
ยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ รายละเอียด เงินบ ารุง เงิน PP อ่ืนๆ 

โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพ

โครงการ Happy Hospital ประจ าปงีบ 439,750.00           

ประมาณ 2563

3 1 1 8 โครงการส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค

ในช่องปาก กลุ่มอายุ 0-5 ป ี

และหญิงต้ังครรภ์

 - กิจกรรม อบรมการดูแลทนัตสุขภาพ 8,840.00             8,840.00     -             -             8,840.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ

แก่ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ

ครูอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา

 - การจัดซ้ือแปรงสีฟนัและยาสีฟนั 75,250.00           75,250.00   -             -             62,600.00            เหลือเงินเบกิจ่ายเงินตามโครงการ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ

"โครงการติดตามดูแลผู้ปว่ยวณัโรคที่บา้น

อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 2563

5 2 6 26 โครงการพฒันาระบบบริการ 32,800.00           32,800.00   -           -           32,800.00            

การแพทย์แผนไทย

6 2 6 33 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 

สาขาโรคไต

 -โครงการปอ้งกันโรคไตเร้ือรัง  12,000.00           12,000.00   12,000.00            ด าเนินการแล้วเสร็จ

**อยู่ระหวา่งด าเนินโครงการ จะ

แล้วเสร็จภายในปงีบประมาณ 

2563

**ยกเลิกโครงการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

-            ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ

ที่เหลือคืนเงินบ ารุงรพ.

แบบก ากับตดิตามการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ปี 2563 (โรงพยาบาล)

 งบประมาณตั้ง

เบิก (บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้

จ่ายจริง (บาท)
ล าดบั หมายเหตุ

แผนปฏิบัตกิาร/โครงการ แหล่งเงินงบประมาณ

1 4 11 39

2 4 11 - 544,480.00         

           77,330.00 77,330.00   

544,480.00 -           

60,000.00   4 2 6 35 60,000.00           



ยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ รายละเอียด เงินบ ารุง เงิน PP อ่ืนๆ 

แบบก ากับตดิตามการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ปี 2563 (โรงพยาบาล)

 งบประมาณตั้ง

เบิก (บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้

จ่ายจริง (บาท)
ล าดบั หมายเหตุ

แผนปฏิบัตกิาร/โครงการ แหล่งเงินงบประมาณ

7 1 3 คก.เพิ่มเติม โครงการซ้อมแผนรับอุบติัเหตุหมู่ 24,400.00           24,400.00   ด าเนินการแล้วเสร็จ

8 1 3 คก.เพิ่มเติม โครงการอบรมฟื้นฟเูชิงปฏบิติัการ 7,500.00             7,500.00     ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผู้ปฏบิติัการฉุกเฉินเบื้องต้น อ.ปางศิลาทอง

9 2 6 คก.เพิ่มเติม โครงการ อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ 4,710.00             4,710.00     ด าเนินการแล้วเสร็จ

ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง แก่เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในเครือข่ายอ าเภอปางศิลาทอง

10 2 8 คก.เพิ่มเติม โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ 27,000.00           27,000.00   

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

จังหวดัก าแพงเพชร

11 2 6 คก.เพิ่มเติม โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 27,200.00           27,200.00   ด าเนินการแล้วเสร็จ

สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

12 2 6 คก.เพิ่มเติม โครงการพฒันาระบบบริการบ าบดัรักษา 40,000.00           40,000.00   ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผู้ปว่ยยาเสพติด และลดอันตรายจากการ

ใช้ยาเสพติด

13 2 6 คก.เพิ่มเติม โครงการ การพฒันาศักยภาพบคุลลากร 15,550.00           15,550.00   ด าเนินการแล้วเสร็จ

ในการใหก้ารบ าบดัผู้เสพยาสูบ

14 1 1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทนัตสุขภาพในอ าเภอ 4,200.00             4,200.00     -           -           -                     แผนด าเนินการ ก.ย.63 (รอบเดียว)

เพื่อวางแผน ตามงาน และสรุปผลงาน เหตุติดสถานการณ์ Covid-19

**ยกเลิกโครงการ ด าเนินการ

ปงีบประมาณ 2564

 - 

กิจกรรม 

คก.



งบประมาณ
ทีจ่่ายจริง (บาท)

1.ใหค้วามรู้ เร่ืองอาหาร/ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 32,800 32,800 มีจ ำนวนผู้สนใจเข้ำอบรมทัง้หมด น.ส.รวชิา มีมุข

การใช้ยาสมุนไพร/กายบริหาร/ เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย 122 คน  
ฤาษดัีดตน/นวดตัวเอง/การใช้กัญชาทางการแพทย์ และทางเลือก การใช้ยาสมุนไพร    ก่อนให้ควำมรู้ 
แผนไทย ที่ถูกต้องและการเข้าถึง ผ่ำน 42 คน = 34.42
2.ใหค้วามรู้การประคบ/อบสมุนไพร แพทย์แผนไทยมากขึ้น ไม่ผ่ำน 80 คน=65.57
สมุนไพรไล่ยุง/น้้ามันกระดูกไก่ด้า    หลังให้ควำมรู้
3.ค้าแนะน้าอื่นๆ เพิ่มเติม ผ่ำน 111 คน =90.98

ไม่ผ่ำน 11 คน = 9.01

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : กลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลปางศิลาทอง

กิจกรรม
ตวัชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ
งบประมาณ(บาท) ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย

แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการสาธารณสุข

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์: บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

เป้าประสงค์ : เพ่ือให้ประชาชนไดร้ับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับแพทย์แผนไทยมากขึ้น

ตวัชี้วัด : ร้อยละผู้ป่วยไดร้ับบริการทางการแพทย์แผนไทยร้อยละ 20



งบประมาณ
ทีจ่่ายจริง (บาท)

1.จัดซ้ือแปรงสีฟันและยำสีฟัน 1.อัตรำกำรเกิดฟันผุ3ปี 75,250 62,600 อยู่ในขั้นตอนกำรจัดซ้ือและท ำชุด นส.ปิยมำศ
ไม่เกินร้อยละ45 อนุมัติ
2.อัตรำกำรเกิดฟันผุ12ปี
ไม่เกินร้อยละ50
3.หญิงต้ังครรภ์ได้รับควำมรู้
ทันตสุขศึกษำร้อยละ50

แผนงาน/โครงการ :ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในช่องปำก กลุ่มอำยุ 0-5 ปี หญิงต้ังครรภ์ และกลุ่มเด็กวัยเรียน

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ :  ทันตสำธำรณสุข โรงพยำบำลปำงศิลำทอง

กิจกรรม
ตวัชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ
งบประมาณ(บาท) ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการสาธารณสุข

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์: ส่งเสริมสุขภำพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

เป้าประสงค์ : เพือ่สร้ำงองค์ควำมรู้ และลดปัญหำของกำรเกิดโรคฟันผุ เหงือกอักเสบ ในหญิงต้ังครรภ์ เด็กปฐมวัยในคลินิกเด็กดีและศพด. และกลุ่มวัยเรียน

ตวัชี้วัด : หญิงต้ังครรภ์ เด็กปฐมวัยในคลินิกเด็กดีและศพด. และกลุ่มวัยเรียน ได้รับกำรให้ทันตสุขศึกษำ และลดอัตรำกำรเกิดฟันผุ



งบประมาณ

ทีจ่่ายจริง (บาท)

1.อบรมกำรดูแลทันตสุขภำพแก่ครูพีเ่ล้ียง 1.อัตรำกำรเกิดฟันผุ3ปี 8,840 8,840 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ (10ก.ค.63) นส.จีรพรรณ

เด็กในศพด.และครูอนำมัยในรร. ไม่เกินร้อยละ45 เหลือเบิกจ่ำยเงินตำมคก.

2.อัตรำกำรเกิดฟันผุ12ปี

ไม่เกินร้อยละ50

แผนงาน/โครงการ : ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในช่องปำก กลุ่มอำยุ 0-5 ปี และกลุ่มเด็กวัยเรียน

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ :  ทันตสำธำรณสุข โรงพยำบำลปำงศิลำทอง

กิจกรรม
ตวัชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ
งบประมาณ(บาท) ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการสาธารณสุข
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์: ส่งเสริมสุขภำพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

เป้าประสงค์ : ลดปัญหำของกำรเกิดโรคฟันผุ เหงือกอักเสบ เด็กปฐมวัยในศพด. และกลุ่มเด็กวัยเรียน

ตวัชี้วัด : เด็กปฐมวัยในศพด. และกลุ่มเด็กวัยเรียน ได้รับกำรให้ทันตสุขศึกษำ และลดอัตรำกำรเกิดฟันผุ



งบประมาณ

ทีจ่่ายจริง (บาท)

1.จัดประชุมเจ้ำหน้ำทีท่ันตสุขภำพในอ ำเภอ 1.ประชุมปีละ2คร้ัง 4,200 แผนด ำเนินกำร ก.ย.63 (รอบเดียว) นส.ปิยมำศ

เพือ่วำงแผน ตำมงำน และสรุปผลงำน จนท.ทุกคน เหตุติดสถำนกำรณ์Covid-19

แผนงาน/โครงการ : วำงแผนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในช่องปำกทุกกลุ่มวัย

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : ทันตสำธำรณสุข โรงพยำบำลปำงศิลำทอง

กิจกรรม
ตวัชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ
งบประมาณ(บาท) ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการสาธารณสุข

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์: ส่งเสริมสุขภำพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

เป้าประสงค์ : เพือ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนและแจ้งผลกำรปฏิบัติงำนทันตสำธำรณสุข

ตวัชี้วัด : ตัวชี้วัดงำนทันตสำธำรณสุขเป็นไปตำมเป้ำหมำย



งบประมาณ
ทีจ่่ายจริง (บาท)

1. ให้กำรบ ำบัดตำมหลักเมทริกซ์โปรแกรม 1. ผู้ป่วยเข้ำรับกำรบ ำบัด 40,000 24,800 1. มีผู้ป่วยสำรเสพติดและญำติ นำยประวิทย์ 
matrix program เป็นระยะเวลำ 16 สัปดำห์ ครบตำมโปรแกรมกำรบ ำบัด เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 64 คน พันภู
2. ให้ญำติผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดมีส่วนร่วมในกำร มำกกว่ำร้อยละ 60 2. บ ำบัดครบโปรแกรมคิดเป็นร้อยละ
ท ำกิจกรรมกำรบ ำบัด 2. ผู้ป่วยทีบ่ ำบัดครบ 66.66
3. มีกำรติดตำมหลังผ่ำนกระบวนกำรบ ำบัด ตำมเกณฑ์ ทีไ่ด้รับกำรติดตำม 3.ติดตำมในระยะ 3 เดือน ไม่เสพซ้ ำ
ในระยะเวลำ 3 เดือน และ 12 เดือน ในระยะ 3 เดือนหลังผ่ำน คิดเป็นร้อยละ 93.75

กำรบ ำบัด สำมำรถหยุดเสพ
ได้ต่อเนื่องมำกกว่ำร้อยละ 60
3. ผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับกำร
บ ำบัดรักษำและติดตำมดูแล
อย่ำงต่อเนื่อง 1 ปี  

(Retension Rete) ร้อยละ50 

แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการสาธารณสุข

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์: ยุทธศำสตร์ที ่2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

เป้าประสงค์ : เพือ่ให้ผู้ป่วยเข้ำรับกำรบ ำบัดสำรเสพติดครบตำมโปรแกรม,สำมำรถหยุดเสพได้ต่อเนื่องติดต่อในระยะ 3 เดือน ,เพือ่ให้ญำติมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรม

ตวัชี้วัด : ร้อยละของกำรบ ำบัดครบตำมโปรแกรม, ร้อยละของ remittion rate , ร้อยละ retention rate

แผนงาน/โครงการ : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยยำเสพติด และลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำเสพติด

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : กลุ่มงำนปฐมภูมิและองค์รวม งำนจิตเวชและยำเสพติด โรงพยำบำลปำงศิลำทอง

กิจกรรม
ตวัชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ
งบประมาณ(บาท) ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ



งบประมาณ

ทีจ่่ายจริง (บาท)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับ 1.เจ้ำหน้ำที ่รพสต.สำมำรถให้ 15,550             15,550               1. มีเจ้ำหน้ำที ่อสม.รพสต. นำยประวิทย์ 

อสม. เจ้ำหน้ำทีร่พ.สต. และเจ้ำหน้ำที่ ให้กำรบ ำบัดรักษำผู้ทีม่ี และเจ้ำหน้ำทีโ่รงพยำบำลเข้ำร่วม พันภู

โรงพยำบำลในกำรให้กำรดูแลบ ำบัดรักษำ พฤติกรรมในกำรสูบยำสูบได้ อบรมจ ำนวน 56 คน

ผู้ทีม่ีพฤติกรรมในกำรสูบยำสูบ 2.เจ้ำหน้ำที ่อสม.สำมำรถ 2. อสม.มีทักษะในกำรให้กำรดูแล

และกลวิธีในกำรดูแลตำมขั้นของแรงจูงใจ ให้กำรบ ำบัดดูแลช่วยเหลือ ผู้ป่วยทีม่ีควำมต้องกำรในกำรเลิกยำสูบ

ผู้ทีม่ีพฤติกรรมในกำรสูบ 3. เจ้ำหน้ำที ่รพสต.มีทักษะในกำร

ยำสูบได้ ให้กำรดูแลผู้ทีม่ีพฤติกรรมในกำรสูบยำ

3.เจ้ำหน้ำทีโ่รงพยำบำล และสำมำรถให้ยำในกำรลดกำรอยำก

ทุกแผนกสำมำรถให้กำรดูแล บุหร่ีได้

บ ำบัดผู้ทีสู่บยำสูบได้

แผนงาน/โครงการ : โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรให้กำรบ ำบัดผู้เสพยำสูบ

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : กลุ่มงำนปฐมภูมิและองค์รวม งำนจิตเวชและยำเสพติด โรงพยำบำลปำงศิลำทอง

กิจกรรม
ตวัชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ
งบประมาณ(บาท) ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการสาธารณสุข

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์: ยุทธศำสตร์ที ่2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

เป้าประสงค์ :  เพือ่ให้บุคคลำกรสำธำรณสุขมีทักษะและควำมรู้ในกำรดูแลผู้ทีม่ีพฤติกรรมในกำรสูบยำสูบ

ตวัชี้วัด : เจ้ำหน้ำที ่อสม.สำมำรถให้กำรดูแลผู้ทีม่ีพฤติกรรมในกำรสูบยำสูบ, เจ้ำหน้ำที ่รพสต.สำมำรถให้กำรบ ำบัดรักษำผู้สูบยำสูบได้



งบประมาณ
ทีจ่่ายจริง (บาท)

1. จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคทำงจิตเวช 1.ญำติผู้ดูแลสำมำรถใหก้ำรดูแล 27,200.00         24,200.00          1. มีญำติผู้ป่วยจิตเวชเข้ำรับกำรอบม นำยประวิทย์ 
กำรดูแลและกำรรักษำ ผู้ปว่ยโรคจิตเภทได้ 105 คน พันภู
2. ฝึกวิธีกำรผ่อนคลำยควำมเครียด 2.ญำติผู้ดูแลผู้ปว่ยโรคจิตเภทมีวธิี 2. ญำติมีวิธีกำรจัดกำรควำมเครียด
ส ำหรับตนเอง กำรจัดกำรควำมเครียดส ำหรับตนเอง ส ำหรับตนเอง
3. จัดเวทีแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ในกำรดูแล 3.ผู้ดูแลผู้ปว่ยโรคจิตเภทมีแนวทำง 3.ญำติมีวิธีกำรดูแลเมื่อผู้ป่วยอำละวำด
ผู้ป่วยจิตเวช กำรดูแลผู้ปว่ยที่หลำกหลำยมำกขึ้น 4.หลังผ่ำนกำรอบรมมีญำติขอค ำปรึกษำ

4.อัตรำกำรก ำเริบจำกกำรขำดยำ ภำวะเครียดของตนเองจ ำนวน 4 คน

ของผู้ปว่ยโรคจิตเภทลดลง

5.ผู้ปว่ยโรคจิตเภทได้รับกำรดูแล

จำกญำติไม่ถูกทอดทิ้ง

6. ญำติผู้ดูแลเข้ำใจวธิกีำรจัดกำร

 เมื่อผู้ป่วยอำละวำด

แผนงาน/โครงการ : โครงกำรฟืน้ฟูศักยภำพในกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชส ำหรับญำติผู้ดูแล

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : กลุ่มงำนปฐมภูมิและองค์รวม งำนจิตเวชและยำเสพติด โรงพยำบำลปำงศิลำทอง

กิจกรรม
ตวัชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ
งบประมาณ(บาท) ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการสาธารณสุข

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์: 2:พัฒนาและจัดระบบบริการทีม่คุีณภาพตามมาตรฐาน

เป้าประสงค์ : เพือ่เพิม่ศักยภำพญำติผู้ดูแลในกำรให้กำรดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท, ลดภำวะควำมเครียดของญำติในกำรดูแล, เพือ่ให้ญำติผู้ดูแลมีกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ในกำรดูแล

ตวัชี้วัด :  ญำติผู้ดูแลสำมำรถให้กำรดูแลผู้ป่วยได้ ญำติมีวิธีกำรจัดกำรควำมเครียดให้กับตนเอง ผู้ป่วยอัตรำกำรก ำเริบลดลง



งบประมาณ
ทีจ่่ายจริง (บาท)

จัดอบรมกำรช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐำนให้แก่   เพือ่พัฒนำบุคลำกรสำธำรณสุข 4,710.00          4,710.00            1. มีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมกำรช่วยฟื้นคืนชีพ ชัชฎำภรณ์
เจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสุข  ในเครือข่ำย ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทักษะ ขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 166 คน กันชำติ
อ ำเภอปำงศิลำทอง           ควำมสำมำรถ ควำมเข้ำใจ 2. ผ่ำนทดสอบกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำน  

มีทักษะ ควำมสำมำรถในกำร ร้อยละ  80  

ปฏิบัติกำรช่วยฟืน้คืนชีพ ผ่ำนจ ำนวน  123  คน

ขั้นพืน้ฐำน ได้ถูกต้อง ไม่ผ่ำนจ ำนวน  43  คน

แผนงาน/โครงการ : โครงกำร อบรมกำรช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐำนแก่เจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสุขในเครือข่ำยอ ำเภอปำงศิลำทอง

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : งำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

กิจกรรม
ตวัชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ
งบประมาณ(บาท) ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการสาธารณสุข

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์: 2 ด้ำนกำรบริกำรทีเ่ป็นเลิศ

เป้าประสงค์ : เพือ่พัฒนำบุคลำกรสำธำรณสุข ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทักษะ ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติกำรช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐำน ได้ถูกต้อง

ตวัชี้วัด : เจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสุขในเครือข่ำยอ ำเภอปำงศิลำทองได้รับกำรอบรม 100 %



งบประมาณ

ทีจ่่ายจริง (บาท)

จัดประชุมอบรมฟืน้ฟูเชิงปฏิบัติกำร อำสำกู้ชีพฉุกเฉินมีควำมรู้และ 7,500.00          7,500.00            1. อำสำกู้ชีพฉุกเฉินเข้ำร่วมโครงกำร ชัชฎำภรณ์

ผู้ปฏิบัติกำรฉุกเฉินเบือ้งต้น อ.ปำงศิลำทอง   ทักษะในกำรปฏิบัติกำร ควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติกำร กันชำติ

กำรแพทย์ฉุกเฉิน กำรแพทย์ฉุกเฉิน  50 คน

2. ผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติทักษะในปฏิบัติกำร

กำรแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ  100 

แผนงาน/โครงการ : โครงกำรอบรมฟืน้ฟูเชิงปฏิบัติกำร ผู้ปฏิบัติกำรฉุกเฉินเบือ้งต้นอ ำเภอปำงศิลำทอง

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : งำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

กิจกรรม
ตวัชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ
งบประมาณ(บาท) ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการสาธารณสุข

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์: 1 ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellence

เป้าประสงค์ : เพือ่ให้อำสำกู้ชีพฉุกเฉินได้รับควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน

ตวัชี้วัด : อัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรบำดเจ็บทำงถนนไม่เกิน 23.2 ต่อแสนประชำกร



งบประมาณ

ทีจ่่ายจริง (บาท)

1.  จัดประชุมอบรมเจ้ำหน้ำทีโ่รงพยำบำล 1.  เจ้ำหน้ำที่ทกุระดับในเครือข่ำย 24,400.00         24,400.00          1. เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลปำงศิลำทอง  ชัชฎำภรณ์

ปำงศิลำทอง  หน่วยกู้ชีพ และหน่วยงำน ปำงศิลำทองทรำบบทบำทหน้ำที่และ เข้ำร่วมซ้อมแผนอุบติัเหตุหมู่    112  คน กันชำติ

ทีเ่กี่ยวข้องและร่วมกำรซ้อมแผน สำมำรถปฏบิติัได้ถูกต้อง หน่วยกู้ชีพ  35  คน และ ต ำรวจ  5  นำย 

รับอุบัติเหตุหมู่   2.  ผู้ได้รับบำดเจ็บได้รับกำรรักษำ 2.  เกิดข้อมูลในกำรแก้ไขปญัหำจำกซ้อมแผน

 รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภยั 3.  เกิดระบบกำรประสำนงำนระหวำ่ง

3. พฒันำระบบกำรประสำนงำน หน่วยงำนปฏบิติัทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

ระหวำ่งหน่วยงำน ทำง line

แผนงาน/โครงการ : โครงกำรซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : งำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

กิจกรรม
ตวัชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ
งบประมาณ(บาท) ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการสาธารณสุข

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์: 1 ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellence

เป้าประสงค์ : เพือ่ให้เจ้ำหน้ำทีทุ่กระดับในเครือข่ำยอ ำเภอปำงศิลำทองทรำบบทบำทหน้ำทีแ่ละสำมำรถปฏิบัติได้ถูกต้อง

ตวัชี้วัด : อัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรบำดเจ็บทำงถนนไม่เกิน 23.2 ต่อแสนประชำกร



งบประมาณ

ทีจ่่ายจริง (บาท)

 - คัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย  - ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังและผู้ป่วย 12,000 12,000  - ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังและผู้ป่วย น.ส.ปุณยนุช

 - จัดอบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยกระบวน โรคควำมดันโลหิตสูง ตำมกลุ่ม โรคควำมดันโลหิตสูง ตำมกลุ่ม วัดพระยำ

กำรเรียนร็อย่ำงมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยมีควำมรู้เร่ืองกำร เป้ำหมำยมีควำมรู้เร่ืองกำร น.ส.ศรีวรรณ

เร่ืองอำหำร บริโภคอำหำร ร้อยละ 80 บริโภคอำหำร ร้อยละ 85 รัตนไทรแก้ว

 - วดัระดับกำรรับประทำนเค็มในกลุ่มเปำ้หมำย  - ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังและผู้ป่วย  - ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังและผู้ป่วย

 - ตรวจเลือดซ้ ำภำยหลังกำรด ำเนินกิจกรรม โรคควำมดันโลหิตสูง ตำมกลุ่ม โรคควำมดันโลหิตสูง ตำมกลุ่ม

เสร็จส้ิน เป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรม เป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

แผนงาน/โครงการ : ป้องกันและควบคุมโรคไตเร้ือรัง อ.ปำงศิลำทอง

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ :  งำนคลินิกโรคเร้ือรัง โรงพยำบำลปำงศิลำทอง

กิจกรรม
ตวัชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ
งบประมาณ(บาท) ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการสาธารณสุข
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์: ส่งเสริมสุขภำพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

เป้าประสงค์ : เพือ่ให้ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรปฏิบัติตัวทีเ่หมำะสม เพือ่ชะลอกำรเส่ือมของไต

ตวัชี้วัด : ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังและผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงตำมกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้เร่ืองกำรบริโภคอำหำร ร้อยละ 80, ผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรมร้อยละ 80


