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คํานํา

        ศูนย์พฒันาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวดันครสวรรค์ จัดทําแผน
ปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี�ขึ�น เพื�อใชเ้ป�นกรอบแนวทาง
การดําเนินงานใหเ้กิดผลสัมฤทธิ� และสนับสนนุการขับเคลื�อนการดําเนินงานงาน
ตามยุทธศาสตรข์องกระทรวงสาธารณสุขและกรมสนับสนนุบรกิารสุขภาพ ตลอด
จนนโยบายที�เกี�ยวขอ้ง  ทั�งนี�แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 นี�
สามารถใชเ้ป�นเครื�องมือในการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน เพื�อใหก้ารปฏิบัติ
งานเป�นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ 

ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐาน
 ภาคเหนือ จังหวดันครสวรรค์
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         หวงัเป�นอยา่งยิ�งวา่ แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี�
จะเป�นเครื�องมือในการขบัเคลื�อนยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัติอยา่งเป�นรูปธรรม และ
นําไปสู่การบรรลุตามวสัิยทัศน์และเป�าหมายที�กําหนดไว้
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แผนงานที� 5: การพัฒนาระบบบการแพทยป์ฐมภูมิ
1) โครงการพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ
2) โครงการพัฒนาเครอืขา่ยกําลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

4 14 
แผนงาน

38 
โครงการ  EXCELLENCES 

  ยุทธศาสตรค์วามเป�นเลิศ ป� 2565 

  ยุทธศาสตร์
ด้านบรกิารเป�นเลิศ 

(SERVICE EXCELLENCE) 

  ยุทธศาสตร์
ด้านบุคลากรเป�นเลิศ 

(PEOPLE EXCELLENCE) 

  ยุทธศาสตร์
ด้านบรหิารเป�นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

(GOVERNANCE EXCELLENCE) 

แผนงานที� 10 : การพฒันาระบบบรหิารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ
1) โครงการบรหิารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ
2) โครงการ HAPPY MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหง่
ความสุข

แผนงานที� 11 : การพฒันาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
1) โครงการประเมินคุณธรรมโปรง่ใส่
2) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
แผนงานที� 12 : การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
1) โครงการระบบขอ้มูลขา่วสารเทคโนโลยสุีขภาพแหง่ชาติ
2) โครงการ SMART HOSPITAL
แผนงานที� 13 : การบรหิารจัดการด้านการเงนิการคลังสุขภาพ
1) โครงการลดความเหลื�อมลํ�าของ 3 กองทุน
2) โครงการบรหิารจัดการด้านการเงนิการคลัง
แผนงานที� 14 : การพฒันางานวจัิยและนวตักรรมด้านสุขภาพ
1) โครงการพัฒนางานวจัิย/นวตักรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์

แผนงานที� 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)
1) โครงการพัฒนาและสรา้งศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
2) โครงการความรอบรูด้้านสุขภาพของประชากร
แผนงานที� 2 : การพัฒนาคุณภาพชวีติระดับอาํเภอ
1) โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติระดับอาํเภอ (พชอ.)
แผนงานที� 3 : การป�องกันควบคุมโรคและลดป�จจัยเสี�ยงด้านสุขภาพ
1) โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
2) โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3) โครงการคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบรกิารสุขภาพ
แผนงานที� 4 : การบรหิารจัดการสิ�งแวดล้อม
1) โครงการบรหิารจัดการสิ�งแวดล้อม

  ยุทธศาสตร์
ด้านส่งเสรมิสุขภาพ ป�องกันโรคและ

คุ้มครองผูบ้รโิภคเป�นเลิศ
(PROMOTION PREVENTION &
PROTECTION EXCELLENCE) 

แผนงานที� 7 : การพัฒนาระบบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
1) โครงการพัฒนาระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
แผนงานที� 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดําร ิโครงการเฉลิมพระเกียรติและ
พื�นที�เฉพาะ
1) โครงการพระราชดําร ิโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื�นที�เฉพาะ
แผนงานที� 9 : อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร การท่องเที�ยวเชงิคุณภาพ
ความงาม และแพทยแ์ผนไทย
1) โครงการพัฒนาการท่องเที�ยวเชงิสุขภาพและการแพทย์

แผนงานที� 6 : การพัฒนาระบบบบรกิารสุขภาพ (SERVICE PLAN)
1) โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื�อรงั
2) โครงการพัฒนาระบบบรกิารโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซํ�า
3) โครงการป�องกันและควบคุมการดื�อยาต้านจุลชพีและการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล
4) โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
5) โครงการการดูแลผู้ป�วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผูป้�วยระยะกึ�ง
เฉียบพลัน
6) โครงการพัฒนาระบบบรกิารการแพทยแ์ผนไทย
7) โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
8) โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ 5 สาขาหลัก
9) โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาโรคหวัใจ
10) โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาโรคมะเรง็
11) โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาโรคไต
12) โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาจักษุวทิยา
13) โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวยัวะ
14) โครงการพัฒนาระบบบรกิารบําบัดรกัษาผู้ป�วยยาเสพติด
15) โครงการบรบิาลฟ�� นสภาพระยะกลาง (INTERMEDIATE CARE; IMC)
16) โครงการพัฒนาระบบบรกิาร ONE DAY SURGERY;ODS)
17) โครงการกัญชาทางการแพทย์

ยุทธศาสตร ์แผนงาน และโครงการที�เกี�ยวขอ้งกับงานสุขภาพภาคประชาชน
ได้แก่ ยุทธศาตรด้์านการบรกิารเป�นเลิศ (SERVICE EXCELLENCE) 
ในแผนงานที� 5: การพฒันาระบบบการแพทยป์ฐมภูมิ 
       1) โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  
       2) โครงการพฒันาเครอืขา่ยกําลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
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นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
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 ประเด็นที� 1 ระบบสุขภาพปฐมภูมเิขม้แขง็ 

ประเด็นนโยบายมุง่เน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที�เกี�ยวขอ้งกับการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ม ี4 ประเด็นสําคัญ ได้แก่ 
1.

         - ประชาชนคนไทย มหีมอประจําตัว 3 คน
    2. ประเด็นที� 4 สุขภาพดีวถีิใหม่
         - LIVING WITH COVID-19 พรอ้มรองรบัการเป�ดประเทศ
    3. ประเด็นที� 5 COVID-19
         -  การใหบ้รกิารวคัซนีป�องกัน COVID-19 ที�ครอบคลุม
    4. ประเด็นที� 7 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
         - การบูรณาการดูแลผูสู้งอายุครบด้าน BMTEC (BRAIN-MENTAL &
MUSCULOSKELETAL-TEETH-EYE & EAR-CARDIO)
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นโยบาย
นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรว �วงศ์

อธิบดีกรมกรมสนับสนุนบร �การสุขภาพ
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขบัเคลื�อนงานตามภารกิจกรมสนับสนนุบรกิารสุขภาพ เพื�อตอบสนอง
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

การทํางานเป�นทีม ความสามัคคีของหมู่คณะ เพื�อรว่มกันพัฒนา
องค์กรใหบ้รรลุเป�าหมายของกรมสนับสนนุบรกิารสุขภาพ

ปรบัระบบงานใหมี้ความเหมาะสม เพื�อการบรหิารงานที�รวดเรว็และ
เกิดประสิทธภิาพสูงสุด

การสื�อสารภารกิจใหทั้�วถึงทุกระดับ

คนสําราญ งานสําเรจ็ จัดระบบสวสัดิภาพ สวสัดิการที�เหมาะสมใหแ้ก่
บุคลากร

โครงการพระราชดําริ
ภารกิจงานสุขภาพภาคประชาชน
ภารกิจงานคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านระบบบรกิารสุขภาพ
ภารกิจงานมาตรฐานระบบรกิารสุขภาพ
การพฒันาองค์กร
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ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบร �การสุขภาพ
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2562–2566)

เป�นองค์กรหลักในการบรหิารจัดการระบบบรกิารสุขภาพและระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนใหมี้คุณภาพ เพื�อการคุ้มครองผูบ้รโิภคและการพึ�งตนเอง
ด้านสุขภาพที�ยั�งยนืแบบมีส่วนรว่ม

 ประชาชนได้รบับรกิารสุขภาพที�มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์
 ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพ เพื�อการ
พึ�งตนเองด้านสุขภาพได้อยา่งยั�งยนื
 ประเทศไทยเป�นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับชาติ

1.
2.

3.

พฒันาและยกระดับ
มาตรฐานสถานพยาบาล
ภาครฐั เอกชน และ
สถานประกอบการเพื�อ
สุขภาพสู่มาตรฐานสากล
และพัฒนาอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร

พฒันาและยกระดับ
การจัดการสุขภาพภาค
ประชาชน โดยการมี
ส่วนรว่มของประชาชน
และเครอืขา่ย

พฒันาองค์กรใหเ้ป�น
องค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที� 1 ยุทธศาสตร์ที� 2 ยุทธศาสตร์ที� 3

เป�าประสงค์

ว �สัยทัศน์
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พันธกิจของกรมสนับสนุนบร �การสุขภาพ 

พฒันามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพและกลไกการขบัเคลื�อนใหส้ถานพยาบาล
ภาครฐั เอกชน และสถานประกอบการเพื�อสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

พฒันาและบังคับใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธภิาพในการคุ้มครองผู้
บรโิภคด้านระบบบรกิารสุขภาพ 
พฒันาและขบัเคลื�อนใหป้ระเทศไทยมีศํกยภาพในการแขง่ขนัด้านอุตสาหกรรมการ
แพทย์ครบวงจร

พฒันาและขบัเคลื�อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมี
ส่วนรว่มของประชาชนและภาคีเครอืขา่ย 

พฒันาการวจัิย องค์ความรู ้นวตักรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานระบบบรกิาร
สุขภาพและการจัดการสุขภาพภาคประชาชน

พฒันาและเพิ�มขดีความสามารถของระบบบรหิารจัดการองค์กร

ประชาชนมีความรอบรูด้้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพตนเองที�ถูกต้องได้
ประชาชนได้รบับรกิารจากสถานบรกิารสุขภาพ สถานประกอบการเพื�อสุขภาพที�มี
คุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย

ผลสัมฤทธิ� 
1.
2.

ด้าน
คุ้มครองผูบ้รโิภค

ด้าน
มาตรฐาน

ระบบบรกิาร
สุขภาพ

ด้าน
การมีส่วนรว่ม
ภาคประชาชน

กองวศิวกรรมการแพทย์
กองแบบแผน
กองสุขศึกษา

1.
2.
3.

กองสนับสนนุสุขภาพ
ภาคประชาชน
กองสุขศึกษา

1.

2.

กองสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ
กองสถานประกอบการเพื�อ
สุขภาพ
กองกฎหมาย
กองสุขภาพระหวา่งประเทศ

1.

2.

3.
4.
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กรอบแนวคิดการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน ป�งบประมาณ พ.ศ.2565
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แผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
ศูนย์พฒันาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวดันครสวรรค์

ว �สัยทัศน์

พันธกิจ

เป�นผูนํ้าการพฒันาการสาธารณสุขมูลฐานในระดับอาเซยีน 
ภายในป� พ.ศ. 2573

ส่งเสรมิ สนับสนนุและพฒันาสุขภาวะด้วยกลวธิกีารสาธารณสุขมูลฐาน โดยการ
มีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนอยา่งต่อเนื�อง เพื�อการพึ�งพาตนเองด้านสุขภาพของ
ชุมชนและประชาชน

ภารกิจ

1) ขับเคลื�อนและประเมินผลการดําเนินงานการสาธารณสุขมูลฐานในระดับพื�นที�
2) พฒันาศักยภาพภาคีเครอืขา่ยด้านการสาธารณสุขมูลฐาน
3) พฒันา ส่งเสรมิ และสนับสนนุการมีส่วนรว่มด้านการสาธารณสุขมูลฐานใน
ระดับภาค
4) เป�นศูนย์วชิาการด้านการสาธารณสุขมูลฐานในระดับภาค
5) ศึกษา วเิคราะห ์วจัิย ประเมินผล และพฒันารูปแบบการสาธารณสุขมูลฐานใน
ระดับพื�นที�
6) ปฏิบัติงานรว่มกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที�เกี�ยวขอ้งด้านการ
สาธารณสุขมูลฐานในพื�นที�
7) ปฏิบัติงานรว่มกับหรอืสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรอื
ที�ได้รบัมอบหมาย

8



ค่านิยม

P : Professional Excellent (รว่มมุ่งสู่ความเป�นเลิศ)
H : Harmony (ความสามัคคีกลมเกลียว)
C : Challenge (เป�ดรบัสิ�งใหม่ เรยีนรูต้ลอดเวลา)
S : Synergy (เสรมิพลังทุกภาคส่วนสู่พลังที�ยิ�งใหญ่)
P : People Participation (ประชาชนมีส่วนรว่ม) 
I : Innovation (นวตักรรม)
R : Responsibility (ความรบัผิดชอบ)
I : Integrated (บูรณาการ)
T : Trust (ความเชื�อมั�น วางใจ)

PHC/ SPIRIT

ยุทธศาสตร์
การดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที์� 1 : การบรหิารจัดการนวตักรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
ยุทธศาสตรที์� 2 : พฒันาศักยภาพกําลังคนและเครอืขา่ยการสาธารณสุขมูลฐาน
ยุทธศาสตรที์� 3 : ขบัเคลื�อนงานสาธารณสุขมูลฐานรว่มกับภาคีเครอืขา่ย
ยุทธศาสตรที์� 4 : พฒันาระบบการบรหิารจัดการองค์กรที�มีประสิทธภิาพ
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ความเชื�อมโยงของยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
กรมสนับสนนุบรกิารสุขภาพ.

ยุทธศาสตร์
กองสนับสนนุสุขภาพภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์
ศูนยฯ์ สสม. ภาคเหนือ

ยุทธศาสตรที์� 1 :
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถา
พยาบาลภาครฐั เอกกชน และสถาน
ประกอบการ เพื�อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการ
แพทย์ครบวงจร

ยุทธศาสตรที์� 2 :
พัฒนาและยกระดับการจัดการ
สุขภาพภาคประชาชน โดยการมี

ส่วนรว่มของประชาชน

ยุทธศาสตรที์� 3 :
พัฒนาองค์ใหเ้ป�นองค์กรสมรรถนะ

สูงตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที์� 1 : 
พัฒนาเครอืขา่ยกําลังคนมีความรู้
เขา้ถึงขอ้มูล ตัดสินใจและปฏิบัติได้

ยุทธศาสตรที์� 2 : 
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเชื�อมโยง

เครอืขา่ยปฐมภูมิ (พชอ./PCC) 

 ยุทธศาสตรที์� 4 : 
พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานสุขภาพ
ภาคประชาชน ด้วยเทคโนโลยดิีจิทัล

  ยุทธศาสตรที์� 3 : 
พฒันาวชิาการและนวตักรรมสาธารณสุข

มูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน

ยุทธศาสตรที์� 3 :
ขับเคลื�อนงานสาธารณสุขมูลฐาน

รว่มกับภาคีเครอืขา่ย 

ยุทธศาสตรที์� 1 :
การบรหิารจัดการนวตักรรม

การสาธารณสุขมูลฐาน

ยุทธศาสตรที์� 4 :
พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ

องค์กรที�มีประสิทธภิาพ

ยุทธศาสตรที์� 2 :
พัฒนาศักยภาพกําลังคนและเครอืขา่ย

การสาธารณสุขมูลฐาน 

- -

-
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 4. รอ้ยละความสําเรจ็ของบุคลากรได้รบัการ
พฒันาตามแผนมีศักยภาพเพิ�มขึ�น

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 5 แห่ง 

ตัวชี�วดั นํ�าหนัก % หน่วยงานเจ้าภาพ องค์ประกอบการประเมิน 

การประเมนิประสิทธผิลการดําเนินงาน (Performance Base) (ไม่น้อยกวา่
3 – 4 ตัวชี�วดั)  

15

15

10

10

10

สสม./ สช
1. ตัวชี�วดัตามภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน
1.1 รอ้ยละเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักในการดําเนินงานตัวชี�วดักรม
ที�อยูใ่นความรบัผิดชอบของหน่วยงาน  

(60)

1.1.1 จํานวนผู้สูงอายุเป�าหมายที�ได้รบัการดูแล
ส่งเสรมิคุณภาพและลดพฤติกรรมเสี�ยงโดย
ชุมชน (10,000 คน)  

1.1.2 รอ้ยละตําบลเป�าหมายผา่นเกณฑ์ตําบลจัดการ
คุณภาพชวีติ (รอ้ยละ 75)

1.1.3 รอ้ยละของ อสม. บัดดี� ที�ติดตาม ดูแลผู้
ป�วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบําบัดอยา่งต่อ
เนื�อง (รอ้ยละ 50)

1.2 รอ้ยละเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักในการบรรลุเป�าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

1.2.1 ระดับความสําเรจ็ของการจัดการความ
รูสุ้ขภาพภาคประชาชน (ระดับ 5)

1.2.2 ระดับความสําเรจ็ในการพฒันาองค์กร
อสม.สรา้งสุขภาพ (ระดับ 5)

การประเมินศักยภาพในการดําเนินงาน (Potential Base)

2. รอ้ยละความพงึพอใจ และความเชื�อมั�นของ
ผู้รบับรกิารต่องานบรกิารของหน่วยงาน 

สสม./ กพร.

 3. ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินงานระบบ
สารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ (e-saraban) 
กรม สบส.  

สสม./ สลก./ กทส.

สสม./ กบค.

15

10

15

(40)

สสม.

รวม 100
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รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื�อสนับสนุนการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ 

โครงการพัฒนาความเป�นเลิศและเสรมิสรา้งแรง
จูงใจในการจัดการชุมชนของ อสม. 

โครงการฟ�� นฟูสุขภาวะชุมชนสรา้งตําบลวถีิชวีติ
ใหม่ปลอดภัยจากโควดิ19 

ส่งเสรมิสนับสนนุ อสม.บัดดี�รว่มปฏิบัติงานกับ
ชุมชนติดตามผู้ป�วยยาเสพติดหลังการบําบัดรกัษา
โดยชุมชนเป�นศูนยก์ลาง 

โครงการพัฒนาและสรา้งเสรมิศักยภาพคนไทย
กลุ่มวยัผูสู้งอายุ 

การตรวจราชการนิเทศงาน 

กิจกรรม/โครงการ
รวมงบ

(งวด 1+2)งวด 1 งวด 2

งบประมาณที�ได้รบัจัดสรร (บาท)

รวมงบประมาณ

288,000 500,000

50,000 30,000

788,000

80,000

150,000 107,300 275,300

100,000 50,000 150,000

27,000 27,000 54,000

1,442,710 1,341,010 2,783,720

12

โครงการพัฒนาและบรหิารจัดการศูนยพ์ฒันาการ
สาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวดันครสวรรค์ 

โครงการจัดซื�อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ 81,000 81,000

 1,373,420  746,710  626,710 

-



แผนปฏิบัติการ
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

เลขที� 516/41 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตําบลนครสวรรค์ตก
อําเภอเมือง จังหวดันครสวรรค์ 60000

โทร 056-222375, 056-222381 fax : 056-222384
อีเมล์ติดต่อ : nihd60000@gmail.com

   การสาธารณสุขมูลฐาน 
เป�นรากฐานของระบบสุขภาพที�ยั�งยืน


