
 

 

 

แผนปฏบิัติการสาธารณสุข 

เครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 





แผนงานที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

 1) โครงการส่งเสริมการฝากครรภ์ตามมาตรฐาน ANC คุณภาพ 1

 2)  โครงการส่งเสริมยาเม็ดแก่หญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด 4

 3)  โครงการติดตามหญิงต้ังครรภ์น้้าหนักตัวน้อย เพือ่เฝ้าระวังเด็กแรกเกิดน้้าหนักตัวน้อย อ้าเภอปางศิลาทอง ปี 2563 7

9

 5) โครงการขับเคล่ือนการด้าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต อ้าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก้าแพงเพชร ปี 2563 16

 6) โครงการส่งเสริมยาน้้าเสริมธาตุเหล็กในเด็ก 0- 5 ปี อ้าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก้าแพงเพชร 25

 7) โครงการยกระดับระบบบริการพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ้าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก้าแพงเพชร ปี 2563 27

 8) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก กลุ่มอายุ 0-5 ปี และหญิงต้ังครรภ์ 37

 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

 9) โครงการเด็กวัยเรียน สุขภาพดี ฉลาดเติบโต สูงดีสมส่วน 43

 10) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 49

 11) โครงการขับเคล่ือนอ้าเภออนามัยเจริญพันธุ ์เพือ่การแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัย อ้าเภอปางศิลาทอง  ปีงบประมาณ 2563 54

 12) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก กลุ่มเด็กวัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา อ้าเภอปางศิลาทอง 61

หน้าที่

 4) โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกตามพรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส้าหรับทารกและเด็กเล็ก ปี 2560 อ.ปางศิลาทอง ปี 

2563

สารบัญ

แผนงานที่ โครงการ/กิจกรรมหลัก

ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)



หน้าที่

สารบัญ

แผนงานที่ โครงการ/กิจกรรมหลัก

 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน

 13) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย กลุ่มวัยท้างาน อ้าเภอปางศิลาทอง 66

 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

 14)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก กลุ่มผู้สูงอายุ 72

 15) โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุอ้าเภอปางศิลาทอง ปี 2563 75

 16)  โครงการชมรมผู้สูงอายุรวมใจ ส่งเสริมสุขภาพกายใจแข็งแรง อ้าเภอปางศิลาทอง ปี 2563 80

 17)โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 87

 แผนงานที ่2  การพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ

 18) โครงการการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ(พชอ.) 88

 แผนงานที ่3  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ

 19) โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 91

    - โครงการป้องกันและควบคุมโรคน้าโดยแมลง ปี 2563 91

 20) โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 96

   - โครงการการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 96

   - โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพือ่ลดอัตราการเกิดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 100

 21) โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ)์ 103

 22) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 107



หน้าที่

สารบัญ

แผนงานที่ โครงการ/กิจกรรมหลัก

 แผนงานที ่4  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 23) โครงการคลินิกสุขภาเกษตรกรในสถานบริการอ้าเภอปางศิลาทอง ปี 2563 118

 แผนงานที ่5  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ(Primary Care Cluster)
 24) โครงการพัฒนาเครือข่ายก้าลังคนด้านสุขภาพและ อสม. 121

 แผนงานที ่6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
 25) โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 125

 26) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย 128
 27) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด 132

 28) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูติกรรม) 135

 29) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  5 สาขาหลัก (อายุรกรรม) 138

 30) โครงการคลินิกเลิกบุหร่ีในสถานบริการ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2563 141

 31) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) 143

 32) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 149

 33) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 162

 34) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 167

 แผนงานที ่7 การพัฒนาระบบการแพทย์ฉกุเฉนิครบวงจรและระบบการส่งตอ่
 - ไม่มี -

 ยุทธศาสตร์ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)



หน้าที่

สารบัญ

แผนงานที่ โครงการ/กิจกรรมหลัก

 แผนงานที ่8  การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรตแิละพ้ืนทีเ่ฉพาะ

 35) โครงการเฉลิมพระเกียรติ (TB) 171

 แผนงานที ่9  อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

 - ไม่มี -

 แผนงานที ่10  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพ

36) (1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าทีใ่นองค์กร 179 (1)

36) (2) :  โครงการบริหารจัดการก้าลังด้านสุขภาพ 179 (2)

 แผนงานที ่11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 37) โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเส่ียง (โรงพยาบาล) 182

 แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาแนวทางการขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน 188

 38) โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเส่ียง (สาธารณสุขอ าเภอ) 190

 39) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ HA 196

 40) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (PMQA) 201

 41) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว) 204

 42) โครงการกิจกรรม 5 ส.(Big Cleaning Day)  ประจ าปีงบประมาณ 2563 210

 แผนปฏิบัติการ : การสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ของรพ.และรพสต. 214

 ยุทธศาสตร์ดา้นบริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

 ยุทธศาสตร์ดา้นบุคลากรเป็นเลิศ (People  Excellence)



หน้าที่

สารบัญ

แผนงานที่ โครงการ/กิจกรรมหลัก

 แผนงานที ่11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 แผนปฏิบัติการ : การส่งตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ า 218

 แผนปฏิบัติการ : การตรวจสุขภาพ อวัยวะทางด้านหู (การได้ยิน), ตา (การมองเห็น) 219

 แผนงานที ่12  การพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขภาพ

 - ไม่มี -

 แผนงานที ่13  การบริหารจัดการดา้นการเงินการคลังสุขภาพ

 43) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังโรงพยาบาลปางศิลาทอง และรพ.สต. ในอ าเภอปางศิลาทอง 220

 แผนงานที ่14  การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดา้นสุขภาพ

 แผนปฏิบัติการ : เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 223

แผนงานที ่15 การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายดา้นสุขภาพ 

 - ไม่มี -

 ยุทธศาสตร์ดา้นบริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)



 เงินบ ำรุง  ท้องถ่ิน กองทนุต ำบล  อ่ืนๆ รวม

แผนที ่1 กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดำ้นสุขภำพ)

กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย

 1) โครงการส่งเสริมการฝากครรภ์ตามมาตรฐาน ANC คุณภาพ   249,040.73             -               -              -   249,040.73  รัชนี ,ทัชชา

 2)  โครงการส่งเสริมยาเม็ดแก่หญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด 97,875.56                -               -              -   97,875.56    รัชนี ,ทัชชา

 3)  โครงการติดตามหญิงต้ังครรภ์น้้าหนักตัวน้อย เพือ่เฝ้าระวังเด็กแรกเกิดน้้าหนักตัว

น้อย อ้าเภอปางศิลาทอง ปี 2563
-             -               -              -   -             รัชนี ,ทัชชา

 5) โครงการขับเคล่ือนการด้าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต อ้าเภอปาง

ศิลาทอง จังหวัดก้าแพงเพชร ปี 2563
8,740.00             -               -              -   8,740.00 ทัชชา

 6) โครงการส่งเสริมยาน้้าเสริมธาตุเหล็กในเด็ก 0- 5 ปี อ้าเภอปางศิลาทอง จังหวัด

ก้าแพงเพชร
96,048.00             -               -              -   96,048.00 ทัชชา

 7) โครงการยกระดับระบบบริการพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ้าเภอปางศิลาทอง จังหวัด

ก้าแพงเพชร ปี 2563
9,450.00 - -            -   9,450.00 ทัชชา

6,000.00 6,000.00 รัชนี ,ทัชชา

กำรจดัสรรงบประมำณตำมแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพปำงศิลำทอง  จงัหวัดก ำแพงเพชร

ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรมหลัก
 งบประมำณปีงบประมำณ 2563  (บำท)

ผู้รับผิดชอบ

E1 : ยุทธศำสตร์ดำ้นส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

 4) โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกตามพรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส้าหรับทารก

และเด็กเล็ก ปี 2560 อ.ปางศิลาทอง ปี 2563
-             -              -   



 เงินบ ำรุง  ท้องถ่ิน กองทนุต ำบล  อ่ืนๆ รวม

กำรจดัสรรงบประมำณตำมแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพปำงศิลำทอง  จงัหวัดก ำแพงเพชร

ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรมหลัก
 งบประมำณปีงบประมำณ 2563  (บำท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนที ่1 กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดำ้นสุขภำพ)

กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย

 8) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก กลุ่มอายุ 0-5 ปี และหญิง

ต้ังครรภ์
 27,560.00  -    -              -   27,560.00 

 ปิยมาศ, จีรพรรณ,

 ทิพาภรณ์

กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

 9) โครงการเด็กวัยเรียน สุขภาพดี ฉลาดเติบโต สูงดีสมส่วน   107,561.00             -               -   -          107,561.00  ปุณยนุช

 10) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น               -               -               -   -          -             ปุณยนุช

 11) โครงการขับเคล่ือนอ้าเภออนามัยเจริญพันธุ ์เพือ่การแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัย 

อ้าเภอปางศิลาทอง  ปีงบประมาณ 2563
              -               -               -              -   -             

 ทัชชา, กิตติ

ศักด์ิ

 12) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก กลุ่มเด็กวัยเรียนในโรงเรียน

ประถมศึกษา อ้าเภอปางศิลาทอง
    60,730.00 -           -           -          60,730.00    จีรพรรณ

 กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มวัยท ำงำน

 13) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย กลุ่มวัยท้างาน อ้าเภอปางศิลาทอง     81,450.00 -           -           -          81,450.00    ปุณยนุช, อลงกต

 กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอำยุ

 14)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก กลุ่มผู้สูงอายุ               -               -               -              -   -             ปณิตา



 เงินบ ำรุง  ท้องถ่ิน กองทนุต ำบล  อ่ืนๆ รวม

กำรจดัสรรงบประมำณตำมแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพปำงศิลำทอง  จงัหวัดก ำแพงเพชร

ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรมหลัก
 งบประมำณปีงบประมำณ 2563  (บำท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนที ่1 กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดำ้นสุขภำพ)

 กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอำยุ

 15) โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุอ้าเภอปางศิลาทอง ปี 2563      5,100.00             -               -              -   5,100.00     งานส่งเสริมฯ

 16) โครงการชมรมผู้สูงอายุรวมใจ ส่งเสริมสุขภาพกายใจแข็งแรง อ้าเภอปางศิลาทอง 

ปี 2563
    19,000.00             -               -              -   19,000.00    

ทัชชา, ธนา

ภรณ์
 17) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน -             -           -           -          -             ปิยมาศ

 รวมงบประมำณ แผนที ่1 (บำท) 768,555.29    -             -             -            768,555.29    

แผนที ่2 กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตระดบัอ ำเภอ

18) โครงการการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ (พชอ.) -             -           -           -          -             

 รวมงบประมำณ แผนที ่2 (บำท) -            -          -          -         -            

แผนที ่3  กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงดำ้นสุขภำพ

 19) โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

    - โครงการป้องกันและควบคุมโรคน้าโดยแมลง ปี 2563     45,000.00 -           -           -          45,000.00    อลงกต

 20) โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

   - โครงการการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง   133,520.00 -           -           -          133,520.00  ปณุยนุช



 เงินบ ำรุง  ท้องถ่ิน กองทนุต ำบล  อ่ืนๆ รวม

กำรจดัสรรงบประมำณตำมแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพปำงศิลำทอง  จงัหวัดก ำแพงเพชร

ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรมหลัก
 งบประมำณปีงบประมำณ 2563  (บำท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนที ่3  กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงดำ้นสุขภำพ

 20) โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

   - โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพือ่ลดอัตราการเกิดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง               -   -           42,980.00  -          42,980.00    ปณุยนุช

 21) โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ)์     22,500.00 -           -           -          22,500.00    รพ., สสอ.

 22) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

  - โครงการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารอ้าเภอปางศิลาทอง ปี 2563     15,800.00 -           -           -          15,800.00    สุรีวรรณ

  - โครงการร้านอาหารลดเค็ม ลดโรค ห่างไกลความหวาน อ.ปางศิลาทอง ปี 2563      7,500.00 -           -           -          7,500.00     สุรีวรรณ

  - โครงการการเฝ้าระวังการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพอ้าเภอปาง

ศิลาทองปี 2563
    15,500.00 -           -           -          15,500.00    สุรีวรรณ

 รวมงบประมำณ แผนที ่3 (บำท)     239,820.00               -       42,980.00              -   282,800.00    

แผนที ่4  กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

 23) โครงการคลินิกสุขภาเกษตรกรในสถานบริการอ้าเภอปางศิลาทอง ปี 2563 -             -           -           -          -             ทัชชา

 รวมงบประมำณ แผนที ่4 (บำท)              -              -              -              -   -            

42,980.00    1,051,355.29  -             รวมทัง้สิ้น E1 1,008,375.29  -             



 เงินบ ำรุง  ท้องถ่ิน กองทนุต ำบล  อ่ืนๆ รวม

กำรจดัสรรงบประมำณตำมแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพปำงศิลำทอง  จงัหวัดก ำแพงเพชร

ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรมหลัก
 งบประมำณปีงบประมำณ 2563  (บำท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนที ่5  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ(Primary Care Cluster)

 24) โครงการพัฒนาเครือข่ายก้าลังคนด้านสุขภาพ และอสม.
 - โครงการ อสม. ปางศิลาทองรวมใจ รวมพลคนสร้างสุขภาพ เนื่องในวนั อสม.แหง่ชาติ 20 มี.ค.     96,000.00 -           -           -          96,000.00     อลงกต
 - โครงการพฒันาศักยภาพ  อสม. ปฏบิติังานใหม่  ประจ้าป ี 2563 ตามหลักสูตรฝึกอบรม

มาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  กระทรวงสาธารณสุข     65,000.00             -               -              -   65,000.00     อลงกต

 รวมงบประมาณ แผนที ่5 (บาท) 161,000.00 -          -          -         161,000.00 
แผนที ่6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 25) โครงการป้องกนัและควบคุมการด้ือยาต้านจลุชีพและการใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผล      7,200.00 -           -           -          7,200.00     ฝ่ายเภสัชกรรม

 26) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย     32,800.00 -           -           -          32,800.00    รวิชา
 27) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด     15,000.00 -           -           -          15,000.00    มงคล
 28) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูติกรรม)      4,000.00 -           -           -          4,000.00     มงคล
 29) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  5 สาขาหลัก (อายุรกรรม)               -   -           -           -          -             อนุสรา
 30) โครงการคลินิกเลิกบุหร่ีในสถานบริการ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลา
ทอง จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2563     22,500.00 -           -           -          22,500.00    ทัชชา

 E2 : ยุทธศาสตร์ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)



 เงินบ ำรุง  ท้องถ่ิน กองทนุต ำบล  อ่ืนๆ รวม

กำรจดัสรรงบประมำณตำมแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพปำงศิลำทอง  จงัหวัดก ำแพงเพชร

ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรมหลัก
 งบประมำณปีงบประมำณ 2563  (บำท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนที ่6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
 31) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง)               -   -           -           -          -             

 ปณุยนุช, 

ศรีวรรณ

 32) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง   156,058.00 -           -           -          156,058.00  ปุณยนุช

 33) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต     12,000.00 -           -           -          12,000.00    ศรีวรรณ
 34) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา               -   -           -           -          -             ศรีวรรณ

 รวมงบประมาณ แผนที ่6 (บาท)  249,558.00            -              -              -   249,558.00 
แผนที ่7  การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉนิครบวงจรและระบบการส่งตอ่

 รวมงบประมาณ แผนที ่7 (บาท)              -              -              -              -   -            
แผนที ่8  การพัฒนาตามโครงการเฉลิมกระเกียรตแิละพ้ืนทีเ่ฉพาะ

 35) โครงการเฉลิมพระเกียรติ (TB) 12,000.00    -           -           -          12,000.00    น้ าผ้ึง
 รวมงบประมาณ แผนที ่8 (บาท)    12,000.00            -              -   12,000.00   

แผนที ่9  อุตสาหกรรมทางการแพทย์
 รวมงบประมาณ แผนที ่9 (บาท)              -              -              -              -   -            

           -    รวมทัง้สื้น E2  422,558.00            -              -   422,558.00 



 เงินบ ำรุง  ท้องถ่ิน กองทนุต ำบล  อ่ืนๆ รวม

กำรจดัสรรงบประมำณตำมแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพปำงศิลำทอง  จงัหวัดก ำแพงเพชร

ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรมหลัก
 งบประมำณปีงบประมำณ 2563  (บำท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนที ่10  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพ

 36) (1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่
ในองค์กร

  544,480.00 -           -           -          544,480.00  ชนาพร

36) (2) โครงการบริหารจัดการก าลังด้านสุขภาพ   245,600.00 -           -           -          245,600.00  อลงกต
 รวมงบประมาณ แผนที ่10 (บาท)  790,080.00            -              -              -   790,080.00 

แผนที ่11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 37) โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเส่ียง (โรงพยาบาล)      5,000.00             -               -              -   5,000.00     คณะท างาน ITA

 แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาแนวทางการขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน              -              -              -              -   -             งานบริหาร
 38) โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเส่ียง (สาธารณสุข
อ าเภอ)

             -              -              -              -   -             อลงกต

 39) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ HA     77,330.00             -               -              -   77,330.00    มงคล
 40) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (PMQA)              -              -              -              -   -             อลงกต

 E4 : แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

           -   790,080.00  รวมทัง้สิ้น E3  790,080.00            -   

 E3 : ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

           -   



 เงินบ ำรุง  ท้องถ่ิน กองทนุต ำบล  อ่ืนๆ รวม

กำรจดัสรรงบประมำณตำมแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพปำงศิลำทอง  จงัหวัดก ำแพงเพชร

ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรมหลัก
 งบประมำณปีงบประมำณ 2563  (บำท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนที ่11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 41) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว)              -              -              -              -   -             อลงกต
 42) โครงการกิจกรรม 5 ส.(Big Cleaning Day)  ประจ าปีงบประมาณ 2563     16,650.00             -               -              -   16,650.00    คณะกรรมการ 5ส.

 แผนปฏิบัติการ : การสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ของรพ.และรพสต. และแผน
ตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัย     15,240.00             -               -              -   15,240.00    ทีม ENV.

 แผนปฏิบัติการ : การส่งตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ า     50,000.00             -               -              -   50,000.00    ทีม ENV.
 แผนปฏิบัติการ : การตรวจสุขภาพ อวัยวะทางด้านหู (การได้ยิน), ตา (การมองเห็น)     10,500.00             -               -              -   10,500.00    ทีม ENV.

 รวมงบประมาณ แผนที ่11 (บาท)  174,720.00            -              -              -   174,720.00 
แผนที ่12  การพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขภาพ

 รวมงบประมาณ แผนที ่12 (บาท)              -              -              -              -   -            
แผนที ่13  การบริหารจัดการดา้นการเงินการคลังสุขภาพ

 43) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังโรงพยาบาลปางศิลาทอง 
และรพ.สต. ในอ าเภอปางศิลาทอง              -              -              -              -   -             คณะกรรมการ CFO

 รวมงบประมาณ แผนที ่13 (บาท)              -              -              -   -            

 E4 : แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)



 เงินบ ำรุง  ท้องถ่ิน กองทนุต ำบล  อ่ืนๆ รวม

กำรจดัสรรงบประมำณตำมแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพปำงศิลำทอง  จงัหวัดก ำแพงเพชร

ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรมหลัก
 งบประมำณปีงบประมำณ 2563  (บำท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนที ่14  การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดา้นสุขภาพ

 แผนปฏิบัติการ : เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 1. การประชุมน าเสนอผลงานและจัดท าแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 
2563 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

     4,200.00 -           -           -          4,200.00     คปสอ.

 2. การประชุม คปสอ.      9,000.00 -           -           -          9,000.00     คปสอ.
 3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.      2,880.00 -           -           -          2,880.00     คณะกรรมการบริหาร

 รวมงบประมาณ แผนที ่14 (บาท)    16,080.00            -              -              -   16,080.00   
แผนที ่15  การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายดา้นสุขภาพ

 รวมงบประมาณ แผนที ่15 (บาท)              -              -              -              -   -            

2,411,813.29  -             42,980.00    -            2,454,793.29  

-          

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น E4 190,800.00 -          190,800.00 -         



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการส่งเสรมิการฝากครรภ์   1.แยกหญิงต้ังครรภท์ี่มี หญิงต้ังครรภ ์155 คน 1ต.ค.62 249,040.73 รัชนี

ตามมาตรฐานANCคุณภาพ ภาวะเส่ียงออกจาก สามี 155 คน ถึง 30ก.ย.63 อ านวยพันธ์วิไล

กิจกรรม กลุ่มปกติ ทชัชา

1.ดูแลตามมาตรฐาน ANC   2.ใหก้ารดูแลเฉพาะ คุ่ยสวา่ง

คุณภาพ (รายละเอียดแนบทา้ย) รายบคุคลเพื่อปอ้งกัน

2.หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการตรวจ ลดภาวะแทรกซ้อนที่

ร่างกายและทางหอ้งปฏบิติัการ อาจเกิดขึ้น เช่น ซีด, 

 -ค่า Lab พื้นฐาน ลูกตัวเล็ก,คลอดก่อน

คร้ังที่ 1  (551.44 บาท/คน ) ก าหนด,ตกเลือดหลังคลอด,

HIV= 105 บาท, VDRL= 60 บาท, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์

HBS Ag =120บาท, CBC= 203.95 บาท, ต่างๆ

Blood group =3.65บาท, Rh =5.84 บาท,

DCIP= 37 บาท, Urine Dip Stick = 16 บาท

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการฝากครรภ์ตามมาตรฐาน ANC คุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ

249,040.73

หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (กลุ่มอนามยัแมแ่ละเดก็)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

1



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการฝากครรภ์ตามมาตรฐาน ANC คุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (กลุ่มอนามยัแมแ่ละเดก็)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

เปน็เงนิ 85,473.20 บาท

คร้ังที่ 2  (167.10บ/คน )

VDRL = 60 บาท, VDRL = 60 บาท

Hct = 2.1 บาท

เปน็เงนิ 25,900.50 บาท

–ค่า LAB พื้นฐาน สามี (405.95 บาท/คน) สามีของหญิงต้ังครรภ์

CBC = 203.95 บาท, DCIP = 37 บาท  จ านวน 155 คน

HIV = 105 บาท, VDRL = 60 บาท

เปน็เงนิ 62,922.25 บาท

–ค่า LAB พเิศษ (ตรวจเฉพาะรายที่เส่ียง)

GCT = 12.5 บาท รวม Glucose=65.38 50%ของ155(78คน)

OGTT = 50 บาท รวม Glucose=127.52 15%ของ155(24คน)

2



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการฝากครรภ์ตามมาตรฐาน ANC คุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (กลุ่มอนามยัแมแ่ละเดก็)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

2hr.PP = 25 บาท, Hct = 2.1 บาท

U/A = 20 บาท, HIV = 105 บาท 5%ของ155(8คน)

BUN = 32 บาท, Creatinine = 47.5 บาท

TFT = 600 บาท, LFT = 653.06 บาท

U/S = 200 บาท 155คน*2คร้ัง

NST= 100 บาท 20%ของ155(31คน)

เปน็เงนิ 74,744.78 บาท

เปน็เงนิทั้งหมด 249,040.73 บาท

3



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

โครงการส่งเสริมยาเม็ดแก่หญงิตั้งครรภแ์ละหลังคลอด 1.หญิงต้ังครรภ ์หลังคลอด หญิงต้ังครรภ ์155 คน 1ต.ค.61 97,875.56 รัชนี

กิจกรรม ภายในเครือข่ายฯ ได้รับ ถึง 30ก.ย.62 อ านวยพันธ์วิไล

1.สนับสนุนยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กโฟเลทและ ยาเม็ดตามชุดสิทธิ ทชัชา

ไอโอดีน และยาเม็ดเสริมแคลเซียมแก่ ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง คุ่ยสวา่ง

หญิงต้ังครรภใ์นเครือข่ายฯอย่างต่อเนื่อง 2.หญิงต้ังครรภท์ี่มีภาวะ หญิงต้ังครรภซี์ด

2.สนับสนุนยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เส่ียงซีดและน้ าหนักน้อย 25%ของ155(39คน)

วติามินบรีวมแก่หญิงต้ังครรภท์ี่มีภาวะเส่ียง ในเครือข่ายฯได้รับยาเม็ด ขาดสารอาหาร

ภายในเครือข่ายฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขภาวะเส่ียง 15%ของ155(24คน)

3.สนับสนุนยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กโฟเลทและ 3.ปอ้งกัน-ลดภาวะ

ไอโอดีน แก่หญิงหลังคลอดภายในเครือข่ายฯ แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

ทกุคนอย่างต่อเนื่องจนครบ 6เดือน เช่น ซีด, ลูกน้ าหนักน้อย, 

4.ใหโ้ภชนศึกษาหญิงต้ังครรภใ์นหลักสูตร คลอดก่อนก าหนด,

โรงเรียนพอ่แม่ ตกเลือดหลังคลอด

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสริมยาเมด็แก่หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

ผู้รับผิดชอบ

97,875.56

หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (กลุ่มอนามยัแมแ่ละเดก็)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

4



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสริมยาเมด็แก่หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (กลุ่มอนามยัแมแ่ละเดก็)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

5.ดูแลหลังคลอดและตรวจหลังคลอดโดย

บคุลากรสาธารณสุข

6.ติดตามเยี่ยมหลังคลอดเชิงรุกโดยบคุลากร

สาธารณสุขและอสม. เชี่ยวชาญแม่และเด็ก

 -ค่ายา Obomin (กระปกุ) คนละ 210 เม็ด

จ านวน1,085กระปกุ ๆละ53.50บาท

เปน็เงนิ 58,047.50 บาท

–ค่ายา Calcium cabonate(1,250mg)

คนละ 140 เม็ด เปน็ 21,700 เม็ด

กล่องละ 500 เม็ด 185 บาท จน. 44 กล่อง 

เปน็เงนิ 8,140 บาท

–ค่ายา FF  (1,000เม็ด/กล่อง)

คนละ 540 เม็ด จ านวน 21,060 เม็ด

5



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสริมยาเมด็แก่หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (กลุ่มอนามยัแมแ่ละเดก็)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

จ านวน 22 กล่อง ๆ ละ 200 บาท

เปน็เงนิ 4,400 บาท

–ค่ายา Bco  (1,000เม็ด/กระปกุ)

คนละ 540 เม็ด จ านวน 12,960 เม็ด

จ านวน 13 กระปกุ ๆ ละ 120.62 บาท

เปน็เงนิ 1,568.06 บาท

 -ค่ายา MTV (1,000เม็ด/กระปกุ)

คนละ 540 เม็ด จ านวน 12,960 เม็ด

–ค่ายาTriferdine คนละ 180 เม็ด

จน. 27,900 เมด็ จน. 930 กระปกุละ25 บาท 

เปน็เงนิ 23,250 บาท

รวมเปน็เงนิ 97,875.56 บาท

จ านวน 13 กระปกุๆ ละ 195 บาท เปน็เงนิ 2,470 บาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1  โครงการตดิตามหญิงตั้งครรภน้้์าหนักตวัน้อย 1.หญิงต้ังครรภท์ี่มภีาวะ 1.อตัราส่วนการตายมารดา หญิงต้ังครรภม์ภีาวะ ต.ค.62 รัชนี

เพ่ือเฝ้าระวังเดก็แรกเกิดน้้าหนักตวัน้อย เส่ียงลูกน้ าหนกันอ้ยใน ไมเ่กนิ17ต่อแสนการเกดิ เส่ียงลูกน้ าหนกันอ้ย ถึง อ านวยพนัธ์วิไล

อ้าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก้าแพงเพชร ปี 2563 เครือข่ายฯ ได้รับการส่งเสริม มชีีพ จ านวน 60 คน ก.ย.63 ทชัชา

 1.สนบัสนนุใหส้ถานบริการในเครือข่ายฯ สุขภาพและโภชนาการ 2.ร้อยละ 20ของการตาย คุ่ยสว่าง

เฝ้าระวังโภชนาการหญิงต้ังครรภใ์น 2. หญิงต้ังครรภท์ี่มนี้ าหนกั มารดาจากสาเหตุตกเลือด
คลินกิฝากครรภอ์ย่างมปีระสิทธิภาพโดยใช้ ตัวนอ้ยได้รับการติดตาม ลดลงจากป ี61

  -การฟภาวะโภชนาการ(VC) เยี่ยมบา้น ร้อยละ 100 3.ร้อยละหญิงต้ังครรภท์ี่มี

 –ภาพชุดอาหารทดแทนและ 3.ปอ้งกนั-ลดภาวะ ภาวะเส่ียง

โมเดลอาหารส าหรับหญิงต้ังครรภ์ แทรกซ้อนที่อาจเกดิขึ้นเช่น 4.ร้อยละหญิงต้ังครรภ์

2. สถานบริการคัดกรองหญิงต้ังครรภท์ี่น้ าหนกั ลูกน้ าหนักน้อย,คลอดกอ่น ที่มคีวามเส่ียงทกุราย

ตัวนอ้ย ก าหนด,ตกเลือด ไมว่่าด้วยสาเหตุใด ต้องได้

รับการจัดการและส่งต่อ

ดูจาก BMI,Hct < 33,GA 26 Week 

น้ าหนกัไมข่ึ้น หรือขึ้น < 0.5 

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ : 3 โครงการตดิตามหญงิตั้งครรภ์น้้าหนักตวัน้อย เพ่ือเฝ้าระวังเดก็แรกเกิดน้้าหนักตวัน้อย อ้าเภอปางศิลาทอง ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดับ
โครงการ/

กจิรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ : 3 โครงการตดิตามหญงิตั้งครรภ์น้้าหนักตวัน้อย เพ่ือเฝ้าระวังเดก็แรกเกิดน้้าหนักตวัน้อย อ้าเภอปางศิลาทอง ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดับ
โครงการ/

กจิรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

3.สถานบริการใหสุ้ขศึกษารายบคุคล/รายกลุ่ม

แกห่ญิงต้ังครรภท์ี่น้ าหนกัตัวนอ้ย และการบนัทกึ
ข้อมลูโภชนาการตามแบบฟอร์มฯ

4.ทีม MCH ระดับอ าเภอลงพืน้ที่ติดตามเยีย่มบ้าน

หญงิต้ังครรภ์ที่น้ าหนักตัวน้อยร่วมกับสถานบริการ

เพือ่ประเมินพฤติกรรมการปฏบิติัตัวและใหค้ าแนะน า
5. สถานบริการติดตามหญิงต้ังครรภ ์คร้ังที่ 3 

ช่วง GA 32 weeks (สถานบริการ) 

6. สรุปผลการด าเนนิงาน 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการการขบัเคลื่อน พรบ.ควบคุม 1. เฝ้าระวังเชิงรุก ร้านค้าในอ าเภอ ต.ค.62 6,000 6,000 ทชัชา

การสง่เสริมการตลาดอาหาร ในการจ าหนา่ย ปางศิลาทอง ถึง คุ่ยสว่าง

ส าหรับทารกและเดก็เลก็ ป ี2560 อาหารส าหรับทารก ก.ย.63 รัชนี

ระดบัอ าเภอ และเด็กเล็กในพื้นที่ อ านวยพนัธ์วิไล

1. จัดท าทะเบยีนร้านค้า/ร้านช า อ.ปางศิลาทอง 

ที่มกีารจ าหนา่ยอาหารส าหรับ 2.เพื่อประชาสัมพนัธ์

ทารกและเด็กเล็กในพื้นที่ อ. พรบ.ควบคุมการ

ปางศิลาทอง ส่งสริมฯใหก้บัผู้มี

2.ชี้แจ้ง พรบ.ใหก้บัเจ้าหนา้ที่ ส่วนเกี่ยวข้อง 

สาธารณสุข/เครือข่ายที่มส่ีวนเกี่ยวข้อง 

3.เฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน

สุ่มตรวจร้านค้า/ร้านช าที่มกีาร

จ าหนา่ยอาหารส าหรับทารก

และเด็กเล็ก ปลีะ 2 คร้ัง

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดับ
โครงการ/

กจิรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ : 4 โครงการเฝ้าระวังเชงิรุกตามพรบ.ควบคุมการสง่เสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเดก็เลก็ ปี 2560 อ.ปางศิลาทอง ปี 2563
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดับ
โครงการ/

กจิรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ : 4 โครงการเฝ้าระวังเชงิรุกตามพรบ.ควบคุมการสง่เสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเดก็เลก็ ปี 2560 อ.ปางศิลาทอง ปี 2563

ครั้งที่ 1 เดอืน ธันวาคม  62 ทชัชา

ครั้งที่ 2 เดอืน มถุินายน 63 คุ่ยสว่าง

4. ประชาสัมพนัธ์ พรบ.ฯ รัชนี

5.ช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียน อ านวยพนัธ์วิไล

/พบเหน็การกระท าผิด

แจ้งผ่านทางโทรศัพท/์ Line รับเร่ือง

ร้องเรียน 

ระดบัต าบล

1. จัดท าทะเบยีนร้านค้า/ร้านช า

ที่มกีารจ าหนา่ยอาหารส าหรับ

ทารกและเด็กเล็กในพื้นที่

รับผิดชอบ 

2.ประชาสัมพนัธ์ พรบ.ฯ

ใหก้บัร้านค้า/ร้านช า/ศพด. ในพื้นที่ 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดับ
โครงการ/

กจิรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ : 4 โครงการเฝ้าระวังเชงิรุกตามพรบ.ควบคุมการสง่เสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเดก็เลก็ ปี 2560 อ.ปางศิลาทอง ปี 2563

(1) หอกระจายข่าว ทชัชา

(2) ที่ประชุม คุ่ยสว่าง

(3) เครือข่าย อสม. รัชนี

3.เฝ้าระวังการจ าหนา่ยอาหาร อ านวยพนัธ์วิไล

ส าหรับทารกและเด็กเล็ก

ในสถานบริการ/ศพด./ร้านค้า

อย่างต่อเนื่อง 

สิ่งสนับสนุน

สตกิเกอร์ประชาสมัพันธ์ พรบ.ฯ

จ านวน 100 แผ่นๆ ละ 60 บาท 

จ านวน 6,000 บาท 

รวมทั้งหมด 6,000 บาท 
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P I R A B

    -ภาคี เครือขา่ย โครงการ 1.เงินบ ารุง รพ.    โครงการเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จ     -ประชาสัมพนัธป์ระชาชนเขา้ถงึนโยบาย     - พฒันาระบบANC LR คุณภาพ

มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก อปท . 2.งบบริหารจดัการกลางของ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม ฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์     -พฒันาศักยภาพเจา้หน้าที่/อสม.

อสม. อสค. ต าบลนมแม่แม่ตัวอยา่ง สสจ.ก าแพงเพชร ราชกมุารีฯ     -รณรงค์ฝากท้องเร็ว งานอนามัยแม่และเด็ก

3.งบอปท./ กองทุนต าบล    นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข     -ประชาสัมพนัธก์ารด าเนินงาน     -อบรมฟืน้ฟคูวามรู้และทักษะเจา้หน้าที่

 4.โครงการเงินอดุหนุนทารกแรกเกดิ Milk CODE หลักเกณฑ์วา่ด้วย ส่งเสริมพฒันาการเด็กอาย ุ0-5 ปี และอบรมใหค้วามรู้ครูผู้ดูแลเด็ก ในการเฝ้า

การตลาดอาหารส าหรับทารกและ ระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั

เด็กเล็กและผลิตภณัฑ์ที่เกีย่วขอ้ง 2551

หน่วยงาน : กลุม่งานสง่เสริมสขุภาพ (กลุม่อนามยัแมแ่ละเดก็)

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 
ยทุธศาสตร์ 4 Excellence ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุม่วัย(ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่สตรีและเดก็ปฐมวัย

โครงการที ่1 - 4

ภารกิจพ้ืนฐาน :  บริการ  1) สง่เสริมปอ้งกัน  2) ควบคุมปอ้งกันโรค  3) รักษาพยาบาล  4) ฟ้ืนฟู
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ม.ีค. เม.ย. - ม.ิย. ก.ค. - ก.ย.
ตัวชีว้ัด

   1.พ่อแม่คุณภาพ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. โรงเรียนพ่อแม่ปูย่า่ตายาย จัดบริการโดย

ร้อยละ 100     1.1 มีสถานทีใ่ห้ความรู้

    1.2 รูปแบบการให้ความรู้เป็นแบบมี ส่วนร่วม

   2.หญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65     1.3  มีอุปกรณ์ ส่ือการสอน/แผนการสอน 

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 65     1.4  มีการประเมินผลก่อน-หลังการเข้าร่วมกิจกรรม

    1.5  สามี และญาติ มีส่วนร่วม 

   3.ภาวะโลหิตจางในหญิง ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10 2. MCH Board มีกลไกในการเฝ้าระวงัและแก้ไขปัญหาอยา่งต่อเนือ่ง

ต้ังครรภ์ ไม่เกินร้อยละ 10 3. พัฒนาระบบบริการหญิงต้ังครรภ์ตามมาตรฐาน ANC คุณภาพ

    3.1 มกีารอบรมพัฒนาและฟื้นฟูความรู้ด้านวชิาการงานอนามยัแมแ่ละเด็กแก่

   4.ฝากครรภ์5คร้ังตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 เจ้าหน้าที่ANC ตามเกณฑ์ รพ.มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

เกณฑ์ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 65

หน่วยงาน : กลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ (กลุม่อนามัยแม่และเด็ก)

ล าดับ

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยทุธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุม่วยั (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่สตรีและเด็กปฐมวยั

โครงการที่ 1 - 4

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ม.ีค. เม.ย. - ม.ิย. ก.ค. - ก.ย.

หน่วยงาน : กลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ (กลุม่อนามัยแม่และเด็ก)

ล าดับ

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยทุธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุม่วยั (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่สตรีและเด็กปฐมวยั

โครงการที่ 1 - 4

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

   5.ทารกแรกเกิดน้ าหนัก ไม่เกินร้อยละ 7 ไม่เกินร้อยละ 7 ไม่เกินร้อยละ 7 ไม่เกินร้อยละ 7

น้อยไม่เกินร้อยละ 7

   6.นมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50     3.2 เฝ้าระวงัประเมนิความเส่ียง/กลุ่มปกติดูแลตาม มาตรฐาน ANC คุณภาพ

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 : เฝ้าระวงั  PPH

 -Early detection PPH

   7.ดูแลหลังคลอด3คร้ัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  -เสริมธาตุเหล็กในหญิงวัยเจริญพันธุว์ัยเรียนหญิงต้ังครรภ์  : เสริมสารไอโอดีน

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 65  - จ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนตลอดการต้ังครรภ์และดูแลติดตามการรับประทาน

อยา่งต่อเนือ่ง

   8.ตกเลือดหลังคลอด ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 5  - ตรวจหาระดับไอโอดีนในปัสสาวะหญิงต้ังครรภท์ีม่าฝากครรภค์ร้ังแรก

ไม่เกินร้อยละ 5 : เฝ้าระวงั Preterm

   1).ลดpretermจากสาเหตุinfection โดย

      - ตรวจmultiple dipstick

      - ตรวจภายใน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ม.ีค. เม.ย. - ม.ิย. ก.ค. - ก.ย.

หน่วยงาน : กลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ (กลุม่อนามัยแม่และเด็ก)

ล าดับ

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยทุธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุม่วยั (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่สตรีและเด็กปฐมวยั

โครงการที่ 1 - 4

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

   2).เฝ้าระวงัโภชนาการโดยทีมสหสาขาวชิาชีพ

      - ประเมินVCทุกราย

      - มีCPGในการดูแลหญิงต้ังครรภ์ทีม่ีปัญหา

      - หญิงต้ังครรภ์ทีม่ีปัญหาโภชนาการได้รับการแก้ไขสนับสนุนอาหารเสริม
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

โครงการขบัเคลื่อนการด าเนินงาน 1.พฒันาคลินกิสุขภาพเด็ก KPI ระดับอ าเภอ ต าบลโพธิท์อง 1ต.ค.62 8,740 3,990 4,750 ทชัชา

มหศัจรรย ์1,000 วันแรกของชวีิต ดี(WCC) ในสถานบริการ 1.ต าบลมกีารด าเนนิการ ต าบลหนิดาต ถงึ 30ก.ย.63 คุ่ยสว่าง

อ.ปางศิลาทอง ป ี2563 ใหม้คุีณภาพและมาตรฐาน งานมหศัจรรย์ 1,000 วัน ต าบลปางตาไว 

ตามแนวทางมหศัจรรย์ ร้อยละ 100 

ระดบัอ าเภอ 1000 วันแรกของชีวิต

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ CPM ระดับอ าเภอ 2. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม

2.ประชุมคณะกรรมการ CPM อ.ปางศิลาทอง สุขภาพ ปอ้งกนัโรค ตามชุด

เพื่อวางแผนและติดตามผลการด าเนนิงาน สิทธปิระโยชน์อยา่งครอบคลุม

ไตรมาลละ 1 คร้ัง จ านวน 4 คร้ัง และทั่วถึง

รวมกบั MCH อ.ปางศิลาทอง 3.ขบัเคล่ือนนโยบายมหัสจรรย์

1000 วันแรกของชีวิต

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 5 : โครงการขบัเคลื่อนการด าเนินงานมหัศจรรย ์1,000 วันแรกของชวีิต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดั

บ

โครงการ/

กิจรรมหลกั
วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 5 : โครงการขบัเคลื่อนการด าเนินงานมหัศจรรย ์1,000 วันแรกของชวีิต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดั

บ

โครงการ/

กิจรรมหลกั
วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

3. ประชมุชี้แจง้แนวทางการด าเนินงาน 4.เพื่อใหค้ณะกรรมการ เจ้าหนา้ที่ 3,990

มหศัจรรย ์1,000 วันแรกของชวีิต ระดับอ าเภอฯ มีการขบัเคล่ือน รพ.สต./รพ.ละ

ค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และด าเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 2 คน 

จ านวน 21 คนๆ ละ 150 บาท 5.เพื่อบูรณาการงานและสร้าง รวม 12 คน

เปน็เงิน 3,150 บาท ความร่วมมอืจากครอบครัว เครือขา่ย อสม./

ค่าเอกสารประกอบการประชุม ภาคีเครือขา่ยอละองค์กรต่างๆ ศพด./ชนุชน

จ านวน 21 ชุดๆละ 40 บาท เปน็เงิน 840 บาท ในการพฒันาสุขภาพของสตรี ต าบลละ 3 คน 

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 3,990  บาท ต้ังครรภแ์ละเด็ก 0-2 ปี รวม 9  คน 

4. ผลักดันใหต้ าบลด าเนนิการขับเคล่ือน รวมทั้งส้ิน 

ตามแนวทางมหศัจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 21 คน 

เปา้หมาย 3 ต าบลในพื้นที่อ าเภอปางศิลาทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 5 : โครงการขบัเคลื่อนการด าเนินงานมหัศจรรย ์1,000 วันแรกของชวีิต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดั

บ

โครงการ/

กิจรรมหลกั
วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

5. กิจกรรมสรุปการด าเนินงานดเีดน่ 4,750

ต าบลมหศัจรรย ์1,000 วัน อ.ปางศิลาทอง 

ป ี2563 

ค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เจ้าหนา้ที่

จ านวน 25 คนๆ ละ 150 บาท รพ.สต./รพ

เปน็เงิน 3,750 บาท สสอ./อปท/ชมุชน

ค่าเกยีรติบตัรพร้อมกรอบ จ านวน 5 กรอบ รวม 25 คน 

กรอบละ 200  บาท  เปน็เงิน  1,000 บาท 

เปน็เงิน  4,750  บาท 

ระดบัต าบล KPI ติดตามตัวชี้วัด

1.พฒันาคุณภาพของคลินกิฝากครรภ์ 1.ระดับความส าเร็จของ

(ANC) ตามชุดสิทธิประโยชน ์ พฒันาการเด็กตามเกณฑ์

1.1พัฒนาคุณภาพการฝากครรภ์ เน้นฝากครรภ์ มาตรฐาน

เร็ว ฝากครรภค์รบ 1.1เด็กอายุ 0-5 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 5 : โครงการขบัเคลื่อนการด าเนินงานมหัศจรรย ์1,000 วันแรกของชวีิต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดั

บ

โครงการ/

กิจรรมหลกั
วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

เพ่ิมมาตรการ มพีฒันาการสมวัย

ค้นหาหญิงต้ังครรภเ์ชิกรุก (อสม.แจ้งเจ้าหนา้ที่ ร้อยละ 85 

ทนัทหีากมหีญิงต้ังครรภม์าในพื้นที่)

ใช้เทคโนโลยีในการติดตามการฝากครรภ ์

เพ่ิมมาตรการ 2.ร้อยละ 60 เด็กอาย ุ0-5 ปี

ใช้เทคโนโลยีในการติดตามการฝากครรภ ์ สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉล่ีย

(line Group /Facebook/Tel) ที่อายุ 5 ป ีเพศชาย

1.2 เฝ้าระวังและตดิตามน้ าหนักหญิงตั้งครรภ์ 113 ซม.,เพศหญิง 112 ซม.

ทุกคนที่มารับบริการ ANC โดยใชก้ราฟโภชนาการ 2.1เด็กอายุ 0-5 ปี

บรูณาการการติดตามร่วมกบัโครงการ ได้รับการ

ติดตามหญิงต้ังครรภ์น้ าหนักตัวน้อย อ.ปางศิลาทอง ชั่งน้ าหนกัและ

1.3 ประเมนิพฤติกรรมการบริโภคอาหารทกุคน วัดความยาว/ส่วนสูง

ที่มารับบริการ ANC ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ

1.4 ตรวจสุขภาพช่องปาก 90
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 5 : โครงการขบัเคลื่อนการด าเนินงานมหัศจรรย ์1,000 วันแรกของชวีิต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดั

บ

โครงการ/

กิจรรมหลกั
วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

1.5 ใหข้อ้มลูหรือองค์ความรู้ทีจ่ าเปน็ (โรงเรียนพอ่แม่) 2.2เด็กปฐมวัยมภีาวะเต้ีย

Health Leteracy ส าหรับหญิงต้ังครรภ์ ไมเ่กนิร้อยละ 10

1.6 เร่งรัดการจ่ายยาเมด็เสริมไอโอดีน เหล็ก 2.3เด็กปฐมวัยมภีาวะผอม

โฟลิกทีเ่พียงพอส าหรับการกินยาทุกวนัๆละ 1 คร้ัง ไม่เกนิร้อยละ 5
ตลอดการต้ังครรภแ์ละหลังคลอดที่ใหน้มบตุร 2.4เด็กปฐมวัยมภีาวะอว้น

6 เดือน ไมเ่กนิร้อยละ 10

2.พัฒนาคุณภาพคลนิิกสขุภาพเดก็ด ี(WCC) 

ตามชดุสทิธิประโยชน์

1. สถานบริการคัดกรอง ส่งเสริม ติดตาม

และกระตุ้นพฒันาการเด็ก โดยใช้ DSPM/

TIDA4I 

2.เจ้าหนา้ที่ประเมนิการเจริญเติบโตของเด็ก

โดยกราฟเจริญเติบโต และประเมนิพฤติกรรม

บริโภคอาหารของเด็ก
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 5 : โครงการขบัเคลื่อนการด าเนินงานมหัศจรรย ์1,000 วันแรกของชวีิต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดั

บ

โครงการ/

กิจรรมหลกั
วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

3. แจ้งและอธิบายผลการประเมนิภาวะการเจริญ

เติบโตและแนวโนม้การพิ่มน้ าหนกัของเด็ก

และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก

4.ให้ความรู้ด้านโภชนาการกับพ่อแม่/ผู้ดูแล เป็นกลุ่ม

5. จ่ายยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก เด็กอายุ 6 เดือน 

ถึง 5 ป ีทกุคน กนิทกุสัปดาห ์ละ 1 คร้ัง

6.เจ้าหน้าที่สอนสาธิตให้พ่อแม/่ผู้เล้ียงดูเด็กทุกคน

ใหม้ทีกัษะ มคีวามสามารถในการ

>จุดกราฟการเจริญเติบโตและแปลผล

>จัดอาหารหญงิให้นมบุตร อาหารทารกอายุ 6 - 12 เดือน

และเด็กอายุ 1-2 ป ีที่เหมาะสม 

>การแปรงฟนัใหเ้ด็ก

> การใช้คู่มอื DSPM

> การเล่น การอา่นนทิาน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 5 : โครงการขบัเคลื่อนการด าเนินงานมหัศจรรย ์1,000 วันแรกของชวีิต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดั

บ

โครงการ/

กิจรรมหลกั
วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

7การติดตามเยี่ยมบา้น โดยทมีรพ.สต./อสม.

8.จัดมมุหนงัสือส าหรับเด็กเพื่อใหพ้อ่แม่/ ทชัชา

ผู้เล้ียงดูลูก ในสถานบริการ คุ่ยสว่าง

9.จัดมมุ NDDC (อาหาร/พฒันาการ/ฟนั)

เพื่อใหผู้้ปกครองได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

ระหว่างรอรับบริการ

10.ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก ใหบ้ริการ

ทนัตกรรมปอ้งกนัโดยทาฟลูออไรด์วานชิ

เพ่ิมมาตรการ 

Health Leteracy/ใหค้ าแนะน ารอบด้าน

ส าหรับการเล้ียงลูกอายุ 0- 5 ป ี

(กนิ กอด เล่น เล่า)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 5 : โครงการขบัเคลื่อนการด าเนินงานมหัศจรรย ์1,000 วันแรกของชวีิต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดั

บ

โครงการ/

กิจรรมหลกั
วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

กรณีเดก็ที่มภีาวะน้ าหนักน้ าหน้อย

ภาวะอ้วน/เตี้ย

(1) สถานบริการตรวจสอบข้อมลูเด็กที่มี

ภาวะผอม/อว้น/เต้ีย ทกุคนเพื่อชั่งน้ าหนกั

วัดส่วนสูงซ้ า

(2) วางแผนหาแนวทางการแกไ้ขปญัหา

เด็กน้ าหนกัตัวนอ้ย/เต้ียอว้น /กลุ่มเส่ียง 

ร่วมกบัผู้ดูแล

(3) ใหค้วามรู้ด้านโภชนาการใหก้บัพอ่แม่/ผู้ดูแล

ใช้งบประมาณ

กองทนุ

4.1  จัดหาไข/่นม ใหแ้กเ่ด็กอายุ 0 - 5 ป ี

ที่เต้ีย ผอม เปน็เวลา 180 วัน หรือจนกว่า

เด็กอยู่ในระดับค่อนข้างเต้ีย ค่อนข้างผอม

(4)  สนบัสนนุใหจ้ัดหาอาหารเสริมที่มพีลังงานและโปรตีนสูง

นม/ไข่ ส าหรับเด็กผอม/เต้ีย โดยใช้งบประมาณกองทนุ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 5 : โครงการขบัเคลื่อนการด าเนินงานมหัศจรรย ์1,000 วันแรกของชวีิต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดั

บ

โครงการ/

กิจรรมหลกั
วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

4.2  จัดหาไข/่นม ใหแ้กเ่ด็กอายุ 0 - 5 ป ี

ที่ค่อนข้างเต้ีย ผอม เปน็เวลา 60 วัน หรือจนกว่า

เด็กอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์และสมส่วน

(5) ติดตามชั่งน้ าหนกัเด็กซ้ า ทกุ 1 เดือน 

(6) นดัติดตาม

3.พัฒนาเครื่องมอืที่ใชใ้นการชั่งน้ าหนัก/ งบประมาณ

วัดสว่นสงูใหม้มีาตรฐาน กองทุนต าบล

1) สถานบริการส ารวจที่ชั่งน้ าหนกั/วัดส่วนสูง งบประมาณ

ในชุมชน/ศูนย์เด็กเล็ก/สถานบริการ เงินบ ารุง

2) สนับสนุนให้ชมุชนมกีารจดัซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนัก ของสถานบริการ

/วัดส่วนสูงที่มมีาตรฐาน

3) สถานบริการจดัซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนัก/วดัส่วนสูง

ที่มมีาตรการ และมแีผนการสอบเทยีบ

4.3 มกีารพฒันาระบบติดตามโดยใช้เครือข่ายเข้ามามส่ีวนร่วม 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

โครงการสง่เสริมยาน้ าเสริมธาตเุหลก็ 1.เพื่อใหเ้ด็กปฐมวัย 1.ร้อยละ 70 ของเด็ก เด็กอายุ 6 เดือน 01-ต.ค.-62 96,048 48,024 48,024 ทชัชา

ส าหรับเดก็อาย ุ0 - 5 ป ีอ.ปางศิลาทอง อายุ 6 เดือน - 5 ป ี อายุ 6 เดือน - 5 ป ี ถึง 5 ป ี กย.63 คุ่ยสว่าง

จ.ก าแพงเพชร ป ี2563 ได้รับยาน้ าเสริมธาตุ้หล็ก ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก รพ. 170 คน

การด าเนนิงานในคลินกิเด็กดีในสถานบริการ ตามชุดสิทธิประโยชน ์ ทา่ขึ้น 178 คน

1.ใหค้ าแนะน าด้านโภชนาการในผู้ปกครอง 2.ปอ้งกนัภาวะขาดธาตุเหล็ก หนองหล่ม 107 คน

เด็ก 0 -5 ป ี ในเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป ี หนิดาต 289 คน

2.สนบัสนนุกสนจ่ายยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก เพชรเจริญ 110 คน

ในเด็ก 6 เดือน - 5 ป ีทกุคนที่มารับบริการ คลองปลาสร้อย 190 คน

ในคลินกิเด็กดี ตามชุดสิทธิประโยชน์ รวม 1,044 คน

(จ่ายวันที่เด็กมารับบริการวัคซีน 2,4,6,9,

12,18 เดือน 2 ป ีและ 4 ป ี)

อายุ 6 เดือน - 2 ป ีได้รับยาน ้าเสริมธาตุเหล็ก

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 6 : โครงการสง่เสริมยาน้ าเสริมธาตเุหลก็ในเดก็ 0- 5 ปี อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

ที่มปีริมาณธาตุเหล็ก 12.5 มลิลิกรัม สัปดาหล์ะ 1 คร้ัง

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลกั
วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 6 : โครงการสง่เสริมยาน้ าเสริมธาตเุหลก็ในเดก็ 0- 5 ปี อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลกั
วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

เด็กอายุ 2-5 ป ีได้รับยาน ้าเสริมธาตุเหล็ก

ที่มปีริมาณธาตุเหล็ก 25 มลิลิกรัม

สัปดาหล์ะ 1 คร้ัง

3. สถานบริการมรีะบบติดตามการกนิยาน้ า

เสริมธาตุเหล็ก 

ยาน้ าเสริมธาตุเหล็กส าหรับเด็ก 6 เดือน- 5 ป ี

Ferrous fumarate suspension 76 mg/5 ml

(FEERROKID) (60 ml) จ านวน 4 ขวด/คน/ป ี

รวมทั้งส้ินจ านวน  4,176 ขวดๆละ 23  บาท 

เปน็เงิน  96,048   บาท 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

โครงการยกระดบัระบบบริการ 1.ยกระดับระบบ KPI Moniter ทกุเดอืน ต.ค 62 9,450 9,450 ทชัชา

พัฒนาการเดก็ปฐมวัย อ.ปางศิลาทอง บริการพฒันาการ 1.เด็กกลุ่มเปา้หมาย ก.ย 63 คุ่ยสว่าง

ป ี2563 เด็กปฐมวัย อ.ปางศิลาทอง (9,18,30,42,60) ได้รับ

ระดบัอ าเภอ ใหม้คุีณภาพ และมาตรฐาน การประเมนิพฒันาการ

1.ชี้แจ้งแนวทางการด าเนนิงาน 2.เพื่อใหเ้ด็กในพื้นที่ ร้อยละ 100 

พฒันาการเด็กปฐมวัย ป ี2563 ของอ.ปางศิลาทอง 2.เด็ก 9,18,30,42,60 

2. ก ากบัติดตามผลการด าเนนิงาน ที่ต้องได้รับการประเมนิ พฒันาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20 

ผ่านทาง Line Group (ผู้รับผิดชอบ) ปละกระตุ้นพฒันาการเข้าถึง 3.เด็กสงสัยล่าช้าได้รับการ

ทกุวันที่ 20 และ 30 ของทกุเดือน บริการทกุคน ติดตาม ร้อยละ 100 

2.การก ากบั ติดตาม (ต่อ) 4.เด็กพฒันาการล่าช้า 

วันที่ 20 ของทกุเดือน แจ้งผลสถานการณ์ ได้รับการกระตุ้นด้วย

ใหผ้อ.รพ.สต.รับทราบ เพื่อก ากบัติดตาม TEDA4I ร้อยละ 100

และสรุปผลการการด าเนนิงานทกุเดือน

ผ่านทาง ประชุมประจ าเดือน 

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 7 : โครงการยกระดบัระบบบริการพัฒนาการเดก็ปฐมวัย อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลกั
วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 7 : โครงการยกระดบัระบบบริการพัฒนาการเดก็ปฐมวัย อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลกั
วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

3.ทมีระดับอ าเภอลงพื้นที่ติดตาม

4. พฒันาศักยภาพทมีผู้รับผิดชอบงาน

พฒันาการเด็กปฐมวัย อ.ปางศิลาทอง 

ใช้งบประมาณ ร่วมกบักจิกรรม

ประชุมขับเคล่ือนมหศัจรรย์ 1,000 วัน

5. กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้การใชเ้ครื่องมอื 1.เพื่อใหค้รูศพด./รร.อนบุาล ครูศพด./รร.อนบุาล 9,450 บาท 9,450 ทชัชา

ประเมนิและกระตุ้นพัฒนาการ(DSPM) มคีวามรู้ความเข้าใจเร่ือง จ านวน 35  คน คุ่ยสว่าง

ส าหรับครูผู้ดแูลเดก็  อ.ปางศิลาทอง การใช้เคร่ืองมอืเฝ้าระวัง

ค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและ และส่งเสริมพฒันาการ

เคร่ืองด่ืม จ านวน  35 คนๆละ 150 บ. เด็กปฐมวัย (DSPM) 

เปน็เงิน  5,250  บาท 

ค่าวิทยากร จ านวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บ.

เปน็เงิน 3,600 บาท 

เด็กที่มปีญัหาร่วมกบัทมีระดับต าบล (ทมีระดบัอ าเภอชว่ยกัน)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 7 : โครงการยกระดบัระบบบริการพัฒนาการเดก็ปฐมวัย อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลกั
วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

5. กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้การใชเ้ครื่องมอื

ประเมนิและกระตุ้นพัฒนาการ(DSPM)

ส าหรับครูผู้ดแูลเดก็  อ.ปางศิลาทอง

ค่าไวนลิ จ านวน 1 ปา้ย เปน็เงิน 600 บาท

รวมเปน็เงินทั้งหมด 9,450 บาท 

สถานบริการ KPI Moniter ทกุเดอืน 

1. ส ารวจเด็กที่มจีริงในพื้นที่ เพื่อจัดท า 1.เด็กกลุ่มเปา้หมาย

ฐานข้อมลูกลุ่มเปา้หมายใหเ้ปน็ปจัจุบนั (9,18,30,42,60) ได้รับ

2.คัดกรองและประเมนิพฒันาการเด็ก การประเมนิพฒันาการ

ด้วยเคร่ืองมอื DSPM เด็กอายุ ร้อยละ 100 

9,18,30,42,60 เดือน ทกุคนในพื้นที่ 2.เด็ก 9,18,30,42,60 

ของตนเอง พฒันาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20 

3.แจ้งผลการประเมนิพฒันาการใหก้บั 3.เด็กสงสัยล่าช้าได้รับการ

ผู้ปกครองเด็กรับทราบ ติดตาม ร้อยละ 100 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 7 : โครงการยกระดบัระบบบริการพัฒนาการเดก็ปฐมวัย อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลกั
วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

4.เด็กที่สงสัยล่าช้า แจ้งแนวทางการ

กระตุ้นพฒันาการและติดตาม 1 เดือน 

5.ติดตามเด็กที่สงสัยล่าช้าใหไ้ด้รับการตรวจ

พฒันาการซ้ า ภายใน 1 เดือน ทกุราย 

และส่งต่อเด็กทนัทเีมื่อเด็กมพีฒันาการล่าช้า 

6.มรีะบบการติดตามเด็กปฐมวัย 

กรณีเด็กไมม่าตรวจพฒันาการตามก าหนด

เด็กสงสัยล่าช้า/เด็กล่าช้า ใหไ้ด้รับบริการ

6.1 เครือข่ายช่วยด้วย (กรณีเด็กอยู่ต่างต าบล

ใหร้พ.สต.ที่เด็กอยู่เปน็ผู้ตรวจ และส่งต่อข้อมลู

ใหก้บัพื้นที่รับผิดชอบเด็ก)

6.2 ติดตามเยี่ยมบา้นเด็กทกุรายที่พบปญัหา

ร่วมกบัเครือข่าย (ระดับอ าเภอ/อสม/แกนน า)

7.มกีจิกรรมในการส่งเสริมพฒันาการเด็ก/การสร้างนวัตกรรมในพื้นที่ (ใช้งบประมาณกองทนุ)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 7 : โครงการยกระดบัระบบบริการพัฒนาการเดก็ปฐมวัย อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานสง่เสริมสขุภาพ (กลุ่มอนามัยแม่และเดก็)

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลกั
วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ระบบคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเดก็ 1.เด็กพฒันาการล่าช้า 

ดว้ย TEDA4I อ.ปางศิลาทอง ได้รับการกระตุ้นด้วย

1.สถานบริการคัดกรองพฒันาการเด็ก TEDA4I ร้อยละ 100

แล้วพบว่าล่าช้า ส่งต่อเพื่อกระตุ้นด้วย 

TEDA4I ทกุราย

ต าบลโพธิ์ทอง ส่งต่อ รพ.สต.ทา่ขึ้น/หนองหล่ม

**กรณีเด็กมีโรคร่วม/ซ้ าช้อน ส่งต่อ รพ.เพื่อพบแพทย*์*

ต าบลหนิดาต/ปางตาไว ส่งต่อ รพ.ปางศิลาทอง

2.ระบบการติดตามเด็กที่ต้องกระตุ้นด้วย

TEDA4I 

กรณีเด็กที่ไมม่าตามนดั ภายใน 1 สัปดาห์

ระดับอ าเภอ/ต าบล/เครือข่ายลงพื้นที่

ติดตามเยี่ยมบา้นติดตามเด็ก เพื่อรับทราบ

ปญํหาและหาแนวทางแกไ้ขร่วมกบัผู้ปกครอง
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P (ภาคี) I (การลงทนุ) R (การใชต้วับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

1.พฒันาต าบลมหศัจรรย ์1,000 1.พฒันาภาคีเครือขา่ยการด าเนินงาน 1.มีคณะกรรมการ MCH Board กลไก 1.จดัท าแผนแพร่ประชาสัมพนัธ ์ชุดความรู้ 1.พฒันาศักยภาพบคุลากรระดับ

วนัแรกของชีวติ ระดับอ าเภอ ด้านพฒันาการเด็ก และครอบครัวคุณภาพ หลักในการขบัเคล่ือนงานอนามัยแม่และ คู่มือต่างๆที่เกีย่วขอ้ง อ าเภอเพือ่ขบัเคล่ือนการด าเนินงาน

โดยใช้กลไก MCH Board ผ่านคณะ ตามบริบทของพืน้ที่ เด็กในระดับจงัหวดั 2.ส่งเสริมการใช้ คู่มือ DSPM และคู่มือ ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

อนุกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็ก 2.ส่งเสริมและสนับสนุนการขบัเคล่ือน 2.ส่งเสริมใหโ้รงพยาบาลทุกระดับด าเนิน DAIM แกพ่อ่แม่ ผู้ปกครองที่ดูแลเด็ก 2.พฒันาศักยภาพแกนน าระดับอ าเภอ

ปฐมวยัระดับจงัหวดั พฒันาคุณภาพ นโยบายมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกของชีวติ งานตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 3.ส่ือสารสารฝระและสร้างกระแสสังคม ส่งเสริมบทบาทพอ่แม่เพือ่การเล้ียงดู

ขวีติและระบบสุขภาพอ าเภอ (พชอ.) และพฒันาต าบลส่งเสริมเด็กอาย ุ0-5 ปี 3.ขบัเคล่ือนนโยบายมหศัจรรย ์1,000 วนั เพือ่ส่งเสริมเด็กอาย ุ0-5 ป ีสูงดีสมส่วน เด็กปฐมวยั

2.หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง พม /ศธ. /มท./ สูงดีสมส่วน ฟนัไม่ผุ พฒันาการสมวยั แรกของชีวติและพฒันาต าบลส่งเสริมเด็ก โดยผ่าน social media 3.แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน

อปท. โดยใช้งบประมาณ งบ PP เขตสุขภาพ อาย ุ0-5 ป ีสูงดีสมส่วน ฟนัไม่ผุ พฒันา 4.เผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์best practice มหศัจรรย ์1,000 วนัแรกของชีวติ

3.ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีแผนงานโครง จงัหวดั,อปท. , กองทุนสุขภาพต าบล และ การสมวยั จงัหวดัที่มีความครอบคลุมการชั่งน้ าหนัก โรงพยาบาลต้นแบบ การใหบ้ริการ

การส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริม เอกชน วดัความยาว/ส่วนสูงมากกวา่ ร้อยละ 90 โภชนาการใน ANC / WCC และ

ไอโอดีน ใน อปท. การด าเนินงานมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกของ ต าบลส่งเสริมเด็กอาย ุ0-5 ป ี

ชีวติ โรงพยาบาลต้นแบบการใหบ้ริการ สูงดีสมส่วน ฟนัไม่ผุ พฒันาการสมวยั

โภชนาการใน ANC/WCC และต าบล

ส่งเสริมเด็กอาย ุ0-5 ป ีสูงดีสมส่วน ฟนัไม่ผุ

5.ส่ือสารความรู้ รณรงค์การบริโภคเกลือ

เสริมไอโอดีน

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมปอ้งกัน 2) ควบคุมปอ้งกันโรค 3) รักษาพยาบาล

หน่วยงาน : กลุม่งานสง่เสริมสขุภาพ (กลุม่อนามยัแมแ่ละเดก็)

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยทุธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุม่วัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่สตรีและเดก็ปฐมวัย ปงีบประมาณ 2563

โครงการที ่5 - 7
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

1.พฒันาระบบขอ้มูลของ

เด็ก

1.มีแผนปฎบิติัการ/

แผนด าเนิน

1.พฒันาระบบขอ้มูลของ

เด็ก

1.ร้อยละ 90 ของเด็ก 

0-5 ปี
1.พฒันาระบบขอ้มูลของ

เด็ก

1.ทุกจงัหวดัมีการ

เตรียมการ
1.พฒันาระบบขอ้มูลของ

เด็ก

1.ร้อยละ 85 ของ

เด้กปฐมวยั

อยา่งมีคุณภาพ : 

ประสานงาน

งาน ที่สอดคล้องกบั

สถานการณ์

อยา่งมีคุณภาพ : 

ประสานงาน

ได้รับการคัดกรอง

พฒันาการ
อยา่งมีคุณภาพ : 

ประสานงาน

รณรงค์ส่งเสริมการเล้ียง

ลูก
อยา่งมีคุณภาพ : 

ประสานงาน มีพฒันาการสมวยั

 IT จดัการระบบขอ้มูล

ส่งต่อ
เด็กปฐมวยัในพืน้ที่

 IT จดัการระบบขอ้มูล

ส่งต่อ

2.ร้อยละ 20 ของเด็ก 

0-5 ปี
 IT จดัการระบบขอ้มูล

ส่งต่อ

ด้วยนมแม่และสัปดาห์

คัดกรอง
 IT จดัการระบบขอ้มูล

ส่งต่อ

2.ร้อยละ 100 ของ

สถานพฒันา

ขอ้มูลภายในเครือขา่ย 

รวม

2.บคุลากรสาธารณสุข

และภาคี

ขอ้มูลภายในเครือขา่ย 

รวม

ได้รับการคัดกรอง

พฒันาการ
ขอ้มูลภายในเครือขา่ย 

รวม

พมันาการเด็กปฐมวยั ขอ้มูลภายในเครือขา่ย 

รวม

เด็กปฐมวยัสังกดั

กระทรวง

ทั้งมีขอ้มูลรายบคุคล

เพือ่ระบบ

เครือขา่ยได้รับการ

พฒันาศักยภาพ

ทั้งมีขอ้มูลรายบคุคล

เพือ่ระบบ

พบสงสัยล่าช้า ทั้งมีขอ้มูลรายบคุคล

เพือ่ระบบ

2.เยีย่มเสริมพลังการ

ด าเนิน
ทั้งมีขอ้มูลรายบคุคล

เพือ่ระบบ

สาธารณสุข ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน

คัดกรองติดตามเด็กเขา้

สู่ระบบ

ใหม้ีความรู้ ทักษะการ

ประเมิน

คัดกรองติดตามเด็กเขา้

สู่ระบบ

3.ร้อยละ 90 ของเด็ก 

0-5 ปี

คัดกรองติดตามเด็กเขา้

สู่ระบบ

งานส่งเสริมพฒันาการ

คัดกรอง
คัดกรองติดตามเด็กเขา้

สู่ระบบ

ขัน้ต้น

2.พฒันาศักยภาพพอ่แม่

 ผู้ดูแล

คัดกรองพฒันาการเด็ก

โดยเคร่ือง

2.พฒันาศักยภาพพอ่แม่

 ผู้ดูแล

มีพฒันาการสงสัยล่าช้า

ได้รับ
2.พฒันาศักยภาพพอ่แม่

 ผู้ดูแล

กระตุ้น ติดตาม

พฒันาการเด็ก
2.พฒันาศักยภาพพอ่แม่

 ผู้ดูแล

3.อตัรากนินมแม่ของ

ทารกแรก

เด็กและครอบครัวรวมถงึ มือ DSPM และทักษะ

การส่ือสาร

เด็กและครอบครัวรวมถงึ การติดตาม/ส่งต่อ เด็กและครอบครัวรวมถงึ 0-5 ปี เด็กและครอบครัวรวมถงึ เกดิถงึ 6 เดือนไม่น้อย

กวา่ร้อยละ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสขุประจ าปงีบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยทุธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุม่วัย (ดา้นสขุภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่สตรีและเดก็ปฐมวัย ปงีบประมาณ 2563

โครงการที ่5 - 7

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3 บริการ 1) สง่เสริมปอ้งกัน 2) ควบคุมปอ้งกันโรค 3) รักษาพยาบาล

หน่วยงาน : กลุม่งานสง่เสริมสขุภาพ (กลุม่อนามยัแมแ่ละเดก็)
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บคุลากรในด้านการใช้

เคร่ือง
กบัผู้ปกครอง

บคุลากรในด้านการใช้

เคร่ือง

4.ร้อยละ 65 ของเด็ก

ปฐมวยัที่

บคุลากรในด้านการใช้

เคร่ือง

3.สร้างความรอบรู้หลัก

ด้าน

บคุลากรในด้านการใช้

เคร่ือง

50

มือตรวจ การเฝ้าระวงั 

และ
3.สถานพฒันาเด็ก

ปฐมวยัสังกดั

มือตรวจ การเฝ้าระวงั 

และ

ได้รับการคัดกรองแล้ว

พบวา่มี

มือตรวจ การเฝ้าระวงั 

และ

สุขภาพเพือ่ส่งเสริม

สุขภาพ

มือตรวจ การเฝ้าระวงั 

และ
4.ร้อยละ 65 ของเด็ก

ปฐมวยัที่ได้

การส่งต่อแบบมีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุขมี

การประเมิน

การส่งต่อแบบมีคุณภาพ พฒันาการล่าช้าได้รับ

การกระตุ้น

การส่งต่อแบบมีคุณภาพ เด็กปฐมวยัส่ือสารผ่าน

ช่องทาง

การส่งต่อแบบมีคุณภาพ รับการคัดกรองแล้ว

พบวา่มีพฒันา

3.ใช้ขอ้มูลจาก HDC ใน

การ

ตนเองตามมาตรฐาน

สถานพฒันา

3.ใช้ขอ้มูลจาก HDC ใน

การ

พฒันาการด้วยเคร่ืองมือ 3.ใช้ขอ้มูลจาก HDC ใน

การ

ต่างๆ 3.ใช้ขอ้มูลจาก HDC ใน

การ
การล่าช้าได้รับการ

กระตุ้นพฒันา

ก ากบัติดตามระดับ

จงัหวดั

เด็กปฐมวยัแหง่ชาติ ก ากบัติดตามระดับ

จงัหวดั

มาตรฐาน ก ากบัติดตามระดับ

จงัหวดั

4.ทุกอ าเภอมีการ

ขบัเคล่ือน

ก ากบัติดตามระดับ

จงัหวดั

การด้วยเคร่ืองมือ

มาตรฐาน

อ าเภอ และต าบล การใช้ 4.มีระบบเฝ้าระวงัการ

ละเมิดพระ

อ าเภอ และต าบล การใช้ 5.ร้อยละของพอ่แม่

ผู้ปกครองใช้

อ าเภอ และต าบล การใช้ มหศัจรรย ์1,000 วนั

แรกของ

อ าเภอ และต าบล การใช้ 5.ร้อยละ 60 ของเด็ก 

0-5 ปี

 Line group ราชบญัญติัควบคุมการ

ส่งเสริม

 Line group คู่มือ DSPM ในการ

เล้ียงดูเด็ก

 Line group

ชีวติอยา่งน้อย 2 ต าบล

 Line group สูงดีสมส่วน

4.ติดตามเด็ก (เจา้หน้าที่

 อสม.

การตลาดอาหาร 

ส าหรับทารกและ

4.ติดตามเด็ก (เจา้หน้าที่

 อสม.

6.ร้อยละ 60 ของเด็ก 

0-5 ปี

4.ติดตามเด็ก (เจา้หน้าที่

 อสม.
5.มีระบบเฝ้าระวงัการ

ละเมิด

4.ติดตามเด็ก (เจา้หน้าที่

 อสม.
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จติอาสา) เด็กเล็ก พ.ศ.2560 ใน

ระดับจงัหวดั

จติอาสา)

สูงดีสมส่วน

จติอาสา) พระราชบญัญติัควบคุม

การ

จติอาสา)

5.พฒันาศักยภาพ พอ่แม่ และระดับเขต 5.พฒันาศักยภาพ พอ่แม่ 7.มีกลไกการขบัเคล่ือน

พระราช

5.พฒันาศักยภาพ พอ่แม่ ส่งเสริมการตลาด

อาหารส าหรับ

5.พฒันาศักยภาพ พอ่แม่

ผู้ดูแลเด็กและครอบครัว

ใน
5.มีการสร้างความรอบรู้

ด้านสุขภาพ

ผู้ดูแลเด็กและครอบครัว

ใน
บญัญติัควบคุมการ

ส่งเสริมการ

ผู้ดูแลเด็กและครอบครัว

ใน

ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 

2560

ผู้ดูแลเด็กและครอบครัว

ใน

การดูแลเด็กในการเล้ียงดู เด็กปฐมวยั การดูแลเด็กในการเล้ียงดู ตลาดอาหารส าหรับ

ทารกและ

การดูแลเด็กในการเล้ียงดู ในระดับเขตและระดับ

จงัหวดั

การดูแลเด็กในการเล้ียงดู

อยา่งมีคุณภาพ (Healt 6.มีการขบัเคล่ือนสถาน

พฒันาเด็ก

อยา่งมีคุณภาพ (Healt เด็กเล็ก พ.ศ.2560 ใน

ระดับ

อยา่งมีคุณภาพ (Healt อยา่งมีคุณภาพ (Healt

Leteracy) ปฐมวยัตามมาตรฐาน

สถานพฒันา

Leteracy) เขตและระดับจงัหวดั Leteracy) Leteracy)

6.เคร่ืองชั่งน้ าหนัก ที่วดั

ส่วน
เด็กปฐมวยัแหง่ชาติ

6.เคร่ืองชั่งน้ าหนัก ที่วดั

ส่วน

6.เคร่ืองชั่งน้ าหนัก ที่วดั

ส่วน

6.เคร่ืองชั่งน้ าหนัก ที่วดั

ส่วน

สูงมาตรฐาน 7.มีการขบัเคล่ือน

มหศัจรรย ์1,000

สูงมาตรฐาน สูงมาตรฐาน สูงมาตรฐาน
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7.ขบัเคล่ือนนโยบาย

มหศัจรรย์
วนัแรกของชีวติ

7.ขบัเคล่ือนนโยบาย

มหศัจรรย์

7.ขบัเคล่ือนนโยบาย

มหศัจรรย์

7.ขบัเคล่ือนนโยบาย

มหศัจรรย์

1,000 วนั ในระดับ

อ าเภอและ

1,000 วนั ในระดับ

อ าเภอและ

1,000 วนั ในระดับ

อ าเภอและ

1,000 วนั ในระดับ

อ าเภอและ

ต าบล ขบัเคล่ือนโดยใช้

กลไก พชอ.

ต าบล ขบัเคล่ือนโดยใช้

กลไก พชอ.

ต าบล ขบัเคล่ือนโดยใช้

กลไก พชอ.

ต าบล ขบัเคล่ือนโดยใช้

กลไก พชอ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-ม.ีค.  เม.ย-ม.ิย.  ก.ค.-ก.ย.

1 กลุ่มหญิงต้ังครรภ์

1.ตรวจสุขภาพช่องปาก  ใหทั้นตสุขศึกษา 1.เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนา ร้อยละ75 300 ต.ค.-62 0 นส.

ฝึกแปรงฟัน ในหญิงต้ังครรภ์ ระบบบริการทันตกรรมใน ถึง ทิพาภรณ์

2.บนัทึกข้อมูลสุขภาพช่องปากของหญิง หญิงต้ังครรภ์ 300 ก.ย.-63 0

ต้ังครรภ์

3.จัดซ้ือแปรงสีฟันและยาสีฟันให้ 300      7,500.00     7,500.00

หญิงต้ังครรภเ์พื่อสาธิตเพื่อฝึกแปรงฟัน

4.ใหบ้ริการทันตกรรมขูดหนิปนู 1.เพื่อลดความรุนแรงของโรคใน ร้อยละ75 225 0

และ/หรือรักษาอื่นๆร่วมด้วย ช่องปากของหญิงต้ังครรภ์

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในชอ่งปากกลุม่อายุ 0-5 ปี และหญงิตัง้ครรภ์

หน่วยงาน : ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปางศิลาทอง

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที่)

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่สตรีและเดก็ปฐมวัย

โครงการที่ 8  : โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชอ่งปาก กลุม่อายุ 0-5 ปี และหญงิตัง้ครรภ์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-ม.ีค.  เม.ย-ม.ิย.  ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในชอ่งปากกลุม่อายุ 0-5 ปี และหญงิตัง้ครรภ์

หน่วยงาน : ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปางศิลาทอง

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที่)

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่สตรีและเดก็ปฐมวัย

โครงการที่ 8  : โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชอ่งปาก กลุม่อายุ 0-5 ปี และหญงิตัง้ครรภ์

1 5.จัดประชุมเจ้าหนา้ที่ทันตสุขภาพในอ าเภอ 1.เพื่อวางแผนการด าเนนิงาน ร้อยละ100 14 คน ต.ค.-62      4,200.00     2,100.00     2,100.00 นส.

(ต่อ) เพื่อตามงานและสรุปผลงาน และแจ้งผลการปฏบิติังาน (2คร้ังต่อป)ี ถึง ปิยมาศ

5.1.ค่าอาหาร จ านวน 14 คน X 150 บาท ทันตสาธารณสุข ก.ย.-63

รวมเป็นเงิน 2,100 บ.

จัด 2 คร้ัง รวมเป็นเงิน 4,200 บ.

กลุ่มเด็กปฐมวัยในคลินกิเด็กดี

1.ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 9ด.–3ปี 1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ ร้อยละ70 600 ต.ค.-62 0 นส.

 ในคลินกิเด็กดี ใหท้ันตสุขศึกษา พัฒนาระบบบริการทันตกรรม ถึง ทิพาภรณ์

 ฝึกแปรงฟันเด็กใหแ้ก่ผู้ปกครอง  ในคลินกิWBC ก.ย.-63

2.บนัทึกข้อมูลช่องปากเด็ก 9 ด. – 3 ปี 600 0

 ในคลินกิเด็กดี

3.ใหบ้ริการทาฟลูออไรด์วานชิแก่ 600 0

เด็ก 9 ด. - 3 ปแีละนดัมาทาซ้ าทุก 3-4 ด.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-ม.ีค.  เม.ย-ม.ิย.  ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในชอ่งปากกลุม่อายุ 0-5 ปี และหญงิตัง้ครรภ์

หน่วยงาน : ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปางศิลาทอง

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที่)

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่สตรีและเดก็ปฐมวัย

โครงการที่ 8  : โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชอ่งปาก กลุม่อายุ 0-5 ปี และหญงิตัง้ครรภ์

กลุ่มเด็กปฐมวัยในศพด.

1.ออกหนว่ยใหบ้ริการตรวจฟันเด็ก 1.เพื่อพัฒนาบริการส่งเสริม ร้อยละ80 330 ต.ค.-62 0 นส.

ในศพด.โดยเจ้าหนา้ที่ทันตบคุลากร ทันตสุขภาพเด็กใน ศพด. ถึง จีรพรรณ

2.จัดซ้ือแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ส าหรับแจกเด็ก ร้อยละ90 410 ก.ย.-63     10,250.00 10,250.00  

เพื่อใหค้วามรู้ด้านทันตสุขภาพและใหป้ฏบิติั

จริงแก่เด็กและผู้ปกครองเด็ก

3.ทาฟลูออไรด์วานชิแก่เด็กในศพด. ร้อยละ80 330 0

4.ออกหนว่ยทันตกรรมเคล่ือนที่ใน ร้อยละ100 14 ศูนย์ 0

ศพด. และ.ออกส ารวจภาวะทันตสุขภาพ

ในเด็ก 3 ป ี

5.อบรมการดูแลทันตสุขภาพแก่ครูพี่เล้ียง ร้อยละ100 33      5,610.00     5,610.00

เด็กรวมจนท.ทันตสาธารณสุข และบคุลากร
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-ม.ีค.  เม.ย-ม.ิย.  ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในชอ่งปากกลุม่อายุ 0-5 ปี และหญงิตัง้ครรภ์

หน่วยงาน : ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปางศิลาทอง

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที่)

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่สตรีและเดก็ปฐมวัย

โครงการที่ 8  : โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชอ่งปาก กลุม่อายุ 0-5 ปี และหญงิตัง้ครรภ์

ที่เกี่ยวข้องที่ต้องเข้าร่วมด าเนนิงาน
5.1.ค่าอาหาร จ านวน 33 คนX150 บาทรวม

เป็นเงิน 4,950 บาท

5.2.ค่าวสัดุ จ านวน 33 ชุดX 20 บาท

รวมเป็นเงิน 660 บาท

6.ใหบ้ริการรักษาทันตกรรมแก่เด็ก 1.เพื่อลดความรุนแรงของโรคฟันผุ ร้อยละ30 150 0

เล็กในศูศพด. (อุดฟัน) ของเด็กในศพด.
รวมเป็นเงนิ    27,560.00

40



P I R A B

1. โรงพยาบาลปางศิลาทอง งบเงินบ ารุงรพ. นโยบายกระทรวง 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

2. รพ.สต.ในเขตอ.ปางศิลาทอง เครือข่ายทุกภาคส่วน

ทุกแห่ง

3. รร.ประถมฯในเขตอ.ปางศิลาทอง

ทุกแห่ง

4. ศพด. ในเขต อ.ปางศิลาทองทุกแห่ง

5. ชมรมผู้สูงอายุในระบบLTC

6. อบต. ในเขต อ.ปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

โครงการที ่8 : ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชอ่งปากทุกกลุ่มวัย

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในชอ่งปากทุกกลุ่มวัย

หน่วยงาน : ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปางศิลาทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ตัวชี้วัด 1. หญิงต้ังครรภ์ 

1.เด็กอายุ 3 ปีเกิดโรคฟันผุในฟันน้ านมไม่เกินร้อยละ 

50

50 1.1ตรวจสุขภาพช่องปาก ให้ทันตสุขศึกษาฝึกแปรงฟัน

2.ร้อยละ 70ของเด็กอายุต่ ากวา่ 3 ปีได้รับการตรวจ

และบันทึกสุขภาพช่องปาก

30 45 60 70 1.2ให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่หญิงต้ังครรภ์ ได้แก่

การอุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินน้ าลาย

3.ร้อยละ 70ของพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กอายุ 30 45 60 70 2. คลินิกเด็กดี/เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต่ ากวา่ 3 ปีได้รับการฝึกการแปรงฟันจริงให้แก่เด็ก 2.1ตรวจสุขภาพช่องปากต้ังแต่เด็กอายุ 6 เดือนให้

4. ร้อยละ 70ของเด็กอายุต่ ากวา่ 3 ปีได้รับการทา

ฟลูออไรด์วาร์นิช

30 45 60 70 ทันตสุขศึกษาผปค.ฝึกแปรงฟัน ทาฟลูออไรด์วานิช

5.หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ทีม่าฝากครรภ์ได้รับการ 25 50 70 90 2.3ขยายและพัฒนาให้เกิด ศพด.อ่อนหวาน  

ตรวจสุขภาพช่องปากและเพิม่ทักษะการแปรงฟันร้อย

ละ 90

ล าดับ

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงาน ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ดา้นสุขภาพ)

โครงการที่ 8 : ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชอ่งปาก กลุม่อายุ 0-5 ปี และหญงิตัง้ครรภ์

ภารกิจพ้ืนฐาน ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในชอ่งปากกลุม่อายุ 0-5 ปี และหญงิตัง้ครรภ์

หน่วยงาน ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปางศิลาทอง

42



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการเด็กวัยเรยีน สุขภาพดี 1.เด็กนักเรียนอายุ 6- 14 ปี 1.เด็กวยัเรียน ผู้บริหาร รร. 1 ต.ค. 62 - 107,561 107,561 ปณุยนุช

ฉลาดเติบโต สูงดีสมส่วน มีพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. สูงดีสมส่วน นักเรียน 30-ก.ย.-63

กิจกรรมที่ 1 จัดสรรสิ่งสนับสนุน ที่พงึประสงค์ ร้อยละ 70 ครูอนามัย  รร.

1.1  โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.ทา่ขึ้น 2.นักเรียนมีภาวะโภชนาการ 2.ส่วนสูงเฉล่ียที่ กรรมการสถาน

1.ค่ายาเฟอร์รัสซัลเฟตนักเรียนป.1-ม.6 สูงสมส่วนตามเกณฑ์ อายุ 12 ปี ศึกษา

จ านวน 1,485  คนๆละ 52  เม็ด x 0.25 บาท มีสุขภาพร่างกายที่ เด็กชาย 154 ซ.ม.

เปน็เงิน  19,305  บาท แข็งแรงสมบรูณ์ ลด เด็กหญิง 155 ซ.ม.

2.ค่ายาน้ าเสริมธาตุเหล็กนักเรียน ภาวะเส่ียงต่อการ เกิดโรค

อนุบาล 125 คนๆละ 4 ขวด x 23 บาท ไม่ติดต่อ

เปน็เงิน  11,500  บาท 3.เด็กนักเรียนมี IQ EQ สมวยั

4.เพื่อใหโ้รงเรียนภาคี

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

รวมเปน็เงนิ  30,805  บาท มีส่วนร่วมในการ

ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ภารกิจพ้ืนฐาน : 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)
การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
โครงการที ่9 : โครงการเดก็วัยเรียน สุขภาพด ีฉลาดเตบิโต สูงดสีมส่วน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ภารกิจพ้ืนฐาน : 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)
การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
โครงการที ่9 : โครงการเดก็วัยเรียน สุขภาพด ีฉลาดเตบิโต สูงดสีมส่วน

1.2  โรงเรยีนในเขตรบัผิดชอบ รพ.สต.หนิ

ดาต

ขับเคล่ือนการด าเนินงาน 1 ต.ค. 62 - ปณุยนุช

1.ค่ายาเฟอร์รัสซัลเฟตนักเรียน ป.1-ม.3 30-ก.ย.-63

จ านวน 588 คนๆละ 52 เม็ด x 0.25 บาท

เปน็เงิน  7,644  บาท

2.ค่ายาน้ าเสริมธาตุเหล็กนักเรียนอนุบาล

167  คนๆละ  4  ขวด x 23  บาท

เปน็เงิน  15,364  บาท

รวมเปน็เงนิ 23,008    บาท

1.3  โรงเรยีนในเขตรบัผิดชอบ 1 ต.ค. 62 - ปณุยนุช

รพ.หนองหล่ม 30-ก.ย.-63

1.ค่ายาเฟอร์รัสซัลเฟตนักเรียน ป.1-ป.6

จ านวน 57 คนๆละ 52 เม็ด x 0.25 บาท

เปน็เงิน  741  บาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ภารกิจพ้ืนฐาน : 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)
การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
โครงการที ่9 : โครงการเดก็วัยเรียน สุขภาพด ีฉลาดเตบิโต สูงดสีมส่วน

2.ค่ายาน้ าเสริมธาตุเหล็กนักเรียนอนุบาล

20  คนๆละ  4  ขวด x 23  บาท

เปน็เงิน  1,840  บาท

รวมเปน็เงนิ  2,581   บาท

1.4  โรงเรยีนในเขตรบัผิดชอบ 1 ต.ค. 62 - ปณุยนุช

รพ.สต.เพชรเจรญิ 30-ก.ย.-63

1.ค่ายาเฟอร์รัสซัลเฟตนักเรียน ป.1-ม.3

จ านวน 427 คนๆละ 52 เม็ด x 0.25 บาท

เปน็เงิน  5,551  บาท

2.ค่ายาน้ าเสริมธาตุเหล็กนักเรียนอนุบาล

80  คนๆละ  4  ขวด x 23  บาท

เปน็เงิน 7,360  บาท

รวมเปน็เงนิ  12,911  บาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ภารกิจพ้ืนฐาน : 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)
การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
โครงการที ่9 : โครงการเดก็วัยเรียน สุขภาพด ีฉลาดเตบิโต สูงดสีมส่วน

1.5  โรงเรยีนในเขตรบัผิดชอบ 1 ต.ค. 62 - ปณุยนุช

รพ.สต.คลองปลาสรอ้ย 30-ก.ย.-63

1.ค่ายาเฟอร์รัสซัลเฟตนักเรียน ป.1-ม.3

จ านวน 230 คนๆละ 52 เม็ด x 0.25 บาท

เปน็เงิน  2,990  บาท

2.ค่ายาน้ าเสริมธาตุเหล็กนักเรียนอนุบาล

77  คนๆละ  4  ขวด x 23  บาท

เปน็เงิน  7,084  บาท

รวมเปน็เงนิ  10,074  บาท

1.6  โรงเรยีนในเขตรบัผิดชอบ 1 ต.ค. 62 - ปณุยนุช

รพ.ปางศิลาทอง 30-ก.ย.-63

1.ค่ายาเฟอร์รัสซัลเฟตนักเรียน ป.1-ม.3

จ านวน 242 คนๆละ 52  เม็ด x 0.25 บาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ภารกิจพ้ืนฐาน : 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)
การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
โครงการที ่9 : โครงการเดก็วัยเรียน สุขภาพด ีฉลาดเตบิโต สูงดสีมส่วน

เปน็เงิน  3,146  บาท

2.ค่ายาน้ าเสริมธาตุเหล็กนักเรียนอนุบาล

58  คนๆละ  4  ขวด x 23  บาท

เปน็เงิน  5,336  บาท

รวมเปน็เงนิ  8,482  บาท

87,861 87,861

กิจกรรมที่ 2 พัฒนากิจกรรม 1 ต.ค. 62 - 19,700 19,700 ปณุยนุช

รร.ส่งเสรมิสุขภาพระดับเพชร 30-ก.ย.-63

2.1  ค่าตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน้ าดื่ม

จุดละ  7,000  บาท

ค่าจัดส่ง 500  บาท

จ านวน  2  จุด  เปน็เงิน 15,000 บาท

เปน็เงนิ 15,000   บาท

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้นกิจกรรมที่  1  เปน็เงนิ  87,861  บาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ภารกิจพ้ืนฐาน : 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)
การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
โครงการที ่9 : โครงการเดก็วัยเรียน สุขภาพด ีฉลาดเตบิโต สูงดสีมส่วน

2.2  ซ้ือเครือ่งตรวจวัดความหวาน

จ านวน  1  เคร่ือง* 3,500  บาท

เปน็เงนิ  3,500  บาท

2.3  ค่าจัดท า อร.14  จ านวน  40  เล่ม*

30  บาท

เปน็เงนิ  1,200  บาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

2 โครงการส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกันภาวะโรค

อ้วนในกลุ่มเด็ก
1.เพื่อใหเ้ด็ก 6 - 14 ปี เด็กวยัเรียนที่มีภาวะ เด็กนักเรียน 1 ต.ค. 62 - ปณุยนุช

วัยเรยีนชั้น ป.3 - ป.6 ที่มีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วนได้ เร่ิมอ้วนและอ้วน ที่มีภาวะเร่ิม

อ้วน
30-ก.ย.-63

1.ตรวจร่างกายเพื่อประเมินภาวะโรคอ้วน รับการปรับเปล่ียน มีน้ าหนักสมส่วนดีขึ้น และอ้วน

2.ใหค้วามรู้ตามชุดกิจกรรมในเร่ือง พฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละ  10 จ านวน  595

 คนพฤติกรรมบริโภคอาหาร   พฤติกรรมการ 2.เพื่อใหโ้รงเรียนและภาคี 2.เด็กนักเรียนที่มี 250  คน

ออกก าลังกาย  พฤติกรรมการนอน  และ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วน ภาวะเร่ิมอ้วน

สุขภาพจิต ร่วมในการขับเคล่ือนการ และอ้วนเข้าร่วม

3.ติดตามประเมินนักเรียนซ้ าหลังการให้ ด าเนินงานแก้ไขปญัหาเด็ก กิจกรรมอย่าง

ความรู้ (งบกองทนุต าบล) นักเรียนที่มีภาวะ น้อยร้อยละ  70

4. พฒันามาตรฐานเคร่ืองมือ (งบกองทนุต าบล) เร่ิมอ้วนและอ้วน

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่

วันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ภารกิจพ้ืนฐาน : 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

โครงการที ่10 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
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P I R A B

1.กระทรวงสาธารณสุข 1..เงินบ ารุง รพ. 1. นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 1.ส่ือสารเผยแพร่ประชาสัมพันธร์ณรงค์ 1.อบรมความรู้ในเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

2.กระทรวงศึกษาธกิาร 2. งบP&P สปสช. 2.การขับเคล่ือนงานคณะอนุกรรมการ  ให้ความรู้ เกี่ยวกับการเจริญเติบโตทีส่ม พฤติกรรมการออกก าลังกาย  พฤติกรรมการนอนหลับ

3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. งบอปท./ กองทุนต าบล   การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวยั  วยัส่งเสริมให้ผลการเรียนดี และสุขภาพจิต

  ระดับจังหวดัและคกก.พัฒนาคุณภาพ 2.สร้างความตระหนักส าหรับครูและ 2.คัดกรอง Obicity sige   และส่งต่อ

  ชีวติและระบบสุขภาพอ าเภอ (พชอ.)  ผู้ปกครอง ตลอดจนเด็กนักเรียน ให้เข้า 3.นิเทศ ก ากับ ติดตาม สรุปรายงานผล และประเมินผล

 ใจปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อร่างกาย การด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน

 และสติปัญญาในเด็กวยัเรียน ในสถาน

ศึกษาผ่านส่ือทุกช่องทางเช่นการรณรงค์

การพัฒนาการเด็กทางวทิยุ สสวท.

ก าแพงเพชร หอวทิยุกระจายข่าว

โปสเตอร์ แผ่นพับ ฯลฯ 

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วัยเรียนและวัยรุ่น

ภารกิจพ้ืนฐาน : 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

50



มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

1.จัดท าแผนงาน/โครงการ/  1. จัดท าแผนการส่งเสริม 1.จนท.สาธารณสุขน าผล 1.จนท.ฯ คอยสนับสนุนให ้รร. 1.ด าเนินงานตามนโยบาย

กิจกรรมการด าเนินงานส่งเสริม ควบคุมปอ้งกันและแก้ปญัหา การวเิคราะหข์้อมูล มีการด าเนินงานตามแผนงาน แนวทางการด าเนินงาน

ใหเ้ด็กวนัเรียนสูงดีสมส่วนการ ทพุโภชนาการระดับพื้นที่ การชั่ง นน.วดั สส.ภาคเรียน โครงการ ChoPa&ChiPA ส่งเสริมใหเ้ด็กวยัเรียน

ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาทพุโภชนา (อ้วน ผอม เต้ีย )ในเด็กวยัเรียน ที่ 2 สนับสนุนติดตาม 2.จนท.สาธารณสุขติดตามข้อมูล สูงดีสมส่วน 

การ (อ้วน ผอม เต้ีย )ในเด็กวยัเรียน 2.จนท.สาธารณสุขติดตามข้อมูล ใหร้ร.ท าแผนแก้ไขปญัหา การชั่งน้ าหนักเด็กวยัเรียน 2.สรุปผลการด าเนินงาน

รวมทั้งส่งเสริมใหม้ีพฤติกรรม การชั่งนน.เด็กวยัเรียน6-14ปี เด็กที่มีภาวะเร่ิมอ้วนและ  6-14 ปภีาคเรียนที่ 1พื้นที่ ตามแผนโครงการChoPa&

สุขภาพที่พงึประสงค์ และด าเนิน ภาคเรียนที2่ พื้นที่ชั่งนน./ อ้วนเกินเกณฑ์ โดยการ ชั่งนน./วดัสส. ลงข้อมูลเดือน ChiPA 

การตามแผน วดั สส.ลงข้อมูลเดือน ตค.พย. ด าเนินงานตามโครงการ  พค.มิย.กค.มค. 3.สรุปผลการด าเนินงาน

2.จัดกิจกรรมรณค์ส่งเสริมเด็ก ธค.มค. ChoPa&ChiPA 3.พื้นที่สรุป/วเิคราะหข์้อมูล ตามตัวชี้วดังานวยัเรียน

วยัเรียนสูงดีสมส่วน และแก้ไข 3.พื้นที่สรุป/วเิคราะหข์้อมูล 2.คัดกรอง Obicity sige การชั่งนน.วดัสส.ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ 63

ปญัหาทพุโภชนาการ การชั่ง นน.วดั สส.ภาคเรียนที่ 2 โดยการซักประวติัของครู 4.คัดกรอง Obicity sige โดย 4.วเิคราะหข์้อมูลผลการ

3.จัดกิจกรรมรณค์ส่งเสริมเด็ก ในเด็กที่มีภาวะอ้วนและ การซักประวติัของครูในเด็กที่มี ด าเนินงานวยัเรียน

วยัเรียนสูงดีสมส่วน และแก้ไข 4.โรงรียนมีฐานข้อมูลภาวะ เร่ิมอ้วน บนัทกึผ่านระบบ ภาวะอ้วนและเร่ิมอ้วน บนัทกึ  -จุดเด่นของการด าเนิน

ปญัหาทพุโภชนาการ โภชนาการ เด็กวยัเรียน Hos-Xp ( Key In ) และ ผ่านระบบ Hos-Xp ( Key In ) งานได้ตามเปา้หมาย

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ภารกิจพ้ืนฐาน : 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ภารกิจพ้ืนฐาน : 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

4.ส่งเสริมการด าเนินงานโรงเรียน 6 -14 ปทีี่มีปญัหาทพุโภชนาการ ส่งออกเปน็ปจัจุบนั และส่งส่งออกเปน็ปจัจุบนั  -ปญัหาอุปสรรคในการ

ส่งเสริมสุขภาพทกุระดับ 5.การมีส่วนร่วมของภาคีเครือ ครบ 100 % ครบ 100 % ด าเนินงาน

ข่ายในการจัดท าแนวทางการ 3.เด็กวยัเรียนที่มีภาวะ 5.เด็กวยัเรียนที่มีภาวะ 5.ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง 

ส่งเสริมโภชนาการและกิจกรรม Obisity sige ที่มีภาวะเส่ียง Obisity sige ที่มีภาวะเส่ียง โรงเรียน

ทางกายเด็กวยัเรียนสูงดีสมส่วน 3 ใน 4 ข้อได้รับการส่งต่อ 3 ใน 4 ข้อได้รับการส่งต่อ

แก้ปญัหาภาวะอ้วน และเพิ่ม  ครบ 100% ครบ 100%

ความสูงใหม้ีการเจริญเติบโต 4.การตรวจวดัสายตา ป.1 6.ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง 

สมวยั บนัทกึในโปรแกรม  Vision โรงเรียน

6.จัดประชุมท าแผนแก้ไข 2020  ส่งต่อรับแวน่สายตา

ภาวะโภชนาการร่วมกับ 5.ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง 

เครือข่ายจนท.วางแผนในการ โรงเรียน

แก้ไขปญัหาภาวะทพุโภชนาการ

7.คัดกรอง Obicity sige

 โดยการซักประวติัของครู
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ภารกิจพ้ืนฐาน : 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ในเด็กที่มีภาวะอ้วนและเร่ิมอ้วน 

บนัทกึผ่านระบบ Hos-Xp 

8.เด็กวยัเรียนที่มีภาวะ

Obisity sige ที่มีภาวะเส่ียง

3 ใน 4 ข้อได้รับการส่งต่อ

ครบ 100%
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

โครงการขับเคล่ือนอ าเภออนามัยเจริญพนัธุ ์ 1.พฒันาอ าเภอ 1.อัตราการคลอด นส.ทชัชา

อ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ป ี2562 อนามัยเจริญพนัธุใ์หต่้อเนื่อง มีชีพในหญิง คุ่ยสวา่ง

1. ระดับอ าเภอ 2. พฒันาระบบบริการ อายุ 15 - 19 ปี

1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานด้าน ด้านอนามัยเจริญพนัธุใ์น ไม่เกิน 38 ต่อ นายกิตติศักด์ิ 

อนามัยเจริญพนัธุ ์ สถานบริการใหม้ีคุณภาพ 1000 ประชากร ยะเขตกรณ์

1.2 มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานด้าน 3.เพื่อกลุ่มวยัรุ่นเข้าถึง 2. การต้ังครรภ์ซ้ า

อนามัยเจริญพนัธุ ์ บริการด้านอนามัยเจริญพนัธุ์ ในวยัรุ่นลดลง

จ านวน 1 คร้ัง การให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ ไม่เกินร้อยละ 10

4.เพื่อลดอัตราการคลอดมีชีพ 3 หญิงอายุน้อย

ในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี กว่า 20 ปี ได้รับ

การคุมก าเนิด

ด้วยวิธีสมัยใหม่

หลังคลอด/แท้ง 80%

ผู้รับผิดชอบวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่

วันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

โครงการที ่11 :  โครงการขบัเคลื่อนอ าเภออนามยัเจริญพันธุ์ เพ่ือการแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัย อ าเภอปางศิลาทอง  ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก

ต.ค 62 - 

ก.ย 63
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่

วันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

โครงการที ่11 :  โครงการขบัเคลื่อนอ าเภออนามยัเจริญพันธุ์ เพ่ือการแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัย อ าเภอปางศิลาทอง  ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก

1.4 มีฐานข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัยเจริญพนัธุ์ 4 หญิงอายุน้อย

และพฤติกรรมเส่ียง กว่า 20 ปี ได้รับ

1.5 มีการส่ือสารเพื่อสร้างกระแสสังคม การคุมก าเนิด

 แผนการส่ือสารเพื่อเสร้างกระแส ด้วยวิธีกึ่งถาวร

จ านวน 3 คร้ัง /ป ี หลังคลอด/แท้ง

ส่ือสารผ่านช่องทาง ร้อยละ 80

>>เสียงตามสายชุมชน

>>วทิยุชุมชน 

>> Line 

>> แกนน าวยัรุ่น
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่

วันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

โครงการที ่11 :  โครงการขบัเคลื่อนอ าเภออนามยัเจริญพันธุ์ เพ่ือการแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัย อ าเภอปางศิลาทอง  ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก

2. องค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 2.1 มีแผนการด าเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ อบต.โพธิท์อง 

และพฤติกรรมเส่ียง อบต.หนิดาต

2.2 การสนับสนุนทรัพยากรด าเนินงาน อบต.ปางตาไว

2.3 มีฐานข้อมูลเร่ืองเพศและอนามัยเจริญพนัธุ์

และพฤติกรรมเส่ียง

2.4 การส่ือสารเพื่อสร้างกระแส 

3. ครอบครวัและชุมชน 

4.สถานศึกษา รร.มัธยม 1 แห่ง

มีแผนการสอนเพศวถิีศึกษา ขยายโอกาส 7 แห่ง

โดย รพ.สต./รพ. มีส่วนร่วมในการใหค้วามรู้ รวม 8 แห่ง

เกี่ยวกับอนามัยจริญพนัธุ ์ทกัษะชีวติวยัรุ่น

กิจกรรมอบรมครอบครัวอบอุ่น เร่ืองเพศพดูคุยกันได้ *งบประมาณจากจังหวดั
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่

วันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

โครงการที ่11 :  โครงการขบัเคลื่อนอ าเภออนามยัเจริญพันธุ์ เพ่ือการแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัย อ าเภอปางศิลาทอง  ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก

5. สถานบรกิารสาธารณสุข (รพ.สต.)

5.1 มีการจัดต้ังคลินิกในสถานบริการ

5.2 มีการใหบ้ริการใหค้ าปรึกษา และการ

ประชาสัมพนัธใ์หว้ยัรุ่นเข้าถึงบริการ

5.3 มีฐานข้อมูลด้านอนามัยเจริญพนัธุแ์ละวยัรุ่น

5.4 มีการติดตามเยี่ยมบา้นวยัรุ่นกลุ่มเส่ียง

5.5 สร้างเครือข่ายการด าเนินงานในชุมชน

5.6 เพิ่ม HL เร่ืองคุมก าเนิดแก่หญิงต้ังครรภ ์

สามีและญาติ

5.7 ฝังยาคุมก าเนิดใหก้ับหญิงหลังคลอด

อายุน้อยกวา่ 20 ป ีทกุราย 

5.8 มีโครงการในการแก้ไขปญัหาการต้ังครรภ์

ในวยัรุ่น โดยใช้งบประมาณกองทนุ 
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P (ภาคี) I (การลงทุน) R (การใช้ตัวบทกฎหมาย) A (ประขาสัมพันธ์) B (การฝีกอบรม)
1. เร่งรัดการด าเนินงานของคณะ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการคุมก าเนิด เร่งรัดการขับเคล่ือนการด าเนินงาน การสร้างส่ือสารสาธารณะเพือ่ให้วยัรุ่น พัฒนาความรู้และทักษะแก่บุคลากร

กรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพือ่ป้องกันการต้ังครรภ์ซ้ าในแม่วยัรุ่น ตามยทุธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข เข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและ ผู้ให้บริการสุขภาพทางเพศและอนามัย

การต้ังครรภ์ในวยัรุ่นระดับอ าเภอ โดยเฉพาะในด้านการได้รับบริการให้ค า ปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรุ่น ผ่านกลไกของ อนามัยการเจริญพันธุใ์นรูปแบบที่ การเจริญพันธุอ์ยา่งต่อเนือ่ง เพือ่เพิม่

2. ส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุข ปรึกษาวางแผนครอบครัวหลังคลอดหรือ คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา หลากหลายตรงความต้องการ ประสิทธภิาพการให้บริการคุมก าเนิดที่

พัฒนาคุณภาพในการให้บริการวยัรุ่นตาม หลังแท้งทีม่ีคุณภาพ รวมทัง้การบริหาร การต้ังครรภ์ในวยัรุ่นระดับจังหวดั เหมาะสมส าหรับวยัรุ่น รวมทัง้ส่งเสริม

มาตรฐานบริการสุขภาพทีเ่ป็นมิตร จัดการเพือ่ให้มีเวชภัณฑ์การคุมก าเนิด เพือ่ส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมกัน ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทักษะ

YFHS และส่งเสริมเครือข่ายการด าเนิน พร้อมส าหรับการให้บริการ ระหวา่งกระทรวง ภาคีเครือข่ายทีเ่กีย่ว การปฎิบัติงานบริการวยัรุ่นระหวา่งภาคี

งานระดับพืน้ทีด้่วยกลไกอ าเภออนามัย ข้องอยา่งเป็นรูปธรรม เครือข่ายในพืน้ที ่

การเจริญพันธุ์

ภารกิจพ้ืนฐาน : 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยทุธศาสตร์ที่  1  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุม่วยั (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วยัเรียนและวยัรุ่น

โครงการที่ 11 :  โครงการขับเคลือ่นอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์ เพ่ือการแก้ไขปัญหาท้องก่อนวยั อ าเภอปางศิลาทอง  ปีงบประมาณ 2563
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

Small Success Small Success Small Success Small Success

1. การผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานตาม

ยทุธศาสตร์

1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติระดับ

1. มีการด าเนินงาน/กิจกรรมเพือ่

พัฒนาการ

1. มีการด าเนินงาน/กิจกรรมเพือ่

พัฒนาการ

1. มีการด าเนินงาน/กิจกรรมเพือ่

พัฒนาการ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรุ่นใน

ระดับ

อ าเภอ มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ

 พ.ร.บ.

ให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

แก่วยัรุ่น

ให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

แก่วยัรุ่น

ให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

แก่วยัรุ่น

จังหวดัและภาคีเครือข่ายต่างในพืน้ที่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ต้ังครรภ์ใน

อยา่งต่อเนือ่ง อยา่งต่อเนือ่ง อยา่งต่อเนือ่ง

2. ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนการจัดบริการ

สุขภาพทีเ่ป็น

วยัรุ่น 2. มีช่องทางการเข้าถึงบริการ

สุขภาพทางเพศ

2. มีช่องทางการเข้าถึงบริการ

สุขภาพทางเพศ

2. มีช่องทางการเข้าถึงบริการ

สุขภาพทางเพศ

มิตรส าหรับวยัรุ่นและเยาวชนและขับเคล่ือนการ

ด าเนินงาน

2. มีการบรรจุเร่ืองการป้องกันและ

แก้ไขปัญหา

และอนามัยการเจริญพันธุใ์นรูปแบบ

ต่างๆ

และอนามัยการเจริญพันธุใ์นรูปแบบ

ต่างๆ

และอนามัยการเจริญพันธุใ์นรูปแบบ

ต่างๆ

อนามัยการเจริญพันธุผ่์านคณะกรรมการคุณภาพ

ชีวติระดับ

การต้ังครรภ์ในวยัรุ่นไวใ้นแผนพัมนา

คุณภาพ

ทีห่ลากหลายตรงตามความต้องการ ทีห่ลากหลายตรงตามความต้องการ ทีห่ลากหลายตรงตามความต้องการ

อ าเภอ ชีวติระดับอ าเภอ (ส่ือ info graphic) สายด่วน 1663 (ส่ือ info graphic) สายด่วน 1663 (ส่ือ info graphic) สายด่วน 1663

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

มาตรการ

ยทุธศาสตร์ที่  1  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุม่วยั (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วยัเรียนและวยัรุ่น

โครงการที่ 11 :  โครงการขับเคลือ่นอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์ เพ่ือการแก้ไขปัญหาท้องก่อนวยั อ าเภอปางศิลาทอง  ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค
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Small Success Small Success Small Success Small Success

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

มาตรการ

ยทุธศาสตร์ที่  1  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุม่วยั (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วยัเรียนและวยัรุ่น

โครงการที่ 11 :  โครงการขับเคลือ่นอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์ เพ่ือการแก้ไขปัญหาท้องก่อนวยั อ าเภอปางศิลาทอง  ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

3.การลดปัญหาการต้ังครรภ์ซ้ าในวยัรุ่นอายนุ้อยกวา่

 20 ปี

3. มีแผนการจัดหาเวชภัณฑ์การ

ให้บริการคุม

การจัดบริการในโรงพยาบาล 

สถานศึกษา

การจัดบริการในโรงพยาบาล 

สถานศึกษา

การจัดบริการในโรงพยาบาล 

สถานศึกษา

โดยส่งเสริมการให้ค าปรึกษาหลังคลอดหรือหลัง

แท้งและ

ก าเนิดหลังคลอดหรือหลังแท้งให้แก่

วยัรุ่น

3. อ าเภอมีการประเมินตนเองและ

ขอรับการ

3. อ าเภอมีการประเมินตนเองและ

ขอรับการ

3. อ าเภอมีการประเมินตนเองและ

ขอรับการ

การเข้าถึงบริการคุมก าเนิดอยา่งทัว่ถึง อยา่งเพียงพอส าหรับให้บริการ ประเมินตามเกณฑ์อ าเภออนามัยการ

เจริญพันธุ์

ประเมินตามเกณฑ์อ าเภออนามัยการ

เจริญพันธุ์

ประเมินตามเกณฑ์อ าเภออนามัยการ

เจริญพันธุ์

4. โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง

และขอรับ

4. โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง

และขอรับ

4. โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง

และขอรับ

การประเมินตนเองตามเกณฑ์ YFHS การประเมินตนเองตามเกณฑ์ YFHS การประเมินตนเองตามเกณฑ์ YFHS

5. โรงพยาบาลและอ าเภอผ่านเกณฑ์

การประเมินได้ตามเป้าหมาย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

2 1.ตรวจสุขภาพช่องปากใหทั้นตสุขศึกษา 1.เพื่อพัฒนาระบบบริการ ร้อยละ85 2300 ต.ค.-62 0 นส.

 สอนแปรงฟันเด็กนกัเรียน  อ. 1 – ป.6 ส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กใน ถึง จีรพรรณ

2.ออกหน่วยทันตกรรมเคล่ือนทีใ่นรร.ประถมฯ โรงเรียน ร้อยละ100 19 รร. ก.ย.-63 0

3.ใหบ้ริการทาฟลูออไรด์ อ.1 - ป.6 ร้อยละ50 1,150 0

4.ใหบ้ริการเคลือบหลุมร่องฟัน ป.1-ป.6 ร้อยละ50 835 0

5.จัดซ้ือแปรงสีฟันและยาสีฟันแจกเด็ก ร้อยละ100 2300  57,500.00  57,500.00

อ.1-ป.6

6.ใหบ้ริการทันตกรรมนกัเรียนอ.1 - ป.6 1.เพื่อลดความรุนแรงของโรคฟันผุ ร้อยละ80 1840 0

ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหนิปนู PRR และเหงือกอักเสบในนกัเรียนชั้น

อ.1-ป.6

7.ออกส ารวจภาวะทันตสุขภาพในเด็ก ร้อยละ100 290 0

12 ปี

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในชอ่งปากกลุม่ดก็วัยเรียน

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วัยเรียนและวัยรุ่น

โครงการที่ 12  : โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชอ่งปาก กลุม่เดก็วัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอปางศิลาทอง

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที่)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในชอ่งปากกลุม่ดก็วัยเรียน

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ดา้นสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วัยเรียนและวัยรุ่น

โครงการที่ 12  : โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชอ่งปาก กลุม่เดก็วัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอปางศิลาทอง

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที่)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

2 8.อบรมครูอนามัยโรงเรียนประถมศึกษา 1.เพื่อพัฒนาศักยาภาพครู ร้อยละ100 19 ต.ค.-62    3,230.00  3,230.00 นส.

(ต่อ) 8.1.ค่าอาหารจ านวน19คน X 150บาท อนามัย ถึง จีรพรรณ

รวมเปน็เงิน 2,850 บาท ก.ย.-63

8.2.ค่าวัสดุ จ านวน 19 ชุด X 20 บาท

รวมเปน็เงิน 380 บาท

รวมเป็นเงิน    60,730.00
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P I R A B

1. โรงพยาบาลปางศิลาทอง งบเงินบ ารุงรพ. นโยบายกระทรวง 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

2. รพ.สต.ในเขตอ.ปางศิลาทอง เครือข่ายทุกภาคส่วน

ทุกแห่ง

3. รร.ประถมฯในเขตอ.ปางศิลาทอง

ทุกแห่ง

4. ศพด. ในเขต อ.ปางศิลาทองทุกแห่ง

5. ชมรมผู้สูงอายุในระบบLTC

6. อบต. ในเขต อ.ปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

โครงการที ่12 : โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชอ่งปากทุกกลุ่มวัย

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในชอ่งปากทุกกลุ่มวัย

หน่วยงาน : ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปางศิลาทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ตัวชี้วัด

1.กลุ่มเด็กอายุ 12 ป ีเกิดโรคฟนัผุในฟนัถาวรไม่เกิน 70 1.ตรวจสุขภาพช่องปาก ใหท้นัตสุขศึกษาและฝึกแปรงฟนั

ร้อยละ 70 แก่เด็กป.1-6 

2.ร้อยละ80ของเด็กนร.ไม่มีฟนัแทผุ้(Cavity free) 20 40 60 80 2.เคลือบหลุมร่องฟนัแทเ้ด็กกลุ่มเส่ียง ป.1-6 และส ารวจ

3.ร้อยละ85ของเด็กนักเรียน ป.1ได้รับการตรวจช่อง 85 ในชั้นป.2-6 หากหลุดใหท้ าการเคลือบซ้ า

ปากและบนัทกึสุขภาพช่องปาก 3.เคลือบฟลูออไรด์ในเด็กกลุ่มเส่ียงป.1-6


4.ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 มีการแปรง 20 40 60 80 4.ส ารวจการติดแนน่ของสารเคลือบหลุมร่องฟนัในเด็กป.2 

ฟนัหลังอาหารกลางวนั 5. ก าหนดนโยบายสาธารณะ ลดการกินหวาน ปรับ

5. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนประถมศึกษาใน 100 พฤติกรรมบริโภค   

อ.ปางศิลาทองปลอดน้ าอัดลม  6. ใหบ้ริการรักษาหากเกิดโรคในช่องปากแก่เด็กนร.ชั้นป.1-6   

7.พฒันาศักยภาพครู และผู้น านร.ในการตรวจสุขภาพช่อง

ปาก และด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในรร.

โครงการที ่12 : โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชอ่งปาก กลุ่มเดก็วัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงาน ที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

ภารกิจพ้ืนฐาน ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในชอ่งปากกลุ่มดก็วัยเรียน

หน่วยงาน ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปางศิลาทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

โครงการที ่12 : โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชอ่งปาก กลุ่มเดก็วัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงาน ที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

ภารกิจพ้ืนฐาน ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในชอ่งปากกลุ่มดก็วัยเรียน

หน่วยงาน ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปางศิลาทอง

8.ประสาน กระตุ้นใหเ้กิดโรงเรียนอ่อนหวาน และรร.

โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟนัดี

9.นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพรร.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
1 จัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ 1.  เพือ่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ 1. มีชมรมส่งเสริมสุข รพช. 1  แห่ง 1 ต.ค. 62 - ปุณยนุช

ในพ้ืนที่ พึงประสงค์ด้าน ภาพสถานบริการละ รพ.สต.  5  แห่ง 30-ก.ย.-63

1.วเิคราะห์ดัชนีมวลกายเพือ่น า การบริโภคอาหาร 1  ชมรม

ข้อมูลมาวางแผนปรับเปล่ียน การออกก าลังกาย 2. มีการด าเนินงาน

พฤติกรรม การดูแลสุขภาพช่องปาก คลินิก  DPAC  ใน

2.ส ารวจพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ การนอนหลับ สถานบริการทุกแห่ง

ของประชาชนวยัท างาน

3.จัดต้ังชมรมรักการออกก าลัง

กาย  ชมรมส่งเสริมสุขภาพ

4.บูรณาการงานร่วมกับต าบล

Long  Term  Care  หมู่บ้าน

จัดการสุขภาพ

5.ด าเนินงานคลินิก  DPAC  ใน

รพช.  และ รพ.สต.

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพเครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง โรงพยาบาลปางศิลาทอง

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ดา้นสุขภาพ)

โครงการที่ 13 : โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทย กลุม่วัยท างาน อ าเภอปางศิลาทอง

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในชอ่งปากกลุม่ดก็วัยเรียน

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่ถึง

วนัที่)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพเครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง โรงพยาบาลปางศิลาทอง

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ดา้นสุขภาพ)

โครงการที่ 13 : โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทย กลุม่วัยท างาน อ าเภอปางศิลาทอง

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในชอ่งปากกลุม่ดก็วัยเรียน

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่ถึง

วนัที่)

6.ติดตามการด าเนินงาน

ทุก  3  เดือน (งบกองทุนต าบล)

2 กิจกรรมการออกก าลังกาย 1.  เพือ่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ 1. เจ้าหน้าทีท่ีป่ฎิบัติ 1. เจ้าหน้าทีท่ีป่ฎิบัติ 1 ต.ค. 62 - ปุณยนุช

เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขสสอ. พึงประสงค์ด้านการออก งานสังกัด  สสอ.ปาง งานสังกัด  สสอ.ปาง 30-ก.ย.-63

ปางศิลาทอง ก าลังกาย ศิลาทอง  มีค่าดัชนีมวล ศิลาทอง

1.ชั่งน้ าหนัก วดัส่วนสูง วดัรอบ

เอว

กายดีขึ้นอย่างน้อย

ประเมินพฤติกรรมผู้เข้าร่วม ร้อยละ  10

กิจกรรมก่อนทุกคน 2. เจ้าหน้าทีท่ีป่ฎิบัติ

2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกก าลัง งานสังกัด  สสอ.ปาง

กายสัปดาห์ละ  1  คร้ัง ศิลาทองทีม่ีค่าดัชนี

3.สรุปและประเมินผลทุก  3 มวลกายเกิน  เข้าร่วม

เดือน กิจกรรมอย่างน้อย

4.ชั่งน้ าหนัก วดัส่วนสูง วดัรอบ

เอว

ร้อยละ  60

หลังส้ินสุดกิจกรรมเพื่อประเมินผล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพเครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง โรงพยาบาลปางศิลาทอง

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ดา้นสุขภาพ)

โครงการที่ 13 : โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทย กลุม่วัยท างาน อ าเภอปางศิลาทอง

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในชอ่งปากกลุม่ดก็วัยเรียน

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่ถึง

วนัที่)

3 โครงการส่งเสริมการออกก าลัง 1.  เพือ่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ 1. เจ้าหน้าทีท่ีป่ฎิบัติ เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 01-ต.ค.-62 81,450      อลงกต

กาย เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข พึงประสงค์ด้านการออก งานสังกัดเครือข่ายปาง 181 คน ถึง

ระดับอ าเภอ และระดับจังหวดั ก าลังกาย ศิลาทองเข้าร่วม 30-ก.ย.-63

- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง กิจกรรมอย่างน้อย

พร้อมเคร่ืองด่ืมจ านวน 181 คนๆ ร้อยละ  60

ละ 150 บาท 3 คร้ัง

เป็นเงนิ 81,450 บาท

81,450
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P (ภาคี) I (การลงทุน) R (การใช้ตัวบทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

พัฒนานโยบายและมาตรการทางกฏหมาย 1.การพัฒนาระบบเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพวยัท างาน 1.พัฒนาและจัดท าแผน/โครงการส่งเสริม 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน 1.พัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายการด าเนิน

1.เสริมสร้างสุขภาวะและภาวะแวดล้อมที่ 2.การพัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน สุขภาพวยัท างาน ผ่านเครือข่ายภาครัฐ สถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน  งานส่งเสริมสุขภาพวยัท างานเพือ่สร้าง HL

เอื้อต่อการมีสุขภาวะทีดี่ เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ละความสุขของคนท างาน ภาคเอกชน และภาคประชาชน 2.การพัฒนาระบบเฝ้าระวงัพฤติกรรม 2.พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานใน DPAC

2.เตรียมรองรับประชากรไทยก้าวเข้าสู่สังคม ของคนท างาน"Healthy Workplace,Happy for life" 2.สนับสนุนการบังคับใช้ พรบ. ความ - สุขภาพวยัท างาน 3.เสริมสร้างศักยภาพ Health Leader

สูงวยัอย่างมีคุณภาพ 3.พัฒนา Model Health Leader ในชุมชนเมือง ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 3.ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ HL ให้เข้มแข็งเป็นต้นแบบการเรียนรู้

ชุมชนชนบท สถานทีท่ างาน สถานประกอบการ ในการท างาน พศ.2554 ส าหรับการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน 4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับต าบล

4.พัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการส่ือสารสาธารณ วยัท างาน เพือ่เตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้  และเฝ้าระวงัการเกิดโรคในกลุ่มวยัท างาน

ทีเ่หมาะสมในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวยัท างาน สูงอายุ

ทีพ่ึงประสงค์ (Key message )

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพเครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง โรงพยาบาลปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ดา้นสุขภาพ)

โครงการที่  13 : โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทย กลุม่วัยท างาน อ าเภอปางศิลาทอง

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในชอ่งปากกลุม่ดก็วัยเรียน
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

1.มีการวเิคราะห์ดัชนีมวล

กายเพือ่

1.ครอบครัวไทย 1,695 

ครอบครัวมี

1.มีการด าเนินการจัดต้ัง

ชมรมส่งเสริม

1.ครอบครัวไทย 3,390 

ครอบครัวมี

1.ครอบครัวไทย มีความ

รอบรู้สุขภาพ

1.ครอบครัวไทย 5,085 

ครอบครัวมี

1.ครอบครัวไทย มีความ

รอบรู้สุขภาพ

วดัความรอบรู้สุขภาพเร่ือง

กิจกรรมทางกาย

น าข้อมูลวางแผนพัฒ-นา

พฤติกรรม

ความรอบรู้สุขภาพเร่ือง

กิจกรรมทางกาย

สุขภาพในพืน้ที่ ความรอบรู้สุขภาพเร่ือง

กิจกรรมทางกาย

เร่ืองกิจกรรมทางกาย ความรอบรู้สุขภาพเร่ือง

กิจกรรมทางกาย

เร่ืองกิจกรรมทางกาย

สุขภาพประชาชน 2.มีการวเิคราะห์ดัชนีมวล

กาย

2.ชมรมสร้างสุขภาพมีการ

ด าเนินงาน

2.มีการด าเนินการจัดต้ัง

ชมรม

2.มีข้อมูลทีไ่ด้จากการ 

วเิคราะห์ /

2.มีข้อมูลทีไ่ด้จากการ 

วเิคราะห์ /

2.สรุปรายงานสถานการณ์

ค่าดัชนี

2.สรุปรายงานสถานการณ์

2.วางแผนงานโครงการเชิง

รุกในการ

เพือ่น าข้อมูลวางแผนพัฒนา ตามแผนปฏิบัติ ส่งเสริมสุขภาพในพืน้ที่  สังเคราะห์มาเพือ่ปรับ

ระบบการส่งเสริม

  สังเคราะห์มาเพือ่ปรับ

ระบบการ

มวลกายปกติ   ค่าดัชนีมวลกายปกติ

ส่งเสริม แก้ปัญหาสุขภาพ

ในประชา

พฤติกรรมสุขภาพประชาชน 3.สรุปผลการด าเนินงาน 6 

เดือน

3.ชมรมสร้างสุขภาพมีการ  สุขภาพของวยัท างาน   ส่งเสริมสุขภาพของวยั

ท างาน

3.สรุปผลการด าเนินงาน 3.สรุปผลการด าเนินงาน

กรกลุ่มเส่ียง 3.ส ารวจพฤติกรรมทีพ่ึง่

ประสงค์

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ 3.ส่งเสริมให้ รพช.มีการ

ด าเนินงาน

3.ส่งเสริมให้ ทุกรพช.มีการ

ด าเนิน

 3.1  ผู้น าสุขภาพ (HL)  3.1  ผู้น าสุขภาพ (HL)

ของประชาชนกลุ่มวยัท างาน รายงานผลการด าเนินงานทุก ให้บริการในคลินิค DPAC   งานให้บริการในคลินิค 

DPAC

 3.2. ชมรมสร้างสุขภาพ  3.2. ชมรมสร้างสุขภาพ

4.วางแผนงานโครงการเชิง

รุก

สัปดาห์ 4.ส่งเสริมสร้างเครือข่าย 

รพสต.

4.ส่งเสริมสร้างเครือข่าย 

รพสต.

 3.3 สวนสาธารณะเพือ่

การออก

 3.3 สวนสาธารณะเพือ่การ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุม่วยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที่  13 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทย กลุม่วยัท างาน อ าเภอปางศิลาทอง

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในช่องปากกลุม่ด็กวยัเรียน

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง โรงพยาบาลปางศิลาทอง
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุม่วยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที่  13 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทย กลุม่วยัท างาน อ าเภอปางศิลาทอง

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในช่องปากกลุม่ด็กวยัเรียน

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง โรงพยาบาลปางศิลาทอง

ในการส่งเสริม แก้ปัญหา

สุขภาพ

4.สรุปผลการด าเนินงาน 6 

เดือน

ด าเนินการตามแนวทาง

ระบบการ

  ด าเนินการตามแนวทาง

ระบบ ก าลังกาย  ออกก าลังกาย

ในประชากรกลุ่มเส่ียง

5.ติดตาม/เยีย่มเสริมพลัง

การ ส่งต่อDPAC  Quality   การส่งต่อDPAC  Quality

 3.4 หน่วยบริการสาธารสุข

ส่งเสริม 3.4 หน่วยบริการสาธารสุข

ขับเคล่ือนกิจกรรมของ  

DPAC กิจกรรมทางกาย

มีชมรมส่งเสริมกิจกรรมทาง

กาย

Quality  3.5 คลินิก DPAC Quality 3.5 คลินิก DPAC Quality

4.สรุปผลการด าเนินงาน

 4.1  ผู้น าสุขภาพ (HL)

 4.2. ชมรมสร้างสุขภาพ

 4.3 สวนสาธารณะเพือ่การ
 ออกก าลังกาย

4.4 หน่วยบริการสาธารสุข

มีชมรมส่งเสริมกิจกรรมทาง
กาย
4.5 คลินิก DPAC Quality
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

3 1.ตรวจสุขภาพช่องปากตามแบบตรวจ 1.พัฒนาระบบบริการในกลุ่ม ร้อยละ100 50 ต.ค.-62 0 นส.

ชุดสิทธิประโยชน์  (F1,F2) ผู้สูงอายุ ถงึ ปณิตา

2.ให้บริการทาฟลูออไรด์วานิชในผู้สูงอายุ 2.เพื่อลดการสูญเสียฟันจากโรค ร้อยละ20 10 ก.ย.-63 0

ที่มีความเส่ียงรากฟันผุ ปริทันต์อกัเสบในผู้สูงอายุ

3.ให้บริการขดูหินปูนในผู้สูงอายุ เพิ่มการเขา้ถงึบริการสุขภาพ ร้อยละ60 30 0

4.ออกหน่วยชมรมผู้สูงอายตุามระบบ ช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ 50 0

LTC ในชุมชน

5.ออกส ารวจภาวะทันตสุขภาพในกลุ่ม 1.เพิ่มการเขา้ถงึบริการสุขภาพ 300 0

ผู้สูงอายุ ช่องปาก

6.ให้บริการใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1.เพื่อเพิ่มฟันคู่สบในผู้สูงอายใุช้ ร้อยละ100 50 0

และฟันเทียมทั้งปากถอดได้ฐาน ในการบดเค้ียวอาหาร

พลาสติกแกผู้่สูงอายุ

รวมเป็นเงิน 0

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในช่องปากกลุม่ผู้สูงอายุ

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณ เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุม่วยั (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วยัผู้สูงอายุ

โครงการที่ 14 : โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก กลุม่ผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชีว้ดั

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที่-

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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P I R A B

1. โรงพยาบาลปางศิลาทอง งบเงินบ ารุงรพ. นโยบายกระทรวง 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

2. รพ.สต.ในเขตอ.ปางศิลาทอง เครือข่ายทุกภาคส่วน

ทุกแห่ง

3. รร.ประถมฯในเขตอ.ปางศิลาทอง

ทุกแห่ง

4. ศพด. ในเขต อ.ปางศิลาทองทุกแห่ง

5. ชมรมผู้สูงอายุในระบบLTC

6. อบต. ในเขต อ.ปางศิลาทอง

หน่วยงาน : ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

โครงการที ่14 : โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชอ่งปากทุกกลุ่มวัย

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในชอ่งปากทุกกลุ่มวัย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ตวัชีว้ัด

1.ร้อยละ60ของผู้สูงอายุมีฟันคู่สบฟันหลังครบ 60 1.ใหบ้ริการทันตกรรมส่งเสริมปอ้งกนัตามชุดสิทธิ

4คู่ขึน้ไป ประโยชน ์ในกลุ่มเส่ียง ได้แก ่ตรวจสุขภาพช่องปาก 

2.ร้อยละ100 ของผู้สูงอายุตามเปา้หมาย ได้รับ 30 50 70 100 ขูดหนิน้ าลาย และทาฟลูออไรด์วานชิ แกผู้่สูงอายุ     

การใส่ฟันเทียมพระราชทาน 2.บริการทันตกรรมขัน้พื้นฐานตามขอบเขตความสามารถ

3.ร้อยละ100 ของผู้สูงอายุกลุ่มเปา้หมายได้รับ 100 ที่กระทรวงก าหนด รวมทั้งการท าฟันเทียม รากเทียม 

การตรวจสุขภาพช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ การรักษาโรคปริทันต์และศัลย์ปริทันต์ โดยสหสาขา

4.ร้อยละ60 ของผู้สูงอายุกลุ่มเปา้หมายได้รับการ 60 3.เยีย่มบา้น/ใหท้ันตสุขศึกษาแกผ่สอ.ติดบา้น ติดเตียง

ขูดหนิปนู 4.นเิทศติดตามการด าเนนิงานต าบลดูแลผู้สูงอายุระยะ 

5.ร้อยละ20 ของผู้สูงอายุกลุ่มเปา้หมายได้รับการ 20 ยาว (Long Term Care ) ในด้านสุขภาพช่องปาก

ทาฟลูออไรด์วานชิ 5. บรูณาการ พัฒนาและขยายชมรมผู้สูงอายุส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก

6.กระตุ้นและส่งเสริมใหเ้กดิแบบอย่างผู้สูงอายุฟันดี   

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปงีบประมาณ 2563
ยทุธศาสตรท์ี่ 1 สง่เสรมิสขุภาพ  ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลศิ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงาน ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ดา้นสขุภาพ)

โครงการที่ 14 : โครงการสง่เสรมิสขุภาพและปอ้งกันโรคในช่องปาก กลุม่ผู้สงูอายุ

ภารกิจพ้ืนฐาน สง่เสรมิ ปอ้งกัน และรกัษาโรคในช่องปากกลุม่ผู้สงูอายุ

หน่วยงาน ทันตสาธารณสขุ โรงพยาบาลปางศิลาทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ต.ค 62 5,100 5,100

อ.ปางศิลาทอง ปี 2563 ไตรมาส 1 ถึง ก.ย 63

ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) KPI : ผู้สูงอายไุด้รับการคัดกรอง/ประเมิน 

ระดับอ าเภอ ประเมิน ADL ร้อยละ 100 

1.กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม LTC ส าหรับ KPI : ผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พิง รพ.สต./รพ. มกราคม

เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข/อปท เพือ่การ มีการจัดท าแผนรายบุคคล อปท 2563

เบิกจ่ายเงิน LTC (Care plan) ร้อยละ 100 รวม  10 คน

ค่าอาหารกลางวนัพร้อมอาหารวา่ง ไตรมาส 2 - 3

และเคร่ืองด่ืม จ านวน 10 คนๆละ KPI : ผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พิง

150 บาท เป็นเงิน  1,500 บาท ได้รับการดูแลตาม Care plan ร้อยละ 100

ค่าวทิยากร จ านวน 6 ชัว่โมงๆละ 600 บ. KPI : ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายทุีม่ี

เป็นเงิน 3,600 บาท พฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 5,100 บาท 

ระดับต าบล 

1.คัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ

มาตรฐานการด าเนินงาน (ADL

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณ เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุม่วยั (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วยัผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 15  :  การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายอุ้าเภอปางศิลาทอง ปี 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน

หน่วยงาน : กลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือข่ายบริการสุขภาพอ้าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณ เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุม่วยั (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วยัผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 15  :  การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายอุ้าเภอปางศิลาทอง ปี 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน

หน่วยงาน : กลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือข่ายบริการสุขภาพอ้าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

โรคทีพ่บบ่อยและ Geriatric Syndrome)

2.จัดการฐานข้อมูลจ าแนกผู้สูงอายตุาม

สภาพปัญหาเพือ่ดูแลทีเ่หมาะสม 

3. จัดท าแผนการดูแลผู้สูงอายรุาย

บุคคลผ่านระบบ Care Plan ออนไลน์

ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

ระดับอ าเภอ

อบรมฟืน้ฟู CG อ.ปางศิลาทอง 

(งบประมาณจังหวัด) (ภายในเดือนมกราคม 2563)

ระดับต าบล

รพ./รพ.สต.บันทึกข้อมูลผู้สูงอาย ุผ่าน 43 แฟ้ม 

ภายในเดือนมกราคม 2563 (ครบ 100%) 

กลุม่ติดสังคม 

(1) ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุไม่ล้ม ไม่ลืม

ไม่ซึมเศร้า กินข้าว อร่อย 

(2) ด าเนินการชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณ เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุม่วยั (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วยัผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 15  :  การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายอุ้าเภอปางศิลาทอง ปี 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน

หน่วยงาน : กลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือข่ายบริการสุขภาพอ้าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

(3) Health Literacy ส าหรับผู้สูงอายุ

เน้นเร่ือง TB/ข้อเข่าเส่ือม/ช่องปาก/สายตา

(4) ส่งต่อผู้สูงอายทุีพ่บปัญหา

เข้าคลินิกผู้สูงอายขุองโรงพยาบาลปางศิลาทอง (ทุกราย)

กลุม่ติดบ้าน

(1) ติดตามเยีย่มบ้าน/ดูแล ตาม Care plan โดย CG/CM

(2) ส่งต่อผู้สูงอายทุีพ่บปัญหา

เข้าคลินิกผู้สูงอายขุองโรงพยาบาลปางศิลาทอง (ทุกราย)

(3) Health Literacy ส าหรับผู้สูงอาย ุ(TB/NCD)

(4)  ฟืน้ฟูสภาพ/ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

กลุม่ติดเตียง

(1) ติดตามเยีย่มบ้าน/ดูแล ตาม Care plan โดย CG/CM

(2) ติดตามยีย่มบ้านโดยทีม PCC /ฟืน้ฟูสภาพ/ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม

(3) ฟืน้ฟูสภาพ/ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม

(4) Palliative Care 

ไตรมาส 3 (เมษายน  - มิถุนายน 2563)

77



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณ เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุม่วยั (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วยัผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 15  :  การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายอุ้าเภอปางศิลาทอง ปี 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน

หน่วยงาน : กลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือข่ายบริการสุขภาพอ้าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

ระดับอ าเภอ

1.สรุปผลการด าเนินงาน รอบ 9 เดือน

   2. ก ากับติดตามการด าเนินงาน

ระดับต าบล 

กลุม่ติดสังคม 

(1) ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุไม่ล้ม ไม่ลืม

ไม่ซึมเศร้า กินข้าว อร่อย 

(2) ด าเนินการชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ

(3) Health Literacy ส าหรับผู้สูงอายุ

(4) ส่งต่อผู้สูงอายทุีพ่บปัญหา

เขา้คลินิกผู้สูงอายขุองโรงพยาบาลปางศิลาทอง (ทุกราย)

กลุม่ติดบ้าน
(1) ติดตามเยีย่มบ้าน/ดูแล ตาม Care plan โดย CG/CM

(2) ส่งต่อผู้สูงอายทุีพ่บปัญหา

เขา้คลินิกผู้สูงอายขุองโรงพยาบาลปางศิลาทอง (ทุกราย)

(3) Health Literacy ส าหรับผู้สูงอาย ุ(TB/NCD)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณ เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุม่วยั (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วยัผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 15  :  การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายอุ้าเภอปางศิลาทอง ปี 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน

หน่วยงาน : กลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือข่ายบริการสุขภาพอ้าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

(4)  ฟืน้ฟูสภาพ/ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

กลุม่ติดเตียง

(3) ฟืน้ฟูสภาพ/ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม

(4) Palliative Care 

ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 63)

ระดับอ าเภอ

1.ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน

ระดับต าบล 

(1) ด าเนินงานตามแผนงานระบบ

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายตุามกลุ่ม 

(2) สรุปโครงการการด าเนินงาน 

(2) ติดตามยีย่มบ้านโดยทีม PCC /ฟืน้ฟูสภาพ/ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม

(1) ติดตามเยีย่มบ้าน/ดูแล ตาม Care plan โดย CG/CM
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

โครงการชมรมผู้สูงอายรุวมใจ 1.เพื่อส่งเสริมให้ชมรม 1.ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ตัวแทนชมรม เมษายน 19,000 19,000 นางสาว

ส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ แข็งแรง ผู้สูงอายมุีกจิกรรม มีความพึงพอใจ ผู้สูงอายุ ถงึ ทัชชา

อ าเภอปางศิลาทอง ปี 2563 ในการส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 80 จ านวน 100 พฤษภาคม คุ่ยสว่าง

(1) อบรมให้ความรู้เร่ืองของการดูแลสุขภาพ ป้องกนัโรค คน 2563 นางสาว

ส าหรับผู้สูงอายุ 2.เพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุ ธนาภรณ์

โดยเน้นการดูแลเร่ืองขอ้เขา่เส่ือม แต่ละต าบลมีการ จนัทร์อนิทร์

ดูแลสุขภาพช่องปาก/TB ปแลกเปล่ียนการ

(2) กจิกรรมประกวดกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด าเนินงานร่วมกนั 

ผู้สูงอาย ุ(เต้นบาสโลป)

(3) กจิกรรมรดน้ า ด าหัวและนันทนาการ 

- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง

พร้อมเคร่ืองด่ืม

ส าหรับผู้เขา้ร่วมโครงการ 

จ านวน 100 คนๆ ละ 150 บาท

เป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณ เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุม่วยั (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วยัผู้สูงอายุ

โครงการที่ 16  :  โครงการชมรมผู้สูงอายรุวมใจ ส่งเสริมสุขภาพกายใจแข็งแรง อ้าเภอปางศิลาทอง ปี 2563

หน่วยงาน : กลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือข่ายบริการสุขภาพอ้าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณ เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุม่วยั (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วยัผู้สูงอายุ

โครงการที่ 16  :  โครงการชมรมผู้สูงอายรุวมใจ ส่งเสริมสุขภาพกายใจแข็งแรง อ้าเภอปางศิลาทอง ปี 2563

หน่วยงาน : กลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ  เครือข่ายบริการสุขภาพอ้าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

- ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่  จ านวน 3,000 บาท 

- ค่าป้ายไวนิลโครงการ จ านวน 1,000  บาท 

รวมทั้งสิน้เป็นเงิน 19,000  บาท
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P (ภาคี) I (การลงทุน) R (การใช้ตัวบทกฎหมาย) A (ประขาสัมพันธ์) B (การฝีกอบรม)

1.ขับเคล่ือนเครือข่ายารด าเนินการ เงินบ ารุง รพ./งบP&P สปสช./กองทุนฟืน้ฟสูมรรถภาพ 1.พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ 2546 1.เผยแพร่ประชาสัมพนั์สร้างกระแสความ 1. อบรมฟืน้ฟฯูพฒันาศักยภาพcare manager

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพืน้ที่ /งบอปท./ กองทุนต าบล/กองทุน LTC 2.แผนผู้สูงอายุแหง่ชาติ(ฉบับที ่2 รอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลส่งเสริม และCare giver

ผ่านกลไกครอบครัว/ชมรมผู้สูงอายุ สนับสนุนกิจกรรม (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง สุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมเพือ่เตรียม 2.อบรมอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิน่เพือ่ปฏบิัติ

รร.ผู้สูงอายุและชุมชน(บ้าน-ศาสน 1.การเตรียมความพร้อม Pre-Aging (อายุ 45-59 ปี) 3.แผนพฒันาชาติ 20 ปี ความพร้อมเน้นผู้สูงอายุActive Ageing งานดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พงิในชุมชน

สถาน-รร.สถานบริการสุขภาพ 2.จัดท าแผนงานโครงการเชิงรุก 4.แนวทาง/ระเบียบการจ่ายเงิน  95% maintain กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน 3. อบรมพระคิลานุปัฏฐาก (อสว.) 

แบบบูรณาการ) 3.จัดหาและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ ตามชุดสิทธิประโยชน์ ติดเตียง และพระสงฆ์ผ่านส่ือ Socail Media แม่ชีคิลานุปัฏฐาก

2.พฒันาเครือข่ายชุมชนต้นแบบ 4. คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ/งานกายภาพบ าบัดได้มาตรฐาน 5. มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ส่ือสาธารณะทุกรูปแบบ 4. พฒันาศักยภาพชุมชนในการจัดระบบดูแลสุข

AFC IMC LTC แบบบูรณราการ 5. สร้างพฒันานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 6.ประเมินผลการด าเนินงาน 2. พฒันระบบ กลไกเพือ่การเข้าถึงบริการ ภาพช่องปากของผู้สูงอายุผ่านสมัชชาสุขภาพ

โดยท้องถิน่ ชุมชนมีส่วนร่วม 6.พฒันาระบบการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 7.นิเทศติดตาม เยีย่มเสริมพลัง สุขภาพช่องปากโดยการประชุมชีแ้จง และธรรมนูญสุขภาพ

3. พฒันาความร่วมมือสนับสนุน 6. Intermediate care Ward รพท/รพช สรุปถอดบทเรียน Best practice ประสานรณรงค์ แลกเปล่ียน 5. พฒันาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย

ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ 7. อารยสถาปัตย์ของสถานบริการสาธารณสุข  (ทางลาด/ และขยายผลการด าเนินงานน 3.ส่งเสริมสุขภาพ ลด ละเลิกพฤติกรรมเส่ียง (การประเมินมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ

หอ้งน้ า/ราวจับ/ทีจ่อดรถผู้พกิาร ผู้สูงอายุ) ระดับพืน้ที่  (3อ. 2ส.) / พฤติกรรมทีพ่งึประสงค์  อาหารชะลอความเส่ือม โปรแกรมออก

8. การปรับปรุงบ้านทีอ่ยูอ่าศัยของผู้สูงอายุ 8. พฒันาและสนับสนุนการ 4.“ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” ก าลังกาย พฒันาการมีส่วนร่วมทางสังคม)

9. พฒันาชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ/โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ใช้นวัตกรรมเพือ่การดูแล ส่งเสริม

10. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับอ าเภอ/จังหวัด ป้องกันและใหบ้ริการสุขภาพ

11.ควบคุมก ากับคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรการ ช่องปากผู้สูงอายุแบบครบวงจร

ดูแลผู้สูงอายุ  โดยมุง่เน้นประเด็นปัญหาส าคัญ

หน่วยงาน : กลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ (กลุม่วยัผู้สูงอายุ) เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยทุธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุม่วยั (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วยัผู้สูงอาย ุโครงการ 15 - 16

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู
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1.มีกลไกการขับเคล่ือน 1. จังหวดั/อ าเภอมี

แผนการขับเคล่ือน

1.มีระบบคัดครอง 1. ส่งเสริมความรอบรู้

ด้าน

1.มีระบบคัดครอง 1. มีคลินิกผู้สูงอายุ

คุณภาพ

1.มีระบบคัดครอง 1. มี CM ทุกหน่วย

การด าเนินงานในส่วน และมีแนวทางการคัด

กรองและประ

/ประเมินสุขภาพ สุขภาพผู้สูงอายใุนชุมชน /ประเมินสุขภาพ ในรพ.ได้มาตรฐานร้อย

ละ 50

/ประเมินสุขภาพ บริการ ได้รับการ

อบรมฟืน้ฟูฯและCG

ภูมิภาคและชุมชน เมินสุขภาพผู้มีภาวะ

พึง่พิงด้วยADL

ผู้สูงอายแุละมี 2. มีผลการประเมินคัด

กรองADL

ผู้สูงอายแุละมี  2. ผู้สูงอายไุด้รับการ

ดูแลตาม

ผู้สูงอายแุละมี ครอบคลุมทุกต าบล

2. พัฒนาและขับ 2. มีคณะกรรมการทุก

ระดับ

ระบบฐานข้อมูล และปัญหาสุขภาพ

ภาวะพึง่พิง

ระบบฐานข้อมูล  Care Planร้อยละ 

90-100

ระบบฐานข้อมูล 2. ผู้สูงอายไุด้รับการ

ดูแล

เคล่ือนกฎหมายที่ 3.มีการประชุมชีแ้จง

หน่วยงานเกีย่วข้อง

2.พัฒนาระบบบริการ มีวางแผนการดูแล 

ร้อยละ 100

2.พัฒนาระบบบริการ 3. ต าบล LTC ผ่าน

เกณฑ์ 7

2.พัฒนาระบบบริการ ตาม Care Plan

เกีย่วข้องกับการดูแล 4.มีแผนงานโครงการ

เชิงรุกใน

ผู้สูงอายใุนรพ. 3.อบรม CM ฟืน้ฟูฯ60

 คน

ผู้สูงอายใุนรพ. องค์ประกอบ ร้อยละ 

100

ผู้สูงอายใุนรพ. ร้อยละ  100

ผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุ

3. พัฒนาศักยภาพ โดยศูนยอ์นามัยที่. นว. 3. ผู้สูงอายสุามารถ 4. อัตราของผู้สูงอายทุี่

ช่วย

3. พัฒนาศักยภาพ 3. ผู้สูงอายมุีพฤติกรรม

3. พัฒนาระบบการ 5.มีพืน้ทีเ่ข้าร่วม

โครงการLTC

บุคลากรสาธารณสุข 4.ผู้สูงอายไุด้รับการดูแล ช่วยเหลือตนเองได้ เหลือตนเองได้ดีขึน้

เพิม่ขึน้

บุคลากรสาธารณสุข ทีพ่ึงประสงค์

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส (4ก.ค.-ก.ย.)

หน่วยงาน : กลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ (กลุม่วัยผู้สูงอายุ) เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วัยผู้สูงอายุ โครงการ 15 - 16

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

83



มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส (4ก.ค.-ก.ย.)

หน่วยงาน : กลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ (กลุม่วัยผู้สูงอายุ) เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วัยผู้สูงอายุ โครงการ 15 - 16

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

ดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว  ทุกต าบล CM/CG ตาม Care Plan ในชีวติประจ าวนั  หรือคงที่ CM/CG  ร้อยละ 60

ในชุมชน (.ต.LTC) 6. สนับสนุนการอบรม

ฟืน้ฟูฯCM

4. พัฒนาระบบการ ร้อยละ 80 ได้ตามศักยภาพได้รับ เมือ่เทียบกับปีทีผ่่านมา 4. พัฒนาระบบการ 4. ต าบล LTC ผ่าน

เกณฑ์

4.มีระบบคัดครอง จ านวน 60 คนจาก

ศูนยอ์นามัยที่3

ดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว 5.ต าบล LTC ผ่านเกณฑ์ บริการสุขภาพทีต่รง 5. คัดกรองสุขภาพ

ผู้สูงอายุ

ดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว ร้อยละ 100

/ประเมินสุขภาพ 7.คัดกรองสุขภาพ

ผู้สูงอายุADL

ในชุมชน (.ต.LTC) ร้อยละ 100 ตามปัญหาอยา่งถูก ร้อยละ 100 ในชุมชน (.ต.LTC) 5.การเบิกจ่าย

ผู้สูงอายแุละมี ร้อยละ 100 5. ส่งเสริมการมีส่วน 6.อบรมฟืน้ฟูฯCg ทุก

อ าเภอ963 คน

ต้องเหมาะสม 6. มCีMผ่านการอบรม

ฟืน้ฟูฯ

5.สร้างและพัฒนานวตั กองทุนLTCป6ี2 ร้อย

ละ100

ระบบฐานข้อมูล 8.ส่งเสริม พัฒนาชมรม

ผู้สูงอายุ

ร่วมของชุมชนและภาคี 7. คัดกรองสุขภาพ

ผู้สูงอายุ

4. พัฒนาระบบการ ครบตามเป้าหมายที่

ก าหนด

กรรมผลงานเด่นใน

ระดับ

5. รพ.มีการจัดระบบ

5.มีคณะกรรมการ คุณภาพ/รร.ผู้สูงอายุ

ทุกพืน้ทีทุ่กระดับ

เครือข่ายในการดูแล ร้อยละ 100 ดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว 7. มีการจัดเวที

แลกเปล่ียน

อ าเภอ/ต าบล บริการผู้สูงอาย ุ(คลินิก)

6.พัฒนาความรู้/ทักษะ 9.อบรมอาสาสมัคร

ประจ าวดั(อสว.)

ผู้สูงอายใุนชุมชน 8.มีการเบิก-จ่ายเงิน ในชุมชน (ต.LTC) เรียนรู้ระดับอ าเภอ/

จังหวดั

6. ผู้สูงอายสุามารถ ร้อยละ 80
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มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส (4ก.ค.-ก.ย.)

หน่วยงาน : กลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ (กลุม่วัยผู้สูงอายุ) เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วัยผู้สูงอายุ โครงการ 15 - 16

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

การดูแลสุขภาพ 10. ประเมินต าบลLTC 6. ผู้สูงอายสุามารถ กองทุนLTCป6ี2 ร้อย

ละ100

5. พัฒนาศักยภาพ 8. ส่งเสริม พัฒนาชมรม ช่วยเหลือตนเองได้ 6. มีผลงาน Best

พระสงฆ์ ร้อยละ 100 ช่วยเหลือตนเองได้ (18 แห่ง) บุคลากรสาธารณสุข ผู้สูงอายคุุณภาพผ่าน

เกณฑ์

ในชีวติประจ าวนั  Practice /ต าบลLTC

7. ผู้สูงอายสุามารถ 11.ติดตามการเบิก-

จ่ายเงิน

ในชีวติประจ าวนั 9. ส่งเสริม พัฒนาชมรม CM/CG พัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้ตามศักยภาพได้รับ ชมรมผู้สูงอายุ/CM/CG

ช่วยเหลือตนเองได้ กองทุนLTCป6ี2 =18 

ต าบล

ได้ตามศักยภาพได้รับ ผู้สูงอายคุุณภาพ มีผล

การประเมิน

6. ผู้สูงอายสุามารถ ต้นแบบ บริการสุขภาพทีต่รง /นวตักรรม

ในชีวติประจ าวนั 12.พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล

บริการสุขภาพทีต่รง พัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตนเองได้ 9. มีผลการประเมินการ

เปล่ียน

ตามปัญหาอยา่งถูก ต้นแบบอยา่งน้อย

ได้ตามศักยภาพได้รับ 13 มีการเสริมสร้าง

ความรอบรู้

ตามปัญหาอยา่งถูก 10 มีการเสริมสร้าง

ความรอบรู้

ในชีวติประจ าวนั กลุ่มผู้มีภาวะพึง่พิงจาก

กลุ่ม

ต้องเหมาะสม อ าเภอละ3-5เร่ือง ทุก

ประเภท

บริการสุขภาพทีต่รง ด้านสุขภาพกลุ่มวยั

ผู้สูงอายุ

ต้องเหมาะสม ด้านสุขภาพกลุ่มวยั

ผู้สูงอายุ

ได้ตามศักยภาพได้รับ ติดเตียงเป็นติดบ้าน/

ติดบ้านเป็น

7.พัฒนาขับเคล่ือน 7. มีการคัดกรองสุขภาพ

ตามปัญหาอยา่งถูก 7. สร้างและพัฒนา บริการสุขภาพทีต่รง ติดสังคม การด าเนินงาน ผู้สูงอาย ุร้อยละ 100
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส (4ก.ค.-ก.ย.)

หน่วยงาน : กลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ (กลุม่วัยผู้สูงอายุ) เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วัยผู้สูงอายุ โครงการ 15 - 16

ภารกิจพ้ืนฐาน : 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

ต้องเหมาะสม คู่มือ ชุดความรู้และส่ือ ตามปัญหาอยา่งถูก 10 มีการเสริมสร้าง

ความรอบรู้

Active  Aeging 8. อัตราของผู้สูงอายทุี่

ช่วย

8.พัฒนาขับเคล่ือน ประชาสัมพันธท์ีเ่กีย่ว ต้องเหมาะสม ด้านสุขภาพกลุ่มวยั

ผู้สูงอายุ

อ าเภอต้นแบบเพือ่ เหลือตนเองได้

การด าเนินงาน ข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ 7.พัฒนาขับเคล่ือน ส่งเสริมสุขภาพ  ดีขึน้เพิม่ขึน้หรือคงที่

เมือ่เทียบกับปีทีผ่่านมา

Active  Aeging 8.พัฒนาขับเคล่ือน การด าเนินงาน 9. มีผลการประเมินการ

เปล่ียนกลุ่มผู้มีภาวะ

อ าเภอต้นแบบเพือ่ การด าเนินงาน Active  Aeging พึง่พิงจากกลุ่มติดเตียง

เป็นติดบ้าน/ติดบ้าน

เป็นติดสังคม

ส่งเสริมสุขภาพ Active  Aeging 

อ าเภอต้นแบบเพือ่

ส่งเสริมสุขภาพ

อ าเภอต้นแบบเพือ่

ส่งเสริมสุขภาพ

10 มีการเสริมสร้าง

ความรอบรู้ด้าน

สุขภาพกลุ่มวยัผู้สูงอายุ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

4 1.ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวาน 1.พัฒนาระบบบริการส่งเสริม ร้อยละ80 1,100 ต.ค.-62 0 นส.

2.ให้บริการท าฟันแกผู้่ป่วยเบาหวาน ทันตสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วย ร้อยละ10 110 ถงึ 0 ปิยมาศ

เบาหวาน ก.ย.-63

รวมเป็นเงิน 0

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในช่องปากกลุม่ผู้ป่วยเบาหวาน

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณ เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุม่วยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที่ 17  : โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก กลุม่ผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชีว้ดั

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที่-

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

(พชอ.)

1. สร้างกลไกขับเคล่ือนทีเ่ชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ

ชุมชนและท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ (พชอ)

2.พัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ าเภออย่างมีส่วนร่วม

3.เสริมสร้างศักยภาพ พชอ, อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน


รวม 0 0 0 0 0

 - เพือ่ให้เกิดการขับเคล่ือน

การพัฒนาคุณภาพชีวติใน

ระดับพืน้ที ่เกิดการบูรณา

การเป้าหมาย ทิศทางและ

ยุทธศาสตร์ร่วมกันระหวา่ง

หน่วยงานรัฐ เอกชน และ

ภาคประชาชน เน้นการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

น าไปสู่การสร้างเสริมให้

บุคคล ครอบครัวและ

ชุมชนมีสุขภาวะ ทางกาย 

จิต และสังคมเพือ่คุณภาพ

ชีวติทีดี่ และเกิดความยั่งยืน

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ร้อยละของ

คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวติ

ระดับอ าเภอ ทีม่ี

ประสิทธภิาพ

ตค.62-กย.63

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ

โครงการที่ 18 : โครงการการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ(พชอ.)

ภารกิจพ้ืนฐาน :  วิชาการ

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ผู้รับผิดชอบ
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P (ภาคี) I (การลงทุน) R (การใช้ตัวบทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

1.สร้างกลไกขับเคล่ือนทีเ่ชื่อมโยงระบบ  1. งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก 1.แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 1ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 1.ประชุมชี้แจง สสอ.ทุกแห่ง

บริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น ส่วนกลางในการด าเนินกิจกรรมของ ชีวติระดับอ าเภอ ตามระเบียบส านักนายก  - ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2.อบรมทีมเลขา อ าเภอละ 4 คน 

อย่างมีคุณภาพ ส านักงานเลขานุการ(สสอ.) รัฐมนตรีวา่ด้วยคณะกรรมการพัฒนา  - ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค ประกอบด้วยสาธารณสุขอ าเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุข

  - แต่งต้ังคณะกรรมการตามระเบียบ 2.บูรณาการงบประมาณจังหวดัและ คุณภาพชีวติระดับอ าเภอ โดยมีผู้วา่ราชการ และเท่าเทียมกันทางสังคม อ าเภอ ผู้รับผิดชอบงาน รพ.และปลัดอ าเภอ

ส านักนายก กลุ่มจังหวดั จังหวดัเป็นทีป่รึกษา นายอ าเภอเป็นประธาน 2แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพือ่เป็นทีมขับเคล่ือน และประสานงานหลัก

  - สนับสนุนและส่งเสริมการแต่งต้ัง 3.ระดมและบูรณาการทรัพยากรจาก สาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขานุการ และคณะ ฉบับที ่12 3.มีการประชุมคณะกรรมการ (21 คน) ทุกเดือน

คณะกรรมการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ทุกภาคส่วน กรรมการประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ  - ยุทธศาสตร์ที ่1.การเสริมสร้างและพัฒนา โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน สสอ.เป็นเลขา

และมีสาวนร่วมทัว่ถึงทุกภาคส่วน ไม่เกิน 6 คน ผู้แทนเอกชนไม่เกิน 6 คน และ ศักยภาพทุนมนุษย์ เพือ่ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน

2.พัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ าเภออย่าง ผู้แทนภาคประชาชนไม่เกิน 7 คน  - ยุทธศาสตร์ที ่2.การสร้างความเป็นธรรม 4. จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพือ่วเิคราะห์

มีส่วนร่วม 2.กรรมการมีวาระคราวละ 2 ปี และลดความเหล่ือมล้ าในสังคม ปัญหา/ประเด็นพัฒนา น ามาคัดเลือก

3.เสริมสร้างศักยภาพ พชอ.อย่างมั่นคง  - ยุทธศาสตร์ที ่9.การพัฒนาภาค เมือง และ ประเด็นส าคัญตามบริบทของพืน้ที่

ต่อเนื่อง และยั่งยืน พืน้ทีเ่ศรษฐกิจ 5.สรุปบทเรียนผลการด าเนินงานแผนพัฒนา

  - บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวติ แก้ไขปัญหาส าคัญทีด่ าเนินการ

ระดับอ าเภอแบบบูรณาการ และมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 - ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนา

แก้ไขปัญหาด้วย UCCARE

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ

โครงการที่ 18 : โครงการการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ(พชอ.)

ภารกิจพ้ืนฐาน :  วิชาการ
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

มีการคณะกรรมการ ประชุมท าแผนด าเนิน         
 1.มีการด าเนินการ 
 1.สรุปผลการด าเนินงาน

พฒันาคุณภาพชีวติระดับ การและคัดเลือก  การบริหารจัดการ สร้าง ทั้งกระบวนการและ


อ าเภอ (พชอ.) 
ประเด็นส าคัญของพื้นที่เพื่อ กลไกและพฒันาคุณภาพ ผลลัพธท์ี่เกิดขึ้น

น ามาพฒันา/แก้ไขปญัหา ชีวติโดยการบรูณาการ 
2.ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง  

ของทกุภาคส่วน
 3.จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2.ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง  

เพื่อการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

และเสริมจุดขาด

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่2 การพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ

โครงการที ่18 : โครงการการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ(พชอ.)

ภารกิจพ้ืนฐาน :  วิชาการ

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคน าโดยแมลง ป ี2563 1.เพือ่ลดอตัราปว่ย 1. ลดอตัราปว่ยด้วย

และตายด้วยโรค โรคไขเ้ลือดออก

กิจกรรมที ่1 ประชมุเครอืขา่ยเลอืดออกระดบัอ าเภอและทอ้งถ่ิน ไขเ้ลือดออก ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ มคี.2563 อลงกต

จ านวน 1 คร้ัง 20  คน (บรูณาการร่วมกบัการประชมุ หน.ส่วนราชการ) 2.เพือ่ลดความ 16 ของค่ามธัยฐาน

กิจกรรมที ่2 ประชมุ War room  ระดบัอ าเภอและเครอืขา่ย ชกุชมุของลูกน้ ายงุลาย ยอ้นหลัง 5 ปี

เพ่ือเรง่รดัสรปุผล ตดิตาม แก้ไข ปญัหาชว่งการแพรร่ะบาดสงู 3.เพือ่ควบคุมการ (2558 -2562)

(บูรณาการร่วมกับการประชุมประจ าเดือนบุคลากรสาธารณสุข ทุกเดือน) ระบาดของโรคไขเ้ลือดออก 2.อตัราปว่ยตายด้วย

กิจกรรมที ่ 3  การจดักิจกรรมรณรงค์ปอ้งกันและควบคุม อยา่งมปีระสิทธภิาพ โรคไขเ้ลือดออก

โรคไขเ้ลอืดออก 4.เพือ่พฒันาศักย ไมเ่กนิร้อยละ 0.10

 - การจดักจิกรรมรณรงค์ในหมูบ่า้น/ชมุชน ภาพบคุลากร 3.ร้อยละ 80 ต าบล พค.-กย.2563 อลงกต

ทกุไตรมาส เร่ิมกจิกรรมรณรงค์พร้อมกนั หนว่ยปฏบิติัการ เส่ียงสูง มค่ีาดัชนี

 - การจดักจิกรรมประกวดหมูบ่า้น ควบคุมโรคติดต่อ (Hi,CI) ตามเกณฑ์

ปลอดลูกน้ ายงุลาย (1 รพ./รพ.สต. (CDCU) / SRRT 4.หนว่ยปฏบิติัการควบคุม

1 หมูบ่า้นปลอดลูกน้ ายงุลาย) ด้านการเฝ้าระวงั โรคติดต่อ (Communicable

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่  1  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่งด้านสุขภาพ

โครงการที่ 19 : โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : ควบคุมป้องกันโรค

หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่  1  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่งด้านสุขภาพ

โครงการที่ 19 : โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : ควบคุมป้องกันโรค

หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

 - ทรายเคลือบสารทมีฟีอส 1%  ปอ้งกนัและควบคุม Disease Control      45,000

เอสจ ีเพือ่ควบคุมโรค(15 ถงัx 3,000 บาท) โรคไขเ้ลือดออก OperationUnit-CDCU) 

เปน็เงิน 45,000 บาท

 - การปอ้งกนัและควบคุมโรค หมายเหตุ ใชเ้งินกองทนุต าบล อลงกต

 - การควบคุมโรคเมือ่พบผู้ปว่ยในพืน้ทีร่ายละ

1,500  บาท (พน่เคมกี าจดัตัวแกว่นัที ่0,3,7)

หมายเหตุ ใชเ้งินบ ารุงหนว่ยบริการ (รพ./รพ.สต.)

กิจกรรมที ่ 4  พัฒนาศักยภาพทมีพ่นหมอกควนั ประจ าป ี2563

หมายเหตุ ใชเ้งินกองทนุต าบล

กิจกรรมที ่5 อบรมแกนน านักเรียน ดา้นการปอ้งกันควบคุมโรคน าโดยแมลง

หมายเหตุ ใชเ้งินกองทนุต าบล

รวมเปน็เงิน                -               -        45,000            -               -   
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P (ภาคี) I (การลงทุน) R (การใช้ตัวบทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

1.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน (สธฉ.) ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 1.เพือ่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 1.สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติซ่ึงมี 1.อบรมบัญชาการเหตุการณ์

2.ส านักระบาดวทิยา ฉุกเฉินจากโรคระบาดหรือโรคติดต่อ ปัญหาโรคและภัยสุขภาพทีก่รมควบคุมโรค 2.สร้างความเข้าใจระบบโครงสร้างEOC

3.ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่3 นว. ร้ายแรง สามารถตอบโต้ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมSAT

2.เพือ่ให้เกิดระบบการเตรียมความพร้อม  2.มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่การ 4.ฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

ทีส่ามารถปฏิบัติได้ทันที เมื่อมีภาวะฉุกเฉิน ส่ือสารทีถู่กต้องและทันต่อเหตุการณ์

ด้านสาธารณสุข  3.มีระบบเตือนภัยและระบบแจ้งเตือนกรณี

3.พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เกิดสาธารณภัย

1.ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั เงินบ ารุง รพ.ปางศิลาทอง  (PP) -พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 -นโยบายรัฐบาล -พัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุม

2.อปท./อสม. - งบ อปท -พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 -นโยบายกระทรวง โรคติดต่อ (CDCU : Communicable 

3. เครือข่าย 6 ร (โรงเรือน/โรงพยาบาล -ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  มาตรการ (5 ส  3 เก็บ 3 โรค) Disease Control Operation Unit)

(โรงงาน/โรงธรรม/โรงงาน/โรงแรม) เร่ือง ให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า ด้านการเฝ้าระวงั  ป้องกัน และ

ยุงลายเป็นเหตุร าคาญ 25มิย2545 ควบคุมโรคไข้เลือดออก

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอ าเภอ

ต าบล อปท. เพือ่แก้ไขปัญหาการแพร่

ระบาดของโรคไข้เลือดออก

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ

โครงการที่ 19 : โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิและภยัสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : ควบคุมป้องกันโรค
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

1. จดัทมีปฏบิติัการระดับจงัหวัด/ ทบทวนค าส่ังศูนย์ 2. จดัทมีตระหนกัรู้สถานการณ์ มกีารตรวจจบัและ 3. วิเคราะหร์ะดับความเส่ียง มรีายงานวิเคราะห์ 4. ศูนยป์ฏบิติัการภาวะ/ มแีผนเผชญิเหตุ

อ าเภอในส่วนภารกจิปฏบิติัการ ปฎบิติัการภาวะฉกุเฉนิ (SAT) ระดับจงัหวัด/อ าเภอ ประเมนิสถานการณ์ ส าคัญของโรคและภยั ระดับเส่ียงส าคัญ ฉกุเฉนิ(EOC)ระดับจงัหวัด (Incident Action

(Operation Section) เพื่อปฏบิติั (EOC) ใหส้ามารถ เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจจบัและ การเกดิโรคและภยั สุขภาพ ระดับจงัหวัด/อ าเภอ ของโรคและภยั อ าเภอมกีารซ้อมแผน Plan:IAP)ของ

การในภาวะปกติและภาวะ ปฎบิติังานได้ ประเมนิสถานการ์การเกดิโรค สุขภาพ(SATภาวะปกติ สุขภาพระดับอ าเภอ หรือมกีารยกระดับเปดิ เหตุการณ์ส าคัญ โดย

ฉกุเฉนิทางสาธารณสุข เกดิโรคและภยัสุขภาพ และSATภาวะฉกุเฉนิ) และจงัหวัด ปฏบิติัการภาวะฉกุเฉนิ ก าหนดวิธีการปฏบิติั

 และมทีมีปฏบิติัการ ทางสาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมขอ้ส่ังการไปยงั

ภาวะฉกุเฉนิทาง หนว่ยงาน

สาธารณสุข

Public health (รู้เร็ว ควบคุมโรค

เร็ว) การปอ้งกันโรคลว่งหน้าก่อน

ชว่งระบาด (เดอืนมกราคม - 

เมษายน)

1. จดัต้ังคณะท างานปอ้งกนัควบคุม

โรคไขเ้ลือดออก

5. ประชาสัมพนัธ์และกระตุ้นให้

ประชาชนมีการก าจัดลูกน้ ายุงลายทุกวัน

ศุกร์

 7. เฝ้าระวังทางกีฏวิทยาโดย

การสุ่มส ารวจ  โดย SRRT ,อส

ม. ,นักเรียน เป็นต้น

 7. เฝ้าระวังทางกีฏวิทยา

โดยการสุ่มส ารวจ  โดย 

SRRT ,อสม. ,นักเรียน เป็น

ต้น

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยุทธศาสตร์ที่  1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ

โครงการที่ 19 : โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิและภยัสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : ควบคุมป้องกันโรค

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยุทธศาสตร์ที่  1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ

โครงการที่ 19 : โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิและภยัสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : ควบคุมป้องกันโรค

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

2. วิเคราะห์พื้นที่เส่ียง และติดตาม

สถานการณ์โรค
  (มาตรการ 5ป.1ข.) ได้แก ่ ปดิ 

เปล่ียน ปล่อย ปรับปรุง และ ปฏบิติั

ต่อเนื่อง

3. ประสานแผนงาน โครงการกับภาคี

เครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง

6. จัดสัปดาห์รณรงค์ใหญ ่ (Big 

cleaning)  มาตรการ 5 ส 3 เก็บ 3 โรค

ความร่วมมือและสรรหางบประมาณใน

การด าเนินงาน

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ครอบคลุม 

สถานที่เป้าหมาย  (6ร.) 1.โรงเรือน

4. ประชุม/ประชาคม หมู่บ้านชุมชน 2.โรงเรียน 3.โรงพยาบาล 4.โรงธรรม 5.

โรงแรม และ 6.โรงงาน

 7. เฝ้าระวังทางกีฏวิทยาโดยการสุ่ม

ส ารวจ  โดย SRRT ,อสม. ,นักเรียน เป็น

ต้น
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการการคัดกรองเบาหวาน  เพื่อลดอตัรา 1.การตรวจติดตาม รพ.สต.ทา่ขึ้น 1 ต.ค. 62 - 133,520 133,520 ปณุยนชุ

/ความดนัโลหติสงู การเกดิโรคเบา กลุ่มสงสัยปว่ยโรค จ านวน 3,868  คน 30-ก.ย.-63

1.1 อุปกรณต์รวจน้ าตาล หวานและความดัน เบาหวาน  ร้อยละ รพ.สต.หนองหล่ม

รพ.สต ทา่ขึ้น โลหติสูงรายใหม่ 60 จ านวน 992 คน

Test Strip 50 test ราคา 440 บาท 2.การตรวจติดตาม รพ.สต.หนิดาต 

80 ชดุ = 35,200 บาท กลุ่มสงสัยปว่ยโรค จ านวน 3,019 คน

รพ.สต หนองหลม่ ความดันโลหติสูง รพ.สต.เพชรเจริญ

Test Strip 50 test ราคา 440 บาท ร้อยละ  60 จ านวน 1,247 คน

20 ชดุ = 8,800 บาท รพ.สต.คลองปลาสร้อย

รพ.สต หนิดาต จ านวน 1,094 คน

Test Strip 50 test ราคา 440 บาท รพ.ปางศิลาทอง

61 ชดุ = 26,840 บาท จ านวน 1,507 คน

รวม 11,727 คน

รพ.สต.เพชรเจริญ

Test Strip 50 test ราคา 440 บาท

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่นัที-่

ถึงวนัที่)

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่  เครือขา่ยบริการสขุภาพปางศิลาทอง

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ

โครงการที ่20 : โครงการควบคุมโรคไมต่ดิตอ่และภยัสขุภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ  1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่นัที-่

ถึงวนัที่)

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่  เครือขา่ยบริการสขุภาพปางศิลาทอง

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ

โครงการที ่20 : โครงการควบคุมโรคไมต่ดิตอ่และภยัสขุภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ  1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

30 ชดุ = 13,200 บาท

รพ.สต.คลองปลาสร้อย

Test Strip 50 test ราคา 440 บาท

30 ชดุ = 13,200 บาท

รพ.ปางศิลาทอง

Test Strip 50 test ราคา 440 บาท

30 ชดุ = 13,200 บาท

เปน็เงิน 110,440 บาท

1.2  แอลกอฮอล ์95 %

รพ.สต ทา่ขึ้น

แอลกอฮอล์ 95 % ขวดละ 30 บาท

6 ขวด = 180 บาท

รพ.สต หนองหลม่

แอลกอฮอล์ 95 % ขวดละ 30 บาท

6 ขวด = 180 บาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่นัที-่

ถึงวนัที่)

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่  เครือขา่ยบริการสขุภาพปางศิลาทอง

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ

โครงการที ่20 : โครงการควบคุมโรคไมต่ดิตอ่และภยัสขุภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ  1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต หนิดาต

แอลกอฮอล์ 95 % ขวดละ 30 บาท

6 ขวด = 180 บาท

รพ.สต.เพชรเจริญ

แอลกอฮอล์ 95 % ขวดละ 30 บาท

6 ขวด = 180 บาท

แอลกอฮอล ์95 %

รพ.สต.คลองปลาสร้อย

แอลกอฮอล์ 95 % ขวดละ 30 บาท

6 ขวด = 180 บาท

รพ.ปางศิลาทอง

แอลกอฮอล์ 95 % ขวดละ 30 บาท

6 ขวด = 180 บาท

เปน็เงิน 1,080 บาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่นัที-่

ถึงวนัที่)

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่  เครือขา่ยบริการสขุภาพปางศิลาทอง

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ

โครงการที ่20 : โครงการควบคุมโรคไมต่ดิตอ่และภยัสขุภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ  1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต ทา่ขึ้น

ชดุละ 2 บ. 3,500 ชดุ = 7,000 บ.

รพ.สต หนองหลม่

ชดุละ 2 บ. 1,000 ชดุ = 2,000 บ.

รพ.สต หนิดาต

ชดุละ 2 บ. 3,000 ชดุ = 6,000 บ.

รพ.สต.เพชรเจริญ

ชดุละ 2 บ. 1,300 ชดุ = 2,600 บ.

รพ.สต.คลองปลาสร้อย

ชดุละ 2 บ.1,100 ชดุ = 2,200 บ.

รพ.ปางศิลาทอง

ชดุละ 2 บ. 1,100 ชดุ = 2,200 บ.

เปน็เงิน 22,000 บาท

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 133,520 บาท 133,520 133,520

1.3  แบบคัดกรองเบาหวาน/ ความดนัโลหติสงู
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่นัที-่

ถึงวนัที่)

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่  เครือขา่ยบริการสขุภาพปางศิลาทอง

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสขุภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ

โครงการที ่20 : โครงการควบคุมโรคไมต่ดิตอ่และภยัสขุภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ  1) สง่เสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 1. เพื่อใหก้ลุ่มเส่ียง อตัราผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มเสี่ยง ป ี62 1 ต.ค. 62 - ปณุยนชุ

เพ่ือลดอัตราการเกิดโรค มคีวามรู้ความเขา้ใจ รายใหมจ่ากกลุ่มเส่ียง ทา่ขึ้น  134  คน 30-ก.ย.-63

เบาหวาน/ความดนัโลหติสงู เกี่ยวกบัการดูแล เบาหวาน หนองหล่ม

(งบกองทุนต าบล) สุขภาพตนเอง นอ้ยกว่าร้อยละ 1.95 24  คน

2. เพื่อใหก้ลุ่มเส่ียง  /เสียง HT และสงสัย หนิดาต

มกีารปรับเปล่ียน ปว่ยได้รับการวัด 55  คน

พฤติกรรมสุขภาพ ความดันโลหิตที่บ้าน เพชรเจริญ

ที่ถกูต้อง ≥ร้อยละ 40 39  คน

คลองปลาสร้อย

40  คน

รพ.ปางศิลาทอง

10  คน

รวม  302  คน 42,980      42,980   
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P (ภาคี) I (การลงทุน) R (การใช้ตัวบทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

1.ด าเนินงานการสร้างทีมเครือข่าย 1.สนับสนุนให้ชุมชนจัดหา 1.ผลักดันให้ชุมชนก าหนดมาตรการ 1.สนับสนุนด าเนินงาน/การจัดการ DM และ 1.ถ่ายทอดรูปแบบการบริการการป้องกัน

การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ สถานที ่อุปกรณ์ส่งเสริม ทางสังคมในการป้องกันและควบคุม HT ในสถานบริการและชุมชน ควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 

ในชุมชน การออกก าลังกาย โรคไม่ติดต่อ 2.พัฒนาคุณภาพและขับเคล่ือนการด าเนิน และการด าเนินงาน NCD Clinic Plus  

2.คืนข้อมูลให้ชุมชนและระดมความ 2.ส่งเสริมให้ชุมชนผลิต จัดหา 2.ขับเคล่ือนและผลักดันยุทธศาสตร์ งานในการป้องกันควบคุม DM HT ส าหรับบุคลากรสาธารณสุขและทีม

คิดเห็นในการวางแผนป้องกันและ อาหารทีป่ลอดภัย เอื้อต่อ การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม 3.สนับสนุนคู่มือ/เอกสารการด าเนินงาน สหวชิาชีพ ในทุกระดับ

แก้ไข การควบคุมป้องกันโรค 3.ขับเคล่ือนและผลักดัน การด าเนิน ป้องกันและควบคุมDM HT 2.หลักสูตร Collaborative NCDs Nurse

3.ขับเคล่ือนการด าเนินงานป้องกัน ไม่ติดต่อ งานเลิกบุหร่ี และ สุรา 4.ติดตามและประเมินผล  3.หลักสูตรMini Casemanager

และควบคุมโรคไม่ติดต่อเข้าสู่ 3.ส่งเสริมให้ชุมชนจัดกิจกรรม 4.หลักสูตรการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

คณะกรรมการพชอ. พชต. มหกรรมเพือ่สุขภาพ เช่น

4.ประสานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกวดบุคคลต้นแบบ

ในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ทีใ่ห้การ ชุมชนปลอดโรค

สนับสนุนงบประมาณการคัดกรอง  หมู่บ้าน 3อ 2ส ดีเด่น

เบาหวาน ความดันโลหิต จัดประกวดเมนูชูสุขภาพ 

ลดDM HT

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ

โครงการที่ 20 : โครงการควบคุมโรคไมต่ดิตอ่และภยัสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

1.ระบบการเฝ้าระวังติดตาม 1.ประชาชนอาย3ุ5ปีขึ้นไป 2.การสร้างความตระหนักการให้ 3.อัตราประชากรกลุ่มเส่ียงและ 1.การสร้างความตระหนักการ 3.อัตราประชากรกลุ่มเส่ียงและ 1.การสร้างความตระหนักการ 1.อัตราผู้ป่วยเบาหวาน

พฤติกรรมสุขภาพและการ ได้รับการคัดกรองโรค ความรู้ในวงกว้างและการรณรงค์ สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ให้ความรู้ในวงกว้างและการ สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ให้ความรู้ในวงกว้างและการ รายใหม่จากกลุ่มเส่ียง

คัดกรองความเส่ียงโรคเบาหวาน เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง สร้างกระแสเน้นเร่ืองการ ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการ รณรงค์สร้างกระแสเน้นเร่ือง ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการ รณรงค์สร้างกระแสเน้นเร่ือง เบาหวาน< ร้อยละ 1.95

และความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90 ปรับเปล่ียนวิถีชีวิต วัดความดันโลหิตที่บ้าน การปรับเปล่ียนวิถีชีวิต วัดความดันโลหิตที่บ้าน การปรับเปล่ียนวิถีชีวิต 2.อัตราประชากรกลุ่มเส่ียง

2.การสร้างความตระหนักการให้ 2.ประชากรPre-DMในพื้นที่ 3.การเสริมสร้างส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 30 2.การเสริมสร้างส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 40 2.การเสริมสร้างส่ิงแวดล้อม และสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง

ความรู้ในวงกว้างและการรณรงค์ รับผิดชอบของปีที่ผ่านมา และลดเส่ียงในชุมชน 5.ประชากรPre-DMในพื้นที่ และลดเส่ียงในชุมชน 5.ประชากรPre-DMในพื้นที่ และลดเส่ียงในชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการ

สร้างกระแสเน้นเร่ืองการ ได้รับค าแนะน าเพื่อ 4.การให้ค าปรึกษาและปรับ รับผิดชอบของปีที่ผ่านมา 3.การให้ค าปรึกษาและปรับ รับผิดชอบของปีที่ผ่านมา 3.การให้ค าปรึกษาและปรับ วัดความดันโลหิตที่บ้าน

ปรับเปล่ียนวิถีชีวิต ปรับเปล่ียนพฤติกรรม พฤติกรรมในกลุ่มเส่ียง ได้รับค าแนะน าเพื่อ พฤติกรรมในกลุ่มเส่ียง ได้รับค าแนะน าเพื่อ พฤติกรรมในกลุ่มเส่ียง ร้อยละ 40

ร้อยละ 30 5.การเสริมสร้างศักยภาพ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 4.การเสริมสร้างศักยภาพผู้ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 4.การเสริมสร้างศักยภาพผู้ 3.ประชาชนอาย3ุ5ปีขึ้นไป

ผู้ด าเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 50 ด าเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 80 ด าเนินงานตามแผนงาน ได้รับการคัดกรองโรค

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

ให้มีความเข้มแข็ง โรคให้มีความเข้มแข็ง โรคให้มีความเข้มแข็ง ร้อยละ 90

5.การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม 5.การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม 4.ประชากรPre-DMในพื้นที่

 และประเมินผล
  และประเมินผล
 รับผิดชอบของปีที่ผ่านมา

ได้รับค าแนะน าเพื่อ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ร้อยละ 90

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยุทธศาสตร์ที่  1  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ

โครงการที่ 20 : โครงการควบคุมโรคไมต่ดิตอ่และภยัสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ย-มิ.ย.  ก.ค.-ก.ย.

1 การบริหารจัดการ การประสานงานและ 1. เพือ่ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมี จ านวนคร้ัง คณะอนุกรรมการ ตค.-ธค.62     22,500.00 สสอ.

ติดตามประเมินผล ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเอดส์ใน และรายงาน ยติุปัญหาเอดส์ รพ.

1. มีการประชุมคณะอนุกรรมการยติุปัญหาเอดส์ อ.ปางศิลาทอง การประชุม อ าเภอ 20 คน

ระดับอ าเภอ ปีละ 2 คร้ัง

2 การลดผู้ติดเชือ้รายใหม่ รพ.

2.1 ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ถุงยางอนามัย 1. ป้องกันการติดเชือ้จากโรคติดต่อ อัตราการใช้ ปชก. กลุ่ม ตค.-กย.63 สสอ/รพสต.

และสารหล่อล่ืน ทางเพศสัมพันธ์ ถุงยาง เส่ียงต่างๆ 

1. ให้ความรู้และค าแนะน าการใช้ถุงยางอนามัย อนามัยใน และเยาวชน

แก่ประชาชน/นักเรียน/นักศึกษา/พนักงาน กลุ่มเส่ียง

ในสถานบันเทิงและคาราโอเกะ เพิม่ขึน้

2. จัดจุดบริการถุงยางเพิม่มากขึน้ 1. เพือ่ลดการติดเชือ้รายใหม่ ร้อยละของ MSM

2.2 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันโรคเอดส์ 2. เพือ่ลดการตายจากโรคเอดส์ กลุ่ม ปชก. ตค.-กย.63

และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ของกลุ่มประชากรหลัก หลักเข้าถึง

1. เก็บข้อมูลเฝ้าระวงัพฤติกรรม ทีสั่มพันธก์ับ บริการป้องกัน

การติดเชือ้HIV/STI ในกลุ่มประชากรหลัก/ HIV และ

นักเรียนมัธยมฯ/พนักงานในสถานประกอบการ โรคติดต่อ

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณ เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่งด้านสุขภาพ

โครงการที่ 21 : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชีว้ดั

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที่-

ถึงวนัที)่

 งบประมาณ

รวม 

(บาท)

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ย-มิ.ย.  ก.ค.-ก.ย.

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณ เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่งด้านสุขภาพ

โครงการที่ 21 : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน : เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชีว้ดั

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที่-

ถึงวนัที)่

 งบประมาณ

รวม 

(บาท)

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

2. พัฒนาระบบบริการการเข้าถึงการตรวจHIV ทางเพศ

/STI ในกลุ่มประชากรหลัก สัมพันธ์

3. ติดตามและประเมินผลการเข้าถึงระบบบริการ

ของกลุ่มประชากรหลัก

2.3 ลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด กลุ่มบ าบัด ตค.-กย.63

1. ให้ความรู้ในกลุ่มผู้บ าบัดสารเสพติด สารเสพติด

2. ให้ค าปรึกษากรณียนิยอมเจาะเลือด

3 ลดการตรีตราและเลือกปฏิบัติ ตค.-กย.63 รพ.

3.1 ลดการตรีตราและเลือกปฏิบัติในชุมชน 1. เพือ่ลดการตรีตราในชุมชน ผลการส ารวจ ปชก. ทัว่ไป สสอ/รพสต.

1. ให้ความรู้เร่ืองโรค/การติดต่อ/การรักษา แบบสอบถาม

และการอยูร่่วมกันในสังคม 2. เพือ่ช่วยเหลือผู้ทีถู่กผลกระทบ กลุ่มผู้ติดเชือ้ กลุ่มผู้ติดเชือ้

2. ผู้ติดเชือ้ทีไ่ด้รับผลกระทบ ได้มีอาชีพ
 ทีถู่กผล

(เฉพาะผู้เปิดเผยตัว) จาก งปม. กระทบได้รับ

กองทุนด้อยโอกาส จาก กาชาด /พชอ. การชว่ยเหลือ

ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่งจ านวน 50 คน

x150บาท x3ต าบล รวมแป็นเงิน 22,500 บาท
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P I R A B

1). รพ.สต.ทุกแห่ง  มีความรู้ เข้าใจ 1. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานเอดส์ 1.แผนปฏิบัติการเร่งรัด การยติุปัญหาเอดส์  1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 1. ประชุมผู้รับผิดชอบงานเอดส์ของ รพ.สต.,

กระบวนการท างานป้องกันเอดส์และSTI และSTI รพ.สต. ให้เข้าใจ  พ.ศ. 2558-2562 ประชาสัมพันธใ์ห้เข้าใจกระบวนการ อปท.น าร่อง และNGO.  ให้เข้าใจ

โดยใช้กระบวนการRRTTR กระบวนการท างาน RRTTR 2. ติดตาม ประเมินผลผลงาน  รพ.สต.กระบวนการท างาน ป้องกันเอดส์และ STI โดยกระบวนการ กระบวนการท างาน RRTTR โครงการยติุ

2.)NGO.มีความรู้ กระบวนการ 2. พัฒนา NGO. มีความรู้ กระบวนการ  RRTTR และให้เข้าใจสิทธผู้ิป่วย เพือ่ลดปัญหาการตีตรา RRTTR ให้ประชาชนเข้าใจสามารถ ปัญหาเอดส์ ใช้ 5 มาตรการหลัก

ท างานป้องกันเอดส์และSTI โดยใช้กระบวนการ RRTTR และมาตรการ ในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น MSM ตรวจเลือด ฟรี ปีละ 2 คร้ัง 

โดยใช้กระบวนการRRTTR และมาตรการหลัก หลักใน 5 มาตรการในการยติุเอดส์  พนักงานบริการ 2. ประชาสัมพันธใ์ห้เข้าสิทธผู้ิป่วย เพือ่ลด

 3)มาตรการในการยติุเอดส์ ปัญหการตีตราในทุกกลุ่ม

3. การจัดท าแผนแก้ไขปัญหาเอดส์

แบบบูรณาการทุกภาคส่วน ในการด าเนินงาน

ตามโครงการยติุปัญหาเอดส์ จ.ก าแพงเพชร 

หน่วยงาน : เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่งด้านสุขภาพ

โครงการที่ 21 : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)

ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ตวัชีว้ัด 1.ติดตาม ประเมินผลการด าเนนิงานผู้รับผิดชอบงานเอดส์ ทุกระดับ ร่วมกับภาคี

ร้อยละ 87 ของกลุ่มประชากร ท่ีเข้าบริการ   ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75  ร้อยละ 100 เครือข่าย กระบวนการ RRTTR เอดส์ ทุกระดับ ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ปอ้งกัน HIV และ STI เชิงรุก 1.1 ติดตาม ประเมินผลผลผู้รับผิดชอบงานเอดส์ 

ใน รพ.ทุกแหง่ /สสอ./รพ.สต. / อปท. ในการด าเนนิงานกระบวนการ RRTTR 

และเข้าใจสิทธิผู้ปว่ย เพื่อลดปญัหาการตีตรา 

1.2  การสร้างแรงจูงใจให ้อสม./ แกนน าNGO. 

ในการด าเนนิงาน Reach, Recruit ใหค่้าพาหนะ  

ในการท างานเชิงรุก 

2. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์บรูณาการโครงการยุติ

ปญัหาเอดส์จังหวัดก าแพงเพชร    

3.พัฒนากลไกแก้ไขปญัหาเอดส์ 10 มาตรการใน

 ระดับอ าเภอและระดับต าบล 

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปงีบประมาณ 2563

โครงการที่ 21 : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (โรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ์)
ภารกิจพ้ืนฐาน : ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
หน่วยงาน : เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ)
แผนงานที่ 3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ย-มิ.ย.  ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการพัฒนาความปลอดภยัด้านอาหาร 1.เพื่อใหป้ระชาชนได้ 1.ร้านอาหาร ร้านอาหาร มค. - กย. 63 15,800 15,800 สุรีวรรณ

อ าเภอปางศิลาทอง ป ี2563 บริโภคอาหารที่สะอาด และแผงลอยฯ แผงลอย กองมา
1. จัดท าทะเบียนฐานข้อมูลร้านอาหารแผงลอย 2 คร้ัง/ปี ปลอดภยั ปราศจากสาร ได้มาตรฐาน ผู้ประกอบ

    คร้ังที่ 1 เดือน มกราคม 2563 ปนเปื้อนที่เปน็ CFGT อาหารใน รร. 

    คร้ังที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 อันตรายต่อสุขภาพ ร้อยละ 85 ผู้ประกอบ

2.โรงอาหาร อาหารใน

2.สถานบรกิารรวบรวมข้อมูลส่ง สสอ. 2.สถานประกอบการ ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 

ด้านอาหารได้รับการ ได้มาตรฐาน ของอ าเภอ

พฒันายกระดับใหไ้ด้ สุขาภิบาลอาหาร ปางศิลาทอง

3. ตรวจรา้นอาหาร แผงลอย รถเร่ มาตรฐาน ร้อยละ 80

จ าหน่ายอาหาร แนะน าตามเกณฑ์

ประเมิน ทั้งทางกายภาพ แบคทเีรยี และเคมี

(ตามเกณฑ์ Clean Food Good Taste)

รวมการส่งเสรมิรา้นค้าปลอดโฟม

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่22 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

 

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ย-มิ.ย.  ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่22 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

 

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

คร้ังที่ 1 เดือน มกราคม  2563

คร้ังที่ 2 เดือน เมษายน  2563

คร้ังที่ 3 เดือน มิถุนายน  2563

 -สสอ./รพ.และรพ.สต.ด าเนินการตรวจ รับรอง

ร้านอาหาร แผงลอยฯที่ผ่านเกณฑ์

 -มอบปา้ย CFGT ที่ผ่านเกณฑ์

และต่ออายุ CFGT ปลีะ 1 คร้ัง

เกณฑ์มอบปา้ย อาหารสะอาด รสชาติอรอ่ย

(CFGT)

   รา้นอาหาร ผ่านเกณฑ์

 1.ข้อก าหนดร้านอาหาร 15 ข้อ

 2.SI-2 ผ่าน 90% เก็บตย. SI-2 10 ตย./ร้าน

 3.ได้รับการตรวจ ตย.อาหารปนเปื้อน 4 ชนิด
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ย-มิ.ย.  ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่22 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

 

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์

 1.ข้อก าหนดแผงลอย 12 ข้อ

 2.SI-2 ผ่าน 90% เก็บตย. SI-2 10 ตย./ร้าน

 3.ได้รับการตรวจ ตย.อาหารปนเปื้อน 4 ชนิด

แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์

 1.ข้อก าหนดแผงลอย 12 ข้อ

 2.SI-2 ผ่าน 90% เก็บตย. SI-2 10 ตย./แผง

 3.ได้รับการตรวจ ตย.อาหารปนเปื้อน 4 ชนิด

โรงอาหารในโรงเรยีน

 1.ตามมาตรฐานโรงอาหาร (สอรร.7)

 2.ผ่านเกณฑ์ดีมากตาม สอรร.7 และ

SI-2 ผ่าน 90% เก็บตย. SI-2 10 ตย./แผง

 3.ได้รับการตรวจ ตย.อาหารปนเปื้อน 4 ชนิด
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ย-มิ.ย.  ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่22 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

 

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

สิ่งสนับสนุน

ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทเีรีย
บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกพร้อมอุปกรณ์
ประกอบการทดสอบ และน้ ายา 20 ขวด/ชุดตรวจ
ตย. 20 ตย./ชุด ราคา 1,000 บาท จ านวน 6 ชุด
เปน็เงนิ 6,000 บาท

เฉพาะน้ ายาตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทเีรีย ขวดละ 12 บาท (บรรจุ 50 ขวด/1กล่อง)

จ านวน 15 กล่อง รวมเปน็เงนิ 9000 บาท

เฉพาะไม้ Swab  (ไม้พนัส าลีก้านเดียว

ชนิดปลอดเชื้อ) ก้านละ 1 บาท จ านวน 800 ก้าน

รวมเปน็เงนิ 800 บาท

รวมค่าอุปกรณส์นับสนุนเปน็เงนิ 15,800 บาท
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ย-มิ.ย.  ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่22 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

 

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

2 โครงการรา้นอาหารลดเค็ม ลดโรค 1.เพื่อให้ผู้บริโภคใน ร้านค้าในพื้นที่ มค. - กย 63 7,500 7,500 สุรีวรรณ

ห่างไกลความหวาน  อ าเภอปางศิลาทอง ปี 2563 พื้นที่อ าเภอปางศิลาทอง อ.ปางศิลาทอง กองมา

กิจกรรมร้านอาหารลดเค็ม ลดโรค เมนูสุขภาพ มีทางเลือกด้านเมนูสุขภาพ ร้านเคร่ืองด่ืม

และร้านเคร่ืองด่ืม อ่อนหวาน ลดเค็ม ลดโรค ลดหวาน อ.ปางศิลาทอง

1.1 ส ารวจร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 2. เพื่อใหร้้านอาหาร

1.2 ขอความร่วมมือร้านอาหาร ในการจัดเมนู ร้านเคร่ืองด่ืมมีส่วนช่วย

สุขภาพ ลดเค็ม ลดผงชูรส ในราคาพเิศษ ในการกระตุ้นใหเ้กิด

1.3 มอบปา้ยร้านค้าลดเค็มลดโรค การลดโรคทาง NCD

สิ่งสนับสนุน 3.เพื่อสร้างกระแสให้ชุมชน

ปา้ยร้านลดเค็ม ลดโรค จ านวน 30 ปา้ยๆละ 150 บาท ใหใ้ส่ใจเร่ืองสุขภาพ

เปน็เงิน 4,500 บาท และการเลือกบริโภค

ป้ายแสดงระดับความหวาน จ านวน 30 ป้ายๆละ 100 บาท อาหารเพื่อสุขภาพ

เปน็เงิน 3,000 บาท 

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 7,500 บาท    
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ย-มิ.ย.  ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่22 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

 

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

3 โครงการการเฝ้าระวังการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 1.เพื่อเฝ้าระวงัการ 1.ร้อยละของ 01-ต.ค.-62 15,500 15,500 สุรีวรรณ

สุขภาพและบรกิารสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จ าหน่ายผลิตภณัฑ์สุขภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ถึง กองมา

ป ี2563 ใหม้ีคุณภาพและความ ได้รับการตรวจสอบ  30 ก.ย.63

2.1 แต่งต้ังคณะท างานระดับอ าเภอ ปลอดภยั ได้มาตรฐานตาม

2.2 ประชุมคณะท างานระดับอ าเภอและต าบล เกณฑ์ที่ก าหนด คณะกรรมการ

จ านวน 2 คร้ัง/ป ี 2. เพื่อตรวจเตือน ระดับอ าเภอ
ค่าอาหารวา่ง จ านวน 20 คนๆละ 30 บาท  รวมเป็นเงิน 600 บาท ผู้ประกอบการจ าหน่าย ได้แก่ รพ./

จ านวน 2 ครัง้ เปน็เงนิ 1,200 บาท ผลิตภณัฑ์สุขภาพ รพ.สต./

ใหป้ฏบิติัตามกฎหมาย สสอ.

2.3 ส ารวจสถานร้านค้าที่จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในอ าเภอ 3. เพื่อสนับสนุนในการ ทอ้งถิ่น

ปางศิลาทอง  6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภณัฑ์อาหาร ยา บงัคับใช้กฏหมายในการ ต ารวจ

วตัถุเสตติด เคร่ืองส าอาง วตัถุอันตรายในบา้นเรือน ควบคุมยาสูบและ ภาคีเครือข่าย

และเคร่ืองมือแพทย์  และสุราและยาสูบ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 20 คน

2.4 ทะเบยีนข้อมูลร้านค้าในพื้นที่อ าเภอปางศิลาทอง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ย-มิ.ย.  ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่22 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

 

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

2.5 เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอและต าบลลงพื้นที่ตรวจ สสอ./รพ.

เตือนและประชาสัมพนัธแ์นวทางปฏบิติัที่ถูกต้อง รพ.สต.

ใหก้ับร้านค้าใหท้ราบบทบญัญัติของกฎหมาย เจ้าหน้าทื่ท้องถิ่น

 และขอความร่วมมือใหป้ฏบิติัตามกฎหมาย ต ารวจ

ครัง้ที่ 1 เดือนมกราคม 2562 รวม 10 คน

ค่าเบี้ยเล้ียง จ านวน 10 คน ๆ ละ 120 บาท 

เปน็เงนิ 1,200 บาท 

ครัง้ที่ 2 เดือนเมษายน 2563

ค่าเบี้ยเล้ียง จ านวน 10 คน ๆ ละ 120 บาท 

เปน็เงนิ 1,200 บาท 

สิ่งสนับสนุน 

  - ค่าส่ือประชาสัมพนัธ ์เร่ือง การจ าหน่ายบหุร่ี 

สุราตามกฎหมาย (สติกเกอร์) เปน็เงนิ 3,000 บาท

  - ค่าปา้ยสถานบริการปลอดบหุร่ี จ านวน 6 แผ่น
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ย-มิ.ย.  ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่22 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ต้ังแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

 

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ปา้ยละ 400 บาท  เปน็เงนิ 2,400 บาท

 - ค่าสต๊ิกเกอร์สถานที่ราชการ วดั โรงเรียนปลอดบหุร่ี

จ านวน 500 แผ่น ๆ ละ 5 บาท  เปน็เงนิ 2,500 บาท
  - ค่าส่ือประชาสัมพันธ์ เร่ือง ยาอันตรายที่ห้ามจ าหน่าย

ในร้านขายยา  เปน็เงนิ 4,000 บาท

ระดับต าบล

1.จัดท าข้อมูลพื้นฐาน ร้านขายของช าปลีะคร้ัง

2.ตรวจร้านขายของช า ไตรมาสละคร้ัง

3.เยี่ยมบา้นกลุ่มเปา้หมาย เช่นผู้สูงอายุ

ผู้พกิาร โรคเร้ือรัง ไตรมาสละคร้ัง

4.ประชาคมร่วมกับเครือข่าย ผู้น า

ชุมชนในพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ปญัหา

ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง

รวมโครงการ เปน็เงนิ 15,300 บาท 
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P (ภาคี) I (การลงทุน) R (การใชต้วับทกฎหมาย) A (ประชาสัมพันธ)์ B (การฝึกอบรม)
สร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือ ระดับพืน้ทีใ่ช้เงิน PP มีกฎหมาย. ใช้ควบคุม ก ากับ ดังนี้   การประชาสัมพันธ ์ ให้ความรู้  -ฝีกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่

ภาครัฐ เช่น เกษตรจังหวดั งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ยา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  - ส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการ

ปศุสัตวจ์ังหวดั พัฒนาการจังหวดั อาหาร  - วทิยุ อสมท. ร้านขายยา  ผู้ผลิตอาหารแปรรูป

อปท. โรงเรียน สถานพยาบาล  - รพ . รพ.สต. ในพืน้ที ่

ภาคเอกชนเช่น ร้านขายยา วตัถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

คลินิก  ตลาด  แผงลอย ยาเสพติด

สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ

เคร่ืองส าอาง

อื่นๆ ฯลฯ

หน่วยงาน : กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ

โครงการที่ 22 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : คุ้มครองผู้บริโภค
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success
โครงการคุ้มครองผู้บรโิภค โครงการคุ้มครองผู้บรโิภค โครงการคุ้มครองผู้บรโิภค โครงการคุ้มครองผู้บรโิภค

ดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพ ดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพ ดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพ ดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพ

ระดับอ าเภอ 1.มแีผนงาน/โครงการ ระดับอ าเภอ ด าเนนิการ ระดับอ าเภอ ด าเนนิการ ระดับอ าเภอ สรุป และรายงานผล

ควบคุมก ากบั ผลิตภณัฑ์และสถาน ควบคุมก ากบั ผลิตภณัฑ์และสถาน ตามแผนร้อยละ 65 ควบคุมก ากบั ผลิตภณัฑ์และสถาน ตามแผนร้อยละ 100 ควบคุมก ากบั ผลิตภณัฑ์และสถาน

ประกอบการในพืน้ที่ ประกอบการในพืน้ที่ ประกอบการในพืน้ที่ ประกอบการในพืน้ที่

ระดบัต าบล ระดบัต าบล ระดบัต าบล ระดบัต าบล

ตรวจสอบ เฝ้าระวงัการจ าหนา่ย ตรวจสอบ เฝ้าระวงัการจ าหนา่ย ตรวจสอบ เฝ้าระวงัการจ าหนา่ย ตรวจสอบ เฝ้าระวงัการจ าหนา่ย

ผลิตภณัฑ์สุขภาพในชมุชน ผลิตภณัฑ์สุขภาพในชมุชน ผลิตภณัฑ์สุขภาพในชมุชน ผลิตภณัฑ์สุขภาพในชมุชน

เชน่ ร้านค้า ร้านช า รถเร่ เชน่ ร้านค้า ร้านช า รถเร่ เชน่ ร้านค้า ร้านช า รถเร่ เชน่ ร้านค้า ร้านช า รถเร่

ใหค้วามรู้เร่ืองการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์

และกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหก้บั

ผู้ประกอบการ ร้านช า

ระดบัอ าเภอ ระดบัอ าเภอ ระดบัอ าเภอ ระดบัอ าเภอ

1. เฝ้าระวงัและจดัการการกระจาย เปา้หมายการ

ด าเนนิการ

1. เฝ้าระวงัและจดัการการกระจาย 1. เฝ้าระวงัและจดัการการกระจาย 1. เฝ้าระวงัและจดัการการกระจาย

หน่วยงาน : กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่งด้านสุขภาพ

โครงการที่ 22 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : คุ้มครองผู้บริโภค
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

หน่วยงาน : กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยทุธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่งด้านสุขภาพ

โครงการที่ 22 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : คุ้มครองผู้บริโภค

ยา Atb,NSAIDS,Steroid ในชมุชน 2.ด าเนินการตาม

แผนร้อยละ 30

ยา Atb,NSAIDS,Steroid ในชมุชน ยา Atb,NSAIDS,Steroid ในชมุชน ยา Atb,NSAIDS,Steroid ในชมุชน

2.ติดตามการด าเนนิงานของพืน้ที่ 2.ติดตามการด าเนนิงานของพืน้ที่ 2.ติดตามการด าเนนิงานของพืน้ที่ 2.ติดตามการด าเนนิงานของพืน้ที่

ระดบัต าบล ระดบัต าบล ระดบัต าบล ระดบัต าบล

1. เฝ้าระวงัและจดัการการกระจาย 1. เฝ้าระวงัและจดัการการกระจาย 1. เฝ้าระวงัและจดัการการกระจาย 1. เฝ้าระวงัและจดัการการกระจาย

ยา Atb,NSAIDS,Steroid ในชมุชน ยา Atb,NSAIDS,Steroid ในชมุชน ยา Atb,NSAIDS,Steroid ในชมุชน ยา Atb,NSAIDS,Steroid ในชมุชน

2.ประสานความร่วมมอืกบัภาคีเครือขา่ย 2.ประสานความร่วมมอืกบัภาคีเครือขา่ย 2.ประสานความร่วมมอืกบัภาคีเครือขา่ย
2.ประสานความร่วมมอืกบัภาคี

เครือขา่ย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการคลินิกสุขภาพเกษตรกร 1.เพือ่สนับสนุนให้มีการ สถานบริการสาธารณสุข ต.ค 62 ทัชชา

ในสถานบริการอ าเภอปางศิลาทอง ปี 2563 การด าเนินงานคลินิก ของอ าเภอปางศิลาทอง ถึง คุ่ยสวา่ง

1.คลิกนิกสุขภาพเกษตรกรในสถานบริการ สุขภาพเกษตรกรอย่าง มีการจัดต้ังคลินิก ก.ย 63

1.1สถานบริการให้บริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร ต่อเนื่องในสถานบริการ สุขภาพเกษตรกร 

1.2 จัดท าฐานข้อมูลสุขภาพเกษตรกร 2.เพือ่จัดบริการด้าน และด าเนินการ

1.3 ให้บริการซักประวติัสุขภาพ ประเมินความเส่ียง สุขภาพส าหรับเกษตรกร ร้อยละ 100 

ในการท างาน รักษาอาการเบือ้งต้น และส่งต่อ ในพืน้ที่

1.4 เจาะเลือดตรวจความเส่ียงต่อจากสารก าจดัศัตรูพชื 3.ประชาสัมพันธอ์ันตราย

กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟสหรือกลุ่มคาร์บาเมต ของการใช้สารเคมีก าจัดศัตรู

ทัง้เชิงรับและเชิงรุกในพืน้ที ่ พืช ให้กับเกษตรกร 

(งบประมาณจากจังหวัด สนับสนุนเรื่องวัสดุ

อุปกรณ)์

1.5 ให้ความรู้/สุขศึกษาเกีย่วกับการลดพฤติกรรมเส่ียง

ในการด าเนินงาน/การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิง่แวดล้อม

โครงการที่ 23  : โครงการคลินิกสุขภาเกษตรกรในสถานบริการอ าเภอปางศิลาทอง ปี 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริหารจัดการสิง่แวดล้อม

หน่วยงาน : งานอนามยัสิง่แวดล้อม เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิง่แวดล้อม

โครงการที่ 23  : โครงการคลินิกสุขภาเกษตรกรในสถานบริการอ าเภอปางศิลาทอง ปี 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริหารจัดการสิง่แวดล้อม

หน่วยงาน : งานอนามยัสิง่แวดล้อม เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

2. ประชาสัมพันธผ์ลกระทบต่อสุขภาพของการใช้

 สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส

ไกลโฟเสต) ทัง้ในสถานบริการและชุมชน

3. อบรบให้ความรู้ อสม/แกนน าชุมชน.เกี่ยวกับ

อันตรายของสารเคมี

 สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต คลอรไพริฟอส

ไกลโฟเสต) (ใช้งบประมาณกองทุน)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการ อสม. ปางศิลาทองรวมใจ รวมพลคน

สร้างสุขภาพ  เนื่องในวัน อสม.แหง่ชาติ 20 

มนีาคม 2563

1.เพื่อรณรงค์สร้างกระแส

ในงานสร้างเสริมสุขภาพ

และปอ้งกนัโรคแก่

ประชาชน โดยมี

อสม. เปน็แกนน าสุขภาพ

ในชุมชน

ร้อยละชอง

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม

1.

อาสาสมคัร

สาธารณสุข

ประจ า

หมู่บา้น 

(อสม.)   

จ านวน  

500  คน

กพ. - มคี.63 เงินบ ารุง รพ.

ปางศิลาทอง

 - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง จ านวน 540 

คนX150 บาท X 1 วัน รวมเปน็เงิน 81,000 

บาท

2.เพื่อจัดเวทแีลกเปล่ียน

เรียนรู้ด้านสร้างเสริม

สุขภาพและปอ้งกนัโรค

ภาคประชาชน

2.ชมรม อส

ม. ระดับ 

อ าเภอ/

ต าบล 3 

ต าบล

96,000 96,000 อลงกต

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นบริการเป็นเลศิ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ Primary Care

โครงการที่ 24 : โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพและ อสม.

ภารกิจพ้ืนฐาน : วิชาการ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดบั โครงการ/
กิจรรมหลกั วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่

ถึงวันที่)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นบริการเป็นเลศิ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ Primary Care

โครงการที่ 24 : โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพและ อสม.

ภารกิจพ้ืนฐาน : วิชาการ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดบั โครงการ/
กิจรรมหลกั วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่

ถึงวันที่)

 - ค่าวัสดุเอกสาร  จ านวน 500 คน x 30 บาท 

 รวมเปน็เงิน 15,000 บาท

3.สร้างขวัญและก าลังใจ  

ยกย่องเชิดชูเกยีรติ อสม. 

ที่ปฏบิติังานดีเด่น ด้านสร้าง

เสริมสุขภาพและปอ้งกนัโรค

3.บคุลากร

สาธารณสุข

 40 คน

2 โครงการพฒันาศักยภาพ  อสม. ปฏบิติังานใหม ่

 ประจ าป ี 2563ตามหลักสูตรฝึกอบรม

มาตรฐานอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

กระทรวงสาธารณสุข

1.  เพื่อพฒันา อสม. ใหม้ี

ความรู้  ความเข้าใจใน

บทบาทการเปน็ผู้น าการ

เปล่ียนแปลงสุขภาพใน

ชุมชน

ร้อยละชอง อส

ม.ที่ปฏบิติังาน

ใหม ่ ที่ดีรับการ

พฒันาศักยภาพ

อาสาสมคัร

สาธารณสุข

ประจ า

หมู่บา้น

มค. - กย. 63 เงินบ ารุง รพ.

ปางศิลาทอง

 - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง จ านวน 50 

คนX150 บาท X 8 วัน รวมเปน็เงิน 60,000 

บาท

2.  เพื่อเพิ่มพนูความรู้และ

พฒันาทกัษะทางด้าน

วิชาการสาธารณสุขเพื่อให ้

อสม.สู่ทกัษะการปฏบิติั

(อสม.)  ใหม่

 จ านวน 50 

 คน

65,000 65,000 อลงกต
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นบริการเป็นเลศิ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ Primary Care

โครงการที่ 24 : โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพและ อสม.

ภารกิจพ้ืนฐาน : วิชาการ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดบั โครงการ/
กิจรรมหลกั วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่ันที-่

ถึงวันที่)

 - ค่าวัสดุเอกสาร  จ านวน 50 คน x 100 บาท 

 รวมเปน็เงิน 5,000 บาท

3เพื่อส่งเสริมให ้อสม. ที่

ได้รับการพฒันาสามารถ

ด าเนนิงานสุขภาพชุมชนได้

อย่างเข้มแข็ง

รวม 161,000 65,000 96,000 0
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ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงนิ 6.ธรรมาภิบาล  7.การมีส่วนร่วมของชุมชน 

P สร้างเครือขา่ยการดูแล 1.อบรมพัฒนา อบรมตามหลักสูตร เงินบ ารุง รพ.ปาง สร้างการมีส่วนร่วมของ

สุขภาพในระดับชุมชน ศักยภาพ อสม.ใหม่ ฝึกอบรมมาตรฐาน ศิลาทอง ภาคีเครือขา่ยทุกภาคส่วน

เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 2.สร้างขวัญก าลังใจ อสม. กระทรวง

ศักยภาพ อสม.หมอ และยกยอ่งเชิดชูเกยีรติ สาธารณสุข

ประจ าบ้าน

หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน 6BB 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ Primary Care

โครงการที่ 24 : โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.

ภารกิจพ้ืนฐาน : วชิาการ
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

ส่ือสาร ชีแ้จง 

ประชาสัมพันธ ์

นโยบาย แนวทาง และ

แผนพัฒน อสม. ใหม่

อบรม อสม. 

เป้าหมาย ปี 62 ( เป้าหมาย

 50 คน )  

จัดท าแผนงานด้านการ

พัฒนา อสม.

อบรม/พัฒนาศักยภาพ  อสม. 

ต่อเนือ่ง

พัฒนาเครือข่ายการส่ือสาร 

ถ่ายทอดความรู้  ติดตามเยีย่ม

เสริมพลังและให้ค าแนะน าโดย

เครือข่ายสุขภาพในพืน้ที่

ประเมินศักยภาพ อสม. ติดตาม ประเมินผลการ

พัฒนาคุณภาพ อสม.

ประเมินศักยภาพ อสม.

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ Primary Care

โครงการที่ 24 : โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.

ภารกิจพ้ืนฐาน : วชิาการ

หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 ประชุมกรรมการ PTC   2 คร้ัง

 x 10 คน x 2 คร้ัง

เพือ่ป้องกันและควบคุม

การด้ือยาต้านจุลชีพและ

การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

การใช้ยาอย่าง

สมเหตุสมผลโรงพยาบาล

ผ่าน RDUขั้น3 ตค.62-กย 63  -  -  -  -  - ฝ่ายเภสัชกรรม

2 ประชุมเจ้าหน้าทีร่พ และ

เจ้าหน้าที ่รพ สต  30 คนx 

ค่าอาหาร 120 บาท x 2 คร้ัง

ผ่าน RDUขั้น3 ตค.62-กย 63           7,200 - 3,600 3,600 - ฝ่ายเภสัชกรรม

รวมทัง้สิ้น          7,200            -          3,600        3,600            -   

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 2 Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 25 : โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาตา้นจุลชพีและการใชย้าอย่างสมเหตสุมผล

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ

หน่วยงาน : กลุม่งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  โรงพยาบาลปางศิลาทอง
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ระดับ 1. บริการ 2. คน 3. ข้อมูล 4. เทคโนโลย ี 5. เงิน 6. ธรรมาภิบาล  7. การมสีว่นร่วมของชมุชน 

อ าเภอ - จดัประชุม 

คณะกรรมการ PTC 

อ าเภอ

จากฐานขอ้มูลของกลุ่มงาน/

งานที่เกี่ยวขอ้ง

ใช้ระบบ Line 

ประสานงานกลุ่มแพทย์

และเภสัชกร รพช

งบสป. ใช้หลักการการใช้ยา

อยา่งสมเหตุสมผล

-

อ าเภอ - ประชุมเจา้หน้าที่รพและ

เจา้หน้าที่ รพ สต

จากฐานขอ้มูลของกลุ่มงาน/

งานที่เกี่ยวขอ้ง

ใช้ระบบ Line 

ประสานงานกลุ่ม CUP

งบสป. ใช้หลักการการใช้ยา

อยา่งสมเหตุสมผล

-

หน่วยงาน : กลุม่งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  โรงพยาบาลปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน 6BB 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service Plan)

โครงการที่ 25 : โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผล

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 มาตรการ

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ตัวชี้วดั1.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยา

อย่างสมเหตุสมผล

ระดับจังหวดั

RDU2 และ RDU3 ขั้นที่ 2 (เปา้หมาย

ร้อยละ 60) ขั้นที่ 3 (เปา้หมายร้อยละ 

20)ของโรงพยาบาลทั้งหมด

ประเมินผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลและสรุปร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้

ยาอย่างสมเหตุสมผล ขั้นที่ 2 (เปา้หมายร้อยละ 60) ขั้นที่ 3 (เปา้หมายร้อยละ 

20)

ระดับอ าเภอ

ประชุมกรรมการ PTC เพื่อใหม้ีนโยบายและแผนการด าเนินงานเพื่อขับเคล่ือน

ตามแนวทาง มีกิจกรรมส่งเสริม RDU มีรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั

ระดับต าบล

มีการด าเนินงานตามแนวทาง และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั

หน่วยงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  โรงพยาบาลปางศิลาทอง

ล าดับ

Small Success

มีนโยบายและ

แผนการด าเนินงาน

เพื่อขับเคล่ือนตาม

แนวทาง

มีกิจกรรมส่งเสริม RDU มีรายงานผลการ

ด าเนินงานตาม

ตัวชี้วดั

มีประเมินผลการ

ด าเนินงานของ

โรงพยาบาล

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที ่2 Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที ่25 : โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาตา้นจุลชพีและการใชย้าอย่างสมเหตสุมผล

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการอบรมให้ความรู้และ

สง่เสรมิการแพทยแ์ผนไทย        1.

ใหค้วามรู้ เร่ืองอาหาร/ การใช้ยา

สมุนไพร/ฤาษีดัดตน/การนวดตนเอง

 /การใช้กญัชาทางการแพทยแ์ผน

ไทย                    2. ใหค้วามรู้

การประคบ/อบสมุนไพร 3.

ค าแนะน าอื่นๆเพิม่เติม

1.เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีความรู้ 

 ความเขา้ใจเกี่ยวกบัแพทย ์   

 แผนไทยและการแพทยท์าง   

เลือกมากขึ้น                     

2.เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

บริการทางการแพทยแ์ผนไทย 

 3.เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ

ความรู้เกี่ยวกบัการใช้ยา

สมุนไพรทีถ่กูต้องและการใช้

กญัชาทางการแพทยแ์ผนไทย

ประชาชนมีความรู้หลัง

การใหค้วามรู้ ต้องไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 80

ประชาชนทีส่นใจใน

เขตรับผิดชอบ       

 1.ต าบลปางตาไว  

จ านวน 40 คน       

 2.ต าบลหนิดาต 

จ านวน 40 คน       

 3.ต าบลโพธิ์ทอง 

จ านวน 40 คน   

รวมทัง้หมด 120 คน

    เม.ย.-63    

    ถงึ          

 มิ.ย.-63

32,800 32,800 รวชิา มีมุข

งบประมาณ

1.ค่าสมุนไพร อปุกรณ์ในการสาธติ

ใหค้วามรู้     เปน็เงนิ 10,000 บาท

2.ป้ายโครงการ 1 ป้าย

เปน็เงนิ 600 บาท

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดั เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แตว่นัที่-

ถึงวนัที่)

ยทุธศาสตร์ที ่2 ดา้นบริการเป็นเลศิ (Service Excellence)
แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ ( Service Plan )
โครงการที ่26 : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทย
ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (ฟ้ืนฟูสขุภาพ)
หน่วยงาน : กลุม่งานแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลปางศิลาทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดั เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แตว่นัที่-

ถึงวนัที่)

ยทุธศาสตร์ที ่2 ดา้นบริการเป็นเลศิ (Service Excellence)
แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ ( Service Plan )
โครงการที ่26 : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทย
ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (ฟ้ืนฟูสขุภาพ)
หน่วยงาน : กลุม่งานแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลปางศิลาทอง

3.ค่าเอกสาร 120 คน ชุดละ

  20บาท

เปน็เงนิ 2,400 บาท

4.ค่าแฟม้+ปากกา 120 ชุด ชุดละ 

  15 บาท

เปน็เงนิ 1,800 บาท

4.ค่าอาหารกลางวนัมือ้ละ 90 บาท

  จ านวน120คน

เปน็เงนิ10,800 บาท

5.ค่าอาหารวา่ง มือ้ละ 30 บาท

  จ านวน 2 มือ้ จ านวน 120 คน 

เปน็เงนิ 7,200 บาท

รวมเปน็เงนิ 32,800 บาท
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ระดบั 1. บริการ 2. คน 3. ขอ้มลู 4. เทคโนโลยี 5. เงิน 6. ธรรมาภบิาล  7. การมีสว่นร่วมของชมุชน 

รพ. / รพ.สต. จัดให้มีบริการทางการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยจะต้อง สรุปประเมินผลการ เอกสารให้ความรู้ เงินบ ารุง การตรวจสอบอัตราการ อสม./อปท.

และการแพทย์ ได้รับการพัฒนาความรู้ ด าเนินงาน บอร์ดให้ความรู้ เข้าถึงบริการจาก

ทางเลือกทีไ่ด้คุณภาพ เพิม่ศักยภาพอย่างน้อย ยาสมุนไพร โปรแกรม HDC ของ

และมาตรฐานทัง้ รพ. 1คร้ัง/ปี กระโจมอบสมุนไพร ส านักงาน

และ รพ.สต. และการ หม้อประคบสมุนไพร

เข้าถึงบริการอย่างทัว่ถึง หม้ออบสมุนไพร

เคร่ืองวดัความดัน

ไม้กดล้ิน

ไม้เคาะเข่า

หูฟังเสต๊ทโตรสโครบ

หน่วยงาน : กลุม่งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน 6BB 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service Plan)

โครงการที่ 26 : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (ฟ้ืนฟูสุขภาพ)
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

1.การเขา้ถงึบริการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน    

  2.พัฒนาระบบบริการ

และการจดัการขอ้มูลด้าน

การแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลือก

1.ผู้ป่วยนอกได้รับ

บริการการแพทยแ์ผน

ไทยและการแพทย์

ทางเลือก

ที่ได้มาตรฐานไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 5            

         2.เครือขา่ยมี

แผน/โครงการพัฒนา

ระบบบริการด้าน

การแพทยแ์ผนไทย

1.การเขา้ถงึบริการ

แพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลือกที่

ได้มาตรฐาน

1.ผู้ป่วยนอกได้รับ

บริการการแพทยแ์ผน

ไทยและการแพทย์

ทางเลือก  

ที่ได้มาตรฐานไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 10         

       2.ด าเนินการตาม

แผน  ร้อยละ60

1.การเขา้ถงึบริการ

แพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลือกที่ได้

มาตรฐาน

1.ผู้ป่วยนอกได้รับ

บริการการแพทยแ์ผน

ไทยและการแพทย์

ทางเลือก  

ที่ได้มาตรฐานไม่น้อย

กว่า  ร้อยละ 15          

        2.ด าเนินการตาม

แผน   ร้อยละ100

1.การเขา้ถงึบริการ

แพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลือกที่

ได้มาตรฐาน

1.ผู้ป่วยนอกได้รับ

บริการการแพทยแ์ผน

ไทยและการแพทย์

ทางเลือก  

ที่ได้มาตรฐานไม่น้อย

กว่า  ร้อยละ 19.5    

   2.สรุป และ

รายงานผล

ไตรมาศที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )
โครงการที่ 26 : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทย
ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (ฟ้ืนฟูสุขภาพ)
หน่วยงาน : กลุม่งานแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลปางศิลาทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 การประชุมเชิงปฏบิติัการดูแล และการ 1. เพื่อพฒันาศักยภาพ 1. อัตราการ 1.แพทย์ ต.ค.-62 คุณมงคล

ช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด ของบคุลากรใน คปสอ ตายของ 2.พยาบาล ถึง ธวชัวงษ์

ปางศิลาทองในการดูแล ทารก 3.EMT ก.ย.-63

และการช่วยฟื้นคืนชีพ 2. อัตราการ

ทารกแรกเกิด เกิดภาวะ

2. เพื่อลดอัตราการเกิด Birth 

Birth asphysia asphysia

2 อุปกรณ์และหุ่นสาธติการช่วยฟื้นคืนชีพ 15,000

ทารกแรกเกิด เปน็เงิน 15,000 บาท

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 0 0 15,000 0 0

ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงาน : งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปางศิลาทอง

ล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )

โครงการที ่27 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ
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ระดบั 1. บริการ 2. คน 3. ขอ้มลู 4. เทคโนโลยี 5. เงิน 6. ธรรมาภิบาล  
7. การมีส่วนร่วม

ของชุมชน
F2  - ดูแลและรับส่งต่อหญิงต้ังครรภ์  - จัดต้ังทมี NCPR  - เปน็ศูนย์กลางการพฒันาระบบ  - แบบเฝ้าระวงัและการดูแลเพื่อปอ้งกันภาวะ  - เงินบ ารุง  - คณะกรรมการservice               -

ที่มีความเส่ียงสูง หรือความผิดปกติ  - พฒันาทกัษะการ การดูแลทารกแรกเกิด,การ ภาวะ Birth Asphyxia plan ทารกแรกเกิด ระดับ

ที่ส่งผลต่อทารกในครรภ์ การดูแลทารกแรกเกิด ช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด และ  - Moniter NST และแปลผล EFM จังหวดัด าเนินงาน และติดตาม

 - ต้ังครรภเ์ส่ียง ดูแลรายบคุคล  และการNCPR ระบบการส่งต่อทารกที่ชัดเจน  - แบบบนัทกึการส่งต่อมารดาและทารก ความก้าวหน้า

 - ANC คุณภาพ โรงเรียนพอ่แม่  - พฒันาทกัษะการ ของจังหวดั

 - LR คุณภาพ ดูแลผู้คลอด และ การ 

Early detection 

Birth asphyxia

หน่วยงาน : งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน 6BB 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service Plan)

โครงการที ่27 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ตัวชี้วัด : 1. พฒันาศักยภาพบคุลากรการดูแลทารกแรกเกิด และทมีการ

1. อัตราการตายของทารก < 3.4:1000 การ < 3.4:1000 การ < 3.4:1000 การ < 3.4:1000 การ ช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด ใหม้ีประสิทธภิาพ

เกิดมีชีพ เกิดมีชีพ เกิดมีชีพ เกิดมีชีพ 2.พฒันาศักยภาพบคุลากรการดูแลภาวะฉุกเฉินจากการคลอด

2. อัตราการเกิดภาวะBirth asphysia < 25 :1000 การ < 25 :1000 การ < 25 :1000 การ < 25 :1000 การ ใหส้ามารถดูแลได้ตามมาตรฐาน

เกิดมีชีพ เกิดมีชีพ เกิดมีชีพ เกิดมีชีพ 3.จัดระบบการรับและส่งต่อทารกแรกเกิดระหวา่งสถาน

บริการใหไ้ด้มาตรฐาน

4. พฒันาศักยภาพบคุลากรใน คปสอ.ปางศิลาทองในการ

การคัดกรองหญิงต้ังครรภท์ี่มีความเส่ียงสูง

(high risk pregnancy) และส่งต่อได้อย่างเหมาะสม

โครงการที ่27 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ

หน่วยงาน : งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปางศิลาทอง

มาตรการการด าเนินงาน เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563

ล าดับ

Small Success

มาตรการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 ประชุมเชิงปฏบิติัการ การคลอดปลอดภยั 1. เพื่อพฒันาศักยภาพ 1. อัตราการ 1.แพทย์ ต.ค.2562-ก.ย. คุณมงคล

ของบคุลากรใน คปสอ ตายของ 2.พยาบาล 2563 ธวชัวงษ์

ปางศิลาทองในการ มารดา 3.EMT

ดูแลหญิงต้ังครรภ ์และ 2. อัตราการ

ผู้มารับบริการคลอด ให้ เกิดตกเลือด

ปลอดภยัแบบมีคุณภาพ หลังคลอด

2. เพื่อลดอัตราการตก

เลือดหลังคลอด

2 จัดซ้ือถุงรองเลือด จ านวน 100 ถุง × 40 บาท 4,000

เปน็เงิน 4,000 บาท

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 0 0 4,000 0 0

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )

โครงการที ่28 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตกิรรม)

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ

ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงาน : งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปางศิลาทอง

ล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ระดบั 1. บริการ 2. คน 3. ขอ้มลู 4. เทคโนโลยี 5. เงิน 6. ธรรมาภิบาล  
7. การมีส่วนร่วม

ของชุมชน

F2  - ดูแลและรับส่งต่อหญิงต้ังครรภ์  - จัดต้ัง PPH team  - เปน็เครือข่ายของการพฒันา  - Early detection PPH  - เงินบ ารุง  -คณะกรรมการservice  -

ที่มีความเส่ียงสูง หรือความผิดปกติ  - ร่วมประชุมวชิาการ ระบบส่งต่อที่ชัดเจน พร้อมระบบ  - ใช้แบบบนัทกึการส่งต่อมารดา plan สูติกรรม ระดับจังหวดั

ที่ส่งผลต่อทารกในครรภ์ แม่และเด็ก Fast Track ในกลุ่มโรคส าคัญ และทารกของจังหวดั ด าเนินงาน และติดตาม

 - ค้นหา และส่งเสริมฝากทอ้งเร็ว  - จัดระบบใหค้วามรู้การประเมินและ ความก้าวหน้า

ฝากทอ้งทกุที่ฟรีทกุสิทธิ์ วนิิจฉัย PPH

 - ประเมินความเส่ียง 18 ข้อ  - ปฏบิติัแนวทางดูแล PIH ต้ังแต่ ANC,LR,PP 

ในสมุดสีชมพ ู  - พฒันารูปแบบการวางแผนจ าหน่าย

 - ต้ังครรภเ์ส่ียง ดูแลรายบคุคล ผู้ปว่ย Severe Pre-eclampsia

 - ANC คุณภาพ โรงเรียนพอ่แม่  - จัดหาถุงตวงเลือด

 - LR คุณภาพ 

หน่วยงาน : งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน 6BB 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service Plan)

โครงการที ่28 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตกิรรม)

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ตัวชี้วัด : 1.พฒันาศักยภาพบคุลากรในการดูแลผู้คลอดกรณีคลอด

1. อัตราการตายของมารดา <15ต่อแสนการ <15ต่อแสนการ <15ต่อแสนการ <15ต่อแสนการ ปกติ และภาวะฉุกเฉินจากการคลอดใหไ้ด้ตามมาตรฐาน

คลอดมีชีวติ คลอดมีชีวติ คลอดมีชีวติ คลอดมีชีวติ 2. พฒันาศักยภาพบคุลากรใน คปสอ.ปางศิลาทองในการ

2. อัตราการตกเลือดหลังคลอด ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 5 การคัดกรองหญิงต้ังครรภท์ี่มีความเส่ียงสูง

(high risk pregnancy) และส่งต่อได้อย่างเหมาะสม

ล าดับ

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงาน เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที ่28 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  5 สาขาหลัก(สูตกิรรม)

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ

หน่วยงาน : งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปางศิลาทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ท่ีสาธารณ 1เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ เครือข่าย 1.เจ้าหนา้ที่สาธารณสุข เครือ เจ้าหนา้ที่ ม.ค.-มี.ค.63 อนุสรา ค านนท์

สุข การดูแลผู้ปว่ย Sepsis สาธารณสุขปางศิลาทอง มี ข่ายปางศิลาทอง มีความรู้ สาธารณสุข

ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ความเข้าใจและสามารถปฏิ เครือข่าย

การประเมิน การดูแลผู้ปว่ย บติัได้ถูกต้อง ปางศิลาทอง

2เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่เครือข่าย 2.ลดอัตราการเสียชีวิต จาก

สาธารณสุขปางศิลาทอง น า ภาวะการติดเชื้อในกระแส

ความรู้ไปใหค้ าแนะน าการสัง เลือดแบบรุนแรง

เกตอาการ และการดูแลตนเอง

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 29 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  5 สาขาหลัก (อายุรกรรม)

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

หน่วยงาน : งานผู้ป่วยใน กลุม่การพยาบาล โรงพยาบาลปางศิลาทอง

ล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่
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ระดบั 1. บริการ 2. คน 3. ขอ้มลู 4. เทคโนโลยี 5. เงิน 6. ธรรมาภิบาล  7. การมีส่วนร่วมของชุมชน

F2 ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข จ านวนผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการ 1.พัฒนาแบบฟอร์มการ 1.ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย รพ.สต.สามารถประเมิน

กระแสเลือด เครือข่ายปางศิลาทอง รักษาในโรงพยาบาลและ ประเมิน การใช้ SOS score ตามแนวทางปฏิบัติที่ ขอรับการศึกษาและส่งต่อ

ได้รับการส่งต่อ ไปโรง 2.ให้ความรู้การใช้แบบประ ก าหนดไว้ตามมาตรฐาน ผู้ป่วยมารักษาต่อทีโ่รงพยาบาล

พยาบาลก าแพงเพชร เมิน SOS score 2.การติตามผู้ป่วยส่งต่อ และรับผู้ป่วยติดเชื้อด้ือยาส่ง

3.ทบทวนปัญหาและกระบวน 3.พัฒนาศักยภาพการ กลับลงสู่ชุมชน

การการดูแลผู้ป่วย Sepsis ดูแลผู้ป่วย

หน่วยงาน : งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน 6BB 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service Plan)

โครงการที ่29 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (อายุรกรรม)

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

ทบทวนปญัหาแนวทางการ
ลดอตัราตายผู้ปว่ยติดเชื้อ

ใน
ใหค้วามรู้เร่ืองการดูแล ลดอตัราตายผู้ปว่ยติดเชื้อในกระแส 1.เกบ็รวบรวมขอ้มูลผู้ปว่ย ลดอตัราตายผู้ปว่ยติดเชื้อใน 1.ติดตามผลการด าเนินงาน ลดอตัราตายผู้ปว่ยติดเชื้อในกระแส

ดูแลผู้ปว่ยติดเชื้อในกระแส กระแสเลือดแบบรุนแรง ประเมินและดูแลผู้ปว่ยติดเชื้อ เลือดแบบรุนแรงน้อยกวา่ร้อยละ 30 ติดเชื้อในกระแสเลือดที่รับ กระแสเลือดแบบรุนแรง 2.น าขอ้มูลมาพฒันาปรับปรุง เลือดแบบรุนแรงน้อยกวา่ร้อยละ 30

เลือด น้อยกวา่ร้อยละ 30 ในกระแสเลือดกบัเจา้หน้าที่ ไวรั้กษาและส่งต่อ น้อยกวา่ร้อยละ 30

สาธารณสุขเครือขา่ยปาง 2.ทบทวนการดูแลผู้ปว่ยติด

ศิลาทอง เชื้อในกระแสเลือด

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสขุประจ าปงีบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยทุธศาสตร์ที ่2 ดา้นบริการเปน็เลศิ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)

โครงการที ่29 : โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ  5 สาขาหลกั (อายรุกรรม)

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

หน่วยงาน : งานผู้ปว่ยใน กลุม่การพยาบาล โรงพยาบาลปางศิลาทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

คลินิกเลิกบุหรีใ่นสถานบริการ อ.ปางศิลาทอง 1.เพือ่สนับสนุนให้มีการ 1.รพ.สต.มีการให้ ผู้ต้องการเลิกบุหร่ี ต.ค 62 22,500 22,500 ทัชชา

ปี 2563 การด าเนินงานคลินิก บริการคลินิกเลิกบุหร่ี จากโครงการ ถึง คุ่ยสวา่ง

เลิกบุหร่ีในสถานบริการ  ร้อยละ 100 3 ล้าน 3 ปีฯ ก.ย 63

1.สถานบริการคัดกรองการบริโภคยาสูบและ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ รพ.สต.ละ 20 คน

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป เลิกบุหร่ี สาสมารถเลิกบุหร่ี จ านวน 100 คน 

(ร้อยละ 20) ร้อยละ 80 

2.สถานบริการให้บริการในคลินิกเลิกบุหร่ี

ซักประวตั ให้ค าปรึกษาเบือ้งต้น การบ าบัด

โดยให้แพทยแ์ผนไทย ติดตาม ส่งต่อ 

3.ประชาสัมพันธโ์ทษและอันตรายของบุหร่ี/สุรา

ในชุมชน

4.ตรวจเตือนร้านค้า/ร้านช า ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

บุหร่ี/สุราทีเ่กีย่วข้อง 

หน่วยงาน : งานควบคุมการบริโภคสูบและแอลกอฮอล์

ล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 30 : โครงการคลินิกเลิกบุหรี่ในสถานบริการ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ปี 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

ผู้รับผิดชอบวัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : งานควบคุมการบริโภคสูบและแอลกอฮอล์

ล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 30 : โครงการคลินิกเลิกบุหรี่ในสถานบริการ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ปี 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

ผู้รับผิดชอบวัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

สิง่สนับสนุน ทัชชา

หญ้าดอกขาว 1 g (10 ซอง/ถุง) ราคา 25 บ. คุ่ยสวา่ง

จ านวน 900  ถุง 

เป็นเงนิ 22,500   บาท 

(เป้าหมาย 100 คน ปริมาณการใช้ 9 ถุง/คน/30 วัน)

หมายเหตุ

ปริมาณการใช้ ต่อคน 

คร้ังละ 1 ซอง(1g) วนัละ 3 คร้ังหลังอาหาร

1 วันใช้ 3 ซอง(1g) ดังนั้น 30 วันใช้ 90 ซอง(1 g)/คน 

รวมเป็นเงนิ 22,500 บาท 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 เฝ้าระวงัควบคุมโรคเบาหวานและ 1. เพือ่ป้องกันภาวะแทรกซ้อน 1.ร้อยละของผู้ป่วยโรค ผู้ป่วยเบาหวาน ต.ค.-62 ปุณยนุช

ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและความดัน เบาหวานทีค่วบคุมได้ 40 จ านวน  1,259  คน ถึง ศรีวรรณ

 - คัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน โลหิตสูง 2.ร้อยละของผู้ป่วย ผู้ป่วยความดันโลหิต ก.ย.-63

ความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูง สูง  จ านวน  

 - ส่งต่อเพือ่รับการรักษา ทีค่วบคุมได้ 50 3,488  คน

 - ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน 3.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน

ความดันโลหิตสูง (งบกองทุนต าบล) ความดันโลหิตทีข่ึ้นทะเบียน

 - พัฒนาระบบการด าเนิน ได้รับการประเมิน

งาน คลินิก NCD คุณภาพ โอกาสเส่ียงต่อโรค

หัวใจและหลอดเลือด

(CVD Risk)  ร้อยละ  87.5

4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน

ได้รับการตรวจภาวะ

แทรกซ้อน ร้อยละ  90

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 31 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมต่ดิตอ่เรื้อรัง (เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง)

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)
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ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงนิ 6.ธรรมาภิบาล  7.การมีส่วนร่วมของชุมชน 

M/F 1.ตรวจ/รักษาภาวะแทรกซ้อนโรค 1.มNีurse Case Manager 1.บันทึกผลงานผ่าน Hos_XP 1.Drop Tone 1.กองทุนโรคเร้ือรัง 1.NCD Board ระดับ 1.คืนข้อมูล/ประสานกองทุน

เบาหวานและความดันโลหิตสูง 2.System Manager 2.ส่งออกข้อมูล43แฟ้ม 2.ABI(Ankle brachial 2.หลักประกันสุขภาพ จังหวดั นิเทศ ติดตาม หลักประกันสุขภาพในระดับ

2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มป่วย 3.พัฒนาศักยภาพ บุคลากร, 3.รายงานผลงานKey inทางWeb  index ) 3.ประกันสังคม ปีละ 2 คร้ัง ท้องถิ่นหรือพืน้ทีเ่พือ่สนับสนุน

Un Control เช่น SMBG ,HBPM อสม.ให้มีความรู้และให้บริการ  เขต 3.เคร่ืองเจาะDTX 4.งบประมาณ 2.NCD Board การคัดกรองเบาหวานความดัน

ตรวจวดัสมรรถภาพของหลอดเลือด ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดเส่ียง 4.ประมวลผลงานจากHDC ของ พร้อมแผ่นและอุปกรณ์ ระดับอ าเภอ 2.สนับสนุนให้องค์กรปกครอง

ทีข่าในผู้ป่วยเบาหวานโดยวธิี โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง กระทรวง และWeb เขต 4.น้ ายาตรวจHbA1C 3.คณะท างาน ส่วนท้องถิ่นพัฒนาตนเอง 

Manual/Drop Tone/ABI  4.พัฒนาศักยภาพด้านการตรวจ 5.Model ให้ความรู้ Service Plan  ของชุมชน DHS

(Ankle brachial  index ) วดัสมรรถภาพของหลอดเลือด เร่ืองอาหาร ภาวะแทรก สาขาNCDด าเนิน (District Health System)

4.หน่วยบริการพืน้ฐานเพือ่เฝ้าระวงั ทีข่าในผู้ป่วยเบาหวาน ซ้อนต่างๆ งานก ากับ ติดตาม 3.ผู้มีส่วนร่วมได้แก่ พชอ./พชต./

สุขภาพเท้าเบาหวาน 5.แพทย์เวชศาสตร์ชุมชนและ อปท./แกนน า/ชุมชน/อสม./ผู้ป่วย/

5.พัฒนาClinic NCDคุณภาพ ครอบครัว ผู้แทน หรือ Care Giver/ญาติ

6.คลินิกเลิกสุรา/อดบุหร่ี 4.ยึดหลักสุขภาพดีวถิี

ชีวติไทย

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

 กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus  ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่  31 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมต่ดิตอ่เรื้อรัง (เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง)

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)
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ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงนิ 6.ธรรมาภิบาล  7.การมีส่วนร่วมของชุมชน 

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

 กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus  ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่  31 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมต่ดิตอ่เรื้อรัง (เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง)

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

P 1.คัดกรองเบาหวานความดันโลหิต 1.มMีini Case Manager 1.บันทึกผลงานผ่าน Hos_XP 1.เคร่ืองเจาะDTX 1. PP basic 1.NCD Board ระดับ 1.คืนข้อมูล/ประสานกองทุน

ให้ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 2.พัฒนาศักยภาพ บุคลากร, 2.ส่งออกข้อมูล43แฟ้ม พร้อมแผ่นและอุปกรณ์ 2. กองทุนต าบล จังหวดั นิเทศ ติดตาม หลักประกันสุขภาพในระดับ

ตามมาตรฐาน อสม.ให้มีความรู้และให้บริการ 3.รายงานผลงานKey inทางWeb 2.monofilament ปีละ 2 คร้ัง ท้องถิ่นหรือพืน้ทีเ่พือ่สนับสนุน

2.คัดกรองภาวะแทรกซ้อน/ส่งต่อ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดเส่ียง  เขต 3.Model ให้ความรู้ 2.NCD Board การคัดกรองเบาหวานความดัน

3.ตรวจวดัสมรรถภาพของ โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 4.ประมวลผลงานจากHDC ของ เร่ืองอาหาร ภาวะแทรก ระดับอ าเภอ 2.สนับสนุนให้องค์กรปกครอง

หลอดเลือดทีข่าในผู้ป่วยเบาหวาน 3.พัฒนาศักยภาพด้านการตรวจ กระทรวง และWeb เขต ซ้อนต่างๆ 3.คณะท างาน ส่วนท้องถิ่นพัฒนาตนเอง 

โดยวธิ ีManual วดัสมรรถภาพของหลอดเลือด Service Plan  ของชุมชน DHS

4.หน่วยบริการพืน้ฐานเพือ่เฝ้าระวงั ทีข่าในผู้ป่วยเบาหวาน สาขาNCDด าเนิน (District Health System)

สุขภาพเท้าเบาหวาน งานก ากับ ติดตาม 3.ผู้มีส่วนร่วมได้แก่ พชอ./พชต./

5.ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน อปท./แกนน า/ชุมชน/อสม./ผู้ป่วย/

โลหิตสูงได้ รับการดูแลด้านจิตเวช ผู้แทน หรือ Care Giver/ญาติ
6.พัฒนาClinic NCDคุณภาพ ใน 4.ยึดหลักสุขภาพดีวถิี
รพ.สต. ชีวติไทย
7.ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูงทีค่วบคุมได้ดี
8.ปรับเปล่ียนพฤติกรรม กลุ่มเส่ียง
และกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน และ
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ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงนิ 6.ธรรมาภิบาล  7.การมีส่วนร่วมของชุมชน 

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

 กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus  ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่  31 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมต่ดิตอ่เรื้อรัง (เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง)

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

ความดันโลหิตสูง
9.ให้ค าปรึกษาในการเลิกสุราและ
อดบุหร่ีเบือ้งต้นในกลุ่มเส่ียง และ
และกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง
10.ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ได้รับการดูแลสุขภาพในช่องปาก
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

1.พัฒนาระบบการดูแลรักษา

ผู้ป่วยเบาหวานและ

ร้อยละของผู้ป่วย

โรคเบาหวานทีค่วบคุมได้

1.พัฒนาระบบการดูแลรักษา

ผู้ป่วยเบาหวานและ

ร้อยละของผู้ป่วย

โรคเบาหวานทีค่วบคุมได้

1.พัฒนาระบบการดูแลรักษา

ผู้ป่วยเบาหวานและ

ร้อยละของผู้ป่วย

โรคเบาหวานทีค่วบคุมได้

1.พัฒนาระบบการดูแลรักษา

ผู้ป่วยเบาหวานและ

ร้อยละของผู้ป่วย

โรคเบาหวานทีค่วบคุมได้

ความดันโลหิตสูงให้ได้เกณฑ์

มาตรฐานคัดกรอง

ร้อยละ 10 ความดันโลหิตสูงให้ได้เกณฑ์

มาตรฐานคัดกรอง

ร้อยละ 30 ความดันโลหิตสูงให้ได้เกณฑ์

มาตรฐานคัดกรอง

ร้อยละ 40 ความดันโลหิตสูงให้ได้เกณฑ์

มาตรฐานคัดกรอง

ร้อยละ 40

ภาวะแทรกซ้อนควบคู่กับการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มป่วยในสถานบริการ

ภาวะแทรกซ้อนควบคู่กับการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มป่วยในสถานบริการ

ภาวะแทรกซ้อนควบคู่กับการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มป่วยในสถานบริการ

ภาวะแทรกซ้อนควบคู่กับการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มป่วยในสถานบริการ

การให้ค าปรึกษาและปรับ

พฤติกรรมผู้ป่วย

ร้อยละของผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูง

การให้ค าปรึกษาและปรับ

พฤติกรรมผู้ป่วย

ร้อยละของผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูง

การให้ค าปรึกษาและปรับ

พฤติกรรมผู้ป่วย

ร้อยละของผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูง

การให้ค าปรึกษาและปรับ

พฤติกรรมผู้ป่วย

ร้อยละของผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูง

2.การบริหารจัดการเชิงระบบ

โดยผู้จัดการประสานระบบ

ทีค่วบคุมได้  ร้อยละ 10 2.การบริหารจัดการเชิงระบบ

โดยผู้จัดการประสานระบบ

ทีค่วบคุมได้ ร้อยละ 30 2.การบริหารจัดการเชิงระบบ

โดยผู้จัดการประสานระบบ

ทีค่วบคุมได้  ร้อยละ 50 2.การบริหารจัดการเชิงระบบ

โดยผู้จัดการประสานระบบ

ทีค่วบคุมได้  ร้อยละ 50

ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรัง(system manager)

ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรัง(system manager)

ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรัง(system manager)

ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรัง(system manager)

ระดับจังหวดั/อ าเภอ ระดับจังหวดั/อ าเภอ ระดับจังหวดั/อ าเภอ ร้อยละ 85 ระดับจังหวดั/อ าเภอ

3.พัฒนาระบบสนับสนุนการ

ด าเนินงาน

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน 

ความดันโลหติสูง
3.พัฒนาระบบสนับสนุนการ

ด าเนินงาน

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน 

ความดันโลหติสูง
3.พัฒนาระบบสนับสนุนการ

ด าเนินงาน

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน 

ความดันโลหติสูง
3.พัฒนาระบบสนับสนุนการ

ด าเนินงาน

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน 

ความดันโลหติสูง

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่  31 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง)

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่  31 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง)

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

4.พัฒนาศักยภาพแกนน า

ด้านสุขภาพ

ทีข่ึน้ทะเบียนได้รับการ

ประเมินโอกาสเส่ียงต่อ
4.พัฒนาศักยภาพแกนน า

ด้านสุขภาพ

ทีข่ึน้ทะเบียนได้รับการ

ประเมินโอกาสเส่ียงต่อ
4.พัฒนาศักยภาพแกนน า

ด้านสุขภาพ

ทีข่ึน้ทะเบียนได้รับการ

ประเมินโอกาสเส่ียงต่อ
4.พัฒนาศักยภาพแกนน า

ด้านสุขภาพ

ทีข่ึน้ทะเบียนได้รับการ

ประเมินโอกาสเส่ียงต่อ

(Health Leader) ในชุมชน ใน

ด้านเฝ้าระวงั

โรคหัวใจและหลอดเลือด 

(CVD Risk)

(Health Leader) ในชุมชน ใน

ด้านเฝ้าระวงั

โรคหัวใจและหลอดเลือด 

(CVD Risk)

(Health Leader) ในชุมชน ใน

ด้านเฝ้าระวงั

โรคหัวใจและหลอดเลือด 

(CVD Risk)

(Health Leader) ในชุมชน ใน

ด้านเฝ้าระวงั

โรคหัวใจและหลอดเลือด 

(CVD Risk)

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุม

โรคไม่ติดต่อ

ร้อยละ 60 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุม

โรคไม่ติดต่อ

ร้อยละ 75 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุม

โรคไม่ติดต่อ

ร้อยละ 85 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุม

โรคไม่ติดต่อ

ร้อยละ 85

5.พัฒนาระบบเฝ้าระวงัและ

การจัดการข้อมูล

5.พัฒนาระบบเฝ้าระวงัและ

การจัดการข้อมูล

5.พัฒนาระบบเฝ้าระวงัและ

การจัดการข้อมูล

5.พัฒนาระบบเฝ้าระวงัและ

การจัดการข้อมูล

6.การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม 

และประเมินผล

การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม และ

ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ

ตรวจภาวะแทรกซ้อน

6.การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม 

และประเมินผล

การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม และ

ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ

ตรวจภาวะแทรกซ้อน

6.การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม 

และประเมินผล

การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม และ

ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ

ตรวจภาวะแทรกซ้อน

6.การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม 

และประเมินผล

การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม และ

ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ

ตรวจภาวะแทรกซ้อน

ตา/ไขมัน/เท้า ร้อยละ 30 ตา/ไขมัน/เท้า  ร้อยละ 50 ตา/ไขมัน/เท้า   ร้อยละ 60 ตา/ไขมัน/เท้า   ร้อยละ 60

แทรกซ้อนทางไต (eGFR) ร้อยละ 60 แทรกซ้อนทางไต (eGFR) ร้อยละ 80 แทรกซ้อนทางไต (eGFR) ร้อยละ 90 แทรกซ้อนทางไต (eGFR) ร้อยละ 90

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ได้รับการตรวจภาวะ

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ได้รับการตรวจภาวะ

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ได้รับการตรวจภาวะ

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ได้รับการตรวจภาวะ

แทรกซ้อนทางไต (eGFR)

 ร้อยละ 40

แทรกซ้อนทางไต (eGFR)

 ร้อยละ 60

แทรกซ้อนทางไต (eGFR)

 ร้อยละ 80

แทรกซ้อนทางไต (eGFR)

 ร้อยละ 80
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง 1.เพือ่ป้องกันและรณรงค์ สตรีอาย ุ30 - 60 ปี คัดกรองมะเร็งปาก ต.ค.-62 156,058 156,058 ปุณยนุช

ปากมดลูก ลดความเส่ียงโรคมะเร็ง ได้รับการคัดกรอง    มดลูก ร้อยละ 80 ถึง

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การตรวจ 2.การตรวจคัดกรองและวนิิจฉัย มะเร็งปากมดลูก รพ.สต.ท่าขึน้ ก.ย.-63

1 ถุงมือ Sterile 50 คู่/กล่องๆ 650 บาท มะเร็งระยะต้น ร้อยละ  80 จ านวน 1,187 คน

รพ.สต ท่าขึน้ รพ.สต.หนองหล่ม

ถุงมือ เบอร์ S ( Sterile)  17 กล่อง จ านวน 368 คน

กล่องละ 650บาท = 11,050 บาท รพ.สต.หินดาต 

รพ.สต หนองหล่ม จ านวน 1,259 คน

 ถุงมือเบอร์ (S Sterile)  5 กล่อง      รพ.สต.เพชรเจริญ

กล่องละ 650 บาท = 3,250 บาท จ านวน 537 คน

รพ.สต หินดาต รพ.สต.คลองปลาสร้อย

ถุงมือเบอร์ S (Sterile) 13 กล่อง จ านวน 460 คน

กล่องละ 650 บาท =  8,450 บาท รพ.ปางศิลาทอง

จ านวน 219 คน

รวม  4,204 คน

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 32  : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 32  : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

รพ.สต.เพชรเจริญ

ถุงมือเบอร์ S (Sterile)  5 กล่อง

กล่องละ 650 บาท=3,250  บาท

รพ.สต.คลองปลาสร้อย

ถุงมือเบอร์ S (Sterile)  5 กล่อง

กล่องละ 650 บาท= 3,250 บาท

รพ.ปางศิลาทอง

ถุงมือเบอร์ S (Sterile)  8 กล่อง

กล่องละ 650 บาท= 5,200 บาท 

เป็นเงนิ 34,450 บาท

2  สารหล่อลืน่เจล  หลอดละ 35 บาท

รพ.สต ท่าขึน้

สารหล่อล่ืนเจล 35 บาท

10 หลอด  = 350 บาท

รพ.สต หนองหล่ม

สารหล่อล่ืนเจล 35 บาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 32  : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

 4 หลอด  =  140 บาท

รพ.สต หินดาต

สารหล่อล่ืนเจล 35 บาท

10 หลอด  = 350 บาท

รพ.สต.เพชรเจริญ

สารหล่อล่ืนเจล 35 บาท 

4 หลอด  = 140 บาท

รพ.สต.คลองปลาสร้อย

สารหล่อล่ืนเจล 35 บ.

 4 หลอด  = 140 บาท

รพ.ปางศิลาทอง สารหล่อล่ืนเจล 35 บาท

6 หลอด  = 210 บาท

เป็นเงนิ 1,330 บาท

3. แผ่น Slide ฝ้า  ราคา 5.32 บาท/แผ่น

รพ.สต ทา่ขึ้น แผ่น Slide ฝ้า ราคา  5.32 บาท

500 แผ่น= 2,660 บาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 32  : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

รพ.สต หนองหล่ม

แผ่นSlide ฝ้า ราคา 5.32 บ.

100 แผ่น =  532 บาท

รพ.สต หินดาต

แผ่นSlide ฝ้า ราคา   5.32 บาท

600 แผ่น = 3,192 บาท

รพ.สต.เพชรเจริญ

แผ่นSlide ฝ้า ราคา   5.32 บาท

110 แผ่น = 585.2 บาท

รพ.สต.คลองปลาสร้อย

แผ่นSlide ฝ้า ราคา   5.32 บาท

150 แผ่น = 798 บาท

รพ.ปางศิลาทอง

แผ่นSlide ฝ้า ราคา   5.32 บาท

300 แผ่น = 1,596 บาท

เป็นเงนิ 9,363   บาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 32  : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

4.  ไม้ป้าย Pap-Smea แบบnon  Sterile

รพ.สต.ท่าขึน้

ไม้ป้าย Pap-Smea กล่องละ 100 Psc.

85 บ.  5 กล่อง = 425 บาท

รพ.สต.หนองหล่ม

ไม้ป้าย Pap-Smea กล่องละ 100 Psc.

85 บ. 1 กล่อง= 85 บ

รพ.สต.หินดาต

ไม้ป้าย Pap-Smea กล่องละ 100 Psc.

85 บ. 6 กล่อง = 510 บ.

รพ.สต.เพชรเจริญ

ไม้ป้าย Pap-Smea กล่องละ 100 Psc.

85 บ. 2กล่อง  = 170 บ.

รพ.สต.คลองปลาสร้อย

ไม้ป้าย Pap-Smea กล่องละ 100 Psc.

85 บ. 2 กล่อง = 170 บ.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 32  : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

รพ.ปางศิลาทอง

ไม้ป้าย Pap-Smea กล่องละ 100 Psc.

85 บ. 3 กล่อง= 255 บ.

เป็นเงนิ 1,615 บาท

5.  ค่าส่งตรวจ 50 บาท

รพ.สต.ท่าขึน้

ค่าส่งตรวจ 50 บาท * 600 คน 

30,000  บาท

รพ.สต.หนองหล่ม

ค่าส่งตรวจ 50 บาท * 184 คน 

9,200  บาท

รพ.สต.หินดาต

ค่าส่งตรวจ 50 บาท * 630 คน 

31,500  บาท

รพ.สต.เพชรเจริญ

ค่าส่งตรวจ 50 บาท * 268 คน 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 32  : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

13,400  บาท

รพ.สต.คลองปลาสร้อย

ค่าส่งตรวจ 50 บาท * 230 คน 

11,500  บาท

รพ.ปางศิลาทอง

เป็นเงนิ 105,400 บาท

6. ไม้พันส าลีหัวโตชนิดพิเศษ 

กล่องละ 300 บาท 

จ านวน 12  กล่อง

เป็นเงนิ 3,600 บาท

7. ไม้พันส าล ี L  กล่องละ

25  บาท  จ านวน  12   กล่อง

เป็นเงนิ 300  บาท

รวมเป็นเงนิ  156,058  บาท

ค่าส่งตรวจ 50 บาท * 196 คนร วม 9,800  บาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 32  : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

2 เฝ้าระวงัมะเร็งเต้านม ลดอัตราเสียชีวติจากมะเร็ง ร้อยละสตรีอายุ 30-70ปี สตรีอาย ุ30 - 70 ต.ค.-62 ปุณยนุช

1.เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขประเมิน เต้านม ได้รับการตรวจเต้านม ปี จ านวน  5,459 ถึง

ทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ร้อยละ 80 คน ก.ย.-63

ของสตรีอาย ุ30-70ปี

2.ติดตามอสม.ในการกระตุ้นสตรี

อาย ุ30-70ปี ท าBSE ทุกเดือน

สตรีอาย ุ40-70ปี ได้รับการตรวจ

เต้านมโดยเจ้าหน้าที่CBE

3 เฝ้าระวงัและควบคุมมะเร็งล าไส้ใหญ่ ลดอัตราเสียชีวติจากมะเร็ง 1.ประชากรอายุ 55-70ปี ต.ค.-62 ปุณยนุช

และไส้ตรง ล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ได้รับการตรวจอจุจาระด้วย ถึง

FIT Test ก.ย.-63

4 เฝ้าระวงัและควบคุมมะเร็งตับ ลดอัตราเสียชีวติจากมะเร็ง 1.อัตราการเสียชีวิตจาก ต.ค.-62 ปุณยนุช

โครงการตรวจพยาธใิบไม้ในตับ ตับ มะเร็งตับ < 24.3 ถึง

(งบกองทุนต าบล) ก.ย.-63
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ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงนิ 6.ธรรมาภิบาล  7.การมีส่วนร่วมของชุมชน 

F 1.ให้บริการจ่ายยาTamoxifen 1.พยาบาลในการดูแลผู้ป่วย 1.บันทึกผลงานผ่าน Hos_XP 1.Tamoxifen 1.กองทุนโรคเร้ือรัง 1.NCD Board ระดับ 1.คืนข้อมูล/ประสานกองทุน

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทีส่่งกลับ ระยะสุดท้าย 2.ส่งออกข้อมูล43แฟ้ม 2.U/S 2.หลักประกันสุขภาพ อ าเภอ หลักประกันสุขภาพในระดับ

2.ท า FNA/ CNB และ 2.CNC = Cancer Nurse 3.รายงานผลงานKey inทาง 3.เข็มCNB 3.ประกันสังคม 2.คณะท างาน ท้องถิน่หรือพืน้ทีเ่พือ่สนับสนุน

U/Sก้อนผิดปกติ ได้ Coordinator  เขตWeb 4.ยา Strong opioid (MO IV, 4.งบประมาณ ด าเนินงานก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน

2.คลินิกเลิกสุรา/อดบุหร่ี 4.ประมวลผลงานจากHDC ของ MST, MO syrup) 2.ผู้มีส่วนร่วมได้แก่ พชอ./พชต./

4.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย กระทรวง และWeb เขต อปท./แกนน า/ชุมชน/อสม./ผู้ป่วย/

แบบประคับประคอง 5.จัดท าทะเบียนมะเร็งระดับ ผู้แทน หรือ Care Giver/ญาติ

(Palliative Care) และการดูแล โรงพยาบาล 3.ยดึหลักสุขภาพดีวถิีชีวติไทย

ผู้ป่วยระยะ สุดท้าย 

(End of life care)ให้ได้มาตรฐาน 

ครบ ทัง้ 5 องค์ประกอบ

4.1.ผู้ป่วยได้รับการแจ้งข่าวร้าย

อยา่งเหมาะสม 

4.2. มีบริการ pain clinic 

หรือมีระบบในการดูแลจัดการ

ความปวดในโรงพยาบาล

4.3.โรงพยาบาลทีม่ียา Strong 

opioid ( MO IV,MST, MO 

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

 กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus  ปีงบประมาณ 2563 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 32 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)
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ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงนิ 6.ธรรมาภิบาล  7.การมีส่วนร่วมของชุมชน 

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

 กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus  ปีงบประมาณ 2563 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 32 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

syrup)ใช้ในการควบคุมอาการ

ปวด ในโรงพยาบาล

4.4.มีการประเมินผู้ป่วยและ

ครอบครัวทัง้ด้านร่างกาย 

จิตสังคม และจิตวญิญาณ

4.5.มีกระบวนการเตรียมความ

พร้อมให้ผู้ป่วยและครอบครัว

ในช่วงระยะสุดท้ายของชีวติ

(Last hour)

P 2.เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขประเมิน 1.พยาบาลเฉพาะทางสาขา 1.บันทึกผลงานผ่าน Hos_XP 1.FIT : Fecal 1. PP basic 1.NCD Board ระดับ 1.คืนข้อมูล/ประสานกองทุน

ทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2.ส่งออกข้อมูล43แฟ้ม  Immunochemical Test 2. กองทุนต าบล จังหวดั นิเทศ ติดตาม หลักประกันสุขภาพในระดับ

ของสตรีอาย ุ30-70ปี 2.อาสาสมัครสาธารณสุขที่ 3.รายงานผลงานKey inทาง 2.วสัดุอุปกรณ์ในการตรวจ 3.สปสช.สนับสนุนการ  ปีละ 2 คร้ัง ท้องถิน่หรือพืน้ทีเ่พือ่สนับสนุน

3.Breast Clinic ให้บริการ CBE ผ่านการประเมินทักษะการ  เขตWeb Pap Smear และ VIA ตรวจคัดกรองมะเร็ง 2.NCD Board ระดับ การด าเนินงาน

4.ติดตามอสม.ในการกระตุ้นสตรี สอนBSE 4.ประมวลผลงานจากHDC ของ 3.Model เต้านม ปากมดลูกรายใหม่ อ าเภอ 2.สนับสนุนให้องค์กรปกครอง

อาย ุ30-70ปี ท าBSE ทุกเดือน 3.อบรมการตรวจคัดกรอง กระทรวง และWeb เขต 4.ชุดนิทรรศการมะเร็งทีส่ าคัญ 250 บาท/ราย 3.คณะท างาน ส่วนท้องถิน่พัฒนาตนเอง 

สตรีอาย ุ40-70ปี ได้รับการตรวจ เต้านมเบือ้งต้นด้วยเคร่ือง 5.จัดท าทะเบียนมะเร็งระดับ Service Plan สาขามะเร็งของชุมชน DHS

เต้านมโดยเจ้าหน้าที่CBE U/S ให้แพทย ์พยาบาล ใน โรงพยาบาล ด าเนินงานก ากับ ติดตาม (District Health System)

5.คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี PCC ทีม่ีเคร่ือง U/S 3.ผู้มีส่วนร่วมได้แก่ พชอ./พชต./
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ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงนิ 6.ธรรมาภิบาล  7.การมีส่วนร่วมของชุมชน 

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

 กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus  ปีงบประมาณ 2563 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 32 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

อาย3ุ0-60ปีด้วยPap Smear / VIA อปท./แกนน า/ชุมชน/อสม./ผู้ป่วย/

6.คัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ผู้แทน หรือ Care Giver/ญาติ

ในประชาชนอาย ุ50-70ปี โดยการ 4.ยดึหลักสุขภาพดีวถิีชีวติไทย

ตรวจอุจจาระด้วยFIT Test

7.ประชาสัมพันธ์/รณรงค์เร่ือง

7.1 7 สัญญาณอันตราย

7.2 5 ท า 5ไม่ห่างไกลมะเร็ง

7.3 9 เคล็ดลับ 9 สู่ความส าเร็จ

อาหารต้านมะเร็ง

7.4 การป้องกันโรคมะเร็งทีส่ าคัญ

ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด และ

มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก

(มีแผนรณรงค์ชัดเจน 4 คร้ัง/ป)ี

8.Palliative & End of life Care
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success
1.พฒันาระบบการดูแลรักษา

ผู้ป่วยโรคมะเร็งทีส่ าคัญ

1.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ ร้อยละ

 24.3

1.พฒันาระบบการดูแลรักษา

ผู้ป่วยโรคมะเร็งทีส่ าคัญ

1.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 

ร้อยละ 24.3

1.พฒันาระบบการดูแลรักษา

ผู้ป่วยโรคมะเร็งทีส่ าคัญ

1.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 

ร้อยละ 24.3

1.พฒันาระบบการดูแลรักษา

ผู้ป่วยโรคมะเร็งทีส่ าคัญ

1.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ ร้อย

ละ 24.3

ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
 เป้าหมายอัตราตายของผู้ป่วย

โรคมะเร็งตับ

ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
 เป้าหมายอัตราตายของผู้ป่วย

โรคมะเร็งตับ

ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
 เป้าหมายอัตราตายของผู้ป่วย

โรคมะเร็งตับ

ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
 เป้าหมายอัตราตายของผู้ป่วย

โรคมะเร็งตับ

2.พฒันาระบบการเฝ้าระวัง

ติดตามและการคัดกรองกลุ่ม

เส่ียง

ลดลงร้อยละ 5 ภายใน 5 ปี (วัดผล

ในปี 2564)

2.พฒันาระบบการเฝ้าระวัง

ติดตามและการคัดกรองกลุ่ม

เส่ียง

ลดลงร้อยละ 5 ภายใน 5 ปี 

(วัดผลในปี 2564)

2.พฒันาระบบการเฝ้าระวัง

ติดตามและการคัดกรองกลุ่ม

เส่ียง

ลดลงร้อยละ 5 ภายใน 5 ปี 

(วัดผลในปี 2564)

2.พฒันาระบบการเฝ้าระวัง

ติดตามและการคัดกรองกลุ่ม

เส่ียง

ลดลงร้อยละ 5 ภายใน 5 ปี (วัดผล

ในปี 2564)

โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปาก

มดลูก และ มะเร็งล าไส้ใหญ่

โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปาก

มดลูก และ มะเร็งล าไส้ใหญ่

โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปาก

มดลูก และ มะเร็งล าไส้ใหญ่

โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปาก

มดลูก และ มะเร็งล าไส้ใหญ่

3.การเสริมสร้างส่ิงแวดล้อม

และลดเส่ียงในชุมชน
2.ร้อยละของสตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ

 30-60 ปี

3.การเสริมสร้างส่ิงแวดล้อม

และลดเส่ียงในชุมชน
2.ร้อยละของสตรีกลุ่มเป้าหมาย

 อายุ 30-60 ปี

3.การเสริมสร้างส่ิงแวดล้อม

และลดเส่ียงในชุมชน
2.ร้อยละของสตรีกลุ่มเป้าหมาย

 อายุ 30-60 ปี

3.การเสริมสร้างส่ิงแวดล้อม

และลดเส่ียงในชุมชน
2.ร้อยละของสตรีกลุ่มเป้าหมาย 

อายุ 30-60 ปี

4.การสร้างความตระหนักการ

ใหค้วามรู้ในวงกว้างและ
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูก

4.การสร้างความตระหนักการ

ใหค้วามรู้ในวงกว้างและ
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก

4.การสร้างความตระหนักการ

ใหค้วามรู้ในวงกว้างและ
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก

4.การสร้างความตระหนักการ

ใหค้วามรู้ในวงกว้างและ
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูก

การรณรงค์สร้างกระแสเน้น

เร่ืองการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต
ร้อยละ 100

การรณรงค์สร้างกระแสเน้น

เร่ืองการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต
ร้อยละ 100

การรณรงค์สร้างกระแสเน้น

เร่ืองการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต
ร้อยละ 100

การรณรงค์สร้างกระแสเน้น

เร่ืองการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต
ร้อยละ 100

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่  32 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่  32 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

5.พฒันาระบบเฝ้าระวังและการ

จัดการข้อมูล

5.พฒันาระบบเฝ้าระวังและการ

จัดการข้อมูล

5.พฒันาระบบเฝ้าระวังและการ

จัดการข้อมูล

5.พฒันาระบบเฝ้าระวังและการ

จัดการข้อมูล

6.การเสริมสร้างศักยภาพผู้

ด าเนินงานตามแผนงานส่งเสริม

3.สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

 ระยะที ่1

6.การเสริมสร้างศักยภาพผู้

ด าเนินงานตามแผนงานส่งเสริม

3.สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปาก

มดลูก ระยะที ่1

6.การเสริมสร้างศักยภาพผู้

ด าเนินงานตามแผนงานส่งเสริม

3.สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปาก

มดลูก ระยะที ่1

6.การเสริมสร้างศักยภาพผู้

ด าเนินงานตามแผนงานส่งเสริม

3.สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปาก

มดลูก ระยะที ่1

สุขภาพและป้องกันโรคใหม้ี

ความเข้มแข็ง และ 2 รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

สุขภาพและป้องกันโรคใหม้ี

ความเข้มแข็ง
และ 2 รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70

สุขภาพและป้องกันโรคใหม้ี

ความเข้มแข็ง
และ 2 รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70

สุขภาพและป้องกันโรคใหม้ี

ความเข้มแข็ง
และ 2 รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

70

7.การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม 

และประเมินผล

การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผล

7.การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม 

และประเมินผล

การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผล

7.การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม 

และประเมินผล

การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผล

7.การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม 

และประเมินผล

การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผล
4.ร้อยละของสตรี อายุ 30-70 ปี 

ได้รับความรู้และ

4.ร้อยละของสตรี อายุ 30-70 ปี

 ได้รับความรู้และ

4.ร้อยละของสตรี อายุ 30-70 ปี

 ได้รับความรู้และ

4.ร้อยละของสตรี อายุ 30-70 ปี 

ได้รับความรู้และ

ได้รับการสอนและตรวจเต้านมด้วย

ตนเอง ร้อยละ 80

ได้รับการสอนและตรวจเต้านม

ด้วยตนเอง ร้อยละ 80

ได้รับการสอนและตรวจเต้านม

ด้วยตนเอง ร้อยละ 80

ได้รับการสอนและตรวจเต้านมด้วย

ตนเอง ร้อยละ 80

5.สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ

ที ่1 และ 2 รวมกนั ไมน่้อยกว่าร้อยละ 

70

5. สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 

ระยะที ่1 และ 2 รวมกนั ไมน่้อย

กว่าร้อยละ 70

5.สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 

ระยะที ่1 และ 2 รวมกนั ไมน่้อย

กว่าร้อยละ 70

5.สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 

ระยะที ่1 และ 2 รวมกนั ไมน่้อยกว่า

ร้อยละ 70
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 การเฝ้าระวัง ติดตาม การคัดกรอง 1. เพือ่ลดการเกิดโรคไตเร้ือรัง   1. ร้อยละของผู้ป่วย CKD 1. จ านวนผู้ป่วยโรค ต.ค.-62 ศรีวรรณ

และพฤติกรรมเสีย่งต่อการเกิดโรคไต 2. เพือ่ชะลอการเส่ือมของไต    ทีม่ีอัตราการลดลงของ ไตรายใหม่ลดลง ถึง

กิจกรรม :  การบริการ eGFR<5 ml/min/ 2. ชะลอความเส่ือม ก.ย.-63

2.1 คัดกรองความเส่ียงโรค โดย 1.73m2/yr ของไต

ประเมินค่า eGFR ในกลุ่มเส่ียงโรคไต

เร้ือรัง ได้แก่ ผู้ป่วยโรค DM/HT 2. ร้อยละของผู้ป่วย DM

2.2 ติดตามการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  และ/หรือ HT ทีไ่ด้รับการ

ในกลุ่มเส่ียง CKD และประเมินยนืยนั ค้นหาและคัดกรองโรคไต

การวนิิจฉัยโรคไตเร้ือรังซ้ า เร้ือรัง

2.3 การติดตามเยีย่มผู้ป่วยโรคไต 3. ร้อยละของผู้ป่วย DM,

เร้ือรังระยะ 2 - 3 โดย อสม.รักษ์ไต HT เป็นโรคไตเร้ือรังราย

2.4 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมชะลอไต ใหม่ (ในปีงบประมาณ)

เส่ือมในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะ 3 - 5

2.5 การติดตามเยีย่มผู้ป่วยโรคไต

เร้ือรังระยะ 4 - 5 โดยทีมสหวชิาชีพ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 33  : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 33  : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

2 การนิเทศ ติดตามประเมินผล ต.ค.-62 ศรีวรรณ

การด าเนินงานควบคุม ป้องกันโรคไต ถึง

ทุก  3  เดือน ก.ย.-63

3 โครงการป้องกันโรคไตเรือ้รัง  อ าเภอ เพือ่ชะลอการเส่ือมของไต    1.ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังมีความรู้ ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 12,000 12,000 ศรีวรรณ

ปางศิลาทอง เร่ืองการบริโภคอาหาร  รพ.สต.ท่าขึน้

 -  ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง ร้อยละ  80 จ านวน  80  คน

พร้อมเคร่ืองด่ืม  จ านวน  80  คนละ 2.ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง

150  บาท  เป็นเงิน  12,000  บาท กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

รวมเป็นเงิน  12,000  บาท กิจกรรม  ร้อยละ  80
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ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงนิ 6.ธรรมาภิบาล  7.การมีส่วนร่วมของชุมชน 

M/F 1. คัดกรองความเส่ียงโรคไตโดย 1. NCM CKD 1. บันทึกผลงานผ่าน Hos_XP 1.Enzymatic method 1.กองทุนโรคเร้ือรัง 1.คณะท างาน 1.คืนข้อมูล/ประสานกองทุน

ประเมินค่าeGFRในกลุ่มเส่ียงโรคไต 2. นักโภชนาการ 2. ส่งออกข้อมูลเข้า HDC 2.Urine Microalbumin 2.หลักประกันสุขภาพ Service Plan หลักประกันสุขภาพในระดับ

เร้ือรัง ได้แก่ ผู้ป่วยโรค DM/HT 3. นักกายภาพบ าบัด 3. รายงานผลงานทางระบบคลัง 3 ฟอสเฟส 3.ประกันสังคม สาขาไตด าเนิน ท้องถิ่น/พชอเพือ่สนับสนุน

2. ประเมินค่า eGFRในกลุ่มเส่ียงโรค 4. เภสัชกร ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 4 ส่ือนวตกรรม 4.งบประมาณ งานก ากับติดตาม การคัดกรองโรคไต

ไตเร้ือรังในผู้ป่วย โรคนิ่ว/ Gout/ 5. แพทย์ทีผ่่านการอบรม 4. ฐานข้อมูลกลางระดับจังหวดั 5 Line Group 2.NCD Board 2.ยึดหลักสุขภาพดีวถิี

Nephritis/OA /ใช้ยา NSAIDs  / โรคไตเร้ือรัง 6 สมุดคู่มือการดูแล ระดับอ าเภอ ชีวติไทย

กลุ่มโรคเร้ือรัง 6. SM CKD ตนเองโรคไตเร้ือรัง 3.ผู้มีส่วนร่วมได้แก่ อปท./

3. CKD Clinic คุณภาพ (ข้อ 1 - 6 อย่างน้อย แกนน า/ชุมชน/อสม./ผู้ป่วย/

4. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมชะลอไต รพ.ละ 1 คนทุกสาขา) ผู้แทน หรือ Care Giver/ญาติ

เส่ือมในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะ3-5 7. พยาบาลเฉพาะทาง

5.ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง CAPD

ระยะ3-5 8. อสม.รักษ์ไต

6. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 9. อสค.โรคไต

ระยะ 3-5

7. ส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการ

RRT/Palliatve Careในผู้ป่วยโรค

ไตเร้ือรังระยะ 5

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

 กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus  ปีงบประมาณ 2563 

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 33  : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
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ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงนิ 6.ธรรมาภิบาล  7.การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

 กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus  ปีงบประมาณ 2563 

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 33  : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

8 พัฒนาการให้บริการผู้ป่วย CKD

ระยะ 1-2

P 1. คัดกรองความเส่ียงโรคไตโดย 1. พยาบาลวชิาชีพ/Mini 1.บันทึกผลงานผ่าน Hos_PCU 1.ส่ือให้ความรู้ในการเยี่ยมบ้าน1. PP basic 2.NCD Board 1.คืนข้อมูล/ประสานกองทุน

ประเมินค่าeGFRในกลุ่มเส่ียงโรคไต CKD 2.ส่งออกข้อมูลเข้า HDC ผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังของอสม.2. กองทุนต าบล ระดับอ าเภอ หลักประกันสุขภาพในระดับ

เร้ือรัง ได้แก่ผู้ป่วยโรคDM/HT 2. อสม.ทีผ่่านการอบรม 3.รายงานผลงานทางระบบคลัง 2 มาตรฐานการดูแล ท้องถิ่นหรือพืน้ทีเ่พือ่สนับสนุน

2.ประเมินค่าeGFRในกลุ่มเส่ียงโรค เร่ืองการดูแลผู้ป่วยโรคไต ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ผู้ป่วยและการให้ความรู้ การคัดกรองโรคไต

ไตเร้ือรังในผู้ป่วย โรคนิ่ว/ Gout/ 3. อสค.โรคไต 4.พัฒนาระบบ Social Network ในแต่ละระยะ 2.สนับสนุนให้องค์กรปกครอง

Nephritis/OA /ใช้ยา NSAIDs  ในสถานบริการทีไ่ม่พร้อม ส่วนท้องถิ่นพัฒนาตนเอง ใช้

3.ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดเค็ม หลักUCARE ของชุมชน DHS

ลดโรค เพือ่ป้องกันโรคไต District Health System

4.ชะลอความเส่ือมของไตในกลุ่ม 3.ยึดหลักสุขภาพดีวถิี

ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะ1-2 และ ชีวติไทย

ระยะ 3A กรณีมีข้อยกเวน้ 4.ผู้มีส่วนร่วมได้แก่ อปท./

5.ดูแลผู้ป่วย CAPD/HD ทีบ่้าน แกนน า/ชุมชน/อสม./ผู้ป่วย/

6.ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง ผู้แทน หรือ Care Giver/ญาติ

ระยะ 3-5
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

มาตรการที่ 1 เฝ้าระวงั 

ติดตามและการคัดกรองโรค

มาตรการที่ 1 เฝ้าระวงั 

ติดตามและการคัดกรองโรค

มาตรการที่ 1 เฝ้าระวงั 

ติดตามและการคัดกรองโรค

มาตรการที่ 1 เฝ้าระวงั 

ติดตามและการคัดกรองโรค

 และพฤติกรรมเส่ียงต่อการ

เกดิโรค

 และพฤติกรรมเส่ียงต่อการ

เกดิโรค

 และพฤติกรรมเส่ียงต่อการ

เกดิโรค

 และพฤติกรรมเส่ียงต่อการ

เกดิโรค

 -คัดกรองความเส่ียงโรค โดย

ประเมินค่า eGFR

1.ร้อยละของผู้ปว่ย DM และ/

หรือ HT

 -คัดกรองความเส่ียงโรค โดย

ประเมินค่า eGFR

1.ร้อยละของผู้ปว่ย DM และ/

หรือ HT

 -คัดกรองความเส่ียงโรค โดย

ประเมินค่า eGFR

1.ร้อยละของผู้ปว่ย DM และ/

หรือ HT

 -คัดกรองความเส่ียงโรค โดย

ประเมินค่า eGFR

1.ร้อยละของผู้ปว่ย DM และ/

หรือ HT

 ในกลุ่มเส่ียงโรคไตเร้ือรังได้แก่

 ผู้ปว่ยโรค DM/HT

 ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรอง

โรคไตเร้ือรัง

 ในกลุ่มเส่ียงโรคไตเร้ือรังได้แก่

 ผู้ปว่ยโรค DM/HT

 ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรอง

โรคไตเร้ือรัง

 ในกลุ่มเส่ียงโรคไตเร้ือรังได้แก่

 ผู้ปว่ยโรค DM/HT

 ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรอง

โรคไตเร้ือรัง

 ในกลุ่มเส่ียงโรคไตเร้ือรังได้แก่

 ผู้ปว่ยโรค DM/HT

 ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรอง

โรคไตเร้ือรัง

 -ติดตามการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในกลุ่มเส่ียง CKD

ร้อยละ 50  -ติดตามการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในกลุ่มเส่ียง CKD

ร้อยละ 60  -ติดตามการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในกลุ่มเส่ียง CKD

ร้อยละ 80  -ติดตามการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในกลุ่มเส่ียง CKD

ร้อยละ 90

และประเมินยนืยนัการ

วนิิจฉยัโรคไตเร้ือรังซ้ า

2.อตัราการลดลงของ eGFR และประเมินยนืยนัการ

วนิิจฉยัโรคไตเร้ือรังซ้ า

2.อตัราการลดลงของ eGFR และประเมินยนืยนัการ

วนิิจฉยัโรคไตเร้ือรังซ้ า

2.อตัราการลดลงของ eGFR และประเมินยนืยนัการ

วนิิจฉยัโรคไตเร้ือรังซ้ า

2.อตัราการลดลงของ eGFR

 -การติดตามเยีย่มผู้ปว่ยโรคไต

เร้ือรังระยะ 3-5

< 5 ml/min/1.73 m2/yr  -การติดตามเยีย่มผู้ปว่ยโรคไต

เร้ือรังระยะ 3-5

< 5 ml/min/1.73 m2/yr  -การติดตามเยีย่มผู้ปว่ยโรคไต

เร้ือรังระยะ 3-5

< 5 ml/min/1.73 m2/yr  -การติดตามเยีย่มผู้ปว่ยโรคไต

เร้ือรังระยะ 3-5

< 5 ml/min/1.73 m2/yr

โดย อสม.รักษไ์ต ร้อยละ 30 โดย อสม.รักษไ์ต ร้อยละ 40 โดย อสม.รักษไ์ต ร้อยละ 50 โดย อสม.รักษไ์ต ร้อยละ 60

มาตรการที่ 2 การพฒันา

คุณภาพการบริการ

 ร้อยละ CKD Clinic คุณภาพ มาตรการที่ 2 การพฒันา

คุณภาพการบริการ

 ร้อยละ CKD Clinic คุณภาพ มาตรการที่ 2 การพฒันา

คุณภาพการบริการ

 ร้อยละ CKD Clinic คุณภาพ มาตรการที่ 2 การพฒันา

คุณภาพการบริการ

 ร้อยละ CKD Clinic คุณภาพ

CKD Clinic CKD Clinic CKD Clinic CKD Clinic

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสขุประจ าปงีบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยทุธศาสตร์ที ่2 ดา้นบริการเปน็เลศิ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)

โครงการที ่33 : โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคไต

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่  เครือขา่ยบริการสขุภาพปางศิลาทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 เฝ้าระวงัโรคทางจักษุวทิยา  - เพือ่ลดอาการตาบอดจาก ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอดจาก ผู้ป่วยเบาหวาน ต.ค.-62 ศรีวรรณ

1.ตรวจคัดกรองจอประสาทตาด้วย โรคเบาหวานและต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด จ านวน  1,259  คน ถึง

Fundus camera ในผู้ป่วยDM ภายใน30 วนั ร้อยละ 80 ผู้สูงอาย ุ จ านวน ก.ย.-63

ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 4,248  คน

2.คัดกรองตาต้อกระจก ในผู้สูงอายุ อัตราการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ

การวดัสายตา โดยใช้ สเนลเลน โดยนับนิว้ระยะ 3 เมตรโดยอสม.

ชาร์ต (Snellen’s chart) ร้อยละ 75

อัตราการคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วย

เบาหวาน ร้อยละ 60

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 34 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวทิยา

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)
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ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงนิ 6.ธรรมาภิบาล  7.การมีส่วนร่วมของชุมชน 

M / F 1.ตรวจคัดกรองจอประสาทตาด้วย 1.พยาบาลเฉพาะทาง 1.บันทึกผลงานผ่าน Hos_XP 1.Fundus Camera 1.กองทุนโรคเร้ือรัง 1.NCD Board ระดับ 1.คืนข้อมูล/ประสานกองทุน

 / P Fundus camera ในผู้ป่วยDM สาขาเวชปฏิบัติทางตา 2.ส่งออกข้อมูล43แฟ้ม รพ.ทีไ่ม่มีเคร่ืองFundus Camera2.หลักประกันสุขภาพ จังหวดั นิเทศ ติดตาม หลักประกันสุขภาพในระดับ

ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.รายงานผลงานKey inทาง รพ.ไทรงาม 3.ประกันสังคม  ปีละ 2 คร้ัง ท้องถิ่นหรือพืน้ทีเ่พือ่สนับสนุน

2.คัดกรองตาต้อกระจก ในผู้สูงอายุ การตรวจตาในผู้ป่วย  เขตWeb รพ.ทรายทองวฒันา 4.งบประมาณ 2.NCD Board ระดับ การด าเนินงาน

การวดัสายตา โดยใช้ สเนลเลน เบาหวานและผู้สูงอายุ 4.ประมวลผลงานจากHDC รพ.ปางศิลาทอง อ าเภอ 2.สนับสนุนให้องค์กรปกครอง

ชาร์ต (Snellen’s chart) ของกระทรวง และWeb เขต รพ.บึงสามัคคี 3.คณะท างาน Service ส่วนท้องถิ่นพัฒนาตนเอง 

4.ติดตามการวดัสายตาเด็กนักเรียน 5.vision2020 thailand.org/ รพ.โกสัมพีนคร Plan สาขาจักษุวทิยา ของชุมชน DHS

5.ให้ความรู้ประชาชนเร่ืองการป้อง รพ.ทุง่โพธิ์ทะเล ด าเนินงานก ากับ ติดตาม (District Health System)

กันโรคตา 2.แผ่นวดัสายตา สเนลเลนชาร์ต 3.ผู้มีส่วนร่วมได้แก่ พชอ./พชต./

6.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่ม (Snellen’s chart) อปท./แกนน า/ชุมชน/อสม./ผู้ป่วย/

ผู้ป่วยโรคเบาหวานให้สามารถควบ ผู้แทน หรือ Care Giver/ญาติ

คุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ 4.ยึดหลักสุขภาพดีวถิีชีวติไทย

7.ตรวจและส่งต่อผู้ป่วยตาต้อหิน

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่  เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

 กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus  ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 34 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

1.พัฒนาระบบการดูแล

รักษาผู้ป่วยโรคตา

ร้อยละของผู้ป่วยตาบอด

จากต้อกระจก

1.พัฒนาระบบการดูแล

รักษาผู้ป่วยโรคตา

ร้อยละของผู้ป่วยตาบอด

จากต้อกระจก

1.พัฒนาระบบการดูแล

รักษาผู้ป่วยโรคตา

ร้อยละของผู้ป่วยตาบอด

จากต้อกระจก

1.พัฒนาระบบการดูแล

รักษาผู้ป่วยโรคตา

ร้อยละของผู้ป่วยตาบอด

จากต้อกระจก

ให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน (Blinding Cataract) ได้รับ

การผ่าตัด

ให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน (Blinding Cataract) ได้รับ

การผ่าตัด

ให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน (Blinding Cataract) ได้รับ

การผ่าตัด

ให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน (Blinding Cataract) ได้รับ

การผ่าตัด2.พัฒนาระบบการเฝ้าระวงั

ติดตามและการคัดกรองกลุ่ม

เส่ียง

ภายใน30 วนั ร้อยละ 20 2.พัฒนาระบบการเฝ้าระวงั

ติดตามและการคัด

ภายใน30 วนั ร้อยละ 60 2.พัฒนาระบบการเฝ้าระวงั

ติดตามและการคัด

ภายใน30 วนั ร้อยละ 80 2.พัฒนาระบบการเฝ้าระวงั

ติดตามและการคัดกรองกลุ่ม

เส่ียง

ภายใน30 วนั ร้อยละ 80

โรคต้อกระจก โรคจอ

ประสาทตา

กรองกลุ่มเส่ียงโรคต้อ

กระจก โรคจอประสาทตา

กรองกลุ่มเส่ียงโรคต้อ

กระจก โรคจอประสาทตา

โรคต้อกระจก โรคจอ

ประสาทตา

3.การบริหารจัดการเชิง

ระบบโดยผู้จัดการประสาน

ระบบ

อัตราการคัดกรองตาต้อ

กระจกในผู้สูงอายุ

3.การบริหารจัดการเชิง

ระบบโดยผู้จัดการประสาน

ระบบ

อัตราการคัดกรองตาต้อ

กระจกในผู้สูงอายุ

3.การบริหารจัดการเชิง

ระบบโดยผู้จัดการประสาน

ระบบ

อัตราการคัดกรองตาต้อ

กระจกในผู้สูงอายุ

3.การบริหารจัดการเชิง

ระบบโดยผู้จัดการประสาน

ระบบ

อัตราการคัดกรองตาต้อ

กระจกในผู้สูงอายุ

Case Manager ระดับ

จังหวดั/อ าเภอ

โดยนับนิว้ระยะ 3 เมตร

โดยอสม.

Case Manager ระดับ

จังหวดั/อ าเภอ

โดยนับนิว้ระยะ 3 เมตร

โดยอสม.

Case Manager ระดับ

จังหวดั/อ าเภอ

โดยนับนิว้ระยะ 3 เมตร

โดยอสม.

Case Manager ระดับ

จังหวดั/อ าเภอ

โดยนับนิว้ระยะ 3 เมตร

โดยอสม.

4.การสร้างความตระหนัก

การให้ความรู้ในวงกวา้งและ

ร้อยละ 25 4.การสร้างความตระหนัก

การให้ความรู้ในวงกวา้งและ

ร้อยละ 50 4.การสร้างความตระหนัก

การให้ความรู้ในวงกวา้งและ

ร้อยละ 75 4.การสร้างความตระหนัก

การให้ความรู้ในวงกวา้งและ

ร้อยละ 75

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 34  : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวทิยา

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 34  : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวทิยา

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริการ (รักษาพยาบาล)

หน่วยงาน : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง

การรณรงค์สร้างกระแสเน้น

เร่ืองการปรับเปล่ียนวถิีชีวติ

การรณรงค์สร้างกระแสเน้น

เร่ืองการปรับเปล่ียนวถิีชีวติ

การรณรงค์สร้างกระแสเน้น

เร่ืองการปรับเปล่ียนวถิีชีวติ

การรณรงค์สร้างกระแสเน้น

เร่ืองการปรับเปล่ียนวถิีชีวติ

5.พัฒนาระบบเฝ้าระวงัและ

การจัดการข้อมูล

อัตราการคัดกรองจอ

ประสาทตาในผู้ป่วย

5.พัฒนาระบบเฝ้าระวงัและ

การจัดการข้อมูล

อัตราการคัดกรองจอ

ประสาทตาในผู้ป่วย

5.พัฒนาระบบเฝ้าระวงัและ

การจัดการข้อมูล

อัตราการคัดกรองจอ

ประสาทตาในผู้ป่วย

5.พัฒนาระบบเฝ้าระวงัและ

การจัดการข้อมูล

อัตราการคัดกรองจอ

ประสาทตาในผู้ป่วย

6.การเสริมสร้างศักยภาพผู้

ด าเนินงานตามแผนงาน

ส่งเสริม

เบาหวาน ร้อยละ 10 6.การเสริมสร้างศักยภาพผู้

ด าเนินงานตามแผนงาน

ส่งเสริม

เบาหวาน ร้อยละ 40 6.การเสริมสร้างศักยภาพผู้

ด าเนินงานตามแผนงาน

ส่งเสริม

เบาหวาน ร้อยละ 60 6.การเสริมสร้างศักยภาพผู้

ด าเนินงานตามแผนงาน

ส่งเสริม

เบาหวาน ร้อยละ 60

สุขภาพและป้องกันโรคให้มี

ความเข้มแข็ง

สุขภาพและป้องกันโรคให้มี

ความเข้มแข็ง

สุขภาพและป้องกันโรคให้มี

ความเข้มแข็ง

สุขภาพและป้องกันโรคให้มี

ความเข้มแข็ง

7.การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม

 และประเมินผล

7.การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม

 และประเมินผล

7.การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม

 และประเมินผล

7.การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม

 และประเมินผล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 เร่งรัดตรวจคัดกรองค้นหาค้นหาผู้ปว่ย ลดการเสียชีวิต อตัราความส าเร็จการรักษา 1 ต.ค. 2562 12,000    น.ส.น้ าผ้ึง

วัณโรคในกลุ่มประชากรหลักและผู้มีอาการ  ผู้ป่วยวณัโรคปอดรายใหม่ ถึง ชากรณ์

สงสัยวัณโรค ด้วยการเอ็กเรย์ปอดและวินิจฉัย และกลับเปน็ซ้ า 15 ก.ย. 2563

ที่รวดเร็ว พร้อมขึน้ทะเบยีนการรักษาทกุรายการ ≥ ร้อยละ 85

ค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปว่ย

1.1.1ผู้สัมผัสวัณโรคเน้นผู้ปว่ยวัณโรคปอด (M+) กลุ่มเส่ียงได้รับการคัดกรอง

เช่น ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้สัมผัสร่วมบา้น 100%

1.1.2 ผู้ปว่ย ผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายเก่า+ใหม่ ความครอบคลุมของการ

1.1.3 บคุลากรสาธารณสุขทกุระดับ ( สสจ. สสอ. ค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษา

 รพ. รพ.สต. ) ≥ ร้อยละ 82.5

1.1.4 ผู้ปว่ย DM  ที่มี HbA1C ≥ 7 , FBS ≥ 150 อัตราเสียชีวิต ≤ ร้อยละ 5

mg/dl ติดต่อกัน 2 คร้ัง

1.1.5 ผู้สูงอายุที่มีอายุ  ≥ 60 ปขีึน้ไป ที่มีโรคร่วม

COPD ,CKD ≥ state 5 ส่วนกลุ่มอืน่ Varbal 

ถ้าผิดปกติส่ง CXR 

1.1.6 แรงงานต่างด้าว

1.1.7 ผู้ต้องขังรายเก่า+รายใหม่

หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนที่เฉพาะ
โครงการที่ 35 : โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ภารกิจพ้ืนฐาน : ด าเนินการเชิงรุก ส่งเสริมป้องกัน รักษา

ผู้รับผิดชอบวตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่นัที่-

ถึงวนัที่)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนที่เฉพาะ
โครงการที่ 35 : โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ภารกิจพ้ืนฐาน : ด าเนินการเชิงรุก ส่งเสริมป้องกัน รักษา

ผู้รับผิดชอบวตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่นัที่-

ถึงวนัที่)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

1.1 ตรวจทดสอบความไวต่อยาในกลุ่มเส่ียงทุกรายเพื่อ ร้อยละ 80 ผู้ปว่ยวัณโรค ผู้ปว่ยวัณโรค
ค้นหา RR/MDR - TB ได้รับการตรวจ ทั้งหมด

1.2 เข้มงวดดูแลกลุ่มเส่ียงในระยะเข้มข้น เช่น สูงอายุ

โรคร่วม ขาดสารอาหาร โดยการเยีย่มบา้น รับไว้

เปน็ผู้ปว่ยในสนับสนุนอาหารเสริม

1.3 เฝ้าระวัง ดูแลรักษาผู้ปว่ยที่มีอาการไม่พงึประสงค์

จากการใช้ยา โรคร่วม สูงอายุ โดยเฉพาะ

ระยะเข้มข้น

2 ใช้กลไก case management team ก ากับ ลดการขาดยา  อตัรการขาดยาวณัโรค = 0 1 ต.ค.2562 น.ส.น้ าผ้ึง

ติดตามการรักษา ถึง ชากรณ์

ค่าพาหนะเดินทางในการติดตามเยีย่มบา้นผู้ปว่ย 30 ก.ย. 2563
วณัโรค จ านวน 40 คน x 12คร้ัง คร้ังละ 100 บาท

รวมเปน็เงิน 48,000 บาท

ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างจ านวน 20 คน 3,000   3,000   3,000   3,000   

x 120 บาท x 4 คร้ัง
รวมเปน็เงิน 12,000 บาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนที่เฉพาะ
โครงการที่ 35 : โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ภารกิจพ้ืนฐาน : ด าเนินการเชิงรุก ส่งเสริมป้องกัน รักษา

ผู้รับผิดชอบวตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่นัที่-

ถึงวนัที่)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

2.1 ดูแลรักษาโดยผู้ป่วยเป็นศูนยก์ลาง และมพีี่เล้ียง (DOT) เพื่อลดการขาดยา 

 DOT แบบมีคุณภาพ 2 - 2 - 2 การรับประทานยา

2.1.1 ส่งต่อข้อมูลผู้ปว่ยถึง รพ.สต. ภายใน 2 วัน ที่ไม่ถูกต้อง

2.1.2 ดูแลแบบใกล้ชิดภายใน 2 สัปดาห ์(ติดตาม ไม่เสม่ าเสมอ

ทกุวัน) พี่เล้ียงเปน็เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 14 วัน
2.1.3 ก ากับติดตามการรักษาแบบเข้มข้นภายใน

2 เดือน โดย case management team

การปอ้งกันการแพร่เชื้อวัณโรค

2.2 สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนและ อสม. ประชุมคณะกรรมการ 

2.3 ใช้กลไก พชพ. และกลไกระดับพื้นที่ในการดูแล NOC TB

และติดตามการรักษาผู้ปว่ยวณโรค ร่วมกับ

ทมีสหวิชาชีพ เครือข่าย

หน่วยงาน ที่เกีย่วข้องในพื้นที่

2.4 การช่วยเหลือทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนที่เฉพาะ
โครงการที่ 35 : โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ภารกิจพ้ืนฐาน : ด าเนินการเชิงรุก ส่งเสริมป้องกัน รักษา

ผู้รับผิดชอบวตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตว่นัที่-

ถึงวนัที่)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

3 พัฒนาคุณภาพและระบบการส่งต่อและ เพื่อใหผู้้ปว่ยที่ ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 1 ต.ค.2562 น.ส.น้ าผ้ึง
ติดตามการรักษา โอนออก 5 ปีซ่ึงอยู่ร่วมบ้านกบัผู้ป่วย ถึง ชากรณ์

3.1 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการรักษา มีประวัติผล วัณโรคได้รับยารักษา 30 ก.ย. 2563

3.2 ใชร้ะบบโปรแกรม NTIP online (ระบบส่งต่อผู้ป่วย) การรักษาที่ครบถว้น การติดเชื้อระยะแฝง

3.3 พฒันาเครือข่าย ระบบข้อมูล การส่งต่อผู้ปว่ยTB ให้สถานพยาบาลอื่น ตามมาตรฐาน ปอ้งกัน
เพื่อการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเข้าถึงการเข้าถึงบริการที่ล่าช้า

3.4 ประชาสัมพนัธ์การเข้าถึงบริการตรวจโรควัณโรค การบริการตรวจ

แก่ผู้ปว่ยที่มา รพ. โรควัณโรคใน
3.5 ใช้กลไกของ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในการ สถานบริการ

ก ากบัการขึ้นทะเบียนและติดตามการรักษาวณัโรค
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ระดับ 1. บริการ 2. คน 3. ข้อมูล 4. เทคโนโลยี 5. เงนิ 6. ธรรมาภิบาล  7. การมีส่วนร่วมของชุมชน 

รพ.สต.1. ค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง

2. ติดตามการรับประทานยา อาการข้างเคียง

3. ประเมินความเส่ียงในการแพร่กระจายเชื้อ

ทีบ่้าน ให้ค าแนะน า และประสานขอความ

ช่วยเหลือกับ อปท.

4. ประสานงานรับ - ส่งต่อเพือ่การรักษาต่อ

เนื่อง

รพช. 1. คัดกรองกลุ่มเส่ียงวณัโรคและตรวจวนิิจฉัย 1. จัดให้มีทีมสหวชิาชีพ 1. พัฒนาเครือข่าย ระบบข้อมูล- ด้านวนิิจฉัยรักษา เงินบ ารุง รพ. แนวทางการควบคุมวณัโรค - ส่งเสริม รณรงค์ประชาสัมพันธ์

ด้วยวธิกีารทีร่วดเร็ว และเครือข่ายในพืน้ที่ การส่งต่อผู้ป่วย TB เพื่อ   - การตรวจ AFB เงินสนับสนุน จาก แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ให้ความรู้ประชาชน เร่ือง อาการ

2. ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยถึง รพ.สต. ภายใน2วนั ในการดูแลติดตามผู้ป่วย การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง Sputum สปสช. การรักษา  อาการสงสัยทีต้่อง

3. ดูแลใกล้ชิดภายใน 2 สัปดาห์ (ติดตามทุกวนั) วณัโรครักษาอย่างต่อเนื่อง 2. ใช้โปรแกรม TBCM   - การตรวจ Culture รีบเข้ารับการตรวจคัดกรอง

พีเ่ล่ียงเป็นเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 14 วนั online ก ากับ ติดตาม (เพาะเล้ียงเชื้อ) -ส่งเสริมสนุบสนุนชุมชน อสม

4. ติดตามการรักษาแบบเข้มข้นภายใน 2 วนั และส่งต่อผู้ป่วย   - การตรวจ Xpert สร้างเครือข่ายติดตามค้นหา

โดย case management team 3. ใช้กลไกล พรบ. (Molecular) ผู้มีอาการสงสัยไอเร้ือรังเกิน

5. Admit 3-14 วัน ในกลุ่มผู้ปว่ยมภีาวะเส่ียง, โรคติดต่อ พ.ศ 2558   - การตรวจด้ือยา 2 สัปดาห์

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร

กระบวนการด าเนินงาน 6BB 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรต ิและพ้ืนที่เฉพาะ

โครงการที่ 35 : โครงการเฉลิมพระเกียรติ

ภารกิจพ้ืนฐาน : ด าเนินการเชงิรุก ส่งเสริมป้องกัน รักษา
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ระดับ 1. บริการ 2. คน 3. ข้อมูล 4. เทคโนโลยี 5. เงนิ 6. ธรรมาภิบาล  7. การมีส่วนร่วมของชุมชน 

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร

กระบวนการด าเนินงาน 6BB 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรต ิและพ้ืนที่เฉพาะ

โครงการที่ 35 : โครงการเฉลิมพระเกียรติ

ภารกิจพ้ืนฐาน : ด าเนินการเชงิรุก ส่งเสริมป้องกัน รักษา

อายุ > 60 ปี ก ากับติดตามการขึ้น (DST) -ส่งเสริมเครือข่ายญาติผู้ป่วย อสม

6. Active case findind ในโรงพยาบาล ทะเบียนและติดตาม   - เคร่ือง X-ray ผู้น าชุมชน ท าหน้าที ่เป็น DOT

เน้นกลุ่มทีม่ีโรคร่วม ภาวะภูมิต้านทานต่ า การรักษาวณัโรค

และติดเชื้อ HIV

7. ตรวจทดสอบความไวต่อยา (DST)

เพือ่ค้นหาวณัโรคด้ือยา

8. ดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวชิาชีพ เครือข่าย

ในพืน้ที่
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ม.ีค. เม.ย. - ม.ิย. ก.ค. - ก.ย.

ตัวชีว้ัด

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วย 1.มีการวเิคราะห์สถานการณ์ 1.ก ากับติดตามการด าเนิน 1. ลดการเสียชีวติ

วณัโรคปอดรายใหม่ ก าหนดเป้าหมาย งานตามแผนงาน  1.1 เร่งรัด คัดกรอง ค้นหา กลุ่มเส่ียงวณัโรคให้ครอบคลุม และวนิิจฉัยให้เร็วขึน้

( เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 85 ) คัดกรองกลุ่มเส่ียง – ร้อยละความครอบคลุม  1.2 Active case finding ในโรงพยาบาล เน้นกลุ่มทีม่ีโรคร่วม ภาวะภูมิต้านทานต่ า

2.จัดท าแผนเพือ่ลด การรักษา ผู้ป่วย TB และติดเชือ้ HIV บุคลากรสาธารณสุข ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน

การเสียชีวติ การขาดยาและ 2.รายใหม่ และกลับเป็นซ้ า  1.3 ตรวจทดสอบความไวต่อยา (DST) ในกลุ่มผู้ป่วยเส่ียงสูงทีจ่ะเป็นวณัโรคด้ือยา

การพัฒนาระบบส่งต่อ ≥ ร้อยละ 82.5 หลายขนานเพือ่ค้นหาผู้ป่วยวณัโรคด้ือยา

3.วางแผนจัดต้ัง case – อัตราเสียชีวติ ≤ ร้อยละ 5 1.4 พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา ( Early diag , Early treatment 

management team ใน – อัตรการขาดยาวัณโรค = 0 , Problem Case conference เช่น เสียชีวติ ขาดยา ล้มเหลว)

โรงพยาบาลเพือ่ก ากับ – อัตราทดสอบความไว 2. ลดการขาดยา 

ติดตามรักษาอยา่งต่อเนือ่ง ต่อยา (DST) ทุกราย  2.1.จัดต้ังกลไก case management team ในโรงพยาบาลเพือ่ก ากับติดตามรักษา

– Problem Case อยา่งต่อเนือ่ง

conference เช่น เสียชีวติ  2.2 ดูแลรักษาผู้ป่วยด้วย DOT ทุกราย

ขนาดยา ล้มเหลว ทุกราย  2.3 ใช้โปรแกรมNTPI online ในการก ากับติดตาม และส่งต่อผู้ป่วย

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 35 : โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ภารกิจพ้ืนฐาน : ด าเนินการเชิงรุก ส่งเสริมป้องกัน รักษา
หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพ้ืนที่เฉพาะ

ล าดับ

small Success

มาตรการ

 – อัตรการขาดยาวณัโรค = 0

 – อัตราทดสอบความไวต่อยา (DST) ทุกรายหรือ

ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน

≥ ร้อยละ 80

และกลับเป็นซ้ า    ≥ ร้อยละ 82.5

 – ร้อยละความครอบคลุมการรักษา ผู้ป่วย TB รายใหม่

 – อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วย TB รายใหม่ ≥ ร้อยละ 85

 – อัตราเสียชีวติ ≤ ร้อยละ 5
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ม.ีค. เม.ย. - ม.ิย. ก.ค. - ก.ย.

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 35 : โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ภารกิจพ้ืนฐาน : ด าเนินการเชิงรุก ส่งเสริมป้องกัน รักษา
หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพ้ืนที่เฉพาะ

ล าดับ

small Success

มาตรการ

– จัดต้ัง case management 3. พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามการรักษา

team ในโรงพยาบาล สสอ.  3.1 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการรักษา ใช้ระบบข้อมูลผู้ป่วยวณัโรคใน

รพสต.  TBCM online 

 3.2 พัฒนาเครือข่าย ระบบข้อมูล การส่งต่อผู้ป่วย TB เพือ่การดูแลรักษาอยา่งต่อเนือ่ง

 3.3 ใช้กลไกล พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ก ากับติดตาม การขึน้ทะเบียน และติดตาม

การรักษาวณัโรค
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นการใหบ้ริการ และพัฒนาคุณภาพชวีิต

เจ้าหน้าทีใ่นองค์กร
1. ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ไม่ครบทุกมื้อ 1 วนัๆ ละ 400 

บาท/คน จ านวน 1 รุ่นๆ ละ 135 คน เปน็เงิน 54,000 บาท

2. ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ครบทุกมื้อ 1 วนัๆ ละ 600 บาท/

คน จ านวน 1 รุ่นๆ ละ 135 คน เปน็เงิน 81,000 บาท

3. ค่าปา้ยไวนิลโครงการ ขนาด 1*3 เมตร จ านวน 1 ปา้ย เปน็เงิน 600 บาท

4. ค่าเช่าหอ้งประชุมและค่าจัดสถานที่ จ านวน 1 รุ่นๆ ละ 1 วนัๆ ละ 10,000 บาท   

เปน็เงิน 10,000 บาท

5. ค่าสมนาคุณวทิยากรบรรยาย ชั่วโมงละ 600 บาท 3 ชั่วโมง จ านวน 1 รุ่น              

เปน็เงิน 1,800 บาท

6. ค่าสมนาคุณวทิยากรกลุ่ม ชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน 6.30 ชั่วโมง จ านวน 6 คน    

   1 รุ่น เปน็เงิน 22,680 บาท

7. ค่าที่พกัเจ้าหน้าที่ จ านวน 800 บาท/คน/วนั จ านวน 2 วนั 1 รุ่นๆ ละ 135 คน      

เปน็เงิน 216,000 บาท

8. ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จ านวน 3 วนัๆ ละ 3 คันๆ ละ 14,000 บาท/วนั 

จ านวน 1 รุ่น เปน็เงิน 126,000 บาท

9. ค่าเบีย้เล้ียงเจ้าหน้าที่ 80 บาท/วนั/คน จ านวน 135 คน เปน็เงิน 10,800 บาท    

และค่าเบีย้เล้ียงเจ้าหน้าที่ 160 บาท/วนั/คน จ านวน 135 คน เปน็เงิน 21,600 บาท  

รวมเปน็เงิน 32,400 บาท

1. เพือ่ใหบ้คุลากรผู้ใหบ้ริการ 

มีจติส านึกที่ดีต่อหน้าที่และ

ความรับผิดชอบตามบทบาท

ของตนเองเพือ่พร้อมใหบ้ริการ

อยา่งเต็มใจและมีความสุข

2. เพือ่บคุลากรผู้ใหบ้ริการมี

ทัศนคติที่ดีต่อการใหบ้ริการ

เขา้ใจธรรมชาติและความ

ต้องการของผู้รับบริการ ท าให้

เกดิความพงึพอใจอยา่งยัง่ยนื

3. เพือ่ใหบ้คุลากรมีพฤติกรรม

บริการที่ดี เกดิทักษะการ

ส่ือสาร  มีการประสานงานที่ดี

และมีการท างานเปน็ทีม

1. บุคลากรในองค์กรรู้จกั

และเข้าใจกันมากขึ้น  มี

ทัศนคติและความสัมพันธท์ี่

ดีต่อกัน

2. บุคลากรเกิดพฤติกรรม

บริการที่ดี  มีทักษะการ

ส่ือสาร  มีการท างานเป็นทีม

 เกิดการประสานงานที่ดี  มี

การร่วมมือกันมากขึ้น

3. บุคลากรมีจติส านึกที่ดีใน

การให้บริการ  มีความ

รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่

ของตนเอง

4. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีใน

การท างานเกิดการพัฒนา

งานอยา่งต่อเนื่องและมี

ประสิทธภิาพ

บคุลากร

สาธารณสุข

เครือขา่ย

บริการสุขภาพ

ปางศิลาทอง

ม.ค.-63 544,480.00  544,480

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 544,480.00

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แตว่ันที่-

ถึงวันที่)

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ที ่3 บคุลากรเปน็เลศิ (People Excellence) 

แผนงานที ่10 : การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลงัคนดา้นสขุภาพ
โครงการที ่36 (1) : โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นการใหบ้ริการ และพัฒนาคุณภาพชวีิตเจา้หน้าทีใ่นองค์กร
ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจดัการ
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1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance
จัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพใน
การให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
บุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายบริการ
สุขภาพปางศิลาทอง

บุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพ
ปางศิลาทอง

๑. บุคลากรในองค์กรรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น 
 มีทัศนคติและความสัมพันธ์ทีดี่ต่อกัน
๒. บุคลากรเกิดพฤติกรรมบริการทีดี่  มีทักษะ
การส่ือสาร  มีการท างานเป็นทีม เกิดการ
ประสานงานทีดี่  มีการร่วมมือกันมากขึ้น
๓. บุคลากรมีจิตส านึกทีดี่ในการให้บริการ  มี
ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง
๔. บุคลากรมีทัศนคติทีดี่ในการท างานเกิดการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ก ากับติดตามผลทีไ่ด้จากกการอบรม

โครงการที่ 36 (1) : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเจา้หน้าที่ในองค์กร
ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจดัการ
หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน
ยทุธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

จัดอบรมการพัฒนา

ศักยภาพในการ

ใหบ้ริการและพัฒนา

คุณภาพชีวิต บคุลากร

สาธารณสุขเครือข่าย

บริการสุขภาพปางศิลา

ทอง

๑. บคุลากรในองค์กรรู้จกัและ

เขา้ใจกนัมากขึน้  มีทัศนคติ

และความสัมพนัธท์ี่ดีต่อกนั

๒. บคุลากรเกดิพฤติกรรม

บริการที่ดี  มีทักษะการส่ือสาร

  มีการท างานเปน็ทีม เกดิการ

ประสานงานที่ดี  มีการร่วมมือ

กนัมากขึน้

๓. บคุลากรมีจติส านึกที่ดีใน

การใหบ้ริการ  มีความ

รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่

ของตนเอง

๔. บคุลากรมีทัศนคติที่ดีใน

การท างานเกดิการพฒันางาน

อยา่งต่อเนื่องและมี

ประสิทธภิาพ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพ

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบรหิารจัดการ
หน่วยงาน : เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

โครงการที่ 36 (1) : โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นการให้บรกิาร และพัฒนาคุณภาพชวีิตเจ้าหน้าที่ในองค์กร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
1 โครงการพัฒนาองค์กร  (OD : Organization 

Development)         กิจกรรมด าเนินการ : 

บรรยาย/กลุ่มสัมพันธ์/แลกเปล่ียนเรียนรู้

1. เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจในเร่ือง

การท างานร่วมกันอย่างไร   ให้มี

ความสุข  สนุกกับการท างาน   และ

ประสบความส าเร็จ

KPI ระดับเขต : ร้อยละของเขต

สุขภาพที่มีการบริหารจดัการ

ก าลังคนที่มีประสิทธภิาพ

บุคลากรสาธารณสุขจ านวน

 70 คน (สสอ./รพ.สต.ลูก

ข่าย รพ.ปางศิลาทอง)

มค.-กย.2562 245,600 245,600 อลงกต  พวงพุ่ม

ค่าใช้จา่ยตามโครงการ                                 

     1.ค่าที่พัก 550 บาทx2 วนัx70 คน เป็นเงิน 

77,000 บาท                                            

           2.ค่าอาหาร 500 บาทx2 วนัx70 คน 

เป็นเงิน 70,000 บาท                                  

                     3.ค่าเช่าห้องประชุม 5,000 บาท

2.เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจเกีย่วกับ

ความหมายและความ ส าคัญของงาน

บริการ  ตลอดจนเกิดความเข้าใจและ

สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ

KPI Monitor ระดับอ าเภอ: การ

บริหารจดัการก าลังคนที่มี

ประสิทธภิาพ การด าเนินงาน ใช้

ประโยชน์ทรัพยากร

  4. ค่าเบี้ยเล้ียง 240 บาท x70 คน เป็นเงิน 

16,800 บาท                                            

        5. ค่าตอบแทนวทิยากร (บรรยาย) 1,200 

บาท x 2 ชัว่โมง เป็นเงิน 3,600 บาท                

             6.ค่าตอบแทนวทิยากร (กลุ่ม) 1,200 

บาท x4 คนx 4 ชัว่โมง เป็นเงิน 19,200 บาท

3.เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในงานบริการ   

ต่อเพื่อนร่วมงาน  และต่อองค์กร  ใน

การที่จะช่วยกันพัฒนางานภายในองค์กร

  จนเกิดความรัก ความผูกพันในหมู่

เพื่อนร่วมงาน  และเกิดภาพลักษณ์ที่ดี

กับองค์กร

บุคคลขององค์กร เพื่อตอบสนอง

ต่อนโยบายยุทธศาสตร์และ

เป้าหมายขององค์กร

  7.ค่าจา้งเหมารถตู้ 7 คันx 3,500 บาทx2 วนั 

เป็นเงิน 49,000 บาท                                  

               8.ค่าวสัดุโครงการ 5,000 บาท

4.เพื่อสร้างขวญัก าลังใจที่ดีในการท างาน

  จนกระทั่งเกิดความรู้สึกที่ดีมีส่วนร่วม 

 อันน ามาซ่ึงการพัฒนาไปสู่การสร้าง

ความร่วมมือร่วมใจในงานบริการ และ

งานภายในองค์กร

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยทุธศาสตร์ที ่3 บุคลากรเป็นเลศิ (People Excellence) 

แผนงานที ่10 : การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลงัคนดา้นสขุภาพ
โครงการที ่36 (2) :  โครงการบริหารจดัการก าลงัดา้นสขุภาพ
ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจดัการ
หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดั เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แตว่นัที่-

ถึงวนัที่)
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1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance
บคุลากรสาธารณสุข จ านวน 70 คน 100% การบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธภิาพ  จรรยาบรรวชิาชีพ  จรรยาบรรข้าราชการ
(สสอ./รพ.สต.ลูกข่าย รพ.ปางศิลาทอง) การด าเนินงานด้านการพฒันา ธ ารงรักษา และ  ค่านิยมกระทรวง MOPH

ใช้ประโยชน์ทรัพยากรบคุคลขององค์กร เพื่อตอบ
สนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์และเปา้หมายของ
องค์กร

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ
หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

แผนงานที ่10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพ
โครงการที ่36 (2) :  โครงการบริหารจัดการก าลังดา้นสุขภาพ
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success
ขบัเคล่ือนโครงการพฒันา
องค์กร  (OD : Organization
 Development)  เพือ่สร้าง
ความรู้  ความเขา้ใจในเร่ือง
การท างานร่วมกนัอยา่งไร   
ใหม้ีความสุข  สนุกกบัการ
ท างาน   และประสบ
ความส าเร็จ

 -สร้างความรู้  ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัความหมายและ
ความ ส าคัญของงาน
บริการ  ตลอดจนเกดิความ
เขา้ใจและสร้างความ
ประทับใจใหก้บัผู้รับบริการ

 - สร้างขวญัก าลังใจที่ดีใน
การท างาน  จนกระทั่งเกดิ
ความรู้สึกที่ดีมีส่วนร่วม  
อนัน ามาซ่ึงการ
พฒันาไปสู่การสร้างความ
ร่วมมือร่วมใจในงานบริการ
 และงานภายในองค์กร

การพฒันา ธ ารงรักษา
และช้ประโยชน์
ทรัพยากรบคุคลของ
องค์กร เพือ่ตอบสนอง
ต่อนโยบายยทุธศาสตร์
และเปา้หมายขององค์กร

 -สร้างทัศนคติที่ดีในงาน
บริการ   ต่อเพือ่นร่วมงาน 
 และต่อองค์กร  ในการที่
จะช่วยกนัพฒันางาน
ภายในองค์กร  จนเกดิ
ความรัก ความผูกพนัในหมู่
เพือ่นร่วมงาน  และเกดิ
ภาพลักษณ์ที่ดีกบัองค์กร

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสขุ ประจ าปงีบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยทุธศาสตร์ที ่3 บคุลากรเปน็เลศิ (People Excellence) 

แผนงานที ่10 : การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลงัคนดา้นสขุภาพ
โครงการที ่36 (2) :  โครงการบริหารจดัการก าลงัดา้นสขุภาพ
ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจดัการ
หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร

เพือ่ประเมินองค์กร

เกี่ยวกับคุณธรรมและ

ความโปร่งใส

ร้อยละของ

หน่วยงานใน

สังกัด

กระทรวง

สาธารณสุข

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ITA 

(ร้อยละ 90)

คณะท างาน

 ITA

 ต.ค. 62 - ก.ย.

 63

คณะท างาน 

ITA

  - ค่าเอกสารการประชุม/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ          5,000         5,000

2 เสริมสร้างและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วน

ร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บุคลากรใน

สังกัด

 ต.ค. 62 - ก.ย.

 63

3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

บุคลากรใน

สังกัด

 ต.ค. 62 - ก.ย.

 63

รวมทัง้สิ้น 5,000

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมภบิาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที่ 37 : โครงการประเมนิคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสีย่ง (โรงพยาบาล)

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมภบิาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที่ 37 : โครงการประเมนิคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสีย่ง (โรงพยาบาล)

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

4 พัฒนาระบบควบคุมภายใน (EIA)

- ชี้แจง ทบทวน รายละเอียดการท างานตามระบบ

การควบคุมภายใน 

- จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติระบบการควบคุมภายใน

ของโรงพยาบาลปางศิลาทอง  

- น าความเส่ียง และแบบรายงานประเมินผลและการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.4) และ(ปค.5)มา

วเิคราะห์และพัฒนาระบบการควบคุมภายในของ

โรงพยาบาลปางศิลาทอง

1.เพือ่ให้เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนการท างาน 

(Flow Chart)

2.เพือ่ให้เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานถูกต้องตาม

ระเบียบ ข้อบังคับ 

ของทางราชการ

3.เพือ่ลดความเส่ียง

ในการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าทีม่ี

ความเข้าใจ

ระบบควบคุม

ภายใน ร้อยละ

 80และระบบ

ควบคุมภายใน

อิเลคทรอนิกส์ 

(EIA) 5 มิติ 

ผ่านเกณฑ์ร้อย

ละ 80

บุคลากรใน

สังกัด

 ต.ค. 62 - ก.ย.

 63

 -  คปสอ.

รวม
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1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

องค์กร

คณะท างาน ITA หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน

เกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)

ผู้ปฏิบัติด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ  

และลดความเส่ียงในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้างและสนับสนุนให้บุคลากรใน

หน่วยงานมีส่วนร่วมในการป้องกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้ปฏบิติัด าเนินการถูกต้องตามระเบยีบ ปลุก

จิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้

ตระหนักถึงความซ่ือสัตย์สุจริต และการปอ้งกัน

ปราบปรามการทจุริตในหน่วยงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรใน

หน่วยงานยึดถือปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

กฎหมาย/ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที ่ 37 : โครงการประเมนิคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง
ภารกิจพ้ืนฐาน : บริหารจัดการ
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1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที ่ 37 : โครงการประเมนิคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง
ภารกิจพ้ืนฐาน : บริหารจัดการ

พัฒนาระบบควบคุมภายใน (EIA)

- ชี้แจง ทบทวน รายละเอียดการท างาน

ตามระบบการควบคุมภายใน 

- จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติระบบการ

ควบคุมภายในของโรงพยาบาลปางศิลา

ทอง  

- น าความเส่ียง และแบบรายงาน

ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน (ปค.4) และ (ปค.5) มาวิเคราะห์

และพัฒนาระบบการควบคุมภายในของ

โรงพยาบาลปางศิลาทอง

บุคลากรในสังกัด เจ้าหน้าทีม่ีความเข้าใจระบบควบคุมภายใน 

ร้อยละ 80 และระบบควบคุมภายใน

อิเลคทรอนิกส์ (EIA) 5 มิติ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 

80

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบ

ควบคุมภายใน และคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลระบบการควบคุม

ภายใน ของ

โรงพยบาลปางศิลาทอง
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success
 -เตรียมพร้อมรับการประเมนิ 

ITA จาก สสจ. ชีแ้จง/ถ่ายทอด

การเกบ็รวบรวมหลักฐานเชิง

ประจักษใ์หก้บัผู้ที่เกีย่วข้อง

ภายในหนว่ยงาน 

เกบ็รวบรวมข้อมลูหลักฐานเชิง

ประจักษเ์พื่อประเมนิตนเอง

 -ประเมนิตนเองตามแบบ

หลักฐานเชิงประจักษ ์ข้อ EB1

 - EB4

ร้อยละ 80 ประเมนิตนเองตาม

แบบหลักฐานเชิง

ประจักษ ์ข้อ EB1 - 

EB26

ร้อยละ 80 ประเมนิตนเอง (หลังการ

ปรับ 1)ตามแบบหลักฐาน

เชิงประจักษ ์ข้อ EB1 - 

EB26

ร้อยละ 85  ประเมนิตนเอง 

(หลังการปรับ 2)

 ตามแบบหลักฐาน

เชิงประจักษ ์ข้อ EB1

 - EB26

ร้อยละ 90

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยุทธศาสตร ์4 บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
แผนงาน ที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่ 37 : โครงการประเมนิคุณธรรมความโปรง่ใสและบรหิารความเสีย่ง
ภารกิจพ้ืนฐาน : บรหิารจัดการ
หน่วยงาน : เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยุทธศาสตร ์4 บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
แผนงาน ที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่ 37 : โครงการประเมนิคุณธรรมความโปรง่ใสและบรหิารความเสีย่ง
ภารกิจพ้ืนฐาน : บรหิารจัดการ
หน่วยงาน : เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

- มคี าส่ังผู้รับผิดชอบในการวาง

ระบบควบคุม ภายในและ

ด าเนนิการตามแนวทางของ 

สตง.

ร้อยละ 100    ใหจ้ัดท ารายงาน

ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด และจัดท าคู่มอื

แนวทางปฏบิติัระบบ

การควบคุมภายในของ

โรงพยาบาลปางศิลา

ทอง

ร้อยละ 90      ใหม้กีารน าระบบ

ควบคุมภายในไปสู่การ

ปฎบิติัจริง

ร้อยละ 90  - ประชุมสรุปผลการ

ด าเนนิงาน

ร้อยละ 100
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

4 การพัฒนาแนวทางการขับเคล่ือนโครงการ

จริยธรรมของหนว่ยงาน

 เพือ่ขับเคล่ือนชมรม

จริยธรรมของ

หน่วยงานและชี้แจง

แนวทางการ

ขับเคล่ือนชมรม

จริยธรรม

หน่วยงานผ่าน

เกณฑ์การ

ประเมิน ITA 

(Eb23)

บุคลากรใน

สังกัด รพ.

ปางศิลา

ทอง 111คน

 กลุ่มงาน

บริหารฯ

กิจกรรมที ่1  ประชุมจัดต้ังคณะท างาน  การ

ขับเคล่ือนชมรมจริยธรรม

สร้างความร่วมมือร่วม

ใจระหวา่งเจ้าหน้าที่

ในหน่วยงานและ

หน่วยงานมีแนว

ทางการขับเคล่ือน

ชมรมจริยธรรมอย่าง

เป็นรูปธรรม

1 คร้ัง พ.ย.62-ธ.ค.62

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมภบิาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

แผนปฏบิัตกิาร : การพัฒนาแนวทางการขบัเคลือ่นคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมภบิาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

แผนปฏบิัตกิาร : การพัฒนาแนวทางการขบัเคลือ่นคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

 1) ค่าอาหาร,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม          3,000

กิจกรรมที ่2 ประชุม เจ้าหน้าทีแ่ละชี้แจงแนวทางการ

ขับเคล่ือนชมรมจริยธรรม และรับสมัครสมาชิกชมรม 

ร่วมแรกเปล่ือนเรียนรู้ข้อมูลร่วมกันรวมทัง้คิดกิจกรรม

ของชมรมรวมกัน

2 คร้ัง ธ.ค.62-ส.ค.63        22,200

 ติดตาม ผลการด าเนินงาน                             1)

 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

รวมทัง้สิ้น 25,200
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มี  เพือ่ยกระดับมาตรการ หน่วยงาน สสอ./รพ.สต. ตค.62-กย.63  อลงกต

ความโปร่งใส กฎหมาย กระบวนงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

 ในการป้องกันการทุจริต ITA 

กิจกรรมที ่1 การประชุมเชิง

ปฏิบัติการการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของ

หน่วยงานในสังกัด 1 คร้ัง

กิจกรรมที ่2 ควบคุม ก ากับ

 ติดตาม ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานในสังกัด

2 ส่งเสริมคุณธรรม ปลูกและ บุคลากรมีจิตส านึกใน สสอ./รพ.สต. ตค.62-กย.63  อลงกต

ปลุกจิตส านึก ให้ยึดถือ คุณธรรม ความซ่ือสัตย์

ประโยชน์ส่วนรวมเหนือกวา่ สุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต

ประโยชน์ส่วนตน ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมภบิาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่ 38 : โครงการประเมนิคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสีย่ง (สาธารณสุขอ าเภอ)
ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมภบิาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่ 38 : โครงการประเมนิคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสีย่ง (สาธารณสุขอ าเภอ)
ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

3 เพิม่ประสิทธภิาพการเสริม สสอ./รพ.สต. ตค.62-กย.63  อลงกต

สร้างวนิัยและระบบคุณธรรม

กิจกรรมที ่1 ก าหนดงานรับ

เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ และ

ผู้รับผิดชอบ เพือ่ส่งต่อ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

กิจกรรมที ่2 แจ้งเวยีน

พฤติการณ์ทางวนิัยให้

หน่วยงานในสังกัดทราบ

4 สร้างความตระหนักให้ สสอ./รพ.สต. ตค.62-กย.63  อลงกต

ผู้บริหารมีความพร้อมรับผิด

กิจกรรมที ่1 มีการประกาศ

เจตจ านงของผู้บริหารในการ

ต่อต้านการทุจริต
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมภบิาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่ 38 : โครงการประเมนิคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสีย่ง (สาธารณสุขอ าเภอ)
ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

กิจกรรมที ่2 มีการแสดงออก

ถึงความโปร่งใสในการบริหาร

ราชการ

5 วางระบบรากฐานการใช้ สสอ./รพ.สต. ตค.62-กย.63  อลงกต

วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทีดี่งาม เป็นฐาน

ในการเสริมสร้างคุณธรรม

กิจกรรมที ่1 ส่งเสริมให้

บุคลากรร่วมกิจกรรม

ทางศาสนา

6 เสริมสร้างการรับรู้ใน สสอ./รพ.สต. ตค.62-กย.63  อลงกต

กระบวนการรับบริการ ตาม

พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมภบิาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่ 38 : โครงการประเมนิคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสีย่ง (สาธารณสุขอ าเภอ)
ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

กิจกรรมที ่1 เพิม่ข้อมูล

ช่องทางการรร้องเรียน

ในคู่มือส าหรับประชาชน

กิจกรรมที ่2 ให้มีค่านิยมการ

รอคิว ในการรับบริการ
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1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรม สสอ. /รพ.สต.ในสังกัดทกุแหง่ 1.การประเมินตนเอง (Self-Assessment)  ปอ้งกันการทจุริตในการปฏบิติังาน

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 2.การประเมินโดยผู้ตรวจประเมินระดับเขต  ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

 Assessmemt : ITA ภาครัฐ (ITA)

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที ่38 : โครงการประเมนิคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง (สาธารณสุขอ าเภอ)

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

1.พฒันาระบบการปฏบิติั ระดับ 5 1.พฒันาระบบการปฏบิติั ผ่านเกณฑ์ ITA ร้อยละ 80 1.พฒันาระบบการปฏบิติั ผ่านเกณฑ์ ITA ร้อยละ 85 1.พฒันาระบบการปฏบิติั ผ่านเกณฑ์ ITA ร้อยละ 90

งานใหม้ีความโปร่งใส งานใหม้ีความโปร่งใส งานใหม้ีความโปร่งใส งานใหม้ีความโปร่งใส

2.ส่งเสริมคุณธรรม ปลูกและ 2.ส่งเสริมคุณธรรม ปลูกและ 2.ส่งเสริมคุณธรรม ปลูกและ 2.ส่งเสริมคุณธรรม ปลูกและ

ปลุกจติส านึก ใหย้ดึถอื ปลุกจติส านึก ใหย้ดึถอื ปลุกจติส านึก ใหย้ดึถอื ปลุกจติส านึก ใหย้ดึถอื

ประโยชน์ส่วนรวมเหนือกวา่ ประโยชน์ส่วนรวมเหนือกวา่ ประโยชน์ส่วนรวมเหนือกวา่ ประโยชน์ส่วนรวมเ

ประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนตน หนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน

3.เพิม่ประสิทธภิาพการเสริม 3.เพิม่ประสิทธภิาพการเสริม 3.เพิม่ประสิทธภิาพการเสริม 3.เพิม่ประสิทธภิาพการเสริม

สร้างวนิัยและระบบคุณธรรม สร้างวนิัยและระบบคุณธรรม สร้างวนิัยและระบบคุณธรรม สร้างวนิัยและระบบคุณธรรม

4.สร้างความตระหนักให้ 4.สร้างความตระหนักให้

ผู้บริหารมีความพร้อมรับผิด ผู้บริหารมีความพร้อมรับผิด

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสขุประจ าปงีบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยทุธศาสตร์ที ่4 บริหารเปน็เลศิดว้ยธรรมภบิาล (Governance Excellence)
แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที ่38 : โครงการประเมนิคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสีย่ง (สาธารณสขุอ าเภอ)
ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจดัการ
หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-ม.ีค.  เม.ย.-ม.ิย.  ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการสร้างความต่อเนือ่งและยัง่ยนื 1.เพือ่สร้างความต่อเนือ่งและ 1.ผ่านการรับรองคุณภาพ 1.เจ้าหน้าที่ พ.ย.2562-ก.ย. เงินบ ารุง คุณมงคล

ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ยัง่ยนืในการพัฒนาคุณภาพ (Re-accredit HA) โรงพยาบาล จ านวน 2563 ธวชัวงษ์

ปางศิลาทอง 111 คน

1. การขอการรับรองกระบวนการ 2.ส่งเสริมและสนับสนุนการ 2.บุคลกรในรพ.มีความรู้ 2.ทีม QLNจังหวดั

คุณภาพสถานพยาบาล(Re-accredit HA)มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ความเข้าในวฒันธรรม

1.1 ค่าขอรับรองคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัย>80% 36,000.00    36,000.00  

ค่าตอบแทนผู้ตรวจเยีย่ม 2 คน คนละ

18,000 บาท/วนั จ านวน 1 วนั 3.บุคลากรทุกระดับมีความรู้

เป็นเงิน 36,000 บาท ความเข้าใจเร่ืองวฒันธรรม

1.2 ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง ความปลอดภัยในโรงพยาบาล 15,000.00    15,000.00  

และเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คน ×

150 บาท ×1วนั เป็นเงิน

15,000 บาทถ้วน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

โครงการที่ 39 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

หน่วยงาน : กลุม่งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลปางศิลาทอง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-ม.ีค.  เม.ย.-ม.ิย.  ก.ค.-ก.ย.

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

โครงการที่ 39 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

หน่วยงาน : กลุม่งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลปางศิลาทอง

2. ประชุมนิเทศติดตามการพัฒนา

คุณภาพโดยทีม QLN จังหวดั

2.1 ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง 15,000.00    7,500.00    7,500.00   

และเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คน ×

150 บาท  ×2 คร้ัง เป็นเงิน

15,000 บาท

3. จัดประชุมการสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภัยในโรงพยาบาล

3.1 ค่าอาหารอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 3,330.00      3,330.00    

จ านวน 111 คน คนละ 30 บาท 

จ ำนวน 1 มือ้ เป็นเงิน 3,330 บำท

3.2 ค่ำโดเมนในกำรใช้งำนระบบ 800.00        800.00       

 HRMS เป็นเงิน 800 บำท

4. จัดประชุมแลกเปล่ียน ติดตำม

ทีมน ำต่ำงๆในกำรพฒันำคุณภำพทุกเดือน
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-ม.ีค.  เม.ย.-ม.ิย.  ก.ค.-ก.ย.

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

โครงการที่ 39 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

หน่วยงาน : กลุม่งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลปางศิลาทอง

4.1 ค่ำอำหำรอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม 7,200.00      1,800.00    1,800.00    1,800.00   1,800.00     

จ ำนวน 20 คน คนละ 30 บำท 

จ ำนวน 1 มือ้ จ ำนวน 12 คร้ัง

เป็นเงิน 7,200 บำท

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 77,330.00   61,100.00  5,130.00   9,300.00  1,800.00    
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1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ 1. บคุลากรทกุระดับในโรงพยบาลปางศิลาทอง 1. ผ่านการรับรองคุณภาพ (Re-accredit HA) มีการติดตามผลการด าเนินงานโดยศูนย์คุณภาพ

บคุคลากรทกุระดับในการพฒันาคุณภาพ มีการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 2. บคุลกรในรพ.มีความรู้ ความเข้าในวฒันธรรม และทมีน าต่างๆในการพฒันาคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง 3. บคุลากรทกุระดับมีความรู้ ความเข้าใจเร่ือง ความปลอดภยั>80%

2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ือวฒันธรรม วฒันธรรมความปลอดภยัในโรงพยาบาล

ความปลอดภยั

หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นบริหารป็นเลิศดว้ยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที ่11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

โครงการที ่39 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

1. กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 1.ผ่านการรับรองคุณภาพ 1. กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 1.ผ่านการรับรองคุณภาพ 1. กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 1.ผ่านการรับรองคุณภาพ 1. กระตุ้นและสร้างแรง 1.ผ่านการรับรองคุณภาพ

ในการพฒันาคุณภาพ (Re-accredit HA) ในการพฒันาคุณภาพ (Re-accredit HA) ในการพฒันาคุณภาพ (Re-accredit HA) จูงใจในการพฒันาคุณภาพ (Re-accredit HA)

2. กระตุ้นและเตรียมความ 2. จัดประชุมการสร้าง 2. ติดตามการพฒันาคุณภาพ 2. ท าแบบและสรุปผล 2.บคุลกรในรพ.มคีวามรู้

พร้อมในการ Re-accredit วัฒนธรรมความปลอดภยั โดยทมี QLN ส ารวจวัฒนธรรมความ ความเข้าในวัฒนธรรม

3.ติดตามการพฒันาคุณภาพ ในโรงพยาบาล 3.ติดตามและสร้างความ ปลอดภยัในโรงพยาบาล ความปลอดภยั>80%

โดยทมี QLN 3.ติดตามและสร้างความ เข้าใจเร่ืองวัฒนธรรม

เข้าใจเร่ืองวัฒนธรรม ความปลอดภยัทกุหนว่ยงาน

ความปลอดภยัทกุหนว่ยงาน

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสขุประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาศที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นบริหารป็นเลศิดว้ยธรรมภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
โครงการที่ 39 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจดัการ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลปางศิลาทอง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-ม.ีค.  เม.ย-ม.ิย.  ก.ค.-ก.ย.

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

1.1การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐPMQA  ประชุม เชิง

ปฏิบัติการ 2 คร้ัง

เพือ่พัฒนาคุณภาพการ

บริหารงานของหน่วยงาน

บริหาร

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐของ

ส่วนราชการในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

ตค.62- กย. 63

หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

โครงการที่ 40 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  (PMQA)

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

 งบประมาณ

รวม 

(บาท)

201



1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance

1. สร้างความต่ืนตัวให้ทุกหน่วยงานท า

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

2. สนับสนุนทางวิชาการทีดี่ส าหรับการ

พัฒนาคุณภาพ

3. สร้างความรู้และเจตคติทีดี่ต่อการ

พัฒนาคุณภาพให้เจ้าหน้าทีทุ่กหน่วยงาน 

ทุกระดับ

4. สร้างระบบแรงจูงใจทีก่ระตุ้นให้เกิด

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5. ส่ือสาร ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ นโยบาย 

แนวทาง และแผนพัฒนาองค์กรคุณภาพ  

 รพ.สต.ติดดาว และ PMQA

1. พัฒนาคณะท างานทุกระดับ  จังหวัด 

อ าเภอ ต าบล

2. รพ.ทุกแห่ง พัฒนาคุณภาพโดยใช้

เคร่ืองมือ รพ.สต.ทุกแห่ง พัฒนาคุณภาพ

โดยใช้เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว /สสจ, สสอ ทุก

แห่ง ใช้ เกณฑ์ PMQA ในการพัฒนาระบบ

บริหาร

1. การประเมินตนเอง (Self-Assessment)

2. ประเมินผลโดยทีมประเมินระดับอ าเภอ/

จังหวัด/เขต

3. ส่ือสารและเรียนรู้แลกเปล่ียนระหว่าง

หน่วยงานทีท่ ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพจัดท า

แนวทางการก าหนดมาตรฐานการให้ข้อมูล

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลปฐมภูมิ

ปรับคณะท างานพัฒนาคุณภาพ PMQA

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นบริหารป็นเลิศดว้ยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที ่11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

โครงการที ่40 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  (PMQA)

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

ส่งเสริม/สนับสนุนส่วน

ราชการให้ด าเนินการ

พัฒนาคุณภาพบริหาร

จัดการ PMQA

ประเมินองค์กรด้วยตนเอง

เทียบเกณฑ์PMQA พศ 

2558 

พัฒนาทีมประเมินให้

มีศักยภาพ

1. ถอดบทเรียน เรียนรู้

ร่วมกันในเครือข่าย

2.จัดท าตัวชี้วดัทีส่ะท้อน

ผลลัพธใ์นหมวดทีด่ าเนินการ

ได้ครบถ้วน (หมวด 7)

น าผลการพัฒนามา

ปรับปรุงการท างาน

ร้อยละความส าเร็จของส่วน

ราชการด าเนินการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด

ประมินผลการพัฒนา

คุณภาพองค์กร

ร้อยละความส าเร็จของส่วน

ราชการด าเนินการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นบริหารป็นเลิศดว้ยธรรมภบิาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองคกรคุณภาพ

โครงการที่ 40 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  (PMQA)

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-ม.ีค.  เม.ย-ม.ิย.  ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (รพ.

สต. ทีผ่่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 

รพ.สต. ติดดาว)

ประชาชนได้รับการบริการ

สุขภาพทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน

ร้อยละของ รพ.สต. ทีผ่่าน

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 

รพ.สต. ติดดาว

รพ.สต.หินดาต

 //รพ.สต.ท่าขึน้

ต.ค.61- ก.ย.62 อลงกต

1. การน าองค์กรและการจัดการดี

 - ภาวะผู้น า การน า ธรรมภิบาล

     1) คปสอ. ให้การสนับสนุนการ

พัฒนา รพ.สต.ติดดาว เพือ่ก าหนด

ทิศทางขับเคล่ือน รพ.สต.ติดดาว ทุก

ระดับ  พร้อมทัง้สนับสนุนทีมพีเ่ล้ียง

ระดับอ าเภอ - แผนกลยทุธด้์านสุขภาพ

     1) มกีารจดัท ายทุธศาสตร์และกลยทุธ ์

โดยมส่ีวนร่วมทกุภาคส่วนในระดับต าบล/

รพ.สต. สอดคล้องกบัปญัหาพืน้ที ่(ประเด็น

 OTOP และการจดัระบบบริการ) และ

แผนงาน/โครงการของ CUP)

หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

โครงการที่ 41 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว)

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

 งบประมาณ

รวม 

(บาท)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-ม.ีค.  เม.ย-ม.ิย.  ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

โครงการที่ 41 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว)

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

 งบประมาณ

รวม 

(บาท)

     2) มีการน ากลยทุธสู่์การปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการ

 - การบริหารจัดการทีส่ าคัญ

     1) การจัดการการเงินและบัญชี  

โดยมีการตรวจสอบภายใน

    2) การจัดการอาคารสถานที ่

สภาพแวดล้อม

    3) การจัดท าแผนสนับสนุน

ทรัพยากรจาก CUP โดย สสอ./รพ.ปาง

ศิลาทอง2. ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม

3. บุคลากรดี

4. การจัดระบบบริการครอบคลุม

ประเภทและประชากรทุกกลุม่วัย 

(สอดคล้องกับประเด็น OTOP พ้ืนที่)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-ม.ีค.  เม.ย-ม.ิย.  ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

โครงการที่ 41 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว)

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

 งบประมาณ

รวม 

(บาท)

 - การจัดบริการในสถานบริการ/ใน

ชุมชน/การแพทยแ์ผนไทย/

กายภาพบ าบัด/การให้ค าปรึกษา

 - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ

จัดบริการ

      2) การอบรมบุคลกรเร่ือง  IC

      3) การอบรมบุคลกรเร่ือง  LAB

      4) การอบรมบุคลกรเร่ืองเภสัชกรรม

5. ประชาชนสุขภาพดี

6. ด าเนินงานและขับเคลือ่นตาม

เกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

    1) การประชุมชีแ้จงบุคลากรทุก

ระดับ (รพ.แม่ข่าย/สสอ./รพ.สต.ทุกคน)

รวมเป็นเงิน 400 บาท
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-ม.ีค.  เม.ย-ม.ิย.  ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

โครงการที่ 41 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว)

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

 งบประมาณ

รวม 

(บาท)

    2) การนิเทศติดตามการด าเนินงาน

ของ รพ.สต.ทุกแห่ง

   3) วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือแพทย ์

สนับสนุนการปฏิบัตงาน

ของ รพ.สต.ทุกแห่ง ขอรับสนับสนุนจาก

เงินกองทุนต าบลฯ

หรือเงินบ ารุงของ รพ.สต.

และแผนสอบเทียบเคร่ืองมือแพทยจ์าก

 CUP

   4) การพัฒนาศักภาพคณะกรรมการ 

รพ.สต.ติดดาว

ระดับอ าเภอ/ต าบล (รพ.สต.)

โดย สสจ.ก าแพงเพชร

7. ส่ง รพ.สต. ขอรับการประเมินโดย

คณะกรรมการระดับจังหวัด
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1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance

1. สร้างความต่ืนตัวให้ทุกหน่วยงานท า

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

2. สนับสนุนทางวิชาการทีดี่ส าหรับการ

พัฒนาคุณภาพ

3. สร้างความรู้และเจตคติทีดี่ต่อการ

พัฒนาคุณภาพให้เจ้าหน้าทีทุ่กหน่วยงาน 

ทุกระดับ

4. สร้างระบบแรงจูงใจทีก่ระตุ้นให้เกิด

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5. ส่ือสาร ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ นโยบาย 

แนวทาง และแผนพัฒนาองค์กรคุณภาพ  

 รพ.สต.ติดดาว

1. พัฒนาคณะท างานทุกระดับ  จังหวัด 

อ าเภอ ต าบล

2. รพ.ทุกแห่ง พัฒนาคุณภาพโดยใช้

เคร่ืองมือ รพ.สต.ทุกแห่ง พัฒนาคุณภาพ

โดยใช้เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ในการพัฒนา

ระบบบริหาร

1. การประเมินตนเอง (Self-Assessment)

2. ประเมินผลโดยทีมประเมินระดับอ าเภอ/

จังหวัด/เขต

3. ส่ือสารและเรียนรู้แลกเปล่ียนระหว่าง

หน่วยงานทีท่ ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพจัดท า

แนวทางการก าหนดมาตรฐานการให้ข้อมูล

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลปฐมภูมิ

1. ปรับคณะท างานพัฒนาคุณภาพ รพ.

สต.ติดดาว

2. รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเอง (ยกเว้น

 รพ.สต.ทีผ่่านเกณฑ์ปี2560)

3. คณะท างานระดับอ าเภอ ประเมิน

4. คณะท างานระดับจังหวัด ประเมิน

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นบริหารป็นเลิศดว้ยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที ่11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

โครงการที ่41 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (รพ.สต.ตดิดาว)

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

ส่ือสาร ชี้แจง ประชาสัมพันธ ์

นโยบาย แนวทาง และ

แผนพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

รพ.สต.ติดดาว

ประชุมชี้แจง

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ในการพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการปฐมภูมิ

รพ.สต.จัดท า Profile 

และประเมินตนเองเพือ่หา

ส่วนขาด และพัฒนาตาม

ส่วนขาด

ติดตาม ประเมินผลการ

พัฒนาคุณภาพรพ.สต.

ติดดาว

ทีมประเมินระดับอ าเภอ

ประเมิน/ทีมประเมินระดับ

จังหวดัประเมิน

ติดตาม ประเมินผลการ

พัฒนาคุณภาพรพ.สต.

ติดดาว

รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ประเมิน

 รพ.สต.ติดดาว ระดับ 3 

ดาว ร้อยละ 100 ระดับ 5

 ดาว ร้อยละ60

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นบริหารป็นเลิศดว้ยธรรมภบิาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองคกรคุณภาพ

โครงการที่ 41 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (รพ.สต.ตดิดาว)

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-ม.ีค.  เม.ย-ม.ิย.  ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการกิจกรรม 5 ส.(Big Cleaning Day)  

ประจ าปีงบประมาณ 2563

1.เพือ่เพือ่น ากจิกรรม 5 ส มา

ปรับปรุงการปฏบิติังานของ

บคุลากรใหม้ปีระสิทธภิาพ

2. เพือ่พฒันาโรงพยาบาลปาง

ศิลาทอง ใหม้สีภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมและม ีบรรยากาศที่

เอือ้ต่อการปฏบิติังาน อนัจะ

ส่งผลใหเ้กดิประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิลในการท างานเพิม่

มากขึน้

3.เพือ่น ากจิกรรม 5 ส มาใช้

เปน็พืน้ฐานในการด าเนนิงาน

และการประกนัคุณภาพ

4.เพือ่ใหบ้คุลากรใน

โรงพยาบาลปางศิลาทองมี

ความสามคัคีและเกดิความ

ร่วมมอืในองค์กร

1.บคุลากร

โรงพยาบาลปางศิลา

ทอง สามารถน า

กจิกรรม 5 ส มาใช้

ในการปฏบิติังาน

อยา่งมปีระสิทธภิาพ 

 2.โรงพยาบาลปาง

ศิลาทอง มี

สภาพแวดล้อมที่

เหมาะสม และ

บรรยากาศทีเ่อือ้ต่อ

การปฏบิติังาน 

 3.กจิกรรม 5 ส 

สามารถน ามาใชใ้น

การด าเนนิงานและ

ประกนัคุณภาพ ของ

โรงพยาบาลปางศิลา

ทองได้

 

เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลปาง

ศิลาทอง จ านวน 

111 คน

ต.ค.62 - ธ.ค.63 16,650.00    16,650.00  คณะกรรมการ

 5 ส.

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล(Governance Excellence)
แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
โครงการที่ 42 : โครงการกิจกรรม 5 ส.(Big Cleaning Day)  ประจ าปีงบประมาณ 2563
ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

 งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด
เป้าหมาย/

จ านวน
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-ม.ีค.  เม.ย-ม.ิย.  ก.ค.-ก.ย.

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล(Governance Excellence)
แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
โครงการที่ 42 : โครงการกิจกรรม 5 ส.(Big Cleaning Day)  ประจ าปีงบประมาณ 2563
ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

 งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด
เป้าหมาย/

จ านวน

 - ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 1 วนั วนัละ 90 บาท*

111คน

4.บุคลากรใน

โรงพยาบาลปาง

ศิลาทอง มีความ

สามัคคี และเกิด

ความร่วมมือใน

องค์กร อัน

ก่อให้เกิด

ประสิทธภิาพใน

การท างาน
2 กิจกรรมพัฒนางาน 5 ส. 

 - ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม วนัละ 1 มือ้ มือ้ละ

 30 *บาท  *12 วนั* 60 คน  (เดือนละ 1 คร้ัง)

 - รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 21,600 บาท

เจ้าหน้าทีจ่ านวน

 60 คน

ต.ค.62 - ก.ย.63 21,600.00    

คณะกรรมการ

 5 ส.

รวมทั้งสิน้ 38,250
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1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance
เจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลปางศิลาทอง1. ประกาศนโยบายใหทุ้กคนทราบอย่าง

เปน็ทางการ 

2. อบรมใหค้วามรู้แก่บคุลากร ใน

โรงพยาบาลปางศิลาทอง

3. แบง่พื้นที่รับผิดชอบ และมอบหมาย

ความรับผิดชอบใหแ้ต่ละกลุ่มงาน

1.บคุลากรโรงพยาบาลปางศิลาทอง สามารถน า

กิจกรรม 5 ส มาใช้ในการปฏบิติังานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 2.โรงพยาบาลปางศิลาทอง มีสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏบิติังาน 

 3.กิจกรรม 5 ส สามารถน ามาใช้ในการ

ด าเนนิงานและประกันคุณภาพ ของโรงพยาบาล

ปางศิลาทองได้

 4.บคุลากรในโรงพยาบาลปางศิลาทอง มีความ

สามัคคี และเกิดความร่วมมือในองค์กร อัน

ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน

 

มีการติดตามและประเมินผลการโดย

คณะกรรมการ 5 ส.ของโรงพยาบาล

กระบวนการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นบริหารป็นเลิศดว้ยธรรมภบิาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองคกรคุณภาพ

โครงการที่ 42 : โครงการกิจกรรม 5 ส.(Big Cleaning Day)  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

1. ประกาศนโยบายใหทุ้กคน

ทราบอย่างเปน็ทางการ 

2. อบรมใหค้วามรู้แกบ่คุลากร 

ในโรงพยาบาลปางศิลาทอง

3. แบง่พื้นที่รับผิดชอบ และ

มอบหมายความรับผิดชอบให้

แต่ละกลุ่มงาน

เจ้าหนา้ที่ในโรงพยาบาล

รับรู้และเข้าใจในนโยบาย

และวิธีปฏบิติัและการ

ด าเนนิการตามกจิกรรม   

 5 ส

ก าหนดกจิกรรมพัฒนา

งาน 5 ส

กจิกรรม 5 ส ส าเร็จ

ตามแผน 80%

ก าหนดกจิกรรมพัฒนา

งาน 5 ส

กจิกรรม 5 ส ส าเร็จ

ตามแผน 85%

ก าหนดกจิกรรม

พัฒนางาน 5 ส

กจิกรรม 5 ส ส าเร็จ

ตามแผน 90%

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสขุประจ าปงีบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยทุธศาสตร์ที ่4 ดา้นบริหารปน็เลศิดว้ยธรรมภบิาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที ่11  การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองคกรคุณภาพ

โครงการที ่42 : โครงการกิจกรรม 5 ส.(Big Cleaning Day)  ประจ าปงีบประมาณ 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจดัการ

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 แผนสอบเทียบเคร่ืองมือแพทยข์อง เพือ่ให้เคร่ืองมือทางการแพทย์ เคร่ืองมือทางการแพทย์ เคร่ืองมือทางการ 22-24 เม.ย.63 10,080 / ทีมส่ิงแวดล้อม

รพ.และรพสต. มีความเทีย่งตรง ทีม่ีความเส่ียงสูงได้รัรบ แพทย์ของโรงพยาบาล และความ

เพือ่ให้เคร่ืองมือทางการแพทย์ การสอบเทียบ 100 % และรพสต.ในเครือข่าย ปลอดภัยของ

ทีม่ีความเส่ียงสูงได้รับการสอบ รพ.ปางศิลาทอง

เทียบ

ค่าเบีย้เล้ียง 240/วนั จ านวน 3 วนั

เจ้าหน้าที ่4 คน เป็นเงิน2,880 บาท

ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 1 คัน เป็นเงิน

800 บาท

ค่าทีพ่ักเหมาจ่าย 800/วนัจ านวน 2 คืน

เป็นเงิน 6,400 บาท

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 10,080 บาท

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

แผนปฏิบัติการ : การสอบเทียบเครื่องมือแพทยข์องรพ.และรพสต. และแผนตรวจสอบมาตรฐานวศิวกรรมและความปลอดภัย

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

214



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

แผนปฏิบัติการ : การสอบเทียบเครื่องมือแพทยข์องรพ.และรพสต. และแผนตรวจสอบมาตรฐานวศิวกรรมและความปลอดภัย

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)

2 แผนตรวจสอบมาตรฐานวศิวกรรม เพือ่ค้นหาความเส่ียง ส่ิงแวดล้อมมีความปลอดภยั 30 มี.ค.-1 เม.ย.63 5,160 / ทีมส่ิงแวดล้อม

และความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียง บุคลากรทีป่ฏบิัติงานใน และความ

โรงพยาบาลมคีวามปลอดภยั ปลอดภัยของ

ค่าเบีย้เล้ียงวนัละ240 บาท 3 วนั รพ.ปางศิลาทอง

เจ้าหน้าที ่2 คนเป็นเงิน1,440 บาท

ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 1 คัน 520 บาท

ค่าทีพ่ักเหมาจ่าย 800/วนั 2 คืน

เจ้าหน้าที ่2 คนเป็นเงิน3,200 บาท

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 5,160 บาท

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 15,240.00      
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1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance

1.แบง่ประเภทเคร่ืองมือตามความเส่ียง 1.เคร่ืองมือทางการแพทย์ 1.เคร่ืองมือที่มีความเส่ียงสูงได้รับการสอบเทยีบ ผู้รับบริการได้ใช้เคร่ืองมือทางการแพทย์ที่มี

2.จัดล าดับความส าคัญการสอบเทยีบเคร่ืองมือ 2.ส่ิงแวดล้อม อาคาร สถานที่ ที่ใหบ้ริการ 2.ส่ิงแวดล้อม อาคาร สถานที่ มีความปลอดภยั คุณภาพ

3.ส ารวจส่ิงแวดล้อม อาคาร สถานที่ใหม้ีความ เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการมีความปลอดภยัด้าน

ปลอดภยั ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นบริหารป็นเลิศดว้ยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที ่11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

แผนปฏิบัตกิาร : การสอบเทียบเครื่องมอืแพทย์ของรพ.และรพสต.

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

การสอบเทียบเคร่ืองมือ เคร่ืองมือทีม่ีความเส่ียงสูง การสอบเทียบเคร่ืองมือ เคร่ืองมือทีม่ีความเส่ียงสูง การสอบเทียบเคร่ืองมือ เคร่ืองมือทีม่ีความเส่ียงสูง การสอบเทียบเคร่ืองมือ เคร่ืองมือทีม่ีความเส่ียงสูง

ทางการแพทย์ ได้รับการสอบเทียบ ทางการแพทย์ ได้รับการสอบเทียบ ทางการแพทย์ ได้รับการสอบเทียบ ทางการแพทย์ ได้รับการสอบเทียบ

การส ารวจส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม อาคาร สถานที่ การส ารวจส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม อาคาร สถานที่ การส ารวจส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม อาคาร สถานที่ การส ารวจส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม อาคาร

อาคาร สถานที่ มีความปลอดภัย อาคาร สถานที่ มีความปลอดภัย อาคาร สถานที่ มีความปลอดภัย อาคาร สถานที่ สถานที ่มีความปลอดภัย

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

แผนปฏิบัติการ : การสอบเทียบเครื่องมือแพทยข์องรพ.และรพสต.

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 การส่งตรวจวเิคราะห์และ

ทดสอบคุณภาพน้ า

เพื่อให้ได้น้ าที่ได้คุณภาพ

มาตรฐาน ปลอดภัย

คุณภาพน้ าผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

 ต.ค. 62 - ก.ย.

 63

ทีม ENV

  - ค่าตรวจวิเคราะห์น้ าทิ้งจาก

บ่อบ าบัด 1 ตัวอยา่ง ตัวอยา่งละ 

3,500 บาท จ านวน 4 คร้ัง

 รวมเป็นเงิน 14,000 บาท

        14,000    3,500    3,500 3,500 3,500

 - ค่าตรวจวิเคราะห์น้ าใช้ 1 

ตัวอยา่ง ตัวอยา่งละ 6,000 บาท 

จ านวน 2 คร้ัง 

รวมเป็นเงิน 12,000บาท

12,000 6,000 6,000

 - ค่าตรวจวิเคราะห์น้ าด่ืม  

ตัวอยา่งละ 6,000 บาท *2 

ตัวอยา่ง * จ านวน 2 คร้ัง  

รวมเป็นเงิน 24,000บ าท

24,000 12,000 12,000

รวมทัง้สิน้ 50,000

หน่วยงาน : ทีม ENV โรงพยาบาลปางศิลาทอง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

แผนปฏิบัติการ : การส่งตรวจวเิคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ า

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 ตรวจสุขภาพ อวัยวะทางด้านหู(การ

ได้ยิน) ตา (การมองเห็น)

เพือ่ให้เจ้าหน้าทีใ่น รพ.ทีม่ี

ความเส่ียงในการปฏิบัติงาน

ได้รับการตรวจรักษา

เจ้าหน้าทีท่ีม่ีความเส่ียง

ได้รับการตรวจครบ 

100%

เจ้าหน้าที ่

30 คน

 ต.ค. 62 - ก.ย. 

63

ทีม ENV

 - ค่าเข้ารับการตรวจรักษา จ านวน 

350 บาท ต่อ คน ทัง้หมด 30 คน

รวมเป็นเงิน 10,500 บาท

           10,500 10,500

รวมทัง้สิน้ 10,500

หน่วยงาน : ทีม ENV โรงพยาบาลปางศิลาทอง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

แผนปฏิบัติการ : การตรวจสุขภาพ อวยัวะทางด้านหู(การได้ยนิ) ตา (การมองเห็น)

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตัง้แต่วันที่-

ถึงวันที่)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร เพือ่ให้หน่วยบริการ หน่วยงาน รพ. 1 แห่ง 01-ต.ค.-62 คณะกรรมการ 

การเงนิการคลังโรงพยาบาลปางศิลาทอง และ เฝ้าระวงัสถานการณ์ ไม่ติดวกิฤติ และ รพ.สต. ถึง CFO

รพ.สต. ในอ าเภอปางศิลาทอง การเงินการคลังของ ระดับ 7 5 แห่ง 30-ก.ย.-63

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง โรงพยาบาล  และ

อ าเภอปางศิลาทอง รพ.สต. 

2. วเิคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังของ

หน่วยบริการและวเิคราะห์ต้นทุน แบบ Quit method

และกรรมการบริหาร รพ. ทุกเดือน น าเสนอ คปสอ.

3. ประเมินประสิทธภิาพการบริหารการเงินการคลัง

โดยใช้เกณฑ์ประเมิน FAI  

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมภบิาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดา้นการเงินการคลังสุขภาพ

โครงการที่ 43 : โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารการเงินการคลังโรงพยาบาลปางศิลาทอง และรพ.สต. ในอ าเภอปางศิลาทอง

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่
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1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance

หน่วยงานไม่ติดวิกฤติระดับ 7 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ CFO

กระบวนการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

การเงินการคลังโรงพยาบาลปางศิลาทอง

 และ รพ.สต. ในอ าเภอปางศิลาทอง

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

การเงินการคลังอ าเภอปางศิลาทอง

2.วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง

ของหน่วย

บริการและวิเคราะห์ต้นทุน แบบ Quit 

methodและกรรมการบริหาร รพ. ทุก

เดือน น าเสนอ คปสอ./

3.ประเมินประสิทธิภาพการบริหาร

การเงินการคลังโดยใช้เกณฑ์ประเมิน FAI  

โรงพยาบาลปางศิลาทอง และ รพ.สต ใน

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง.

 อีก 5 แห่ง

แผนงาน ที ่13 การบริหารจัดการดา้นการเงินการคลังสุขภาพ

โครงการที ่43 : โครงการประเมนิคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริหารจัดการ

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

 -บริหารจัดการในการจัดสรร

เงินอย่างเพียงพอ

 -มคีณะท างานบริหารการเงิน

การคลังหนว่ยบริการ ป ี2562

 -มกีารจัดท าแผนทางการเงินปี

 2562 (Planfin) และใช้

ควบคุมก ากบั (ทุกเดือน)มกีาร

ท า HGR ทุกไตรมาส 

-มคีณะท างานประเมิน

ประสิทธิภาพการบริหาร

การเงินการคลัง (Fai)ของ

หนว่ยบริการ

ร้อยละ 80 วางระบบเฝ้าระวังตาม

แผนทางการเงิน(ราย

เดือน)

ใช้ดัชนวีัดความเส่ียง

ด้านการเงินการคลัง 7 

ระดับ และประเมนิ

ประสิทธิภาพ

บริหารการเงินการคลัง

ในการด าเนนิงาน 7 ตัว 

ร้อยละ 80  -ติดตามก ากบัด้วยแผน

ทางการเงิน (Planfin 

Management) เพื่อเปน็

เคร่ืองมอืในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหาร

การเงินการคลังหนว่ย

บริการ

-ควบคุมก ากบัด้วยการ

เปรียบเทียบแผนการเงิน

กบัผลการด าเนนิงาน

ร้อยละ 90 สรุป วิเคราะห์

สถานการณ์การเงิน

การคลัง และน าเสนอ

รายงานทางการเงิน

ต่อผู้บริหารและ

คณะกรรมการ

บริหารของหนว่ย

บริการ

ร้อยละ 100

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสขุประจ าปงีบประมาณ 2563

ยทุธศาสตร์ 4 บริหารเปน็เลศิดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)

แผนงาน ที ่13 การบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัสขุภาพ

โครงการที ่43 : โครงการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั

ภารกิจพ้ืนฐาน : บริหารจดัการ

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ม.ีค. เม.ย - ม.ิย. ก.ค. - ก.ย.

1 การประชุมน าเสนอผลงานและจัดท าแผน 1. เพื่อใหบ้คุลากร สธ.ทกุ ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิง บคุลำกร ต.ค.-62 4,200 4,200 คปสอ.

ปฏบิตัิการสาธารณสุข ปงีบประมาณ 2563 ระดับรับทราบนโยบาย ปฏบิติักำรมีควำมรู้ สำธำรณสุข ถึง

เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง และแนวทางการด าเนินงาน ควำมเข้ำใจ และ เครือข่ำย พ.ย.-62

กิจกรรม 2. เพื่อสร้างเครือข่าย สำมำรถน ำแผน บริกำรสุขภำพ
1. น าเสนอผลการด าเนินงานเครือข่ายบริการ การจัดท าแผนงาน/โครงการ ปฏบิติักำรสำธำรณสุข ปำงศิลำทอง
สุขภาพปางศิลาทอง  ปงีบประมาณ  2562 แบบบรูณาการและการมี ที่สอดคล้องกับกรอบ

2. น าเสนอผลงาน  รพ.สต.  5  แหง่ ส่วนร่วมเครือข่ายทกุภาค ยทุธศำตร์ 4 Excellence

3. ชี้แจงกรอบยุทธศาสตร์  4  Excellence ส่วน และ PA ปงีบ 2561

และค ารับรองการปฏบิติัราชการ  (PA) และตัวชี้วดัที่ได้รับ

ปงีบประมาณ  2563 กำรถ่ำยทอดจำก

และค ำรับรองกำรปฏบิติัรำชกำร (PA) ปงีบ กระทรวงและสสจ.ไป

ประมำณ 2563 สู่กำรปฏบิติัได้

4. แบง่กลุ่มประชุมกลุ่มย่อยตามยุทธศาสตร์

และวเิคราะหป์ญัหาอุปสรรคการด าเนินงาน

ปงีบประมาณ  2563  พร้อมจัดล าดับความ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที ่4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล)

แผนงานที ่14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดา้นสุขภาพ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารเครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

หน่วยงาน : งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

เปา้หมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ม.ีค. เม.ย - ม.ิย. ก.ค. - ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที ่4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล)

แผนงานที ่14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดา้นสุขภาพ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารเครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

หน่วยงาน : งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

เปา้หมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

ส าคัญ  และน าเสนอผลการประชุม

5. สรุปผลการประชุมและจัดท าแผน

ปฏบิติัการสาธารณสุข  ปงีบประมาณ  2563

งบประมาณ

1.1 อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คนๆ 

ละ 30 บาท จ านวน 2 วนัๆ ละ 2 มื้อ

รวมเปน็เงิน 3,600 บาท

1.2  ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงานเครือ

ข่าย  จ านวน  3 เล่มๆ ละ 200 บาท

รวมเปน็เงิน 600 บาท

รวมเปน็เงนิทั้งหมด 4,200 บาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ม.ีค. เม.ย - ม.ิย. ก.ค. - ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที ่4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล)

แผนงานที ่14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดา้นสุขภาพ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารเครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

หน่วยงาน : งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

เปา้หมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

2 การประชุม คปสอ. ชี้แจงนโยบายและก ากับติด คณะกรรมการ 01-ต.ค.-62         9,000       2,250       2,250       2,250       2,250 คปสอ.

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน  25  คนๆ ตามผลการด าเนินงาน คปสอ. จ านวน ถึง

ละ  30 บาท  จ านวน  12 เดือน (เดือนละ 1 มื้อ) 25   คน 30-ก.ย.-63

รวมเปน็เงนิทั้งหมด  9,000  บาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ม.ีค. เม.ย - ม.ิย. ก.ค. - ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที ่4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล)

แผนงานที ่14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดา้นสุขภาพ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารเครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

หน่วยงาน : งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

เปา้หมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

3 การประชุมคณะกรรมการบรหิาร รพ . ชี้แจงนโยบายและก ากับติด คณะกรรมการ 01-ต.ค.-62         2,880         720         720         720         720 คณะกรรมการ

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน  8  คนๆ ตามผลการด าเนินงาน บริหารรพ. ถึง บริหาร รพ.

ละ  30 บาท  จ านวน  12 เดือน (เดือนละ 1 มื้อ) จ านวน 8  คน 30-ก.ย.-63

รวมเปน็เงนิทั้งหมด  2,880  บาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ม.ีค. เม.ย - ม.ิย. ก.ค. - ก.ย.

ตัวชี้วัด

- ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏบิติักำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ - จัดท ำแผนปฏบิติักำร - ด ำเนินงำนตำมแผน - ด ำเนินงำนตำมแผน - ด ำเนินงำนตำมแผน 1. กำรศึกษำสภำพและปญัหำกำรด ำเนินงำน

สำมำรถน ำแผนปฏบิติักำรสำธำรณสุขที่สอดคล้องกับกรอบ สำธำรณสุข เครือข่ำย ปฏบิติักำรสำธำรณสุข ปฏบิติักำรสำธำรณสุข ปฏบิติักำรสำธำรณสุข   - น ำเสนอสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปงีบประมำณ 2562

ยุทธศำสตร์ 4 Excellence Strategies และค ำรับรองกำร อ ำเภอปำงศิลำทอง 2. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนและจัดท ำแผนปฏบิติักำร

กำรปฏบิติัรำชกำร (PA) ปงีบประมำณ 2563 และตัวชี้วดั ประจ ำปงีบประมำณ สำธำรณสุข ประจ ำปงีบประมำณ 2563

ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดมำจำกกระทรวงสำธำรณสุขและส ำนัก 2563
2. เพื่อหำแนวทำงกำร

 - จัดท ำแผนปฏบิติักำรสำธำรณสุข ประจ ำปงีบประมำณ

งำนสำธำรณสุขจังหวดัไปสู่กำรปฏบิติัได้ รวมทั้งสำมำรถ - ด ำเนินงำนตำมแผน 2563 ที่สอดคล้องกับแผนงำน/โครงกำรและตัวชี้วดัที่ได้รับ

แก้ปญัหำโรค/ภำวะที่เปน็ปญัหำสุขภำพของพื้นที่ได้อย่ำง ปฏบิติักำรสำธำรณสุข กำรถ่ำยทอดจำกกระทรวงสำธำรณสุข ตำมกรอบยุทธศำสตร์

มีประสิทธภิำพ และประสิทธผิล 4 Excellence Strategies และค ำรับรองกำรปฏบิติัรำชกำร

 (PA)  ปงีบประมำณ 2563 โดยสอดคล้องกับปญัหำสุขภำพ

ในพื้นที่อ ำเภอ

3. ประเมินผลโครงกำรและรำยงำนผล

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ล าดับ
Small Success

มาตรการ

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที ่4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล)
แผนงานที ่14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดา้นสุขภาพ
แผนปฏิบัตกิารเครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

หน่วยงาน : งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง
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P I R A B

เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในเครือข่ำย งบเงินบ ำรุง โรงพยำบำลปำงศิลำทอง กรอบยุทธศำสตร์ 4 Excellence Strategies ส่งแผนปฏบิติักำรสำธำรณสุขของ - ศึกษำสภำพและปญัหำกำรด ำเนินงำน

อ ำเภอปำงศิลำทอง และค ำรับรองกำรกำรปฏบิติัรำชกำร (PA) เครือข่ำยบริกำรสุขภำพปำงศิลำทอง - สรุปผลกำรด ำเนินงำน ปงีบประมำณ 2563

ปงีบประมำณ 2563 และตัวชี้วดัที่ได้รับกำร ประจ ำปงีบประมำณ 2563 ใหก้ับ - ร่วมกันจัดท ำแผนปฏบิติักำรสำธำรณสุข

ถ่ำยทอดมำจำกกระทรวงสำธำรณสุขและ ทกุหน่วยงำนในเครือข่ำยบริกำร ประจ ำปงีบประมำณ 2563 ที่สอดคล้องกับ

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดั สุขภำพปำงศิลำทอง แผนงำน/โครงกำรและตัวชี้วดัที่ได้รับกำร

ถ่ำยทอดจำกกระทรวงสำธำรณสุข ตำมกรอบ

ยุทธศำสตร์ 4 Excellence Strategies

และค ำรับรองกำรปฏบิติัรำชกำร  (PA) 

หน่วยงาน : งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   เครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที ่4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล)
แผนงานที ่14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดา้นสุขภาพ
แผนปฏิบัตกิารเครือขา่ยบริการสุขภาพปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ
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