












แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาระบบสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน และควบคุมโรค 

กลยุทธ 1 พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพเชิงรุก 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใหบริการงานอนามัยแมและ

เด็ก             

ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก 

รพ.สต.ทุกแหง จํานวน 55 คน 

ก.พ.65 31,300 0 สงเสริมสุขภาพ 

2 ประเมินความพรอมภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมผานการจําลอง

สถานการณ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของดานทารกแรก

เกิดในโรงพยาบาล ไดแก หองฉุกเฉิน 

หองผาตัดและวิสัญญี หองคลอด  

หอผูปวยนารีเวชกรรม หออภิบาล

ทารกวิกฤติ 

ม.ค.-มี.ค.65        8,400  0 สงเสริมสุขภาพ 

3 จัดจางทําสติกเกอรจําแนกภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ  สติกเกอรจําแนกภาวะเสี่ยงของหญิง

ตั้งครรภ จํานวน 5,000 ดวง 

ธ.ค.64 5,000 0 สงเสริมสุขภาพ 

4 จัดจางทําสติกเกอรจําแนกภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ  สติกเกอรคัดกรองภาวะเสี่ยงตอการ

คลอดกอนกําหนด 

ธ.ค.64 3,000 0 สงเสริมสุขภาพ 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการฟนฟูการแกไขภาวะวิกฤติในหองคลอด   

การชวยเหลือภาวะวิกฤติทางสูติ    

พยาบาลจากหองคลอดรพ.ทุกแหง 

จํานวน 55 คน 

มี.ค.65       21,100  0 สงเสริมสุขภาพ 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการฟนฟูการดูแลทารกติดเชื้อในกระแสเลือด 

และทารกสูตรสําลักข้ีเทา 

จนท.ท่ีรับผิดชอบดานอนามัยแมและ

เด็ก จากรพ.ทุกแหง จํานวน 60 คน 

มี.ค.65       22,200  0 สงเสริมสุขภาพ 

 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

7 ประชุม Conference ดานอนามัยแมและเด็ก  จนท. ท่ีรับผิดชอบดานอนามัยแม

และเด็ก จากรพ.ทุกแหง จํานวน 25 

คน/ 4 ครั้ง 

ต.ค 64  

ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.65 

      18,250  0 สงเสริมสุขภาพ 

8 ประชุม MCH Board จังหวัด คณะกรรมการ MCH Board จังหวัด 

จํานวน 25 คน/4 ครั้ง 

ต.ค 64  

ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.65 

      14,750  0 สงเสริมสุขภาพ 

9 ประชุมคณะทํางานประสานงานและเรงรัดการดําเนินงาน

อนามัยแมและเด็ก  

คณะทํางานประสานงานและเรงรัด

การดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก  

จํานวน 25 คน/4 ครั้ง 

ต.ค 64  

ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.65 

      18,500  0 สงเสริมสุขภาพ 

10 นิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังดานอนามัยแมและเด็กในรพ.สต.  จํานวน 14 แหง  

(โดยการสุมจากทุกอําเภอ) 

ม.ค.-มี.ค.65 2,520 0 สงเสริมสุขภาพ 

11 ประชุมชี้แจงนโยบาย ตัวชี้วัดการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ

ตามกลุมวัย  

จนท.ผูรับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพ

จากรพ.สต. ผอ.รพ.สต./รพ./สสอ./

ทุกแหง จํานวน 108 คน 

ธ.ค.64 15,760 0 สงเสริมสุขภาพ 

12 ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยจังหวัด

สตูล  

คณะทํางานฯ 

จํานวน  36 คน/2 ครั้ง 

ก.พ., ก.ค.65          6,800  0 สงเสริมสุขภาพ 

13 ติดตามการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยชวงสัปดาหรณรงค

การคัดกรองพัฒนาการ   

รพ./รพ.สต. ในทุกอําเภอ ก.ค.65 1,800 0 สงเสริมสุขภาพ 

14 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานตําบลมหัศจรรย 

1,000 วันแรกของชีวิต 

ผูรับผิดชอบงานตําบลมหัศจรรย 1,000

วันแรกของชีวิต เปาหมาย 10 ตําบล 

จํานวน 42 คน 

ก.พ.65 9,840 0 สงเสริมสุขภาพ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

15 ประชุมสัญจรขับเคลื่อนการดําเนินงานตําบลมหัศจรรย 

1,000 วันแรกของชีวิตระดับอําเภอ 

ผูรับผิดชอบงานตําบลมหัศจรรย 1,000 

วันแรกของชีวิต เปาหมาย 10 ตําบล 

จํานวน100 คน  

มี.ค.65 15,600 0 สงเสริมสุขภาพ 

16 การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน        

-ประชุมคณะทํางานยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริการ

สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุท่ีมีคุณภาพและเปนมิตร 

คณะทํางานยุทธศาสตรท่ี 3 (สงเสริม) 

จํานวน 25 คน 

ม.ค. 65 4,750 0 สงเสริมสุขภาพ 

-ประชุมคณะทํางานยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมบูรณาการ

จัดการฐานขอมูล งานวิจัยและการจัดการความรู   

คณะทํางานยุทธศาสตรท่ี 5 (สงเสริม) 

จํานวน 20 คน 

ม.ค. 65 3,800 0 สงเสริมสุขภาพ 

17 การพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปน

มิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน (Youth Friendly Health 

Services: YFHS) 

       

-พัฒนาโรงพยาบาลท่ีไมผานเกณฑการประเมินฯ ใหไดตาม

มาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน 

ผูรับผิดชอบงานมาตรฐานบริการ

สุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและ

เยาวชน จํานวน 6 คน 

ก.พ.65 720 0 สงเสริมสุขภาพ 

-ประชุมติดตามประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน

บริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน และ

อําเภออนามัยเจริญพันธุ 

ผูนิเทศงาน ผูรับการนิเทศ  

จํานวน 30 คน 

พ.ค.65 16,500 0 สงเสริมสุขภาพ 

18 การพัฒนาอําเภออนามัยการเจริญพันธุ        

-ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานอําเภออนามัยเจริญพันธุ คณะกรรมการและคณะทํางาน 

จํานวน 176 คน  

ม.ค. - มี.ค. 65 27,280 0 สงเสริมสุขภาพ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

19 การดําเนินงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินปองกันและ

แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับทองถ่ิน 

       

-พัฒนา อปท. เปนแหลงเรียนรูปองกันและแกไขปญหาการ

ตั้งครรภในวัยรุนระดับทองถ่ิน 

ผูรับผิดชอบงาน สสจ./รพ./สสอ.

จํานวน 16 คน  

มี.ค.65 1,440 0 สงเสริมสุขภาพ 

20 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวนภาวะ

โภชนาการดี ป 2565 

       

-เยี่ยมติดตามการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และ

โรงเรียน กพด.(รร.ยูงทองรัฐประชาสรรค,รร.ตชด.บานสานแดง) 

ผูรับผิดชอบงานวัยเรียน งานสงเสริม

สุขภาพ งานทันตสาธารณสุข งาน

อนามัยสิ่งแวดลอม งานควบคุมโรค ,

สสอ.,รพ. ในระดับอําเภอทุกแหง 

อยางนอยอําเภอละ 2 แหง 

ก.พ.65 4,200 0 สงเสริมสุขภาพ 

-อบรมทักษะการแกไขภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน อวน ผอม 

เตี้ย 

เด็ก นร.ท่ีมีภาวะอวน ผอม  

จํานวน 90 คน 

มิ.ย.65 25,200 0 สงเสริมสุขภาพ 

21 สงเสริมสุขภาพวัยทํางาน        

-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ จนท.ระบบขอมูล H4U, 

โปรแกรมกาวทาใจ วัยทํางาน 

ผูรับผิดชอบงานวัยทํางาน ระดับ

อําเภอ จํานวน 20คน 

ม.ค.65 5,300 0 สงเสริมสุขภาพ 

22 

  

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและ จิตเวช

ปงบประมาณ 2565 

       

-ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายและแผนงานการดําเนิน

สุขภาพจิตแกผูรับผิดชอบงานและผูเก่ียวของ 

ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิต  รพ./

สสอ./รพ.สต. จํานวน 50 คน/1 ครั้ง 

ต.ค.64-ก.ย.65         11,500  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

 -พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับ 

รพ./สสอ./รพ.สต.ใหมีความรูเรื่องวัคซีนใจ 4 สราง 2 ใชและ

สัญญาณเตือน เฝาระวังการฆาตัวตาย, พัฒนาระบบการลง

ขอมูล  43 แฟม จังหวัดสตูล 

 -เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน

สุขภาพจิตระดับ รพท./รพช./สสอ./

รพ.สต. จํานวน 50 คน/1 ครั้ง 

ต.ค.64-ก.ย.65         11,400  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-เยี่ยมติดตาม/มอบชุดเยียวยาใหแกผูปวยและญาติท่ีมีภาวะ

เสี่ยงการฆาตัวตาย 

กลุมญาติผูปวยท่ีฆาตัวตายสําเร็จ

และผูปวยท่ีพยายายามฆาตัวตาย 

ต.ค.64-ก.ย.65         34,200  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการ ชวยเหลือเด็กและสตรี

ท่ีถูกกระทํารุนแรงและกฎหมายท่ีควรรู และระบบการสงตอ

จังหวัดสตูล 

ผูรับผิดชอบงานศูนยพ่ึงได OSCC 

ของ สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต 

จํานวน 30 คน 

ต.ค.64-ก.ย.65         15,900  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-ติดตามเยี่ยมและพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีและคุณครูศูนยเด็ก

เล็กใหมีความรูความสามารถในการดูแลกระตุนพัฒนาการเด็ก

อายุ 0-5 ปและโรคทางจิตเวชเด็กท่ีสําคัญ 

ศูนยเด็กเล็กทุกอําเภอๆละ 4 แหง   

รวม  35  แหง 

ต.ค.64-ก.ย.65          4,200  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

รวมงบประมาณ 361,210 0  
 

 

 

 

 

 



กลยุทธ 2 พัฒนาระบบปองกันโรคและควบคุมโรค 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

1 กิจกรรม “วัยรุน วัยใส ใสใจสุขภาพเหงือกและฟน” 

ปงบประมาณ 2565 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ต.ค.64-ก.ย.65         26,700  0 ทันตสาธารณสุข 

 -กิจกรรมประเมินยึดติดsealant โรงเรียนประถมศึกษา/รอยละ80 

เด็ก 12 ป ฟนดีไมมีผ ุ

ต.ค.64-ก.ย.65          6,000  0 ทันตสาธารณสุข 

-กิจกรรมประเมินโรงเรียนแปรงฟนคุณภาพ  โรงเรียนประถมศึกษา/รอยละ80 

เด็ก 12 ป ฟนดีไมมีผุ 

ต.ค.64-ก.ย.65          6,000  0 ทันตสาธารณสุข 

-กิจกรรม"เด็กสตูลฟนดี เริ่มตนท่ี สพด" ครูผูดูแลเด็ก 7 แหง/นร.ในสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย/ผูปกครอง/จนท.

ทันตสุขภาพ 

ต.ค.64-ก.ย.65         27,000  0 ทันตสาธารณสุข 

2 

  

  

  

การเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยาจังหวัดสตูล        

-ประชุมเชิงปฏิบัติการพนเคมีกําจัดยุงลายและการบํารุงรักษา

เครื่องพนแกทีม SRRT ระดับอําเภอและตําบล 

ทีม SRRT ระดับอําเภอและตําบล 7 

ทีม 

ไตรมาส 2          89,600  0 งานระบาดวิทยา 

-สุมประเมินคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย(HI /CI) ในพ้ืนท่ี 6 ร คือ ใน

ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน โรงงาน และโรงแรม 

(สถานท่ีทองเท่ียว) 

 จํานวน 2 ครั้ง ธค.64-มค.65 

มิย.65-กค.65 

        53,600  0 งานระบาดวิทยา 

-นิเทศ ติดตามและประเมินระบบการควบคุมโรคและการ

ตอบโตภาวะฉุกเฉินของทีม SRRT และทองถ่ินดวยมาตรการ

ควบคุมโรคเร็ว (3-3-1) 

  จํานวน 7 อําเภอ ไตรมาส1,2,3,4         20,000  0 งานระบาดวิทยา 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

 -อบรมแพทย พยาบาลจบใหมใหมีความรูเรื่องการวินิจฉัย 

รักษาและดูแลผูปวยโรคไขเลือดออก 

แพทย พยาบาลจบใหม ไตรมาส 2         30,000  0 งานระบาดวิทยา 

3 ประเมินติดตามกํากับการรักษา/การกินยาในผูปวยวัณโรค

เพ่ือการรักษาสําเร็จ 

จนท./หนวยบริการ/ผูปวยวัณโรค   

จํานวน 30 คน 

ตค.64-สค.65 14,400 0 ควบคุมโรคติดตอ 

-ภารกิจพิชิต TB เพ่ือเรงรัดการคนหาวัณโรคสูความ

ครอบคลุมในการข้ึนทะเบียนTreatment Cove rate 

TB Clinic และผูเก่ียวของ รพ.ทุก

แหง   

พย.64-สค.65 6,800 0 ควบคุมโรคติดตอ 

-ประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรค รพ.ทุกแหง เม.ย.65-กค.65 20,020 0 ควบคุมโรคติดตอ 

-war room เพ่ือเรงรัดปญหาวัณโรค/วัณโรคดื้อยา 

 MDR,Pre-XDR 

จนท.ผูเก่ียวของ/ญาติ พย.64-สค.65         10,200 0 ควบคุมโรคติดตอ 

-ติดตาม/ประเมินทดสอบการใชระบบปฏิบัติการ NTIP รพ./สสอ./รพ.สต./PCU มค.65-สค.65 14,720 0 ควบคุมโรคติดตอ 

4 การปองกันควบคุมโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

จังหวัดสตูล ป 2565 

       

-ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน

เอดส  และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  และการสํารวจ    

สถานบริการในจงัหวัด  และการจัดทํารายงานการเบิก/จาย 

ถุงยางอนามัย  ดวยระบบ VMI 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน/

ผูเก่ียวของ 

ไตรมาสท่ี  1 - 2      16,500    0 ควบคุมโรคติดตอ 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําฐานขอมูลโรคเอดส  

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  ตามระบบรายงานการเฝา

ระวังทางระบาดวิทยา 

จนท.ผูรับผิดชอบงาน 

 จํานวน  40  คน 

ไตรมาสท่ี  2 - 3 8,800 0 ควบคุมโรคติดตอ 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

 -เฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุมเปาหมาย นร.ม.2,5,ปวช.2 จํานวน 120 คน/

20 ครั้ง 

ไตรมาสท่ี  3 - 4 95,000 0 ควบคุมโรคติดตอ 

-ออกติดตาม  สนับสนุนการดําเนินงานเอดส  และโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ 

สถานบริการในจังหวัด   ทุกไตรมาส 8,400 0 ควบคุมโรคติดตอ 

5 เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  อําเภอเสี่ยงสูง ไตรมาสท่ี  1 - 2 5,760 0 ควบคุมโรคติดตอ 

6 การควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ        

-ประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดนตาม

กรอบกฎอนามัยระหวางประเทศ 

รพ./สสอ.ทุกแหง จํานวน  50 คน  ไตรมาสท่ี  2 - 4 16,000 0 ควบคุมโรคติดตอ 

 -ประชุมคณะทํางานพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดนตามกรอบ

กฎอนามัยระหวางประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมรับการ

ประเมิน IHR   

อ.เมือง/อ.ควนโดน  

จํานวน 40 คน/2 ครั้ง   

ไตรมาสท่ี  2 - 4 16,200 0 ควบคุมโรคติดตอ 

 -ประชุมคณะทํางานพัฒนาสมรรถนะชองทางเขาออก

ประเทศ 

ทาเรือตํามะลังและดานวังประจัน ครั้งท่ี 1 กพ.65 

ครั้งท่ี 2 สค.65 

18,000 0 ควบคุมโรคติดตอ 

-ประชุมคณะทํางานประจําชองทางเขาออกประจําดาน

ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 

ทาเรือตํามะลังและดานวังประจัน ครั้งท่ี 1 พย.64 

ครั้งท่ี 2 พค.65 

6,000 0 ควบคุมโรคติดตอ 

-จัดซ้ือวัสดุอุปกณสนับสนุนการปฏิบัติงาน (โตะทําแผล) ทาเรือตํามะลัง ตค.64-กย65 5,000 0 ควบคุมโรคติดตอ 

-ปายวิธีการสวมใส-ถอดอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ทาเรือตํามะลังและดานวังประจัน ตค.64-กย65 5,000 0 ควบคุมโรคติดตอ 
 

 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

7 การเรงรัดคนหาผูปวยโรคเรื้อนรายใหมในกลุมผูสัมผัสโรค

เรื้อน ป 2565 

       

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ การคนหา สงตอ และการรักษาฟนฟู

ผูปวยโรคเรื้อน 

รพ.สต.มีรายงานผูปวย จํานวน 40 คน มค.-กค.65 17,500 0 ควบคุมโรคติดตอ 

-เรงรัดคนหาผูปวยโรคเรื้อนในกลุมผูสัมผัสโรคเรื้อน กลุมผูสัมผัสโรคเรื้อน จํานวน 1824 คน มค.-กย. 65 38,260 0 ควบคุมโรคติดตอ 

8 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคดวยวัคซีน        

-อบรมใหความรูเรื่องการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค/การให

วัคซีนในผูใหญ/วัคซีนใหมในแผนงานฯ/การบันทึกขอมูล 

สสอ./รพ/รพ.สต.ทุกแหง ธค.64 - เมย 65 59,750 0 ควบคุมโรคติดตอ 

-ประเมินมาตรฐานการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 3 

ข้ันตอนและแบบบูรณาการ 

รพ.สต./PCU/รพท/รพช. 

จํานวน 64 แหง 

มค. –กย. 65 19,200 0 ควบคุมโรคติดตอ 

9 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยของ

ชาวไทยมุสลิมท่ีเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย/อุมเราะห       

ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

จนท.ท่ีเก่ียวของ 70  คน ไตรมาสท่ี  1 - 2 15,100 0 ควบคุมโรคติดตอ 

 -ประชุมชี้แจง มิสเตอรฮัจย/แซะห/จนท.ท่ีเก่ียวของ ผูไปประกอบพิธีฮัจย จังหวัดสตูล ไตรมาสท่ี  2 - 3 139,150 0 ควบคุมโรคติดตอ 

-อบรมใหความรูการดูแลสุขภาพและฉีดวัคซีนผูเดินทางไป

ประกอบพิธีฮัจย 

ผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย มีค – พค.65 139,150 0 ควบคุมโรคติดตอ 

-อบรมใหความรูการดูแลสุขภาพและฉีดวัคซีนผูเดินทางไป

ประกอบพิธีอุมเราะห 

ผูไปประกอบพิธีอุมเราะหจังหวัดสตูล กพ. - มีค. 65 33,400 0 ควบคุมโรคติดตอ 

รวมงบประมาณ 987210 0  



กลยุทธ 3 พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุและผูปวยติดบานติดเตียง 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

1 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุ ผูสูงอายุจํานวน 150 คน  ต.ค.64-ก.ย.65         25,500  0 ทันตสุขภาพ 

2 ประชุมการจัดทําแผนสงเสริมสุขภาพดีรายบุคคล 

(Individual Wellness plan)    

ผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุ/แกนนํา

ผูสูงอายุ จํานวน 35 คน  

ธ.ค.64 7,260 0 สงเสริมสุขภาพ 

3 อบรมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ตามแนวทางการสงเสริม

สุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว 

ผูสูงอายุจากพ้ืนท่ีเปาหมาย/

ผูรับผิดชอบงาน จํานวน 135 คน 

ม.ค.65 36,575 0 สงเสริมสุขภาพ 

4 ประชุมประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรูการดูแลสุขภาพ

ตนเองของผูสูงอายุตามแนวทางการสงเสริมสุขภาพดี ชะลอ

ชรา ชีวายืนยาว 

ผูสูงอายุท่ีผานการอบรม/ผูรับผิดชอบ

งาน จํานวน 135 คน 

พ.ค.- มิ.ย 65 26,200 0 สงเสริมสุขภาพ 

5 โครงการปองกันและแกไขปญหาการหกลมของผูสูงอายุ      

ป 2565 

       

-พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการประเมิน และปองกันภาวะ

หกลมในผูสูงอายุ (ครู ก) 

ผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุ จาก  

รพ.สต./รพช.ทุกแหง จํานวน 76 คน 

ม.ค. 2565 20,420 0 สงเสริมสุขภาพ 

-อบรมความรูและทักษะในการคัดกรอง/ประเมินความเสี่ยง 

และการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะหกลมแก อสม.และแกนนํา

ผูสูงอายุ 

อสม.แกนนําผูสูงอายุ/ผูสูงอายุท่ีมี

ภาวะเสี่ยงตอการหกลม 

 จํานวน 378 คน 

ก.พ.-มี.ค. 65 108,360 0 สงเสริมสุขภาพ 

6 ประชุมคณะทํางาน Palliative สสจ /รพท./รพช./สสอ 

จํานวน  20 คน 

ธ.ค 64,มี.ค 65, 

มิ.ย 65,-ส.ค 65 

        15,200  0 ควบคุมโรคไม

ติดตอ 
 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดูแล

ผูปวยระยะประคับประคอง (Palliative Care) 

สสจ /รพท./รพช./สสอ/รพ.สต. 

จํานวน 79 คน 

ธ.ค.-64         29,330  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

8 ติดตามประเมินคุณภาพการดําเนินงาน Palliative car คณะกรรมการดําเนินงานจังหวัด 

จํานวน  7  คน 

มี.ค 65-มิ.ย 65         10,080  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

9 แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน Palliative care รวมกับ

ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 

คณะกรรมการ 59 แหง  

จํานวน 79 คน 

ก.ค 65         31,380  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

รวมงบประมาณ 310,305 0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ 4 สรางเสริมความรู ความเขาใจ และแกไขพฤติกรรมสุขภาพ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

1 พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพผูปวย     

ยาเสพติด 

รพท/รพช/รพสต.ทุกแหง/ผูปวย 

ยาเสพติดสมัครใจ จํานวน 313 คน 

ตค.64-กย65     1,095,500  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

2 พัฒนาระบบการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด        

-ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการบําบัดฯหรือผูแทน/

ผูปฏิบัติงานยาเสพติดทุกระบบและเครือขาย   

คณะอนุกรรมการ  

จํานวน  40  คน /3 ครั้ง  

ธ.ค.64-พ.ค.-ส.ค.65         43,800  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

3 ใหบริการบําบัดรักษาทางเลือก harm reduction  ผูปวยและผูผานการบําบัดยาเสพติด  

จํานวน 7 อําเภอ  

ตค.64-กย65 0 0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

4 -ติดตามผูผานการบําบัด สมัครใจ จํานวน 313 ราย ตค.64-กย65 0 0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ กฎหมายยาเสพติดใหมผูรับผิดชอบ

งานยาเสพติด 

ผูรับผิดชอบงานของ รพ./สสอ. และ

เครือขาย จํานวน 40 คน  

มค - กพ 65         36,000  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ บันทึกขอมูลยาเสพติด ผูรับผิดชอบ

งานยาเสพติด 

 ผูรับผิดชอบงาน ของรพ.สสอ. และ

เครือขาย จํานวน 40 คน/2 ครั้ง 

มค - กพ 65         52,000  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการบําบัดรักษาผูติดยาเสพ

ติดตามกฎหมายใหม 

ผูรับผิดชอบงานของ รพ./สสอ./รพ.สต. 

/PCU/เครือขาย จํานวน 80 คน/2ครั้ง 

มี.ค.-พค. 65         96,000  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สมัมนาในงานยาเสพติดท้ังใน

และนอกจังหวัดสตูล 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานใน สสจ/

รพท/รพช/รพ.สต./สสอ. 

ต.ค.64-ก.ย.65       300,000  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

5 -จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับจังหวัด 

คณะกรรมการ ฯ  

จํานวน 30 คน /3 ครั้ง 

ต.ค.64–มิ.ย.65         90,450  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

 -จัดประชุมคณะทํางานจังหวัด / อนุกรรมการควบคุมยาสูบ

และเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับอําเภอ  

 คณะทํางานจังหวัด / อนุกรรมการ 

 จํานวน  30 คน  

ต.ค.64–มิ.ย.65         39,300  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-การเฝาระวังและบังคับใชกฎหมายเพ่ือควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามสถานท่ีหรือบริเวณ

ตามท่ีกฎหมายกําหนด ในระดับจังหวัด อําเภอ และชุมชน 

เจาพนักงานตามกฎหมาย จํานวน 

10 คน/7 วัน 

ต.ค.64–มิ.ย.65         92,800  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

 -สนับสนุนการดําเนินงาน และเสริมพลังสถานศึกษาปลอด

ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือปองกันนักสูบ นักดื่ม

หนาใหม ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

โรงเรียนระดับ ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาในจังหวัด

สตูล ทุกแหง 

ต.ค.64–มิ.ย.65         26,000  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-อบรมพัฒนาศักยภาพทางดานความรูแกบุคลากร

สาธารณสุขทุกระดับในการดําเนินการคัดกรองบําบัดผูสูบ

บุหรี่หรือดื่มสุราในผูท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป 

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน

บําบัดรักษาผูสูบบุหรี่/ดื่มสุรา 

ต.ค.64–มิ.ย.65         47,900  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรูทางดานพิษภัย

และขอกฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล แก

พนักงานเจาหนาท่ี/แกนนําทองถ่ิน/อสม. และผูเก่ียวของ 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 

จนท./ผูเก่ียวของ  

 จํานวน 70 คน/2 ครั้ง 

ต.ค.64–มิ.ย.65         54,000  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

 -คาวัสดุคอมฯ/วัสดุสํานักงาน/คาเอกสารวัสดุอุปกรณ

ประกอบการจัดประชุม อบรม/สื่อประชาสัมพันธ รณรงค

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

ผลิตสื่อจัดกิจกรรมรณรงค/ประชุม/

อบรม และคาจางตอบแทนบุคคล 

ภายนอก 1 คน/ 20 เดือน 

ต.ค.64–มิ.ย.65       279,550  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

6 การสรางการมีสวนรวมของชุมชน/ทองถ่ินและภาคีเครือขาย

ในการปองกันและลดการเขาถึงปจจัยเสี่ยง ตอการเกิดโรค 

       

-หนวยงาน/องคกร/อปท./สถานประกอบการ/โรงเรยีนเปน

ตนแบบองคกรไรพุง/สถานท่ีทํางานปลอดบุหรี่  

จํานวน 100 คน มค.65         15,000  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

 -การสงเสริมการออกกลังกายโดยการจัดใหมีพ้ืนท่ีและเครื่อง

ออกกําลังกายไวในชุมชน/การจัดมหกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ /

สนับสนุนผูนําออกกําลังกาย 

ตนแบบอําเภอละ 20 คน/1 ตําบล 

จํานวน 140 คน 

มี.ค./พ.ค./ก.ค.65         29,400  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

 -ประชุมปฏิบัติการติดตามการดําเนินงานตําบลตนแบบ จํานวน 140 คน/3 ครั้ง มี.ค.-พ.ค.-ก.ค.65         92,400  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

7 

  

  

  

   

การขับเคลื่อนการดําเนินงานผาน ศปถ.จังหวัด.ศปถ.อําเภอ 

และ ศปถ.องคกรปกครองสวนทองถ่ินผานระบบสุขภาพ 

(DHS-RTI) 

       

-ประชุม ศปถ.อําเภอ ศปถ.อปท คณะกรรมการฯ จํานวน 30 คน/6ครั้ง ตค.64- กย.65     14,400  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-นิเทศติดตามการดําเนินงาน  จํานวน 6 ครั้ง    0 0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

  

  

  

  

  

-ประชุมภาคีเครือขายรวมรณรงคประชาสัมพันธ การปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา 

คณะกรรมการภาคีเครือขายฯ 

จํานวน 40 คน/7 ครั้ง 

ตค.64- กย.65   117,800  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ขับข่ีปลอดภัย 

ไรแอลกอฮอล ชวงเทศกาลปใหม 2565  

 คณะกรรมการภาคีเครือขายฯ 

จํานวน 30 คน  

ตค.64- กย.65      5,100  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการชวงเทศกาลปใหม 2565 จนท. ผูเก่ียวของ จํานวน 4 คน/7วัน  ตค.64- กย.65      8,000  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-ติดตามเยี่ยมดานชวงเทศกาลปใหม 2565 จนท. ผูเก่ียวของ จํานวน 4 คน/7วัน  ตค.64- กย.65      5,600  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 
 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

 -ประชุมสรุปผลการดําเนินงานคืนขอมูลใหกับ ภาคีเครือขาย

และชุมชน 

 คณะกรรมการภาคีเครือขายฯ 

จํานวน 30 คน 

ตค.64- กย.65      5,100  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ขับข่ีปลอดภัยไร

แอลกอฮอล ชวงเทศกาลสงกรานต 2565 

 คณะกรรมการภาคีเครือขายฯ 

จํานวน 30 คน 

ตค.64- กย.65      5,100  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

 -ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขอมูลและการ

ติดตามประเมินผล จังหวัดสตูล 

 คณะอนุกรรมการฯ  

จํานวน 20 คน /4 ครั้ง 

ตค.64- กย.65     13,600  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-พัฒนางานการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน จนท.ผูเก่ียวของ จํานวน 4 คน/12ครั้ง ตค.64- กย.65      9,600 0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

 -อบรมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ 

(IS Online : Injury Surveillance Online) ในโรงพยาบาล 

จนท. ผูรับผิดชอบใน รพ./สสอ. รพ.

สต. จํานวน 30 คน/2 ครั้ง 

ตค.64- กย.65     41,600  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

 -ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริการและการบันทึกขอมูล

ระบบสงตอในสถานบริการโรงพยาบาลทุกระดับในภาวะปกติ

และฉุกเฉิน  

จนท. ผูรับผิดชอบใน รพ./สสอ.  

รพ.สต. ทุกแหง 

พย.64     17,350  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

8 เฝาระวังการเสียชีวิตจากการจมน้ํา        

-ประชุมและติดตาม/สํารวจการมีและใชคอกก้ัน/การมีพ้ืนท่ี

เลนท่ีปลอดภัย 

เด็กอายุต่ํากวา 15 ป 

จํานวน 105 คน/2 ครั้ง 

ม.ค.-ก.ค.65         19,950  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการ

ดําเนินงานปองกันการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป 

เด็กอายุต่ํากวา 15 ป  

จํานวน 75 คน 

พย. 64         16,500  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการสอนวายน้ํา การลอยตัว และการ

ตะโกนโยนยื่น เพ่ือเอาชีวิตรอดในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป    

และสรางทีมผูกอการดีทีมใหม 

เด็กอายุต่ํากวา 15 ป  

จํานวน 140 คน/2 ครั้ง 

ม.ค.-มิ.ย.65         76,600  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 



 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

 -ประชุมคณะกรรมการDHB และคณะกรรมการNCD 

BOARD 

จํานวน 50 คน/2 ครั้ง ธ.ค.64 และ มิ.ย.65         19,000  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตําบลตนแบบดานเฝาระวัง

ควบคุม เบาหวานความดัน 

จํานวน 100 คน  มค.65         22,000  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

9 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยง/สงสัยปวยโรคเบาหวาน 

และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน/เครือขายพ้ืนท่ีอ่ืน  

       

-ประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันสําคัญและ.การสื่อสารเตือน

ภัยเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. 2ส.(ลดหวาน ลดมัน 

ลดเค็ม ออกกําลังกาย  เลิก บุหรี่/สุรา) 

การรณรงค ในเทศกาล/ประเพณี

สําคัญของชุมชน  

จํานวน 200 คน 

พค.65         47,600  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

10 การพัฒนาและการออกนิเทศติดตาม/ประเมิน NCD clinic 

plus /อดบุหรี่ ในรพ.ทุกแหง ,คลินิก NCD คุณภาพ/DPAC

ใน รพ.สต  

       

-ประชุมคณะทํางานประเมินมาตรฐาน NCD PLUS จํานวน 25 คน/2 ครั้ง เม.ย.-ส.ค.65          9,500  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการติดตาม

ดูแลกลุมเสี่ยง กลุมปวยเพ่ือประเมินDTX ,BP,CVD risk 

จํานวน 245 คน มค.65         53,900  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

 

 

 



11 การพัฒนาระบบเฝาระวังและการจัดการขอมูลNCD         

-ประชุมพัฒนา CPG ในการดูแลผูปวย DM/HT รายใหม จํานวน 30 คน มค.65          5,700  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

-ประชุมฐานขอมูลผูปวยDM/HTระดับจังหวัดและติดตาม

ระดับอําเภอ 

จํานวน 30 คน พค.65         19,000  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

 -ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการขอมูลและ

การวิเคราะห ขอมูลหลักสูตร SM  

ผูรับผิดชอบงาน สสอ./รพ. ทุกแหง  

จํานวน 35 คน/3 ครั้ง 

กพ.65         47,500  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

วมงบประมาณ 2,970,600 0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ 5 พัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคและระบบจัดการปจจัยเส่ียงดานส่ิงแวดลอมท่ีกระทบตอสุขภาพ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

1 ดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับสถานประกอบการและ

ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีอยูในความรับผิดชอบ และ เฝาระวัง

ปญหาหรืออันตรายท่ีจะเกิดข้ึน 

       

-ออกตรวจรานยา รานยาทุกแหง ต.ค.64-ก.ย.65         20,720  0 คุมครองผูบริโภค 

-ตรวจสถานท่ีผลิต/ผลิตภัณฑอาหารท่ีไดรับการตรวจและ

ดําเนินคดี 

สถานท่ีผลิต/ผลิตภัณฑอาหารทุกแหง ต.ค.64-ก.ย.65         20,000  0 คุมครองผูบริโภค 

-ตรวจสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สถานพยาบาลและสถาน

ประกอบการทุกแหง 

ต.ค.64-ก.ย.65         34,980  0 คุมครองผูบริโภค 

-ออกตรวจสอบและเฝาระวังการนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพและ

สารตั้งตนผลิตยาเสพติดและเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะห 

เก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ

สุขภาพและสารตั้งตนผลิตยาเสพติด

ในจังหวัดสตูล 

ต.ค.64-ก.ย.65 0     200,000  คุมครองผูบริโภค 

-ตรวจสอบผลิตภัณฑและเฝาระวังเครื่องสําอาง สุมตรวจผลิตภัณฑ/ตัวอยางสินคา

เครื่องสําอางในจังหวัดสตูล 

ต.ค.64-ก.ย.65         37,100  0 คุมครองผูบริโภค 

2 สงเสริมการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ

สุขภาพและบริการสุขภาพ โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน ประชาชน และเครือขาย 

       

-ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรูแกนนําชุมชน/อสม./จนท./

ผูเก่ียวของในการแกไขปญหาการใชยาในชุมชน 

 อสม./จนท./ผูเก่ียวของ/แกนนํา

ชุมชน  

ต.ค.64-ก.ย.65         50,000  0 คุมครองผูบริโภค 

  -ประชุมเครือขายชุมชนรวมใจ ปองกันภัยผลิตภัณฑสุขภาพ เครือขายชุมชนวัดสันตยาราม จ.สตูล ต.ค.64-ก.ย.65         70,000  0 คุมครองผูบริโภค 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

 -ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานการปองกันการเกิด

และการแพรระบาดของเชื้อจุลชีพดื้อยา 

คณะกรรมการและคณะทํางาน ต.ค.64-ก.ย.65         15,200  0 คุมครองผูบริโภค 

-ประชุมคณะทํางานดานกิจกรรมโรงพยาบาลสงเสริมการใช

ยาอยางสมเหตุผล (RDU Hospital) 

คณะทํางานดานกิจกรรมโรงพยาบาล

สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล 

ต.ค.64-ก.ย.65         15,200  0 คุมครองผูบริโภค 

-สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยบูรณาการรวมกับเครือขายภาคสวน

ตางๆจังหวัดสตูล 

ภาคีเครือขายพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ 

ต.ค.64-ก.ย.65         20,000  0 คุมครองผูบริโภค 

-สงเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑสุขภาพไดรับมอบตราสัญลักษณ 

Satun Healthier Choice เพ่ือเปนทางเลือกแกผูบริโภค 

ผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชนไดรับมอบ

ตราสัญลักษณ Satun Healthier 

Choice 

ต.ค.64-ก.ย.65         40,000  0 คุมครองผูบริโภค 

3 สงเสริมและพัฒนาองคความรูผูประกอบการอาหารในจังหวัด

สตูล 

ผูประกอบการอาหารในจังหวัดสตูล ต.ค.64-ก.ย.65         10,000  0 คุมครองผูบริโภค 

4 

  

การดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยการ

ดําเนินงานกฎหมายสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข   

พ.ศ. 2535 

       

-ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสตูล - คณะกรรมการและ จนท. จํานวน 

27 คน                

ไตรมาส 2 ,4         65,170  0 อนามัยสิ่งแวดลอม 

-ประชุมคณะกรรมการหา คณะกรรมการสรรหาตามคําสั่ง  5 คน ไตรมาส 1 -4           4,200  0 อนามัยสิ่งแวดลอม 
 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

 -ประชุมเชิงปฏิบัติการการยกรางขอบัญญัติทองถ่ิน ตาม 

พ.ร.บการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

1.จนท เทศบาล / อบต จํานวน 82 

คน 2.ผูจัดและวิทยากร จํานวน 8 คน 

ไตรมาส 3        112,700  0 อนามัยสิ่งแวดลอม 

 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจาพนักงาน

สาธารณสุขตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ 

พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพ 

จนท เทศบาล/อบต. จํานวน 80 คน 

 

ไตรมาส 3          94,200  0  อนามัยสิ่งแวดลอม 

5 

  

การดําเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม

สิ่งแวดลอม 

       

-ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน สถานประกอบการปลอดโรค

ปลอดภัย กายใจเปนสุข 

จนท.ท่ีเก่ียวของจํานวน 70 คน ไตรมาส         31,200  0 อนามัยสิ่งแวดลอม 

-ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดลอม ตาม พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบ

อาชีพฯ 

คณะกรรมการตาม พรบ. 

จํานวน 27 คน 

 พฤศจิกายน 64 

 สิงหาคม 65 

        60,370  0 อนามัยสิ่งแวดลอม 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนและการซอมแผนตอบ

โตภาวะฉุกเฉินดานอนามัยสิ่งแวดลอมอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

จนท.สาธารณสุข และปภ.จังหวัด 

จํานวน 70 คน 

ไตรมาส 2          31,500  0 อนามัยสิ่งแวดลอม 

-เยี่ยมเสริมพลังสนับสนุนการดําเนินงานตามเกณฑการ

จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม  

เจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน 7 คน ไตรมาส 2           5,880  0 อนามัยสิ่งแวดลอม 

 -นิเทศ ติดตามการดําเนินงานตามเกณฑการจัดบริการ       

อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน 7 คน ไตรมาส 3           5,880  0 อนามัยสิ่งแวดลอม 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

 
-ประเมินรับรองผลการดําเนินงานการจัดบริการ 

อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน 7 คน ไตรมาส 4           11,880  0  อนามัยสิ่งแวดลอม 

6 การดําเนินงานสุขภิบาลอาหารและน้ํา        

-ประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารของผู

สัมผัสอาหารในสถานศึกษา 

สถานศึกษาท้ังหมดในจังหวัดสตูล ไตรมาส 3 

มิถุนายน 65 

        40,400  0 อนามัยสิ่งแวดลอม 

-ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนามาตรฐานดานสุขาภิบาล

อาหารในโรงเรียนทุกสังกัดและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

โรงเรียนท่ียังไมผานเกณฑและยัง

ยกระดับไมได 

ไตรมาส 1-4 พ.ย.

64.-ส.ค 65 

        25,200  0 อนามัยสิ่งแวดลอม 

-ตรวจประเมินรับรองรานอาหาร ตามมาตรฐานอาหาร

สะอาด รสชาติอรอย(Clean Food Good Test) 

รานอาหารในจังหวัดสตูล ไตรมาส 1-4 พ.ย.

64.-ส.ค 65 

        25,200  0 อนามัยสิ่งแวดลอม 

7 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม ในสถานบริการ

สาธารณสุขและในพ้ืนท่ีเกาะ จังหวัดสตูล 

       

-กิจกรรมสนับสนนุงบประมาณสาหรับโรงพยาบาลชุมชนใน

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเครือขาย 

โรงพยาบาล ทุกแหง ไตรมาส 1 0       150,000  อนามัยสิ่งแวดลอม 

-อบรมพัฒนาผูประกอบการอาหารและผูสัมผัสอาหาร ตาม

กฎกระทรวงสาธารณสุขวาดวยสุขลักษณะการจําหนาย

อาหาร 

ผูประกอบการอาหารและผูสัมผัส

อาหาร จํานวน 50 คน 

ไตรมาส 2 0         23,100  อนามัยสิ่งแวดลอม 

-ตรวจประเมินดานการจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเกาะ 

หลีเปะ 

เจาหนาท่ีสาธารณสุขจํานวน 20 คน ไตรมาส 2 0         63,200  อนามัยสิ่งแวดลอม 

 -จัดซ้ือ/จางวัสดุอุปกรณในการจัดเก็บขนยายมูลฝอยติดเชื้อ รพ.สต ทุกแหงใน สสอ.เมือง ต.ค.64-ก.ย.65 0       127,600  อนามัยสิ่งแวดลอม 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

 -พัฒนาชุมชนเขมแข็งดานอนามัยสิ่งแวดลอมและชุมชน

บูรณาการสุขภาพในพ้ืนท่ีเกาะ 

 ชุมชนสุขภาพในพ้ืนท่ีเกาะ ต.ค.64-ก.ย.65 0         16,280  อนามัยสิ่งแวดลอม 

-นิเทศ ติดตามการดําเนินงานพัฒนาชุมชนเขมแข็งดาน

อนามัยสิ่งแวดลอมและชุมชนบูรณาการสุขภาพในพ้ืนท่ีเกาะ 

เจาหนาท่ีสาธารณสุขจํานวน 7 คน ไตรมาส 2 , 3 0          4,680  อนามัยสิ่งแวดลอม 

-ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ประชาชนในพ้ืนท่ี/จนท.พ้ืนท่ี/จนท.

สสจ. จํานวน 40 คน 

ไตรมาส 4 0         11,600  อนามัยสิ่งแวดลอม 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนศึกษาดูงานและ

พัฒนาผูปฏิบัติงานดานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอมใน

พ้ืนท่ีเกาะ 

เจาหนาท่ีสาธารณสุขจํานวน 20 คน ไตรมาส 3 0         99,000  อนามัยสิ่งแวดลอม 

รวมงบประมาณ 846,980 695,460  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,476,305 695,460  
 



แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีมาตรฐานตามเกณฑ 

กลยุทธ 1 พัฒนาโครงการพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

1 กิจกรรมคายเตรียม TO BE NUMBER ONE Teen 

Dancercise 

นักเรียนโรงเรียนตางๆท่ีผานการ

คัดเลือกแขงขันในระดับจังหวัดเพ่ือ

เปนตัวแทนไปแขงขันระดับภาค 

จํานวน 67 คน 

พย.64(ไตรมาส1) 0     1,936,000  ควบคุมโรคไมติดตอ 

2 กิจกรรมคายเตรียมความพรอม TO BE NUMBER ONE 

IDOL 

ตัวแทน นร.ใน รร.ตางๆท่ีผานการ

คัดเลือกระดับจังหวัดเพ่ือเปนไป

แขงขันระดับภาค จํานวน 18 คน 

ธค.64 (ไตรมาส1)   0       118,000  ควบคุมโรคไมติดตอ 

3 กิจกรรมคายพัฒนาแกนนําเยาวชน TO BE NUMBER ONE นักเรียนโรงเรียนตางๆโรงเรียนละ 

10 คน 10 โรงเรียน จํานวน 100 คน 

ธค.64 (ไตรมาส1)   0       295,000  ควบคุมโรคไมติดตอ 

4 กิจกรรมคายเตรียมความพรอมจังหวัด อําเภอ/ชมรม  

TO BE NUMBER ONE ระดับภาค 

จํานวน 14 ชมรมละ 9 คน 

จํานวน 126 คน 

มีค.65 0         70,000  ควบคุมโรคไมติดตอ 

5 กิจกรรมคายเตรียมความพรอม/รับทีมประเมินจังหวัด อําเภอ/

ชมรม TO BE NUMBER ONE(ตรวจประเมินระดับพ้ืนท่ี) 

จํานวน 4 ชมรมๆละ 10 คน 

 

พค.65 0         98,500  ควบคุมโรคไมติดตอ 

6 กิจกรรมเตรียมความพรอมรวมประกวดจังหวัด อําเภอ/ชมรม 

TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  

จํานวน 4 ชมรมๆละ 10 คน มิย.65 0         62,400  ควบคุมโรคไมติดตอ 

7 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  จํานวน 100 คน มค.65 0         32,900  ควบคุมโรคไมติดตอ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

8 มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล สมาชิกชมรม TO BEจังหวัดสตูล 

จํานวน 800 คน 

ธค.64 (ไตรมาส1)   0       167,700  ควบคุมโรคไมติดตอ 

9 โครงการรถทันตกรรมเคลื่อนท่ี พอ.สว. จ.สตูล  ปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

ประชาชนจํานวน 1,000 คน ต.ค.64-ก.ย.65         30,000  0 ทันตสาธารณสุข 

10 พัฒนาระบบขอมูลการเขาถึงสิทธิตามการสรางหลักประกัน

สุขภาพของผูตองขังโครงการราชทัณฑปนสุข  

จํานวน 3 คน/12 ครั้ง ต.ค.64 - ก.ย.65 0  0 พัฒนายุทธศาสตร 

11 ประชุมจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพผูตองขังใน

เรือนจําโครงการราชทัณฑปนสุขและสรุปผลการดําเนินงาน 

คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน 

จํานวน 35 คน/2 ครั้ง 

ต.ค.64 - ก.ย.65          2,450  0 พัฒนายุทธศาสตร 

12 จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา จนท. สสจ. ครั้งละ 50 คน/12 ครั้ง ต.ค.64 - ก.ย.65         36,000  0 พัฒนายุทธศาสตร 

13 สนับสนุนกิจกรรมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในโอกาส

ตางๆจังหวัดสตูล 

จนท. สสจ. ครั้งละ 10 คน/12 ครั้ง ต.ค.64 - ก.ย.65 0  0 พัฒนายุทธศาสตร 

14 จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติและกิจกรรมรณรงค จนท. สสจ. ครั้งละ 20 คน/6 ครั้ง ต.ค.64 - ก.ย.65 0  0 พัฒนายุทธศาสตร 

15 เก็บ/ตรวจตัวอยาง/วินิจฉัย/ติดตามการรักษาโรคหนอนพยาธ ิ นักเรียนใน รร.ในพระราชูปถัมถ 3 รร. มิ.ย.65-สค.65          2,400  0 ควบคุมโรคติดตอ 

16 ติดตามการรักษา(จายยาหลังตรวจ) นักเรียนใน รร.ในพระราชูปถัมถ 3 รร. มิย.65-สค.65          2,400  0 ควบคุมโรคติดตอ 

17 สรางทักษะเพ่ือความรวมมือในการตรวจวินิจฉัยและควบคุม

ปองกันโรคหนอนพยาธิ 

นักเรียนใน รร.ในพระราชูปถัมถ 3 รร. กพ.65-สค.65         48,000  0 ควบคุมโรคติดตอ 

18 ภารกิจตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิดวยวิธี  Kato’Katz  จนท.ตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ

จากศูนยพิกุลทอง จ.นราธิวาส 

มิย.65-สค.65         13,400  0 ควบคุมโรคติดตอ 

รวมงบประมาณ 134,650 2,780,500  
 



กลยุทธท่ี 2 พัฒนาหนวยบริการบริการสุขภาพทุกระดับใหไดมาตรฐานตามเกณฑ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมพัฒนาการจัดรูปแบบบริการ

หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ตาม

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562  

คณะผูใหบริการสุขภาพในหนวย

บริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวย

บริการปฐมภูมิ (3หมอ) จํานวน 85คน 

ไตรมาส 2,3        19,850  0 พัฒนาคุณภาพ 

2 ประชุมคัดเลือกผูแทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ระดับ

จังหวัด   

ผูแทนคณะกรรมการระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบ

สุขภาพ  ปฐมภูมิ พ.ศ.2565 

ไตรมาส 2,3,4        10,200  0 พัฒนาคุณภาพ 

3 กิจกรรมประกวดคัดเลือกคลิปวิดีโอทีมหมอครอบครัว ทีมหมอครอบครวั 31 ทีม     ไตรมาส 2,3          7,050  0 พัฒนาคุณภาพ 

4 กิจกรรมประกวดคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเดน “คนดีศรี

ปฐมภูมิ” สาธารณสุขดีเดน “คนดีศรีปฐมภูมิ”  

จังหวัดสตูล ประจําป พ.ศ. 2565 

บุคลากรสาธารณสุขผูปฏบิัติงานใน

ภารกิจบริการปฐมภูมิ  

จํานวน 3 สาขา  

ไตรมาส 2,3          7,050  0 พัฒนาคุณภาพ 

5 กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงานคัดเลือกพ้ืนท่ีอําเภอ

ตนแบบดานปฐมภูมิจังหวัดสตูล  

พ้ืนท่ีอําเภอตนแบบดานปฐมภูมิ  ไตรมาส 2,3        15,300  0 พัฒนาคุณภาพ 

6 ประชุมเตรียมความพรอมพ้ืนท่ีอําเภอตนแบบดานปฐมภูมิ 

จังหวัดสตูล 

อําเภอตนแบบดานปฐมภูมิ ไตรมาส 3,4          2,890  0 พัฒนาคุณภาพ 

7 กิจกรรมรับการเยี่ยมเสริมพลังคัดเลือกพ้ืนท่ีอําเภอตนแบบ

ดานปฐมภูมิ ระดับเขตสุขภาพท่ี 12 

อําเภอตนแบบดานปฐมภูมิ ไตรมาส 4          5,100  0 พัฒนาคุณภาพ 

8 ประชุมติดตามการข้ึนทะเบียนหนวยบริการบริการปฐมภูมิ

และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ 

PCU/NPCU ท่ีผานการประเมิน

ตนเอง3S จํานวน 4 ทีม 

ไตรมาส 2,3,4        10,200  0 พัฒนาคุณภาพ 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

9 ประชุมสรุปผลการเรียนรูและโอกาสพัฒนาผูรับผิดชอบงาน

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

ผูรับผิดชอบงานของ สสอ./รพ./สสจ.

จํานวน 17 คน 

ไตรมาส 4          2,890  0 พัฒนาคุณภาพ 

10 ประชุมทบทวนและพัฒนาเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.

ติดดาว(5 ดาว 5 ดี) ประจําป 2565 

ผูรับผิดชอบงานระดับ รพ./สสอ./

รพ.สต.และทีมประเมินพัฒนา

คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 

จังหวัด/คปสอ. จํานวน 100 คน 

ไตรมาส 1,2        33,000  0 พัฒนาคุณภาพ 

11 ประชุมเตรยีมความพรอมทีมตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐาน 

รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด ประจาํป 2565 

ทีมประเมินระดับจังหวัด ไตรมาส 2          4,250  0 พัฒนาคุณภาพ 

12 ประชุมสรุปการตรวจเยี่ยมประเมินเกณฑการพัฒนาคุณภาพ 

รพ.สต.ติดดาว (5ดาว5ดี) 

รพ.สต.ท่ีขอรับการประเมิน รพ.สต.

ระดับ 5 ดาว และReaccreditation 

จํานวน 45 แหง 

ไตรมาส 2,3       101,250  0 พัฒนาคุณภาพ 

13 ประชุมชี้แจงการบันทึกขอมูลในระบบขอมูลทรัพยากร

สุขภาพหนวยบริการปฐมภูมิ 

ผูรับผิดชอบงานระดับอําเภอ /

จังหวัด จํานวน 10 คน 

ไตรมาส 2,3          1,700  0 พัฒนาคุณภาพ 

14 ประชุมพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีรพ.สต.ติดดาว สู รพ.สต.

คุณภาพ 

จนท.ผูปฏิบัติงานใน รพ.สต./ศสม./

PCU  

ไตรมาส 2,3        16,060  0 พัฒนาคุณภาพ 

15  ประชุมสรุปผล/ถอดบทเรียนการตรวจประเมินเกณฑ

คุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว จังหวัดสตูล ประจาํป2565 

ทีมประเมินระดับจังหวัด/เครือขาย

ระดับอําเภอ  

ไตรมาส 4          4,250  0 พัฒนาคุณภาพ 

16 ประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร ประเมินผล ติดตาม และทบทวน

แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)       

การเชื่อมโยงสูบริการปฐมภูมิ  

ประธานและเลขาคณะกรรมพัฒนา

ระบบบริการระดับจังหวดั 7 อําเภอ 

จํานวน 50 คน/7 ครั้ง   

ไตรมาส 1,2,3         59,500  0 พัฒนาคุณภาพ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

17 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ผูรับผิดชอบการดําเนินงานพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

(PMQA) ระดับจังหวัด/อําเภอ  

จํานวน 60 คน 

ไตรมาส 1,2         20,400  0 พัฒนาคุณภาพ 

18 ประชุมคณะทํางานพัฒนาวิชาการระดับจังหวัด คณะทํางานพัฒนาวิชาการระดับ

จังหวัด จํานวน 20 คน 

ไตรมาส 1,2,3         13,600  0 พัฒนาคุณภาพ 

19 กิจกรรมประกวดคัดเลือกผลงานวิชาการ สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสตูล ประจําป 2565 

คณะกรรมการจนท.ผูเก่ียวของระดับ

รพท/รพช/รพ.สต.สสอ.และสสจ. 

จํานวน 180 คน              

ไตรมาส 3          89,800  0 พัฒนาคุณภาพ 

20 ประชุมเยี่ยมติดตามกระตุนการพัฒนา การพัฒนา มาตรฐาน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล(HA) 

ทีมพัฒนาคุณภาพทุก รพ. 

 จํานวน 60 คน 

ไตรมาส 1,2,3         10,200  0 พัฒนาคุณภาพ 

21 ประชุมติดตามการดําเนินงานพัฒนามาตรฐานรับรองคุณภาพ 

รพ.  (HA) 

ผูรับผิดชอบงานระดับ รพ. / 

ผูเก่ียวของจํานวน 30 คน 

ไตรมาส 2,4          5,100  0 พัฒนาคุณภาพ 

รวมงบประมาณ 439,640 0  
 

 

 

 

 



กลยุทธท่ี 3  เพ่ิมศักยภาพระบบบริการสุขภาพใหมีความเช่ือมโยงกัน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

1 ประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ

การพยาบาลระดับจังหวัด 

กรรมการ CNOP และ ผูเก่ียวของ 

จํานวน 50 คน 

ไตรมาส 2,4          8,500  0 พัฒนาคุณภาพ 

2 เยี่ยมชื่นชมเสริมพลัง (ไขวทีม) การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการพยาบาลหนางาน ( 7 รพ.) 

พยาบาลท่ีรับผิดชอบงานมาตรฐานฯ 

/ผูเก่ียวของ  จํานวน 140 คน 

ไตรมาส 2,3         23,800  0 พัฒนาคุณภาพ 

3 ประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินงานมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพโรงพยาบาล ระดับจังหวัด 

ผูรับผิดชอบงานระดับอําเภอ / 

ผูเก่ียวของ  จํานวน 20 คน 

ไตรมาส 2,4          3,400  0 พัฒนาคุณภาพ 

4 ประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินงานมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพโรงพยาบาล (9 ระบบ) หนางานไขวทีม 

ผูรับผิดชอบมาตรฐานระบบ 9 ดาน 

/ผูเก่ียวของ จํานวน 100 คน 

ไตรมาส 2          34,000  0 พัฒนาคุณภาพ 

5 ประชุมเตรยีมความพรอมรับการประเมินมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพโรงพยาบาล 

ผูรับผิดชอบมาตรฐานระบบ 9 ดาน 

/ผูเก่ียวของ  จํานวน 86 คน 

ไตรมาส 2         14,620  0 พัฒนาคุณภาพ 

6 ประชุมเตรียมความพรอมงานมาตรฐานการยื่นขอมาตรฐาน

หองปฏิบัติการทางการแพทย 

นักเทคนิคการแพทย/ 

จนท.ผูท่ีเก่ียวของ 10 คน 

ไตรมาส 1,2          1,700  0 พัฒนาคุณภาพ 

7 ประชุมเตรียมความพรอมการยื่นของานมาตรฐานหองรังสี

วินิจฉัย 

นักรังสีการแพทย/จพ.รังสี/จนท.

ผูเก่ียวของ  จํานวน 8 คน 

ม.ค.65 - มี.ค.65          1,360  0 พัฒนาคุณภาพ 

8 ประชุมสรุปผลการดําเนินงานหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยใน

โรงพยาบาล 

นักรังสีการแพทย/จพ.รังสี/จนท.

ผูเก่ียวของ  จํานวน 70 คน 

มี.ค.65 - ก.ย.65         11,900  0 พัฒนาคุณภาพ 

9 ประชุมชี้แจงงานมาตรฐานงานกายภาพบําบัด นักกายภาพบําบัด/จนท.ผูเก่ียวของ

จํานวน 8 คน 

มี.ค.65 - ก.ย.65          1,360  0 พัฒนาคุณภาพ 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

10 ประชุมสรุปผลการดําเนินงานมาตรฐานกายภาพบําบัด นักกายภาพบําบัด/จนท.ผูเก่ียวของ 

จํานวน 30 คน 

เม.ย.65 - ก.ย.65          5,100  0 พัฒนาคุณภาพ 

11 รณรงคคัดกรองมะเร็งเตานมโดยเครื่องเอกซเรยเตานม

เคลื่อนท่ี  

สตรีกลุมเสี่ยงสตรีท่ัวไปท่ีมีอายุ 20 ป

ข้ึนไป จํานวน 500 คน  1 ครั้ง 

พ.ค.-65         94,700  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

12 -ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู Refer สัญจร ผูรับผิดชอบ/ผูเก่ียวของ รพ./สสอ.  

จํานวน 30 คน 

ก.ค.-ส.ค.65         14,000  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

13 -ประชุมคณะกรรมการทํางานพัฒนาระบบสงตอ คณะกรรมการ รพ./สสอ.  จํานวน 

25 คน 

มิ.ย.65          5,100  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

14 -ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบสงตอ  ผูรับผิดชอบ/ผูเก่ียวของ รพ./สสอ.  

จํานวน 25 คน 

ก.พ.65          5,100  0 ควบคุมโรคไมติดตอ 

15 -ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินจังหวัด ผูรับผิดชอบ/คณะอนุกรรมการ

จํานวน 25 คน/ 1 ครั้ง 

เม.ย.65 0         22,750  ควบคุมโรคไมติดตอ 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายการแพทยฉุกเฉินจังหวัดสตูล ผูรับผิดชอบ/เครือขาย จํานวน70 

คน/4 ครั้ง 

ธ.ค.64, 

มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.65 

0         65,600  ควบคุมโรคไมติดตอ 

-ประชุมคณะทํางาน/ผูปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน ผูรับผิดชอบ/คณะทํางาน จํานวน 18 

คน/4 ครั้ง 

ธ.ค.64-ก.ย.65 0         15,840  ควบคุมโรคไมติดตอ 

16 พัฒนาเครือขายการแพทยฉุกเฉินทางทะเล      

-ประชุมเชิงปฏิบัติการอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉิน/

เครือขายการแพทยฉุกเฉินทางทะเล 

อนุกรรมการ/ผูรับผิดชอบ 

จํานวน 65 คน/1 ครั้ง 

ธ.ค.64-ก.ย.65 0         29,750  ควบคุมโรคไมติดตอ 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

 -อบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 

ในการชวยฟนคืนชีพและการใชเครื่องAED (CPR With AED) 

บุคลากรการแพทยฉุกเฉิน/อสม./

นักเรียน/ประชาชนท่ัวไป/บุคลากร

สาธารณสุขจํานวน 95 คน/2 รุน 

มิ.ย.-ก.ค.65 0         91,450  ควบคุมโรคไมติดตอ 

 -อบรมเชิงปฏิบัติการการแพทยข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรปฐม

พยาบาล 

บุคลากรการแพทยฉุกเฉินอาสาสมัคร

ฉุกเฉินการแพทยจํานวน 57คน/1ครั้ง 

เม.ย.65 0       177,120  ควบคุมโรคไมติดตอ 

-อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาล 

(Ambulance Safety Driver) 

อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย 

บุคลากรหนวยงาน รพ.ทุกแหง

จํานวน 50 คน/1 ครั้ง  

พ.ค.-65 0       201,300  ควบคุมโรคไมติดตอ 

-จัดจางบุคลากรลูกจางปฏิบัติงาน ณ สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสตูล งานการแพทยฉุกเฉินจังหวัด 

บุคลากรลูกจางปฏิบัติงาน  

จํานวน 1 คน 

ต.ค.64-ก.ย.65 0       196,200  ควบคุมโรคไม

ติดตอ 

-บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เบิกคาตอบแทน) บุคลากรปฏิบัติงาน 2 คน ต.ค.64-ก.ย.65 0         10,000  ควบคุมโรคไมติดตอ 

-จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จัดทําเอกสาร คูมือและจัดซ้ืออุปกรณ

การแพทย อุปกรณลําเลียงเคลื่อนยาย ท่ีเอ้ือตอการพัฒนา

งานและสนับสนุนการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินจังหวัด ใน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล/สํานักงานระบบบริการ

การแพทยฉุกเฉินจังหวัดและศูนยรับแจงเหตุและสั่งการฯ 

3 ครั้ง ต.ค.64-ก.ย.65 0         15,000  ควบคุมโรคไมติดตอ 

-จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร/ซอมแชมคอมพิวเตอร 3 ครั้ง พค.65 0          3,000  ควบคุมโรคไมติดตอ 

-จัดทําแบบบันทึกการปฏิบัติงานหนวยปฏิบัติการทุกระดับ 

และเอกสารคูมือ 

3 ครั้ง ม.ค.,มิ.ย.65 0          8,240  ควบคุมโรคไมติดตอ 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

 -บุคลากรทุกระดับในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ไป

ราชการ ประชุม,สัมมนา,วิชาการ,อบรมความรูและการ

ปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉินและเขารวมกิจกรรมงาน

การแพทยฉุกเฉิน จัดกิจกรรมรณรงค/ประชาสัมพันธ,

เดินทางไปราชการ และติดตามการดําเนินงานระดับพ้ืนท่ี 

จนท.ไปราชการ ประชมุ,สัมมนา,

วิชาการ,อบรมความรู จํานวน 8 ครั้ง 

ต.ค.64-ก.ย.65 0         60,000  ควบคุมโรคไมติดตอ 

-จัดทําวัสดุสื่อรณรงคประชาสัมพันธ ปายไวนิล ปายเหล็ก

พรอมติดตั้ง,วัสด ุอุปกรณ,แผนปลวิ/แผนพับประชาสมัพันธ

การแพทยฉุกเฉินและหมายเลข1669 

จัดทําวัสดุสื่อรณรงคประชาสัมพันธ

หมายเลข1669 

ต.ค.64-ก.ย.65 0          6,000  ควบคุมโรคไมติดตอ 

-จัดจางบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานรายงานการแพทยฉุกเฉิน

หนวยปฏิบติัการทุกระดับในโปรแกรม ITEMS 

12 เดือน ตค.64-กย.65 0         36,000  ควบคุมโรคไมติดตอ 

-เยี่ยมเสริมพลังสนับสนุนการดําเนินงานตามเกณฑ GREEN 

& CLEAN Hospital 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข 7 คน ไตรมาส 2,3         16,800  0 อนามัยสิ่งแวดลอม 

ประเมินรับรองผลการดําเนินงาน เจาหนาท่ีสาธารณสุข 7 คน ไตรมาส 4         15,090             0   อนามัยสิ่งแวดลอม 

 -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรูและประกวด

นวัตกรรมตนแบบ GREEN & CLEAN ระดับจังหวัด ประเภท 

รพ./รพ.สต 

โรงพยาบาล/รพ.สต.ทุกแหง ไตรมาส 4          53,800  0    อนามัยสิ่งแวดลอม 

17 การดําเนินงานศาสนสถานสงเสริมสุขภาพ        

-ประชุมชี้แจงการดําเนินงานพัฒนาศาสนสถานสูศูนยเรียนรู

ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน 

เจาหนาท่ีรับผิดชอบสสอ. , รพช. 

และ รพ.สต. 

ไตรมาส 2 0         36,350  อนามัยสิ่งแวดลอม 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

  -ประชุมชี้แจงคณะกรรมการมัสยิดและสัปบุรุษพรอมทํา

แผนการพัฒนาศาสนสถานยกระดับเปนศูนยเรียนรูระบบ

สุขภาพตามวิถีชุมชน 

ศูนยเรียนรู จํานวน  5 แหง ไตรมาส 2 0          7,200  อนามัยสิ่งแวดลอม 

-ออกเยี่ยมเสริมพลังศูนยเรียนรูระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน ศูนยเรียนรู จํานวน  5 แหง ไตรมาส 2,4 0          6,450  อนามัยสิ่งแวดลอม 

18 การดําเนินงานพัฒนาโรงครัวฮาลาลสูโรงครัวโรงเรียน/ศพด     0          3,560  อนามัยสิ่งแวดลอม 

-อบรมผูสัมผัสอาหารในโรงครัวโรงพยาบาลและผูสัมผัส

อาหารในโรงเรยีน/ศพด. 

ผูสัมผัสอาหาร จํานวน 20 คน ตค.64-กย.65 0          1,440  อนามัยสิ่งแวดลอม 

-เยี่ยมเสริมพลังโรงครัวเรียน/ศพด. มาตรฐานฮาลาล โรงเรียน/ศพด จาํนวน 1 แหง ไตรมาส 2,4 0 0    อนามัยสิ่งแวดลอม 

19 การดําเนินงานศาสนธรรมในโรงพยาบาล(ศาลาละหมาดและ

หองปฏิบัติธรรม) 

 โรงพยาบาล 7 แหง ตค.64-กย.65  0  0 อนามัยสิ่งแวดลอม 

รวมงบประมาณ 310,330 993,250  
 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบบริการและเครือขายสุขภาพในแหลงทองเท่ียว 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

1 สงเสริมมาตรการ DMHTTA เพ่ือควบคุมเฝาระวงัการแพร

เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในแหลงทองเท่ียว 

รพ.สต.ในแหลงทองเท่ียว จํานวน 17 

แหง 

ต.ค.64 - ก.ย.65 5,000    0 พัฒนายุทธศาสตร 

2 รณรงคเพ่ือเสริมสรางสุขภาวะของนักทองเท่ียวและลด

อุบัติเหตุในประชาชนและนักทองเท่ียว 

รพ./สสอ.ทุกแหง /รพ.สต.ในแหลง

ทองเท่ียว จํานวน 17 แหง 

ต.ค.64 - ก.ย.65         13,950 0 พัฒนายุทธศาสตร 

รวมงบประมาณ 18,950 0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ 5 สงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทย 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

1 ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา

การแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน จ.สตูล 

คณะทํางานพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพสาขาการแพทยแผนไทยและ

การแพทยผสมผสาน จ.สตูล 

ตค.64 -ก.ย. 65 

(ไตรมาส 1-4) 

        15,200  0 แพทยแผนไทยฯ 

2 จัดอบรมความรูเรื่องการใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก

แหงชาต ิและการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย  

เจาหนาท่ีสาธารณสุข  พย.64 (ไตรมาส1)         21,000  0 แพทยแผนไทยฯ 

3 รณรงคประชาสัมพันธงานสาธารณสุข/งานแพทยแผนไทย

และแพทยทางเลือกในงานกาชาด   

ประชาชนในจังหวัดสตูล  ต.ค. 64 -ก.ย.65  

(ไตรมาส 1-4) 

        44,400  0 แพทยแผนไทยฯ 

4 จัดประกวดพ้ืนท่ีตนแบบดีเดนดานการแพทยแผนไทยระดับ

จังหวัด  

สสจ. /รพท./รพช./รพ.สต. ใน

จังหวัดสตูล 

ธค.64 (ไตรมาส1)            8,520  0 แพทยแผนไทยฯ 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการแพทยแผนไทยเพ่ือเพ่ิมทักษะทางดาน

วิชาชีพ เชน โรคสตรี โรคกลามเนื้อท่ีพบบอย โรคทางเดิน

อาหาร 

แพทยแผนไทย และเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของ 

มค.65 (ไตรมาส2)         44,400  0 แพทยแผนไทยฯ 

6 จัดประชุมพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมและสนับสนุน

การแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน(รพ.สส.พท.) 

ผูรับผิดชอบงาน รพ.สส.พท. ใน

รพท/รพช/รพ.สต 

กพ.65 (ไตรมาส2)       14,250  0 แพทยแผนไทยฯ 

7 ประชุมวิชาการประจําปงานแพทยแผนไทยแหงชาติ ในงาน

มหกรรมสมุนไพรแหงชาติ 

ผูรับผิดชอบงานแพทยแผนไทย สสจ.

สตูล  

ธ.ค.64 - ก.ย. 65       23,900  0 แพทยแผนไทยฯ 

8 ประชุมคณะกรรมการรับรองหมอพ้ืนบานจังหวัดสตูล  คณะกรรมการ  ตค.64 - ก.ย. 65       38,250  0 แพทยแผนไทยฯ 
 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

9 ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษคุมครองและสงเสริมภูมิ

ปญญาการแพทยแผนไทยระดับจังหวัด 

คณะอนุกรรมการอนุรักษคุมครอง

และสงเสริมภูมิปญญาการแพทย

แผนไทยระดับจงัหวัดจํานวน 19 คน 

 ตค.64 - ก.ย. 65       23,010  0 แพทยแผนไทยฯ 

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการสํารวจสถานภาพของสมุนไพรในพ้ืนท่ี

ปาจังหวัดสตูล   

เจาหนาท่ีกลุมงานแพทยแผนไทย 

สสจ./ รพ./ รพ.สต.และหมอพ้ืนบาน  

 ตค.64 - ก.ย. 65       28,000  0 แพทยแผนไทยฯ 

11 เขารวมงานมหกรรมการแพทยแผนไทยภาคใต  จนท.กลุมงานแพทยแผนไทยสสจ.

สตูล /รพ. /รพ.สต. และหมอพ้ืนบาน  

 ตค.64 - ก.ย. 65       105,900  0 แพทยแผนไทยฯ 

12 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใชประโยชนกัญชาทาง

การแพทยจังหวัดสตูล 

คณะกรรมการฯ  ตค.64 - ก.ย. 65       38,000  0 แพทยแผนไทยฯ 

13 ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขากัญชา

ทางการแพทย 

คณะทํางานสาขากัญชาทาง

การแพทย 

 ตค.64 - ก.ย. 65       11,400  0 แพทยแผนไทยฯ 

รวมงบประมาณ 416,230 0  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,319,800 3,773,750  
 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ 1 พัฒนาแผนการปฏิบัติการและภัยคุกคามสุขภาพ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

1 โครงการพัฒนายุทธศาสตรการดําเนินงานสาธารณสุข 

จังหวัดสตูล ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

       

-ประชุมชี้แจงการถายทอดตัวชี้วัดและลงนามรับรองการปฏิบัติ

ราชการตามเกณฑตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 และสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  

สสจ./รพท./รพช./สสอ. จํานวน 40 

คน 2 ครั้ง 

ต.ค.64 - ก.ย.65         13,600  0 พัฒนายุทธศาสตร 

-.ประชุมคณะกรรมการการจัดทําแผนงบลงทุน ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

สสจ./รพท./รพช./สสอ. จํานวน 25 

คน 1 ครั้ง 

ต.ค.64 - ก.ย.65          5,250  0 พัฒนายุทธศาสตร 

-ประชุมชี้แจงการถายทอดตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข

และสรุปผลการดําเนินงานดานสาธารณสุขประจําป 2565  

สสจ./รพท./รพช./สสอ. จํานวน 40 

คน 2 ครั้ง 

ต.ค.64 - ก.ย.65         13,600  0 พัฒนายุทธศาสตร 

2 

  

ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

และคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

       

-ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สสจ. จํานวน 20 คน 24 ครั้ง ต.ค.64 - ก.ย.65        64,000  0 พัฒนายุทธศาสตร 

-.ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สสจ. จํานวน 50 คน 12 ครั้ง ต.ค.64 - ก.ย.65        82,500  0 พัฒนายุทธศาสตร 
 

 

 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

3 รับการตรวจราชการและนิเทศงานจากกระทรวงสาธารณสุข 

และการตรวจราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี การตรวจ

ราชการ/นิเทศงานระดับอําเภอและตําบล การประกวด

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลดีเดน 

       

-รับการตรวจราชการและนิเทศงานจากกระทรวงฯ สสจ. จํานวน 100 คน 2 ครั้ง ต.ค.64 - ก.ย.65      187,000  0 พัฒนายุทธศาสตร 

- ตรวจราชการและนิเทศงานระดับอําเภอ/ตําบล สสจ. จํานวน 30 คน 2 ครั้ง ต.ค.64 - ก.ย.65        71,400  0 พัฒนายุทธศาสตร 

-ประกวดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลดีเดน 

สสอ./รพ.สต.  ต.ค.64 - ก.ย.66        36,400  0 พัฒนายุทธศาสตร 

4 ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนไทย - 

มาเลเซีย 

ประชุมคณะกรรมการฯ  

จํานวน 40 คน 1 ครั้ง 

ต.ค.64 - ก.ย.65       80,000  0 พัฒนายุทธศาสตร 

5 ประชุมคณะกรรมการตามคําสั่งศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุขทุกกลองภารกิจ 

จํานวน 30 คน 4 ครั้ง ธ.ค.64-.ค.65-

มิ.ย.65-ส.ค.65 

        22,800  0 ควบคุมโรคติดตอ 

6 จัดเตรียมเฝาระวังและประเมินสถานการณโรคและภัย

สุขภาพและทีมปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ระดับจังหวัด/อําเภอ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนเผชิญ

เหต ุ(IAP) สอดคลองกับAll Hazard 

Plan (AHP) ของระดับจังหวัด 

พ.ย.-64         41,400  0 ควบคุมโรคติดตอ 

7 ประชุมเตรียมความพรอมและการซอมแผนตามระบบ

บัญชาการเหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด/

อําเภอหรือสถานการณจริง 

จํานวน 30 คน 1 ครั้ง พ.ย.64-ก.ย.65         64,800  0 ควบคุมโรคติดตอ 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

8 ประชุมคณะทํางานกลุมภารกิจสํารองเวชภัณฑและสงกําลัง

บํารุง EOC จ.สตูลเพ่ือพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑและ    

เฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

เครือขายการบริหารเวชภัณฑสํารอง

และสงกําลังบํารุง EOC จ.สตลู  

ต.ค.64-ก.ย.65         5,000 0 คุมครองผูบริโภคฯ 

9 ใหบริการดานสุขภาพในศูนยอพยพตามมาตรการ DMHTTA 

เพ่ือควบคุมเฝาระวังการแพรเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 

ศูนยอพยพผูประสบภัยในพ้ืนท่ี

ประสบภัยพิบัติ 

ต.ค.64-ก.ย.65 0 0  พัฒนายุทธศาสตร 

10 ประชุมจัดทําแผนเผชิญเหตุดานสาธารณสุขเพ่ือตอบโต     

ภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

จนท.ผูเก่ียวของ 40 คน 

จํานวน 1 ครั้ง 

ต.ค.64-ก.ย.65        19,000  0 พัฒนายุทธศาสตร 

11 ซอมแผนบนโตะ(TTX)ดานสาธารณสุขเพ่ือตอบโตภัยพิบัต ิ  

ในภาวะฉุกเฉินผานระบบออนไลน 

จนท.ผูเก่ียวของ 40 คน  

จํานวน 1 ครั้ง 

ต.ค.64-ก.ย.65           0   0 พัฒนายุทธศาสตร 

 รวมงบประมาณ 706,750 0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบรกิารสุขภาพ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

1 

 

พัฒนาระบบคลังขอมูลสุขภาพ HDC        

-ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนาระดับจังหวัด  ระบบคลังขอมูลสุขภาพมีมาตรฐาน

ตามรูปแบบในการแลกเปลี่ยนขอมูล

สุขภาพอยางมีความปลอดภัย 

และเชื่อมโยงกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

พย.64-มีค.65         18,600  0 พัฒนายุทธศาสตร 

-พัฒนา,ออกแบบและจัดหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรับ

การใหบริการในสถานการณการระบาดโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 

หนวยงานมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

เพ่ือรองรับและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบริการ 

พย.64-พค.65       101,950  0 พัฒนายุทธศาสตร 

-พัฒนาระบบการตรวจสอบ นิเทศงาน และติดตาม   มค.65-กค.65             950  0 พัฒนายุทธศาสตร 

รวมงบประมาณ 121,500 0  
 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใส 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

1 โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ(ITA) ประจาํปงบประมาณ 2565  

       

-ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและติดตามผลการ

ดําเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) ประจาํปงบประมาณ 

2565 

- เจาหนาท่ี สสอ. 

- โรงพยาบาลชุมชน 

ไตรมาสท่ี 1(ธค.64)  

ไตรมาสท่ี2(มี.ค.65)  

ไตรมาสท่ี3(มิ.ย.65)  

ไตรมาสท่ี4(ก.ย.65)   

        27,200  0 นิติการ 

2 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน การดําเนินงานประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ(ITA)  

 

- เจาหนาท่ี สสอ. 

- โรงพยาบาลชุมชน         

- โรงพยาบาลท่ัวไป 

- สสจ.สตลู จํานวน 15 คน 

ไตรมาสท่ี 1(ธค.64)  

ไตรมาสท่ี2(มี.ค.65)  

ไตรมาสท่ี3(มิ.ย.65)  

ไตรมาสท่ี4(ก.ย.65)   

        10,200  0 นิติการ 

3 โครงการอบรมใหความรู เรื่องวินัยขาราชการและกฏหมาย

ตางๆท่ีเก่ียวของจัดอบรมใหความรู เก่ียวกับวินัยขาราชการ

และกฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของ 

ผูบริหารทุกระดับในสังกัด สสจ.สตูล 

จํานวน 100 คน 

ไตรมาสท่ี2(มี.ค. 65)         22,800  0 นิติการ 

4 -การเฝาระวังสถานการณการเงินการคลัง จังหวัดสตูล ผูรับผิดชอบใน รพ./สสอ.ทุกแหง 

จํานวน 30 คน/4ครั้ง จํานวน120 คน 

พ.ย.64 - ก.ย.65         22,800  0 ประกันสุขภาพ 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเฝาระวังสถานการณ

การเงินการคลัง 

ผูรับผิดชอบใน รพ./สสอ.ทุกแหง 

จํานวน 25 คน/4ครั้ง จํานวน100 คน 

พ.ย.64 - ก.ย.65         22,000  0 ประกันสุขภาพ 

 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

5 

  

 พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานแผนทางการเงิน (PLANFIN)        

-ประชุมเชิงปฏิบัติการผูรับผิดชอบแผนการเงินการคลังของ

หนวยบริการ 

ผูรับผิดชอบใน รพ./สสอ.ทุกแหง 

จํานวน 25 คน/2ครั้ง จํานวน 50 คน  

พ.ย.64 - ก.ย.65         11,000  0 ประกันสุขภาพ 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดําเนินงานตามแผน

ทางการเงิน 

ผูรับผิดชอบใน รพ. ทุกแหงๆ 15 

คน/7ครั้ง จํานวน 105 คน  

พ.ย.64 - ก.ย.65         23,100  0 ประกันสุขภาพ 

6 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผูรับผิดชอบการเรียกเก็บเงินคา

รักษาพยาบาล 

ผูรับผิดชอบใน รพ.ทุกแหง จํานวน 

20 คน/4ครั้ง จํานวน 80 คน  

พ.ย.64 - ก.ย.65         17,600  0 ประกันสุขภาพ 

7 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานเวชระเบียน        

-ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนระดับ

จังหวัด 

เพ่ือใหระบบบริหารเวชระเบียนมี

ประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ตองการผูเก่ียวของ 30 คน/4 ครั้ง 

จํานวน 120 คน 

พ.ย.64 - ก.ย.65         22,800  0 ประกันสุขภาพ 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการบันทึกเวชระเบียน

อยางมีคุณภาพ 

เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะการสรุป

และการบันทึกเวชระเบียนใหแก

แพทย พยาบาลและจนท.ผูเก่ียวของ  

50 คน/2 ครั้ง จํานวน 100 คน 

พ.ย.64 - ก.ย.65         32,300  0 ประกันสุขภาพ 

-อบรมใหความรูการบันทึกวนิิจฉัยโรค/การใหรหสัโรคและ

หัตถการ ตามหลัก DRG 

เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะการใหรหัส/

การวินิจฉัยโรคแกแพทยและทีมCoder 

จํานวน 33 คน/2 ครั้ง จํานวน 66 คน  

พ.ย.64 - ก.ย.65         24,820  0 ประกันสุขภาพ 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

 -ติดตามการดําเนินงานเวชระเบียนอยางมีคุณภาพ ผูรับผิดชอบใน รพ.ทุกแหงๆละ 25 

คน/7ครั้ง จํานวน 175 คน  

พ.ย.64 - ก.ย.65         33,250  0 ประกันสุขภาพ 

8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนา 

ประชากรในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีสิทธิ

ในการเขารับบริการสุขภาพรอยละ 100 

พ.ย.64 - ก.ย.65  0  0 ประกันสุขภาพ 

9 กิจกรรมพัฒนาการดําเนินงานหลกัประกันสุขภาพถวนหนา        

-ประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูการดําเนินงานหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา 

ผูรับผิดชอบใน รพ./สสอ.ทุกแหงๆละ 

30 คน/7 ครั้ง จํานวน 210คน 

พ.ย.64 - ก.ย.65         46,200  0 ประกันสุขภาพ 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดําเนินงานหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา 

ผูรับผิดชอบใน รพ.ทุกแหงๆ ละ 20 

คน/2ครั้ง จํานวน 40 คน  

พ.ย.64 - ก.ย.65          8,800  0 ประกันสุขภาพ 

10   กิจกรรมติดตามการดําเนินงานรับเรื่องรองเรียน        

-ประชุมเชิงปฏิบัติการผูรับผิดชอบงานและเครือขาย ผูรับผิดชอบใน รพ.ทุกแหง  

จํานวน 25 คน /1ครั้ง 

พ.ย.64 - ก.ย.65          5,500  0 ประกันสุขภาพ 

-ประชุมเพ่ือประเมินหนวยรับเรื่องรองเรียน ผูรับผิดชอบใน รพ.ทุกแหง จํานวน 

15 คน /3ครั้ง จํานวน 45 คน  

พ.ย.64 - ก.ย.65          8,550  0 ประกันสุขภาพ 

-ประชุมเพ่ือติดตามเรื่องรองเรียน ผูรับผิดชอบใน รพ.ทุกแหง จํานวน 

15 คน /4 ครั้ง จํานวน 60 คน  

พ.ย.64 - ก.ย.65         11,400  0 ประกันสุขภาพ 

11  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานลงทะเบียนสิทธิ

ประกันสุขภาพ 

ผูรับผิดชอบใน รพ.ทุกแหงๆ ละ 30 

คน/4ครั้ง จํานวน 120 คน  

พ.ย.64 - ก.ย.65         26,400  0 ประกันสุขภาพ 

 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

12 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานผูมีปญหา

สถานะและสิทธิ 

ผูรับผิดชอบใน รพ.ทุกแหงๆ ละ 20 

คน/2ครั้ง จํานวน 40 คน  

พ.ย.64 - ก.ย.65          8,800  0 ประกันสุขภาพ 

รวมงบประมาณ 385,520 0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ 4 สงเสริมนวัตกรรมและพัฒนาวิชาการของหนวยงาน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

1 กิจกรรมประกวดคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมดีเดนระบบ

สุขภาพปฐมภูมิจังหวัดสตูล ประจาํป พ.ศ. 2565 

ผลงาน/นวตักรรมดีเดนระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิ 7 ผลงานผลงาน/นวัตกรรม

ดีเดนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 7 ผลงาน 

ไตรมาส 3,4          7,900  0 พัฒนาคุณภาพ 

2 ประชุมวิชาการนําเสนอผลงานคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุข

ตนแบบ  

จนท.ผูนําเสนอผลงานฯผูรับผิดชอบ

งานฯ ระดับจังหวัด อําเภอ/รพ.  

ไตรมาส 3          18,000  0 ทรัพยากรบุคคล 

รวมงบประมาณ 25,900 0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ 5 พัฒนาศักยภาพและสรางขวัญกําลังใจบุคลากร 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคลระดับ

จังหวัด อําเภอ 

ผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล

ระดับจังหวัด อําเภอ 6 ครั้ง ๆ 34 คน 

ตค. 64 - กย. 65         47,880  0 ทรัพยากรบุคคล 

2 ประชุมอภิปรายการนําเสนอผลงานและแนวคิดพัฒนางาน

ทางวิชาการดานสาธารณสุขเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและ

ขอรับเงินตําแหนง 

ขาราชการผูมีคุณสมบัติแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงนําเสนอผลงานวิชาการและ

แนวทางพัฒนา จํานวน 10 ครั้ง 

ตค. 64 - กย. 65         46,200  0 ทรัพยากรบุคคล 

3 การสรรหาคัดเลือกขาราชการเพ่ือการบริหารบุคคลแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงและการพัฒนาบุคลากร  

ประชุมกรรมการและผูเขารับการ

คัดเลือก  จํานวน 5 ครั้ง 

พย.64-กย. 2565         33,250  0 ทรัพยากรบุคคล 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพเก่ียวกับพนักงานกระทรวง

สาธารณสุข 

ผูปฏิบัติงาน ดานทรัพยากรบุคคล

และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

จํานวน 2 ครั้ง 

พย.64-กย. 2565         12,750  0 ทรัพยากรบุคคล 

5 ประชุมการดําเนินการสรรหาเลือกสรร พนักงานราชการตาม

ตําแหนงอัตราวาง 

คณะกรรมการและ จนท.บุคคล 

2 ครั้ง 

พย.64-กย. 2565         13,400  0 ทรัพยากรบุคคล 

6 อบรมการใชงานระบบบรหิารงานบุคคล HROPS  ผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล 

ระดับจังหวัดและอําเภอจํานวน 20คน 

พย.64-กย. 2565          9,000  0 ทรัพยากรบุคคล 

7 การอบรมปฐมนิเทศและสัมมนารวมกัน“หลักสูตรการเปน

ขาราชการท่ีดี” 

แพทย ทันตแพทย เภสชักร บรรจุ

ใหม และขาราชการบรรจุใหม  

ไตรมาส 3 

(พค.65) 

        64,000  0 ทรัพยากรบุคคล 

8 ประชุมประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กรรมการ/ผูเสนองานวิจัย/ผูจัด

ประชุมรวม 20 คน 4 ครั้ง 

ไตรมาส ละ 1 ครั้ง         15,200  0 ทรัพยากรบุคคล 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

9 ประชุมคณะกรรมการชมรมจรยิธรรม สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสตูล 

คณะกรรมการชมรมจริยธรรม สสจ.

สตูล จํานวน 30 คน 

ไตรมาส 2           5,700  0 ทรัพยากรบุคคล 

10 ประชุมเชิงปฎิบัติการกระบวนการสรางสุขจากการทําแบบ

สํารวจ Happinometer 

ผูรับผิดชอบงาน HRD/HRM  

จํานวน 50 คน 

ไตรมาส 2          11,600  0 ทรัพยากรบุคคล 

11 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ  

พ.ศ.2565 

ผูรับผิดชอบงาน HRD/HRM สสจ./

สสอ./รพ./ผูแทน SP ทุกสาขา 

จํานวน 30 คน/ 2 ครั้ง 

ไตรมาส 2 และ

ไตรมาส 4 

        13,200  0 ทรัพยากรบุคคล 

12 ประชุมพิจารณาการยาย ระดบัหนวยงาน / จังหวัด มีค. /กย. 65         13,600  0 ทรัพยากรบุคคล 

13 ประชุมพิจารณาคัดเลือกเจาหนาท่ีกองกิจการฮัจย ระดับจังหวัด  กพ.65          7,800  0 ทรัพยากรบุคคล 

14 ประชุมจัดเตรียมขอมูลการเลื่อนเงินเดือน ระดับจังหวัด มค.65/สค.65         12,000  0 ทรัพยากรบุคคล 

15 อบรม ผบก.ผบต. อบรม ผบก. 6 คน                        

อบรม ผบต. สสจ/สสอ 3 คน            

รพ.สต. 3 คน 

ไตรมาส 2 - 3 

(มค.-มิย.65) 

      324,000  0 ทรัพยากรบุคคล 

16 อบรมพัฒนาผูบริหาร สสอ./ผช.สสอ. สสอ. / ผช.สสอ. ไตรมาส 2 - 3        140,000  0 ทรัพยากรบุคคล 

รวมงบประมาณ 769,580 0  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,009,250 0  
 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขายในการสรางเสริมสุขภาพ 

 

กลยุทธ 1 สงเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขายสุขภาพ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายประชาสัมพันธ ผูสื่อขาว/สื่อมวลชน สื่อหนังสือพิมพ

วิทยุ โทรทัศน สื่อเว็บไซต 

จํานวน 70 คน 

ไตรมาส 3  

(พค.65) 

       17,200  0 สื่อสารฯ 

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานสื่อสารความเสี่ยง 

ระดับจังหวัด 

ผูรับผิดชอบงานสื่อสารความเสี่ยง

กลุม/ฝาย สสจ.,สสอ.รพท/รพช. 

จํานวน 30 คน/1 ครั้ง 

ไตรมาส 2          5,700  0 สื่อสารฯ 

3  ผลิตสปอตวิทยุและประชาสัมพันธงานสาธารณสุข ประชาสัมพันธงานสาธารณสุขผาน

สื่อวิทย ุ3 สถานี จํานวน  5 เดือน 

ไตรมาส 2-4        60,000  0 สื่อสารฯ 

4 ผลิตไวนิลประชาสัมพันธงานสาธารณสุข  ผลิตไวนลิ 12 ครั้ง/ 12 เรื่อง   ไตรมาส 3-4        18,000  0 สื่อสารฯ 

5 เชาเหมาเวลาจัดรายการวิทยุ ในรายการ"รอบรูเรื่องสุขภาพ

กับ สสจ.สตูล "  

 เดือนละ 2 ครั้ง จํานวน 9 เดือน เม.ย.- ก.ย. 64          9,630  0 สื่อสารฯ 

6 เฝาระวัง ปองกัน และควบคุม โรคติดตอ 

ในศูนยเด็กเล็ก 

ศูนยเด็กเล็กในพ้ืนท่ี จ.สตูล ไตรมาส  1 - 2 8,400 0 ควบคุมโรคติดตอ 

7 กิจกรรมประกวดคัดเลือกคลิปวิดิโอทีมหมอครอบครัว ทีมหมอครอบครวั จํานวน 31 ทีม     ไตรมาส 2,3          7,050  0 พัฒนาคุณภาพ 

8 กิจกรรม Kick off สงมอบของขวัญปใหมทีมหมอครอบครัว 

ระดับจังหวัดตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  

จํานวน 1  ครั้ง ไตรมาส 2          3,025  0 พัฒนาคุณภาพ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

9 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข

และภาคีเครือขายสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

(พชอ.)  

ผูรับผิดชอบงานของ สสอ./สสจ./

คณะกรรมการและอนุฯ พชอ./

วิทยากร จํานวน 65 คน 

ไตรมาส 2,3,4        59,800  0 พัฒนาคุณภาพ 

10 เยี่ยมเสริมพลังติดตามการดําเนินงานขับเคลื่อนงานพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

ผูรับผิดชอบงานของ สสอ./สสจ./

คณะกรรมการและอนุฯ พชอ. 

อําเภอละ 10 คน จํานวน 70 คน 

ไตรมาส 2,3,4        14,000  0 พัฒนาคุณภาพ 

11 ติดตามการดําเนินงานพ้ืนท่ีอําเภอตนแบบ ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

ผูรับผิดชอบงานของ สสอ./สสจ./

คณะกรรมการและอนุฯ พชอ.ตนแบบ 

ไตรมาส 2,3,4          3,800  0 พัฒนาคุณภาพ 

12 สรุปบทเรียน สังเคราะห Road Map ในเชิงระบบ เชิงประเด็น 

และแนวทางปฏิบัติท่ีดีจากการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ นําเสนอผลงานเดน  

ผูรับผิดชอบงานของ สสอ./สสจ./

คณะกรรมการและอนุฯ พชอ./

วิทยากร จํานวน 65 คน 

ไตรมาส 3,4        57,100  0 พัฒนาคุณภาพ 

13 การพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบานในการดูแลผูปวย

ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ป 2565 

อสม./จนท.รพ.สต./สสอ./สสจ.  

จํานวน 380 คน 

ไตรมาส 1        95,600  0 พัฒนาคุณภาพ 

14 ประกวด อสม.ดีเดนระดับจังหวัด   ป 2566 กรรมการ/อสม.ดีเดน/จนท.รพ.สต./

สสอ./สสจ.3 วันๆ ละ จํานวน24 คน 

ไตรมาส 4        26,340  0 พัฒนาคุณภาพ 

15 ประกวด อสม.ดีเดน ระดับเขต ป 2565 อสม.ดีเดน/จนท.รพ.สต./สสอ./สสจ.

จํานวน 35 คน 

ไตรมาส 1       116,200  0 พัฒนาคุณภาพ 

16 เขารวมงานวัน อสม.แหงชาติ ป2565  อสม.ดีเดน/จนท.รพ.สต./สสอ./สสจ. 

จํานวน 35 คน 

ไตรมาส 2       256,200  0 พัฒนาคุณภาพ 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

17 การพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 กับเทคโนโลยีงานสุขภาพภาค

ประชาชน ป 2565 

อสม./สสอ./สสจ. จํานวน 70 คน ไตรมาส 2        32,550  0 พัฒนาคุณภาพ 

18 การพัฒนาศักยภาพแกนนําชมรม อสม.ในการเปนตนแบบ

องคกร อสม.สรางสุขภาพ ป 2565 

แกนนําอสม./สสอ./สสจ.  

จํานวน 30 คน 

ไตรมาส 3        34,600  0 พัฒนาคุณภาพ 

19 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานตางดาว 

(อสต.)ในสถานประกอบการ โรงงาน ป 2565 

วิทยากร/อสต/จนท./สสอ./สสจ. 

จํานวน 63 คน 

ไตรมาส 2,3        16,110  0 พัฒนาคุณภาพ 

20 ประชุมชี้แจงการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน   

ป 2565 

จนท.รพ.สต./สสอ./สสจ. 

จํานวน 70 คน 

ไตรมาส 1        11,900  0 พัฒนาคุณภาพ 

21 ประชุมติดตามการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน  

ป 2565 

จนท.รพ.สต./สสอ./สสจ. 

จํานวน 70 คน 

ไตรมาส 2,4        23,800  0 พัฒนาคุณภาพ 

22 ประชุมชี้แจงการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

จังหวัดสตูล ป 2565 

จนท.รพ.สต./สสอ./สสจ. 

จํานวน 70 คน 

ไตรมาส 1        11,900  0 พัฒนาคุณภาพ 

23 ประชุมติดตามการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

ป 2565 

จนท.รพ.สต./สสอ./สสจ. 

จํานวน 70 คน 

ไตรมาส 2,4        23,800  0 พัฒนาคุณภาพ 

24 เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบชุมชนรอบรูดาน

สุขภาพ  

เครือขายสุขศึกษา/จนท.รพ.สต./

สสอ./สสจ.  จํานวน 20 คน 

ไตรมาส 2,3          3,400  0 พัฒนาคุณภาพ 

25 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายตําบล

จัดการสุขภาพจังหวัดสตูล ป 2565 

รพสต/PCU/สสอ./สสจ./คณะทํางาน/

วิทยากร จํานวน 72 คน 

ไตรมาส 2,3,4        23,120  0 พัฒนาคุณภาพ 

 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิต 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 สสจ.สตูล  อ่ืน ๆ 

26 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ ดําเนินงานพัฒนาระบบ

บริการ ( ประธาน และเลขาฯ)                 

ประธานและเลขาคณะกรรมพัฒนา

ระบบบริการระดับจังหวดั จํานวน 

60 คน 

ไตรมาส 1,2        20,400  0 พัฒนาคุณภาพ 

27 พัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําคร ูและ นักเรียน อย.นอย คร ู นักเรียน อย.นอย ต.ค.64-ก.ย.65        30,000  0 คุมครองผูบริโภค 

28 ประชุมคณะทํางานเครือขายประชาคมอาเซียนดาน

สาธารณสุข  

จนท.ใน รพท./รพช./สสอ. ทุกแหง  

จํานวน 1 ครั้ง 

ต.ค.64-ก.ย.65 0       43,200  พัฒนายุทธศาสตร 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 989,625 43,200  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ประเด็นยุทธศาสตร  
งบประมาณ 

 สสจ.  อ่ืน ๆ รวม 

1. พัฒนาระบบสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน และควบคุมโรค 5,476,305 695,460 6,171,765 

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีมาตรฐานตามเกณฑ 1,319,800 3,773,750 5,093,550 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 2,009,250 0 2,009,250 

4. สงเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขายในการสรางเสริมสุขภาพ 989,625 43,200 1,032,825 

รวมท้ังหมด 9,794,980 4,512,410 14,307,390 
 


