา ปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสื่อสารสู่การปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อม และมี
ส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ/ปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปี ของแต่ละหน่วยงานใน เครือข่ายให้เชื่อมโยง
ไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กรอบแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา ปีงบประมาณ 2563 ด้วย
สาหรับการกากับ ติดตาม และประเมินผล เปิดโอกาสให้ทุกหน่วยมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล รวมทั้งให้มีการนาข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการประจาปีอย่างต่อเนื่อง

……ค.......
สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข อาเภอปลายพระยาจาแนกตามแผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณทั้งหมด 3,515,845 (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแสนห้าพันแปดร้อยสี่สบิ ห้าบาทถ้วน) ประเด็นโดยสรุปรายละเอียดโครงการ/
งบประมาณ ดังนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณรวม
(บาท)

แหล่งงบประมาณ

เงินบารุงรพ
สต.
รวมงบประมาณทั้งสิน้
3,515,845
1,191,340 846,800
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ คุม้ ครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1 โครงการส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง ฟื้นฟูสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็ก
136,950
ปฐมวัย (0-5 ปี) เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ ปลายพระยา จังหวัด
กระบี่ ปีงบประมาณ 2563
เงินบารุงรพ.

เงินบารุงสสอ.

สปสช.

1,477,705

0

อื่น ๆ
(สป./สสส.)
0

ผูร้ ับผิดชอบ

136,950

งานแม่และเด็ก สสอ.
ปลายพระยา

2

โครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียน อาเภอปลาย
พระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

20,125

20,125

งานวัยเรียน
สสอ.ปลายพระยา

3

โครงการ ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง ฟื้นฟูสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น อาเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

16,950

16,950

งานวัยรุ่น
สสอ.ปลายพระยา

4

โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

208,225

208,225

งานควบคุมโรคไม่
ติดต่อสสอ.ปลายพระยา

5

โครงการ ป้องกันและควบคุมบุหรี่และแอลกอฮอล์ เครือข่ายบริการ
สุขภาพ อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

103,520

103,520

สสอ.ปลายพระยา

……ค.......
ที่
6

แผนงาน/โครงการ
รวมงบประมาณทั้งสิน้
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และให้บริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปี 2563

งบประมาณรวม
(บาท)
3,515,845
29,820

แหล่งงบประมาณ
เงินบารุงรพ.
1,191,340

เงินบารุงรพ
สต.
846,800

เงินบารุงสสอ.

สปสช.

1,477,705
29,820

0

อื่น ๆ
(สป./สสส.)
0

ผูร้ ับผิดชอบ
งานผู้สูงอายุสสอ.
ปลายพระยา

7

โครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรค
ภัยพิบัติและภัยสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ ประจาปีงบประมาณ 2563

30,750

30,750

งานควบคุมโรคติดต่อ
สสอ.ปลายพระยา

8

โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

172,675

172,675

งานคุ้มครองผู้บริโภค
สสอ.ปลายพระยา

9

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคอุบัติ
ใหม่ อุบัติซ้า และลดผลภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม เครือข่ายบริการ
สุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

63,000

63,000

งานควบคุมโรคติดต่อ
สสอ.ปลายพระยา

10 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

846,800

11 โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพและส่งเสริมตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิตสู่อาเภอคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างชมรมอสม.หมอประจา
บ้านด้วยภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการสุขภาพชุมชนเครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

59,395

12 โครงการ พัฒนางานทันตสุขภาพและส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านทันต
สาธารณสุข อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปี 2563

367,215

846,800

งานควบคุมโรคติดต่อ
สสอ.ปลายพระยา
59,395

367,215

งานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ สสอ.
ปลายพระยา
งานทันตสาธารณสุข รพ.
ปลายพระยา

……ค.......
แหล่งงบประมาณ

งบประมาณรวม
(บาท)

เงินบารุงรพ.

3,515,845
56,600

1,191,340
56,600

21,525

21,525

30,625

30,625

23,650

23,650

17 โครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจกในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจาปี 2563
โรงพยาบาลปลายพระยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

252,975

252,975

งานการพยาบาล รพ.
ปลายพระยา

18 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาเภอปลายพระยา จังหวัด
กระบี่
19 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และวัณโรค
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

50,800

50,800

84,000

84,000

งานยาเสพติด
รพ.ปลายพระยา
งานวัณโรคและเอดส์
รพ.ปลายพระยา

20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา ปีงบประมาณ 2563

38,500

38,500

ที่

แผนงาน/โครงการ

รวมงบประมาณทั้งสิน้
13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรับมือการเกิดอัคคีภัยในรพ.พ.ศ.
2563
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
14 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช อาเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่
15 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง เครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประจาปี 2563
16 โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย และการคุ้มครอง ส่งเสริม
ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย อาเภอปลายพระยา ปีงบประมาณ
2563

เงินบารุงรพ
สต.
846,800

เงินบารุงสสอ.

สปสช.

1,477,705

0

อื่น ๆ
(สป./สสส.)
0

ผูร้ ับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป รพ.
ปลายพระยา

งานสุขภาพจิต รพ.ปลาย
พระยา
งาน Palliative care
รพ.ปลายพระยา
งานแพทย์แผนไทย รพ.
ปลายพระยา

งานการแพทย์ฉุกเฉิน
รพ.ปลายพระยา

……ค.......
ที่

แผนงาน/โครงการ

รวมงบประมาณทั้งสิน้
แผนงานที่ 3 บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพ
21

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณรวม
(บาท)

เงินบารุงรพ.

3,515,845

1,191,340

เงินบารุงรพ
สต.
846,800

เงินบารุงสสอ.

สปสช.

1,477,705

0

ผูร้ ับผิดชอบ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุขและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ
ปลายพระยา ปีงบประมาณ 2563

300,500

22 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร
โรงพยาบาลปลายพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

69,000

69,000

งานพัฒนาบุคลากร รพ.
ปลายพระยา

4,600

4,600

งานIT รพ.ปลายพระยา

24 โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลปลาย
พระยา ประจาปีงบประมาณ 2563

30,750

30,750

งานพัฒนายุทธศาสตร์
รพ.ปลายพระยา

25 โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สาธารณสุข และนิเทศติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระ
ยา ประจาปีงบประมาณ 2563

178,675

178,675

งานพัฒนายุทธศาสตร์
สสอ.ปลายพระยา

26

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ปีงบประมาณ 2563

89,650

89,650

งานพัฒนาคุณภาพ
บริการ สสอ.ปลายพระ
ยา

27

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภาครัฐให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ ประจาปีงบประมาณ 2563

34,350

แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข
23 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2563

300,500

อื่น ๆ
(สป./สสส.)
0

34,350

งานบริหาร สสอ.ปลาย
พระยา

งานพัฒนาคุณภาพ รพ.
ปลายพระยา

……ค.......
ที่

แผนงาน/โครงการ

รวมงบประมาณทั้งสิน้
28 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล
ปลายพระยา ปี 2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณรวม
(บาท)

เงินบารุงรพ.

3,515,845
21,000

1,191,340
21,000
105,750

เงินบารุงรพ
สต.
846,800

เงินบารุงสสอ.

สปสช.

1,477,705

0

อื่น ๆ
(สป./สสส.)
0

ผูร้ ับผิดชอบ

29

โครงการพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
สถานพยาบาล อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

105,750

30

โครงการพัฒนาระบบงานบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ และระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระ
ยา จังหวัดกระบี่ ประจาปีงบประมาณ 2563

57,545

57,545

งานบริหาร สสอ.ปลาย
พระยา

9,925

9,925

งานบริหาร สสอ.ปลาย
พระยา

31 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอปลายพระยา ประจาปี
งบประมาณ 2563

งาน IC รพ.ปลายพระยา

รายละเอียดตามแผนปฏิบัติราชการฯ
ลงชื่อ ......................................................................... ผู้จัดทา/ประสานแผน
(นางสาวธัญญารัตน์ ราชนิยม)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ......................................................................... ผู้เสนอแผน
(นายณัฐพงษ์ ดูงาม)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปลายพระยา

ลงชื่อ ......................................................................... ผู้เห็นชอบแผน

ลงชื่อ......................................................................... ผู้อนุมัติแผน

…..ก.….

คำนำ
แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา ประจาปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงาน
และพัฒนางานสาธารณสุขของหน่วยงานในสังกัด โดยยึดแนวทางแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข
นามาประสานกับการระดมความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ทั้งในประเด็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของการดาเนินงาน เพื่อ ให้ได้แผนปฏิบัติงานที่
สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองต่อความต้องการและการแก้ปัญหาสาธารณสุขในระดับพื้นที่
แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา ปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลที่สาคัญของอาเภอปลายพระยา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผน และมีส่วนช่วยในการจัดทาแผน
ครั้งนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา ปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ จะเป็นกรอบแนวทาง
ที่เป็ นประโยชน์ ต่อหน่ว ยงานในสังกัด และเป็นคู่มือประสานการดาเนินงานกั บหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อส่ งผลถึงการมีสุ ขภาพดีของประชาชนในอาเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ต่อไป
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา
6 ตุลาคม 2562

1

ส่วนที่ 1
บทนา ความเป็นมา ปฏิทินจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
สาธารณสุข

เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา กาหนดจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน มี ก รอบ/ทิ ศ ทาง และทรั พ ยากรในการปฏิ บั ติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564 แบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้น
ผลักดันให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้า นสาธารณสุข ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560-2564 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข
ระดั บ เขตสุ ข ภาพ และแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด กระบี่ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2561-2564
2.เพื่อให้มีแผนปฏิบัติราชการ มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน/ภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภายในหน่วยงาน ทั้งระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับ
ตาบล
3. เพื่ อ เสริ ม พลั ง ใจ สร้ า งความรั ก ความผู ก พั น สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม
ในองค์กรระหว่างทีมบริหาร ปฏิบัติงาน โดยคาดหวังว่าเมื่อหน่วยงานนาแผนสู่
การปฏิบัติจะสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดสาคัญไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
กระบวนงานหลั ก ส าคั ญ ในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการสาธารณสุ ข
เครือข่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 5 กระบวนงานหลัก
ดังนี้
1. เตรียมระบบ / ทีม/เตรียมข้อมูล นโยบายที่เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สถานการณ์ /กาหนดทิศทาง/กลยุทธ์องค์กร
3. กาหนดทิศทาง/กลยุทธ์องค์กร
4. แปลงกลยุทธ์ กาหนดมาตรการบูรณาการสู่การปฏิบัติ จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ
5. รับรองแผนปฏิบัติราชการ/โครงการ
แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕63

2
ปฏิทินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา ประจาปีงบประมาณ 2563
วัน เดือน ปี
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมระบบ / ทีม/เตรียมข้อมูล นโยบายที่เกี่ยวข้อง
1.1 เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา (งานยุทธ์ฯ)กาหนดปฏิทินจัดทาแผนปี ส่ง
แนวทาง/แบบฟอร์ม แจ้งพื้นที่/กลุ่มงาน
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สถานการณ์ /กาหนดทิศทาง/กลยุทธ์องค์กร
2.1 รวบรวมข้อมูล /วิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา สถานการณ์การพัฒนา
2.2 กลุ่มยุทธ์วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม จัดทาชุดข้อเสนอ ทิศทาง /กลยุทธ์การพัฒนา จัดทา
กรอบ แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา ประจาปี 2561 2564 และแผนปฏิบตั ิราชการเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดทิศทาง/กลยุทธ์องค์กร
3.1 เวทีทบทวน เพิ่มเติมข้อมูล ทบทวนข้อเสนอผลการวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 4 แปลงกลยุทธ์ กาหนดมาตรการบูรณาการ
สู่การปฏิบัติ จัดทาแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ
4.1 เวทีรับฟังความเห็นต่อการนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รับฟังข้อเสนอ มาตรการดาเนินงาน
จากตัวแทนภาคีเครือข่ายทุกอาเภอ
4.2 เวทีระดับอาเภอ/หน่วยงานย่อย จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี/ร่างโครงการ ปี
2561
4.3 เวทีชี้แจงแนวทางระเบียบการเงิน/พัสดุ/รูปแบบการเขียนโครงการก่อนเสนอขออนุมัติ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กลุ่มงานในรพ./สสอ./รพ.สต.

30 พ.ค.62

งานยุทธ์ฯ

กลุ่มงานในรพ./สสอ./รพ.สต.
งานยุทธ์/ตัวแทนจากทุกกลุ่มงาน/
ในรพ./สสอ./รพ.สต.

5-9 มิ.ย.62
27-28
มิ.ย.62

งานยุทธ์ฯ
งานยุทธ์ฯ

คณะกรรมการคปสอ.

25 ก.ค.62

งานยุทธ์ฯ

ผู้ประสานแผน

17 ก.ค.62

ผู้ประสานแผน

เวทีร่วม สสจ.

ทุกกลุ่มงาน

22-24 ก.ค.62

กลุ่มงาน

บูรณาการ

7 ส.ค.62

4.4 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอปลายพระยา ประจาปีงบประมาณ 2562
4.5 จัดส่งเอกสารแผนปฏิบตั ิราชการของแต่ละกลุ่มงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการและ
ผู้เกี่ยวข้อง
งานยุทธ์/ตัวแทนกลุ่มงานในรพ./
สสอ./รพ.สต.
ทุกกลุ่มงาน

28-30 ส.ค.62

งานยุทธ์ฯ/งาน
การเงิน/งานพัสดุ
งานยุทธ์ฯ

เวทีวิพากษ์แผน

19 ก.ย. 62

กลุ่มงาน

4.6 จัดส่งร่างโครงการประจาปี 2563 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา

ทุกกลุ่มงาน

20 ก.ย. 62

กลุ่มงาน

งานยุทธฯรวบรวม
ส่งจังหวัด
จัดส่งงานยุทธฯ
อาเภอ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕63

3

วัน เดือน ปี
4.7 จัดทารูปเล่มแผนปฏิบตั ิราชการเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา /ร่าง
โครงการประจาปี 2562
4.8 เวทีตรวจสอบรูปแบบ/การเขียนโครงการก่อนเสนอขออนุมัติ
ขั้นตอนที่ 5 รับรองแผนปฏิบัติราชการ/โครงการ
5.1 พิจารณาให้คารับรองเห็นชอบแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี 2563
5.2. เสนอแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2563 ของเครือข่าย
(สสอ./รพ./รพ.สต.)เพื่อขออนุมัติ นพ.สสจ.
5.3.อนุมัติ,ประกาศใช้แผน,เผยแพร่

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประสานแผน

ระยะเวลา
2 ก.ย. 62

ผู้รับผิดชอบ
งานยุทธ์ฯ

ผู้ประสานแผน

27-28 ก.ย.62

งานยุทธ์ฯ

คณะกรรมการคปสอ.
ผู้ประสานแผน

25 ต.ค. 61
31 ต.ค. 62

งานยุทธ์ฯ
งานยุทธ์

ทุกกลุ่มงาน/ทุกหน่วยงาน

1-15 พ.ย.62
ต.ค. 62
1 พ.ย. – 15 พ.ย. 62

งานยุทธ์

5.4. ทุกหน่วยงานจัดทาโครงการเสนอขออนุมัติ (ผ่านระบบกากับ ตรวจสอบ โครงการ)

ทุกกลุ่มงาน/ทุกหน่วยงาน

หมายเหตุ

งานยุทธ์

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕63

4
แผนภูมิการทางาน (Flow Chart)
การกากับโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานย่อย (สสอ./รพ.
สต./รพ.)

งานยุทธศาสตร์
ระดับอาเภอ

แผนภูมิการทางาน

เริ่มต้น
หน่วยงานย่อย จัดทาโครงการตามรูปแบบที่
กาหนด
ตรวจสอบรายละเอียด/
จัดรูปแบบโครงการ

งานพัสดุอาเภอ
งานการเงินอาเภอ

กลุ่มยุทธฯ อาเภอ

ไม่ถูกต้อง
/ส่งคืนแก้ไข
ตรวจสอบ
รายละเอียด
งบประมาณ

ลงทะเบียนรับโครงการ และเสนอหัวหน้า
กลุ่มงาน/ทาหนังสือนาส่ง

ผอ.รพ.

งานสารบัญ/กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ ระดับจังหวัด

พิจารณาความ
เหมาะสมก่อน
ตัดสินใจ

ไม่เห็นชอบ/
ไม่อนุมัติ

วิธีดาเนินการ
หน่วยงานย่อย จัดทาโครงการตามรูปแบบที่กาหนด
- ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มาที่
E – mail: lailaratniyom2535@gmail.com
karnteerapromrakra@hotmail.com

เอกสาร
- ไฟล์โครงการ

ระยะเวลา
16-21 ส.ค. 62

ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ
- ตรงตามแผนปฏิบัติราชการฯ หรือ นอกแผน กรณีนอกแผนมีบันทึก
ข้อความขอเพิ่มเติมแผน หรือ ขอปรับโครงการ
-รูปแบบโครงการถูกต้องตามแบบที่กาหนด

- โครงการ
๒ ชุด/โครงการ
- แบบ ผ.๒/ ๖1

19-21 ก.ย.62
(3 วัน ทาการ)

- ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ /ความถูกต้องตามระเบียบ
- ถูกต้อง/แก้ไข ส่งคืน กลุ่มงานยุทธ์

- โครงการฉบับจริง จานวน 1 ชุด

24-25 ก.ย.62
(2 วัน ทาการ)

งานการเงิน ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ/ความถูกต้อง ตามระเบียบ
-ถูกต้อง/แก้ไข ส่งคืนกลุ่มยุทธฯ

-โครงการ
1 ชุด/โครงการ
-แบบ ผ.๒/ ๖1

26-28
1 ก.ย.62
(3 วัน ทาการ)

- ลงทะเบียนรับโครงการ และเสนอหัวหน้ากลุ่มภารกิจ เพื่อลงนามผ่าน
โครงการ
- ทาหนังสือนาส่งเพื่อเสนอผู้บริหาร
- ผู้อานวยการพิจารณาลงนามผู้เสนอโครงการ
- ผู้อานวยการพิจารณาลงนามหนังสือนาส่ง
- งานธุรการ ตรวจสอบ ออกเลขหนังสือ และส่งคืน กลุ่มงาน ยุทธ์ฯ

- โครงการฉบับจริง จานวน 1 ชุด
- ใบปะหน้าโครงการ
- แบบ ผ.2/61
- โครงการฉบับจริง จานวน 1 ชุด
- ใบปะหน้าโครงการ
- หนังสือนาส่ง
- แบบ ผ.2/61

2 วัน ทาการ

- นาส่งโครงการไปยัง สสจ.เพื่อ ขออนุมัติต่อไป

-หนังสือนาส่ง
-โครงการ
๒ ชุด/โครงการ
-แบบ ผ.๒/ ๖๐

1 วัน ทาการ

1 วัน

นาส่งโครงการ

อนุมตั ิ
เป้าหมาย ระยะเวลาปฏิบัติงาน ในกรณีไม่มีการส่งคืนแก้ไข รวม 5 วันทาการ กรณีแก้ไข ส่งกลับ จะเริ่มต้นนับระยะเวลาปฏิบตั ิงานจากจุดเริ่มต้นใหม่
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ส่วนที่ 2
สถานการณ์ และปัจจัยทีม่ ีผลต่อการพัฒนาสุขภาพ
และ ปัญหาสาธารณสุขอาเภอปลายพระยา
อาเภอปลายพระยาเป็นที่ราบสูง มีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร มีฝนตกตลอดทั้งปีและผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์มาก จึงเคยเป็น
พื้นที่ที่มีพันธ์ไม้มีค่านานาชนิด เป็นทรัพยากรที่มีค่าของอาเภอ แต่ในปัจจุบันได้มีการบุกรุกป่าเพื่อจับจองเป็นที่ทากิน รวมทั้งการสัมปทานป่าไม้เพื่อปลูกปาล์มน้ามันของภาคเอกชน
ในพื้นที่ จึงทาให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงเป็นจานวนมาก
ประชากร
อาเภอปลายพระยา มีประชากรทั้งสิ้น 38,661 คน สัดส่วนชายหญิงใกล้เคียงกัน เพศหญิง ร้อยละ 49.70 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.30 เป็นวัยเด็ก (อายุ 0-14
ปี) วัยเด็ก จานวน 7,939 คน (ร้อยละ 20.53) อัตราส่วนพึ่งพิง 30.67 วัยทางาน (อายุ 15-59 ปี) จานวน 25,880 คน (ร้อยละ 66.08) ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
จานวน 4,842 คน (ร้อยละ 12.52) อัตราส่วนพึ่งพิง 18.70
ข้อมูลประชากร
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลประชากรจากการสารวจ จาแนกตามกลุ่มอายุ อาเภอปลายพระยา พ.ศ.2562
กลุ่มอายุ (ปี)

ชาย

หญิง

รวม

0-4

จานวน
1,172

ร้อยละ
3.03

จานวน
1,199

ร้อยละ
3.10

2,371

5-9

1,463

3.78

1,319

3.41

2,782

10 - 14

1,469

3.80

1,317

3.41

2,786

15 - 19

1,370

3.54

1,236

3.20

2,606

20 - 24

1,439

3.72

1,371

3.55

2,810
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กลุ่มอายุ (ปี)

ชาย

หญิง

รวม

25 - 29

จานวน
1,552

ร้อยละ
4.01

จานวน
1,488

ร้อยละ
3.85

3,040

30 - 34

1,615

4.18

1,486

3.84

3,101

35 - 39

1,534

3.97

1,637

4.23

3,171

40 - 44

1,518

3.93

1,571

4.06

3,089

45 - 49

1,529

3.95

1,561

4.04

3,090

50 - 54

1,421

3.68

1,371

3.55

2,792

55 - 59

1,107

2.86

1,074

2.78

2,181

60 - 64

711

1.84

773

2.00

1,484

65 - 69

534

1.38

588

1.52

1,122

70 - 74

340

0.88

377

0.98

717

75 – 79

315

0.81

331

0.86

646

80 – 84

204

0.53

271

0.70

475

85 – 89

104

0.27

166

0.43

270

90 - 94

40

0.10

63

0.16

103

95 – 99

10

0.03

13

0.03

23

100 ปีขึ้นไป

1

0.00

1

0.00

2
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กลุ่มอายุ (ปี)
รวม

ชาย
จานวน
19,448

หญิง
ร้อยละ
50.30

จานวน
19,213

ร้อยละ
49.70

รวม
38,661

แหล่งข้อมูล : ที่ทาการปกครองอาเภอปลายพระยา (31 กรกฎาคม 2562)

การวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมอาเภอปลายพระยา
Strengths จุดแข็ง (S)
1.ผู้นาเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง
2.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
3.มีงบประมาณเพียงพอในการดาเนินงาน
4.มีความพร้อมด้านเครื่องมือช่วยชีวิตที่สาคัญ
5.เทคโนโลยีมีความทันสมัย
6.มีการให้บริการแพทย์ทางเลือก
7.มีแนวทางปฏิบัติในทุกกลุ่มโรค เชื่อมโยงถึงเครือข่าย
8.มีการขยายบริการลงสู่รพ.สต.ในกลุ่มโรคเรื้อรัง
โอกาส (Opportunities)
1.ภาคีเครือข่าย อสม. และชุมชนเข้มแข็ง
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณ
3.มีการถ่ายทอดนโยบายด้านสาธารณสุขลงสู่พื้นที่
4.มีงบสนับสนุนด้านกองทุนต่างๆ
5.เป็นสังคมเครือญาติ ประชาชนมีความรู้

Weaknesses จุดอ่อน (W)
1.จานวนบุคลากรไม่เพียงพอ
2.มีข้อจากัดในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
3.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะวิชาการและการใช้เครื่องมือที่สาคัญอย่างต่อเนื่อง
4.เครื่องมือวัสดุทางการแพทย์ไม่เพียงพอ
5.ขาดการประสานงานและสื่อสารเชื่อมโยงในบางงาน
6.การแบ่งงานและกระจายงานไม่ชัดเจน
อุปสรรค (Threats)
1.นโยบายและระเบียบของกระทรวงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
2.การคมนาคมไม่สะดวก ทาให้การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินไม่ครอบคลุมพื้นที่
3.ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง
4.ภารกิจงานซ้อนทับบ่อยครั้ง ทาให้การทางานล่าช้าลง
5.ภาคีเครือข่ายให้ความสาคัญด้านสาธารณสุขน้อยลง
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ปัญหาสาธารณสุข อาเภอปลายพระยา
สาเหตุการป่วย การตาย
ลาดับการป่วย (ผู้ป่วยใน)
1.ปอดบวม
2.หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
3.ไข้จากไวรัส
4.โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
5.ติดเชื้อในกระแสเลือด
6.ท้องเสีย/ถ่ายเหลว

ลาดับสาเหตุการตาย
1. มะเร็ง
2. โรคหัวใจและขาดเลือด
3. อุบัติเหตุจากการขนส่ง
4. ไตวายเรื้อรัง
5. ปวดบวมและปอดอุดกั้น

ปัญหาสุขภาพที่สาคัญของอาเภอปลายพระยา
1. โรคหัวใจและหลอดเลือด
2. โรคความดันโลหิตสูง
3. อุบัติเหตุจากการขนส่ง (จราจรทางบก)
4. วัณโรคปอด
5. โรคเบาหวาน,ไข้เลือดออก
6. โรคมะเร็ง

ลาดับการป่วยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
1.ปอดบวม
2.ไข้เลือดออก
3.วัณโรคปอด
4.ไข้หวัดใหญ่
5.งูสวัด
6.สุกใส
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การกาหนดปัญหาสาธารณสุขอาเภอปลายพระยา และจัดลาดับความสาคัญของปัญหา ปี 2563
ปัญหาสาธารณสุข หมายถึง สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วมีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จากปัญหาความเจ็บป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บ (Diseases) เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ
สุขภาพของประชาชนโดยตรง โดยใช้ข้อมูลจาก อัตราป่วย (โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และ ผู้ป่วยใน ) อัตราตาย และ ปัจจัยบ่งชี้สุขภาพ หรือสภาพการณ์ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาสุขภาพหรือทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา (Priorities setting of health problem) ใช้ตารางตัดสินใจ (Multi-variable decision) จากตัวแปร ต่อไปนี้
1. ขนาดของปัญหา (size of problem) จานวน/อัตราต่อประชากรที่ถูกกระทบจากปัญหา
4. ความตระหนัก การยอมรับหรือความร่วมมือในการแก้ปัญหาของชุมชน
2. ความรุนแรงหรือความเร่งด่วนของปัญหา (severity of problem) คือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่มี
(Community concern) ปัญหาที่ชุมชนตระหนักและให้ความร่วมมือดาเนินการ
ความรุนแรงหรือเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขหากปล่อยไว้นาน อาจเกิดความพิการ หรือเสียชีวิตได้ เป็นต้น
แก้ไข
3. ความเป็นไปได้ แนวโน้มในการปัญหา หรือความยากง่ายในการแก้ปัญหา (Feasibility or easy) เช่น 5. ผลกระทบในระยะยาว (Impact) ปัญหาที่มีผลกระทบในระยะต่าง ๆ
ข้อจากัดทางวิชาการ ข้อจากัดทางการบริหารจัดการ ข้อจากัดด้านเวลาหรือจานวนทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
แก้ปัญหา
ให้น้าหนักของเกณฑ์ และคะแนนปัญหา ดังนี้
น้าหนักของเกณฑ์ (W)
ความสาคัญ
ขนาดของปัญหา
ความร้ายแรงเร่งด่วน
แนวโน้มการแก้ไขปัญหา/ความยากง่าย
ความร่วมมือของชุมชน
ผลกระทบในระยะยาว

น้าหนัก (W)
4
3
5
5
2

คะแนนความตระหนัก/ความสนใจ/ ให้ความร่วมมือ
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สนใจ ให้ความร่วมมือ มากที่สุด
สนใจ ให้ความร่วมมือ มาก
สนใจ ให้ความร่วมมือ ปานกลาง
สนใจ ให้ความร่วมมือ น้อย
สนใจ ให้ความร่วมมือ น้อยที่สุด

คะแนนปัญหา (R)
ขนาดปัญหา,

ความรุนแรง, ผลกระทบระยะยาว

5
หมายถึง
4
หมายถึง
3
หมายถึง
2
หมายถึง
1
หมายถึง
ความยากง่ายในการแก้ปัญหา
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ง่ายที่สุด
ง่ายมาก
ปานกลาง รับได้
ยากมาก
ยากที่สุด

5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

การคิดคะแนน
1.นาคะแนนที่ (R = การให้คะแนนปัญหา) ให้คูณกับน้าหนัก (W =
น้าหนัก)จะได้คะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
2.คะแนนรวมได้จากการรวมขององค์ประกอบทั้ง 5
3.การพิจารณาลาดับความสาคัญตัดสินจากคะแนนรวมโดยให้คะแนนตาม
ตารางการจัดลาดับความสาคัญ
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จัดทา ตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับหลักเกณฑ์
องค์ประกอบ
ปัญหา

ขนาดปัญหา
R

W=4

ความร้ายแรง
R

ผลคะแนนการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาสาธารณสุข
องค์ประกอบปัญหา
ขนาดปัญหา
ปัญหาด้านโรค
R
W=4
2
8
โรคมะเร็ง
4
16
โรคความดันโลหิต
4
16
โรคเบาหวาน
3
12
โรคหัวใจและหลอดเลือด
3
12
อุบัติเหตุจากการขนส่ง
(จราจรทางบก)
4
16
โรคไข้เลือดออก
4
16
วัณโรคปอด
2
8
ฆ่าตัวตายสาเร็จ
ตั้งครรภ์ซ้า
2
8

W=3

ความยากง่าย
R

การยอมรับ

W=5

R

ผลกระทบ

W=5

R

คะแนนรวม

W=2

ปี 2563 เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา
ความร้ายแรง
ความยากง่าย
การยอมรับ
R
W=3
R
W=5
R
W=5
5
15
2
10
3
15
2
6
3
15
5
25
3
9
2
10
3
15
5
15
3
15
5
25
4
12
3
15
3
15

ผลกระทบ
R
W=2
2
4
4
8
4
8
4
8
4
8

3
3
2
2

4
5
2
3

9
9
6
6

2
3
1
2

10
15
5
10

3
2
2
3

15
10
10
15

8
10
4
6

คะแนน
รวม
52
70
58
75
62

ลาดับที่

58
60
41
41

5
4
7
7

6
2
5
1
3
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1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2560-2579)
วิสัยทัศน์ (Vision) : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 6 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ความมั่นคง

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้าง
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
ความสามารถในการแข่งขัน
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนา (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทัว่ ถึง
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การสร้าง
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
โอกาส ความเสมอภาคและเท่า (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
เทียมกันทางสังคม
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
(1) จัดระบบอนุรกั ษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6. การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการภาครัฐ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (ปี 2563)
1.วิสัยทัศน์ (Vision):

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

2.พันธกิจ (Mission):

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน

2.ค่านิยมองค์กร (Core Values): MOPH
M: Mastery คือ เป็นนายตนเอง
3.เป้าหมาย (Ultimate Goal):

O: Originality คือ เร่งสร้างสิ่งใหม่

P: People centered approach คือ ใส่ใจประชาชน

H: Humility คือ ถ่อมตนอ่อนน้อม

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มคี วามสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์ 4 Excellence 15 แผนงาน 41 โครงการ 58 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention
Promotion & Protection Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
แผนงานที่ 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและพื้นที่เฉพาะ
แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
แผนงานที่ 15 การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
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2.แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (สานักงานจังหวัดกระบี่, กันยายน 2559)
วิสัยทัศน์ “เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง”
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยว สีเขียว (Green Tourism) เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและ
นานาชาติ
๒. ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
๔.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑.พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการ
ท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)
เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
และนานาชาติ

เป้าประสงค์
(๑) จังหวัดกระบีเ่ ป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพในระดับนานาชาติ
(๒) รายได้จากการท่องเที่ยวและจานวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(๓) มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
รองรับการท่องเที่ยวที่ได้คุณภาพ มาตรฐานสากล
และเพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้
(๔) นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(๕) การเจริญเติบโตทางการท่องเที่ยวมีผลต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีการจ้างงาน สร้างรายได้
และกระจายรายได้
(๖) เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดสู่ภมู ิภาค
และนานาชาติ
(๗) การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างยั่งยืน
สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
(๑) อัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๘ จากปีที่ผ่านมา
(คานวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๑๘)
(๒) จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาสิ่ง
อานวยความสะดวกหรือโครงสร้างพื้นฐานไม่น้อย
กว่า ๓ แห่งต่อปี (คานวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๗๒๕๕๘ พัฒนาเฉลี่ย ๓ แห่งต่อปี)
(๓) อัตราการลดลงของจานวนคดีอาญาและอุบตั ิภัย
ที่เกิดกับนักท่องเที่ยว ลดลงไม่ตากว่
่ า
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี (คานวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๗๒๕๕๘ ลดลงเฉลีย่ ร้อยละ ๑๐ ต่อปี)
(๔) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(GPP) สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๘ จากปีที่ผ่านมา (คานวณจาก
ค่าฐานปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
๑๗.๕)

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
(๑) ฟื้นฟู ปรับปรุง จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว
และสร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อานวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน
(๓) สร้างความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนในความ
เป็นเจ้าบ้านที่ดี และพัฒนาบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว
ให้มีการบริการที่เป็นเลิศ
(๔) พัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความ
หลากหลาย
(๕) พัฒนาระบบสร้างความปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยว และการจัดการภัยพิบัติ ให้ได้มาตรฐาน
(๖) สร้างภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองท่องเที่ยวสี
เขียวให้เป็นที่รู้จัก ทาการตลาดและประชาสัมพันธ์
เชิงรุก และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ภูมภิ าคและ
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๒: ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต
ด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร
อย่างครบวงจร ควบคู่กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

เป้าประสงค์

(๑) แหล่งผลิตปาล์มน้ามันคุณภาพ
(๒) สินค้าเกษตรมีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน และมี
มูลค่าเพิม่ จากการแปรรูป นวัตกรรม และ
องค์ความรู้
(๓) เกษตรกรรมมีความหลากหลาย มีเสถียรภาพ
ทางการเกษตร มีความมั่นคงด้านอาหาร
(๔) มูลค่าการผลิตด้านการเกษตรขยายตัว
เกษตรกรมีความมั่นคงด้านรายได้
(๕) เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสะอาด และมีการใช้
พลังงานทดแทน

ตัวชี้วัด
(๕) จานวนกิจกรรมหรือการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและต่างประเทศ ไม่
ต่ากว่า ๒ กิจกรรมหรือครั้ง ต่อปี (คานวณจากค่า
ฐานปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ดาเนินการเฉลี่ย ๒ ครั้งต่อปี)
(๖) ร้อยละของจานวนพื้นที่ตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลที่มีคณ
ุ ภาพน้าทะเลจากการตรวจวัด
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับดี ไม่ตาร้
่ อยละ ๗๐ ของ
จานวนตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด (คานวณจาก
ค่าฐานปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ ๖๒
เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลจากฐานเดียวกัน ๒ ปี)
(๑) เปอร์เซ็นต์น้ามันปาล์มดิบที่สกัดได้โดยเฉลี่ยทั้ง
จังหวัดไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๗.๕ (คานวณจาก
ค่าฐานปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ เปอร์เซ็นต์น้ามันเฉลี่ย
ร้อยละ ๑๗.๔)
(๒) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการผลิตของสินค้า
เกษตรที่แปรรูปโดยใช้นวัตกรรม เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๖ จากปีที่ผ่านมา (คานวณจาก
ค่าฐานปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๖
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ มีการเก็บข้อมูลปี ๒๕๕๗
ปีแรก)
(๓) อัตราการขยายตัวของจานวนเกษตรกรทีไ่ ด้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้มีอาชีพและรายได้
เสริมด้านเกษตร เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕ จากปีที่
ผ่านมา (คานวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๘ ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ มีการเก็บข้อมูล
ปี ๒๕๕๘ ปีแรก)

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
นานาชาติ
(๗) พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า
และบริการท่องเที่ยว ให้ได้คณ
ุ ภาพและมีอัตลักษณ์เชิงพื้นที่
(๘) ควบคุมและจัดระเบียบผังเมืองให้เป็นไปตาม
กฎหมาย มีระเบียบ สวยงาม โดยคานึงถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาคุณภาพการผลิต
ปาล์มน้ามันและยางพารา
(๒) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปสินค้า
เกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
(๓) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรในการผลิตและการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรให้มีคณ
ุ ภาพ และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่
(๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม
(๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้าที่มี
ประสิทธิภาพและระบบชลประทานที่ครอบคลุม
ทั่วถึง
(๖) ขยายฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย
เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริม และความมั่นคง
ด้านอาหาร
(๗) ส่งเสริมการทาเกษตรชีวภาพ เกษตร
ผสมผสาน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูส่ ังคม
น่าอยู่ และปรับตัวรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์

(๑) ประชาชนมีความสุข และมีคณ
ุ ภาพชีวิตดี
(๒) เยาวชนมีการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
(๓) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ
(๔) ประชาชนมีงานทา
(๕) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(๖) การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง

ตัวชี้วัด
(๔) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์ที่
สาคัญเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา
(คานวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๘)
(๕) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(GPP) ภาคเกษตร ขยายตัวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗ จากปีที่ผ่านมา (คานวณจากค่าฐานปี
๒๕๕๕-๒๕๕๗ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๖.๕)
(๖) จานวนโรงงานอุตสาหกรรมกลั่นน้ามันปาล์มดิบ
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสะอาด ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๗๕ ของโรงงานอุตสาหกรรมกลั่นน้ามัน
ปาล์มดิบทั้งหมด (คานวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๗ ๒๕๕๙
มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ ๗๑)
(๗) อัตราการขยายตัวของปริมาณการผลิตพลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕ จาก
ปีที่ผ่านมา (คานวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๘ ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๕ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ มีการเก็บ
ข้อมูลปี ๒๕๕๘ ปีแรก)
(๑) ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกินร้อยละ
๗.๗ (คานวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
มีค่าร้อยละ ๗.๗)
(๒) ร้อยละของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ได้รับการ
แก้ไขและผ่านเกณฑ์ จปฐ.ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
(คานวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ ๕๘)

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
(๘) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร และท่าเทียบ
เรือประมง (สะพานปลา) ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
(๙) ส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
(๑๐) พัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อใช้เป็นแหล่ง
พลังงานทางเลือกของจังหวัด

(๑) เสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและความ
ร่วมมือของเครือข่ายเพื่อปรับตัวให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง
(๒) ป้องกัน บาบัด และปราบปราม การแพร่
ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทุกกลุ่ม
(๓) สร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่ประชาชนทุกพื้นที่
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เป้าประสงค์
(๗) แรงงานและผู้ด้อยโอกาสได้รบั การคุ้มครอง
จากสวัสดิการ
(๘) ประชาชนได้รับบริการจากสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ

ตัวชี้วัด
(๓) อัตราการขยายตัวของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบ O-Net ในกลุ่มวิชา
สาระหลัก ของนักเรียนชั้น ม.๓ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓ (คานวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓)
(๔) อัตราการขยายตัวของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบ O-Net ในกลุ่มวิชา
สาระหลัก ของนักเรียนชั้น ม.๖ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖ (คานวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๖)
(๕) จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ ๑๕๕๙ ไม่ต่ากว่า ๙.๖ ปี (คานวณจากค่าฐาน
ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ มีค่าเฉลี่ย ๙.๖ ปี)
(๖) ร้อยละของสถานพยาบาลทีไ่ ด้รับการรับรอง
คุณภาพ HA ต่อสถานพยาบาลทัง้ หมดมีไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๕๐ (คานวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
มีค่าร้อยละ ๕๐)
(๗) อัตราการว่างงานไม่เกินร้อยละ ๓ (คานวณจาก
ค่าฐานปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ ๒)
(๘) อัตราการลดลงของคดีอาญา ลดลงไม่ตากว่
่ า
ร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา (คานวณจากค่าฐาน
ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓)
(๙) ร้อยละของหมูบ่ ้านที่มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดระดับรุนแรงมีไม่เกินร้อยละ ๑๐
ของหมู่บ้านทั้งหมด (คานวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๐)

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
(๔) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชน และ
พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย
(๕) พัฒนาศักยภาพของแรงงานให้มีขีด
ความสามารถพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
แรงงาน
(๖) พัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม
(๗) จัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย และดูแลผูด้ ้อยโอกาส ผู้พิการ
คนชรา
(๘) สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ของคนกระบี่ และ
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิต
(๙) ยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข
และส่งเสริม ป้องกัน ก่อนการรักษา
(๑๐) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(๑๑) ส่งเสริมการดารงชีวิตตามแนวทางพระราช
ดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
(๑๒) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕63

17
ประเด็นยุทธศาสตร์
๔.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

เป้าประสงค์
๑. พื้นที่ ชุมชน มีการบริหารจัดการ รักษา และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟู
ให้คงความอุดมสมบูรณ์
๓. แหล่งน้าไม่เกิดมลพิษและมีคณ
ุ ภาพดี
๔. เป็นเมืองสะอาด มีการบริหารจัดการขยะที่
ถูกวิธี
๕. ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
(๑) จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีไม่ต่ากว่า ๖๐ โครงการ
(คานวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ มีค่าเฉลี่ย
๖๐ โครงการ)
(๒) พื้นที่ป่าหรือที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกและมีการ
จับกุม ได้รับการฟื้นฟูไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐
ของพื้นที่ป่าหรือที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกและมีการ
จับกุม (คานวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘ )
(๓) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมด (คานวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๖ ๒๕๕๘
มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ ๘๐)
(๔) ร้อยละของแหล่งน้าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมีไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของแหล่งน้าทั้งหมด
(คานวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ๔๕)
(๕) จานวนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา
ทั้งจังหวัด ไม่ต่ากว่า ๓๐ กิจกรรม (คานวณ
จากค่าฐานปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ มีค่าเฉลี่ย ๒๕
กิจกรรม)

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
(๑) คุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูพื้นที่ป่า และป่า
อนุรักษ์
(๒) ป้องกันและควบคุมการสร้างมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
(๓) พัฒนาระบบบาบัดมลพิษที่มีคณ
ุ ภาพ ได้
มาตรฐาน และเพียงพอ
(๔) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการจัดการอย่างมีส่วน
ร่วม
ของชุมชน
(๕) บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โดยคานึงถึงภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
(๖) บาบัดรักษา ดูแลทรัพยากรแหล่งน้าของ
จังหวัด
(๗) สร้างจิตสานึกของประชาชน ไม่ให้ทาลายและ
มีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๘) ส่งเสริมกิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3. นโยบาย Krabi Global City
เป้าหมาย คือ การผลักดันให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองสาคัญและเมืองแลนด์มาร์คของโลก (Global City) เป็นเมืองสาคัญที่ปรากฏในแผนที่โลกที่เป็นหนึ่งในจุดหมาย
ปลายทางที่นักเดินทางต้องการมาเยือน นึกถึงประเทศไทยจะต้องคิดถึงจังหวัดกระบี่เป็นลาดับแรก (Think of Thailand, think of Krabi )
แนวทางพัฒนา ประกอบด้วย
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
๑.Q-City
เมืองสะอาด (Clean City)
เมืองสีเขียว (Green City)
เมืองปลอดภัย (Safety City)
เมืองสุขภาพ (Healthy City)
เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City )
เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality Tourist Destination City)
๓. Oil Palm City เมืองแห่งปาล์มน้ามัน
๔. Education
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน จัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๕. Tourism
เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ ควบคู่กับการท่องเที่ยวสีเขียว (Green tourism) เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
๖. Art Gallery & Culture City เมืองแห่งศิลปะควบคู่การท่องเที่ยว
- ปี 2561-๒๕๖๒ จังหวัดกระบี่ เป็นเจ้าภาพ Krabi Art Olympic 20๑๘ มีการแสดงผลงานของศิลปินทั่วโลกประมาณ ๑๐๐ คน
๗. Starry เมืองสีสันแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมยามค่าคืน ยกระดับถนนคนเดิน
๘. Halal การท่องเที่ยวเชิงฮาลาล ภาคธุรกิจฮาลาล-โรงแรม,ร้านอาหาร,OTOP ภาคชุมชนฮาลาล ในแหล่งท่องเที่ยว
๙. (เพิ่มเติม จากรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
- Smart travel การจัดการเรื่องความปลอดภัย ทั้งทางทะเล ทางบก
- Stronger, together เดินหน้าไปด้วยกัน
สร้าง “ตาบลคุณภาพ ตาบล A : มีผู้นาดี รพ.สต.ดี ดูแลคนป่วย คนด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุดี OTOP มีเอกลักษณ์ชุมชนรับท่องเที่ยว”
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นโยบายและแนวทางการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่
นายอภิชัย ลิมานนท์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยงานหลักด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดกระบี่ มีภารกิจดูแลประชาชนทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนสิน้ อายุขัย ต้องทางานทั้งในมิติสุขภาพ สังคม
และเศรษฐกิจ เพื่อลดความเจ็บป่วย ลดความจนของประชาชน โดยมุ่งเน้นนโยบายที่ต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทุกคน ใน 3 ด้านดังนี้
1 .ให้ความการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ เพื่ อสืบสาน รักษา ต่อยอด และ
พัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. ขับเคลื่อนงานสนองตอบยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมสนองตอบตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธาร ณสุข และ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้น “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทาให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” ใน 5 ด้าน ดังนี้
2.1 การดูแลให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อให้คนไทยในจังหวัดทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการ
เจ็บป่วยโรคเรื้อรัง
2.1.1 สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรูด้ ้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการออกกาลังกายและโภชนาการที่ถูกสุขอนามัย โดยส่งเสริม
ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
2.1.2 พัฒนาเด็กไทยให้มีคณ
ุ ภาพ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์อย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย มีคุณภาพเพื่อส่งต่อการพัฒนาในระยะถัดไป
2.1.3 จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ ให้ผสู้ ูงอายุมีสุขภาพดี ลดจานวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เข้าถึงบริการอย่างมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมให้
ชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามาจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ โดยกากับดูแลให้มมี าตรฐาน
2.1.4 จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสีย่ งต่อสุขภาพ วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โรค
ระบาด โรคอุบีติใหม่ อุบัติซ้า การคุ้มครองผู้บริโภค โดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามาจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุ โดยกากับดูแลให้มมี าตรฐาน
2.2 การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้า ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
2.2.1 เพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของจังหวัด ลดความแออัดใน
โรงพยาบาลทั่วไป เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิทมี่ ีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งการพัฒนาห้องฉุกเฉินให้
มีประสิทธิภาพ
2.2.2 พัฒนาและยกระดับความรูอ้ าสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจาบ้าน ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการ เข้าถึงข้อมูล และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย์
2.2.3 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ได้แก่ ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
ระบบคิวระบบงานบริการของโรงพยาบาล ระบบส่งต่อ ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการสุขภาพให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการบริหารจัดการระบบ
บริการสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
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2.3 ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และไม่เกิดผลกระทบทางสังคม
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2.4.1 ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ ระบบบริการและทรัพยากรสู่หน่วยบริการในพื้นที่ให้เกิดความคล่อ งตัว และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น
2.4.2 สร้างขวัญกาลังใจบุคลากร ดูแลตั้งแต่เริ่มเข้าทางาน ทั้งความปลอดภัย และความสุขในการทางาน มีการพัฒนาศักยภาพ ความก้าวหน้าในอาชีพ เพิ่อ
ธารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพในการบริการแก่ประชาชน
2.5 พัฒนาด้านวิชาการ งานวิจัย ขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม
3. ขับเคลื่อนงานตอบสนองแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ และประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ โดยพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ ยว และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ของประชาชน
*********************************************************************************************************************************************************************************
23 กันยายน 2562
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กรอบแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข จังหวัดกระบี่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2464
วิสัยทัศน์ (Vision) : คนกระบี่สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพได้คุณภาพ
นิยาม
คนกระบี่สุขภาพดี

หมายถึง คนไทย (มีเลขประจาตัวประชาชนไทย13 หลัก) ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่ มีภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทาง
สังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy Birth: LE) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health
Adjusted Life Expectancy: HALE) สูงขึ้น การป่วย การตาย จากโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสาคัญในพื้นที่ลงลง มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
และจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน อย่างเหมาะสม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

เจ้าหน้าที่มีความสุข

หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขในองค์กรมีคุณภาพและมีความสุขในการทางานตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพื้นที่ และเครือข่าย
กาลังคนด้านสุขภาพมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ตามเกณฑ์

ระบบสุขภาพได้คุณภาพ

หมายถึง การจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีความสมดุลเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ทั้ง
ระดับปฐมภูมิ (primary care) ระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care ) และ ระดับตติยภูมิขั้นสูง (Supra Tertiary
Care) มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม รวมถึงการจัดบริการคุณภาพ
รองรับ กลุ่มเปราะบาง แรงงานต่างด้าว และ การสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม
ตรวจสอบได้ ได้คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมายหลัก/ตัวชี้วัดหลัก (Corporate KPIs):
1. อายุคาดเฉลีย่ เมื่อแรกเกิด ไม่นอ้ ยกว่า 78 ปี
(ปี 2559 ชาย 73.20 ปี หญิง 77.54 ปี รวม 75.36 ปี ,เป้าหมาย กสธ. ปี 61= 75 ปี,64=77ปี)
2. อายุคาดเฉลีย่ ของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 69 ปี
(เป้าหมาย กสธ. ปี 61= 65.6 ปี,64 = 67 ปี)
3. ดัชนีความสุขของคนทางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
(จ.กระบี่ ปี 61= 63.10 ปี, เป้าหมาย กสธ. ปี 61= 60 ปี, 64 แผนเดิม = 50 )
4. สถานบริการได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ร้อยละ 100
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พันธกิจ (Mission):
1. พัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ เสมอภาค และเป็นธรรม
1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่อย่างเหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาไทย ประชาชนเข้าถึงบริการทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน
1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 พัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาสาธารณสุขโดยกระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพในพื้นที่
1.4 สนับสนุน ระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค และการบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง
2. บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ และ มีความสุขในการทางาน ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพื้นที่
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพและทุกภาคส่วนของสังคมให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ค่านิยม (Core value) :

“MOPH” เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม

Mastery

เป็นนายตนเอง

Originality
People centered approach
Humility

เร่งสร้างสิ่งใหม่
ใส่ใจประชาชน
ถ่อมตนอ่อนน้อม

การเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องสมดุล ตามกรอบคุณธรรม
จริยธรรม
การมีพลังทางความคิดที่ไม่หยุดนิง่ คิดพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
การปฏิบัตติ ่อประชาชนด้วยความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ดุจญาติมติ ร
การเป็นคนที่มีจติ ใจอบอุ่น อ่อนโยน พร้อมที่จะรับฟังผู้อื่นด้วยความเข้าใจและให้อภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีข องประชาชนโดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (PP&P: Health Promotion, Disease Prevention, Consumer & Environmental Protection Excellence)
2. พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กาหนด เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)
3. บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ และ มีความสุขในการทางานตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพื้นที่ (People Excellence)
4. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล (Governance
Excellence)
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เป้าประสงค์ / เป้าหมายการให้บริการ
1. ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้อ งกันควบคุมโรค
ภัยสุขภาพ ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2. ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3. บุคลากรสาธารณสุขมีคุณภาพ มีความสุขในการทางานตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของพื้นที่
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน
1. แผนงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. แผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3. แผนงานบริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพ
4. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
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ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี/แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (ปี 2563)
/แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ /กรอบแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561-2564
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
2560-2579
เป้าประสงค์
กระทรวงสาธารณสุข
เป้าหมายบริการ
กระทรวงสาธารณสุข
4 ยุทธศาสตร์กระทรวง
15 แผนงานกระทรวง
45 โครงการ
วิสัยทัศน์
สาธารณสุขจังหวัดกระบี่
4 แผนงาน
19 มาตรการ

1 ความมั่นคง

2 การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ประชาชนสุขภาพดี (ช.1,2,3,4,5)
ประชาชน
ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรค
ทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี
และภัยสุขภาพ
(ช.3,4)
(ช.1,2,3,5)
1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
1-4 ( 4 แผนงาน)
1-12 ( 12 โครงการ)
คนกระบี่สุขภาพดี

ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่
มีคุณภาพมาตรฐาน (ช.1,2,3,4)

1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค/ ภัยสุขภาพ คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1-8

2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

2 บริการเป็นเลิศ
5-9 ( 5 แผนงาน)
13-34 ( 22โครงการ)

9-11

4 การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

5 การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

เจ้าหน้าที่มีความสุข (ช,6)

ระบบสุขภาพยั่งยืน (ช.4,6)

3 บุคลากรเป็นเลิศ
10 ( 1 แผนงาน)
35-37 ( 3 โครงการ)
เจ้าหน้าที่มีความสุข

ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(ช.2,4,6)
4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
11-15 ( 5 แผนงาน)
38-45 ( 8 โครงการ)
ระบบสุขภาพได้คุณภาพ

3 บริหารจัดการบุคลากร
ด้านสุขภาพ
12-15

4 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
16-19

ผังเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ ปี 2561-2564 /กรอบแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561-2564
วิสัยทัศน์จังหวัดกระบี่
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ ปี
2561-2564
มาตรการด้านสาธารณสุข
จังหวัดกระบี่ ข้อที่

“เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง”
1:พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยว สี
2: ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้าน
3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 4: อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
เขียว (Green Tourism) เพิ่มศักยภาพให้ได้
การเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร
และปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการ
อย่างครบวงจร ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ
สะอาดและพลังงานทางเลือก
6,7,9,10,11 ,15

6

ทุกแผนงาน /มาตรการ

7
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กรอบแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข อาเภอปลายพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2464
วิสัยทัศน์ (Vision) : คนปลายพระยาสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพได้คุณภาพ
นิยาม
คนปลายพระยาสุขภาพดี

หมายถึง คนไทย (มีเลขประจาตัวประชาชนไทย ๑๓ หลัก) ทีอ่ าศัยอยู่ในอาเภอปลายพระยา ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป มีภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทาง
ปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy Birth: LE) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
(Health Adjusted Life Expectancy: HALE) สูงขึ้น การป่วย การตาย จากโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสาคัญในพื้นที่ลงลง มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และ
จัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน อย่างเหมาะสม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

เจ้าหน้าที่มีความสุข

หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขในองค์กรมีคุณภาพและมีความสุขในการทางานตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพื้นที่ และภาคีเครือข่ายกาลังคนด้าน
สุขภาพมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ตามเกณฑ์

ระบบสุขภาพได้คุณภาพ

หมายถึง การจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีความสมดุลเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ทั้งระดับปฐมภูมิ
(primary care) ระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care ) และ ระดับตติยภูมิขั้นสูง (Supra Tertiary Care) มีคุณภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่ วถึง เป็นธรรม รวมถึงการจัดบริการคุณภาพรองรับ กลุ่มเปราะบาง แรงงาน
ต่างด้าว และ การสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ได้คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

พันธกิจ (Mission) :
1. พัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ เสมอภาค และเป็นธรรม
1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่อย่างเหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาไทย ประชาชนเข้าถึงบริการทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน
1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล (หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า)
1.3 พัฒนา และต่อยอดรูปแบบการแก้ปัญหาสาธารณสุขโดยกระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพในพื้นที่
1.4 สนับสนุน ระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค และการบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขที่ เกี่ยวข้อง
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๒. บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ และ มีความสุขในการทางาน ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพื้นที่
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพและทุกภาคส่วนของสังคมให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ค่านิยม (Core value) :

“MOPH” เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
Mastery

เป็นนายตนเอง

การเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ดาเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
สมดุล ตามกรอบคุณธรรมจริยธรรม

Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่

การมีพลังทางความคิดที่ไม่หยุดนิง่ คิดพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

People centered approach

ใส่ใจประชาชน

การปฏิบัตติ ่อประชาชนด้วยความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ดุจญาติมติ ร

Humility

ถ่อมตนอ่อนน้อม

การเป็นคนที่มีจติ ใจอบอุ่น อ่อนโยน พร้อมที่จะรับฟังผู้อื่นด้วยความเข้าใจและให้อภัย

ตัวชี้วัดหลัก (Corporate KPIs):
1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า ๗๘ ปี
2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า ๖๙ ปี
๓. ดัชนีความสุขของคนทางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๔. สถานบริการได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐
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ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ( PP&P: Health Promotion ,Disease Prevention , Consumer & Environmental Protection Excellence)
๒. พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กาหนด เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)
3. บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ และ มีความสุขในการทางานตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพื้นที่ (People Excellence)
4. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล (Governance
Excellence)

เป้าประสงค์
๑. ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุม
โรค ภัยสุขภาพ ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๒. ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
๓. บุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขมีคุณภาพ มีความสุขในการทางานตอบสนองต่อปัญหา
และความต้องการของพื้นที่
๔. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน
๑. แผนงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. แผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
๓. แผนงานบริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพ
๔. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
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รายละเอียดยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ( PP&P: Health Promotion ,Disease Prevention , Consumer & Environmental
Protection Excellence)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
แผนงาน
1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ป ร ะ ช า ช น มี พ ฤ ติ ก ร ร ม 1. พัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี สมวัยมากกว่า ร้อยละ 80
ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สุ ข ภ า พ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร 2 อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน ต่อพันประชากร (ปี 62 ไม่เกิน 34)
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค
และคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สุขภาพของตนเอง ครอบครัว 3. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการดูแลตาม Care plan ร้อยละ 90
ภัยสุ ขภาพ คุ้มครอง
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และชุมชน ได้อย่างเหมาะสม 4. สัดส่วนผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับการคัดกรองเข้าสู่ระบบการบาบัดรักษา ตามโครงการ ๓ ล้าน ๓ ผู้บริโภคด้านสุขภาพ
และเสริมสร้างพฤติกรรม
ตามช่วงวัย ได้รับการส่งเสริม ปีฯเป้าหมาย ร้อยละ 50
แ ล ะ อ น า มั ย
สุขภาพที่ดีของประชาชน
สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค 5.สัดส่วนผู้เข้ารับการบาบัดรักษาที่ลดระดับความเสี่ยงของการดื่มลงอย่างน้อย 1 ระดับได้ สิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของทุก ภั ย สุ ข ภาพ ตลอดจนการ เป็นระยะเวลา 1 ปี เป้าหมาย( CVD Risk )ร้อยละ20
ภาคส่วน ( PP&P: Health คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 6. ลดอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร
Promotion ,Disease
และอยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ 7. ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่น้อย
Prevention , Consumer เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี กว่า ร้อยละ ๙๐
& Environmental
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค 8.ลดจานวนผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก (ลาไส้, ปากมดลูก, เต้านม, ปอด และ ตับ)
Protection Excellence) ส่วน
9. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงมากกว่าร้อยละ 20 ของ ค่ามัธยฐาน (median)
ย้อนหลัง 5 ปี
10. อัตราความสาเร็จของการรักษา (Success rate) > ร้อยละ 90
11.ลดจานวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงร้อยละ 10 ต่อปี (ปี 2564 ไม่เกิน 1,000 ต่อแสน
ประชากร)
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แผนงาน : แผนงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
มาตรการ/แนวทางการพัฒนา :
มาตรการ/แนวทางพัฒนา
1. พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพโดยการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย
- กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กมี
พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน
- เด็กวัยเรียน ฉลาด แข็งแรง สูงดีสมส่วนเพิ่มขึ้น และมีการตั้งครรภ์ไม่พร้อมลดลง
- ประชาชนวัยทางาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ และสถานที่ทางานส่งเสริมการมี
สุขภาพดี มีความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในสังคม มีความมั่นคงปลอดภัย และมีสุขภาพแข็งแรง

โครงการ (ปี ๒๕๖3)
โครงการ พัฒนางานทันตสุขภาพและส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านทันตสาธารณสุข อาเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ ปี 2563
โครงการส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง ฟื้นฟูสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) เครือข่าย
บริการสุขภาพอาเภอ ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียน อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ปีงบประมาณ 2563
โครงการ ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง ฟื้นฟูสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ และให้บริการดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว อาเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ ปี 2563

2. พัฒนาระบบและกลไก การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน - บูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรค ภัย
ได้จริง
พิบัติและภัยสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประจาปี
งบประมาณ 2563

3. กาจัด กวาดล้าง ควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า
การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า ให้สามารถสกัดกั้น และลดผลภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา
การแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที
จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563
โครงการสนับสนุนการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ
2563
4.ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และควบคุมปัจจัยเสี่ยง เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน - โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เครือข่ายบริการสุขภาพ อาเภอปลายพระยา จังหวัด
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มาตรการ/แนวทางพัฒนา

โครงการ (ปี ๒๕๖3)
กระบี่ ปีงบประมาณ 2563

5. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ปลุกจิตสานึก กระแสนิยมการป้องกันและแก้ไข - โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า
ปัญหา ยาเสพติด แก่กลุ่มเสี่ยง และภาคีเครือข่าย
และลดผลภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563
6. ส่งเสริม พัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร และคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ - โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ปีงบประมาณ 2563
สุขภาพและบริการสุขภาพ
7.พัฒนาและบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ Green & Clean และ - บูรณาการร่วมกับโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรค
คุ้มครองประชาชนจาก ผลกระทบ ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
อุบัติใหม่ อุบัติซ้า และลดผลภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563
8. สร้างระบบพี่เลี้ยง เสริมพลังพัฒนาความร่วมมือ และ เสริมระบบ กลไก ช่อง โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพและส่งเสริมตาบลจัดการคุณภาพชีวิตสู่อาเภอ
ทางการสื่ อสาร/ประชาสั มพั น ธ์ ข่าวสารสุ ข ภาพ เพื่ อเสริม สร้า งความรอบรู้ ด้า น คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างชมรมอสม.หมอประจาบ้านด้วยภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการสุขภาพ
สุขภาพ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่ เครือข่ายสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพ ชุมชน
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563
ชีวิตประชาชนและการจัดการสุขภาพแบบบูรณากรทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล/ ท้องถิ่น
ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กาหนด เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)
ประเด็นยุทธศาสตร์
2. พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่
ก าหนด เพื่ อให้ บริ การที่ เป็ นเลิ ศ
(Service Excellence)

เป้าประสงค์
ประชาชน และ
นักท่องเที่ยว เข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
แผนงาน
1. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ แต่ละสาขา เชื่อมโยงบริการแต่ พัฒนาระบบบริการ
ละระดับอย่างสมดุล
สุขภาพ
2. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจาหน่ายจากการ
บาบัดรักษา
3. อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า ร้อยละ 85
แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
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แผนงาน : แผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
มาตรการ/แนวทางการพัฒนา :

มาตรการ/แนวทางพัฒนา
9.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครอบคลุมทุกระดับบริการ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายหนึ่งเดียวด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินและ
ระบบส่งต่อคุณภาพ

10.พั ฒ นาระบบสุ ข ภาพคุ ณ ภาพ ตามโครงการพระราชด าริ ฯ
เข้าถึงพื้นที่พิเศษ กลุ่มเปราะบาง แรงงานต่างด้าว และ ยกระดับ
การสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว และประชาคมอาเซียน
11.ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ / เมืองสมุนไพร / เมือง
สปา ครบวงจร

โครงการ ระดับจังหวัด (ปี 2563)
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประจาปี 2563
โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย และการคุ้มครอง ส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย อาเภอปลายพระยา
ปีงบประมาณ 2563
โครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจกในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจาปี
2563
โรงพยาบาลปลายพระยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และวัณโรค เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ(แผนรับมือการเกิดอัคคีภัยรพ.) พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา ปีงบประมาณ 2563

-

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ และ มีความสุขในการทางาน ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพื้นที่ (People
Excellence)

ประเด็นยุทธศาสตร์
3.บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพ
ให้ มีคุ ณภาพ และ มี ความสุ ขในการ
ทางาน ตอบสนองต่อปัญหาและความ
ต้ องการของพื้ นที่ ( People
Excellence)

เป้าประสงค์
บุ ค ลากรสาธารณสุ ข มี คุ ณ ภาพ
มีความสุขในการทางานตอบสนอง
ต่ อ ปั ญ หาและความต้ อ งการของ
พื้นที่

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพ
มาตรการ/แนวทางการพัฒนา :
มาตรการ/แนวทางพัฒนา
12.ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิต การพัฒนาบุคลากร ให้มี
ความสุข เป็นมืออาชีพ มีค่านิยม MOPH และธารงรักษาให้คงอยู่
13. พัฒนาเครือข่ายกาลังคน อสม. และ อสค. ให้มีศักยภาพดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
แผนงาน
1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happy บริหารจัดการ
Work Life Index) และ Core Value "MOPH" ไปใช้
บุคลากรด้านสุขภาพ
2. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์
ที่กาหนด
3. ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผ่านเกณฑ์บุคคลต้นแบบ

โครงการ ระดับจังหวัด (ปี 2563)
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร
2563

โรงพยาบาลปลายพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

- บูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพและส่งเสริมตาบลจัดการคุณภาพชีวิตสู่อาเภอคุณภาพ
ชีวิต และเสริมสร้างชมรมอสม.หมอประจาบ้านด้วยภาคีเครือข่ายเพือ่ จัดการสุขภาพชุมชน
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารด้านการแพทย์และการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพ และ ยึดหลักธรรมาภิบาล (Governance
Excellence)
ประเด็นยุทธศาสตร์
4.สนับสนุนและพัฒนา
ระบบบริหารด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
(Governance
Excellence)

เป้าประสงค์
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้าน
การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข มี ป ระ
สิทฺธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตาม
หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
2) รพศ./รพท. ร้อยละ 100 และ รพช. ร้อยละ 80 ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
3) รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 100
4) หน่วยบริการสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ ร้อยละ 60
5) โรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 6
6) หน่วยงานนาผลงานวิจัย/R2R นาไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 25
7) หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA ร้อยละ 100

แผนงาน
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐด้าน
การแพทย์และการ
สาธารณสุข

แผนงาน : แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
มาตรการ/แนวทางการพัฒนา :
มาตรการ/แนวทางพัฒนา
โครงการ ระดับจังหวัด (ปี 2563)
14. พัฒนาระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ให้มีความ เป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลปลายพระยา ประจาปีงบประมาณ 2563
15.ส่งเสริม พัฒนาองค์กรคุณภาพ ทุกระดับ

โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สาธารณสุข และนิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอปลายพระยา ประจาปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
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มาตรการ/แนวทางพัฒนา

โครงการ ระดับจังหวัด (ปี 2563)
ปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภาครัฐให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปลายพระยา ปี 2563
โครงการพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุขและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา ปีงบประมาณ 2563

16.บริหารจัดการการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพ ลดความเหลื่อม ล้าของกองทุน
17.บริ หารจั ดการด้านการเงินการคลั งด้านสุ ขภาพ ไม่ให้ ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน
18.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ให้ข้อมูลมีคุณภาพ - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงพยาบาล
ถูกต้อง สามารถเข้าถึงได้ ภายใต้การควบคุมความปลอดภัย และ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
- บูรณาการกับโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ
19.พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
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การนาแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
1. การนาแผนสู่การปฏิบัติ
กรอบแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา เป็นกรอบในการดาเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในอาเภอปลายพระยา
ประกอบด้วยทิศทาง เป้าหมาย และโครงการ กิจกรรมสาคัญ ซึ่งกระบวนการจัดทาแผนดังกล่าวได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องทุกขั้นตอน
องค์กรที่ประสบความสาเร็จจะต้องให้ความสาคัญกับการนาแผนไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นหัวใจสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กร เพราะถึงแม้จะมีการวิเคราะห์เปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมภายนอกหรือความสามารถภายในองค์กร กาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ กรอบกิจกรรมสาคัญ ได้ดีเพียงใด แต่หากไม่สามารถนาแผนที่ได้ วางไว้ไปปฏิบัติ
ก็ย่อมจะไม่ก่อให้เกิดความสาเร็จได้ การนาแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นงานของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร โดยมีผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน เป็นผู้นาในการประยุกต์ใช้
และบุคลากรทุกคนเป็นผู้ร่วมมือ ดังนั้นปัจจัยสาคัญของการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร การกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสาคัญของแผน
เมื่อองค์กรสามารถบรรลุถึงเป้าหมายในทุก ๆ ด้าน จึงจะถือว่าการนาแผนไปสู่การปฏิบัติประสบความสาเร็จ
แนวทาง/ขั้นตอนในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
1) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกรอบแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา ปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งสื่อสารสู่การปฏิบัติ
ให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อม และมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2) จัดทาแผนปฏิบัติราชการ/ปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปี ของแต่ละหน่วยงานในเครือข่าย
ให้เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กรอบแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา ปีงบประมาณ 2562
3) กากับ ติดตาม และประเมินผล โดยเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล รวมทั้งให้มีการนาข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเ มินผลมาใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการประจาปีอย่างต่อเนื่อง
2. การกากับ ติดตาม และประเมินผล
กระบวนการกากับ ติดตาม และประเมินผล เป็นเครื่องมือที่สาคัญสาหรับการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งกรอบแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขเครือข่ายบริการ
สุขภาพอาเภอปลายพระยา ปีงบประมาณ 2562 ได้กาหนดแนวทาง/ระบบการกากับ ติดตาม และประเมินผล ดังนี้
1) การเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ กากับ ตรวจสอบการจัดทาแผน/โครงการ ให้เป็นไปตามขั้นตอน ข้อกาหนด เพื่อให้การเขียนโครงการมีรูปแบบ
ถูกต้อง ตรงตามแผน ถูกแหล่งงบ ถูกระเบียบการเบิกจ่าย ไม่ล่าช้า โดยหน่วยงานระดับอาเภอ จังหวัดกากับตามแผนปฏิบัติราชการอาเภอ/หน่วยงาน ทุกโครงการต้องผ่าน
การกากับ-ตรวจสอบ ตามขั้นตอน มีบทบาท ดังนี้
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1.1 อาเภอเสนอโครงการ พร้อมส่ง file โครงการ (ถ้ามีการแก้ไข/ปรับ เล็กน้อย จะได้แก้ไขทันที)
1.2 ขั้นตอนการกากับโครงการ
- อาเภอใช้แบบ ผ.๒/๕๙, ผ.๓/๕๙ ปะหน้าโครงการทุกโครงการ
- เสนอตรวจสอบตามลาดับเอกสาร ผ.๒/61 ,ผ.๓/61
ลักษณะโครงการที่หน่วยงานย่อย เสนอ นพ.สสจ.
1.1) เป็นแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการแจ้งจัดสรรจาก สสจ. และระบุกิจกรรมเฉพาะ รวมถึงไม่มีโครงการรองรับในระดับจังหวัด
1.2) แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงาน ที่จานวนรวมงบประมาณทั้งหมดในโครงการ เกินอานาจวงเงินก่อนหนี้ผูกพันตามระเบียบพัสดุ
2) สร้างกลไกการติดตามงาน คือ กาหนดผู้รับผิดชอบ และบทบาทชัดเจน ในการผลักดันแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ ผลผลิตของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขประจาปี ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักอยู่ภายใต้การกากับของหัวหน้ากลุ่มงาน (สสจ.) หัวหน้าหน่วยงาน
(รพ./สสอ.) และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามลาดับ
3) มีการติดตามผลการดาเนินงาน ความก้า วหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงาน ตามแผน/นโยบาย และรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ แหล่ง
งบประมาณ ในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
3.1) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอาเภอ กาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี
3.2) การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ (คปสอ.) กาหนดให้มีการประชุมทุก 2 เดือน หรือวาระเฉพาะกิจ
3.3) การประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอ กาหนดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ สสอ. และ รพ.สต. ในสัปดาห์แรกของเดือนทุกเดือน
3.4) การประชุมคณะบริหารโรงพยาบาล กาหนดให้มีการประชุมทุกเดือน
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4) ใช้การนิเทศงาน การตรวจเยี่ยม การเยี่ยมเสริมพลัง เป็นกลไกในการกากับ ติดตาม และแลกเปลี่ยน การนาแผนและนโยบายไปปฏิบัติ ของหน่วยงาน
ระดับอาเภอ ตาบล
ระดับอาเภอ ใช้การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานเป็นกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนและนโยบาย โดยกาหนดรูปแบบ และ
แนวทางการนิเทศ และประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมและบูรณาการ ภายใต้ชื่อ “การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด” ยกเว้นกรณีแผนงาน/ประเด็นเฉพาะ
กิจ ที่ต้องเร่งรัด
ระดับตาบล/ท้องถิ่น/กองทุน/รพ.สต. ใช้กลไกการตรวจเยี่ยม การเยี่ยมเสริมพลังเชิงบูรณาการ
5) การรายงานผล และการนาเสนอผลการดาเนินงาน
5.1) ในระบบโปรแกรมรายงาน และตรวจสอบคุณภาพรายงาน
5.2) ในระบบโปรแกรมการบริหารยุทธศาสตร์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
6) ระบบประเมินผล มีการประเมินผลโครงการ หลังดาเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน มีการประเมินผลสัมฤทธิ์งาน/ประเมินบุคคล ปีละ 2 ครั้ง ซึ่ง
กาหนดแบบรายงานการประเมินตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ ปีละ 2 ครั้ง
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ที่

สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ แผนปฏิบตั ริ าชการสาธารณสุขอาเภอปลายพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณรวม
แผนงาน/โครงการ
(บาท)
เงินบารุงรพ. เงินบารุงรพสต. เงินบารุงสสอ.
สปสช.

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
3,515,845 1,191,340 846,800
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1 โครงการส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง ฟื้นฟูสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
136,950
(0-5 ปี) เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ ปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ปีงบประมาณ 2563

1,477,705

0

อื่น ๆ
(สป./สสส.)
0

ผู้รับผิดชอบ

136,950

งานแม่และเด็ก สสอ.
ปลายพระยา

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียน อาเภอปลาย
พระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

20,125

20,125

งานวัยเรียน
สสอ.ปลายพระยา

3 โครงการ ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง ฟื้นฟูสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น อาเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

16,950

16,950

งานวัยรุ่น
สสอ.ปลายพระยา

4 โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

208,225

208,225

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สสอ.ปลายพระยา

5 โครงการ ป้องกันและควบคุมบุหรี่และแอลกอฮอล์ เครือข่ายบริการ
สุขภาพ อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

103,520

103,520

สสอ.ปลายพระยา

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และให้บริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปี 2563

29,820

29,820

งานผู้สูงอายุสสอ.
ปลายพระยา
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ที่

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณรวม
(บาท)

แหล่งงบประมาณ
เงินบารุงรพ. เงินบารุงรพสต.

เงินบารุงสสอ.

สปสช.

อื่น ๆ
(สป./สสส.)

ผู้รับผิดชอบ

7 โครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรค
ภัยพิบัติและภัยสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ ประจาปีงบประมาณ 2563

30,750

30,750

งานควบคุมโรคติดต่อ
สสอ.ปลายพระยา

8 โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

172,675

172,675

งานคุ้มครองผู้บริโภค
สสอ.ปลายพระยา

9 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้า และลดผลภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม เครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

63,000

10 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

846,800

11 โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพและส่งเสริมตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิตสู่อาเภอคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างชมรมอสม.หมอประจา
บ้านด้วยภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการสุขภาพชุมชนเครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

59,395

12 โครงการ พัฒนางานทันตสุขภาพและส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านทันต
สาธารณสุข อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปี 2563

367,215

367,215

งานทันตสาธารณสุข รพ.
ปลายพระยา

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรับมือการเกิดอัคคีภัยในรพ.พ.ศ.
2563

56,600

56,600

งานบริหารทั่วไป รพ.
ปลายพระยา

21,525

21,525

งานสุขภาพจิต รพ.ปลาย
พระยา

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
14 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช อาเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่

63,000

งานควบคุมโรคติดต่อ
สสอ.ปลายพระยา
งานควบคุมโรคติดต่อ
สสอ.ปลายพระยา

846,800

59,395

งานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ สสอ.
ปลายพระยา
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ที่

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณรวม
(บาท)

แหล่งงบประมาณ
เงินบารุงรพ. เงินบารุงรพสต.

เงินบารุงสสอ.

สปสช.

อื่น ๆ
(สป./สสส.)

ผู้รับผิดชอบ

15 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง เครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประจาปี 2563

30,625

30,625

งาน Palliative care รพ.
ปลายพระยา

16 โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย และการคุ้มครอง ส่งเสริม
ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย อาเภอปลายพระยา ปีงบประมาณ
2563

23,650

23,650

งานแพทย์แผนไทย รพ.
ปลายพระยา

17 โครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจกในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจาปี 2563
โรงพยาบาลปลายพระยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

252,975

252,975

งานการพยาบาล รพ.
ปลายพระยา

18 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาเภอปลายพระยา จังหวัด
กระบี่

50,800

50,800

งานยาเสพติด
รพ.ปลายพระยา

19 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และวัณโรค
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

84,000

84,000

งานวัณโรคและเอดส์ รพ.
ปลายพระยา

20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา ปีงบประมาณ 2563

38,500

38,500

งานการแพทย์ฉุกเฉิน
รพ.ปลายพระยา

แผนงานที่ 3 บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพ
21 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุขและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ
ปลายพระยา ปีงบประมาณ 2563

300,500

22 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร
โรงพยาบาลปลายพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

69,000

แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข

300,500

69,000

งานบริหาร สสอ.ปลาย
พระยา
งานพัฒนาบุคลากร รพ.
ปลายพระยา

41

ที่

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณรวม
(บาท)

แหล่งงบประมาณ
เงินบารุงรพ. เงินบารุงรพสต.

เงินบารุงสสอ.

สปสช.

อื่น ๆ
(สป./สสส.)

ผู้รับผิดชอบ

23 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2563

4,600

4,600

งานIT รพ.ปลายพระยา

24 โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลปลาย
พระยา ประจาปีงบประมาณ 2563

30,750

30,750

งานพัฒนายุทธศาสตร์
รพ.ปลายพระยา

25 โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สาธารณสุข และนิเทศติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา
ประจาปีงบประมาณ 2563

178,675

178,675

งานพัฒนายุทธศาสตร์
สสอ.ปลายพระยา

26 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ
2563

89,650

89,650

งานพัฒนาคุณภาพบริการ
สสอ.ปลายพระยา

27 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภาครัฐให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ ประจาปีงบประมาณ 2563

34,350

34,350

28 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล
ปลายพระยา ปี 2563

21,000

21,000

29 โครงการพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

105,750

105,750

30 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ และระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ ประจาปีงบประมาณ 2563

57,545

งานพัฒนาคุณภาพ รพ.
ปลายพระยา

งาน IC รพ.ปลายพระยา

57,545

งานบริหาร สสอ.ปลาย
พระยา

42

ที่

แผนงาน/โครงการ

31 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอปลายพระยา ประจาปี
งบประมาณ 2563

งบประมาณรวม
(บาท)
9,925

แหล่งงบประมาณ
เงินบารุงรพ. เงินบารุงรพสต.

เงินบารุงสสอ.

9,925

สปสช.

อื่น ๆ
(สป./สสส.)

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร สสอ.ปลาย
พระยา

38

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข อาเภอปลายพระยาจาแนกตามแผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณทั้งหมด 3,515,845 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ประเด็นโดยสรุปรายละเอียด
โครงการ/งบประมาณ ดังนี้
ที่

สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ แผนปฏิบตั ิราชการสาธารณสุขอาเภอปลายพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณรวม
แหล่งงบประมาณ
(บาท)
เงินบารุงรพ. เงินบารุงรพสต. เงินบารุงสสอ.
สปสช.

รวมงบประมาณทั้งสิน้
3,515,845 1,191,340
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ คุม้ ครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
1 โครงการส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง ฟื้นฟูสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
136,950
(0-5 ปี) เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ ปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ปีงบประมาณ 2563

846,800

1,477,705

0

ผูร้ ับผิดชอบ
อื่น ๆ
(สป./สสส.)
0

136,950

งานแม่และเด็ก สสอ.ปลาย
พระยา

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียน อาเภอปลาย
พระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

20,125

20,125

งานวัยเรียน
สสอ.ปลายพระยา

3 โครงการ ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง ฟื้นฟูสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น อาเภอปลาย
พระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

16,950

16,950

งานวัยรุ่น
สสอ.ปลายพระยา

4 โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

208,225

208,225

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สสอ.ปลายพระยา

39
5 โครงการ ป้องกันและควบคุมบุหรี่และแอลกอฮอล์ เครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

103,520

103,520

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และให้บริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปี 2563

29,820

29,820

งานผู้สูงอายุสสอ.ปลาย
พระยา

7 โครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรค
ภัยพิบัติและภัยสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัด
กระบี่ ประจาปีงบประมาณ 2563

30,750

30,750

งานควบคุมโรคติดต่อ สสอ.
ปลายพระยา

8 โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลาย
พระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

172,675

172,675

งานคุ้มครองผู้บริโภค สสอ.
ปลายพระยา

9 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้า และลดผลภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม เครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

63,000

63,000

งานควบคุมโรคติดต่อ สสอ.
ปลายพระยา

10 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

846,800

11 โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพและส่งเสริมตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิตสู่อาเภอคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างชมรมอสม.หมอประจา
บ้านด้วยภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการสุขภาพชุมชนเครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

59,395

846,800

สสอ.ปลายพระยา

งานควบคุมโรคติดต่อ สสอ.
ปลายพระยา
59,395

งานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ สสอ.ปลาย
พระยา

40
12 โครงการ พัฒนางานทันตสุขภาพและส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านทันต
สาธารณสุข อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปี 2563

367,215

367,215

งานทันตสาธารณสุข รพ.
ปลายพระยา

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรับมือการเกิดอัคคีภัยในรพ.พ.ศ.
2563

56,600

56,600

งานบริหารทั่วไป รพ.ปลาย
พระยา

21,525

21,525

30,625

30,625

23,650

23,650

งานสุขภาพจิต รพ.ปลาย
พระยา
งาน Palliative care รพ.
ปลายพระยา
งานแพทย์แผนไทย รพ.
ปลายพระยา

17 โครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจกในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจาปี 2563
โรงพยาบาลปลายพระยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

252,975

252,975

งานการพยาบาล รพ.ปลาย
พระยา

18 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาเภอปลายพระยา จังหวัด
กระบี่
19 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และวัณโรค
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563

50,800

50,800

84,000

84,000

งานยาเสพติด รพ.
ปลายพระยา
งานวัณโรคและเอดส์ รพ.
ปลายพระยา

20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เครือข่าย
บริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา ปีงบประมาณ 2563
แผนงานที่ 3 บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพ

38,500

38,500

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
14 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช อาเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่
15 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง เครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประจาปี 2563
16 โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย และการคุ้มครอง ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย อาเภอปลายพระยา ปีงบประมาณ 2563

งานการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.
ปลายพระยา

41
21 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุขและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ
ปลายพระยา ปีงบประมาณ 2563

300,500

22 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร
โรงพยาบาลปลายพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

69,000

69,000

งานพัฒนาบุคลากร รพ.
ปลายพระยา

4,600

4,600

งานIT รพ.ปลายพระยา

24 โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลปลายพระ
ยา ประจาปีงบประมาณ 2563

30,750

30,750

งานพัฒนายุทธศาสตร์รพ.
ปลายพระยา

25 โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สาธารณสุข และนิเทศติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา
ประจาปีงบประมาณ 2563

178,675

178,675

งานพัฒนายุทธศาสตร์สสอ.
ปลายพระยา

26 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ
2563

89,650

89,650

งานพัฒนาคุณภาพบริการ
สสอ.ปลายพระยา

27 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภาครัฐให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ประจาปีงบประมาณ 2563

34,350

34,350

28 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล
ปลายพระยา ปี 2563

21,000

21,000

แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข
23 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2563

300,500

งานบริหาร สสอ.ปลายพระ
ยา

งานพัฒนาคุณภาพ รพ.
ปลายพระยา

42
29 โครงการพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

105,750

105,750

งาน IC รพ.ปลายพระยา

30 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ และระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปลายพระยา จังหวัด
กระบี่ ประจาปีงบประมาณ 2563

57,545

57,545

งานบริหาร สสอ.ปลายพระ
ยา

31 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
สังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอปลายพระยา ประจาปีงบประมาณ
2563

9,925

9,925

งานบริหาร สสอ.ปลายพระ
ยา

