
 



 

ค ำน ำ 

 แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก ประจ าปีงบประมาณ 25๖6  ฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานและพัฒนางาน
สาธารณสุขของหน่วยงานในสังกัด  โดยยึดแนวทางแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
น ามาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึกโดยใช้แนวทางบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results-Based Management) ที่
สอดคล้องกับการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ  และมาตรฐานคุณภาพงานต่างๆ  

สาระส าคัญของแผนงานฉบับนี้  ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 
25๖6 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายนอก ภายในของเครือข่าย เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนา  

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผน และมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก ปีงบประมาณ 25๖6 ฉบับนี้ จะเป็นกรอบแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในสังกัดและ
เป็นคู่มือประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพ่ือส่งผลถึงการมีสุขภาพดีของประชาชนในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 เครอืข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก ประกอบด้วย โรงพยาบาลอ่าวลึก/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภออ่าวลึก/รพ.สต. 10 แห่ง ถ่ายโอนไป อบจ.จ านวน 1 แห่ง มี
การจัดท าแผนโดยมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ภารกิจ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้อ งกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด และในกรณีที่
การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ก็สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ
ให้เหมาะสม  จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายสอดรับกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ คือ แผน 5 ปี  แผน 1 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์  

คนอ่าวลึกสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพได้คุณภาพ 
พันธกิจ 

            1. พัฒนาระบบสุขภาพ ที่มคีุณภาพ เสมอภาค และเป็นธรรม  
                          1.1   พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่อย่างเหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาไทย 
                                  ประชาชนเข้าถึงบริการทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
                          1.2   พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 
                          ๑.๓   พัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาสาธารณสุขโดยกระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ ในพ้ืนที่ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
                          1.๔   สนับสนุนระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค และการบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
            ๒. บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้มีจ านวนเพียงพอ มีสมรรถนะ และ มีความสุขในการท างาน ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ (HRM, 
HRD) 
                  ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพและทุกภาคส่วนของสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี  
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ค่านิยม (Core value) :   
       “MOPH”   เป็นนายตนเอง  เร่งสร้างสิ่งใหม่  ใส่ใจประชาชน  ถ่อมตนอ่อนน้อม   

Mastery เป็นนายตนเอง  
 

การเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ  ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องสมดุล  ตามกรอบ
คุณธรรมจริยธรรม  

Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ การมีพลังทางความคิดที่ไม่หยุดนิ่ง คิดพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 
People centered approach     ใส่ใจประชาชน การปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ดุจญาติมิตร ใส่ใจประชาชน     
Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม การเป็นคนที่มีจิตใจอบอุ่น อ่อนโยน พร้อมที่จะรับฟังผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจและให้อภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์     
 ๑. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ( PP&P:  Health Promotion ,Disease Prevention , Consumer & Environmental Protection Excellence)  
 ๒. พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ก าหนด เพ่ือให้บริการที่เป็นเลิศ  (Service Excellence) 
        3. บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการท างานตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ (People   Excellence)    
        4. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) 

เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุม

โรค ภัยสุขภาพ ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
        2. ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม  
        3. บุคลากรสาธารณสขุมีจ านวนเพียงพอ มีสมรรถนะ และ มีความสุขในการท างานตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่   
        4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ ควำมเป็นมำ ปฏิทินจัดท ำแผนฯ ของอ ำเภอ คณะท ำงำน/ผู้มีส่วนรวม 

ค าสั่งเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก 
ที่ 370 /2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก ปีงบประมาณ 2566 
  เพ่ือให้การจัดท าแผนงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
อ าเภอ จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนงาน ดังนี้ 
    1. นายสัญญา         รักษารัตน์          สาธารณสุขอ าเภออ่าวลึก              ประธานคณะท างาน    
    2. นายธีรวัฒน ์ สกุลมานนท์  นายแพทย์ช านาญการ      รองประธานคณะท างาน 
    3. นางบุษบา            ภู่วัฒนา   ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ    คณะท างาน 
    4. นางธนพัชร         สมใจ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน 
    5. นายวันฉัตร        สงวนสัตว์  นายแพทย์ปฏิบัติการ    คณะท างาน 
    6. นายศักดิ์ชัย         สุขโหตุ            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    คณะท างาน 
    7. นางรอแฮนิง         วาเฮง              เภสัชกรช านาญการพิเศษ      คณะท างาน 
    8. นายสาธร            เนื้อนุ้ย            นักรังสีการแพทย์ช านาญการ   คณะท างาน 
    9. นางจรัสศรี           ปานเพ็ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน 
    10. นายคมชาย  เคมาไชย          นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ    คณะท างาน 
    11. นางสาวอัจฉริยา  หนูคง   นักกายภาพบ าบัดช านาญการ   คณะท างาน  
    12. นางกิตติมา        ประมวลการ      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   คณะท างาน 
    13. นางอาอีฉ๊ะ         แดงดี  นักวิชาการการเงินและบัญชี            คณะท างาน 
    14. นางพรรณทิพา อ่าวลึกน้อย จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน   คณะท างาน 
    15. นางสาวนารีรัตน์  หิรญั  นักโภชนาการปฏิบัติการ    คณะท างาน  
    16. นายพิทักษ์         จิตพิทักษ์  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน   คณะท างาน  
    17. นางปัทมาภรณ์    บัวบาน  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ    คณะท างาน  



แผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก ปี ๒๕๖6                                                                                                               หน้า ๑๐ 

    18. นางสาวลัดดาวัลย์ สทิธิสาร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน  
    19. นางรจนา ณ นคร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน  
    20. นางวรรณา สุขันทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน  
    21. นางชนิสรา ชัยศิริ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน  
    22. นางสาวฐิติรัตน ์ ศิริรักษ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน  
    23. นางสาวทิพวัลย์ เริงสมุทร จพ.เภสัชกรรมชุมชนช านาญงาน   คณะท างาน  
    24. นางเรวด ี คงหนู  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน  
    25. นางปิยะรัตน์ ลิ่มบุตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน  
    26. นางชลธชิา ชาญสวัสดิ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน  
    27. นางสุภาณี ลอยชูศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน   
    28. นางนุชรีย ์ ทองเจิม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน  
    29. น.ส.มัทนี           สามารถ                นักวชิาการเงินและบัญชี                            คณะท างาน  
    30. นายสุชาติ          ประคีตะวาทิน        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                 คณะท างาน 
    31. น.ส.สายทิพย์      ผลาชุม                 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                คณะท างาน  
    33. น.ส.โสภาภรณ์    ชูสกุลตันติวงค์         พยาบาลวชิาชีพช านาญการ                  คณะท างาน 
    34. น.ส.อัญชลี         ปากลาว                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
    35. น.ส.ละมุน          ปฏิมิน                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
    36. ว่าที่ร.ต.หญิงธนิตตา  ลิ่มวงศกร          นักวชิาการคอมพิวเตอร์                       คณะท างาน 
    37. นางธนิศรา         ค าเลี้ยง                 นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ               คณะท างาน 
    38. น.ส.อัสมี            อาหลัง                 นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                 คณะท างาน 
    39. นายราเชนทร์     บุตรครุธ                เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน           คณะท างาน 
    40. น.ส.อารยา        อุมาสะ                  พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ                     คณะท างาน 
    41. น.ส.พิมพ์ลภัส     ไชยสุวรรณ            นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ              คณะท างาน 
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    42. น.ส.มณชุตา       เรอืงอ่อน               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน          คณะท างาน 
    43. น.ส.โสภิดา         แผ่นทอง               นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ            คณะท างาน 
    44. น.ส.นันทนา        ซอืรี                    พยาบาลวชิาชีพ                         คณะท างาน   
    45. นางขวัญดี          มณีวงศ์                พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                   คณะท างาน 
    46. นางมินตรา         แก้ววันเพ็ญ           นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ              คณะท างาน 
    47. นายเฉลิมพล       ศกัดิ์เพชร              เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน            คณะท างาน 
    48. น.ส.นินท์ชนก      ไข่จ า                   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ               คณะท างาน 
    49. น.ส.สุธินี            เนื้ออ่อน               พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ                  คณะท างาน 
    50. นายนพกร          บตุรหมัน              เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส                     คณะท างาน 
    51. น.ส.นูรีฮัน          ละหมัด                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                  คณะท างาน 
    52. น.ส.ฐาณัชชา      ณ นคร                 พยาบาลวชิาชีพช านาญการ                  คณะท างาน                                       
    53. นางวีณา           มัจฉากุล                เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน          คณะท างาน 
    54. นางดาลิน         กิตติสิทโธ               พยาบาลวชิาชีพช านาญการ                   คณะท างาน 
    55. น.ส.มลิวัลย์       หลมิทิพย์                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ            คณะท างาน  
    56. นางจิรวรรณ์      ประคีตะวาทิน         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ           คณะท างาน 
    57. น.ส.อนุรักษ์       จันทร์อ่อน              นักวิชาการสาธารณสุข                         คณะท างาน 
    58. นางพรรณทิพย์   จรงค์หนู                เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน          คณะท างาน 
    59. น.ส.สร้อยสุดา    ไกรลาส                 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                  คณะท างาน 
    60. นางสุดี             นายาว                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            คณะท างาน 
    61. นายอ านาจ        จงรักษ์                  นักวิชาการสาธารณสุข                         คณะท างาน 
    62. นางกุลธิดา         ผลทวี                   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      คณะท างาน/เลขานุการ 

    63. นางสาววิไลวรรณ  สาสังข ์               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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โดยให้มีหน้ำที่ ดังนี้ 
1. สรุปผลการด าเนินการในปี 2565 ตาม MOU และแผนงาน/โครงการ 
2. น าเสนอร่างแผนปี 2566 เพ่ือปรับปรุงการ Swot Analysis แผนยุทธศาสตร์ 
3. ก าหนดจุดเน้นเพ่ือการพัฒนาร่วมกัน น าเสนอ พชอ.ประจ าปี 2565 
4. น าข้อมูลที่ได้คืนสู่ระบบสุขภาพต าบลเพื่อจัดท าแผนของแต่ละ รพ.สต. 
 

                                    สั่ง  ณ  วันที่  3  เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2565 
                              
        
 
   (นายสัญญา  รักษารัตน์) 
            สาธารณสุขอ าเภออ่าวลึก 
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ส่วนที่ ๒ 
สถานการณ์และปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาสุขภาพและปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 

2.1 ที่ตั้ง และอาณาเขตพื้นที่ของอ าเภออ่าวลึก 
อ าเภออ่าวลึก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด ติดต่อกับทะเลอันดามัน มีระยะทางห่างจากจังหวัดกระบี่ ประมาณ 47 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 874.6 ตารางกิโลเมตร 

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ  จดกับ  อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
  ทิศใต้   จดกับ อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
  ทิศตะวันออก  จดกับ  อ าเภอปลายพระยาและอ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
  ทิศตะวันตก  จดกับ  อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน 

ที่ตั้งของหน่วยบริการ 
 หน่วยบริการมีโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลาง มีองค์กรสุขภาพในพ้ืนที่รายล้อมกระจายทั่วอ าเภอ ประกอบด้วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภออ่าวลึก  และ รพ.สต. จ านวน 
10 แห่ง พ้ืนที่ให้บริการ  848.6  ตารางกิโลเมตร รพ.สต.คลองยา อยู่ไกลที่สุดระยะทาง 35 กิโลเมตร ระยะทางจากโรงพยาบาลอ่าวลึกถึงโรงพยาบาลกระบี่ และโรงพยาบาล
พังงามีระยะทางเท่ากัน คือ  45 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง 45 นาทีเท่ากัน 

ลักษณะภูมิประเทศ 
อ าเภออ่าวลึก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและเนินสูงพ้ืนลอนลาดต่ ามีภูเขาหินปูนอยู่กระจายในพ้ืนที่ จึงมีโถงถ้ า หินงอกหินย้อยสวยงามอยู่กว่า 10 ถ้ า จึงถือได้ว่า

อ่าวลึกเป็นดินแดนแห่งถ้ าเป็นภูเขา จากการมีอาณาเขตด้านตะวันตกติดกับชายฝั่งอันดามันยาวประมาณ ๓๒ กิโลเมตร จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวย น้ าใส และเกาะแก่ง
ทางทะเล ประมาณ 21 เกาะ ที่สามารถเท่ียวชมได้มากมาย  พ้ืนที่อุดมไปด้วยป่าแสม ไม้โกงกาง ลักษณะทั่วไปเป็นดินเหนียว และดินร่วน เหมาะแก่การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม   เช่น การปลูกปาล์มน้ ามัน  ยางพารา  กาแฟ   มะพร้าว  และผลไม้ต่างๆ   เป็นต้น 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 ร้อนชื้น ฝนตกสลับ มีทะเล ภูเขา มีน้ าขัง น้ าท่วมขังสลับบ่อย ส่งผลให้เกิดภาวะคุมคามในการเกิดโรคของประชากรกับโรคติดต่อที่ส าคัญ คือ ไข้เลือดออก 

         การเมือง  การปกครอง 
          การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น ๙ ต าบล ๕๒  หมู่บ้าน และมีจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด  ๒๐,๓๐๐ หลังคาเรือน      
          การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล ๙ แห่ง  และเทศบาลต าบล   2   แห่ง  รวมทั้งหมด ๑๑ แห่ง 
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ข้อมูลการปกครองอ าเภออ่าวลึก 

ต าบล พ้ืนที่ (ตร.กม.) หมู่บ้าน หลังคาเรือน เทศบาลต าบล อบต. 
อ่าวลึกใต้ (รวมเทศบาล) 111 7     4,๖๐๓  1 1 
แหลมสัก (รวมเทศบาล) 101 6     1,๙๘๘  1 1 
นาเหนือ 113 7     1,๘๙๑  - 1 
คลองหิน 72 5     ๒,๑๓๗  - 1 
อ่าวลึกน้อย 140 6     1,๖๘๕  - 1 
อ่าวลึกเหนือ (รวมเทศบาล) 111.6 6     ๓,๓๖๙  - 1 
เขาใหญ่ 70 5     1,๔๙๘  - 1 
คลองยา 70 6     1,๔๓๑  - 1 
บ้านกลาง 60 4     1,๖๙๘  - 1 

รวม 8๔๘.6 52   ๒๐,๓๐๐  2 9 
                                          ที่มา : ที่ท าการปกครองอ าเภออ่าวลึก ณ วันที่   1  กรกฎาคม  25๖5 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
ประชากรโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร การประมงและปศุสัตว์  รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาทางการเกษตรมากที่สุด โดยมีพืชเศรษฐกิจ ที่ส าคัญ ได้แก่   

ร้อยละ 42 ท าสวนปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 4๐.68 ท าสวนยางพารา ร้อยละ 9.01 รับจ้างในโรงงานปาล์มน้ ามันซึ่งมีจ านวน 3 แห่ง และโรงงานน้ ายางพารา จ านวน 2 แห่ง 
โรงงานไม้แปรรูป จ านวน 1 แห่ง ร้อยละ 4.50 รับราชการ ร้อยละ 2.27 ประกอบอาชีพค้าขาย และ ร้อยละ ๑.54 ท าอาชีพประมงชายฝั่งทะเลบริเวณต าบลอ่าวลึกน้อย 
ต าบลแหลมสัก และ บ้านบ่อท่อ ต าบลอ่าวลึกใต้   

ถือว่าอ าเภออ่าวลึก ได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคายางพารา ปาล์มน้ ามัน ที่ไม่มีความแน่นอน  ประชาชนมีการประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายไม่คงที่ จึงเป็นเรื่องที่
กระทบต่อระบบบริการ คือ มีผู้ป่วยเยอะขึ้นต่อเนื่อง 

สภาพการคมนาคม 
         อ าเภออ่าวลึกอยู่ห่างจังหวัดกระบี่ ระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร และการคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอกับต าบล และหมู่บ้าน ติดต่อโดยทางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สภาพ
ของถนนเป็นถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ใช้การได้ตลอดฤดูกาล ส่วนการสื่อสารมีสถานที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข จ านวน 1 แห่ง และที่ท าการองค์การโทรศัพท์ ฯ จ านวน 1 แห่ง 
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ประชากรและโครงสร้างตามอายุ  

                                  ข้อมูลประชากรอ าเภออ่าวลึก  จ าแนกรายต าบล  

อ าเภอ/ต าบล 
ประชากร(ทะเบียนราษฎร์)                                      ประชากร(HDC) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
อ่าวลึกใต้ 4,864 ๕,173 10,037 3,977 4,149 8,126 
แหลมสัก 3,294 3,241 6,535 2,802 2,726 5,528 

นาเหนือ 1,880 1,919 3,799 2,206 2,139 4,345 

คลองหิน ๓,643 ๓,671 7,314 3,368 3,384 6,752 

อ่าวลึกน้อย ๓,307 ๓,๓35 6,642 3,213 3,185 6,398 

อ่าวลึกเหนือ ๓,๗58 ๓,๘28 7,586 2,746 2,759 5,505 

เขาใหญ่ ๒,๑37 ๒,180 4,317 1,630 1,666 3,296 

คลองยา ๑,๙61 ๑,๙47 3,908 1,801 1,685 3,486 

บ้านกลาง ๒,๕86 ๒,602 5,188 2,698 2,568 5,266 

รวมอ าเภออ่าวลึก 27,430 27,896 55,326 24,441 24,261 48,702 
1. ที่มา: ที่ท าการปกครองอ าเภออ่าวลึก   และจาก Health Data Center(HDC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่   ณ วันที่ 1  กรกฎาคม  25๖5 
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ประชากรอ าเภออ่าวลึก จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

กลุ่มอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

0 – 4 1,497  51.78 1,394  48.22 2,891  5.94 
5 – 9 1,975  52.29 1,802  47.71 3,777  7.76 

10 – 14 2,218  51.68 2,074  48.32 4,292  8.81 
15 – 19 2,033  52.28 1,856  47.72 3,889  7.99 
20 – 24 1,807  52.56 1,631  47.44 3,438  7.06 
25 – 29 1,586  51.24 1,509  48.76 3,095  6.35 
30 – 34 1,562  49.98 1,563  50.02 3,125  6.42 
35 – 39 1,710  51.01 1,642  48.99 3,352  6.88 
40 – 44 1,739  51.30 1,651  48.70 3,390  6.96 
45 – 49 1,742  49.86 1,752  50.14 3,494  7.17 
50 – 54 1,630  49.89 1,637  50.11 3,267  6.71 
55 – 59 1,502  48.62 1,587  51.38 3,089  6.34 
60 - 64 1,230  48.05 1,330  51.95 2,560  5.26 
65 – 69 796  44.79 981  55.21 1,777  3.65 
70 – 74 546  44.54 680  55.46 1,226  2.52 
75 - 79 362  43.35 473  56.65 835  1.71 
๘๐ – ๘๔ 267  44.28 336  55.72 603  1.24 
๘5 – ๘9 139  37.57 231  62.43 370  0.76 
๙๐ – ๙๔ 77  44.51 96  55.49 173  0.36 
๙5 – ๙9 20  39.22 31  60.78 51  0.10 

๑๐๐ ปีขึ้นไป 3  37.50 5  62.50 8  0.02 
รวม 24,441  50.18 24,261  49.82 48,702  100.00 

                         ที่มา : Health Data Center(HDC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 25๖5 
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                        โครงสร้างปิรามิดประชากรอ าเภออ่าวลึก ปี พ.ศ.๒๕๖5  

 

ลักษณะโครงสร้างประชากรปิรามิดแบบคงที่  มีลักษณะคล้ายทรงกรวยปากแคบ แสดงถึงวัยเด็กและวัยท างานมีจ านวนมาก จ านวนคนเกิดและจ านวนคนตายน้อย 
จ านวนเพศชายมากกว่าเพศหญิง  แต่เมื่อคิดสัดส่วนจะใกล้เคียงกันของอ าเภออ่าวลึก ณ วันที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖5  จ านวน 48,702 คน  จ าแนกเป็นเพศชาย  ร้อยละ 50.18  
เพศหญิง ร้อยละ 49.82   ประชากรวัยเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) ร้อยละ 22.50 ,วัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี)  ร้อยละ ๖1.89  และวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) ร้อยละ  
15.61    
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๒.2 ปัจจัยภายในระบบบริการสาธารณสุข 

       1) หน่วยบริการด้านสาธารณสุข 

ประเภทสถานบริการสาธารณสุข จ านวน  (แห่ง) 
1.  โรงพยาบาล 60 เตียง (รพ.อ่าวลึก) 1 
2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 10 
3.  ศูนย์สุขภาพชุมชนในรพ.อ่าวลึก 1 
4.  คลินิกแพทย์ เฉพาะทาง  5 
5.  คลินิกแพทย์ทั่วไป  1 
6.  สหคลินิก 1 
7.  คลินิกทันตแพทย์ 2 
8.  คลินิกเทคนิคการแพทย์ 1 
9.  คลินิกกายภาพบ าบัด ๑ 
10.  คลินิกการประกอบโรคศิลปะ(แพทย์แผนจีน) 1 
11.  คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ ๕ 
๑2.  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 8 
๑3. ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ 3 
14. ร้านขายยาแผนโบราณ ๓ 

 
                                                                   ขอ้มูลจากการส ารวจ ณ.วันที่ 3  ตุลาคม  25๖5 
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๒) จ านวนเจ้าหน้าที่ รพ.อ่าวลึก  

ล าดับ กลุ่มงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พกส. พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน รวมยอด 

๑ บริหารทั่วไป 2 5 18 2 - 6 33 
๒ เทคนิคการแพทย์ 2 - 2 - 1 2 7 
๓ ทันตกรรม 13 - 8 - 1 4 26 
๔ เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 12 - 2 2 - - 16 
๕ การแพทย์ 9 - - - - - 9 
๖ โภชนศาสตร ์ 1 - - - - - 1 
๗ รังสีวิทยา 1 - 1 - - 2 4 
๘ เวชกรรมฟ้ืนฟู 3 - 1 - - - 4 
๙ ประกันสุขภาพ 4 - 8 - 1 1 14 

๑๐ บริการปฐมภูมิ 12 - 4 - - 2 18 
๑๑ การพยาบาล 59 3 23 - 4 9 98 
๑๒ แพทย์แผนไทย 3 - - - 1 - 4 
๑๓ ปฏิบัติงานที่สสอ. - - - - 3 1 4 

 รวม 121 8 67 4 11 27 238 

                                                                                                                                            ข้อมูล ณ.วันที่ 3 ตุลาคม  25๖5 
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        3) จ านวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของ รพ.สต.   

รพ.สต. จ านวนประชากร จ านวนพยาบาลวิชาชีพ 
สัดส่วนประชากร:
พยาบาลวิชาชีพ 

เจ้าหน้าที่รวม 
สัดส่วนประชากร:

เจ้าหน้าที่ 
บ้านนาเหนือ 3,000 1 ๓,๐00 5 600 
บ้านน้ าจาน 4,925 ๒ ๒,๔62.50 5 985 

บ้านอ่าวลึกน้อย 6,398 ๒ ๓,199 5 1,279.60 
บ้านบางเจริญ 2,324 ๒ ๑,162 ๔ 581 
บ้านแหลมสัก 5,528 ๒ ๒,๗64 5 1,105.60 

บ้านหนองหลุมพอ 6,752 3 2,250.66 6 1125.33 
บ้านกลาง 5,266 ๒ ๒,๖33 4 1316.50 

บ้านเขาล่อม 2,317 1 ๒,317 4 579.24 
บ้านคลองยา 1,748 1 1,748 ๔ 437 
บ้านเขาแก้ว 1,738 ๑ 1,๗38 ๔ ๔34.50 

หน่วยบริการปฐมภูมิ รพอ่าวลึก 8,686 6 1,447.66 10 542.88 
ที่มา : ข้อมูลจากโปรแกรมบริการ HDC สสจ.กระบี่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖5  

  

 สัดส่วนของเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบต่อประชากรที่มากสุดอยู่ที่ รพ.สต.บ้านกลาง  ๑ : ๑316.50  น้อยที่สุด รพ.สต.บ้านเขาแก้ว  ๑ : 434.50  เฉลี่ยของอ าเภอ
อ่าวลึกสัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อประชากรอยู่ที่ ๑ : ๘69.48  ก็อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เกินอัตรากรอบก าลังที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดคือ ๑ : ๑๒๕๐ 

      4) ชมรมต่างๆ 
  - ชมรม อสม.อ าเภออ่าวลึก มีทั้งหมด 1๓ ชมรม รวมทั้งสิ้น 8๖๔ คน   ชาย ๘๗ คน หญิง 7๗๗ คน คิดเป็นสัดส่วน รับผิดชอบต่อหลังคาเรือน   1 : ๒๔ 
  - ชมรมผู้สูงอายุทั้งหมด 11 แห่งที่ตั้งอยู่ใน รพ.สต./รพ. จ านวน 11 ชมรม คิดเป็นร้อยละ 100 
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๒.๓ ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 
        ๑) สถิติชีพ 

ข้อมูลสถิติชีพ เป้าหมาย 
ปี พ.ศ. 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 
  ๑.๑ อัตราเกิด(ต่อพัน) < ๑๓ ๖.๗๔ ๔.๗๗ 5.29 3.71 3.11 
  ๑.๒ อัตราตาย(ต่อพัน) <๖.๘๐ ๔.๔๘ ๒.๙๐ 3.05 3.97 4.44 
  ๑.๓ อัตราการเพ่ิมประชากร (ร้อยละ)   <๐.๖๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ 0.22 -0.02 -0.13 

ที่มา: ที่ท าการปกครองอ าเภออ่าวลึก  ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  25๖5 

 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงอัตราการเกิด และอัตราการตาย 
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงอัตราการเพิ่มประชากร 
 

        ๒) สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยนอกเปรียบเทียบปี 2561–25๖5  อ าเภออ่าวลึก 
อันดับ สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 

1 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า 14,140 14,951 16,575 15,480 15,029 
2 เบาหวาน 12,880 11,148 12,643 11,613 11,217 
3 ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง 8,633 7,665 9,260 6,817 5,616 
4 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน 7,955 6,767 5,636 4,276 5,074 
5 เนื้อเยื่อผิดปกติ 5,108 4,752 5,445 4,756 4,427 
6 โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 4,083 3,764 3,704 3,674 3,668 

7 
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณ
ในร่างกาย 

4,478 4,293 3,050 2,547 1,988 

8 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 2,432 1,572 1,319 1,134 1,641 
9 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอ่ืน ๆ 1,125 1,025 1,324 1,095 1,536 

10 
โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบ
เรื้อรังอ่ืน 

1,559 1,392 1,859 1,287 1,358 

                                                                                  ที่มา : ข้อมูลจากโปรแกรมบริการ HDC สสจ.กระบี่ ณ วันที่ 3๐ กันยายน ๒๕๖5 
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก เปรียบเทียบ  ปี  2561  -  25๖5   อ าเภออ่าวลึก อัตรา  :  ประชากร  100,000  คน 
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        3)  อัตราการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  ปี  2559  -  25๖4   อ าเภออ่าวลึก 
                            อัตราป่วย  :  ประชากร  100,000  คน 

ที่มา  :  รง. 506   มกราคม - ธันวาคม จาก งานระบาดวิทยา สสอ.อ่าวลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับ สาเหตุการป่วย ปี ๒๕๕๙ ปี  2560 ปี  256๑ ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 
1 อุจจาระร่วง 1,169.03 1,324.54 908.14 1,320.77 809.63 810.84 
2 ตาแดง 91.16 62.56 66.67 54.06 194.6 196.4 
3 ปอดบวม 543.4 193.05 122.53   241.45 55.86 55.86 
๔ สุกใส 58.99 39.32 73.88 75.68 19.82 19.82 
5 มือ เท้า ปาก 51.84 35.75 16.22 10.81 16.22 16.22 
6 ไข้หวัดใหญ่ 105.46 114.4 214.42 463.08 7.21 7.21 
7 กล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน     3.6 3.6 
8 ไทรอยด์     1.8 1.8 
9 สครับไทฟัส 19.66 10.73 30.63 18.02 1.8 1.8 

10 ไข้เลือดออก 100.1 66.14 57.66  35.63 0 0 
11 เลปโตสไปโรซีส 41.11 23.24 12.61    9.01  0 
๑2 ชิกุนคุนยา ๐ ๐ 7.21    9.01  0 
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงอัตราการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี  25๕9  -  25๖4  อ าเภออ่าวลึก อัตรา  :  ประชากร  100,000  คน 
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         ๔)  สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก เปรียบเทียบ ปี 2561 – 25๖5  อ าเภออ่าวลึก 
                                                                                                                                                  อัตรา : ประชากร 100,000  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที่มา : ข้อมูลจากโปรแกรมบริการ HDC สสจ.กระบี่ ณ วันที่ 30  กันยายน 25๖5 
 

ล าดับ สาเหตุการตาย ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 
1 การติดเชื้อในกระแสเลือด 5 3 4 15 18 
2 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 7 18 12 12 11 
3 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 4 5 6 8 10 
4 สมองฝ่อมีเขตรอบ 4 8 5 23 8 
5 โรคหลอดเลือดสมองอ่ืน 2 2 4 6 8 
6 หัวใจล้มเหลว 4 7 13 6 5 
7 ไตวายเรื้อรัง 6 3 3 6 5 
8 วัยชรา 5 8 28 5 5 
9 ไตวายเฉียบพลัน 6 0 0 2 4 

10 ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ 7 5 3 1 3 
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก เปรียบเทียบ  ปี  2561  -  25๖5   อ าเภออ่าวลึก อัตรา  :  ประชากร  100,000  คน 
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 ๒.๔ การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุข  ปี 2566 

ล า 
ดับ 

องค์ประกอบปัญหา 
ขนาดปัญหา ความร้ายแรง ความยากง่าย การยอมรับ ผลกระทบ คะแน

นรวม 
ล าดับที่ 

R W=4 R W=3 R W=5 R W=5 R W=2 

1 DM / HT 5 20 3 9 3 15 3 15 5 10 69 7 

2 COPD 5 20 3 9 4 20 3 15 5 10 74 6 

3 CKD 5 20 4 12 4 20 4 20 5 10 82 3 

4 DHF 5 20 5 15 3 15 4 20 5 10 80 4 

5 AIDS 3 12 5 15 3 15 3 15 4 8 65 9 

6 TB 3 12 4 12 4 20 3 15 5 10 69 7 

7 AGE 4 16 3 9 2 10 2 10 3 6 51 10 

8 unwanted child 2 8 3 9 5 25 3 15 5 10 67 8 

9 
กลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน:  ACS /Stroke /  HI / 
Abdominal pain cause 

5 20 5 15 5 25 5 25 5 10 95 1 

10 Traffic accident 3 12 5 15 5 25 5 25 5 10 87 2 

11 Palliative care 5 20 2 6 2 10 2 10 2 5 51 10 

12 ทันตกรรมในกลุ่มเด็กอายุ 0-3 ปี 4 16 2 6 4 20 5 25 4 8 75 5 

13 จิตเวช 4 16 2 6 3 15 2 10 2 4 51 10 

14 ผู้สูงอายุ 4 16 2 6 3 15 2 10 2 4 51 10 
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๒.๕ การวิเคราะห์ปัจจัย ภายใน องค์กร  
Swot Analysis แผนพัฒนาเครือข่ายอ่าวลึก ปี 2566 

                                                                                
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดอ่อน (weakness) 
W1 ข้อมูลการบริการยังไม่เป็นระบบ ต้องตรวจสอบทุก 6 เดือน 
W2 สมรรถนะวิชาชีพในการดูแลภาวะฉุกเฉิน 
W3 ขาดการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
W4 ขาดความคล่องตัวในการประสานงาน เนื่องจากมีการถ่าย   
       โอน 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 ผู้น ามุ่งม่ัน 
S2 งานแผนงาน/งานข้อมูล มีผู้รับผิดชอบเฉพาะ  

Opportumities (โอกาส) 
P 1 นโยบาย 
 
 
 
 

Wo (กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา) 
W1 OP1 พัฒนาข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม HDC สสจ.กระบี่ 
W2 OP1 พัฒนาสมรรถนะในการจัดการภาวะฉุกเฉิน 
W3-4 OP1 พัฒนาผลการปฏิบัติงานด้วยการสังเคราะห์ผลลัพธ์   
                ตัวชี้วัด     

SO (กลยุทธ์หลัก) 
S1-2 OP1 พัฒนางานสาธารณสุขให้ผ่านตาม 
               ตัวชี้วัด MOU 
               -PP&P 
               -Service 
               -People 
               -Governance Excellence 

ภัยคุกคาม (Threats = T) 
T       นโยบายให้ท าทุกเรื่อง 
TE1   คนไม่มีเงิน ไม่มีอาชีพ 
TS2   เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง/อุบัติเหตุ/โรคติดต่อเพ่ิมข้ึน 
TT3   ใช้ Facebook ร้องเรียนบริการ 
 

WT (ปรับปรุงองค์กร) 
W1T1 ปรับปรุง ก าหนดนโยบาย การจัดสรร  จ่ายค่าตอบแทน 
การก าหนดการ 
           

ST (ขยายงาน) 
 

 

 

ปัจจัยภายใน 
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ส่วนที่ ๓  
กรอบแผนปฏิบัติราชการเครือข่ายอ่าวลึก 

๓.๑ สรุปเชื่อมโยงนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 3.1.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

1.  การท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น  
                1.1 เพ่ิมความครอบคลุมการดูแลสุขภาพปฐมภูมิที่บ้านและชุมชน โดย“3 หมอ” คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัวดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย 

ได้รับการรักษาและส่งต่อ เพ่ิมสวัสดิการและศักยภาพ อสม. สนับสนุนทรัพยากรและพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและโรงพยาบาลชุมชนให้เข้มแข็ง เชื่อมการ
รักษาโดยใช้แพทย์ทางไกล (Telemedicine) อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือดูแลประชาชนที่บ้านและชุมชนอย่างใกล้ชิด  ลดภาระและค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมา
โรงพยาบาล ในการนี้ระบบหลักประกันสุขภาพต้องเอ้ือให้การดูแลในชุมชนเป็นไปอย่างเข้มแข็งและครอบคลุม กรณีการเจ็บป่วยเรื้อรัง การเยี่ยมบ้านและ ให้การรับยา
เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายหรือทางจิตเวช 

                1.2 สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของรัฐอย่างเป็นธรรม สะดวกและรวดเร็ว พัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็น “โรงพยาบาลของ
ประชาชน” ที่สวยงาม สะอาด ทันสมัย ให้บริการดุจญาติมิตร มีคุณภาพ ลดขั้นตอน ลดเลื่อมล้ า ลดค่าใช้จ่าย ด้วยพลังงานทดแทนเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารการเงินการ
คลังเพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม  “เพ่ิมศักยภาพโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์” ให้พร้อมต่อการรักษาขั้นสูง โดยเฉพาะ
โรคที่เป็นสาเหตุการตายส าคัญของคนไทย จัดตั้งกองทุนพัฒนาบริการทางการแพทย์ พร้อมกับ “พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพไร้รอยต่อ” เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันทั้งภาครัฐทุกสังกัด เพ่ือลดแออัด ลดระยะเวลารอคอย และลดอัตราการเสียชีวิต ที่ส าคัญต้องเน้นการดูแลแบบองค์รวมทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต 

       2 ยกระดับการเสริมสร้างสุขภาพเพ่ือคนไทยแข็งแรง  
                2.1 ปรับเปลี่ยนการสื่อสารสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย เพ่ือให้ประชาชนรับรู้และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ในทุกมิติ สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้แข็งรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
                2.2 ชุมชนเข้มแข็งรวมพลังสร้างสุขภาพดี ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวให้แข็งแรง สร้างแรงจูงใจเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในก าร

รักษาคืนมูลค่าให้กับประชาชน เพ่ิมประสิทธิพิเศษทางภาษี สิทธิประโยชน์และสวัสดิการด้านสาธารณสุข พัฒนากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่ส่งเสริมสนับสนุน
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ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ในการร่วมสร้างสุขภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ให้แข็งแรงได้ออกก าลังกายได้รับอาหารที่ปลอดภัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ เอ้ือต่อสุขภาพที่ดี สามารถลด
การเจ็บป่วยได้ 

                 3 ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง  
       ส่งเสริมให้สูงวัยอย่างแข็งแรงโดยครอบครัวและชุมชน บูรณาการดูแลผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ และภาวะสมองเสื่อม ให้ได้รับการคัดก รองสุขภาพ 

ประเมินความเสี่ยงของโรค การป้องกันปัญหาสุขภาพ ตลอดจนการดูแลระยะยาว (Long Term Care ) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ที่จะช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
เช่น แว่นสายตา ผ้าอ้อม ฟันปลอม สนับสนุนโรงพยาบาลทุกระดับให้มีคลินิกผู้สูงอายุเพื่อเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกมากยิ่งข้ึน 

       4 น าสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
       ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ สมุนไพรและ ภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขยายการเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพ 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาคและประชาคมโลก ต่อยอดทางเศรษฐกิจเพ่ิมรายไดข้องประชาชนและประเทศ  
       5 ข้อมูลสุขภาพต้องเป็นของประชาชนและเพ่ือประชาชน 
       พัฒนาข้อมูลดิจิทัลสุขภาพของประชาชน ที่มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล เชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ ประชาชนได้ประโยชน์ในการดูแล

สุขภาพของตนเอง สามารถใช้บริการสาธารณสุขได้ทุกที่อย่างต่อเนื่อง และรัฐใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3.1.2 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
"ให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " ขอน้อมน าพระราชด ารัส สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 

"องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย" เป็นปณิธานในการท างานร่วมกัน การขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข ใน 3 ปี จากนั้น เป็นโอกา สในการ
พัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง มีความม่ันคงทางสุขภาพยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมทั้งมิติสุขภาพ 
มิติสังคม มิติเศรษฐกิจด้วยแนวนโยบาย "สุขภาพคนไทยเพื่อสุขภาพประเทศไทย" โดยมุงเนั้น 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

        1 เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร ยกระดับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกมิติ เชิงรุก ทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถู กต้องเป็น
ปัจจุบัน สะดวกรวดเร็ว โดยร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจต่อ "กระทรวงสาธารณสุข" และพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่ว ง
วัย ให้สามารถดูแลสุขภาพกาย ใจ ของตนเอง ครอบครัวและชุมชนให้แข็งแรง 

        2 ยกระดับระบบบริการรองรับสังคมสูงวัย และลดอัตราตายโรคส าคัญ 
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                2.1  สร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพิ่มศักยภาพสามหมอ โดยพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อส
ม.) ให้เป็นผู้น าด้านสุขภาพในชุมชน เพ่ิมศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้เป็นจุดเชื่อมต่อส าคัญของการดูแลสุขภาพชุมชนสู่โรงพยาบาลใช้การแพทย์ทางไกล
(Telcmedicine) เพ่ิมประสิทธิภาพการดูรักษาอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง ให้ประชาชนได้รับการดูแลแบบ "ใกล้ตัว ใกล้บ้านใกล้ใจ" ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

                2.2 ปรับโรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็น "โรงพยาบาลของประชาชน" มีสถานที่มีสิ่งแวดล้อม สะอาด สวยงาม ประชาชนเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก 
เข้าถึงง่าย ลดการแออัด ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย บริการมีคุณภาพ ใส่ใจดุจญาติ และบริหารการเงินการคลั งอย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

                2.3 เพ่ิมขีดความสามารถระบบบริการและเครือข่าย ไร้รอยต่อโดย "ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง" บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการใช้และ
แบ่งปันทรัพยากร เพ่ือลดการเสียชีวิตจากโรคส าคัญ เร่งด าเนินการในกลุ่มผู้สูงอายุ อุบัติเหตุ โรค หลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต มะเร็ง สุขภาพจิต 

        3 ผลักดนัการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล 
                3.1 โรงพยาบาลทุกแห่งใช้การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพ่ิมการเข้าถึงบริการ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ปรับปรุงให้โรงพยาบาล

ชุมชนทุกแห่งมีหน่วยรับผิดชอบ เพ่ือขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์ตอประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
                3.2 พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้เอ้ือต่อการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างไร้รอยต่อ และการพัฒนาระบบสาธารณสุขได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
                3.3 เร่งพัฒนานวัตกรรมการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เพ่ือการแพทย์ระดับอณู (Molecular medicine) เพ่ือการ

วินิจฉัยโรคที่แม่นย าการดูแลรักษา การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ตามลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมอย่างครบวงจร (Precision medicine) รวมถึงการใช้ยาเฉพาะ
บุคคลตามลักษณะทางพันธุกรรม (Personalized medicine) 

        4 ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ เตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และลาธารณสุขของประเทศในอนาคต ผลักดันกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ระบบและการบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการทรัพยากร การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ร ะบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร 
อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน 

        5 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ ด้านบริการทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการวิชาการและงานวิจัย การ
ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการแพทย์แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

        6 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีข้ึน 
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                6.1 เสริมสร้างสมรรถนะองค์กร ด้วยแนวทาง 1T ได้แก่ Trust สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชน ฝ่ายนโยบาย ฝ่ายต่างประเทศ บุคลากรและ
เครือข่าย Teamwork & Talent ท างานเป็นทีม และสนับสนุนคนเก่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงการท างานที่ดี Technology ใช้เทคโนโลยีให้เกิดผลิตภาพ และบริการมี
คุณค่า เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน การสื่อสารภายในองค์กรรวดเร็วแม่นย า Targets ท างานแบบมุ่งเป้าหมายสามารถจัดการทรัพยากร 

                6.2 บุคลากรคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีขึ้น มีความสมดุลชีวิตกับการท างาน มีความสามารถในการปรับตัวยืดหยุ่นได้ในภาวะวิกฤติ ท างาน
ร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีพลัง โดยมีเป้าหมายและคู่นิยมร่วมกัน เรียนรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านยึดหลักปฏิบัติในการท างาน "ท ท ท" คือ "ท าทันที" "ท าต่อเนื่อง" "ท าและพัฒนา" 

3.1.3 นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

 
นโยบายเร่งรัด และแนวทางการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗ 

นายสินชัย รองเดช  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 
 ๑.ให้ความส าคัญการพัฒนางาน ส่งเสริมตามแนวพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการจิตอาสา.และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศา นุวงศ์ ทุก
พระองค ์เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาการบริการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
  - องค์กร/หน่วยบริการมีคุณภาพ ในระดับต่าง ๆ  เช่น HA  PMQA   ITA  
  - การพัฒนาระบบงานและกลไกก ากับดูแล มีแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณที่ชัดเจน  
  - ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน   การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ และ  
                       งบประมาณ/การเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า ได้ประโยชน์สูงสุด  

- พัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล และการน าไปใช้ ให้เป็นระบบที่มีความม่ันคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
  - การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมภาพลักษณ์องค์กรที่ดี 
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 ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  สร้างสุขในองค์กร   
    - พัฒนาทักษะทางอารมณ์สังคม (Soft Skills) ให้สมดุลกับทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ (Hard Skills) เพ่ือการท างานอย่างมีความสุข และก้าวสู่ความเป็น 
                       ผู้น าอย่างมืออาชีพ    
                     - สร้างเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  
                     - เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี R2R /งานวิจัย พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย (Partnership Empowerment) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกระดับ  
  - เป็นองค์กรน าด้านสุขภาพ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพขับเคลื่อนร่วมกับภาคีสุขภาพ 
  - การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และระดับต าบล (พชต.) ที่มีคุณภาพ มุ่งเน้น เรื่องเด็กกระบี่ EQ เด่น IQ เกนิร้อย   มาตรการตามวิถีชีวิต 
                       ใหม่ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การดูแลกลุ่มเปราะบาง  และปัญหาตามบริบทพื้นที่ อย่างน้อย ๒ เรื่อง เช่น  ไข้เลือดออก  อุบัติเหตุทางถนน   
                       โรคไม่ติดต่อ   ความปลอดภัยด้านอาหาร 
  - การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน หมอคนที่หนึ่ง  ให้เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ เป็น Smart  
                       อสม. และจัดบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนและชุมชน อย่างทั่วถึงและเหมาะสม 
       ๕. มุ่งผลลัพธ์การพัฒนาสู่เป้าหมายด้านสุขภาพ การสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาภาคใต้ แผนกลุ่มจังหวัด แผนเขตสุขภาพที่ ๑๑ และ     
           แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่  ตามบริบทปัญหาในพื้นท่ี  ดังนี้ 

        ๕.๑ ด้านบริการ (Service Plan) เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
  - ขับเคลื่อนการด าเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแผน ๑๐ ป ี

  - เพ่ิมศักยภาพการให้บริการ ลดความแออัด ลดรอคอยในโรงพยาบาล   
  - ระบบบริการก้าวหน้า  โรงพยาบาลทุกระดับ จัดให้มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี ทันสมัย และบริการที่ดี ตามนโยบาย EMS : Environment, Modernization  
                   and Smart Service 
  - เน้นการเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย  
  - งานสาธารณสุขเพ่ือการท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ  ให้มีความพร้อมจัดบริการคุณภาพ  
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             ๕.๒  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ คุ้มครองผู้บริโภค (Promotion,Prevention & Protection: PP&P)  
  - บูรณาการการพัฒนาและสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย มุ่งเน้นกลุ่มแม่และเด็กปฐมวัย ผู้สูงอายุ และการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของครอบครัว 
  - พร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเฝ้าระวัง ป้องกัน อย่างต่อเนื่อง 
  - ป้องกัน ควบคุม การเกิดโรค วัณโรค ไข้เลือดออก และกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCDs)    
  - การจัดระบบการจัดการภัยคุกคามและความม่ันคงทางสุขภาพด้านการใช้ยาสมเหตุสมผล  
  - คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ 
                     - อาหารมีความปลอดภัย                เราจะก้าวข้ามความท้าทายร่วมกันอย่างมีความสุข  ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
                                                
                                                                                                                                        (นายสินชัย  รองเดช) 

                                                                                              นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 
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๓.๒ แผนยุทธศาสตร์  
 

วิสัยทัศน์  

คนอ่าวลึกสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพได้คุณภาพ 

 นิยาม 
คนอ่าวลึกสุขภาพดี หมายถึง คนทุกคนที่อาศัยอยู่ในอ าเภออ่าวลึก  มีภาวะที่สมบูรณ์ท้ังทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่าง

สมดุล มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy Birth: LE) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy:HALE) สูงขึ้น  การป่วย การ
ตายจากโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่ลดลง มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างเหมาะสม  อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี   

เจ้าหน้าที่มีความสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขในอ าเภออ่าวลึกมีคุณภาพและมีความสุขในการท างาน  บุคลากรสามารถท างานตอบสนองต่อปัญหาและความ
ต้องการของพ้ืนทีแ่ละเครือข่าย  และมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ตามเกณฑ์ 
         ระบบสุขภาพได้คุณภาพ  หมายถึง การจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับมีความสมดุลเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนและสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม  ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  ได้คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  

เป้าหมายหลัก/ตัวช้ีวัดหลัก (Corporate KPIs) : 
คนอ่าวลึกสุขภาพดี             1.  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า  ๘๕  ปี                                                 
                               2.  อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า ๗๕  ปี      
เจ้าหน้าที่มีความสุข         ๓.  ดัชนีความสุขของคนท างาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ   ๗๐ 
                                    ๔.  ดัชนสีุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ   ๗๐     
ระบบสุขภาพได้คุณภาพ       ๕.  สถานบริการได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐ 

   พันธกิจ 
   1. พัฒนาระบบสุขภาพ ที่มคีุณภาพ เสมอภาค และเป็นธรรม  
           1.1   พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่อย่างเหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาไทย 
                    ประชาชนเข้าถึงบริการทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
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           1.2   พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 
           ๑.๓   พัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาสาธารณสุขโดยกระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ ในพ้ืนที ่โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
           1.๔   สนับสนุนระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค และการบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
    ๒. บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้มีจ านวนเพียงพอ มีสมรรถนะ และ มีความสุขในการท างาน ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ (HRM, HRD) 
    ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพและทุกภาคส่วนของสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี  

ค่านิยม (Core value) :   
       “MOPH”   เป็นนายตนเอง  เร่งสร้างสิ่งใหม่  ใส่ใจประชาชน  ถ่อมตนอ่อนน้อม   
Mastery เป็นนายตนเอง  การเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องสมดุล ตามกรอบ

คุณธรรมจริยธรรม  
Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ การมีพลังทางความคิดที่ไม่หยุดนิ่ง คิดพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 
People centered approach     ใส่ใจประชาชน การปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ดุจญาติมิตร  ใส่ใจประชาชน       
Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม การเป็นคนที่มีจิตใจอบอุ่น อ่อนโยน พร้อมที่จะรับฟังผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจและให้อภัย 

   ประเด็นยุทธศาสตร์     

 ๑. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ( PP&P:  Health Promotion ,Disease Prevention , Consumer & Environmental Protection Excellence)  
 ๒. พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ก าหนด เพ่ือให้บริการที่เป็นเลิศ  (Service Excellence) 
        3. บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการท างานตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ (People   Excellence)    
        4. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) 

   เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุม

โรค ภัยสุขภาพ ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
        2. ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม  
        3. บุคลากรสาธารณสขุมีจ านวนเพียงพอ มีสมรรถนะ และ มีความสุขในการท างานตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่   
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        4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

 แผนงาน  
1. แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย  
2. แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
3. แผนงานการป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
4. แผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
5. แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
6. แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
7. แผนงานการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
8. แผนงานการพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ  และพ้ืนที่เฉพาะ  
9. แผนงานอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
10. แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
11. แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
12. แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
13. แผนงานการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
14. แผนงานการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) 

วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยมีระบบตอบสนอง

ต่อภัยสุขภาพต่างๆตลอดจนมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีส่งผลให้อายุขัยเฉลี่ยและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

เป้าหมาย : 
 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม  อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี โดย
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

แผนงาน :  ๔ แผนงาน   
 แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย  
 แผนงานที่ 2 แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
 แผนงานที่ 3 แผนงานการป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
 แผนงานที่ 4 แผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดระยะ 5 ปี : 
 1) พัฒนาการเด็กสมวัยมากกว่า ร้อยละ 85 
 2) อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34 ต่อพันประชากร 
 3) ผู้สูงวัยปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง (Healthy Aging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 89 
 4) ความชุกของผู้สูบบุหรี่อายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 16 
 5) การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 11 ต่อแสนประชากร 
 6) การบริโภคแอลกอฮอล์ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 6.54 ลิตร/คน/ปี 

        7) ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) : โรคหัวใจและหลอดเลือด,โรคหลอดเลือดสมอง 
 8) ลดจ านวนผู้ป่วยมะเร็ง ๕ อันดับแรก(ล าไส้,ปากมดลูก,เต้านม,ปอดและตับ) 
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 9) อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐาน ปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
 10) ลดจานวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ร้อยละ 12.5/ปี (ป ี๖๑ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯร.๑๐) 
          11) ลดจ านวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง ร้อยละ ๑๐ ต่อปี (ปี ๒๕๖๔ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ต่อแสนประชากร)  

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา : 
1) พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพโดยการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
2) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการ (ANC /WCC /NCD) 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายบุคคล และเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
6) ส่งเสริมและสนับสนุน สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
7) ผลักดันและบังคับใช้กฎหมาย 
8) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี 

  แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ : 4 แผนงาน 7 โครงการ ๑5 ตัวชี้วัด  
แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย   (๒ โครงการ 8 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 
1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่ม
วัย 

1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
2) เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย 
3) ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย    
    TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย 

4) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 
5) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 
6) ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) 
7) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้ม และได้รับการ 
   ดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs) 
๒. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
ประชากร 

8) อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน  

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  ( 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 
1. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
(พชอ.) 

9) ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
 

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (3 โครงการ 5 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์) 
1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ
ภัยสุขภาพ 

10) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ 
      สาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management) 
 

2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 11) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง 
12) ร้อยละของจังหวัดต้นแบบการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก 
      สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
  

3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และบริการสุขภาพ 

13) ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต  
14) ร้อยละของสถานที่จ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด 
 

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (๑ โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 
1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 15) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge 

(ระดับมาตรฐานขึ้นไป) 
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มาตรการ/แนวทางการพัฒนา : เครือข่าย 
มาตรการ/แนวทางพัฒนา โครงการ (ปี ๒๕๖6) 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย   
 

1) โครงการสร้างความรอบรู้สู่การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอ่าวลึก 
ประจ าปี 2566 
2) โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงมีครรภ์ อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
3) โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก 0 - 2 ปี อ าเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ ประจ าปี 2566 
4) โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย  อ าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  ประจ าปี  2566 
5) โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กประถมในโรงเรียนประถมศึกษา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่  ประจ าปี  2566 
6) โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพวัยท างาน อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  ประจ าปี 2566 
7) โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ  ป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ  อ าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  ประจ าปี 
2566 
8) โครงการแปรงฟันดีชีวีมีสุข 
9) โครงการการพัฒนาศักยภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ตามมาตรฐานการฝากครรภ์คุณภาพ 
10) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก ปีงบประมาณ 2566 
11) โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพกลุ่มสตรี เด็กปฐมวัย และวัยเรียนวัยรุ่น อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
ปีงบประมาณ 2566 
12) โครงการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยท างาน คนอ าเภออ่าวลึกสุขภาพดี เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก 
จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ  2566 
13) โครงการ พัฒนาระบบบริการด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) 1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ  2566 
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มาตรการ/แนวทางพัฒนา โครงการ (ปี ๒๕๖6) 
3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) โครงการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข อ าเภออ่าวลึก 
ปีงบประมาณ 2566 
2) โครงการพัฒนาคลินิกโรคเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอ่าวลึก ประจ าปี  2566 
3) โครงการพัฒนาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลอ่าวลึก ปีงบประมาณ 2566 
4) โครงการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก ประจ าปี 
2566 
5) โครงการโภชนบ าบัดผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
6) โครงการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2566      
7) โครงการความปลอดภัยด้านอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU 
Community) เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก ปีงบประมาณ 2566 
8) โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ  
2566 

4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1) โครงการพัฒนาระบบการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลอ่าวลึก ปีงบประมาณ 2566 
2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก 
ปีงบประมาณ 2566 
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ยุทธศาสตร์  ที่ 2  พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ ก าหนด เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ    (Service Excellence) 

 เป้าประสงค์ :  ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม   

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  :   
เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ าของผู้รับบริการในด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งมีระบบ

การส่งต่อที่มคีุณภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน  

เป้าหมาย : 
 เป้าหมาย ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าของผู้รับบริการ รวมทั้งมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 

แผนงาน :  ๕  แผนงาน    
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
แผนงานที่ 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนที่เฉพาะ 
แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

ตัวช้ีวัดระยะ 5 ปี : 
         1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแต่ละสาขาเชื่อมโยงบริการแต่ละระดับอย่างสมดุล 
          2) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 
 3) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ร้อยละ ๘ 
มาตรการ/แนวทางการพัฒนา: 
          1) พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) โดยให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลทุกครัวเรือน 
          2) พัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาบริการสุขภาพ (Service Plan)ที่ครอบคลุมทุกระบบ ในการให้บริการทุกพ้ืนที่ 
          3) พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและพัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ 
 4) ส่งเสริมการใช้การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาและสมุนไพรไทย 
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 5) สนับสนุนหน่วยงานบริการด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล 
 6) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์   
 7) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

  แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ : 5 แผนงาน ๒2 โครงการ  31  ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs) 

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)   (2 โครงการ 3 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์) 
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
 

1) จ านวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพ 
    ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
๒) จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน 

2. โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ    
    อสม. 

3) ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (17 โครงการ 22 ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ 
    ติดต่อเรื้อรัง 

4) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และที่ได้รับการรักษาใน Stroke Unit 

๒. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติ 
    ใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 

5) อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 
 

๓. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ 
    และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

6) รอ้ยละของจังหวัดที่ผ่านตามเกณฑ์พัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ทีก่ าหนด         
7) อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 

๔. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารก 
    แรกเกิด 

8) อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน 

๕. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ 
    ประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 

9) ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่าง 
    มีคุณภาพ  

๖. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย 
    และการแพทย์ทางเลือก 

10) รอ้ยละของจ านวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate  
    Care) ที่ได้รับการดูแล ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพ่ิมข้ึน 
 



 

แผนปฏบิัตริาชการเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก ปี ๒๕๖6 หน้า ๔๖ 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs) 
11) ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
      ทางเลือก 

7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา 
    สุขภาพจิตและจิตเวช 

12) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
๑3) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 14) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired                              
15) Refracture Rate 

9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา   
    โรคหัวใจ 

16) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลา 
      ที่ก าหนด 

10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา 
      โรคมะเร็ง 

17) ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 

11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 18) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73m2/yr 
12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ 
      วิทยา 

19) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูก 
      ถ่ายอวัยวะ 

20) อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล     
      (โรงพยาบาล A, S)  

๑4. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วย  
      ยาเสพติด 

๒1) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพฯ (Retention  
      Rate) 

๑5. โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง ๒2) ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน  
      Barthel  index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน 

๑6. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery ๒3) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ  One Day Surgery 
24) ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคต่างๆ ในโครงการ ODS/MIS ผ่านการผ่าตัด 
      แผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) 

17. โครงการกัญชาทางการแพทย์ 25) ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 
 



 

แผนปฏบิัตริาชการเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก ปี ๒๕๖6 หน้า ๔๗ 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs) 
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (1 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ 
    วงจรและระบบการส่งต่อ 

26) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S,  
       M1 (ท้ังที่ ER และ Admit)  
27) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
28) อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (traumatic brain injury mortality) 

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการพื้นที่เฉพาะ (๑ โครงการ ๑ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 
๑. โครงการพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติและ 
    โครงการพ้ืนที่เฉพาะ 

๒9) ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ 

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย(๑ โครงการ 2 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์) 
1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ 
    การแพทย์ 

30) อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่  
      ก าหนด  
31) ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center) / แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วน 
      รว่ม และสร้างสรรค์ ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้มีคุณค่าและ 
      มูลค่าสูงเพิ่มขึ้น 

 
มาตรการ/แนวทางการพัฒนา  :   เครือข่าย 

มาตรการ/แนวทางพัฒนา โครงการ (ปี ๒๕๖6) 
๕. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care 
Cluster) 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เชี่ยวชาญด้านทันตสุขภาพ 
2) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อแบบมีส่วนร่วม 
3) โครงการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องและเยี่ยมบ้าน  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก  ประจ าปี  
2566 
4) โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
ปีงบประมาณ  2566 



 

แผนปฏบิัตริาชการเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก ปี ๒๕๖6 หน้า ๔๘ 

มาตรการ/แนวทางพัฒนา โครงการ (ปี ๒๕๖6) 
5) โครงการพัฒนาศักยภาพและขวัญก าลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก  
จังหวัดกระบี่  ประจ าปี  2566 

๖. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
 
 
 
 
 
 

1) โครงการ พัฒนาคุณภาพระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช อ าเภออ่าวลึก ปีงบประมาณ 2566 
2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภออ่าวลึก ปีงบประมาณ 2566 
3) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care) 
4) โครงการ พัฒนาระบบงาน palliative care 
5) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
6) โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
7) โครงการพัฒนาคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลอ่าวลึก ปีงบประมาณ 2566 
8) โครงการพัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือกและส่งเสริมการด าเนินงานคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก ปี 2566 
9) โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก  ปีงบประมาณ  2566 

๗. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
และระบบการส่งต่อ 

1) โครงการพัฒนาระบบการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI+) เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ
อ่าวลึก ปีงบประมาณ 2566      

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการท างานตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพื้นที่ (People   
Excellence)       

เป้าประสงค์    :    บุคลากรสาธารณสุขมีคุณภาพ  มีความสุขในการท างานตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่   

วัตถุประสงค์: 



 

แผนปฏบิัตริาชการเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก ปี ๒๕๖6 หน้า ๔๙ 

เพ่ือให้มีก าลังคนด้านสุขภาพที่เพียงพอและมีคุณภาพ มีการกระจายที่เหมาะสม เป็นธรรมและทั่วถึง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภา พของประชาชน
อย่างแท้จริง 

เป้าหมาย : 
เป้าหมาย ก าลังคนด้านสุขภาพที่เพียงพอและมีคุณภาพ มีการกระจายที่เหมาะสมเป็นธรรมและทั่วถึง เพ่ือประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

แผนงาน :  1 แผนงาน         
แผนงานที่ 1๐ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดระยะ 5 ปี: 
          1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) และCore Value “MOPH” ไปใช้ 
  
มาตรการ/แนวทางการพัฒนา: 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต พัฒนา และธ ารงรักษาก าลังคนด้านสุขภาพ   
3) สร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ 
4) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในระบบสุขภาพ 
5) มีระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

  แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ :  ( 1 แผนงาน 2 โครงการ  2  ตัวช้ีวัด) 
แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs) 

แผนงานที่ 1๐ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ (๒ โครงการ 2 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์) 
1.โครงการบริหารจัดการก าลังด้านสุขภาพ ๑) ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

 
๒. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข  
    กระทรวงแห่งความสุข 

2) ดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) 



 

แผนปฏบิัตริาชการเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก ปี ๒๕๖6 หน้า ๕๐ 

 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา :  เครือข่าย 
มาตรการ/แนวทางพัฒนา โครงการ (ปี ๒๕๖6) 

1๐. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ 

1) โครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลอ่าวลึก ปีงบประมาณ 2566 
2) โครงการพัฒนาระบบและบริหารจัดการคุณภาพเครือข่ายอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปี 2566 
3) โครงการประชุมสัญจรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภออ่าวลึก ปี 2566 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารด้านการแพทย์และการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพ และ ยึดหลักธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) 

เป้าประสงค์    :        ระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีประสิทฺธิภาพ  โปร่งใส  เป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์  : 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลงและยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดอย่างอย่างมีธรรมาภิบาล ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

เป้าหมาย : 
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง เป็นธรรม  

แผนงาน :  4  แผนงาน 
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดระยะ 5 ปี : 
 1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMGA) 
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 2) รพศ/รพท.ร้อยละ ๑๐๐ และรพช. ร้อยละ ๘๐ ผ่านการรับรอง HA ขั้น ๓ 
 3) รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ ๒๕ 
 4) หน่วยบริการสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ ร้อยละ ๖๐ 
 5) โรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ ๗ ไม่เกินร้อยละ ๖ 

๖) หน่วยงานน าผลงานวิจัย/R2R น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ ๒๕ 
๗) หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA ร้อยละ ๙๐ 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา : 
1) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 
2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการ และเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (big data) 
4) บริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
5) พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ อย่างครบวงจร 
6) ปรับปรุงโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
7) ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
8) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 

  แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ :  4 แผนงาน  6  โครงการ  ๑1  ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs) 

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  (2 โครงการ 6 ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 
1. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส 1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

2) ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผล 
2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 3) ร้อยละความส าเร็จของการประเมินส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการฯ 

(PMQA)  
4) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3  
5) สถานบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs) 
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 โครงการ 2 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์) 
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี 
    สุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 

6) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
7) การให้บริการการแพทย์ทางไกลในผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ 3 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์) 
1. โครงการลดความเหลื่อมล้ าของ 3 กองทุน 8) ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

9) ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพ 3  
    ระบบ 

2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 10) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ (๑ โครงการ 2 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์) 
1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ 
    สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

11) จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอด 
 

 
มาตรการ/แนวทางการพัฒนา :  เครือข่าย 

มาตรการ/แนวทางพัฒนา โครงการ (ปี ๒๕๖6) 
๑1. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 1) โครงการ พัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล 

2) โครงการ พัฒนางานคุณภาพสู่การปฏิบัติ 
3) โครงการ พัฒนายุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 
4) โครงการ พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารโรงพยาบาลอ่าวลึก  ปีงบประมาณ 2566 
5) โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในเครือข่ายอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖6 
 

๑2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 1) โครงการ พัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2566 
2) โครงการพัฒนาระบบงานข้อมูลและสารสนเทศเครือข่ายอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖6 
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มาตรการ/แนวทางพัฒนา โครงการ (ปี ๒๕๖6) 
13. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังด้านสุขภาพ 1) โครงการพัฒนาระบบบริการงานประกันสุขภาพและการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2566 

14. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอ่าวลึก 
ปีงบประมาณ 2566 

 
รวมทั้งหมด  ๑4  แผนงาน   37 โครงการ  59  ตัวชี้วัด 
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ส่วนที่ ๔ 
การน าแผนสู่การปฏิบัติ และการก ากับ ติดตามประเมินผล   

  
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
   1. แนวทาง/ขั้นตอนในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

    1.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกรอบแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก พ.ศ.๒๕๖6 รวมทั้งสื่อสารสู่การปฏิบัติให้
ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อม และมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

    1.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ/ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปี รายเดือน ของแต่ละหน่วยงานให้เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กรอบแผนปฏิบัติราชการ
สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก    

    1.๓ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล โดยเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล รวมทั้งให้มีการน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมา
ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนงาน /โครงการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 

         2. รูปแบบโครงการ   
   2.๑ ตามแบบท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าหนด  การจัดท าแผนงานโครงการ สสจ.กระบี่ ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า 

แผนงานโครงการ เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งถ่ายทอดแผนงานโครงการดังกล่าวสู่ระดับอ าเภอ เพ่ือด าเนินการจัดท า/ถ่ายทอด
แผนงานโครงการ แก่ผู้เกี่ยวข้องตามล าดับ ในทิศทางเดียวกัน 

2.๑.๑) โครงการ  
    2.๑.๑.๑) โครงการที่เข้ากับระเบียบการจัดอบรม/การจัดงาน/การประชุมระหว่างประเทศตามระเบียบกรมบัญชีกลาง   ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ก าหนดมอบอ านาจแก่ นพ.สสจ. พิจารณาลงนามอนุมัติ 

                    2.๑.๑.๒) โครงการเกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์  มอบอ านาจหัวหน้าหน่วยงาน สสอ./ผอ.รพ.  พิจารณาลงนาม
อนุมัติ ทั้งนี้ในโครงการนั้นๆจะต้องไม่มีกิจกรรมตามข้อ 2.1.1.1) แม้เพียงกิจกรรมเดียว 
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  2.๑.๒) การมอบอ านาจ  
        2.1.2.1) ตามค าสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 6131/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม  2564 เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัดและนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน       
                  2.๑.2.2) การมอบอ านาจของ นพ.สสจ.กระบี่ ตามมติ คปสจ.  

                                         มอบอ านาจแก่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ดังนี้ 
- ผอ.รพท. มีอ านาจลงนามอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 
- ผอ.รพช. มีอ านาจลงนามอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท  
- อนุมัติโครงการ (รายละเอียดตามข้อ 2.1.1) 

                                         - อนุมัติเรื่องการขออนุญาตไปราชการ และการขอใช้รถราชการออกนอกจังหวัด เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้รถ
ราชการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่างจังหวัด 
                      มอบอ านาจแก่ สาธารณสุขอ าเภอ ดังนี้ 
    - มีอ านาจลงนามอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 
    - อนุมัติโครงการ (รายละเอียดตามข้อ 2.1.1) 
 2.2 จ านวนชุดโครงการที่เสนอขออนุมติ ให้จัดท าฉบับจริง   เสนอลงนาม ๑ ชุด  
การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

1)  กระบวนการก ากับ ติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งกรอบแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข จังหวัดกระบี่   
คปสอ.อ่าวลึก ที่ 370/๒๕๖5 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565  ได้ก าหนดแนวทาง/ระบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ดังนี้ 

   การเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ ก ากับ ตรวจสอบการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามรูปแบบถูกต้อง  ตรงตามแผนถูกแหล่งงบ ถูกระเบียบการเบิกจ่าย 
ไม่ล่าช้า ทุกโครงการ ทุกแหล่งงบ ทุกหน่วยงาน     
                    - เสนอรอบแรก (ตามแผนที่ก าหนดในแต่ละปี ) ส าหรับปี 25๖6  ก าหนดให้อ าเภอทยอยส่ง/เสนอจนถึง  เดือนตุลาคม ๒๕๖5   รอบ ๒ ในเดือน 
มีนาคม ๒๕๖6 ยกเว้นกรณีจ าเป็น/ฉุกเฉิน 
                    - กรณีโครงการ เสนอ ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น ให้เป็นไปตามรูปแบบของหน่วยงานนั้น ๆ 
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2) สร้างกลไกการติดตามงาน คือ ก าหนดผู้รับผิดชอบ และบทบาทชัดเจน ในการผลักดันแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ ผลผลิตของหน่วยงาน ตาม แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขประจ าปี (มีค ารับรองการปฏิบัติราชการ, ตัวชี้วัดหน่วยงาน ตัวชี้วัดรายบุคคล) ภายใต้การก ากับ
ของสาธารณสุขอ าเภอ 

3) มีการติดตามผลการด าเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน ตามแผน/นโยบาย และรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ แหล่งงบประมาณ 
ในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
     3.๑ ระดับอ าเภอ 
           ๑) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี 
             2) การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.)  ก าหนดให้มีการประชุมทุก  ๓  เดือน 
              3) การประชุมภายในส านักงานสาธารณสุขอ าเภออ่าวลึก ก าหนดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ สสอ. เป็นการประจ าเดือนละ ๑ ครั้ง    
               4) การประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภออ่าวลึก ก าหนดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ สสอ. และ  รพ.สต. ในสัปดาห์แรกของเดือนทุกเดือน   
              5) การประชุมคณะบริหารโรงพยาบาล ก าหนดให้มีการประชุมในสัปดาห์แรกของเดือนทุกเดือน 
           ๖) การประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน เฉพาะแผนงาน/ประเด็น  อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
     3.๒ ระดับ รพ.สต./ต าบล 
          1) การประชุมเจ้าหน้าที่ภายใน รพ.สต.นั้นๆ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
          2) มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.สต. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4)  ใช้การนิเทศงาน การตรวจเยี่ยมเป็นกลไกในการก ากับ ติดตามการน าแผน และนโยบายไปปฏิบัติของหน่วยบริการ โดยใช้การประเมินผลและการนิเทศงานกล
ยุทธ์ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนและนโยบาย  ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดรูปแบบ และแนวทางการนิเทศ และประเมินผล ตามกร อบ/แนวทางของ
แผนการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนงาน/
โครงการ   ตลอดจนการประเมินความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งการน าระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้สนับสนุน การก ากับ  ติดตาม และประเมินผล  

5)  การรายงานผล และน าเสนอผลการด าเนินงาน  
          5.๑  การรายงานผลการด าเนินงาน มีทั้งรูปแบบการรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์    (e-report)  และการรายงานด้วยการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่
ก าหนด (Manual) 
               5.๒  ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลของหน่วยบริการ  การรายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย HDC, SMS, Health KPI.  
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6) ระบบประเมินผล   มีการประเมินผลโครงการหลังด าเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน ซึ่งก าหนดแบบประเมินโดยสรุป/ย่อ  มีการประเมินผลสัมฤทธิ์/
งานรายบุคคล ปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งก าหนดแบบรายงานการประเมินตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และ  ประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ปีละ ๑ ครั้ง 
 
 

รายงานการประเมินโครงการแบบย่อ 
ปีงบประมาณ............. 

1. ชื่อโครงการ ................................................................................................................. ............................. 
2. ประเภทโครงการ     ต่อเนื่อง   ใหม ่
3. ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน …………………………………………………………………………………………………………. 
4. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์................................................................ ................................. 
                      กลยุทธ์ของ CUP………………………………………………………………………………………… 
                      แผนงาน....................................................................... ............................................ 
                      ตวัชี้วัด......................................................................... ............................................. 
5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ............................... 
6.   ค่าใช้จ่าย   ที่เสนอขอ                ...................................... บาท                     ใช้จ่ายจริงเป็นเงิน ............................................... บาท 
       เท่ากับที่ก าหนด        สูงกว่าที่ก าหนด        ต่ ากว่าที่ก าหนด 
 7. ความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดในโครงการ ผลงานที่ปฏิบัติได้จริงตามตัวชี้วัด 
1.  1.  

2.  2.  

เชิงปริมาณ 
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 การประเมินความพึงพอใจหรือความเห็นต่อโครงการตามรูปแบบ CIPP 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1. ด้านสภาพแวดล้อมของ โครงการ/กิจกรรม     
1.1 โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของหน่วยงาน     
1.2 โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง     
1.3 โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของต้นสังกัด     
2. ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม     
2.1 ความเหมาะสมของเงินค่าใช้จ่ายในโครงการ     
2.2 ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ ์     
2.3 ความเหมาะสมของสถานท่ี ท่ีใช้ด าเนินงาน     
2.4 ความเพียงพอของบุคลากร     
2.5 ความร่วมมือของบุคลากรในการด าเนินงาน     
3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ     
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงานแตล่ะกิจกรรม     
3.2 วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย     
4. ด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกจิกรรม     
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามล าดับที่ก าหนด     
4.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม      
4.3 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้     

รวม     
รวมท้ังสิ้น  
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ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม 13) =  ...........................  
คะแนนเฉลี่ย 3.00 - 4.00   แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.00 - 2.99   แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.99   แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดับ  ปรับปรุง 
สรุปผลการประเมินโครงการ            ระดับดี   ระดับพอใช้    ระดับปรับปรุง 
ปัญหาอุปสรรค แนวทาง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาโครงการ  
  1.  ปัญหาและอุปสรรค  
............................................................................................................................. ........................................ 
  2.  แนวทางในการแก้ไข 
............................................................................................................................. ........................................ 
  3.  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรม   ครั้งต่อไป 
........................................................................................................................................................ ............. 
 

ลงชื่อ----------------------------------    ลงชื่อ................................................... 
( ………….……………………)                      ( …………………………..………) 
ผู้ประเมินโครงการ                                               หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน 

       
 
ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 
...................................................................................... ........................................................................... 

        ลงชื่อ ......................................................................  
    (                                                 )  

ต าแหน่ง................................. 
หมายเหตุ  ให้รายงานประเมินผลโครงการ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากด าเนินงานโครงการแล้วเสร็จ 
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ตัวอย่าง แบบรายงานสรุปผลการก ากับ แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
แบบรายงานสรุปผลการก ากับ แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 

หน่วยงาน..................................................... 
               ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)  รายงานผลภายใน วันที่ 25 ของเดือน ม.ค. 
               ไตรมาส ๒ (ต.ค.-มี.ค.)  รายงานผลภายใน วันที่ 25 ของเดือน เม.ย. 
               ไตรมาส ๓ (ต.ค.- มิ.ย.) รายงานผลภายใน วันที่ 25 ของเดือน ก.ค. 
               ไตรมาส ๔ (ต.ค.-ก.ย.)  รายงานผลภายใน วันที่ 25 ของเดือน ต.ค. 

โครงการทั้งหมด 
(จ านวน) 

ในช่วงเวลา
(จ านวน) 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ(จ านวน) 

โครงกา
ร

ยกเลิก
(จ านว

น) 

 

งบประมาณ
โครงการ
ทั้งหมด
(บาท) 

งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 

โครง 
การ 

กิจกรร
มหลัก 

โครง 
การ 

กิจกรร
ม 

โครง 
การ 

กิจกรร
ม 

โครง 
การ 

กิจกรร
ม  

ได้รับ
การ

จัดสรร 

เบิกจ่า
ย (รวม
ก่อหนี้) 

คง
เห
ลือ 

ได้รั
บ

การ
จัดส
รร 

เบิกจ่า
ยแล้ว
เสร็จ 

คงเหลือ 

ได้รับ
การ

จัดสร
ร 

เบิกจ่า
ย 

(รวม
ก่อหนี้) 

คงเหลื
อ 

ได้รับ
การ
จัดส
รร 

เบิกจ่า
ยแล้ว
เสร็จ 

คงเหลื
อ 

                                          

                                          

                                          

                                          

 
 
 
  



 เงินบ ำรุง 
รพ.(บำท)

 เงินบ ำรุง 
สสอ.(บำท)

 เงินบ ำรุง 
รพ.สต.
(บำท)

 กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพระดับ
พ้ืนท่ี(บำท)

อ่ืนๆ (เงิน
เทศบำล)
(บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence)

แผนงำนท่ี 1 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้ำนสุขภำพ)

1 5.1.1.1/66

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก ปีงบประมาณ 
2566

72,000 72,000 โสภาภรณ์

2 5.1.1.2/66
โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพกลุ่มสตรี เด็ก
ปฐมวัย และวัยเรียนวัยรุ่น อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี
 ปีงบประมาณ 2566

32,500      32,500    ละมุน  ปฏิมิน

3 5.1.1.3/66
โครงการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยท างาน คนอ าเภออ่าว
ลึกสุขภาพดี เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก 
จังหวัดกระบ่ี ปีงบประมาณ  2566

55,500      55,500    โสภาภรณ์

4 5.1.1.4/66
โครงการสร้างความรอบรู้สู่การสร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย ศูนย์สุขภาพชุมชน
โรงพยาบาลอ่าวลึก ประจ าปี 2566

204,000    204,000

1.ศิรดา  2.สุรี
รัตน์  3.สุภา 4.
อรุณรัตน์ 5.ลัด

ดาวัลย์

5 5.1.1.5/66
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงมีครรภ์ อ าเภอ
อ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี

5,000        5,000       
กนกภรณ์       
    อินทรชูด

6 5.1.1.6/66
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก 0 - 2 ปี อ าเภอ
อ่าวลึกจังหวัดกระบ่ี ประจ าปี 2566

11,450      11,450     
ลักษณา        
นาวาสมุทร

แผนปฏิบัติกำรสำธำรณสุขและงบประมำณของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภออ่ำวลึก   ปีงบประมำณ 2566

ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร
 งบประมำณ
รวม (บำท)

แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ



 เงินบ ำรุง 
รพ.(บำท)

 เงินบ ำรุง 
สสอ.(บำท)

 เงินบ ำรุง 
รพ.สต.
(บำท)

 กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพระดับ
พ้ืนท่ี(บำท)

อ่ืนๆ (เงิน
เทศบำล)
(บำท)

แผนปฏิบัติกำรสำธำรณสุขและงบประมำณของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภออ่ำวลึก   ปีงบประมำณ 2566

ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร
 งบประมำณ
รวม (บำท)

แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ

7 5.1.1.7/66
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย  อ าเภออ่าว
ลึก  จังหวัดกระบ่ี  ประจ าปี  2566

15,540      15,540     
พรรณทิพา 
อ่าวลึกน้อย

8 5.1.1.8/66
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กประถมในโรงเรียน
ประถมศึกษา อ.อ่าวลึก จ.กระบ่ี  ประจ าปี  2566

23,200      23,200     อภัสรา คล้ายแก้ว

9 5.1.1.9/66
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพวัยท างาน อ าเภออ่าวลึก
 จังหวัดกระบ่ี  ประจ าปี 2566

12,135      12,135     มาทวี  ตนคลัง

10 5.1.1.10/66
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ  ป้องกันโรคในช่องปาก
ผู้สูงอายุ  อ าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี  ประจ าปี 
2566

1,646        1,646       ณัฏฐนิช  สัสดี

11 5.1.1.11/66 โครงการแปรงฟันดีชีวีมีสุข 45,580      45,580     พรรณทิพา

12 5.1.1.12/66
โครงการการพัฒนาศักยภาพการดูแลหญิงต้ังครรภ์
ตามมาตรฐานการฝากครรภ์คุณภาพ

6,950        6,950       พรเพ็ญ บัวมา

13 5.1.1.13/66
โครงการ พัฒนาระบบบริการด้านสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566

7,500        7,500       วิไลวรรณ 

14 5.1.2.1/66
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภออ่าวลึก 
จังหวัดกระบ่ี ปีงบประมาณ  2566

7,500        7,500      กุลธิดา

แผนงำนท่ี 2 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ



 เงินบ ำรุง 
รพ.(บำท)

 เงินบ ำรุง 
สสอ.(บำท)

 เงินบ ำรุง 
รพ.สต.
(บำท)

 กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพระดับ
พ้ืนท่ี(บำท)

อ่ืนๆ (เงิน
เทศบำล)
(บำท)

แผนปฏิบัติกำรสำธำรณสุขและงบประมำณของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภออ่ำวลึก   ปีงบประมำณ 2566

ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร
 งบประมำณ
รวม (บำท)

แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ

แผนงำนท่ี 3 :  กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพ

15 5.1.3.1/66
 โครงการขับเคล่ือนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2566

155,500 155,500 อัญชลี ปากลาว

16 5.1.3.2/66

โครงการความปลอดภัยด้านอาหารและคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน 
(RDU Community) เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ
อ่าวลึก ปีงบประมาณ 2566

9,000        9,000      ละมุน

17 5.1.3.3/66
โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี ปีงบประมาณ  
2566

150,000    60,000    90,000 โสภาภรณ์

18 5.1.3.4/66
โครงการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข อ าเภออ่าวลึก 
ปีงบประมาณ 2566

10,000      10,000     พัชรินทร เฉ้ียงเถา

19 5.1.3.5/66
โครงการพัฒนาคลินิกโรคเร้ือรัง ศูนย์สุขภาพชุมชน
โรงพยาบาลอ่าวลึก ประจ าปี  2566

56,600      56,600
1.ธัญนุช  ทิมโม

  2.สุภา

20 5.1.3.6/66
โครงการพัฒนาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
โรงพยาบาลอ่าวลึก ปีงบประมาณ 2566

10,300      10,300     อัจฉรา นิลละออ



 เงินบ ำรุง 
รพ.(บำท)

 เงินบ ำรุง 
สสอ.(บำท)

 เงินบ ำรุง 
รพ.สต.
(บำท)

 กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพระดับ
พ้ืนท่ี(บำท)

อ่ืนๆ (เงิน
เทศบำล)
(บำท)

แผนปฏิบัติกำรสำธำรณสุขและงบประมำณของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภออ่ำวลึก   ปีงบประมำณ 2566

ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร
 งบประมำณ
รวม (บำท)

แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ

21 5.1.3.7/66
โครงการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก 
ประจ าปี 2566

63,380      63,380     รอแฮนิง   วาเฮง

22 5.1.3.8/66 โครงการโภชนบ าบัดผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 2,000 2,000 นารีรัตน์   หิรัญ

แผนงำนท่ี 4 : กำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

23 5.1.4.1/66
 โครงการส่งเสริมการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม และ
อาชีวอนามัย เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก 
ปีงบประมาณ 2566

9,750        9,750      อัญชลี

24 5.1.4.2/66
โครงการพัฒนาระบบการด าเนินงานด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม โรงพยาบาลอ่าวลึก ปีงบประมาณ 2566

38,076      38,076     อัจฉรา  นิลละออ

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงำนท่ี 5 : กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ

25 5.2.5.1/66
โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี
 ปีงบประมาณ  2566

42,000 42,000 กุลธิดา

26 5.2.5.2/66
โครงการพัฒนาศักยภาพและขวัญก าลังใจอาสาสมัคร
สาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก  
จังหวัดกระบ่ี  ประจ าปี  2566

127,500 127,500 กุลธิดา ผลทวี



 เงินบ ำรุง 
รพ.(บำท)

 เงินบ ำรุง 
สสอ.(บำท)

 เงินบ ำรุง 
รพ.สต.
(บำท)

 กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพระดับ
พ้ืนท่ี(บำท)

อ่ืนๆ (เงิน
เทศบำล)
(บำท)

แผนปฏิบัติกำรสำธำรณสุขและงบประมำณของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภออ่ำวลึก   ปีงบประมำณ 2566

ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร
 งบประมำณ
รวม (บำท)

แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ

27 5.2.5.3/66
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน เช่ียวชาญด้านทันตสุขภาพ

29,430 29,430
กนกภรณ์     

อินทรชูด

28 5.2.5.4/66
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
เร่ืองการป้องกันควบคุมโรคติดต่อแบบมีส่วนร่วม

7,280        7,280 หฤทัย  รักชน

29 5.2.5.5/66
โครงการพัฒนาระบบการดูแลต่อเน่ืองและเย่ียมบ้าน  
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออ่าวลึก  ประจ าปี  
2566

3,500 3,500 วิไลรัตน์ วงษ์แก้ว

แผนงำนท่ี 6 : กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)

30 5.2.6.1/66

โครงการพัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทย/
การแพทย์ทางเลือกและส่งเสริมการด าเนินงานคลินิก
กัญชาทางการแพทย์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ
อ่าวลึก ปี 2566

7,500        7,500      ละมุน

31 5.2.6.2/66
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภออ่าวลึก  ปีงบประมาณ  2566

      39,000     39,000 โสภาภรณ์

32 5.2.6.3/66
โครงการ พัฒนาคุณภาพระบบบริการงานสุขภาพจิต
และจิตเวช อ าเภออ่าวลึก ปีงบประมาณ 2566

      18,650      18,650
1.ลัดดาวัลย์    
  2.โสภาภรณ์

33 5.2.6.4/66
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอ
อ่าวลึก ปีงบประมาณ 2566

      16,500      16,500
1.ลัดดาวัลย์    
 2.โสภาภรณ์



 เงินบ ำรุง 
รพ.(บำท)

 เงินบ ำรุง 
สสอ.(บำท)

 เงินบ ำรุง 
รพ.สต.
(บำท)

 กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพระดับ
พ้ืนท่ี(บำท)

อ่ืนๆ (เงิน
เทศบำล)
(บำท)

แผนปฏิบัติกำรสำธำรณสุขและงบประมำณของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภออ่ำวลึก   ปีงบประมำณ 2566

ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร
 งบประมำณ
รวม (บำท)

แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ

34 5.2.6.5/66
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 
(intermediate care)

      95,850      54,750 41,100 อัจฉริยา หนูคง

35 5.2.6.6/66 โครงการ พัฒนาระบบงาน palliative care         4,200        4,200
ชลธิชา  ชาญ

สวัสด์ิ

36 5.2.6.7/66
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานควบคุมและป้องกัน
การติดเช้ือในโรงพยาบาล อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี

      34,050      34,050 ฐิติรัตน์ ศิริรักษ์

37 5.2.6.8/66
โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย

      36,425      32,050 4,375
ปัทมาภรณ์  

บัวบาน

38 5.2.6.9/66
โครงการพัฒนาคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลอ่าวลึก ปีงบประมาณ 2566

        3,100        3,100
ปัทมาภรณ์  

บัวบาน

แผนงำนท่ี 7 : กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ

39 5.2.7.1/66
 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน (D-RTI+) เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภออ่าวลึก ปีงบประมาณ 2566

17,750 17,750 โสภาภรณ์

แผนงำนท่ี 8:  กำรพัฒนำตำมโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพำะ

แผนงำนท่ี 9:  อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร กำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทย



 เงินบ ำรุง 
รพ.(บำท)

 เงินบ ำรุง 
สสอ.(บำท)

 เงินบ ำรุง 
รพ.สต.
(บำท)

 กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพระดับ
พ้ืนท่ี(บำท)

อ่ืนๆ (เงิน
เทศบำล)
(บำท)

แผนปฏิบัติกำรสำธำรณสุขและงบประมำณของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภออ่ำวลึก   ปีงบประมำณ 2566

ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร
 งบประมำณ
รวม (บำท)

แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงำนท่ี 10 :  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ

40 5.3.10.1/66
โครงการพัฒนาระบบและบริหารจัดการคุณภาพ
เครือข่ายอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี ปี 2566

30,250 30,250 กุลธิดา ผลทวี

41 5.3.10.2/66
โครงการประชุมสัญจรเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอ าเภอ
อ่าวลึก ปี 2566

27,500 5,000 22,500 กุลธิดา ผลทวี

42 5.3.10.3/66
โครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลอ่าว
ลึก ปีงบประมาณ 2566

77,475 77,475 สุภาณี  ไหลภาภรณ์

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) 

43 5.4.11.1/66
โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในเครือข่ายอ าเภอ
อ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี ปี ๒๕๖6

39,000 39,000 สุชาติ,ดารุณี

44 5.4.11.2/66 โครงการ พัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล 227,176 227,176 ธนพัชร  สมใจ

45 5.4.11.3/66 โครงการ พัฒนางานคุณภาพสู่การปฏิบัติ 104,375 104,375 เรวดี คงหนู

46 5.4.11.4/66
โครงการ พัฒนายุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ปีงบประมาณ 2566

1,421,080 1,421,080 วิไลวรรณ สาสังข์

47 5.4.11.5/66
โครงการ พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารโรงพยาบาลอ่าวลึก
  ปีงบประมาณ 2566

12,200 12,200 วิไลวรรณ สาสังข์

แผนงำนท่ี 11 : กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ



 เงินบ ำรุง 
รพ.(บำท)

 เงินบ ำรุง 
สสอ.(บำท)

 เงินบ ำรุง 
รพ.สต.
(บำท)

 กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพระดับ
พ้ืนท่ี(บำท)

อ่ืนๆ (เงิน
เทศบำล)
(บำท)

แผนปฏิบัติกำรสำธำรณสุขและงบประมำณของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภออ่ำวลึก   ปีงบประมำณ 2566

ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร
 งบประมำณ
รวม (บำท)

แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ

แผนงำนท่ี 12 : กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ

48 5.4.12.1/66
โครงการพัฒนาระบบงานข้อมูลและสารสนเทศ
เครือข่ายอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี ปี ๒๕๖5

42,625 42,625 ธนิตตา,กุลธิดา

49 5.4.12.2/66
โครงการ พัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศ 
โรงพยาบาลอ่าวลึก ปีงบประมาณ 2566

25,000 25,000 พิทักษ์ จิตพิทักษ์

แผนงำนท่ี 13 : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังด้ำนสุขภำพ 

50 5.4.13.1/66
โครงการพัฒนาระบบบริการงานประกันสุขภาพและ
การจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2566

42,275 42,275 วิไลวรรณ สาสังข์

แผนงำนท่ี 14 :  พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ

51 5.4.14.1/66
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอ่าวลึก 
ปีงบประมาณ 2566

88,350 88,350
สุภาณี  ไหลภา

ภรณ์

3,625,148 2,446,918 752,375 112,500 267,880 45,475





อภัสรา คล้ายแก้ว














