
องคประกอบรูปเลมแผนปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (Action Plan) ประจําปงบประมาณ 2559 

(ภายใตแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ป 2559-2563) 

 

ประกอบดวย 

1. ปกหนา 

2. คํานํา 

3. สารบัญ 

4. นโยบายและทิศทางการดําเนินงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ปงบประมาณ 2559 

(ของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ) 

5. นโยบายและทิศทางการดําเนินงานสาธารณสุขของหนวยงาน ปงบประมาณ 2559 

(วิสัยทัศน,พันธกิจ,คานิยม) 

6. ขอมูลท่ีสําคัญของหนวยงาน (หนา 2) 

7. แผนปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (Action Plan) ประจาํปงบประมาณ 2559 

7.1 แผนปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ปงบประมาณ 2559 ตามยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ  

(ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด) 

7.2 แผนปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ปงบประมาณ 2559 ตามภาระงานประจํา (ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด) 

7.3 แผนเงินบํารุง (ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด) 

8. สําเนาคําสั่งคณะกรรมการและคณะทํางานของหนวยงานท่ีสําคัญๆ 

9. เบอรโทรศัพทมือถือของผูบริหารของหนวยงานทุกระดับและผูรับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน 
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ขอมูลท่ีสําคัญของหนวยงาน 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1  ประวัติความเปนมาของหนวยงาน (สังเขป)  

1.2  สภาพท่ัวไปของหนวยงาน 

1.2.1 แผนท่ี (แสดงการแบงเขตการปกครองแยกรายหมูและแสดงท่ีตั้งของหนวยงาน) 

1.2.2 สภาพภมูิศาสตร (ท่ีตั้งอาณาเขตติดตอ) 

1.2.3 จํานวนประชากรจาํแนกตามหมูบาน 

หมู ตําบล 
องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
(อบต./เทศบาล) 

จํานวน 
หลังคา
เรือน 

จํานวน (คน) 
ประชากรตาม 
ทะเบียนราษฎร 
ณ. 1 ก.ค. 58 

คาดการณ  
จากสํามะโน
ประชากร 

แรงงาน
ตางดาว 

รวม 

.... ..... ..... .... .... .... .... .... 

.... ..... ..... .... .... .... .... .... 

.... ..... ..... .... .... .... .... .... 
รวม .... .... .... .... .... 

1.2.4 โครงสรางประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศ 

กลุมอายุ (ป) 
ชาย หญิง รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
0-4 ป       
5-9 ป       

10-14 ป       
15-19 ป       
20-24 ป       
25-29 ป       
30-34 ป       
35-39 ป       
40-44 ป       
45-49 ป       
50-54 ป       
55-59 ป       
60-64 ป       
65-69 ป       
70-74 ป       
75-79 ป       
80-84 ป       
85-89 ป       
90-94 ป       
95-99 ป       

100 ปข้ึนไป       
รวม       

  

1.2.5 ปรามิดประชากร 
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1.2.6 ขอมูลประชากรตามกลุมวัย 

หมู ตําบล 

ประชากรจําแนกตามกลุมวัย 
กลุมสตรีและ
เด็กปฐมวัย 
(0 -5ป) 

กลุมเด็ก 
วัยเรียน 

(5 - 14 ป) 

กลุมเด็ก 
วัยรุน 

(15–21ป) 

กลุมวัย
ทํางาน 

(15-59ป) 

กลุม
ผูสูงอาย ุ

(60ปขึ้นไป) 

กลุม       
คนพิการ 

... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
รวม  ..... ..... ..... ..... ..... 

 

1.2.7 ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม (จํานวนโรงงานและจาํนวนคนงานจําแนกรายหมู/ตําบล) 

1.2.8 ขอมูลสถานศึกษา (จํานวนสถานศกึษาและจํานวนนักเรียนทุกสังกัดจําแนกรายสถานศึกษา) 

1.2.9 ขอมูลการนับถือศาสนา (การนับถือศาสนา จํานวนวัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ จํานวนพระ) 

1.2.10 ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคญั 

 

2. ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
2.1    ผังโครงสรางองคกรของหนวยงาน (ระบุภาระงาน) 

 

 

 

 

 

 
2.2   ขอมูลรายละเอียดอัตรากําลังบุคลากรทุกประเภทในหนวยงาน  

2.2.1  ขอมูลรายละเอียดอัตรากําลังบุคลากรทุกประเภทในหนวยงาน (สสอ./สอ.) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
ประเภท 

ขาราชการ พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง
ประจํา 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

พกส. อื่นๆ 
(ระบุ) 

... ... ... 1 - - - - - 

... ... ... - 1 - - - - 

... ... ... - - 1 - - - 
รวม 1 1 1 - - - 

 
2.2.2  ขอมูลรายละเอียดอัตรากําลังบุคลากรทุกประเภทในหนวยงาน (รพ.) 

ลําดับ สาขาวิชาชีพ 
ประเภท 

ขาราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง
ประจํา 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

พกส. 
อื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

... ... 1 - - - - - 1 

... ... - 1 - - - - 1 

... ... - - 1 - - - 1 
รวม 1 1 1 - - - 3 
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2.3    อัตราสวนตอประชากรตามสายงานบริการระดับปฐมภูมิ (สอ.) 

ลําดับ สายงาน 
จํานวน/อัตราสวน เกณฑคํานวณกําลังคน Population 

Based 
จํานวน 

บุคลากร (คน) 
จํานวน 

ประชากร (คน) 
อัตราสวนตอ
ประชากร 

1 พยาบาลวิชาชีพ    อัตราสวนตอประชากร  
= 1 : 2,500 

2 นักวิชาการสาธารณสุข/ 
จพ.สาธารณสุข 

   อัตราสวนตอประชากร  
= 1 : 1,250 

3 เจาพนักงานทันตสาธารณสุข    อัตราสวนตอประชากร  
= 1 : 8,000 

4 แพทยแผนไทย    รพ.สต. ขนาดใหญแหงละ 1 คน 

5 อ่ืนๆ    - 

บุคลากรสาธารณสุขที่สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรขึ้นไปที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับดานสาธารณสุขในพื้นที ่

   อัตราสวนตอประชากร 
= 1 : 1,250 - 2,500 

 
2.4    ขอมูลอาสาสมัครสาธารณสุข 

หมู ตําบล 
จํานวน

หลังคาเรือน 

จํานวน อสม. 
ท้ังหมด 
(คน) 

ประเภทอาสาสมัครสาธารณสุข 
อัตราสวนตอ 
หลังคาเรือน สหเวช 

นักจัดการ
สุขภาพ 

เชี่ยวชาญ ทั่วไป 

         
         
         

 

2.5    ขอมูลสถานพยาบาลเอกชน/รานขายยา 

ประเภท จํานวน (แหง) 

รานขายยา  
สถานพยาบาล  
คลินิกเอกชน  
โรงพยาบาลเอกชน  

รวม  
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3. ขอมูลสถานะสุขภาพ 
3.1   10 อันดับแรก อัตราผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุการปวย ปงบประมาณ 2556 – 2558 (รพ./สอ.) 

สาเหตุปวย 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

อันดับ จํานวน 
อัตราตอ
ประชากร
แสนคน 

อันดับ จํานวน 
อัตราตอ
ประชากร
แสนคน 

อันดับ จํานวน 
อัตราตอ
ประชากร
แสนคน 

.....          

.....          

.....          
 

3.2   10 อันดับแรก อัตราผูปวยในรายโรค ปงบประมาณ 2556 – 2558 (รพ.) 

โรค 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

อันดับ จํานวน 
อัตราตอ
ประชากร
แสนคน 

อันดับ จํานวน 
อัตราตอ
ประชากร
แสนคน 

อันดับ จํานวน 
อัตราตอ
ประชากร
แสนคน 

.....          

.....          

.....          
 

3.3   5 อันดับแรก ของโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา ปงบประมาณ 2556 – 2558  (รพ./สอ.) 

โรค 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

อันดับ จํานวน 
อัตราตอ
ประชากร
แสนคน 

อันดับ จํานวน 
อัตราตอ
ประชากร
แสนคน 

อันดับ จํานวน 
อัตราตอ
ประชากร
แสนคน 

.....          

.....          

.....          

.....          

.....          

 

4. สถิติขอมูลผูมารับบริการยอนหลัง 3 ป 
4.1   ขอมูลผูรับบริการผูปวยนอก ปงบประมาณ 2556 - 2558 (รพ./สอ.) 

ประเภท 
2556 2557 2558 

จํานวน  
(คน) 

จํานวน 
(ครั้ง) 

จํานวน  
(คน) 

จํานวน 
(ครั้ง) 

จํานวน  
(คน) 

จํานวน 
(ครั้ง) 

- ผูรับบริการดานการรักษาพยาบาล       
- ผูรับบริการดานสงเสริมสุขภาพ       
- อ่ืนๆ........... (ถามี)       
- ผูมารับบริการท้ังหมดเฉลี่ยตอเดือน       
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4.2   สถิติการใหบริการผูปวยใน ปงบประมาณ 2556 - 2558  (รพ.) 

ประเภทผูปวยใน 
ป 2556 ป 2557 ป 2558 

คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง 
- อายุรกรรม       
- ศัลยกรรม       
- ศัลยกรรมออรโธปดิกส       
- สูตินารีเวชกรรม       
- กุมารเวชกรรม       
- จักษุวิทยา       
- โสต ศอ นาสิก       
- ทันตกรรม       

รวม       

 จํานวนเตียง    

 อัตราครองเตียง  (รอยละ)    

 ผูปวยในเฉลี่ยตอวัน    

 วันนอนเฉลี่ย     

 

 

 


