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ค าน า 
 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม 
 ในปีงบประมาณ 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานใหม่ เพื่อให้การบริหารและด าเนินนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลมากขึ้น มีการปรับโครงสร้างกรมให้มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 35 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) หน่วยงานส่วนกลาง 18 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานเลขานุการกรม กองกฎหมาย กองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กองสุขศึกษา กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มแผนงาน กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กองสุขภาพระหว่างประเทศ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ
สุขภาพ  ส านักผู้เช่ียวชาญ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  

2) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีทั้งหมด 12 ศูนย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ยกระดับการบริหารเทียบเท่ากอง  
3) ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 5 แห่ง ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชายแดนใต้จังหวัด

ยะลา และภาคตะวันออเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น   
ดังนั้นการจัดท าแผนงานโครงการ และแผนงานงบประมาณจึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส านักงานฯ ต้องด าเนินการจัดท า  เพี่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพของส านักงานจึงได้จัดท าคู่มือแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564 ข้ึน 
 

          กลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์ระบบบรกิารสุขภาพ 
   ธันวาคม 2563 
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ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ 
ท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย  
และสมประโยชน์  
 

ผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ
สามารถแข่งขันท้ังในและนอก
ประเทศ  
 

ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง 
และชุมชนจัดการสขุภาพตนเอง 
อย่างยั่งยืน  
 

มีระบบบริหารจัดการ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

ค่านิยม 

ส บ ส 

สมรรถนะเป็นฐาน 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

บริการด้วยใจ ใฝ่สามัคคี 
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กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 
1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการด าเนินการบงัคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรบัผิดชอบให้เกิดผลส าเรจ็แกร่าชการ 
    และประชาชน 
3. ส่งเสรมิ พัฒนา และสนับสนุนการด าเนินการสุขศึกษาและระบบสุขภาพของประชาชน 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือและการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ  
   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบรกิารสุขภาพแก่องค์กรภาครัฐ  

            ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6. ส่งเสรมิ สนบัสนุนและพฒันามาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข 
7. ส่งเสรมิ สนบัสนุนและพฒันามาตรฐานครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
8. ส่งเสรมิและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
9. ปฏิบัตกิารอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

อ านาจหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(1) พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยทุธศาสตร์การคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านระบบบรกิารสุขภาพ  
(2) ควบคุม ก ากับ และประเมินผลยุทธศาสตรก์ารคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และการพิทกัษ์สิทธิของประชาชน  
(3) ควบคุม ก ากับ รบัรอง มาตรฐาน และการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  
(4) พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การคุ้มครอง และการเยียวยา ผูบ้ริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  
(5) พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนและภาคีเครอืข่ายในการคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านระบบบริการสุขภาพ  
(6) พัฒนา ปรับปรงุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  
(7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยกีารคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นหน้าที่ของกรมหรือตามทีร่ัฐมนตรีมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 ภารกิจของศนูย์สนบัสนนุบรกิารสุขภาพและโครงสร้างภายในองคก์ร 
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อ านาจหน้าที ่
ศูนย์สนับสนนุบรกิารสุขภาพที่ 12 

 
1. ด าเนนิการตามนโยบายยุทธศาสตรก์ารคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านระบบบรกิารสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชนและติดตามประเมินผลการ
ด าเนนิงานในพื้นที ่
2. บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผดิชอบร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืน้ท ี
3. ส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบั ติดตาม ประเมิน และรับรองมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ และตามที่กฎหมายก าหนด 
4. ให้คาปรกึษาและพฒันาทกัษะวิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านระบบบริการสุขภาพใหแ้กบ่คุลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืน้ที่ 
5. ให้บรกิารวิชาชีพเฉพาะและสนบัสนุนด้านระบบบรกิารสุขภาพแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืน้ที่ 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ 
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านระบบบรกิารสุขภาพในพื้นที่ 
8. ประสานและด าเนนิการเกี่ยวกบังานระบบบรกิารสุขภาพร่วมกบัเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอืน่ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ในพืน้ที ่
9. ปฏิบตัิงานร่วมกับหรือสนบัสนนุการปฏบิตัิงานหน่วยงานอืน่ที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบัมอบหมาย 
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ภารกจิของศนูยส์นบัสนุนบริการสุขภาพที ่12 

1. งานบรหิารธุรการและงานสารบรรณ 
2. งานบรหิารงานบุคคล 
3. งานบรหิารการใช้งบประมาณ การเงินและบญัชี

งานพัสดุ 
4. งานควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยง 
5. งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
6. งานบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและ

ประชาสมัพันธ์ 
7. งานจัดท าแผนปฏิบัตริาชการและค าขอ

งบประมาณประจ าป ี
8. งานติดตามก ากับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามแผนงานโครงการและงบประมาณ 
9. งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
10. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤตกิรรมสุขภาพ 

1. งานบรหิารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่าย 

2. งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาค
ประชาชนและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 

3. งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

4. งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบ การ
ด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ รวมทัง้นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล  

5. งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ดา้นสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาค
ประชาชนบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาค
ประชาชน 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

กลุ่มมาตรฐานวศิวกรรมการแพทย ์

1. งานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน 
2. งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยใน

โรงพยาบาล 
3. งานเฝ้าระวังระบบสือ่สารสาธารณสุข 
4. งานตรวจวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
5. จัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
6.  งานตรวจมาตรฐานระบบริการสุขภาพ ด้าน

วิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
7. งานพัฒนาและใหบ้ริการหอ้งปฏิบัติการทดสอบ

เครื่องมือแพทย ์
8. งานก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะเครื่องมอแพทย์และ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย ์
9. งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และ

สาธารณสุข 
10. งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยทีาง
การแพทย์และสาธารณสุข 
11. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านวิศวกรรมการแพทย์
และสาธารณสุข  
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
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ภารกจิของศนูยส์นบัสนุนบริการสุขภาพที ่12 

1. งานส่งเสริม พฒันา ยกระดบัมาตรฐานสถานพยาบาล
และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

2.  งานติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ 

3. งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผูบ้รโิภคด้าน
บริการสุขภาพ 

4. งาบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที ่

5. งานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านบริการ
สุขภาพ 

6. งานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
7. งานการให้ค าปรกึษางานคุ้มครองผูบ้รโิภค ด้านบริการ

สุขภาพ 
8. งานบรหิารจัดการข้อมลูและสารสนเทศงานคุ้มครอง

ผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ 
9. งานพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในด้าน

บริการสุขภาพสู่สากล 
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

 

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอ้ม 

1. งานส ารวจข้อมลูเพื่อสนบัสนุนการจัดท าผงัแม่บท 
2. งานอ านวยการก่อสร้าง 
3. งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารสภาพแวดล้อม

สาธารณสุข 
4. งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร

สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
5. งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อม 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
9. ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้างด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
10. ควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร บอ่บ าบัดน้ าเสีย 
 

 

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

1. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายที่เช่ือมโยงกบัเขต
สุขภาพ 

2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของส านักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

3. แก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตามภารกิจส านักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

4. งานตรวจราชการและนิเทศงาน 
5. พัฒนาวิชาการทีส่อดคล้องกบัภารกจิและบรบิท

ของพื้นที ่
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพื้นที ่

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 



แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 12                                                                                         หน้า 19 

โครงสร้างและอัตราก าลัง 2 

 

 

 

 

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
กรอบ 12 อัตรา 

ขรก. 9 กลุ่มวิชาการและ
ยุทธศาสตร์ระบบ
บริการสุขภาพ  
กรอบ 2 อัตรา 

ขรก. - กลุ่มสุขภาพ 
ภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 
กรอบ 5 อัตรา 

ขรก. 1 
พรก. - พรก. 1 พรก. - 
ลจป. - ลจป. 1 ลจป. - 
จม. 1 จม. - จม. - 

(ปก./ชก. )  
1. นายนิรันดร์  จิสวัสดิ์    
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน               
(เลขที่ต าแหน่ง...364...)    
2. นายอัชมัน  วานิ     
นายช่างเทคนิคช านาญงาน  
(เลขที่ต าแหน่ง.....377.....)            
3. นายพิเชฎฐ์  สุขวรรณ 
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน             
(เลขที่ต าแหน่ง....370...)     
5. นายกรีฑา  ขาวศรี      
นายช่างเทคนิคช านาญงาน   
 (เลขที่ต าแหน่ง....378...)        
 
 

6. นายสมเกียรติ ช่วยเพ็ชร        
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน   
(เลขที่ต าแหน่ง...369....) 
7.  นายเฉลิมชัย ศุภศรี   
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 
(เลขที่ต าแหน่ง...362.....) 
8. นายวรวัฒน์ แก้วมะแป้น  
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน      
(เลขที่ต าแหน่ง...366....)  
9. นายเอกพงษ์   แก้วราบ  
วิศวกรปฏิบัติการ      
(เลขที่ต าแหน่ง    ) 
 

  (พรก.) 
 
 (จ้างเหมา.)  
1.นายอัครพล  อินทรอาภรณ์ 
ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา 
(เลขที่ต าแหน่ง...004...) 

(ปก./ชก. )  
1.  
 
 
(ลจป.) 
1. นางธีรารัตน์  แก้วมะแป้น     
พนักงานการเงินและบัญชี ส ๓    
(เลขที่ต าแหน่ง.....273.........)     
(พรก.)  
1. นายอาหมัด  หมัดอะด้ า    
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
(เลขที่ต าแหน่ง........85........)             
2. นักวิเคราะห์ - ว่าง 1 ต าแหน่ง - 

(ปก./ชก. )  
1. นางสาวชลธิชา  หมวดเมือง 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 (เลขที่ต าแหน่ง................) 
 
 
(พรก.)  
1.  
 (เลขที่ต าแหน่ง.........................) 
 
(ลจป.) (เลขที่ต าแหน่ง.........................) 
(จม.) (เลขที่ต าแหน่ง.........................) 

 

ประเภท               ปจบ. 
ขรก.                         16 
พรก.                         2 
ลจป.                         2 
จม.                           7 
รวม                         27 

นายการุญ  สุขสุทธิ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 

นายนิรันดร์  จิสวัสดิ์     
รองผู้อ านวยการ        

นางสาวเพียงพร วรรณนิยม   
รองผู้อ านวยการ        
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โครงสร้างและอัตราก าลัง 2 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
กรอบ 7 อัตรา 

ขรก. 4 กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม 
กรอบ 9 อัตรา 

ขรก. 1 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ
สุขภาพ 
กรอบ 3 อัตรา 

ขรก. 1 
พรก. - พรก. 1 พรก. - 
ลจป. 1 ลจป. - ลจป. - 
จม. 6 จม. - จม. - 

(ปก./ชก. )  
1. นางสาวเพียงพร วรรณนิยม   2. นางจีรวรรณ  ลัดดาวงศ์  3. นางอรทัย   เพชรพันธ์ 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
(เลขที่ต าแหน่ง....361.....)       (เลขที่ต าแหน่ง...360.....)      (เลขที่ต าแหน่ง..........) 
นางสาวภาวินี  ยาวิราช  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
(เลขที่ต าแหน่ง..........) 
 (พรก.)   - 
 (ลจป.)  
1. นายอาคม เปียกลิ่น         
พนักงานพัสดุ ส ๓                 
 (เลขที่ต าแหน่ง...270.....)        
(จม.)  
1. นายกิตติพงศ์  วิรุณสาร     2. นายด ารงฤทธ์ิ  ถีราวุฒิ      3. นางสุดา  คงประดิษฐ์ 
    รักษาความปลอดภัย           รักษาความปลอดภัย         บริการพนักงานบริการทั่วไป 
(เลขที่ต าแหน่ง...001.......)      (เลขที่ต าแหน่ง...002.......)      (เลขที่ต าแหน่ง...003.......) 
4. นายพิชชากร  บัวทอง      5. นายเจตศฎา   ยอดจันทร์  6. นายปิยวัฒน์  ขนานขาว 
ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์        ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์      ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 
(เลขที่ต าแหน่ง...004.......)      (เลขที่ต าแหน่ง...005....)      (เลขที่ต าแหน่ง...006....)   
 

(ปก./ชก. )  
1. นายจ าเริญ  ศิริพร            
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน                            
(เลขที่ต าแหน่ง...365......)  
       
(พรก.)  
1. นายภาณุพงศ์  ชุมวงศ์ 
        วิศวกรโยธา  
(เลขที่ต าแหน่ง.....137........) 
 
(ลจป.)  - 
 
(จม.)   - 

(ปก./ชก. )  
1. นางสาวโรสลิน  มาม๊ะ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
(เลขที่ต าแหน่ง..................) 
 
นวก. – ว่าง 1 ต าแหน่ง - 
นิติกร – ว่าง 1 ต าแหน่ง - 
 
 
(พรก.) (เลขที่ต าแหน่ง.........................) 
(ลจป.) (เลขที่ต าแหน่ง.........................) 
(จม.) (เลขที่ต าแหน่ง.........................) 
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ส่วนที่ 3  
แผนปฏบิตัิงานประจ าปี 2564 ศูนย์สนบัสนนุบรกิารสุขภาพที่ 12  
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3.1 ตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
 

ประเภท ล าดับ ตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณฯ ค่าเป้าหมาย หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

แผนงานบุคลากร 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการภาครัฐ ร้อยละ 100  
แผนงานพ้ืนฐาน 2 จ านวนระบบการบริหารจัดการองค์กรทีม่ีประสิทธิภาพ   

 2.1 ระดับความส าเรจ็ของการพฒันาทรัพยากรบุคคลที่มีประสทิธิภาพ  กบค. 
 2.2 ระดับความส าเรจ็ของการพฒันาระบบบรหิารแผนงานและงบประมาณ 1 ระบบ IT 
 2.3 ระดับความส าเรจ็ของการบรหิารจัดการองค์กรที่มปีระสิทธิภาพด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ระดับ กคจ. 

3 จ านวนฐานข้อมูลที่พัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลกบัหน่วยงานภายนอก เพื่อตอบสนองการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน 
ระบบบริการสุขภาพ 

3  
ฐานข้อมูล 

IT 

4 ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด 

  

 4.1 ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน ผ่านเกณฑม์าตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด ร้อยละ 90 สพรศ. 
 4.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผ่านเกณฑม์าตรฐานตามที่กฎหมาย

ก าหนด 
ร้อยละ 90 กสพส. 

5 ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน ร้อยละ 60 ส. 
แผนงานยุทธศาสตร์     
 6 ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของประชาชนในพื้นที่ใหบ้รกิารสุขศาลาพระราชทานเข้าถึงบริการ

สุขภาพที่มีคุณภาพ 
ร้อยละ 10 กผ. 

 ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ ์

ร้อยละ 10 ส. 

7 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจากอสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ร้อยละ 70 สช. 
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ประเภท ล าดับ ตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณฯ ค่าเป้าหมาย หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

8 ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด ร้อยละ 70 สช. 
9 ร้อยละต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ร้อยละ 70 สช. 

10 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้รับการเฝ้าระวังตามที่
กฎหมายก าหนด 

  

 10.1 ร้อยละของสถานพยาบาลกลุม่เสี่ยงได้รบัการเฝ้าระวังตามที่กฎหมายก าหนด ร้อยละ 75 สพรศ. 
 10.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการเฝ้าระวังตามที่กฎหมาย

ก าหนด 
ร้อยละ 70 กสพส. 

11 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครฐั เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้รับการ
ส่งเสริมใหม้ีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพิม่ขึ้น 

  

 11.1 ร้อยละของสถานพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพิม่ขึ้น ร้อยละ 5 สพรศ. 
 11.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑม์าตรฐานสากลได้รบัการ

ส่งเสริมใหม้ีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 5 กสพส. 

13 ร้อยละของสถานพยาบาลกลุม่เป้าหมายไดร้ับการสง่เสรมิพฒันา และมีศักยภาพในการ
แข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย ์

 สพรศ. 

แผนงานบูรณาการ 13 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลติดตามต่อเนือ่งโดยการมสี่วนร่วมชุมชน  สช. 
 14 อัตราการเพิ่มข้ึนของจ านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว   

 14.1 อัตราการเพิ่มข้ึนของจ านวนสถานประกอบการเพื่อสขุภาพที่ได้มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว 

 กสพส. 

 14.2 ระดับความส าเรจ็ของการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์บรกิารทาง
การแพทย์ และสุขภาพของประเทศไทย 

 กสป. 

15 จ านวนระบบการดูแลผู้สงูอายุในชุมชนแบบไรร้อยต่อ  สช. 
16 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA  กคจ. 
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3.2 งบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 3.2.1 งบด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

รหัสงบประมาณ ชื่อผลผลิต/โครงการ รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณ 

แผนงานบคุลากรภาครัฐ 
ผ 1 2100714013000000 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ก1 21007xxxxP3055 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภค 

 (งบบุคลากร,งบด าเนินงาน) 
 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (คา่เช่าบ้าน) 132,000 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (เงินสมทบประกันสังคม) 18,000 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ผ2 2100736001000000 สถานบริการสุขภาพ

ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
และผู้ประกอบโรคศิลปะ 
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา ควบคุม
ก ากับ มีมาตรฐานตามท่ี
กฎหมาย ก าหนด 

ก1 21007xxxP3063 บริหารจัดการองค์กร  
 1. งบค่าสาธารณูปโภค 320,000 

2. โครงการพัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนปฏิบตัิราชการกรม สบส. 

3,750 

3. โครงการนิเทศตรวจราชการกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

35,000 

ก3 21007xxxP3064 ส่งเสริม สนับสนุน พฒันา ควบคุม ก ากับสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ 
และเครือข่ายระบบบริการสขุภาพ 

 

 1.  คา่จ้างเหมาบุคลากร 451,710 
2. โครงการส่งเสริม ควบคุม ก ากับ และเฝา้ระวัง
สถานพยาบาลในส่วนภูมิภาค 

18,000 

     3. มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (วศ.) 594,560 
ผ3 2100736003000000 ประชาชนและชุมชน

สามารถจดัการสุขภาพเพื่อ
ก1 21007xxxP3066 ส่งเสริม พฒันา สนับสนุน อสม. ภาคีเครือข่ายใน

การจัดการสุขภาพชุมชนและพัฒนาความรอบรู้
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ผลผลิต/
โครงการ 

รหัสงบประมาณ ชื่อผลผลิต/โครงการ รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณ 

การพึ่งพาตนเอง ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย (งบด าเนินงาน,งบอุดหนุน) 

     1. บริหารจดัการองค์กร 500,000 
2. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพฒันาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 

115,500 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี
ผ4   2100733028000000 โครงการพระราชด าริและ

เฉลิมพระเกียรต ิ
ก1 21007xxxP3057 ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 
 

- โครงการสขุศาลาพระราชทานฯ 60,000 
ผ5 2100733030000000 โครงการพฒันาและสร้าง

เสริมศักยภาพคนทุกกลุ่ม
วัย 

ก1 21007xxxP3058 พัฒนาประชาชนให้มศีักยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

 

 1. ค่าจ้างเหมาบคุลากร 451,710 
2. โครงการสร้างเสริมศักยภาพ อสม. ในการ
จัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ (อสม.หมอ
ประจ าบ้าน) (P51) 

1,034,400 

 3. สนับสนุนและตดิตามการด าเนินงานสุขภาพ
ภาคประชาชน 

70,000 

  4. สนับสนุน ศบส. ในการส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาต าบลจดัการคุณภาพชีวติ ต่อเน่ืองสู ่
ต าบลวถิีชีวติใหม่ ปลอดภัยจากโควดิ 19 

10,000 

    
ก2 21007xxxP3059 พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีการจัดการสขุภาพ

ได้อย่างยัง่ยืน 
 

1. บริหารจดัการองค์กร 500,000 
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ผลผลิต/
โครงการ 

รหัสงบประมาณ ชื่อผลผลิต/โครงการ รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณ 

ผ6 2100733031000000 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลติภัณฑ์สขุภาพและ
บริการ 

ก2 21007xxxP3062 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่
มาตรฐานสากลและพฒันาอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร 

 

1. โครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพสู่สากล 

4,000 

2. โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคดา้น
บริการสุขภาพมุ่งสูคุ่ณภาพในส่วนภูมิภาค 

100,000 

   
แผนงาน : บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ปว่ยยาเสพติด 
ผ7 2100706035700001 โครงการพฒันาระบบ

บริการบ าบัดรักษาผูป้่วยยา
เสพตดิ 

ก1 21007xxxP3054 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดแูลผู้ใช้ผูเ้สพและผู้
ติดยาเสพตดิหลงัการบ าบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่
สังคม 

 

     1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับพื้นที่ต้นแบบฯ  
(งบบูรณาการยาเสพตดิ) 

10,000 

รวมท้ังสิ้น 4,472,630 
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3.2.2 งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ประเภท รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
งบประมาณ
ท้ังสิ้น (บาท) 

หมายเหตุ 

ก่อสร้างสูงกว่า 
10 ล้านบาท 

          

ก่อสร้างต่ ากว่า 
10 ล้านบาท 

     

ครุภัณฑ์โฆษณา  
และเผยแพร ่

     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์      
     
     

ครุภัณฑ์ส ารวจ      
     

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

1. เคร่ืองวดัอัตราการไหลของอากาศ 1 เคร่ือง   492,200 
 

  492,200 
 

 

 2. ระบบควบคุมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าอัตโนมัต ิ 1 ระบบ 250,000 250,000  
      

รวม 742,200   
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3.2.3 งบอดุหนนุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ล าดับ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 -  -  
    

 
3.2.4 งบรายจ่ายอื่นๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

ล าดับ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1    
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3.3 แผนปฏบิตัิงานประจ าปี 2564 
 

ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน หมาย

เหต ุตุ.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการบริหารจัดการองค์กร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 
12 ปีงบประมาณ 2564 

 

              กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและบรหิารจัดการหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  

 

           1. ค่าตอบแทน               
 2. ค่าใช้สอย             P3 600,000 * * * * * * * * * * * *  
 3. ค่าวัสด ุ        P3 260,600 * * * * * * * * * * * *  
 4. ค่าจ้างเหมาบริการ  P51 903,420 * * * * * * * * * * * *  
 5. ค่าสาธารณูปโภค    P21 320,000 * * * * * * * * * * * *  

  กิจกรรมที่  2 กิจกรรม ประชุมก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564  P3 

60,000 * * * * * * * * * * * * 

  
  กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างองค์กรแหง่ความสุขสมดุลชีวิตกับ

การท างาน (Worklife Balance) P3 
79,400 

     
* * 

    
 

  
  กิจกรรมที ่ 4 งบค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ P1  

              
  1. เงินสมทบประกันสังคม 18,000 * * * * * * * * * * * *   
  2. ค่าเช่าบ้าน 132,000 * * * * * * * * * * * *   
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 2,373,420              
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ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน หมาย

เหต ุตุ.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 โครงการติดตาม สนับสนุน การด าเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต และอสม.
หมอประจ าบ้าน เขต 12 ปีงบประมาณ 2564 

             

 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมท าแผนการด าเนินงานสุขภาพภาค

ประชาชนและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ เขต 12 
ปีงบประมาณ 2564 งบบรูณาการกอง ส. P 51 

28,040    *         

 
 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. หมอประจ า

บ้าน เขต 12 ปีงบประมาณ 2564 งบ P51 
1,034,400   * *         

 
 กิจกรรมที่ 3 ติดตาม สนับสนุนการอบรมพฒันาศักยภาพ  

อสม. เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน เขต 12 ปีงบประมาณ 
2564 งบ P51 

11,960   * *         

 
 กิจกรรมที่ 4 ขับเคลื่อนการด าเนินงานพฒันาความรอบรู้ด้าน

สุขภาพระดับจังหวัด เขต 12 ปี 2564 งบ P3 
190,000      * * * *    

 
 กิจกรรมที่ 5 ช้ีแจงมาตรฐานงานสุขศึกษาใน รพ.สต. เขต 

12 ปีงบประมาณ 2564 P3 
32,175      * *      

 
 กิจกรรมที่ 6 ติดตาม สนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนา

ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต  เขต 12 ปีงบประมาณ 2564 
งบ P53 

10,000         * *   

 
 กิจกรรมที่ 7 ติดตามสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนา

ศักยภาพ อสค. บูรณาการต าบลจัดการคุณภาพชีวิต เขต 12 
ปีงบประมาณ 2564 P52 
 

21,640         * *   
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ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน หมาย

เหต ุตุ.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 กิจกรรมที่ 8 แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกับพื้นที่ต้นแบบการดูแล
ติดตามผู้ป่วยยาเสพติด และผู้สงูอายุ  เขต 12 ปีงบประมาณ 
2564 งบ P7 

10,000         * *   

 
 กิจกรรมที่ 9 ประชุมติดตามงานสุขภาพภาคประชาชนและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เขต 12 ปี2564 P52 
125,325      * * * * * * * 

 
 กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมคัดเลอืกพื้นที่ต้นแบบชุมชนรอบรู้

ด้านสุขภาพ เขต 12 ปีงบประมาณ 2564   P3 กอง ส. 
43,360          * *  

 
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,506,900              
                
3 โครงการส่งเสริม  สนับสนุน  และติดตามสถานบริการ

สุขภาพภาครัฐให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพเขตท่ี ๑๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

             

 
 กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริม สนบัสนุน และติดตามเยี่ยมเสริมพลงั

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
430,190      * * * * * *  

 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม ๒ ส่งเสริม สนบัสนุน และประเมินผล

การบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเขตที่ 
๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

53,860     * *       

 
 กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาหอ้งปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทาง

การแพทย์ ศูนย์สนบัสนุนบรกิารสุขภาพที่ ๑๒ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

      * * * * * *  

 
 กิจกรรมที่ ๓.๑ การทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ

ทดสอบเครือ่งมอืวัดความดันโลหิต/เปรียบเทียบผลการวัด
11,640      * * * * * *  
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ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน หมาย

เหต ุตุ.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ระหว่างห้องปฏิบัติการ 
 กิจกรรมที่ ๓.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพ

ภายในห้องปฏิบัติการ  ด้านวิชาการ 
12,240         *    

 
 กิจกรรมที่ ๓.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพ

ภายในห้องปฏิบัติการ   ด้านคุณภาพ 
5,330          *   

 
 กิจกรรมที่ ๓.๔ Pre-assessment 54,650          *    
 กิจกรรมที่ ๓.๕ Onsite-assessment 26,650           *   
 รวมท้ังสิ้น 594,560              
                

4 โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา  ควบคุม ก ากับ
สถานพยาบาลภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ผู้ประกอบโรคศิลปะ เขต 12 ปีงบประมาณ 2564  

             

 
 กิจกรรมที่ 1 ติดตาม เฝ้าระวัง สถานพยาบาล และสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพ ในเขต 12 ให้ด าเนินการตามที่
กฎหมายก าหนด  P23  

25,700    * * *       

 
 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมกจิการการดูแลผูสู้งอายุหรือผูท้ี่มีภาวะ

พึงพิง ตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 
ในเขต 12 ให้ด าเนินการตามทีก่ฎหมายก าหนด P62 

13,300   * * * *       

 
 รวมท้ังสิ้น 39,000              
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ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน หมาย

เหต ุตุ.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  P41 

             

 
 กิจกรรมที่  1 ประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานเพือ่ยกระดับ

คุณภาพให้บริการในสุขศาลาพระราชทานฯ 
3,060    *         

 
 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา เพื่อยกระดบั

คุณภาพให้บริการในสุขศาลาพระราชทานตามเกณฑ์คุณภาพ 
6 หมวด 

40,800     * * * * * *   

 
 กิจกรรมที่ 3 ติดตามการยกระดับคุณภาพใหบ้ริการในสุข

ศาลาพระราชทาน 
16,140          * *  

 
 รวมท้ังสิ้น 60,000              

งบประมาณท่ีได้รับท้ังสิ้น 4,472,630  
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ส่วนท่ี 4 การประเมินและติดตามผล 
4.1 รหัสแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ในระบบ SMART office 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

รหัสงบประมาณ ชื่อผลผลิต/โครงการ รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณ 

แผนงานบคุลากรภาครัฐ 
ผ 1 2100714013000000 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ก1 21007xxxxP3055 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภค 

 (งบบุคลากร,งบด าเนินงาน) 
 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (คา่เช่าบ้าน) 132,000 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (เงินสมทบประกันสังคม) 18,000 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ผ2 2100736001000000 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
และผู้ประกอบโรคศิลปะ 
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา ควบคุมก ากับ มี
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ก าหนด 

ก1 21007xxxP3063 บริหารจัดการองค์กร  
 1. งบค่าสาธารณูปโภค 320,000 

2. โครงการพัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนปฏิบตัิราชการกรม สบส. 

3,750 

3. โครงการนิเทศตรวจราชการกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

35,000 

ก3 21007xxxP3064 ส่งเสริม สนับสนุน พฒันา ควบคุม ก ากับสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ
เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ 

 

 1.  คา่จ้างเหมาบุคลากร 451,710 
2. โครงการส่งเสริม ควบคุม ก ากับ และเฝา้ระวัง
สถานพยาบาลในส่วนภูมิภาค 

36,000 

       
ผ3 2100736003000000 ประชาชนและชุมชน

สามารถจดัการสุขภาพเพื่อ
ก1 21007xxxP3066 ส่งเสริม พฒันา สนับสนุน อสม. ภาคีเครือข่ายใน

การจัดการสุขภาพชุมชนและพัฒนาความรอบรู้
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ผลผลิต/
โครงการ 

รหัสงบประมาณ ชื่อผลผลิต/โครงการ รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณ 

การพึ่งพาตนเอง ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย (งบด าเนินงาน,งบอุดหนุน) 

     1. บริหารจดัการองค์กร 500,000 
2. สช.สนับสนุนการประเมินผลงาน อสม.ดเียีย่ม/ดี
เยี่ยมอย่างยิง่   

7,000 

       
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี
ผ4   2100733028000000 โครงการพระราชด าริและ

เฉลิมพระเกียรต ิ
ก1 21007xxxP3057 ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 
 

- โครงการสขุศาลาพระราชทานฯ 60,000 
ผ5 2100733030000000 โครงการพฒันาและสร้าง

เสริมศักยภาพคนทุกกลุ่ม
วัย 

ก1 21007xxxP3058 พัฒนาประชาชนให้มศีักยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

 

 1. ค่าจ้างเหมาบคุลากร 451,710 
2. โครงการสร้างเสริมศักยภาพ อสม. ในการ
จัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ (อสม.หมอ
ประจ าบ้าน) (P51) 

1,034,400 

 3. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพฒันาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 

305,500 

 4. สนับสนุนและตดิตามการด าเนินงานสุขภาพ
ภาคประชาชน 

70,000 

  4. สนับสนุน ศบส. ในการส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาต าบลจดัการคุณภาพชีวติ ต่อเน่ืองสู ่
ต าบลวถิีชีวติใหม่ ปลอดภัยจากโควดิ 19 

10,000 
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ผลผลิต/
โครงการ 

รหัสงบประมาณ ชื่อผลผลิต/โครงการ รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณ 

ก2 21007xxxP3059 พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีการจัดการสขุภาพได้
อย่างยั่งยืน 

 

1. บริหารจดัการองค์กร 500,000 
ผ6 2100733031000000 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลติภัณฑ์สขุภาพและ
บริการ 

ก2 21007xxxP3062 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล
และพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร 

 

1. โครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพสู่สากล 

3,000 

2. มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (วศ.) 594,560 
   

แผนงาน : บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ปว่ยยาเสพติด 
ผ7 2100706035700001 โครงการพฒันาระบบ

บริการบ าบัดรักษาผูป้่วยยา
เสพตดิ 

ก1 21007xxxP3054 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดแูลผู้ใช้ผูเ้สพและผู้
ติดยาเสพตดิหลงัการบ าบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่
สังคม 

 

     1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับพื้นที่ต้นแบบฯ  
(งบบูรณาการยาเสพตดิ) 

10,000 
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ภาคผนวก 
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