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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค
กลยุทธ์ 1 สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และแก้ไขพฤติกรรมสุขภาพ
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

1 พัฒนาระบบการจัดบริการเพื่อลดเสี่ยงลดโรค บุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคและบริบทพื้นที่

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
สสจ.สตูล

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

2 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน/ท้องถิ่นและ - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ/NCD board พ.ย. 63 - ก.ย. 64
ภาคีเครือข่ายในการ ป้องกันและลดการเข้าถึง - ตําบลต้นแบบด้านเฝ้าระวังควบคุม เบาหวาน ความดัน
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
- คัดกรองมะเร็งเต้านม มูลนิธิกาญจนพระบารมี

130,000

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

3 โครงการส่งแสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ - ขับเคลื่อนการดําเนินงานผ่าน ศปถ.จังหวัด.ศปถ.อําเภอ และ พ.ย. 63 - ก.ย. 64
ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ศปถ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกอําเภอ
ทางถนน

184,800

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูล และ พ.ย. 63 - ก.ย. 64
4 พัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตร SM ในทุก รพ, สสอ การวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตร SM

52,300

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
สสจ.สตูล

อื่นๆ

5 พัฒนาระบบสารสนเทศของโรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพ

- ประชุมฐานข้อมูลผู้ป่วยDM/HT ระดับจังหวัดและติดตาม
ระดับอําเภอ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการออกสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุหมู่ และเสียชีวิตช่วงเทศกาล พื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิต
- คกก.ศปถ. 20 คน
- ประชุมการรักษาพยาบาลในสถานการณ์ภัยพิบัติและสา
ธารณภัย ทุก รพ.ชุมชน จํานวน 120 คน

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

6 การขับเคลื่อนกลไกการดําเนินงานควบคุม
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด

- ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในระดับจังหวัด 6 ครั้ง

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

สสส.

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

7 การสนับสนุนการดําเนินงานสถานศึกษา
ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- นักสูบ/นักดื่มหน้าใหม่ลดลง

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

สสส.

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

8 การพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุมยาสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- พัฒนาความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่/แกนนําท้องถิ่น/อสม.

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

สสส.

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

9 ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย - สมัครใจ 205 คน
ยาเสพติด(ผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด)
10 บําบัดรักษาผู้ป่วยระบบบังคับบําบัดแบบไม่
ควบคุมตัว

- ทุกอําเภอ จํานวน 315 คน

85,700

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

615,000

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

945,000

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

11 การบําบัดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBTx

ผลผลิต
- ทุกอําเภอ จํานวน 90 คน

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
สสจ.สตูล

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

225,000

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

12 พัฒนาระบบการลดอัตรายจากการใช้ยาเสพติด - คณะอนุกรรมการบําบัดฯหรือผู้แทน/ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด
ทุกระบบและเครือข่าย 40 คน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

43,800

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

13 กิจกรรมการลดอันตรายจากยาเสพติด

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

150,000

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

ม.ค. - ก.ย. 64

54,560

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

- ผู้ป่วยและผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติด 7 อําเภอ

14 กิจกรรมการพัฒนา/จัดการข้อมูลและรายงาน - พัฒนาระบบข้อมูล บสต. และ ข้อมูลฮาร์มรีดักชั่น
ในการเฝ้าระวังยาเสพติด
15 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานยาเสพติด

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด จาก รพ.,สสอ.,รพ.สต.
และบุคลากรจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

276,680

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

16 อบรมทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ํา

- ประชุมเชิงปฏิบัติการสอนว่ายน้ํา การลอยตัว และ
การตะโกนโยนยื่น ทุกอําเภอ

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

93,100

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

17 เฝ้าระวังการเสียชีวิตจากการจมน้ํา

- ขับเคลื่อน ส่งเสริมการมีและใช้คอกกั้น/การมีพื้นที่เล่นที่
ปลอดภัย

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

19,950

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

18 พัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยระยะ
ประคับประคอง

- จนท.สาธารณสุข ทุกอําเภอ 106 คน

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

85,990

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

19 ส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินงานพัฒนา
- ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 60
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ - ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามพฤติกรรมที่
กําหนด ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 60
รวมงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1

งบประมาณ
สสจ.สตูล

ผู้รับผิดชอบ

อื่นๆ

40,000

3,001,880

กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ

-

กลยุทธ์ 2 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ทั้งกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลาดําเนินการ

1 พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการ - ตัวแทนจากชมรมผู้สูงอายุทุกตําบลได้รับการพัฒนาศักยภาพ พ.ย. 63 - ก.ย. 64
ดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุ
- การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และสามารถนําไปถ่ายทอดให้กับ
ผู้สูงอายุในชมรมของตนเองได้ จํานวน 76 ชมรม

2 โครงการคัดเลือกผู้สูงอายุฟันดี

- ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก
รวมงบประมาณ

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

งบประมาณ
สสจ.สตูล

ผู้รับผิดชอบ

อื่นๆ

74,900

-

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

5,040

-

กลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุข

79,940

-

กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรค
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
สสจ.สตูล

ผู้รับผิดชอบ

อื่นๆ

1 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก - บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ
ช่องปากที่มีประสิทธิภาพ

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

32,300

-

กลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุข

2 โครงการ “เด็ก ศพด. ฟันดี”

- เด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุ

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

18,000

-

กลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุข

3 โครงการ “วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพเหงือก
และฟัน

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้ พ.ย. 63 - ก.ย. 64

26,420

-

กลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุข

4 โครงการภาคีเครือข่าย ห่วงใย ใส่ใจ
เด็กประถมฟันดีไม่มีผุ

- เด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

42,900

-

กลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุข

5 โครงการ 21 วันฟันดี

- ผู้ดูแลเด็กอายุ 0-2 ปี มีความรู้และสามารถทําความสะอาด
ช่องปากเด็กได้

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

51,800

-

กลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุข

6 ยกระดับคุณภาพการให้บริการวัคซีนและ
การดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

- ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคป้องกันด้วยวัคซีน
- เด็กอายุครบ 12 ปีได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

84,750

-

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก

- ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก รพ รพ.สต.และ สสอ.
- แพทย์ พยาบาลห้องคลอด รพ.ทุกแห่ง
- รพช. 6 แห่ง ได้รับการประเมิน

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

97,125

-

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

37,200

-

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

8 ประชุม MCH Board จังหวัด, Conference , - จัดประชุม 9 ครั้ง
คณะทํางานประสานงานและเร่งรัดฯ

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
สสจ.สตูล

ผู้รับผิดชอบ

อื่นๆ

9 นิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังอนามัยแม่และเด็ก - รพ.สต. จํานวน 18 รพ.สต.

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

4,320

-

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

10 โครงการเด็กปฐมวัยเติบโตเต็มศักยภาพใน
อําเภอนําร่อง

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

154,080

-

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

72,560

-

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ

12 การควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิ

24,800

-

13 เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน

39,460

-

14 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อชายแดน

36,100

-

15 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์
เด็กเล็ก

9,600

-

16 โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
สุขภาพอนามัยของชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์/อุมเราะห์

343,100

-

11 การควบคุมป้องกันวัณโรค

- ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก และเด็กปฐมวัย
- ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน อ.ท่าแพ และ อ.ควนโดน
จํานวน 23 ศูนย์
- ผู้ปกครอง(พ่อ/แม่/ญาติ) อําเภอละ 15 คน 2 อําเภอ
- ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก/เด็กปฐมวัย

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

17 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อนําโดยแมลง

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ย. 63 - ก.ย. 64

18 โครงการพัฒนากระบวนการเฝ้าระวังสอบสวน
โรคตามหลักระบาดวิทยา
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
สสจ.สตูล

ผู้รับผิดชอบ

อื่นๆ

193,200

-

99,000

-

1,366,715

-

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ
(ระบาดวิทยา)

กลยุทธ์ 4 พัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคและระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
สสจ.สตูล

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

1 อาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมป้องกันโรค
และสนับสนุนการท่องเที่ยว

อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
- อาหาร จํานวน 250 ตัวอย่าง , สถานที่ผลิต สถานที่จําหน่าย พ.ย. 63 - ก.ย. 64
จํานวน 900 แห่ง , ผู้ประกอบการ 400 คน

100,000

2 ดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับสถาน
ประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และเฝ้าระวังปัญหาหรือ
อันตรายที่จะเกิดขึ้น

- จํานวนสถานประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจ

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

194,500

100,000 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

167,200

20,000 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค

3 ส่งเสริมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน - เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ โดยการ ดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
มีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
และเครือข่าย

กลุ่มงานคุ้มครอง
150,000
ผู้บริโภค/
กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม

4 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ

- ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

30,900

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค

5 บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดสตูล

- จํานวน 6 คน ปีละ 2 ครั้ง

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

30,000

กลุ่มงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

6 การดําเนินงานกฎหมายสาธารณสุข ตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535

ผลผลิต
- คณะกรรมการแต่งตั้ง 21 คน
- คณะกรรมการสรรหา 5 คน

7 การดําเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยและ - จนท.โรงงาน , สธ. , อุตสาหกรรม , สวัสดิการ ,
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม
คุม้ ครองแรงงาน 70 คน

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
สสจ.สตูล

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

69,370

กลุ่มงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

123,070

กลุ่มงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม

รวมงบประมาณ

615,040

270,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

5,163,575

270,000

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

กลยุทธ์ 1 พัฒนาโครงการพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลาดําเนินการ

สสจ.สตูล

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. จ.สตูล - ประชาชนได้รับบริการทันตกรรม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

30,000

2 โครงการ TO BE NUMBER ONE

- เยาวชนเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพ
- พัฒนา/สร้างและขยายเครือข่ายต่างจังหวัด
- ประชาสัมพันธ์และสร้างกระแส

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

1,777,470

3 โครงการจิตอาสาพระราชทาน

- จัดกิจกรรม 24 ครั้ง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

50,000

กลุ่มพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ

4 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

- ประชุม นิเทศ ติดตาม 2 ครั้ง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

50,000

กลุ่มพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ

5 โครงการ สอน.เฉลิมพระเกียรติ

- ประชุมติดตามผลการดําเนินงานสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติฯ นิคมพัฒนา อ.มะนัง ปีละ ๑ ครั้ง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

1,200

กลุ่มพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ

รวมงบประมาณ

1,908,670

ทันต
สาธารณสุข
2,800,000

2,800,000

กลุ่มงาน
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

กลยุทธ์ 2 พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
สสจ.สตูล

1 พัฒนามาตรฐานรับรองคุณภาพ รพ. (HA)

- รพ. ผ่านมาตรฐานรับรองคุณภาพ ทุกโรง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

14,000

2 พัฒนาคุณภาพการพยาบาล (QA)

- รพท. ได้รับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานภายนอก
- รพช. ได้รับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานภายใน ระดับ จว.

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

57,000

3 พัฒนาคุณภาพงานกายภาพบําบัด

- รพ. ได้รับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานภายใน ระดับ จว.

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

7,030

4 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
5 ใพัฒโ นาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

- รพ. ได้รับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานภายใน ระดับ จว.

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

14,630

- รพ. ได้รับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานภายใน ระดับ จว.

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

14,630

6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ รพ. (9 ระบบ)

- รพ. ผ่านเกณฑ์ ระดับพัฒนาขึ้นไป

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

53,390

7 พัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษา

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

79,010

8 พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

- รพ. ผ่านมาตรฐานงานสุขศึกษา ระดับคุณภาพ
- รพ.สต. ผ่านมาตรฐานงานสุขศึกษา ระดับพัฒนาขึ้นไป
(โป บ 5 ดาวH และlthReaccreditation
t)
ํ ิ 23 แห่ง
- รพี สต ้ ผ่านระดั

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

132,000

9 ควบคุม ติดตาม Green & Clean

- รพ. ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน ทุก รพ.

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

15,000

รวมงบประมาณ

386,690

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
พัฒนา
คุณภาพฯ

อนามัย
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ 3 เพิ่มศักยภาพระบบบริการสุขภาพให้มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
สสจ.สตูล

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบบริการ (ประธาน และ
เลขาฯ)
2 ประชุมสัญจร ประเมินผล ติดตาม และ
ทบทวนแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan) การเชื่อมโยงสู่บริการปฐมภูมิ
7 ครั้ง จํานวน 7 อําเภอ

- ประธานและเลขาคณะกรรมพัฒนาระบบบริการ
ระดับจังหวัด 60 คน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

22,800

พัฒนา
คุณภาพฯ

- ประธานและเลขาคณะกรรมพัฒนาระบบบริการ
ระดับจังหวัด 50 คน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

66,500

พัฒนา
คุณภาพฯ

3 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินพัฒนา
ระบบบริการ 11 สาขาที่เป็นจุดเน้น

- ผู้รับผิดชอบงาน 11 สาขา ดําเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ที่กําหนด

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

100,000

พัฒนา
คุณภาพฯ

4 โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสตูล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
- ร้อยละ 33 ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิที่เปิดดําเนินการในพื้นที่
- ร้อยละ 50 ของประชาชนในอําเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./
รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรม
และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว

20,900

พัฒนา
คุณภาพฯ

รวมงบประมาณ

210,200

กลยุทธ์ 4 พัฒนาระบบบริการและเครือข่ายสุขภาพในแหล่งท่องเที่ยว
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

1 โครงการพัฒนาระบบบริการและเครือข่าย
สุขภาพในแหล่งท่องเที่ยว
(Satun Health Tourism & Network
Guide Model)

ผลผลิต
- ร้อยละของประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวเสียชีวิตลดลงน้อย
กว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและฉุกเฉินเร่งด่วนในแหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับการดูแลโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉินมากกว่า
ร้อยละ 50

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
สสจ.สตูล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ/
กลุ่มพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ

- จนท.สาธารณสุข 20 คน
2 - ออกตรวจดําเนินการสุขาภิบาลใน
ร้านอาหารและแผงลอยในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ - ผู้ประกอบการร้านอาหาร 50 คน
- อบรมผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้สัมผัส
อาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

173,500

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม

3 ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดสตูล

1 ครั้ง / 25 คน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

22,000

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดสตูล

4 ครั้ง / 70 คน

68,600

5 ประชุมคณะทํางาน/ผู้ปฏิบตั ิงานการแพทย์
ฉุกเฉิน

4 ครั้ง / 18 คน

13,680

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย
การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล

1 ครั้ง 65 คน

37,050

งบประมาณ
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลาดําเนินการ

สสจ.สตูล

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
และการใช้เครื่อง AED

2 รุ่น / 95 คน

97,150

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรปฐมพยาบาล
และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

1 รุ่น 62 คน

196,300

9 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากร เพิ่ม

2 รุ่น / 65 คน

56,000

1,000 คน

106,800

10 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชน
11 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11.1 จัดจ้างบุคลากรลูกจ้างปฏิบัติงาน
11.2 บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
11.3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์
11.4 จัดทําแบบบันทึกการปฏิบัติงาน
11.5 ทําแบบบันทึกการรับแจ้งเหตุและสั่งการ
11.6 ประชุมบุคลากรทุกระดับในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
11.7 จัดทําสื่อรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์
11.8 จัดจ้างบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานรายงาน

'1 คน
2 คน
3 ครั้ง / ปี
2 ครั้ง / ปี
2 ครั้ง / ปี
8 ครั้ง / ปี

12 เดือน

0

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

งบกองทุน
196,200
10,000
18,000
8,240
20,600
60,000
6,000
36,000

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

1 พัฒนางานบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ - แพทย์แผนไทย / ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย/ เจ้าหน้าที่ที่
การแพทย์ทางเลือก
เกีย่ วข้อง เข้าประชุม ตัวอย่างยาสมุนไพรที่ส่งตรวจวิเคราะห์
-ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คุณภาพมาตรฐาน
สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
-ตรวจสอบคุณภาพยาสมุนไพร
-จัดอบรมความรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติ และการใช้กัญชาทางการ
แพทย์แผนไทย
-จัดประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผน
ไทย ระดับจังหวัด
-อบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์แผนไทยเพื่อเพิ่มทักษะ
ทางด้านวิชาชีพ
-อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะกลางด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
-อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

งบประมาณ
สสจ.สตูล
111,387

อื่นๆ
58,333

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทยฯ

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลาดําเนินการ

2 พัฒนาเครือข่ายและส่งเสริม อนุรักษ์คุ้มครอง - จํานวนครั้งในการจัดประชุมและจัดสํารวจสถานภาพสมุนไพร ต.ค. 63 - ก.ย. 65
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

งบประมาณ
สสจ.สตูล
175,526

อื่นๆ
58,334

-ประชุมเครือข่ายผู้ปลูก/แปรรูป/ผลิต/จําหน่าย
สมุนไพร
-ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนองค์ความรู้หมอ
พื้นบ้าน
-ประชุมคณะกรรมการรับรองหมอพื้นบ้าน
-ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์คุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
-ประชุมเชิงปฏิบัติการสํารวจสถานภาพของสมุนไพร
ในพื้นที่ป่า

3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความ
เข้าใจสู่ชุมชน

- จํานวนครั้งของการเผยแพร่/จํานวนองค์ความรู้ในการ
เผยแพร่

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

91,967

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทยฯ

58,333 แพทย์แผน
ไทยฯ

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์งานแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือกในงานกาชาด
-ร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคใต้

รวมงบประมาณ

1,149,960

530,040

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

3,655,520

3,330,040

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ 1 พัฒนาแผนปฎิบัติการและภัยคุกคามสุขภาพ
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลาดําเนินการ

1 เฝ้าระวังยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID - จัดจุดคัดกรองด่านระหว่างประเทศ 4 ด่าน
19
- โรงพยาบาลสนาม 1 แห่ง
จังหวัดสตูล และภัยสุขภาพอื่น ๆ
- ลดภาวะการสูญเสียชีวิต ความพิการ และปัญหาสุขภาพ
จากผลกระทบของภัยคุกคาม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

2 โครงการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จังหวัดสตูล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

- ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด / ลงนามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ

- ถ่ายทอดตัวชี้วัด / ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ /
สรุปผลการดําเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนงบลงทุน ปีละ 3 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปี
สาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการวางแผน ละ 24 ครั้ง
และประเมินผล
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ปีละ 12 ครั้ง

งบประมาณ
สสจ.สตูล
300,000

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
ควบคุม
โรคติดต่อ/
ส่งเสริมสุขภาพ
/ยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ

70,000

204,600

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
สสจ.สตูล

- รับการตรวจราชการและนิเทศงานจาก
กระทรวงสาธารณสุข และการตรวจราชการ
ของสํานักนายกรัฐมนตรี การตรวจราชการ/
นิเทศงานระดับอําเภอและตําบล การประกวด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลดีเด่น

- รับการตรวจราชการและนิเทศงานจากกระทรวงสาธารณสุข ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ปีละ 2 ครั้ง
- ตรวจราชการและนิเทศงานระดับอําเภอ/ตําบล
ปีละ 2 ครั้ง
- ประกวดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลดีเด่น 1 ครั้ง

692,700

- ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขชายแดน

- ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชายแดน
2 ครั้ง

100,000

- จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี

- จนท.สาธารณสุข จ.สตูล ร่วมจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สธ.
150 คน

200,000

รวมงบประมาณ

1,567,300

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ

กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลาดําเนินการ

1 พัฒนาทีมข้อมูลคุณภาพระดับจังหวัด/อําเภอ - หน่วยบริการทุกแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเทคโนโลยี ต.ค. 63 - ก.ย. 64
สารสนเทศ
2 พัฒนคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน - รพ. ผ่านเกณฑ์ HAIT รพท.1 แห่ง, รพช. 1 แห่ง
3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้วยระบบดิจิตัล

- มีการ analysia ข้อมูล และนําไปใช้ข้อมูล
อย่างน้อย 1 เรื่อง
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
สสจ.สตูล

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

40,000

กลุ่มพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

100,000

กลุ่มพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

60,000

กลุ่มพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ

200,000

กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
สสจ.สตูล

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

2 ประชุมการดําเนินงาน ITA

ผู้รับผิดชอบงาน ITA ในหน่วยงาน เข้าประชุม 20 คน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

15,200

กลุ่มงานนิติการ

3 ประชุมวินัยข้าราชการระดับผู้บริหาร

ผู้บริหารทุกระดับเข้าประชุมวินัยข้าราชการ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

60,000

กลุ่มงานนิติการ

4 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ และธุรการ จํานวน 150 คน
และธุรการ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

66,000

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป

5 - พัฒนาการดําเนินงานเฝ้าระวังสถานการ์
การเงินการคลัง

- ไม่มีหน่วยบริการประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

20,000

กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ

6 - พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานเวชระเบียน

- ระบบบริหารเวชระเบียนมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการผู้เกี่ยวข้อง

113,170

7 - พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า

- ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีสิทธิในการเข้ารับ
บริการสุขภาพ ร้อยละ 100

74,500

รวมงบประมาณ

348,870

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมนวตกรรมและพัฒนาวิชาการของหน่วยงานทุกระดับ
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

2 พัฒนางานวิชาการ (R2R) /วิจัย และแยก
ประเภท

ผลผลิต

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
สสจ.สตูล

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ รพ.สต./สสอ./รพ./สสจ.
เข้าประชุมพัฒนางานวิชาการ 30 คน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

34,200

พัฒนา
คุณภาพฯ

3 ประชุมผลงานวิชาการ/มหกรรมผลงานวิชาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ รพ.สต./สสอ./รพ./สสจ.
เข้าประชุมผลงานวิชาการ/มหกรรมวิชาการ 180 คน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

97,000

พัฒนา
คุณภาพฯ

รวมงบประมาณ

131,200

กลยุทธ์ 5 พัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกําลังใจบุคลากร
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

2 นําเสนอผลงานและแนวคิดพัฒนางานเพื่อ
แต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งและขอรับเงินตําแหน่ง

ผลผลิต
ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง

3 การสรรหาคัดเลือกข้าราชการเพื่อการบริหาร ประชุมกรรมการและผู้เข้ารับการคัดเลือก
บุคคลแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
สสจ.สตูล

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

174,000

ทรัพยากร
บุคคล

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

46,650

ทรัพยากร
บุคคล

4 ประชุมวิชาการนําเสนอผลงานคัดเลือก
หน่วยงาน
/บุลากร ดีเด่น

จนท. ระดับจังหวัด อําเภอ และโรงพยาบาล

ไตรมาส 2
(มีนาคม 2564)

18,000

ทรัพยากร
บุคคล

5 อบรม ผบก. / ผบต.

ผบก. 6 คน, ผบต. สสจ/สสอ 3 คน, รพ.สต. 3 คน

ไตรมาส 2 - 3

324,000

ทรัพยากรบุคคล

ไตรมาส ละ 1 ครั้ง

15,200

ทรัพยากรบุคคล

ไตรมาส 2

11,600

ทรัพยากร
บุคคล

6 ประชุมประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กรรมการ/ผู้เสนองานวิจัย/ผู้จัดประชุมรวม 20 คน
7 ประชุมเชิงปฎิบัติการกระบวนการสร้างสุขจาก ผู้รับผิดชอบงาน HRD/HRM จํานวน 50 คน
การ
ํ
ํ
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

589,450
2,836,820

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการสร้างสุขภาวะตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอให้สามารถดําเนินงานด้านสุขภาพตามบริบทของพื้นที่
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

2 โครงการพัฒนาระบบงานสุขภาพภาค
ประชาชน
จังหวัดสตูล

อสม. มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
สสจ.สตูล

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1-4

344,420

พัฒนา
คุณภาพฯ

3 โครงการพัฒนางานหมู่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯและโรงเรียนสุขบัญญัติต้นแบบระดับ
สุขภาพจังหวัดสตูล
อําเภอๆ ละ 2 แห่ง, มียุว อสม.

ไตรมาส 1-4

136,380

พัฒนา
คุณภาพฯ

4 โครงการส่งเสริมนับสนุนภาคคีเครือข่ายตําบล ตําบลจัดการสุขภาพต้นแบบ
จัดการสุขภาพจังหวัดสตูล

ไตรมาส 1-4

179,800

พัฒนา
คุณภาพฯ

5 การดําเนินงานพัฒนา อสม. เชี่ยวชาญ

ไตรมาส 1-4

47,800

อนามัย
สิ่งแวดล้อม

อสม. 70 คน
รวมงบประมาณ

708,400

กลยุทธ์ 2 พัฒนาการให้บริการเชิงรุก
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
สสจ.สตูล

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ผู้สื่อข่าว/สื่อมวลชน สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์
จํานวน 70 คน
และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสาร
สาธารณะเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ

ไตรมาส 2 - 4

19,370

ประชาสัมพันธ์
และสื่อสาร
องค์กร

3 ผลิตสปอตวิทยุและประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข ผ่านสื่อวิทยุ 3 สถานี

ไตรมาส 2 - 4

60,000

ประชาสัมพันธ์
และสื่อสาร
องค์กร

4 ผลิตไวนิลประชาสัมพันธ์

ไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ 10 เรื่อง

ไตรมาส 2 - 4

16,000

ประชาสัมพันธ์
และสื่อสาร
องค์กร

5 จัดรายการวิทยุ "รอบรู้เรื่องสุขภาพกับ สสจ.
สตูล "

เดือนละ 2 ครั้ง 9 เดือน

ไตรมาส 2 - 4

9,630

งาน
ประชาสัมพันธ์
และสื่อสาร
องค์กร

รวมงบประมาณ

105,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

813,400

