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ค าน า 
 

        สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 137 ตอนที่ 82 ก ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้ตั้งงบประมาณ
ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ านวน 359,103,700 บาท ในแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  เพ่ือการด าเนินงาน
บรรลุเป็นไปตามมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 และทางกรมฯได้จัดสรร
งบประมาณลงมาให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เป็นเงินก้อน Lump sum ตามเกณฑ์การจัดสรร โดยใช้
ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายในปี 2563 เป็นฐาน และพิจารณาจากแผนงาน/โครงการ
ที่ต้องด าเนินการตามตัวชี้วัดในเอกสาร พ.ร.บ.งบประมาณปี 2564 รวมแผนบูรณาการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือใช้ในการพัฒนาหน่วยงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป 
        ในการนี้กลุ่มยุทธศาสตร์จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่ได้รวบรวมข้อมูลแนวทางการด าเนินงานตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในพ้ืนที่ภายใต้แผนงานโครงการ กิจกรรมของ
แต่ละกลุ่มงานที่ก าหนดขึ้น โดยได้น ามารวบรวมเอาไว้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตลอดทั้งปีงบประมาณ 
๒๕๖4 ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ ได้รวบรวมกรอบแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญตามกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพได้เชื่อมโยงกับแนวทางการด าเนินการของกระทรวงสาธารณสุขในภาพใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามทิศทาง
นโยบายทั้งในระดับกระทรวง ระดับกรม และน ามาแปลงสู่ระดับเขตเป็นแผนงาน/โครงการในภาคปฏิบัติต่อไป 
โดยมีเป้าหมายโครงการส าคัญที่เน้นหนักและที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ผลผลิตตัวชี้วัดที่ส าคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมทั้งของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 
5 และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารแผนงาน/โครงการและงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(SMART ๖4) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อไป  
        ทั้งนี้บุคลากรและหนว่ยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบ Internet  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่http://smart.hss.moph.go.th/64 
        ขอขอบคุณ บุคลากรของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ผู้อ านวยการส านักงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน  
และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมด าเนินการและให้ความร่วมมือ สนับสนุนจนการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้บรรลุผลส าเร็จ 

 
กลุ่มงานวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

มกราคม 2564 
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สารบัญ 
เรื่อง                                                                                                            หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาฯ ประทศไทย  
1.เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล 1 
2.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) 2 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 3 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ของ กระทรวงสาธารณสุข  
1.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2564) 4 
2. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 5 
3. นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 7 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
4. สรุปนโยบายภารกิจเร่งด่วนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 8 
5. หน่วยงานตามโครงสร้างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  9 
6. วิสัยทัศน์/พันธกิจ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  10 
7. สรุปนโยบายอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 11 
8. ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 

9.หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 10 ประการ 13 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ  15 
1. วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร  16 
2. ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพท่ี 5 17 
3. ผู้บริหาร 18 
4.หน้าที่ความรับผิดชอบ 6 กลุ่มงาน 22 
5. แผนที่ยุทธศาสตร์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 23 
ข้อมูลพ้ืนฐาน/แนวทางการด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการภาพ  
 บทบาทภารกิจและแผนการด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 26 
 แนวทางและมาตรการในการบริหารและควบคุมก ากับงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการตามแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
30 

 รหัสงบประมาณกิจกรรมหลัก/ย่อย ประจ าปี 2564 35 
 โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 38 

ทิศทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563   
 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 36 
 การจัดสรรงบประมาณของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 38 
 สรุปแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์สนับสนับสนุนบริการ 

สุขภาพที่ 5 
40 

 แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
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- ภารกิจด้านสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
- ภารกิจด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพภารกิจ  
- ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  
- ภารกิจด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

ภาคผนวก ค 
ส าเนาแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 ส าเนาโครงการภารกิจด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 48 

 ภารกิจด้านสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 67 

 ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 96 
 ภารกิจด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 107 
 เอกสาร/ข้อมูลอ้างอิง 119 
 ข้อมูลบุคลากรและช่องทางการติดต่อสื่อสาร                                                                                                                    120 
 คณะที่ปรึกษา ผู้จัดท า แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  134 
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1. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์รัฐบาล 
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 2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) 
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3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) 
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4. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
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5. นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
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ตามบทบาทภารกิจและแผนการด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553 

มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนระบบคุ้มครองประชาชนด้านบริการสุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคเอกชนเพ่ือการ
บริการสุขภาพ อันจะท าให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สามารถพิทักษ์สิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
(2) พัฒนาระบบและกลไก เพ่ือให้มีการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จแก่
ราชการและประชาชน 
(3) ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการด าเนินการสุขศึกษาและระบบสุขภาพของประชาชน 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์การ
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ แก่องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข 
(7) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
(8) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
ให้แบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 
1. ส านักบริหาร 
2. ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
3. กองแบบแผน 
4. กองวิศวกรรมการแพทย์ 
5. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
6. กองสุขศึกษา 
    และให้มี กลุ่มตรวจสอบภายใน และ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานภายในกรม สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม พัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
 

 

 



๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

6. หน่วยงานตามโครงสร้างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 



๙ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

7. วิสัยทัศน์/พันธกจิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
   Vision “เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาค
ประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมี
ส่วนร่วม”

 
 



๑๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

8. สรุปนโยบายอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 
 
9. ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 



๑๓ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

10. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ประการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีนโยบายก ากับองค์การที่ดี เพ่ือให้ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ดังนี้  
1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้น การ
หาฉันทามติท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย 
2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   1) มุ่งม่ันสร้างจิตส านึกในการให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างเสมอภาค 
    2) พัฒนาระบบการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือ
สามารถตอบสนองได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
   3) ให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะค าชมเชยเกี่ยวกับบริการ ของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ด้านองค์การ 



๑๔ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

   1) มุ่งมั่นในการด าเนินงานตามภารกิจขององค์การให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่า 
     2) สร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วนของทีมบุคลากรเพ่ือให้องค์การมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตผลงานที่มี
คุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
     3) ส่งเสริมให้เกิดระบบสร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  
4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
     1) มุ่งมั่นส่งเสริมให้บุคลากร มีสมรรถนะที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ โดยให้กระบวนการบริหารการจัดการความรู้ที่เหมาะสม 
     2) เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ขององค์กร เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



๑๕ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

การด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

 
HSS05 



๑๖ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 
 
 

 

 
 

 
“เป็นหน่วยงานที่น าองคค์วามรู้มาปฏิบัตงิานด้วยความเชี่ยวชาญของทีมบคุลากรคุณภาพสูง 

มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน” 

วัฒนธรรมองค์กร 



๑๗ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ผู้บริหาร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

อัตราก าลังทั้งหมด 39 คน แบ่งตามประเภท ดังนี้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จ าแนกตามรายจังหวัด  

 
 

จังหวัด 

โรงพยาบาลศูนย์ / 
โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

จ านวน เตียง จ านวน เตียง 

ราชบุรี 4 2,039 6 240 162 
สมุทรสาคร  3 739 - - 56 
สมุทรสงคราม 1 360 2 120 49 
นครปฐม 1 670 8 360 134 
กาญจนบุรี 2 680 13 610 141 
สุพรรณบุรี 2 902 8 531 174 
เพชรบุรี 1 365 7 270 117 
ประจวบคีรีขันธ์ 2 503 6 330 80 

 

   
  ข้อมูลประชากรเพศชาย – หญิง จ าแนกตามรายจังหวัด 

จังหวัด ชาย หญิง รวม 
ราชบุรี 425,677 873,101 873,101 
สมุทรสาคร 282,258 302,445 584,703 
สมุทรสงคราม 92,555 100,750 193,305 
นครปฐม 441,351 478,679 404,004 
กาญจนบุรี 450,262 445,263 343,345 
สุพรรณบุรี 408,808 437,526 846,334 
เพชรบุรี 234,965 250,226 485,191 



๒๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ประจวบคีรีขันธ์ 273,589 267,155 540,744 
รวม 216111474 3,166,508 513521305 

 
   ข้อมูลจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาครัวเรือน 

  

จังหวัด 

 

พื้นที่ 

(ตร .กม ) 

 

หลังคาเรือน 

(หลัง) 

 

ประชากร 

รวม (คน) 

ประชากรจากฐานข้อมูล DbPo ความหนาแน่น 

ปชก/ตร.กม ชาย หญิง 

ราชบุรี 5,196.462 319,619 873,101 425,677 873,101 168.02 
สมุทรสาคร 872.347 290,805 584,703 282,258 302,445 670.26 

สมุทรสงคราม 416.707 71,306 193,305 92,555 100,750 463.89 
นครปฐม 2,168.327 404,004 920,030 441,351 478,679 424.30 

กาญจนบุรี 19,483.448 343,345 895,525 450,262 445,263 45.96 
สุพรรณบุรี 5,358.010 302,594 846,334 408,808 437,526 157.96 
เพชรบุรี 6,225.138 216,571 485,191 234,965 250,226 77.94 

ประจวบคีรีขันธ์ 6,367.620 265,229 554,116 275,598 278,518 87.02 
รวมเขต 5 46,088.059 2,213,473 513521305 216111474 3,166,508 116.13 

    
    ข้อมูลจ านวนอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และ อสม.ประจ าหมู่บ้าน 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน อสม.หมอประจ าบ้าน อสม.หมอประจ าบ้าน
(เพิ่มพูนทักษะ) 

ราชบุรี 10 104 977 12,405 144 
สมุทรสาคร 3 40 290 3,670 54 



๒๑ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

สมุทรสงคราม 3 36 284 2,253 50 
นครปฐม 7 106 930 10,420 146 
กาญจนบุรี 13 98 959 14,300 135 
สุพรรณบุรี 10 110 1,008 15,242 152 
เพชรบุรี 8 93 698 7,884 128 
ประจวบคีรีขันธ์ 8 48 435 7,256 66 
รวม 62 635 5,581 5,952 875 

 
ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2564 การด าเนินงานหลักยังคงเน้นงานตามภารกิจหลักที่ส าคัญอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากงานที่ส าคัญตามภารกิจ

หลักที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนี้แล้ว งานในภารกิจพิเศษตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ ซึ่ง
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้รับผิดชอบโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 6 แห่ง ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ชายแดน 3 จังหวัด คือ จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกรมได้สนองงานตามโครงการพระราชด าริมาอย่างต่อเนื่องด้วยดี เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

 
 

 

 



๒๒ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

แผนที่ยุทธศาสตร์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

  



๒๓ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  งานบริหารธุรการและสารบรรณ 
2. งานบริหารบุคคล 
3. งานบริหารการใช้งบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุ 
4. งานคสบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
5. งานดูและอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
6. งานติดตาม ก ากับ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการและ
งบประมาณ 
7. งานค ารัยรองการปฏิบัติราชการ 
8. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
9. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.  ด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ 
3. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
4. งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
5. งานจัดท าแผนงาน โครงการแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณประจ าปี 
6. งานพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
7. แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ตามภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
8. งานตรวจราชการและนิเทศงาน 
9. พัฒนาวิชาการท่ีสอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพ้ืนที่  
10. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานเทคโนโลยี 
11. นวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่  
12. งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
13. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
14. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๒๔ 
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 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  งานบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 
2. งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
3. งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
4. งานส่งเสริม สนับสนุน กลไก รูปแบบ การด าเนินงานสุข-ภาพภาคประชาชน 
5. งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาแลพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน 
7. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
8. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 
1. งานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน 
2. งานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข 
3. งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
4. งานพัฒนาภาคีภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
5. งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข  
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
7. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
8. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 

 

  

 
1.  งานส ารวจข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดท าผังแม่บท 
2. งานอ านวยการก่อสร้าง 
3. งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
4. งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
5. งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
6. งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย 
7. งานตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
8. งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
7. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
8. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 

1. งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
2. งานติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
3. งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
4. งานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ 
5. งานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
6. งานจัดการข้อร้องเรียนด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
7. งานให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
8. งานบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
9. งานพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการให้บริการสุขภาพสู่สากล 
10. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
11. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ทิศทางการด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.564 

 
ตามแผนยุทธศาสตร์ (เอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพเพ่ือประชาชนมี
สุขภาพดี ชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง” 
พันธกิจ “มุ่งม่ันส่งเสริม พัฒนา และอภิบาล ระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง” 
เป้าหมายการให้บริการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มี
คุณภาพตามมาตรฐานและประชาชนผู้รับบริการ 
    ในระบบบริการสุขภาพได้รับการคุ้มครอง 
2. ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ 
3. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐ 
เป้าหมายการให้บริการตามแผนบูรณาการ (ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานและกระทรวงเจ้าภาพหลักอ่ืน) 
1. วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
3. ลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย 
กลยุทธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการควบคุมก ากับสถานบริการสุขภาพ 
2. เพ่ิมศักยภาพประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพและการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เพ่ือการ   
    คุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านสนับสนุนบริการสุขภาพ 
4. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจบริการสุขภาพ 
5. เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระดับ
ชุมชน 
6. สนับสนุนการด าเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน) 
. 
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1. แผนงานพื้นฐาน เพื่อด าเนินงานตาม 2 ผลผลิต และกิจกรรมหลัก ดังนี้ 
ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผู้ประกอบโรค
ศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม ก ากับมีมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด และยกระดับ
คุณภาพบริการสู่สากล 
กิจกรรมหลักที่ 1 : สนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม ก ากับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ 
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่าย ในการ
จัดการสุขภาพชุมชน และพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการสื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
2. แผนงานยุทธศาสตร์ ผลผลิต/โครงการ ดังนี้  
ผลผลิต/โครงการ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย 
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
เหมาะสม 
กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีการจัดการสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 
ผลผลิต/โครงการ 2 : โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
ผลผลิต/โครงการ 3 : โครงการพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ผลผลิต/โครงการ 4 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเข้าสู่
มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
3. แผนงานบูรณาการ  
ผลผลิต/โครงการ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 
กิจกรรมหลัก : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามแบบครบวงจร 
ผลผลิต/โครงการ 2 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาต้นแบบระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อในพ้ืนที่น าร่อง 5 จังหวัด 
ผลผลิต/โครงการ 3 : โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
กิจกรรมหลัก : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดหลังการบ าบัดรักษาเพ่ือคืนคนดี
สู่สังคม  
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นโยบายการด าเนินงาน โดย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทยธ์เรศ กรัษนัยรวิวงค์) 

การจัดท าแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ข้างต้น แผนยุทธศาสตร์ตามเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข : “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี” 
วิสัยทัศน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : “เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้าน
บริการสุขภาพ เพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง” 
พันธกิจกระทรวงสาธารณสุข : “พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน” 
พันธกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : “มุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนา และ อภิบาล ระบบบริการสุขภาพให้ได้
มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง” 
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข : “MOPH” (1) M-Mastery หมายถึง เป็นนายตนเอง (2) O-Originality 
หมายถึง เร่งสร้างสิ่งใหม่ (3) P-People Centered Approach หมายถึง ใส่ใจประชาชน (4) H-Humility 
หมายถึง ถ่อมตนอ่อนน้อม 
ค่านิยมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : “สบส. ส หมายถึง สมรรถนะเป็นฐาน บ. หมายถึง บริการด้วยใจ ส. 
หมายถึง ใฝ่สามัคค”ี 
เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข : “ประชาชนสุขภาพด ีเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
เป้าหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : “1.ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย 
และสมประโยชน์ และ 2.ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนจัดการสุขภาพเพ่ือการ
พ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้” 
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ปี กระทรวงสาธารณสุขมี 4 ยุทธศาสตร์ 16 แผนงาน 48 โครงการ และ
ปีงบประมาณ 256๒ ได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับผิดชอบ 4 ตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
ตัวชี้วัดล าดับที่ 12 : ร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และ
การดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ 
แผนงานที่ 3 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
ตัวชี้วัดล าดับที่ 27 : ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 
ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 10 ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข 
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โครงการพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดล าดับที่ 65 : ร้อยละของสถานบริการด้านสุขภาพกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้
ด้านมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล 
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการพัฒนาการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดล าดับที่ 78 : ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามกรอบยุทธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2562-2566) มี 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนายกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐเอกชนและสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ 
ครบวงจร 
เป้าประสงค์ 1 : สถานพยาบาลภาครัฐเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับเกณฑ์มาตร 
ฐานระบบริการสุขภาพให้เป็นมาตรฐานหลักของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและยกระดับสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้ผ่านการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานก าหนด  
เป้าประสงค์ 2 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ปลอดภัย 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของข้อร้องเรียนและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับการเฝ้าระวัง สุ่มตรวจและแก้ไขร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ตัวชี้วัดที ่1 : พัฒนาเพ่ิมกลไกการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาฐานข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงสถานพยาบาลข้อมูลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพที่ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัย  
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและสุ่มตรวจสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 
เป้าประสงค์ 3 : พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทยมีศักยภาพในการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1 : จ านวนผลงานที่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการแพทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็นที่ยอมรับ
ระดับนานาชาติ 
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติของอุตสาหกรรมรมการแพทย์และการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจร 
ตัวชี้วัด 2 : พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและสุ่มตรวจสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพอันดับความสามารถของในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เครือข่าย 
เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชน ครอบครัว และชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพได้  
ตัวชี้วัด 1 : ร้อยละอัตราของประชาชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง 
ตัวชี้วัด 2 : ร้อยละของครอบครัวสามารถในการจัดการสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง 
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างและพัฒนาครอบครัวให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการด้านสุขภาพภาคีเครือข่ายในการจัดการด้าน
สุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนายกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาองค์กรให้องค์กรมีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมมาภิบาล 
เป้าประสงค์ท่ี 1 : องค์กรมีขีดสมรรถนะสูงบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 1 : องค์กรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนายกระดับศักยภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริม พัฒนา ระบบบริหารอัตราก าลัง และศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร 

 

แนวทางและมาตรการในการบริหารและควบคุมก ากับงบประมาณตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
การกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารแผนงาน/โครงการ และการควบคุมก ากับงบประมาณ ปี 2564 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบSMART64)  
ศูนย์สนับสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  จึงมีแนวทาง ดังนี้ 
1. การบริหารแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ และการควบคุมก ากับงบประมาณ จะเริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดยจะต้องบันทึก
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบSMART64) โดยมีรายละเอียด
รหัสงบประมาณกิจกรรม/โครงการ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รหัสต้นทุน(รหัสกิจกรรมย่อย 3 หลัก) ครบถ้วน 
รวมถึงกรณีหน่วยงานมีการโอนงบประมาณให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาคหรือโอนให้กับหน่วยงานนอกสังกัดกรม
จะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการติดตามผลการด าเนินงานรวมถึงการแจ้งก าหนดวันที่สิ้นสุด
การใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อครบก าหนดแล้วหากมีงบประมาณคงเหลือให้หน่วยงานท าการโอนคืนกรมรหัส
GFMIS ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และงบประมาณคงเหลือ ซึ่งสามารถเข้าดูได้อย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ 
(http://203.157.7.48/64) 
3. ก าหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการการควบคุมก ากับงบประมาณของหน่วยงาน รายงานผลการ
ด าเนินงานในแต่ละเดือน รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือติดตามก ากับ
ให้หน่วยงานด าเนินการตามแผนฯ อย่างเคร่งครัด ให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
4. หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอใช้งบประมาณ (ยืมเงินทดรอง) และการจัดท าใบสั่งซื้อ (PO) จะต้อง
ควบคุมก ากับงบประมาณตามรหัสที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานก่อน โดยลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (จัดท า POS) แล้วจึงส่งเรื่องให้งานคลัง ส านักบริหารด าเนินการในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบGFMIS) 
5. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ
SMART64) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง 
6. หากมีข้อขัดข้อง ด้านระบบ ติดต่อ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 โทร 032-337258  
- ด้านผลการใช้จ่ายงบประมาณ ติดต่อ กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน โทร.032337258 (นางสาวนัยนา 
หมวดวัด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ) 
- ด้านแผนปฏิบัติการ ติดต่อ กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กลุ่มแผนงาน โทร.
032337258 (นางสาวสิริกัญญา ดูชาติรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
หรือ หน่วยงานส่วนกลางผู้ดูแลรับผิดชอบระบบโดยตรง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านัก
บริหาร โทร.02 1937000 ต่อ 1820 
 

แนวทางการติดตามงบด าเนินงาน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่มีการก าหนดไว้แล้ว และน าข้อมูลมา
ใช้หรือประกอบการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุประสิทธิผลและได้ผลส าเร็จตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
เป้าหมาย : หน่วยงานสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 29 หน่วยงาน 
กลไกการติดตาม :  
1.  ให้หน่วยงานก าหนดผู้รับผิดชอบงบประมาณ ติดตามงบลงทุนของหน่วยงาน และบันทึกผลงานทั้งระบบ 
GFMIS และระบบ SMART 64 อย่างเคร่งครัด 
2.  หน่วยงานส่งรายงานข้อมูลงบลงทุน ภายในวันที่  15 ของทุกเดือน โดยก าหนดส่งเป็นเอกสารราชการ
ให้กับกลุ่มแผนงาน และส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่  
 fkpi@hss.mail.go.th 
3. กลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร จะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่าย (ไม่รวม  PO) จากระบบ GFMIS  เท่านั้น โดยใช้

ข้อมูลตามสรุปการใช้เงินงบประมาณ ปี 2564  



๓๒ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ของส านักบริหาร  
(กลุ่มคลัง) สรุปทุกสิ้นเดือน น าเสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
4.  ให้หน่วยงานมีการใช้จ่ายเป็นไปตามก าหนดค่าเป้าหมาย  ดังนี้ 
-  ไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2563) เป้าหมายร้อยละ 50 ของงบประมาณท่ีได้รับงวดที่ 1 
-  ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม  2564)  เป้าหมายร้อยละ 90 ของงบประมาณท่ีได้รับงวดที่ 1 
-  ไตรมาสที่ 3 (วันที่ 30 มิถุนายน 2564) เป้าหมายร้อยละ 70 ของงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
-  ไตรมาสที่ 4 (วันที่ 30 กันยายน 2564) เป้าหมายร้อยละ 96 ของงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
5.  กรณีหน่วยงานมีเงินเหลือจ่ายขอให้ส่งคืนส่วนกลาง ตามมติการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



๓๕ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ปี 2564 

ผลผลิต/
โครงการ 

รหัสงบประมาณ ชื่อผลผลิต/โครงการ รหัสกิจกรรมหลัก 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 
ผ 1 2100714713000000 งบบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ ก1 21007xxxxP3055 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครอง 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ผ 2 2100736001000000 สถานบริการสุขภาพภาครัฐภาคเอกชนสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ไดร้ับการส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนา ควบคุม ก ากับมมีาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด และยกระดับคณุภาพบรกิารสูส่ากล 

ก1 21007xxxxP3063 บริหารจดัการองค์กร 

ก2 21007 xxxxP3065 สนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ก3 21007 xxxxP3064 ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม ก ากับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ 
เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ 

ผ 3 2100736003000000 ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการ
พึ่งตนเอง 

ก1 21007 xxxxP3066 ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ภาคี
เครือข่ายในการจดัการสุขภาพชุมชน และพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
การสื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

2100736003000001 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข 

ก1 21007xxxxP3066 ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ภาคี
เครือข่ายในการจดัการสุขภาพชุมชน และพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและ 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
ผ 4 2100733028000000 โครงการพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ ก1 21007xxxxP3057 ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ
ผ 5 2100733030000000 โครงการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพของคนทุกกลุ่มวัย ก1 21000xxxxP3058 พัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภพตนเองและพฤตกิรรม

สุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสม 
ก2 21000xxxxP3059 พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีการจัดการสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 
ก3 21007 xxxxP3060 ส่งเสริมและพัฒนาต าบลจัดการคณุภาพสู่การพัฒนาคณุภาพชีวิตยั่งยืน 

ผ 6 2100733031000000 โครงการคุม้ครองผู้บริโภคด้านผลติภัณฑ ์ ก1 21000xxxxP3061 พัฒนาระบบและกลไกการคุม้ครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
ก2 21007xxxxP3062 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลและพฒันาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 



๓๖ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ผลผลิต/
โครงการ 

รหัสงบประมาณ ชื่อผลผลิต/โครงการ รหัสกิจกรรมหลัก 

แผนงาน : บูรณาการ 

ผ 7 21007060357000001 โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบดัรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ก1 21007xxxxP3054 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ผู้เสพและผูต้ิดยาเสพติดหลังการบ าบดัรักษา
เพื่อคืนคนดีสูส่ังคม 

ผ 8 2100717021000000 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย ์ ก1 21007 xxxxP3056 พัฒนาเมืองสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ผ 9 2100740037000000 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย

ผู้สูงอาย ุ
ก1 21007 xxxxP3067 พัฒนาต้นแบบระบบดูแลผู้สูงอายใุนชุมชนแบบไร้รอยต่อ 

ผ 10 2100757073000000 โครงการประเมินคุณภาพความโปร่งใส ก1 21007 xxxxP3068 ปลูกฝั่งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน่ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

Plan รหัส P01 โครงการ(เทียบท่าผลผลิต)  รายการบุคลากรภาครัฐ 
Program  รหัส P011 กิจกรรมหลักส านัก

งบประมาณ  
 รายการบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 
รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) (KPI) หน่วย

นับ 
รหัส BP กิจกรรมย่อย 

 
กิจกรรมย่อย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัติ 

AP01101 เงินเดือน  ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ และ ค่าตอบแทนบุคลากร
ตามสิทธิ์ 

  
คน 

 

BP0110101 000 เงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 

ราย สลก. 

BP0110102 000 ค่าเช่าบ้าน ราย ทุกหน่วยงาน 
BP0110103 000 เงินสบทบประกันสังคม ราย ทุกหน่วยงาน 
BP0110104 000 ค่าตอบแทนพิเศษของ

ราชการ 
ราย สลก. 

    BP0110105 000 ค่าตอบแทนเหมาจ่าย
แทนการจัดหารถ
ประจ าต าแหน่ง 

ราย สลก. 

    BP0110106 000 ค่าตอบแทนส าหรับ
ก าลังคนด้าน
สาธารณสุข 

ราย สพรศ. 

    BP0110107 000 ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้ 

ราย สสม.ชายแดนใต้/บ. 
 



๓๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

Plan รหัส P02 ผลผลิต สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ   
ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และยกระดับคุณภาพ 
การบริการสู่สากล 

Program  รหัส P021 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ บริหารจัดการองค์กร 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 

AP02101 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

 ระบบ BP0210101 102 กิจกรรมด้านพัฒนาระบบ
บริหารราชการ* 

ด้าน กพร. 

BP0210102 103 กิจกรรมด้านการ
ตรวจสอบภายใน* 

จ านวนงาน ตสน. 

BP0210103 104 กิจกรรมด้านสาร
บรรณ* 

จ านวน
หนังสือ 

สลก. 

BP0210104 105 กิจกรรมด้าน
ยานพาหนะ* 

กิโลเมตร สลก. 

BP0210105 101 สนับสนุนการบริหาร
จัดการกรม* 

ครั้ง กผ./สลก 

BP0210106 220 บริหารทั่วไป เรื่อง/ ทุกหน่วยงาน 

BP0210107 115 กิจกรรมด้านอาคาร
และสถานที*่ 

จ านวนครั้ง สลก. 

BP0210111 109 กิจกรรมด้านบริหาร
บุคลากร 

จ านวน
บุคลากร 

กบค. 
 

BP0210112 305 กิจกรรมด้านวินับและ
ความรับผิดทางละเมิด 

จ านวน
เรื่อง 

กสป. 



๓๙ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

BP0210113   750 ส่งเสริม พัฒนาและ
คุ้มครองจริยธรรม* 

คน กคจ. 

BP0210114  222 กิจกรรมด้านการ
ประชาสัมพันธ์* 

จ านวน
เรื่อง 

กคจ. 

BP0210115 223 งานพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์และ 

ครั้ง สลก. 

BP0210116 224 กิจกรรมด้านวิเทศ
สัมพันธ์* 

จ านวน
เรื่อง 

กสป. 

BP0210117  106 กิจกรรมด้านการเงิน
และบัญชี* 

จ านวน
เอกสาร 

สลก. 

BP0210118 107 กิจกรรมด้านการพัสดุ* จ านวนครั้ง สลก. 
 

BP0210119 110 กิจกรรมด้านแผนงาน
และติดตาประเมินผล* 

ด้าน กผ. 

BP0210120 290 งานนิทศและประสานการ
ตรวจราชการ* 

เขต กผ. 

BP0210121 114 กิจกรรมด้าน
งบประมาณ* 

ด้าน กผ. 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

Plan รหัส P2 ผลผลิต สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ  
ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และยกระดับคุณภาพการ
บริการสู่สากล 

Program  รหัส P23 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ บริหารจัดการองค์กร 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 

AP02301 ส่งเสริมการยกระดับ
สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

 แห่ง/สาขา/
วิชาชีพ/คน/แห่ง/
เรื่อง/หลักสูตร 

BP0230101 400 ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ 
มาตรฐานสถานบริการสุขภาพ 

แห่ง สพรศ./ศูนย์
คุ้มครอง/ศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ.ศบส 

1-12 
BP0230102 401 ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากีบ 

มาตรฐานผู้ประกอบโรคศิลปะ 
สาขา

วิชาชีพ 
สพรศ./ศบส.1-12 

BP0230103 500 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาคีเครือข่ายด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

คน บ. 

BP0230104 503 ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

แห่ง บ./ศบส.1-12 

BP0230105 505 พัฒนามาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

เรื่อง บ. 

 

 



๔๑ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

Plan รหัส P2 ผลผลิต สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและผู้ประกอบโรค
ศิลปะ  ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และ
ยกระดับคุณภาพการบริการสู่สากล 

Program  รหัส P23 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ บริหารจัดการองค์กร 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 

AP02301 ส่งเสริมการยกระดับสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

 แห่ง/
สาขา/
วิชาชีพ/
คน/
แห่ง/
เรื่อง/
หลักสูตร 

BP0230106 507 พัฒนาแบบก่อสร้างอาคาร
สถานบริการสุขภาพ 

แบบ บ. 

BP0230107 553 สร้างเครือข่ายและ
พันธมิตรด้านวิศวกรรม
การแพทย์ 

หลักสูตร วศ. 

BP0230108 802 ส่งเสริม และพัฒนาบริการ
สุขภาพ สู่มาตรฐานสากล
รองรับอุตสาหกรรมทาง
การแพทย์และบริการ
สุขภาพครบวงจรสู่การ
พัฒนาแบบยั่งยืน 

แห่ง สพรศ./กสป./
สพรศ./ศบส.1-

12 

BP0230109 551 ส่งเสริมคุณภาพบริการ
งานวิชาการและ
สถานพยาบาลสุขภาพ
ต้นแบบด้านวิศวกรรม
การแพทย์ 

แห่ง วศ.*/ศบส.1-12 
 
 
 

BP0230110 800 บูรณาการมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

แห่ง วศ.*/ศบส.1-12 



๔๒ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

Plan รหัส P2 ผลผลิต สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและผู้ประกอบโรค
ศิลปะ  ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และ
ยกระดับคุณภาพการบริการสู่สากล 

Program  รหัส P23 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ บริหารจัดการองค์กร 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 

AP02302 ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างสม
ประโยชน์เท่าเทียมและเป็นธรรม 

 เรื่อง/
กิจกรรม 

BP0230201 300 พัฒนาปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย 

จ านวน กม. 

BP0230202 301 การจัดการเรื่องร้องเรียน
และการเยียวยาผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพ 

เรื่อง กม./ศบส.1-12 

BP0230203 302 การบังคับใช้กฎหมาย การ
ตรวจสอบการด าเนินคดี 

เรื่อง กม./ศบส.1-12 

BP0230204 403 การคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธ์ทางการแพทย์ 

กิจกรรม สพรศ./ศบส.1-
12 

AP02303 ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงบริการ 
สุขภาพอย่างสมประโยชน์เท่าเทียมและเป็นธรรม 

 

เรื่อง/ 
กิจ 
กรรม 

BP0230301 801 แผนค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว 

กิจกรรม กผ./หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรร 

 
 

 

 



๔๓ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

Plan รหัส P3 ผลผลิต ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
Program  รหัส P31 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)ภาคีเครือข่ายในการ

จัดการสุขภาพชุมชน และพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพการสื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้า
มาย 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 
รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เชื่อมโยง 

ตชว. 
หน่วยนับ รหัส BP กิจกรรม

ย่อย 
กิจกรรมย่อย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัติ 

AP3101 ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพ
อย่างสมประโยชน์เท่าเทียมและเป็นธรรม 

 เครือข่าย BP310101 658 พัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรม/
เทคโนโลยีการสื่อสารสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรม 

เรื่อง ส./ศบส.1-12/
สสม.1-5. 

BP310102 660 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายด าเนินงานสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

คน/
เครือข่าย/

แห่ง 

ส/ศบส- 

AP3102 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชนในการจัดการด้านสุขภาพ 

 เครือข่าย/
คน/
กิจกรรม/
องค์กร 

BP310201 611 เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไก
การขับเคลื่อนการจัดการ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน
(จังหวัด อ าเภอ รพ.สต. 
ท้องถิ่น) 

แห่ง สช./ศบส.1-
12/สสม.1-5 

BP310202 612 พัฒนาศักยภาพ อสม.สู่การ
เป็นแกนน าในการจัดการ
สุขภาพภาคประชาชน 

คน สช./ศบส.1-
12/สสม.1-5 

 



๔๔ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

Plan รหัส P3 ผลผลิต ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
Program  รหัส P31 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)ภาคีเครือข่ายในการ

จัดการสุขภาพชุมชน และพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพการสื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้า
มาย 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 
รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เชื่อมโยง 

ตชว. 
หน่วยนับ รหัส BP กิจกรรม

ย่อย 
กิจกรรมย่อย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัติ 

    BP310203 621 ขยายผลการจัดการระบบ
สุขภาพชุมชน 

แห่ง สช./ศบส.1-12/
สสม.1-5 

 
BP310204 622 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

องค์กร อสม. ในการจัดการ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน 

องค์กร สช./ศบส.1-12/
สสม.1-5 

 
 

 
BP310205 613 สนับสนุนองค์กรเอกชน

สาธารณประโยชน์ในการ
พัฒนาสาธารณสุข 

องค์กร สช./ศบส.1-12/
สสม.1-5 
 
 

AP3103 เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการ
จัดการสุขภาพ 

 กิจกรรม BP310301 642 สนับสนุนการด าเนินงาน
สุขภาพภาคประชาน 

กิจกรรม สช./ศบส.1 
 
 



๔๕ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

Plan รหัส P4 ผลผลิต โครงการพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ 
Program  รหัส P41 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 
รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เชื่อมโยง 

ตชว. 
หน่วยนับ รหัส BP กิจกรรม

ย่อย 
กิจกรรมย่อย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัติ 

AP4101 ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล ทุรกันดาร ได้
เข้าถึงระบบบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพปลอดภัย 

 แห่ง BP410101 291 ส่งเสริมพัฒนา การจัดการ
สาธารณสุขให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดในพ้ืนที่สุข
ศาลาพระราชทาน 

แห่ง กผ.*สช./ส./
ศบส.1-12/
สสม.1-5 

 
Plan รหัส P5 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีการจัดการสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เชื่อมโยง 
ตชว. 

หน่วยนับ รหัส BP กิจกรรม
ย่อย 

กิจกรรมย่อย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัติ 

AP5201 พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีการจัดการ
สุขภาพได้อย่างยั่งยืน 

 คน BP520101 623 พัฒนาศักยภาพตนเองใน
ระดับครอบครัว 

คน สช./ส./ศบส.1-
12/สสม.1-5 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เชื่อมโยง 
ตชว. 

หน่วยนับ รหัส BP กิจกรรม
ย่อย 

กิจกรรมย่อย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัติ 

AP5301 ส่งเสริมและพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

 แห่ง BP530101 611 เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไก
การขับเคลื่อนการจัดการ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน
(จังหวัด อ าเภอ รพ.สต. 
ท้องถิ่น) 

แห่ง สช./ส./ศบส.1-
12/สสม.1-5 



๔๖ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

Plan รหัส P4 ผลผลิต โครงการพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ 
Program  รหัส P41 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 
รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เชื่อมโยง 

ตชว. 
หน่วยนับ รหัส BP กิจกรรม

ย่อย 
กิจกรรมย่อย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัติ 

AP4101 ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล ทุรกันดาร ได้
เข้าถึงระบบบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพปลอดภัย 

 แห่ง BP410101 291 ส่งเสริมพัฒนา การจัดการ
สาธารณสุขให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดในพ้ืนที่สุข
ศาลาพระราชทาน 

แห่ง กผ.*สช./ส./
ศบส.1-12/
สสม.1-5 

 
Plan รหัส P5 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีการจัดการสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เชื่อมโยง 
ตชว. 

หน่วยนับ รหัส BP กิจกรรม
ย่อย 

กิจกรรมย่อย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัติ 

AP5201 พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีการจัดการ
สุขภาพได้อย่างยั่งยืน 

 คน BP520101 623 พัฒนาศักยภาพตนเองใน
ระดับครอบครัว 

คน สช./ส./ศบส.1-
12/สสม.1-5 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เชื่อมโยง 
ตชว. 

หน่วยนับ รหัส BP กิจกรรม
ย่อย 

กิจกรรมย่อย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัติ 

AP5301 ส่งเสริมและพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

 แห่ง BP530101 611 เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไก
การขับเคลื่อนการจัดการ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน
(จังหวัด อ าเภอ รพ.สต. 
ท้องถิ่น) 

แห่ง สช./ส./ศบส.1-
12/สสม.1-5 



๔๗ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

Plan รหัส P6 โครงการ(เทียบท่าผลผลิต) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ 
Program  รหัส P61 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ  พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 
รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) (KPI) หน่วย

นับ 
รหัส BP กิจกรรมย่อย 

 
กิจกรรมย่อย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัติ 

 พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านระบบบริการสุขภาพ 

  
คน 

 

BP610101 403 การคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทาง
การแพทย์ 

ราย สพรศ.*/ศบส.
1-12 

BP610102 407 ส่งเสริม พัฒนาการเฝ้าระวังบริการ
สุขภาพ 

แห่ง สพรศ.*/ศบส.
1-12 

BP610103 901 พัฒนาและระบบกลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

เรื่อง ศบค. 

Program รหัส P62 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานและ
พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) (KPI) หน่วย
นับ 

รหัส BP กิจกรรมย่อย 
 

กิจกรรมย่อย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัติ 

AP6201 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเข้าสู่
มาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร 

  BP620101 560 พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

แห่ง วศ.*/ศบส.1-12 

 



๔๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

Plan รหัส P6 โครงการ(เทียบท่าผลผลิต) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ 
Program  รหัส P61 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ  พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 
รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) (KPI) หน่วย

นับ 
รหัส BP กิจกรรมย่อย 

 
กิจกรรมย่อย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัติ 

AP6201(ต่อ) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเข้าสู่
มาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร 

  
 

BP620102 559 พัฒนาระบบบริการและวิชาการ
ด้านเครื่องมือแพทย์และวิว
กรรมการแพทย์ครบวงจร 

กิจกรรม วศ*/ศบส.1-12 

BP620103 561 ส่งเสริมพัฒนาสถานพยาบาลด้าน
วิศวกรรมการแพทย์และ
สาธารณสุขสู่มาตรฐานสากล 

แห่ง วศ*/ศบส.1 

BP620104 400 ส่งเสริม พัฒนาควบคุม ก ากับ 
มาตรฐานสถานบริการสุขภาพ 

แห่ง สพรศ./วศ*/
ศบส.1 

BP620105 401 ส่งเสริม พัฒนาควบคุม ก ากับ 
มาตรฐานผู้ประกอบโรคศิลปะ 

สาขา/
ศาสตร์ 

สพรศ.*/ศบส.
1-12 

BP620106 406 ส่งเสริม พัฒนาสถานบริการ
สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล 

แห่ง สพรศ. 

BP620107 802 ส่งเสริมพัฒนาบริการสุขภาพ
มาตรฐานสากลรองรับอุตสาหกรรม
การแพทย์และบริการสุขภาพครบ
วงจรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แห่ง กสพส.*/สพร
ศ./กสป./ศบส.

1-12 



๔๙ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

Plan รหัส P6 โครงการ(เทียบท่าผลผลิต) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ 
Program  รหัส P61 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ  พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 
รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) (KPI) หน่วย

นับ 
รหัส BP กิจกรรมย่อย 

 
กิจกรรมย่อย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัติ 

AP6201(ต่อ) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเข้าสู่
มาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร 

  
 

BP620108 500 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาคีเครือข่ายด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

คน บ. 

BP620109 503 ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ รับรอง
มาตรฐานด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

แห่ง บ.*/ศบส.1-12 

BP620110 505 พัฒนามาตรฐานด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

เรื่อง บ. 

BP620111 507 พัฒนาแบบก่อสร้างอาคารสถาน
บริการสุขภาพ 

แบบ บ. 

BP620112 474 ส่งเสริมพัฒนาควบคุมก ากับ
มาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพสู่สากล 

แห่ง กสพส. 

BP620113 650 ส่งเสริมพัฒนา ควบคุม ก ากับ
สถานบริการสุขภาพด้านมาตรฐาน
งานสุขศึกษา 

แห่ง ส./ศบส.1-12 

 



๕๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

Plan รหัส P6 โครงการ(เทียบท่าผลผลิต) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ 
Program  รหัส P61 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ  พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 
รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) (KPI) หน่วย

นับ 
รหัส BP กิจกรรม

ย่อย 
 

กิจกรรมย่อย หน่วย
นับ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

AP6201(ต่อ) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

  
 

BP620114 551 พัฒนาคุณภาพบริการ
งานวิชาการและ
สถานพยาบาลสุขภาพ
ต้นแบบด้านวิศวกรรม
การแพทย์ 

แห่ง วศ.*/ศบส.
1-12 

BP620115 800 บูรณาการมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

แห่ง ส./วศ.*บ./ 
ศบส.1-12 

Plan รหัส P7 โครงการ(เทียบท่าผลผลิต) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 
Program รหัส P71 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ พัฒนาเมืองสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ. 
Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) (KPI) หน่วย
นับ 

รหัส BP กิจกรรม
ย่อย 

 

กิจกรรมย่อย หน่วย
นับ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

AP7101 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม. 
และเครือข่ายในการติดตามช่วยเหลือ 
ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาเสพติดในชุมชนและพัฒนาระบบการติดตามดูแล
ผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดหลังการบ าบัดรักษา 

  

BP710101 644 พัฒนาระบบติดตามดูแบ
ผู้ใช้ผู้เสพ และติดยาเสพ
ติดหลังการบ าบัดรักษา 

แห่ง/
ระบบ 

สช./ศบส.
1-12/สสม

1-5 



๕๑ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

Plan รหัส P8 โครงการ(เทียบท่าผลผลิต) โครงการพัฒนาเมืองสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
Program  รหัส P81 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ  พัฒนาเมืองสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 
รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) (KPI) หน่วย

นับ 
รหัส BP กิจกรรมย่อย 

 
กิจกรรมย่อย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัติ 

AP8101 พัฒนาเมืองสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

  
 

BP810101 475 ส่งเสริมและพัฒนาเมืองสุขภาพ แห่ง กสพส. 

BP810102 405 ส่งเสริมพัฒนา ควบคุม ก ากับ 
มาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

แห่ง กสพส. 

BP810103 408 ส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน
สถานพยาบาล ผู้ประกอบโรค
ศิลปะ และบริการด้านเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์
รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

แห่ง สพรศ. 

BP810104 472 ส่งเสริมพัฒนาการบริการจัดการ
สุขภาพระดับนานาชาติ 

กิจกรรม กสป. 
 
 

 

 



๕๒ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

Plan รหัส P9 โครงการ(เทียบท่าผลผลิต) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
Program  รหัส P91 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 
รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) (KPI) หน่วย

นับ 
รหัส BP กิจกรรมย่อย 

 
กิจกรรมย่อย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัติ 

AP9101 พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อใน
พ้ืนที่ 

  
 

BP910101 475 พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชนแบบไร้รอยต่อในพ้ืนที่  

แห่ง/
ระบบ 

สช./ศบส.1-
12/สสม.1-5 

Plan รหัส P10 โครงการ(เทียบท่าผลผลิต)  

Program  รหัส P101 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ   

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) (KPI) หน่วย
นับ 

รหัส BP กิจกรรมย่อย 
 

กิจกรรมย่อย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัติ 

AP10101 ปลูกฝั่งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน ์

 

แห่ง BP1010101 405 การสร้างวิยากรผู้น าการเปลี่ยน
แปลงาสู่สังคมไม่ทนต่อการุจริต 
พอเพียงมีวินัย สุจริต จิตอาสา 

แห่ง กคจ. 

BP1010102 408 พัฒนาองค์คุณธรรม แห่ง กคจ. 
BP1010103 472 พัฒนาและยกระดับคุณธรรม

ความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

แห่ง  กคจ. 
 
 



๓๖ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12 

ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒564 

ประเด็น 

การประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(%) 

หน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก 

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)  (60)  

 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน   

1.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
หลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานหรืองานประจ าตามหน้าที่ปกติ รวมถึงงานตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย (Function Base) 

  

 

     1.1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ มีมาตรฐานตามเกณฑม์าตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ (ร้อยละ 80) 

10 วศ./บ./ส./
กสท./สพรศ. 

     1.1.2. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายไดร้ับการดูแลจาก อสม.หมอประจ า
บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70) 

15 สช. 

     1.1.3. ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70) 

10 สช. 

     1.1.4. ร้อยละประชาชนวัยท างานมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ (ร้อยละ 60) 

15 สช. 

1.2 ร้อยละค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปา้หมายตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 

  

    1.2.1 จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น
อาสาสมัครประจ าครอบครัว (500,000 คน) 

10 สช. 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) (40) . 

 

2. ร้อยละความส าเร็จของการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ 
Application 

10 กทส. 

3. ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และน าไปใช้ประโยชน์ 15 กพร. 



๓๗ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ประเด็น 

การประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(%) 

หน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก 

4. ร้อยละความส าเร็จของการจดัวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง 

15       ตสน. 

 รวมน้ าหนัก 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

รายการ งบด าเนินงาน,งบริหารจัดการ ยอดสุทธิ  
 

หมายเหตุ 
 

แผนงาน/โครงการ 
รายจ่าย 

ขั้นต่ าจ าเป็น 
ค่าใช้จ่าย
บุคลากร
ภาครัฐ 

งบ
รายจ่า
ยอ่ืน 

วงเงิน 
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ
จัดสรร 
ปี 2564 

               
 

3,730,130.00  

            
 

382,000.00  

           
 

942,840.00 

 
 
- 

                  
 

5,054,970.00  

 

รวม 3,730,130.00 382,000.00 942,840.00 
 
- 

5,054,970.00  

 
อ้างอิง ข้อมูล ณ วันที ่

รายการงบลงทุน และการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับที่ รายการ จ านวน/
เครื่อง 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เครื่องพิมพ์แบบหมึก (ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) 

1 6,300  

2 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 
ครอบครัว) 

1 9,365,400  

3 เครื่องก าเนิดสัญญาณชีพ SPO2 1 120,000  

4 เครื่องสร้างอุณหภูมิ 1 500,000  

5 เครื่องวัดคุณภาพแสงโคมไฟผ่าตัด 1 200,000  

6 เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์พร้อมขาตัง 1 17,000  

7 กล้องถ่ายภาพแผ่รังสีอินฟราเรด 1 490,000  

รวม 7 รายการ 7 10,698,700  



๔๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

สรุปงบประมาณตามแผนงานโครงการที่ไดรับการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประจ าปี พ.ศ.
2564 

2,324,840  กลุ่มงานบริหาร
ฯ 

2 โครงการขับเคลื่อนการด าเนนิงานสุขภาพภาคประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ    
อสม. เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

11501,440 กลุ่มงาน สช. 

3 โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมก ากับให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ได้มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด ปีงบประมาณ 2564 

60,000 กลุ่มงาน
คุ้มครองฯ 

4 โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และวิศวกรรมการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 
2564  

493,440 กลุ่มงานบริหาร
ฯ 

5 โครงการขับเคลื่อนการด าเนนิงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ ๕  
ปีงบประมาณ 2564 

283,000 กลุ่มวิชาการฯ 

6 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการ
ด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 
ปีงบประมาณ 2564 

152,250 กลุ่มคุ้มครองฯ 

7 โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเครือข่ายในการจัดการสุขภาพเขตสุขภาพ     ที่ ๕ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

240,000 กลุ่มงาน สช. 



๔๑ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

2.แผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้า 
หมาย 

หน่วยนับ ตอบ
ตัวชี้วัด 

แผนการใช้ปีงบประมาณ 2564 
ตค พย ธค มค กพ มีค เม

ย 
พค มิย กค สค กย 

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและ
เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
ประจ าปี พ.ศ.2564 

2,324,840 1 โครงการ KB/1,2 
และ KB11 

            

กิจกรรมที่ 1 งบบริหารจัดการและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

680,800 39 คน              

กิจกรรมที่ 2 การติดตามนิเทศงานและประชุมการ
ติดตามนิ เทศงานและประชุม เ พ่ือขับ เคลื่ อน
พัฒนาการบริหารจัดการงานและการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ  (ผู้อ านวยการ) 
 

204,000 10 คน              

กิจกรรมที่ 3  การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ การ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ฯการจัดการ
สุขภาพภาคประชาชน และระบบการบริหารจัดการ
งานพัสดุและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

115,200 35 คน              

กิจกรรมที่ 4  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ - งบ
ด าเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) ระดับเขตสุขภาพที่ 5 
 

44,000 2 คน  
 

 

            



๔๒ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้า 
หมาย 

หน่วยนับ ตอบ
ตัวชี้วัด 

แผนการใช้ปีงบประมาณ 2564 
ตค พย ธค มค กพ มีค เม

ย 
พค มิย กค สค กย 

1(ต่อ) กิจกรรมที่ 5 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ - งบ
ด าเนินงาน (เงินสบทบประกันสังคม) 
 

18,000 2 คน    
 
          

กิจกรรมที่ 6 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่า
สาธารณูปโภค) 

320,000   -   ส านักงาน              

กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างเหมาบุคลากร   942,840 7 คน              
2 โครงการขับเคลื่อนการด าเนนิงานสุขภาพภาค

ประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ 5 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

11501,440 1 โครงการ ม.44/PA 
อธิบดี/KB2 
และ KB6 

            

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมถ่ายทอดนโยบายและการ
ขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 
2564 เขตสุขภาพท่ี 5   

10,650 35 คน              

 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 
อสม. เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพท่ี 5 
ปีงบประมาณ 2564 

1,339,440 5,581 คน              

 กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการ
ด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ และการด าเนินงาน อสม. หมอ
ประจ าบ้าน เขตสุขภาพท่ี 5 ปีงบประมาณ 2564 

37,880 8 จังหวัด              

 



๔๓ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้า 
หมาย 

หน่วยนับ ตอบ
ตัวชี้วัด 

แผนการใช้ปีงบประมาณ 2564 
ตค พย ธค มค กพ มีค เม

ย 
พค มิย กค สค กย 

2(ต่อ) กิจกรรมที่ 4 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ
งานสุขภาพภาคประชาชนในระดับพ้ืนที่ เขตสุขภาพ
ที่ 5 ปีงบประมาณ 2564   

47,310 8 จังหวัด    
 

          

กิจกรรมที่ 5 ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชน เขตสุขภาพท่ี 5 ปีงบประมาณ 2564 

66,160 8 จังหวัด              

3 โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมก ากับให้
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ได้มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด ปีงบประมาณ 
2564 

60,000 1 โครงการ KB7,KB9             

 กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นทีเ่ฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจ
ประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน และสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่ 8 จังหวัด 

57,000 8 จังหวัด              

 กิจกรรมที่ 2 เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจประเมิน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

3,000 8 จังหวัด              

4 โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ และวิศวกรรมการแพทย์  ประจ าปี
งบประมาณ 2564  

493,440 1 โครงการ KB2             

 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบ
สนับสนุนบริการสุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์,วศป. 

341,120 67 รพ.              



๔๔ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้า 
หมาย 

หน่วยนับ ตอบ
ตัวชี้วัด 

แผนการใช้ปีงบประมาณ 2564 
ตค พย ธค มค กพ มีค เม

ย 
พค มิย กค สค กย 

4(ต่อ) กิจกรรมที่ 2 การซ่อมบ ารุงรักษา เครื่องมือ
มาตรฐาน ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบฯ 

119,000 - เครื่อง    
 

          

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริม พัฒนางานด้านเครื่องมือ
แพทย์  

10,000 2 คน              

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริม พัฒนางานด้านมาตรฐาน
อาคารและสภาพแวดล้อม 

20,000 8 คน              

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสถานพยาบาลด้านการ
จัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ และพัฒนาศูนย์
ให้บริการและห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัด
ทางการแพทย์ 

98,054 40/13 คน/แห่ง              

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ
เครื่องมือวัดทางการแพทย์สู่การขอรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC17025  

50,386 2 คน              

กิจกรรมที่  7 ลงพ้ืนที่ส่ ง เสริมมาตรฐาน และ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลภาครัฐ  
ในเขตสุขภาพท่ี 5  

100,000 12 แห่ง              



๔๕ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้า 
หมาย 

หน่วยนับ ตอบ
ตัวชี้วัด 

แผนการใช้ปีงบประมาณ 2564 
ตค พย ธค มค กพ มีค เม

ย 
พค มิย กค สค กย 

5 โครงการขับเคลื่อนการด าเนนิงานพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ 5 
ปีงบประมาณ 2564 

283,000 1 โครงการ KB3             

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564  

7,600 40 คน              

กิจกรรมที่ 2 ลงพ้ืนที่ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงาน และพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้าน
สุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 

104,000 8 คน              

กิจกรรมที่ 3 ลงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค้นหาพื้นที่
ต้นแบบ ประเภทหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ โรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และ
ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ 5  

171,400 328 คน              

6 โ ค ร งการจั ดหา วัสดุ อุปกรณ์ สนั บสนุ นกา ร
ปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เขต
สุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564  

152,250 1 โครงการ นโยบาย
เร่งด่วน 

            

 



๔๖ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ล าดั
บ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้า 
หมาย 

หน่วยนับ ตอบ
ตัวชี้วัด 

แผนการใช้ปีงบประมาณ 2564 
ตค พย ธค มค กพ มีค เม

ย 
พค มิย กค สค กย 

6
(ต่อ) 

กิจกรรมที่ 1 ด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามขั้นตอนทาง
พัสด ุ

 

- - เครื่อง    
 
          

กิจกรรมที่ 2 จัดส่งสิ่งวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการ
ด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ให้แก่ ประธานชมรม อสม. ระดับ
จังหวัด 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพท่ี 5 

152,250 8 จังหวัด              

กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ  - - -              

7 โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุข
ในสุขศาลาพระราชทาน และพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ
เครือข่ายในการจัดการสุขภาพเขตสุขภาพที่ 5 
ปีงบประมาณ 2564 

240,000 6 พ้ืนที่              

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ คณะท างาน ตาม
แผนพัฒนาสุขศาลาพระราชทานในเขตสุขภาพที่ ๕
ปีงบประมาณ 2564  
 
 

8,000 70 คน              



๔๗ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

กิจกรรมที่ 2  ลงพื้นทีส่่งเสริม สนับสนุนพัฒนากระบวนการ
เรียนรูสุ้ขภาพผ่านเครือข่ายแบบมสี่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน
โรค COVID-2019 ปีงบประมาณ 2564  

123,000                

กิจกรรมที่ 3 ลงพ้ืนที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ตรวจเยี่ยมประเมินเกณฑ์คุณภาพการให้บริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่สุขศาลาพระราชทานฯ 7 แห่ง  
ปีงบประมาณ 2564 

109,000 110 คน    
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              ส าเนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 ภารกิจด้านระบบมาตรฐานบริการสุขภาพ 

 

 ผู้รับผิดชอบ   1. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ์

                          2. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอ้ม  

                          3. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 



๕๑ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

 



๕๒ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

 



๕๓ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๕๔ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๕๕ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๕๖ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๕๗ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๕๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๕๙ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๖๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

 



๖๗ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ส าเนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 ภารกิจด้านสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

 

 ผู้รับผิดชอบ   1. กลุ่มสขุภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

                          3. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 



๖๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 



๖๙ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๑ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๒ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๓ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๔ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๕ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๖ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๗ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

  



๗๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๙ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๘๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๘๑ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๘๒ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๘๓ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๘๔ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๘๕ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 



๘๖ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๘๗ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๘๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๘๙ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 



๙๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๙๑ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๙๒ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 



๙๓ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๙๔ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๙๕ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๙๖ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๙๗ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๙๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๙๙ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๙๖ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

          

     ส าเนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 ภารกิจด้านคุ้มครองบริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
 

 



๙๗ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 



๙๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 



๙๙ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๑ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๒ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๓ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๔ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๕ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๖ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

  



๑๐๗ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       ส าเนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 ภารกิจด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
 

 ผู้รับผิดชอบ   1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

                          3. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 



๑๐๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๙ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๑๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๑๑ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๑๒ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๑๓ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๑๔ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๑๕ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๑๖ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๑๗ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

 



๑๑๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

        

 

ภาคผนวก 

 



๑๑๙ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

เอกสารอ้างอิง 

 
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
2. แผนงาน/โครงการกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ กลุ่มสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มคุณภาพ

มาตรฐานการบริการ กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม กลุ่มยุทธศาสตร์ กลุ่มบริหารทั่วไป ของ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3. แผนปฏิบัติราชการประจ า ปี พ.ศ. 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
4. แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี พ.ศ. 2560 - 2569 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
5. ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562 - 2566 
6. แผนยุทธศาสตร์ เขตบริการสุขภาพท่ี 5  
7. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2559 - 2579 กระทรวงสาธารณสุข 
8. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579 
9. ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



๑๒๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 
นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 

 
ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 5 
 

 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 081-7360343 
 

 
srisakul50@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
จ่าสิบตรีประสาน น่วมมะโน 

 
น า ย ช่ า ง เ ท ค นิ ค อ า วุ โ ส 
รองผู้อ านวยการด้านวิชาการ 
 
 
 
 
 

 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 086-0114353 
 

 
n04.prasan@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลบุคลากรตามกลุม่งานต่างๆและช่องทางติดต่อสื่อสาร 
ของศูนย์สนับสนุนบริการสขุภาพที่ 5 

 
 
 

mailto:srisakul50@hotmail.com
mailto:n04.prasan@gmail.com


๑๒๑ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 

 
 
 
นายสมยศ หลวงผาด 

 
 
 
นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
หั ว หน้ า กลุ่ ม วิ ช า ก าร และ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 
 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 089-6017151 
 

 
 
 
somluang@gmail.com 

  
 
 
นางสาวสิริกัญญา  ดูชาติรัมย์ 

 
 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 

 
 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 099-1701895 
 
 
 
 

 
 
 
Sirikunyamuii2538@gmail.com 

  
 
 
นางสาวภัฏธิดา พุทธชาติ 

 
 
 
วิศวกร (ชีวการแพทย์) 

 
 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 086-866-5517 
 

 
 
 
Patthida.putta@gmail.com 
 



๑๒๒ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 
 
 
นายบุญมา บิดาเกิด 

 
 
 
ช่างฝีมือโรงงานระดับ ช 4 

 
 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 081-175-0235 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

นางสาวพัชราวรี แจ่มศรี 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์  ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ  
 
 
 
 
 

hss05rb@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hss05rb@gmail.com


๑๒๓ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ 

 

 
 
 
นายสุเทพ โขวุฒิธรรม 

 
 
 
นายช่างเทคนิคช านาญงาน  
(หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม วิ ศ ว ก ร ร ม
การแพทย)์ 

 
 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 081-9145973 

 
 
 
thep1962@gmail.com 

 

 
 
 
นายอนุภาพ สีกะมุด 

 
 
 
นายช่างเทคนิคช านาญงาน  
 

 
 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ  

 
 
 
phap.317@gmail.com 

 

 
 
นายเฉลิมพร จันทร์ยงค์ 

 
 
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 

 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 094-6604233 

 
 
pornjunyong@gmail.com 



๑๒๔ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 
นายณัฐวุธ สุวรรณบท 

 
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 

 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 089-3086471 

 
swong.nat@gmail.com 

 

 
 
 
นายนิธิสันต์ ข าดีธนาวงศ์ 

 
 
 
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

 
 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 081-1915349 

 
 
 
Rangsan_172@hotmail. 
Com 
 
 
 

  
 
นายกฤตภาส แสงประเสริฐ 

 
 
ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยวิศวกร
เครื่องกล 
 
 
 
 

 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ  094-4825566 

  
 
kigtapassh@gmail.com 



๑๒๕ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 

นายภานุวัฒน์ พิทักษ์ธรรมากุล นั ก วิ ช า ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข
ปฏิบัติการ (หัวหน้ากลุ่ม) 
ปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
อีกหน้าที่หนึ่ง 

ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 061-2367797 
 

dekthai_noo@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

นายพนมพันธ์ จันทร์สูง นั ก วิ ช า ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข
ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
อีกหน้าที่หนึ่ง 

ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 088-7438543 
 

 jan.panom@gmail.com 

 นายสุเทพ เสียงแก้ว  
 
 
 
 
 
 
 

ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 4 
 
 
 
 

ที่ท างาน 032-337258 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๒๖ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
  

 
นางนัยนา  หาญธนะสุกิจ 
 
 
 
 
 

 
 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญงาน 
(หัวหน้วกลุ่ม) 
ป ฏิ บั ติ ง า น ก ลุ่ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ อีก
หน้าที่หนึ่ง 

 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 080-654-7187 
 

 
 
naiyana2906@gmail.com 

  
นายนัทวุฒิ  เรืองทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 

 
นิติกร 
ปฏิบัติ งานด้านกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไปและแผนงานอีกหน้าที่ 1 
 
 

 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 084-895-9048 
 
 
 

 
jthestar1993@hotmail.com 

  
นายสมพงษ์ ข าจา 

 
นายช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช ๔ 

 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 061-868-4144 
 
 
 
 

 
pongkomja@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:pongkomja@gmail.com


๑๒๗ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

 

 
 
นายสายชล กองทอง 

 
 
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 
หัวหน้ากลุ่มอาคาร 
และสภาพแวดล้อม 
(ปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
อีกหน้าที่หนึ่ง) 

 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 081-7808121 
 

 
 
arjarnsai@hotmail.com 

 นายณภัทร คูสุวรรณ์ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 
(ปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
อีกหน้าที่หนึ่ง) 

ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 087-406-7733 
 
 

napat1001@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

  นายภัทร์ธินันท์ พันธุ์เขตกรรม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 094-482-5566 
 
 
 
 
 
 

chakkich1@gmail.com 
 

mailto:napat1001@gmail.com


๑๒๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

กลุ่มสภาพแวดล้อม 
 

 

นายกุลธร  อรมุต 
 
 
 
 
 

วิ ศ ว ก ร ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ปฏิบัติการ (หัวหน้างาน 
สภาพแวดล้อม) 
(ปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
อีกหน้าที่หนึ่ง 

ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 095-947-2967 
 

konlaatun@gmail.con 

 
 

นายชวกร ค าลือ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ  090-7563941 

mago-203@hotmail.com 

 นายทวีศักดิ์ พันธุ์เพ่ิม 
 
 

 

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ทีท่ างาน 032-337258 
มือถือ 086-039-8683 

thweesak_358@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

นายโชคชัย เมืองธรรม ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 4 ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 089-5195049 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
จสต.ประสาน น่วมมะโน 
 
 

 
นายช่างเทคนิคอาวุโส 
( หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงาน ) 
 

  
ที่ท างาน 032-337258 
ต่อ 102 
มือถือ  086-0114353 

 
 prasan.251204@gmail.com 

 
 

 
 
นางสาวนัยนา หมวดวัด 
 
 
 
 
 

 
 
นั ก จั ด ก า ร ง า น ทั่ ว ไ ป
ปฏิบัติการ 
(หัวหน้างานการเงิน) 

 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 081-839-9596 
 

 
 
nunawow20@gmail.com 



๑๓๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 
 
 
นางศศิวิมล สีกะมุด 
(หัวหน้างานพัสดุ) 

 
 
 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญ
งาน 

 
 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 089-8373984 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
นางนพนันท์ ข าจา 
 
 
 
 
 

 
พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔  
(หัวหน้างานธุรการ) 
 
 

  
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 086-489-1478 

 
noppanun2517@gmail.com 

 

 
 
 
นางสาวบุหงา สมัยสมภพ 

 
 
 
พนักงานพัสดุระดับ ส 4 

 
 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 089-663-0131 

 



๑๓๑ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 
นางเยาวรี ภู่มาลัย 

 
พนักงานธุรการระดับ ส 4 

 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 086-9869622 

 

 

 
 
 
นางเฉลียว สุวรรณประทีป 
 

 
 
 
พนักงานธุรการระดับ ส 3 

 
 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 085-1900421 

 
 
 
leawsri@hotmail.com 
 
 

 

 
 
นางสาวกมลรัตน์ สมัยสมภพ 

 
 
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 089-5207804 

 
 
kamonrat.samaisomphop 
@gmail.com 



๑๓๒ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 
นางสาวเหมือนฝัน เครือด้วง 
 
 

 
ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล  

 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 065-826-6937 

 
m0658266937@gmail.com 
 
 
 

 

 
 
 
นายชยธร ชุวานน์ 

 
 
 
พนักงานขับรถยนต์ 
 

 
 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
นางสายบัว แก้วค า 
 
 
 
 

 
ปฏิบัติงานด้านความสะอาด 

 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 

 

mailto:m0658266937@gmail.com


๑๓๓ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

  
 
นายศิลป์ เยียระยงค์ 
 
 
 

 
 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
นายสมพร จินดา  
 

 
ปฏิบัติงานด้านรักษาความ 
ปลอดภัย 
 

 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 

 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

    

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

  ประธานที่ปรึกษา  นายศรีสกุล แสงประเสริฐ  
ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

  คณะที่ปรึกษา จ่าสิบตรี ประสาน  น่วมมะโน 
รองผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 จ่าสิบตรี ประสาน  น่วมมะโน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน  

 นายภานุวัฒน์  พิทักษ์ธรรมากุล 
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ  

 นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม  
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  

 นายสายชล  กองทอง 
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

 นางนัยนา  หาญธนะสุกิจ  
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  

        

 ผู้จัดท า                     นางสาวสิริกัญญา  ดูชาติรัมย์ 
                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

โดยกลุ่ม : กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบริการสุขภาพ 
มกราคม 2564



๑๓๕ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

  

     กลุ่มงานวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
     ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 5 กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 
     เลขที่ 407 ถ.ยุตธิรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 
     โทรศัพท์ 032-321863 
 


