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ค าน า 
 

        สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 138 ตอนที่ 62 ก ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 ได้ตั้งงบประมาณ
ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ านวน 12,735,100 บาท ในแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี เพื่อการด าเนินงาน
บรรลุเป็นไปตามมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 และทางกรมฯได้จัดสรร
งบประมาณลงมาให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เป็นเงินก้อน Lump sum ตามเกณฑ์การจัดสรร โดยใช้
ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายในปี 2564 เป็นฐาน และพิจารณาจากแผนงาน/โครงการ
ที่ต้องด าเนินการตามตัวช้ีวัดในเอกสาร พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 รวมแผนบูรณาการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อใช้ในการพัฒนาหน่วยงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป 
        ในการนี้กลุ่มยุทธศาสตร์จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่ได้รวบรวมข้อมูลแนวทางการด าเนินงานตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในพื้นที่ภายใต้แผนงานโครงการ กิจกรรมของ
แต่ละกลุ่มงานที่ก าหนดข้ึน โดยได้น ามารวบรวมเอาไว้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตลอดทั้งปีงบประมาณ 
๒๕๖5 ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ ได้รวบรวมกรอบแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญตามกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพได้เช่ือมโยงกับแนวทางการด าเนินการของกระทรวงสาธารณสุขในภาพใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามทิศทาง
นโยบายทั้งในระดับกระทรวง ระดับกรม และน ามาแปลงสู่ระดับเขตเป็นแผนงาน/โครงการในภาคปฏิบัติต่อไป 
โดยมีเป้าหมายโครงการส าคัญที่เน้นหนักและที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปร ะเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ผลผลิตตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมทั้งของศูนย์สนับสนุนบริการสขุภาพที ่
5 และติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการบริหารแผนงาน/โครงการและงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(SMART ๖6) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อไป  
        ทั้งนี้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบ Internet  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ http://smart.hss.moph.go.th/65 
        ขอขอบคุณ บุคลากรของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ผู้อ านวยการส านักงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน  
และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมด าเนินการและให้ความร่วมมือ สนับสนุนจนการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 ในครั้งนี้บรรลุผลส าเร็จ 

 
กลุ่มงานวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

มกราคม 2565 
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สารบัญ 
เรื่อง                                                                                                            หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
นโยบายรัฐบาล/ยทุธศาสตร์/แผนพัฒนาฯ ประทศไทย  
1.เช่ือมโยงนโยบายรัฐบาล 1 
2.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) 2 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 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. 2565 6 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
4. สรุปนโยบายภารกิจเร่งด่วนอธิบดกีรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ 7 
5. หน่วยงานตามโครงสร้างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  8 
6. วิสัยทัศน/์เป้าประสงค์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  9 
7. พันธกิจกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 10 
8. นโยบายอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 11 
9.หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 10 ประการ 13 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ  15 
1. วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร  16 
2. ท าเนียบผู้บริหาร/อัตราก าลงั 17 
3. ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 5 18 
4.ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จ าแนกตามรายจังหวัด  19 
5. แผนที่ยุทธศาสตร์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 21 
6. ภารกิจ และหนาที่รบัผิดชอบของหน่วยงาน 22 
ข้อมูลพื้นฐาน/แนวทางการด าเนินงานของกรมสนบัสนุนบรกิารภาพ  
 ทิศทางการด าเนินงานของกรมสนบัสนุนบริการภาพ 26 
 แนวทางและมาตรการในการบรหิารและควบคุมก ากบังบประมาณตามแผนงาน/โครงการ

ตามแผนปฏิบัตกิารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
30 

 รหสังบประมาณกจิกรรมหลกั/ย่อย ประจ าปี 2565 35 
 โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 37 

ทิศทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565   
 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ 36 
 การจัดสรรงบประมาณของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 40 
 สรปุแผนการปฏิบัตงิาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์สนบัสนบัสนุนบริการ 

สุขภาพที่ 5 
41 

 แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  42 
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- ภารกิจด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารและพฒันาศักยภาพบุคลากร  
          - ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบรกิารสุขภาพ  
          - ภารกิจด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพภารกจิ  
          - ภารกิจด้านสุขภาพภาคประชาชนและพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพ  
 แผนการใช้เงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 52 

ส าเนาแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 ส าเนาโครงการภารกจิด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 53 
 ภารกิจด้านสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 67 
 ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 96 
 ภารกิจด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารและพฒันาศักยภาพบุคลากร 107 
 ภารกิจพฒันาสาธารณสุขสุขศาลาพระราชทานฯ (โครงการเฉาะพื้นที่) 122 

ภาคผนวก ค 
 เอกสาร/ข้อมลูอ้างอิง 134 
 ข้อมูลบุคลากรและช่องทางการติดต่อสื่อสาร                                                                                                                    135 
 คณะที่ปรึกษา ผูจ้ัดท า แผนปฏิบัติงาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2565  149 
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1. ความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร์รัฐบาล 
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 2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) 
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4. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
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5. นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ตามบทบาทภารกิจและแผนการด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 

อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553 

มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนระบบคุ้มครองประชาชนด้านบริการสุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคเอกชนเพื่อการ
บริการสุขภาพ อันจะท าให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สามารถพิทักษ์สิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
(2) พัฒนาระบบและกลไก เพื่อใหม้ีการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรบัผิดชอบใหเ้กิดผลส าเร็จแก่
ราชการและประชาชน 
(3) ส่งเสริม พัฒนา และสนบัสนุนการด าเนินการสุขศึกษาและระบบสุขภาพของประชาชน 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกบังานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมอื และการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์การ
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(5) ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ แก่องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(6) ส่งเสริม สนับสนุนและพฒันามาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข 
(7) ส่งเสริม สนับสนุนและพฒันามาตรฐานครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
(8) ส่งเสริมและพฒันามาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ 
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรหีรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
ให้แบ่งส่วนราชการกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 
1. ส านักบริหาร 
2. ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
3. กองแบบแผน 
4. กองวิศวกรรมการแพทย ์
5. กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
6. กองสุขศึกษา 
    และให้ม ีกลุม่ตรวจสอบภายใน และ กลุ่มพฒันาระบบบริหาร เพื่อท าหน้าทีห่ลกัในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานภายในกรม สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม พฒันาการบรหิารของกรมใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
 

 

 



๘ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

6. หน่วยงานตามโครงสร้างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  



๙ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 
7. วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ ยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ  
 

    
 
 



๑๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 
8. พันธกิจ กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปนโยบายอธิบดกีรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 
9. นโยบายอธิบดกีรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ประเดน็ยุทธศาสตรก์รมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 



๑๓ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

10. หลักธรรมาภบิาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ประการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีนโยบายก ากับองค์การท่ีดี เพื่อให้ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ดังนี ้ 
1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้น การ
หาฉันทามติที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย 
2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   1) มุ่งมั่นสร้างจิตส านึกในการให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างเสมอภาค 
    2) พัฒนาระบบการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อ
สามารถตอบสนองได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
   3) ให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะค าชมเชยเกี่ยวกับบริการ ของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 



๑๔ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

3. ด้านองค์การ 
   1) มุ่งมั่นในการด าเนินงานตามภารกิจขององค์การให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และบรรลุผลสัมฤทธ์ิ โดยใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่า 
     2) สร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วนของทีมบุคลากรเพื่อให้องค์การมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตผลงานทีม่ี
คุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
     3) ส่งเสริมให้เกิดระบบสร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  
4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
     1) มุ่งมั่นสง่เสรมิใหบุ้คลากร มีสมรรถนะทีส่ามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รบับริการ โดยให้กระบวนการบรหิารการจัดการความรู้ทีเ่หมาะสม 
     2) เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ขององค์กร เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๕ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

การด าเนินงานของศูนย์สนบัสนุนบรกิารสขุภาพที่ 5 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 
HSS05 



๑๖ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 
 
 

 

 
 

 
“เปน็หน่วยงานที่น าองคค์วามรู้มาปฏบิัติงานด้วยความเชี่ยวชาญของทีมบุคลากรคณุภาพสงู 

มีมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน” 

วัฒนธรรมองค์กร 



๑๗ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ท าเนียบผู้บริหาร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 

 

อัตราก าลังท้ังหมด 39 คน แบ่งตามประเภท ดังน้ี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาล 79 แห่ง 



๑๙ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีจ าแนกตามรายจังหวัด  

 
จังหวัด 

โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน 

จ านวน เตียง จ านวน เตียง 

ราชบุร ี 4 1,873 9 465 
สมุทรสาคร  3 1,115 - - 
สมุทรสงคราม 1 299 2 126 
นครปฐม 2 1,010 10 1,370 
กาญจนบุร ี 2 837 15 766 
สุพรรณบรุ ี 2 942 8 664 
เพชรบรุ ี 1 439 8 342 
ประจวบคีรีขันธ์ 2 594 9 550 

 

  ข้อมูลประชากรเพศชาย – หญิง จ าแนกตามรายจังหวัด 
จังหวัด ชาย หญิง รวม 

ราชบุร ี 421,807 446,300 868,107 
สมุทรสาคร 282,258 304,382 587,268 
สมุทรสงคราม 99,684 91,043 190,727 
นครปฐม 442,716 479,491 922,207 
กาญจนบุร ี 448,690 445,753 894,443 
สุพรรณบรุ ี 402,542 432,296 846,334 
เพชรบรุ ี 232,874 249,967 482,841 
ประจวบคีรีขันธ์ 274,162 279,207 553,369 

รวม 2,604,733 2,728,439 5,345,296 
 



๒๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 
 ข้อมูลจ านวนอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และ อสม.ประจ าหมูบ้่าน และอาสมัครประจ าครอบครัว 

 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน อสม.หมอประจ าบ้าน อาสมัครประจ าครอบครัว 

ราชบุร ี 10 104 975 978 5,695 
สมุทรสาคร 3 40 290 290 7,403 
สมุทรสงคราม 3 36 284 284 5,695 
นครปฐม 7 106 904 930 3,986 
กาญจนบุร ี 13 98 959 959 1,709 
สุพรรณบรุ ี 10 110 1,008 1,008 1,709 
เพชรบรุ ี 8 93 684 698 4,556 
ประจวบคีรีขันธ์ 8 48 435 435 4,556 
รวม 62 635 5,539 5,582 35,309 

 
ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2565 การด าเนินงานหลักยังคงเน้นงานตามภารกิจหลักที่ส าคัญอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากงานที่ส าคัญตามภารกิจ

หลักที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนี้แล้ว งานในภารกิจพิเศษตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ ซึ่ง
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้รับผิดชอบโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 8 แห่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัด คือ จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกรมได้สนองงานตามโครงการพระราชด าริมาอย่างต่อเนื่องด้วยดี เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีข้ึนอย่างยั่งยนื 

 



๒๑ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

แผนท่ียุทธศาสตร์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 



22 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 

 กลุ่มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. ควบคุมงานบรหิารธุรการและสารบรรณ 
2. ควบคุมงานบรหิารงานบุคคล  
3. ควบคุมงานบรหิารการใช้งบประมาณ การเงินและ
บัญชี งานพสัด ุ
4. ควบคุมงานดแูลอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ  
5. สนบัสนุนงานกจิกรรม/โครงการพเิศษตามนโยบาย  
6. งานควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง 
7. สนบัสนุนงานกจิกรรม/โครงการพเิศษตามนโยบาย 
8. ร่วมสนบัสนนุงานติดตาม ก ากบั ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการงบประมาณ 
9. ร่วมสนับสนุนงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
10.ร่วมสนับสนุนงานการพฒันาคุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครฐั PMQA 
11.งานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง หรอืตามที่ได้รบัมอบหมาย  
 

1. ด าเนนิการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายทีเ่ช่ือมโยงกบัเขต
สุขภาพ 
3. ก าหนดแนวทางการด าเนนิงานของศูนย์
สนบัสนุนบริการสขุภาพ 
4. งานบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ประชาสัมพนัธ์ 
5. งานจัดท าแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัตริาชการ
และค าของบประมาณประจ าป ี
6. งานติดตาม ก ากบั ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
ตามแผนงาน โครงการและงบประมาณ 
7. งานค ารบัรองการปฏิบัติราชการ 
8. งานพัฒนาและใหบ้ริการหอ้งปฏิบัติการทดสอบ
เครื่องมือแพทย ์ 
9. แก้ไขปญัหาในพืน้ที่ ตามภารกจิศูนย์สนับสนนุ
บรกิารสุขภาพ 
10.งานตรวจราชการและนเิทศงาน  
11.งานการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
PMQA 
12.พัฒนาวิชาการทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิและบรบิท
ของพื้นที ่
13.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พฒันา ประเมิน และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานเทคโนโลยี และ 
นวัตกรรมด้านระบบบรกิารสุขภาพในพืน้ที ่
14.งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์
และครุภัณฑ์ทางการแพทย ์
15.งานกจิกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
16.จัดท าข้อมลู ITA 
17.ร่วมปฏิบัติงานควบคุมภายในและการบรหิาร
ความเสี่ยง 
18.งานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง หรอืตามที่ได้รบัมอบหมาย  
 

 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

 

 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

 
 

1. งานบรหิารจัดการการพฒันาศักยภาพภาคีเครือข่าย  
2. งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาค
ประชาชนและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 
3. งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพ 
4. งานส่งเสริม สนบัสนุนกลไก รปูแบบ การด าเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชนและพฒันา พฤติกรรมสุขภาพ 
รวมทั้งนเิทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
5. งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน 
7. ร่วมปฏิบัตงิานควบคุมภายในและการบรหิารความ
เสีย่ง 
8. ร่วมปฏิบัตงิานการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการ
ภาครฐั PMQA 
9. งานกจิกรรม/โครงการพเิศษตามนโยบาย 
10.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืตามที่ได้รบัมอบหมาย 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน (ต่อ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

 1. งานทดสอบเครือ่งมอืแพทย์ตามมาตรฐาน 
2. งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 
ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
3. งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์
และสาธารณสุข 
4. งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 
รวมทั้งนเิทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
5. งานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรม
การแพทย์และสาธารณสุข 
6. ร่วมปฏิบัตงิานควบคุมภายในและการบรหิารความ
เสีย่ง 
7. ร่วมปฏิบัตงิานการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการ
ภาครฐั PMQA 
8. งานกจิกรรม/โครงการพเิศษตามนโยบาย 
9.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

1. งานส ารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท าผังแม่บท 
2. งานอ านวยการก่อสร้าง 
3. งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
4. งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
5. งานประสานความร่วมมอืด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข  
7. งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล 
8. งานตรวจสอบวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
9. งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
10.งานเฝ้าระวังระบบสือ่สารสาธารณสุข 
11.งานกจิกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
12.ร่วมปฏิบัติงานควบคุมภายในและการบรหิารความ
เสีย่ง 
13.ร่วมปฏิบัติงานการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐั PMQA 
14.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

 

 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

 1. งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐาน
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
2. งานติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
3. งานสร้างและพฒันาเครือข่ายการคุ้มครองผูบ้ริโภค
ด้านบริการสุขภาพ 
4. งานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรบัผิดชอบร่วมกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที ่
5. งานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในงานคุ้มครองผูบ้รโิภคด้าน
บริการสุขภาพ 
6. งานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
7. งานการให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพ 
8. งานบรหิารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
9. งานพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้าน
บริการสุขภาพสู่สากล 
10.งานกจิกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
11.ร่วมปฏิบัติงานควบคุมภายในและการบรหิารความ
เสีย่ง 
12.ร่วมปฏิบัติงานการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐั PMQA 
13.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืตามที่ได้รบัมอบหมาย 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 

 กลุ่มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. ควบคุมงานบรหิารธุรการและสารบรรณ 
2. ควบคุมงานบรหิารงานบุคคล  
3. ควบคุมงานบรหิารการใช้งบประมาณ การเงินและ
บัญชี งานพสัด ุ
4. ควบคุมงานดแูลอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ  
5. สนบัสนุนงานกจิกรรม/โครงการพเิศษตามนโยบาย  
6. งานควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง 
7. สนบัสนุนงานกจิกรรม/โครงการพเิศษตามนโยบาย 
8. ร่วมสนบัสนนุงานติดตาม ก ากบั ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการงบประมาณ 
9. ร่วมสนับสนุนงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
10.ร่วมสนับสนุนงานการพฒันาคุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครฐั PMQA 
11.งานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง หรอืตามที่ได้รบัมอบหมาย  
 

1. ด าเนนิการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายทีเ่ช่ือมโยงกบัเขต
สุขภาพ 
3. ก าหนดแนวทางการด าเนนิงานของศูนย์
สนบัสนุนบริการสขุภาพ 
4. งานบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ประชาสัมพนัธ์ 
5. งานจัดท าแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัตริาชการ
และค าของบประมาณประจ าป ี
6. งานติดตาม ก ากบั ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
ตามแผนงาน โครงการและงบประมาณ 
7. งานค ารบัรองการปฏิบัติราชการ 
8. งานพัฒนาและใหบ้ริการหอ้งปฏิบัติการทดสอบ
เครื่องมือแพทย ์ 
9. แก้ไขปญัหาในพืน้ที่ ตามภารกจิศูนย์สนับสนนุ
บรกิารสุขภาพ 
10.งานตรวจราชการและนเิทศงาน  
11.งานการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
PMQA 
12.พัฒนาวิชาการทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิและบรบิท
ของพื้นที ่
13.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พฒันา ประเมิน และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานเทคโนโลยี และ 
นวัตกรรมด้านระบบบรกิารสุขภาพในพืน้ที ่
14.งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์
และครุภัณฑ์ทางการแพทย ์
15.งานกจิกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
16.จัดท าข้อมลู ITA 
17.ร่วมปฏิบัติงานควบคุมภายในและการบรหิาร
ความเสี่ยง 
18.งานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง หรอืตามที่ได้รบัมอบหมาย  
 

 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

 

 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

 
 

1. งานบรหิารจัดการการพฒันาศักยภาพภาคีเครือข่าย  
2. งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาค
ประชาชนและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 
3. งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพ 
4. งานส่งเสริม สนบัสนุนกลไก รปูแบบ การด าเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชนและพฒันา พฤติกรรมสุขภาพ 
รวมทั้งนเิทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
5. งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน 
7. ร่วมปฏิบัตงิานควบคุมภายในและการบรหิารความ
เสีย่ง 
8. ร่วมปฏิบัตงิานการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการ
ภาครฐั PMQA 
9. งานกจิกรรม/โครงการพเิศษตามนโยบาย 
10.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืตามที่ได้รบัมอบหมาย 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน (ต่อ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

 1. งานทดสอบเครือ่งมอืแพทย์ตามมาตรฐาน 
2. งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 
ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
3. งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์
และสาธารณสุข 
4. งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 
รวมทั้งนเิทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
5. งานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรม
การแพทย์และสาธารณสุข 
6. ร่วมปฏิบัตงิานควบคุมภายในและการบรหิารความ
เสีย่ง 
7. ร่วมปฏิบัตงิานการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการ
ภาครฐั PMQA 
8. งานกจิกรรม/โครงการพเิศษตามนโยบาย 
9.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

1. งานส ารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท าผังแม่บท 
2. งานอ านวยการก่อสร้าง 
3. งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
4. งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
5. งานประสานความร่วมมอืด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข  
7. งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล 
8. งานตรวจสอบวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
9. งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
10.งานเฝ้าระวังระบบสือ่สารสาธารณสุข 
11.งานกจิกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
12.ร่วมปฏิบัติงานควบคุมภายในและการบรหิารความ
เสีย่ง 
13.ร่วมปฏิบัติงานการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐั PMQA 
14.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

 

 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

 1. งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐาน
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
2. งานติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
3. งานสร้างและพฒันาเครือข่ายการคุ้มครองผูบ้ริโภค
ด้านบริการสุขภาพ 
4. งานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรบัผิดชอบร่วมกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที ่
5. งานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในงานคุ้มครองผูบ้รโิภคด้าน
บริการสุขภาพ 
6. งานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
7. งานการให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพ 
8. งานบรหิารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
9. งานพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้าน
บริการสุขภาพสู่สากล 
10.งานกจิกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
11.ร่วมปฏิบัติงานควบคุมภายในและการบรหิารความ
เสีย่ง 
12.ร่วมปฏิบัติงานการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐั PMQA 
13.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืตามที่ได้รบัมอบหมาย 
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ทิศทางการด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.565 
ตามแผนยุทธศาสตร์ (เอกสารพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผูบ้ริโภค และส่งเสริมผูป้ระกอบการด้านบริการสุขภาพเพือ่ประชาชนมี
สุขภาพดี ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง” 
พันธกจิ “มุ่งมั่นส่งเสริม พฒันา และอภิบาล ระบบบริการสขุภาพให้ได้มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนือ่ง” 
เป้าหมายการให้บริการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
1. สถานบรกิารสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มี
คุณภาพตามมาตรฐานและประชาชนผูร้ับบรกิาร 
    ในระบบบริการสุขภาพได้รบัการคุ้มครอง 
2. ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ 
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐ 
เป้าหมายการให้บริการตามแผนบูรณาการ (ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานและกระทรวงเจ้าภาพหลักอ่ืน) 
1. วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทีม่ีศักยภาพ 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
3. ลดปัญหาการทุจริตในสงัคมไทย 
กลยุทธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการควบคุมก ากับสถานบรกิารสุขภาพ 
2. เพิ่มศักยภาพประชาชนและภาคีเครือข่ายทัง้ภาครัฐ ท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพและการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เพื่อการ   
    คุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
3. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
4. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกจิบริการสุขภาพ 
5. เสรมิสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังป้องกันการทจุริตในระดับ
ชุมชน 
6. สนับสนุนการด าเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน) 
1. แผนงานพ้ืนฐาน เพ่ือด าเนินงานตาม 2 ผลผลิต และกจิกรรมหลัก ดังน้ี 
ผลผลิตท่ี 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรค
ศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม ก ากับมีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และยกระดับ
คุณภาพบริการสู่สากล 
กิจกรรมหลักที ่1 : สนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
เครือข่ายระบบบรกิารสุขภาพ 
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กิจกรรมหลักที ่2 : ส่งเสริม สนบัสนุน พัฒนา ควบคุม ก ากบัสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ผูป้ระกอบโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ 
ผลผลิตท่ี 2 : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพดว้ยตนเอง 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม พฒันา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่าย ในการ
จัดการสุขภาพชุมชน และพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการสื่อสารสุขภาพประชาชนกลุม่เป้าหมาย 
2. แผนงานยุทธศาสตร์ ผลผลิต/โครงการ ดังน้ี  
ผลผลิต/โครงการ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศกัยภาพคนทุกกลุม่วัย 
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
เหมาะสม 
กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มกีารจัดการสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 
ผลผลิต/โครงการ 2 : โครงการการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพฒันาต าบลจัดการคุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
ผลผลิต/โครงการ 3 : โครงการพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรต ิ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพฒันาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ผลผลิต/โครงการ 4 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่
มาตรฐานสากลและพฒันาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านระบบบรกิารสุขภาพ 
3. แผนงานบูรณาการ  
ผลผลิต/โครงการ 1 : โครงการพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 
กิจกรรมหลัก : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามแบบครบวงจร 
ผลผลิต/โครงการ 2 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศกัยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สงูอายุ 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาต้นแบบระบบดูแลผูสู้งอายุในชุมชนแบบไรร้อยต่อในพื้นที่น าร่อง 5 จังหวัด 
ผลผลิต/โครงการ 3 : โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรกัษาผู้ป่วยยาเสพติด 
กิจกรรมหลัก : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดหลงัการบ าบัดรักษาเพื่อคืนคนดี
สู่สงัคม  

นโยบายการด าเนินงาน โดย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์) 

การจัดท าแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ข้างต้น แผนยุทธศาสตร์ตามเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข : “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” 
วิสัยทัศน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : “เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้าน
บริการสุขภาพ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง” 
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 ใฝ่สามัคคี” 
เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข : “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน” 
เป้าหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : “1.ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย 
และสมประโยชน์ และ 2.ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพได้” 
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ปี กระทรวงสาธารณสุขมี 4 ยุทธศาสตร์ 16 แผนงาน 48 โครงการ และ
ปีงบประมาณ 256๒ ได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับผิดชอบ 4 ตัวช้ีวัด ตามยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) 
แผนงานที ่1 การพฒันาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศกัยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สงูอายุ 
ตัวช้ีวัดล าดับที่ 12 : ร้อยละของต าบลที่มีระบบสง่เสรมิสุขภาพดูแลผู้สงูอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และ
การดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ ์
แผนงานที ่3 การลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดล าดับที่ 27 : ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 
ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที ่10 ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข 
โครงการพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดล าดับที่ 65 : ร้อยละของสถานบริการด้านสุขภาพกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมพฒันาองค์ความรู้
ด้านมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล 
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงานที ่11 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
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โครงการพัฒนาการวางแผนก าลงัคนด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดล าดับที่ 78 : ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามกรอบยุทธศาสตร ์10 ป ี(พ.ศ.2562-2566) ม ี3 ประเด็น
ยุทธศาสตร ์ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนายกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพสูม่าตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ 
ครบวงจร 
เป้าประสงค์ 1 : สถานพยาบาลภาครฐัเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑท์ี่
ก าหนด 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพือ่สุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
กลยุทธ์ที ่1 : พัฒนาและยกระดับเกณฑ์มาตร 
ฐานระบบรกิารสุขภาพให้เป็นมาตรฐานหลักของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที ่2 : พัฒนาและยกระดับสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพใหผ้่านการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานก าหนด  
เป้าประสงค์ 2 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละของข้อร้องเรียนและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการเฝ้าระวัง สุ่มตรวจและแก้ไขร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : พัฒนาเพิ่มกลไกการบงัคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
กลยุทธ์ที ่2 : พัฒนาฐานข้อมลูใหป้ระชาชนเข้าถึงสถานพยาบาลข้อมลูภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ไดร้ับการรบัรองคุณภาพและความปลอดภัย  
กลยุทธ์ที ่3 : พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและสุ่มตรวจสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 
เป้าประสงค์ 3 : พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทยมีศักยภาพในการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : จ านวนผลงานที่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการแพทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทีเ่ป็นที่ยอมรับ
ระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ที ่1 : พัฒนาและสง่เสรมิศักยภาพในการแข่งขันระดบันานาชาติของอุตสาหกรรมรมการแพทย์และการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจร 
ตัวช้ีวัด 2 : พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและสุม่ตรวจสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพอันดับความสามารถของในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ระดับนานาชาติ 



๓๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมสี่วนร่วมของประชาชนและ
เครือข่าย 
เป้าประสงค์ที ่1 : ประชาชน ครอบครัว และชุมชนพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้  
ตัวช้ีวัด 1 : ร้อยละอัตราของประชาชนมีศักยภาพในการพึง่พาตนเอง 
ตัวช้ีวัด 2 : ร้อยละของครอบครัวสามารถในการจัดการสุขภาพ 
กลยุทธ์ที ่1 : เสริมสร้างศักยภาพประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง 
กลยุทธ์ที ่2 : เสริมสร้างและพัฒนาครอบครัวให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ 
กลยุทธ์ที ่3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการด้านสุขภาพภาคีเครือข่ายในการจัดการด้าน
สุขภาพ 
กลยุทธ์ที ่3 : พัฒนายกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาองค์กรให้องค์กรมีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 1 : องค์กรมีขีดสมรรถนะสูงบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : องค์กรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
ตัวช้ีวัดที่ 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 

เพื่อให้การด าเนินงานการบริหารแผนงาน/โครงการ และการควบคุมก ากับงบประมาณ ปี 2565 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบSMART65)  
ศูนย์สนับสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  จึงมีแนวทาง ดังนี้ 
1. การบริหารแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ และการควบคุมก ากับงบประมาณ จะเริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
2. ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดยจะต้องบันทึก
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบSMART65) โดยมีรายละเอียด
รหัสงบประมาณกิจกรรม/โครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รหัสต้นทุน(รหัสกิจกรรมย่อย 3 หลัก) ครบถ้วน 
รวมถึงกรณีหน่วยงานมีการโอนงบประมาณให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาคหรือโอนให้กับหน่วยงานนอกสงักดักรม
จะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการติดตามผลการด าเนินงานรวมถึงการแจ้งก าหนดวันที่สิ้นสุด
การใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อครบก าหนดแล้วหากมีงบประมาณคงเหลือให้หน่วยงานท าการโอนคืนกรมรหัส



๓๑ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

GFMIS ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และงบประมาณคงเหลือ ซึ่งสามารถเข้าดูได้อย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ 
(http://203.157.7.48/65) 
3. ก าหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการการควบคุมก ากับงบประมาณของหน่วยงาน รายงานผลการ
ด าเนินงานในแต่ละเดือน รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อติดตามก ากับ
ให้หน่วยงานด าเนินการตามแผนฯ อย่างเคร่งครัด ให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
4. หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอใช้งบประมาณ (ยืมเงินทดรอง) และการจัดท าใบสั่งซื้อ (PO) จะต้อง
ควบคุมก ากับงบประมาณตามรหัสที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานก่อน โดยลงในระบบอิเล็กทรอนกิส์
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (จัดท า POS) แล้วจึงส่งเรื่องให้งานคลัง ส านักบริหารด าเนินการในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบGFMIS) 
5. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการในระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ระบบ
SMART65) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย 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 านักบริหาร โทร.02 1937000 ต่อ 1820 
 

แนวทางการติดตามงบด าเนินงาน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการทีม่ีการก าหนดไว้แล้ว และน าข้อมลูมา
ใช้หรือประกอบการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อบรรลปุระสิทธิผลและได้ผลส าเรจ็ตาม
เป้าหมายตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ 
เป้าหมาย : หน่วยงานสงักัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 29 หน่วยงาน 
กลไกการติดตาม :  
1.  ให้หน่วยงานก าหนดผู้รบัผิดชอบงบประมาณ ติดตามงบลงทุนของหน่วยงาน และบันทกึผลงานทั้งระบบ 
GFMIS และระบบ SMART 65 อย่างเคร่งครัด 
2.  หน่วยงานส่งรายงานข้อมลูงบลงทุน ภายในวันที่  15 ของทุกเดือน โดยก าหนดส่งเป็นเอกสารราชการ
ให้กับกลุ่มแผนงาน และส่งเป็นไฟล์อเิลก็ทรอนิกสท์ี่  
 fkpi@hss.mail.go.th 
3. กลุ่มแผนงาน ส านักบรหิาร จะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่าย (ไมร่วม  PO) จากระบบ GFMIS  เท่านั้น โดยใช้

ข้อมูลตามสรปุการใช้เงินงบประมาณ ปี 2565 ของส านักบริหาร (กลุม่คลงั) สรุปทกุสิ้นเดือน น าเสนอ
ผู้บริหารเพือ่ประกอบการพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 

 
4.  ให้หน่วยงานมีการใช้จ่ายเปน็ไปตามมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหลกัเกณฑ์การ
เบิกจ่ายของส านักงบประมาณ ก าหนดให้ส่วนราชการวางแผนการใช้งบประมาณ ดังนี้  
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ระยะเวลา งบรายจ่ายประจ า งบลงทุน ภาพรวม งปม. 
ไตรมาสที่ 1 36% 20% 32% 
ไตรมาสที่ 2 57% 45% 54% 
ไตรมาสที่ 3 80% 65% 100% 

ไตรมาสที่ 4 100% 100% 100% 
 

5.  กรณีหน่วยงานมีเงินเหลอืจ่ายขอให้สง่คืนส่วนกลาง ตามมติการประชุมกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ



๓๕ 
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 รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ปี 2565 

ผลผลิต/
โครงการ 

รหัสงบประมาณ ชื่อผลผลิต/โครงการ รหัสกิจกรรมหลัก 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 
ผ 1 2100714713000000 งบบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก.1 21007xxxxQ2926 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภค 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผ 2 2100736001000000 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ

สุขภาพ 
ก.1 21007xxxxQ2932 บริหารจัดการองค์กร 

ก.2 21007xxxxQ2934 สนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ก.3 21007xxxxQ2933 ส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

ผ 3 2100736003000000 ภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริม พัฒนา ให้มีศักยภาพในการ
ด าเนินการจัดการสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ในชุมชน 

ก.1 21007xxxxQ293 ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ภาคี
เครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน และพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

2100736003000001 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข 

ก.1 21007xxxxQ2935 ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ภาคี
เครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน และพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
ผ 4 2100733028000000 โครงการพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ ก.1 21007xxxxQ2928 ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
ผ 5 2100733030000000 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนทุกกลุ่มวัย ก.1 21007xxxxQ2929 พัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองสุขภาพที่ถูกต้อง

เหมาะสม 
ก.2 21007xxxxQ2930 ส่งเสริมและพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตยั่งยืน 

2100733030500001 ค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

ก.1 21007xxxxQ2929 พัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองที่เหมาะสม 

ผ 6 2100733031000000 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพรองรับการแข่งขัน
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร 

ก.1 21007xxxxQ2931 พัฒนายกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เข้าสู่มาตรฐาน สากลรองรับการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร 



๓๖ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ผลผลิต/
โครงการ 

รหัสงบประมาณ ชื่อผลผลิต/โครงการ รหัสกิจกรรมหลัก 

แผนงาน : บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ผ 7 2100706035700001 โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ก.1 21007xxxxQ2931 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดหลังการบ าบัดรักษา

เพื่อคืนคนดีสู่สังคม 
แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

ผ 8 2100717021000000 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ ก.1 21007xxxxQ2927 ส่งเสริม พัฒนา เมืองสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
แผนงาน : บูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับสังคมสูงวัย 

ผ 9 2100740037000000 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุ 

ก.1 21007xxxxQ2936 พัฒนาต้นแบบระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ 

แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ 10 2100757019000000 โครงการประเมินคุณภาพความโปร่งใส ก.1 21007xxxxQ2937 ปลูกฝั่งวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมสื่อสัตย์สุจริต 
 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

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

งบประมาณ  
 รายการบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

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

นับ 
รหสั BP กิจกรรมยอ่ย 

 
กิจกรรมยอ่ย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัต ิ

AP1101 เงินเดือน  ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ และ ค่าตอบแทนบุคลากร
ตามสิทธ์ิ 

-  
คน 

 

BP110101 000 เงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 

ราย สลก. 

BP110102 000 ค่าเช่าบ้าน ราย ทุกหน่วยงาน 
BP110103 000 เงินสบทบประกันสังคม ราย ทุกหน่วยงาน 
BP110104 000 ค่าตอบแทนพิเศษของ

ราชการ 
ราย สลก. 

    BP110105 000 ค่าตอบแทนเหมาจ่าย
แทนการจัดหารถ
ประจ าต าแหน่ง 

ราย สลก. 

    BP110106 000 ค่าตอบแทนส าหรบั
ก าลังคนด้าน
สาธารณสุข 

ราย สพรศ. 

    BP110107 000 ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัตงิานชายแดนใต้ 

ราย สสม.ชายแดนใต/้บ. 
 



๓๘ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

Plan รหสั P2 ผลผลิต การคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพและบริการสุขภาพ 
Program  รหสั P21 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ บรหิารจัดการองค์กร 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 
AP2101 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพ 
เช่ือมโยงกับ
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ระบบ BP210101 102 กิจกรรมด้านพัฒนาระบบ
บริหารราชการ* 

ด้าน กพร. 

BP210102 103 กิจกรรมด้านการ
ตรวจสอบภายใน* 

จ านวนงาน ตสน. 

BP210103 104 กิจกรรมด้านสาร
บรรณ* 

จ านวน
หนังสือ 

สลก. 

BP210104 105 กิจกรรมด้าน
ยานพาหนะ* 

กิโลเมตร สลก. 

BP210105 101 สนับสนุนการบรหิาร
จัดการกรม* 

ครั้ง กผ./สลก 

BP210106 220 บรหิารทั่วไป เรื่อง/ ทุกหน่วยงาน 

BP210107 115 กิจกรรมด้านอาคาร
และสถานที่* 

จ านวนครั้ง สลก. 

BP210111 109 กิจกรรมด้านบรหิาร
บุคลากร 

จ านวน
บุคลากร 

กบค. 
 

BP210112 305 กิจกรรมด้านวินัยและ
ความรับผิดทางละเมิด 

จ านวน
เรื่อง 

กสป. 
 
 



๓๙ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

BP210113   750 ส่งเสริม พัฒนาและ
คุ้มครองจริยธรรม* 

คน กคจ. 

BP210114  222 กิจกรรมด้านการ
ประชาสมัพันธ์* 

จ านวน
เรื่อง 

กคจ. 

BP210115 223 งานพัฒนาระบบ
ประชาสมัพันธ์และ 

ครั้ง สลก. 

BP210116 224 กิจกรรมด้านวิเทศ
สัมพันธ์* 

จ านวน
เรื่อง 

กสป. 

BP210117  106 กิจกรรมด้านการเงิน
และบญัชี* 

จ านวน
เอกสาร 

สลก. 

BP210118 107 กิจกรรมด้านการพสัดุ* จ านวนครั้ง สลก. 
 

BP210119 110 กิจกรรมด้านแผนงาน
และติดตาประเมินผล* 

ด้าน กผ. 

BP210120 290 งานนิทศและประสานการ
ตรวจราชการ* 

เขต กผ. 

BP210121 114 กิจกรรมด้าน
งบประมาณ* 

ด้าน กผ. 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

Program  รหสั P22 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ สนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 

รหสั AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมโยงกับ
ตัวช้ีวัด(KPI) 

หน่วยนับ  
รหสั BP 

กิจกรรม
ย่อย (รหสั 
3หลัก) 

 
กิจกรรมยอ่ย 

 
หน่วยนับ 

 
หน่วยปฏิบัต ิ

AP2201 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

 ระบบ BP220101 111 กิจกรรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ภายในหน่วยงาน* 

ระบบ กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

BP220102 112 กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต
และเว็บไซต ์

ระบบ กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

BP220103 221 พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Program  รหสั P23 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ สนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 

รหสั AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมโยงกับ
ตัวช้ีวัด(KPI) 

หน่วยนับ  
รหสั BP 

กิจกรรม
ย่อย (รหสั 
3หลัก) 

 
กิจกรรมยอ่ย 

 
หน่วยนับ 

 
หน่วยปฏิบัต ิ

AP2301 ส่งเสริมการยกระดับ
สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพใหม้ี
คุณภาพมาตรฐาน 

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

BP230101 400 ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ 
มาตรฐานสถานบริการสุขภาพ 

แห่ง สพรศ./ศูนย์
คุ้มครอง/

ศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสรจ็.ศบส 1-

12 
    BP230102 401 ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ 

มาตรฐานผูป้ระกอบโรคศิลปะ 
สาขา

ศาสตร์/
กิจกรรม 

สพรศ./ศูนย์
คุ้มครองฯ/ศบส.1-

12 



๔๑ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

BP230103 

 

500 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาคีเครือข่ายด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

คน บ. 

BP230104 503 ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

แห่ง บ./ศบส.1-12 

BP230105 505 พัฒนามาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

เรื่อง บ. 

    BP230106 507 พัฒนาแบบก่อสร้างอาคารสถาน
บริการสุขภาพ 

แบบ บ. 

    BP230107 553 สร้างเครือข่ายและพันธมิตรด้าน
วิศวกรรมการแพทย ์

หลักสูตร วศ. 

    BP230108 802 ส่งเสริม และพฒันาบริการสุขภาพ
สู่มาตรฐานสากลรองรับ
อุตสาหกรรมทางการแพทย ์

แห่ง วศ.*/ศบส.1-12 

    BP230109 551 ส่งเสริมคุณภาพบรกิารงาน
วิชาการและสถานพยาบาลสุข
ต้นแบบด้านวิศวกรรมการแพทย ์

แห่ง วศ.*/ศบส.1-12 

    BP230110 800 บูรณาการมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

แห่ง ส./วศ*บ/สพรศ./
IT/ศบส.1-12 

    BP230111 431 การใหบ้ริการประชาชน ธุรกรรม ศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสรจ็ 

 



๔๒ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

AP2302 ส่งเสริม และพฒันาการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่าง
สมประโยชนเ์ท่าเทียมและเป็นธรรม  

 เรื่อง/
กิจกรรม/
จ านวน 

BP230201 300 พัฒนาปรับปรงุแก้ไข
กฎหมาย 

จ านวน กม. 
 

BP230202 301 การจัดการเรื่องร้องเรียน
และการเยียวยาผูบ้ริโภค
ด้านบริการสุขภาพ 

เรื่อง กม./ศบส.1-12 

BP230203 302 การบงัคับใช้กฎหมาย การ
ตรวจสอบ การด าเนินคดี 

เรื่อง กม./ศบส.1-12 

AP2303 พัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ 

  BP230301 403 การคุ้มครองเดก็ที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธ์ุการแพทย ์

เรื่อง สพรศ.*/ศบส.1-
12 

BP230302 901 พัฒนาและระบบกลไกการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพ 

เรื่อง ศคบ. 

AP2304 แผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
ช่ัวคราว (งบรายจ่ายอื่น) 

  BP230401 801 แผนค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศช่ัวคราว 

กิจกรรม กพ./หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรร 
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Plan รหสั P2 ผลผลิต ภาคีเครือข่ายได้รับการสง่เสรมิพัฒนาให้มีศักยภาพในการด าเนินการจัดการสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมในชุมชน 

Program  รหสั P31 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ ส่งเสริมพฒันาสนบัสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.)ภาคีเครือข่ายในการ
จัดการสุขภาพชุมชน และพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพแกป่ระชาชนกลุม่เป้าหมาย 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 
รหสั AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมโยงกับ

ตัวช้ีวัด(KPI) 
หน่วยนับ  

รหสั BP 
กิจกรรม

ย่อย 
(รหสั 3
หลัก) 

 
กิจกรรมยอ่ย 

 
หน่วยนับ 

 
หน่วยปฏิบัต ิ

AP3101 เสริมสร้างศักยภาพประชาชนในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 

 เรื่อง/
เครือข่าย/
คน 

BP310101 658 พัฒนาองค์ความรู้/
นวัตกรรม/เทคโนโลยีการ
สื่อสารสร้างเสริมความรู้
ด้านสุขภาพ 

เรื่อง ส./ศบส.1-12/
สสม.1-5 

BP310102 660 ส่งเสริมพฒันาศักยภาพ
เครือข่ายด าเนินงานสร้าง
เสริมความรู้ด้านสุขภาพ 

คน/
เครือข่าย/

แห่ง 

ส./ศบส.1-12/
สสม.1-5 

AP3102 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการด้าน
สุขภาพ 

 เครือข่าย/
คน/
กิจกรรม/
องค์กร 

BP310201 611 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
กลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการระบบสุขภาพภาค
ประชาชน (จังหวัดอ าเภอ 
รพ.สต.ท้องถ่ิน)   

เครือข่าย ส./ศบส.1-12/
สสม.1-5 

BP310202 612 ขยายผลการจัดการระบบ
สุขภาพชุมชน 

องค์กร ส./ศบส.1-12/
สสม.1-5 
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    BP310203 621 พัฒนาศักยภาพ อสม. สู่
การเป็น  แกนน าในการ
จัดการสุขภาพภาค
ประชาชน 

คน สช./กพร./ศบส.
1-12/สสม.1-5 

BP310204 622 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กร อสม. ในการ
จัดการระบบสุขภาพภาค
ประชาชน 
 

องค์กร สช./กพร./ศบส.
1-12/สสม.1-5 

BP310205 613 สนับสนุนองค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ในการ
พัฒนาสาธารณสุข 
 

องค์กร สช./กพร./ศบส.
1-12/สสม.1-5 

BP310301 642 สนับสนุนการด าเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชน 

กิจกรรม สช./กพร./ศบส.
1-12/สสม.1-5 

 
AP02303 ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงบรกิาร 

สุขภาพอย่างสมประโยชน์เท่าเทียมและเป็นธรรม 
 

เรื่อง/ 
กิจ 
กรรม 

BP310204 622 แผนค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศช่ัวคราว 

กิจกรรม กผ./หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรร 
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Plan  รหัส P4 ผลผลิต โครงการพระราชด าริและเฉลิมพระเกยีรต ิ
Program  รหัส P41 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 
รหสั AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมโยง 

ตชว. 
หน่วยนับ รหัส BP กิจกรรม

ย่อย 
กิจกรรมยอ่ย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัต ิ

AP4101 ประชาชนในพื้นที่ห่างไหลทรุกันดารได้
เข้าถึงระบบบริการสุขภาพข้ันพื้นฐานที่มี
คุณภาพ  

 แห่ง BP410101 291 ส่งเสริมพฒันาการจัดบริการ
สาธารณสุขใหม้ีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในพื้นที่
สุขศาลาพระราชทาน 

แห่ง กผ.*/สช/ส. 
สสม.เหนือ
นครสวรรค์/
สสม.กลาง

ชลบุร/ี สสม.
ชายแดนใต้ 

ยะลา 
ศบส.1,2,5,12. 

Plan  รหสั P5 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศกัยภาพคนทุกกลุ่มวัย 
Program  รหสั P51 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ พัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและ

เหมาะสม 
Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 

รหสั AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมโยง 
ตชว. 

หน่วยนับ รหัส BP กิจกรรม
ย่อย 

กิจกรรมยอ่ย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัต ิ

AP5101 พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มกีารจัดการ
สุขภาพตนเองและพฤติกรรมสุขภาพ
ถูกต้องเหมาะสม 

 แห่ง/คน/เรื่อง BP510101 621 พัฒนาศักยภาพ อสม.สู่การ
เป็นแกนน าในการจัดการ
สุขภาพภาคประชาชน 

คน สช./ส./ศบส.1-
12/สสม.1-5 
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รหสั AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมโยง 
ตชว. 

หน่วยนับ รหัส BP กิจกรรม
ย่อย 

กิจกรรมยอ่ย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัต ิ

    BP510102 623 พัฒนาศักยภาพดูแลสุขภาพ
ตนเองระดับครอบครัว 

คน สช*./ศบส.1-
12/สสม.1-5 

BP510103 658 พัฒนาองค์ความรู้/
นวัตกรรม/เทคโนโลยีการ
สื่อสารสร้างเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรม 

เรื่อง ส.*./ศบส.1-
12/สสม.1-5 

BP510104 659 สื่อสารสุขภาพเพื่อสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพแก่
ประชาชน 

เรื่อง/คน ส.*./ศบส.1-
12/สสม.1-5 

BP510105 661 พัฒนาศักยภาพแกนน า
สุขภาพในการด าเนินงาน
พัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

คน ส.*./ศบส.1-
12/สสม.1-5 

AP5102 ส่งเสริม อสม.เชิงรุก (ค่าป่วยการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธาณสุข
ประจ าหมู่บ้าน) 

 คน BP510105 661 ค่าป่วยการในการปฏิบัติ
หน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน 

คน สช. 
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Program  รหัส P52 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 
รหสั AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมโยง 

ตชว. 
หน่วยนับ รหัส BP กิจกรรม

ย่อย 
กิจกรรมยอ่ย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัต ิ

AP5201 ส่งเสริม และพฒันาต าบลจัดการคุณภาพสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

 แห่ง BP520101 611 เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไก
การขับเคลื่อนการจัดการ
จัดการระบบสุขภาพภาค
ประชาชน  

แห่ง กผ.*สช./ส./
ศบส.1-12/
สสม.1-5 

 
AP5102 ส่งเสริม อสม.เชิงรุก(ค่าป่วยดารในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน) 

 คน BP510201 647 ค่าป่วยการในการปฏิบัติ
หน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน 

คน สช. 

Plan รหัส P52 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ ส่งเสริมและพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 

รหสั AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมโยง 
ตชว. 

หน่วยนับ รหัส BP กิจกรรม
ย่อย 

กิจกรรมยอ่ย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัต ิ

AP5201 ส่งเสริมและพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

 แห่ง BP520101 611 เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไก
การขับเคลื่อนการจัดการ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน 
(จังหวัด อ าเภอ รพสต. 
ท้องถ่ิน) 

คน สช./ศบส.1-12/
สสม.1-5 

 
 

Plan รหสั P6 โครงการ(เทียบท่าผลผลิต) โครงการยกระดับมาตรฐานบริหารสุขภาพรองรับการแข่งขันอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
Program  รหสั P61 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ  พัฒนาและยกระดบัมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพือ่สุขภาพสูม่าตรฐานสากล

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

นับ 
รหสั BP กิจกรรมยอ่ย 

 
กิจกรรมยอ่ย หน่วย

นับ 
หน่วยปฏิบัต ิ

AP6101 ส่งเสริมพฒันาและยกระดบัมาตรฐาน 
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ สู่มาตรฐานสากลและพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

 แห่ง/
เรื่อง/
แบบ/
คน/
สาขา/
ศาสตร์/
กิจกรรม 

BP610101 560 พัฒนายกระดับมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

แห่ง วศ.*/ศบส.1-12 

BP610102 559 พัฒนาระบบบรกิารและวิชาการ
ด้านเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรม
การแพทย์ครบวงจร 

กิจกรรม วศ.*/ศบส.1-12 

BP610103 561 ส่งเสริมพฒันาสถานพยาบาลด้าน
วิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
สู่มาตรฐานสากล 

แห่ง วศ.*/ศบส.1-12 

BP610104 400 ส่งเสริมพฒันาควบคุม ก ากับ 
มาตรฐานสถานบริการสุขภาพ 

แห่ง สพรศ.*/ศบส.1-
12 

BP610105 401 ส่งเสริมพฒันา ควบคุม ก ากับ 
มาตรฐานผูป้ระกอบโรคศิลปะ 

สาขา/
ศาสตร์/
กิจกรรม 

สพรศ.*/ศบส.1 

BP610106 403 การคุ้มครองเดก็ที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจรญิพันธ์ุทาง
การแพทย ์

กิจกรรม สพรศ.*/ศบส.1 
 
 
 

    BP610107 406 ส่งเสริมพฒันา สถานบริการสุขภาพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

แห่ง สพรศ.* 
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BP610108 802 ส่งเสริม และพฒันาบริการสุขภาพสู่
มาตรฐานสากล 

แห่ง กสพส.*/กสป./
สพรศ./ศบส.1-

12 
BP610109 500 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ภาคีเครือข่ายด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

คน บ. 

BP610110 503 ควบคุมก ากับ ตรวจสอบรบัรอง
มาตรฐานด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

แห่ง บ./ศบส.1-12 

BP610111 505 พัฒนามาตรฐานด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

เรื่อง บ. 

BP610112 507 พัฒนาแบบการก่อสร้างอาคารสถาน
บริการสุขภาพ 

แบบ บ. 

BP610113 474 ส่งเสริมพฒันาควบคุมก ากบั
มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพสู่สากล 

แห่ง กสพส. 

BP610114 650 ส่งเสริมพฒันาควบคุมก ากบัสถาน
บริการสุขภาพด้านมาตรฐานสุข
ศึกษา 

แห่ง ส.*/ศบส.1-12 

    BP610115 551 พัฒนาคุณภาพบริการงานวิชาการ
ละสถานพยาบาลสุขภาพต้นแบบ
ด้านวิศวกรรมการแพทย ์

แห่ง วศ.*/ศบส.1-12 



๕๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

Plan รหสั P7 โครงการ(เทียบท่าผลผลิต) โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
Program  รหสั P71 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ  เพิ่มประสิทธิภาพการดูแล ผู้ใช้ ผู้เสพ ยาเสพติดหลังการบ าบัดรักษา เพื่อคืนคนดีสู่สงัคม 

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

นับ 
รหสั BP กิจกรรมยอ่ย 

 
กิจกรรมยอ่ย 

 
หน่วยนับ หน่วยปฏิบัต ิ

AP7101 ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ อสม. และ 
เครือข่าย ในการติดตาม ช่วยเหลือ ผูผ้่านการ
บ าบัดยาเสพติด ติดในชุมชนและ พัฒนา
ระบบการติดตามดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และ ผู้ติด
ยาเสพติดหลงับ าบัดรักษา 

 คน 
 

BP710101 648 การติดตามดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และ ผู้
ติดยาเสพติดหลงัการบ าบัดรักษา 

คน สช*./ศบส.1-
12/สสม 1-5 

Plan รหสั  P8 โครงการ(เทียบเท่าผลผลิต) โครงการพัฒนาเมืองสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
Program รหสั  P81 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ ส่งเสริม พัฒนาเมืองสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
Sub Program ระดับ  A Sub Program  ระดับ  B 

รหสั AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) (KPI) หน่วย
นับ 

รหสั BP กิจกรรมยอ่ย 
 

กิจกรรมยอ่ย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัต ิ

AP8101 พัฒนา เมืองสุขภาพและการท่องเทียวเชิง
สุขภาพ 

  
 

BP810101 475 ส่งเสริม และพัฒนาเมืองสุขภาพ แหง ่ กสพส. 

BP810102 405 ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ 
มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

แหง ่ กสพส. 

BP810103 408 ส่งเสริม พัฒนา มาตรฐาน
สถานพยาบาลผูป้ระกอบโรคศิลปะ 
และบริการด้านเทคโนโลยีช่วยกา 

แหง ่ สพรศ. 



๕๑ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

Plan รหสั P9 โครงการ(เทียบเท่าผลผลิต) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผูสู้งอายุ 
Program รหสั  P91 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ พัฒนาระบบดูแลผูสู้งอายุในชุมชนแบบไรร้อยต่อ 

Sup Program ระดับ A Sup Program ระดับ B 
รหสั AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) (KPI) หนว่ย

นับ 
รหสั BP กิจกรรมยอ่ย 

 
กิจกรรมยอ่ย 

 
หน่วยนับ หน่วยปฏิบัต ิ

AP9101 ผู้สงูอายุได้รับ การดูแล ส่งเสรมิและลด 
พฤติกรรมเสี่ยงโดยชุมชน 

 คน BP910101 649 ผู้สงูอายุไดร้ับการดูแลสง่เสรมิ 
สุขภาพ และลดพฤติกรรมเสี่ยงโดย
ชุมชน 

คน สช./ศบส.1-12/
สสม 1-5 

Plan รหสั P10 โครงการ(เทียบเท่าผลผลิต) โครงการยกระดับพฒันาการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

Program รหสั P101 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
Sub Program ระดับ  A Sub Program  ระดับ  B 

รหสั AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) (KPI) หน่วย
นับ 

รหสั BP กิจกรรมยอ่ย 
 

กิจกรรมยอ่ย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัต ิ

AP10101 ปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และ ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 คน/
แหง ่

BP1010101 902 พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม
จริยธรรมสู่สงัคมที่ไมท่นต่อการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ   

คน กคจ. 

BP1010102 903 ส่งเสริมพฒันาด าเนินงานด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

แห่ง กคจ. 

 

 



๕๒ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

Plan รหสั P11 โครงการ(เทียบท่าผลผลิต) เงินนอกงบประมาณและงบกลาง 
Program  รหสั P111 กิจกรรมหลักส านักงบประมาณ   

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

นับ 
รหสั BP กิจกรรมยอ่ย 

 
กิจกรรมยอ่ย หน่วยนับ หน่วยปฏิบัต ิ

AP11101 สนับสนุน อสม.ปฏิบัตงิาน Covid-19  คน BP1110101 646 สนับสนุน อสม.ในการปฏิบัติงาน 
Covid-19 ในชุมชน 

คน สช. 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : เป็นกจิกรรมบังคับตามกรมบัญชีกลาง



๓๖ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 - 12 

ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒565 
 

องค์ประกอบ
การประเมิน 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก (%) หน่วยงาน 
เจ้าภาพ 

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) (ไม่น้อยกว่า 3-5 ตัวช้ีวัด)   (60) 
 

 

1. รอ้ยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกัในการด าเนนิงานตัวช้ีวัดกรมทีอ่ยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน (PA /ม.44) 
  1.1 ร้อยละของประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

 

7.5 

 
 
ศบส.ที่ 1 – 12/ส.  
 

 
1.2 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบัการดูแลจาก อสม. หมอประจ า
บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

7.5 ศบส.ที่ 1 – 12/สช. 
 

 

1.3 รอ้ยละของสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑม์าตรฐานตามที่ก าหนด 
       1.3.1 ร้อยละของสถานพยาบาลประเภทที่รบัผู้ป่วยค้างคืน 
(โรงพยาบาลเอกชน) กลุ่มเป้าหมายได้รบัการตรวจมาตรฐานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด   
       1.3.2 ร้อยละของสถานประกอบการการดูแลผูสู้งอายุและผูม้ีภาวะ
พึ่งพิงผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ก าหนด 

 

7.5 

 

7.5 

 
 
ศบส.ที่ 1 – 12/สพรศ. 
 
ศบส.ที่ 1 – 12/กสพส. 
 

 
1.4 ร้อยละสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑม์าตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

7.5 ศบส.ที่ 1 – 12/วศ./แบบ/
ส./สพรศ./it 
 

 1.5  ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนา Smart อสม. 7.5 ศบส.ที่ 1 – 12/สช. 

 
1.6  จ านวนเครือข่ายระบบเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ 

7.5 ศบส.ที่ 1 – 12/สพรศ. 

 
1.7 ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกบักองแบบแผน 7.5 ศบส.ที่ 1 – 12/แบบ 

 
1.8 จ านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชงหรือ
กัญชาที่ได้มาตรฐาน 

7.5 ศบส.ที่ 1 – 12/กสพส. 
 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential  Base)   (40)   
  2. ร้อยละความพึงพอใจ และความเช่ือมั่นของผู้รับบริการต่องานบริการ

ของหน่วยงาน 
15 ศบส.ที่ 1 – 12 

/กพร. 
3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-
saraban) กรม สบส. 

15 ศบส.ที่ 1 – 12 
สลก./กทส. 

4. ร้อยละความส าเร็จของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพ
เพิ่มข้ึน 

10 ศบส.ที่ 1 – 12 
กบค. 

  รวมน้ าหนัก 100   



๔๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

รายการ 

งบด าเนินงาน,งบริหารจัดการ  
 

ยอดสุทธิ 

 
 

หมายเหต ุ
แผนงาน/
โครงการ 

รายจา่ย 
ขั้นต่ าจ าเป็น 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ 

งบรายจ่ายอ่ืน 

วงเงิน 
งบประมาณ 
ท่ีได้รับการจัดสรร 
ปี 2565 

               
 

3,844,620.00  

            
 

416,000.00  

           
 

963,420.00 

 
 
- 

                  
 

5,224,040.00  

 

รวม 3,844,620.00 416,000.00 963,420.00 - 5,224,040.00  

 
หมายเหตุ * รวมแผนการใช้เงินบ ารุง 2565 เป็นงบประมาณภาพรวมตามกรอบการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

 
 

 



๔๑ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

สรุปงบประมาณตามแผนงานโครงการทีไ่ดรับการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
ศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพที่ 5 

 
ล าดับ แผนงาน/โครงการ 

 
กรอบจัดสรร
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรใหม้ีประสทิธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

2,379,420  กลุ่มงานบริหารฯ 
และกลุ่มวิชาการฯ 

2 โครงการสง่เสรมิ พัฒนา ควบคุมก ากบัใหส้ถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ได้มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด ปงีบประมาณ 2565 

212,600 กลุ่มงานคุ้มครองฯ 

3 โครงการส่งเสริม สนับสนุนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์ประจ าปีงบประมาณ 2565 218,920 กลุ่ม วศ./อค./วช. 

4 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่สู่การปฏิบัติระดบัเขตสุขภาพที่ ๕ ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

851,100 กลุ่มงาน สช. 

5 โครงการสง่เสรมิ พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และพฒันาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.) และเครือข่ายในการจัดการสุขภาพเขตสุขภาพ ที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 

200,000 กลุ่มวิชาการฯ 

6 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

42,000 กลุ่มงาน สช. 

7 แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565  1,320,000  กลุ่ม วศ.และกลุ่ม
อาคารฯ 

 



๔๒ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

2.แผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 

ล า
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้า 
หมาย 

หน่วย
นับ 

ตอบ
ตัวชี้วัด 

แผนการใช้ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย 
65 

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
และเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
ประจ าปี พ.ศ.2565 

2,379,420 1 โครงการ KB 4             

กิจกรรมที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายจ าเป็น (งบ
บรหิารจัดการ) ของ ศบส.5 ประจ าปี พ.ศ.
2565 

1,000,000 กิจกรรม กิจกรรม              

กิจกรรมที่ 1.1  งบบริหารจัดการและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์สนบัสนุน
บริการสุขภาพที่ 5 

5๓๘,๑๐0 เรื่อง ครั้ง              

กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ านวน 12 ครั้ง) 

72,54๐ 12 ครั้ง              

กิจกรรมที่ 1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
ก ากับ ติดตาม พัฒนาการสง่เสรมิพัฒนาองค์กร
คุณธรรม (จ านวน 2 ครั้ง) 

14,820 41 คน ITA             

 กิจกรรมที่ 1.4 การติดตามนเิทศงานและ
ประชุมการติดตามนเิทศงานและประชุมเพื่อ
ขับเคลื่อนพัฒนาการบริหารจัดการงาน(ผอ.) 

142,80๐ 1 คน              



๔๓ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

ล า
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้า 
หมาย 

หน่วย
นับ 

ตอบ
ตัวชี้วัด 

แผนการใช้ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย 
65 

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
ประจ าปี พ.ศ.2565(ต่อ) 
กิจกรรมท่ี 1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสู งตามหลักธรรมาภิบาล ศูนย
สนับสนุนบริ การสุ ขภาพที่  5  และ ศูนย์
สนับ สนุนบริ ก ารสุ ขภาพที่  9  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

231,740 38/1 คน/ครั้ง ITA             

กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครฐั - งบ
ด าเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน)  

60,000 12/2 ครั้ง/คน              

กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครฐั - งบ
ด าเนินงาน (เงินสบทบประกันสงัคม)  

36,000 12/4 ครั้ง/คน              

กิจกรรมที่ 4 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่า
สาธารณูปโภค)  

14,820 41 คน ITA             

กิจกรรมที่ 5 ค่าจ้างเหมาบุคลากร   
 

963,420 7/12 คน/ครั้ง              

 

 



๔๔ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ล า
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้า 
หมาย 

หน่วย
นับ 

ตอบ
ตัวชี้วัด 

แผนการใช้ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย 
65 

2 โครงการท่ี 1 โครงการส่งเสริม พัฒนา 
ควบคุมก ากับให้สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพได้มาตรฐานตาม
กฎหมายก าหนด ปีงบประมาณ 2565 

212,600 1 โครงการ KB 
1.3/1.3.
1 และ 
1.3.2 

            

กิจกรรมที่ 1 ประชุมช้ีแจงนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงาน สง่เสรมิ พัฒนา ควบคุม 
ก ากับ ใหส้ถานพยาบาลและสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพได้มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด 
ปีงบประมาณ 2565 (ผ่านระบบออนไลน)์ 

- 30 คน              

กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่สง่เสรมิ ควบคุม ก ากับ 
สนับสนุนการตรวจประเมินมาตรฐาน การ
ตรวจเฝ้าระวังประจ าปี การตรวจต่ออายุ
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ จ านวน 8 จังหวัด 

41,780 8 จังหวัด              

กิจกรรมที่ 3 กจิกรรมการประชุมคณะท างาน/
คณะกรรมการพจิารณาอนุญาตสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ(กิจการการดูแล
ผู้สงูอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพงิ) ในเขตสุขภาพที่ 5 

29,280 อ าเภอ 
เขต 
และ

จังหวัด 

ครั้ง              

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารกระบวนการ
จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนและการด าเนินคด ี

14,820 8 จังหวัด              



๔๕ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ล า
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้า 
หมาย 

หน่วย
นับ 

ตอบ
ตัวชี้วัด 

แผนการใช้ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย 
65 

2 
 

โครงการท่ี 1 โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมก ากับให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด ปีงบประมาณ 2565(ต่อ) 
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารขับเคลือ่น
ภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคด้านบรกิารสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 5 ประจ าปงีบประมาณ 2565 

23,200 70 คน              

กิจกรรมที่ 6 ประชุมส่งเสริม ควบคุม ก ากบั 
สนับสนุนการด าเนินงาน ตรวจมาตรฐาน
สถานพยาบาล และเฝ้าระวังสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 5 

91,840   8 จังหวัด              

กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
และให้ด าเนินการสถานพยาบาลที่ไมร่ับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืน ในเขตสุขภาพที่ 5 

19,800 2 ครั้ง              

สรปุผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 

72,54๐ 12 ครั้ง              

 

 

 

 



๔๖ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ล า
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้า 
หมาย 

หน่วย
นับ 

ตอบ
ตัวชี้วัด 

แผนการใช้ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย 
65 

3 โครงการส่งเสริม สนับสนุนมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

212,600 1 โครงการ KB 1.4             

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม พฒันามาตรฐานระบบ
สนับสนุนบริการสุขภาพด้านเครือ่งมอืแพทย์ 
โดยทีมงานออกไปปฏิบัติงานใหก้ับโรงพยาบาล 
ในเขตสุขภาพที่ 5 

117,280 38 แห่ง              

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อม โดยทีมงาน
ออกไปปฏิบัติงานให้กบัโรงพยาบาล ในเขต
สุขภาพที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ 2565  

66,640 38 แห่ง              

กิจกรรมที่ 3 กจิกรรมพฒันาห้องปฏิบัติการ
ทดสอบเครือ่งมือวัดทางการแพทย ์

35,000 3 กิจกรรม/
ครั้ง 

             

 

 

 



๔๗ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ล า
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้า 
หมาย 

หน่วย
นับ 

ตอบ
ตัวชี้วัด 

แผนการใช้ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย 
65 

4 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพ
ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีสู่การปฏิบัติระดับเขต
สุขภาพท่ี ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

851,100 1 โครงการ KB 
1.1/1.
2/1.5 

            

กิจกรรมที่ 1 ประชุมช้ีแจงถ่ายทอดนโยบาย
และการขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ ปงีบประมาณ 
2565 ผ่านระบบออนไลน ์

- 30 คน              

กิจกรรมที่ 2  ลงพื้นที่ประชุมส่งเสริมความเป็น
เลิศ เสริมสร้างแรงจงูใจในการจัดการสุขภาพ
ชุมชนของ อสม. ในการคัดเลือก อสม.ดีเด่น 
ระดับจังหวัด 

๑18,3๖๐ 520 จ านวน/
คน 

             

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารพฒันา
ศักยภาพ อสม. สู่การเปน็สมารท์ อสม. และ อส
ม. หมอประจ าบ้าน ระดบัเขตสุขภาพที่ 5 
ปีงบประมาณ 2565  

327,60๐ 5,582 จ านวน/
คน 

             

 กิจกรรมที่ 4  ลงพื้นที่ประชุมส่งเสริม 
สนับสนุน การพฒันาพื้นที่ต้นแบบ (Sand 
Box) โดยใช้กลไก 3 หมอในการขับเคลื่อนสู่
ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ระดับเขตสุขภาพที่ 
5 ปีงบประมาณ 2565  

118,3๖๐ 8 จังหวัด              



๔๘ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ล า
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้า 
หมาย 

หน่วย
นับ 

ตอบ
ตัวชี้วัด 

แผนการใช้ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย 
65 

4 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในพ้ืนท่ีสู่การปฏิบัติระดับเขตสุขภาพท่ี ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ) 
กิจกรรมที่ 5 ลงพื้นที่ประชุมสง่เสริมพฒันา
ศักยภาพ อสค. และรายงานผลการปฏิบัติงาน
สุขภาพภาคประชาชนระดับเขตสุขภาพที่ 5 
ปีงบประมาณ 2565 
 

118,3๖๐ 8 จังหวัด              

กิจกรรมที่ 6  ลงพื้นที่ประชุมติดตาม ประเมิน 
เยี่ยมเสรมิพลังการด าเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ ระดบัเขต
สุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565  

168,420 8 จังหวัด              
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

ล า
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้า 
หมาย 

หน่วย
นับ 

ตอบ
ตัวชี้วัด 

แผนการใช้ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย 
65 

5 โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการ
สาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเครือข่ายในการ
จัดการสุขภาพเขตสขุภาพ ท่ี 5 
ปีงบประมาณ 2565 

200,000 1 โครงการ KB              

กิจกรรมที่ 1  การลงพื้นที่ และประชุม 
ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา เพื่อยกระดับ
คุณภาพให้บริการในสุขศาลาพระราชทานฯ 
ตามเกณฑ์คุณภาพ 6 หมวด 

122,44๐ 8/ 
164 

แห่ง/คน              

กิจกรรมที่ 2  ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงาน
พัฒนายกระดับคุณภาพให้บริการในสุขศาลา
พระราชทานฯ จ านวน 8 แห่ง ปีงบประมาณ 
2565 

77,560 8/ 
163 

แห่ง/คน              
 
 

 

 



๕๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

ล า
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้า 
หมาย 

หน่วย
นับ 

ตอบ
ตัวชี้วัด 

แผนการใช้ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย 
65 

6 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพท่ี ๕  
ปีงบประมาณ 2565 
 

42,000 1 โครงการ KB 1.1              

กิจกรรมที่ 1 ประชุมช้ีแจงนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานสุขศึกษาและพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพ  
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 (ผ่าน
ระบบออนไลน)์ 

- 30 คน              

กิจกรรมที่ 2  ลงพื้นที่ประชุมสง่เสริม สนบัสนุน
พัฒนาเครือข่ายในการขับเคลือ่นการด าเนนิงาน
พื้นที่ต้นแบบชุมชนรอบรู้ดา้นสขุภาพ ระดบัเขต
สุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565   

42,000 8 ครั้ง              
 
 

 กิจกรรมที่ 3  ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบระดับจังหวัด 
ประเภทหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
โรงเรียนสร้างเสรมิพฤติกรรมสุขภาพ และ
ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดบัเขตสุขภาพที่ 5  

- 8 ครั้ง              



๕๑ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ล า
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้า 
หมาย 

หน่วย
นับ 

ตอบ
ตัวชี้วัด 

แผนการใช้ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย 
65 

6 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพท่ี ๕  
ปีงบประมาณ 2565 
 

42,000 1 โครงการ KB 1.1              

กิจกรรมที่ 1 ประชุมช้ีแจงนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานสุขศึกษาและพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพ  
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 (ผ่าน
ระบบออนไลน)์ 

- 30 คน              

กิจกรรมที่ 2  ลงพื้นที่ประชุมสง่เสริม สนบัสนุน
พัฒนาเครือข่ายในการขับเคลือ่นการด าเนนิงาน
พื้นที่ต้นแบบชุมชนรอบรู้ดา้นสขุภาพ ระดบัเขต
สุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565   

42,000 8 ครั้ง              
 
 

 กิจกรรมที่ 3  ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบระดับจังหวัด 
ประเภทหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
โรงเรียนสร้างเสรมิพฤติกรรมสุขภาพ และ
ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดบัเขตสุขภาพที่ 5  

- 8 ครั้ง              

 



๕๒ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

7. แผนการใช้เงินบ ารุง ศนูย์สนบัสนุนบรกิารสุขภาพที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ล าดับ รายการ ประมาณการรายจ่าย เหตผุลความจ าเป็น 
1 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม   
กิจกรรมทดสอบ/สอบเทียบเครือ่งมอื
แพทย์ในโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 5 
จ านวน 35 แห่ง 
 

900,000 .00 เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รบัการ
สนับสนุนไม่เพียงพอต่อการด าเนนิ
กิจกรรม 

2 
 

แผนงาน/กิจกรรม   

กิจกรรมการตรวจสอบวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพ 
ที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จ านวน 34 แห่ง 
 

400,000.00 เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รบัการ
สนับสนุนไม่เพียงพอต่อการด าเนนิ
กิจกรรม 

3 จัดท ารปูเล่มรายงานการด าเนินการ
ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย 

20,000.00 เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยให้กับ
โรงพยาบาลที่รบับริการ 
 

 

  



๕๓ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ส าเนา แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ศูนย์สนบัสนุนบรกิารสุขภาพที่ 5  

 ภารกิจด้านระบบมาตรฐานบริการสุขภาพ 

 

 ผู้รับผิดชอบ   1. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

                          2. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม  

                          3. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 



๕๑ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

 



๕๒ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 



๕๓ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๕๔ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๕๕ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๕๖ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๕๗ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๕๘ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๕๙ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๖๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

 



๖๑ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๖๒ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๖๓ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๖๔ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๖๕ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๖๖ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

 



๖๗ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ส าเนา แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ศูนย์สนบัสนุนบรกิารสุขภาพที่ 5  

 ภารกิจด้านสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

 

 ผู้รับผิดชอบ   1. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

                          3. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 



๖๘ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๖๙ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๑ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๒ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๓ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๔ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๕ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๖ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๗ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๘ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๗๙ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๘๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๘๑ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 



๘๒ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๘๓ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๘๔ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๘๕ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๘๖ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๘๗ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๘๘ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๘๙ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๙๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๙๑ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

  



๙๖ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

          

     ส าเนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศนูย์สนบัสนุนบรกิารสุขภาพที่ 5  

 ภารกิจด้านคุ้มครองบริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 

 

ผูร้ับผดิชอบ 

 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
 

 



๙๗ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๙๘ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๙๙ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๑ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๒ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๓ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๔ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๕ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๖ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๗ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๘ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๙ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 



๑๐๗ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       ส าเนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์สนบัสนุนบรกิารสุขภาพที่ 5  

 ภารกิจด้านเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการ
และพัฒนาศกัยภาพบคุลากร 
 
 

 ผู้รับผิดชอบ   1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

                          3. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 



๑๐๘ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๐๙ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๑๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๑๑ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๑๒ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๑๓ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๑๔ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๑๕ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๑๖ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๑๗ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๑๘ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๑๙ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๒๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๒๑ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

 



๑๒๒ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

     ส าเนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศนูย์สนบัสนุนบรกิารสุขภาพที่ 5  

 ภารกิจพัฒนาสาธารณสุขสุขศาลาพระราชทานฯ (โครงการเฉาะพืน้ที่) 
 

ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 

 



๑๒๓ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๒๔ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๒๕ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๒๖ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๒๗ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๒๘ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๒๙ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๓๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๓๑ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 



๑๓๒ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

 



๑๓๓ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

ภาคผนวก 

 

 

ค 



๑๓๔ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

เอกสารอ้างอิง 

 
1. พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราช 

กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 
2. แผนงาน/โครงการกลุม่วิศวกรรมการแพทย์ กลุม่สุขภาพภาคประชาชน กลุ่มคุณภาพ

มาตรฐานการบริการ กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม กลุ่มยทุธศาสตร์ กลุม่บริหารทั่วไป ของ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

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. แผนที่ยุทธศาสตร์ เขตบรกิารสุขภาพที่ 5  
7. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เริม่ตั้งแต่ พ.ศ.2559 – 2579 
8.  กระทรวงสาธารณสุข 
9. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579 
10. ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



๑๓๕ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 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 านวยการคนที่ 1 
 
 
 

 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 086-0114353 
 

 
n04.prasan@gmail.com 
 
 
 

  
นางนัยนา  หาญธนะสุกิจ 
 
 
 
 
 

 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
งาน 
(รองผู้อ านวยการคนที่ 2) 
 
 

 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 080-654-7187 
 

 
naiyana2906@gmail.co
m 

ข้อมูลบุคลากรตามกลุ่มงานต่างๆและช่องทางติดต่อสื่อสาร 
ของศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 5 

 
 
 

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


๑๓๖ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 

 

 
 
 
นายสมยศ หลวงผาด 

 
 
 
นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
หั วหน้ า กลุ่ ม วิช าก า รแล ะ
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 
 



๑๓๗ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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


๑๓๘ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

กลุ่มวิศวกรรมการแพทย ์

 

 
 
 
นายสุเทพ โขวุฒิธรรม 

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

 
 
 
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 



๑๓๙ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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 
 
 
 

 

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

 



๑๔๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

  
นายสมพงษ์ ข าจา 

 
นายช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 
๔ 

 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 061-868-4144 
 
 
 
 

 
pongkomja@gmail.com 
 
 

  
 
นายกฤตภาส แสงประเสริฐ 

 
 
ปฏิบัติงานด้านผู้ ช่วยวิศวกร
เครื่องกล 
 
 
 

 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ  094-4825566 

  
 
kigtapassh@gmail.com 

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.c
om 

mailto:pongkomja@gmail.com


๑๔๑ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
  

 
นางนัยนา  หาญธนะสุกิจ 
 
 
 
 
 

 
 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญงาน 
(หัวหน้วกลุ่ม) 
ป ฏิบั ติ ง า นก ลุ่ ม วิ ช า ก า ร แล ะ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ อีก
หน้าที่หนึ่ง 

 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 080-654-7187 
 

 
 
naiyana2906@gmail.com 

  
นายนัทวุฒิ  เรืองทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 

 
นิติกร 
ปฏิบัติงานด้านกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไปและแผนงานอีกหน้าที่ 1 
 
 

 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 084-895-9048 
 
 
 

 
jthestar1993@hotmail.com 

 นางสาวกัญญาภัทร ซ้อนพร นักวิชาการสาธารณสุข ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 093-2399681 
 
 
 
 

balaliim55@gmail.com  
 
 
 



๑๔๒ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

 

 
 
นายสายชล กองทอง 

 
 
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 
หัวหน้ากลุ่มอาคาร 
และสภาพแวดล้อม 
(ปฏิบัตงิานกลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
อีกหน้าทีห่นึ่ง) 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 

 นายสุรพฤฒ ผิวเผื่อน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ที่ท างาน 032-337258 
 
 
 
 
 
 

 suraphruet1989@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:napat1001@gmail.com
mailto:suraphruet1989@gmail.com


๑๔๓ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

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

chakkich1@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 

นางสาวอรวรรณ ผู้เจริญ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ที่ท างาน 032-337258  wan_ara18@hotmail.com 

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 



๑๔๔ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 
 

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

mago-203@hotmail.com 

 นายทวีศักดิ์ พันธ์ุเพิ่ม 
 
 

 

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

thweesak_358@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายพิชิต พลายเถ่ือน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ที่ท างาน 032-337258 
 

plaithuan_p@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:plaithuan_p@hotmail.com


๑๔๕ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

กลุ่มบริหารท่ัวไปและแผนงาน 
 
 

 
จ่าสิบตรีประสาน น่วมมะโน 

 
น า ย ช่ า ง เ ท ค นิ ค อ า วุ โ ส 
รองผู้อ านวยการคนที่ 1 และ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 
 
 
 

 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 086-0114353 
 

 
n04.prasan@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 

 
 
 
 
 

นางปราง ปุจฉาการ 
 
 
 
 
 
 

นักวิชาการเงินและบญัชี
ช านาญการ 

ที่ท างาน 032-337258 
 

prang_mb@hotmail.com 

mailto:n04.prasan@gmail.com


๑๔๖ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

  
นางศศิวิมล สีกะมุด 
(หัวหน้างานพัสด)ุ 
 
 
 
 

 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญ
งาน 

 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 089-8373984 

 
sasivimonn11@gmail.com 
 

 
 
 

 
 

 
นางนพนันท์ ข าจา 
 
 
 
 
 

 
พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔  
(หัวหน้างานธุรการ) 
 
 

  
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 086-489-1478 

 
noppanun2517@gmail.com 

 

 
 
 
นางเฉลียว สุวรรณประทีป 
 

 
 
 
พนักงานธุรการระดับ ส 3 

 
 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 085-1900421 

 
 
 
leawsri@hotmail.com 
 
 



๑๔๗ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 
 
นางสาวกมลรัตน์ สมัยสมภพ 

 
 
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 089-5207804 

 
 
kamonrat.samaisomphop 
@gmail.com 

 

 
นานสิทธิศักดิ์ เย็นจิตร์ 
 

 
ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล  

 
ที่ท างาน 032-337258 
 

 
sitthisakkn@gmail.com 
 
 
 

 

 
 
 
นายชยธร ชุวานน์ 

 
 
 
พนักงานขับรถยนต์ 
 

 
 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ  

 

 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 
นางสายบัว แก้วค า 
 
 
 
 

 
ปฏิบัติงานด้านความสะอาด 

 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 

 

 

 
 
นายศิลป์ เยียระยงค์ 
 
 
 

 
 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

 
 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
นายสมพร จินดา  
 

 
ปฏิบัติงานด้านรักษาความ 
ปลอดภัย 
 

 
ที่ท างาน 032-337258 
มือถือ 

 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

    

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

  ประธานท่ีปรึกษา  นายศรีสกุล แสงประเสริฐ  
ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

  คณะท่ีปรึกษา จ่าสิบตรี ประสาน  น่วมมะโน 
รองผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 (คนที่ 1) 

                              นางนัยนา  หาญธนะสุกิจ 
รองผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 (คนที่ 2) 

 จ่าสิบตรี ประสาน  น่วมมะโน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน  

 นายภานุวัฒน์  พิทักษ์ธรรมากุล 
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ  

 นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม  
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  

 นายสายชล  กองทอง 
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอ้ม 

 นางนัยนา  หาญธนะสุกิจ  
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  

        

    ผู้จัดท า                  นางสาวสิริกัญญา  ดูชาติรัมย ์
                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

โดยกลุ่ม : กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบริการสุขภาพ 
มกราคม 2565



๑๕๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

  

     กลุ่มงานวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
     ศนูย์สนบัสนนุบรกิารสุขภาพที่ 5 กรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ 
     เลขที่ 407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 
70000 
     โทรศัพท์ 032-321863 
 


