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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุม่วัย (ดา้นสขุภาพ)
โครงการที ่1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย
กลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย 1.อัตราส่วนมารดาตายตอ่การเกิดมชีพี ไมเ่กิน 16 ตอ่การเกิดมชีพีแสนคน
ตวัชีว้ัดโครงการ/ 2.ร้อยละของเดก็ 0-5 ปทีัง้หมดตามชว่งอายทุีก่ าหนดมพัีฒนาการสมวัย ร้อยละ 85

ค่าเปา้หมาย 3.ร้อยละ 62 ของเดก็อาย ุ0 - 5 ป ีสูงดสีมส่วน 

4.เดก็ไทยมสีตปิญัญาเฉลี่ยไมต่่ ากว่า 100 (ร้อยละของเดก็ปฐมวัยทีไ่ดร้ับการคัดกรองแล้วพบว่ามพัีฒนาการล่าชา้ไดร้ับการกระตุน้พัฒนาการดว้ยเครื่องมอืมาตรฐาน ร้อยละ 70)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

พฒันาและสร้างเสริมศักยภาพ 1.เพือ่พฒันาศักยภาพ 1.ประชุมคณะท างาน จนท.ผู้รับผิดชอบงาน / / / / ไม่ใช้งบประมาณ พสิิติ /ภทัราภรณ์/
คนไทยกลุ่มเด็กปฐมวยั เจา้หน้าที่ MCH bord อนามัยแม่และเด็ก สุมาลี

จ านวน 7 คน

2.เพือ่พฒันาทักษะ 1.อบรมพฒันาทักษะ อสม.ทุกต าบล / จนท.รพ.สต.ทุกแหง่
อสม ในการท างาน อสม ในการขึน้
เชิกรุก ทะเบยีนคู่สมรสรายใหม่

และติดตามการต้ังครรภ์
และการคุมก าเนิดใน
หญงิวยัเจริญพนัธ์
ทุก 3 เดือน

2. พร้อมจดัต้ังคณะท างาน /
มหศัจรรย ์1000 วนั

3.ใหค้วามรู้พร้อมทั้งจดัท า / / / /
ส่ือ เร่ือง ฝากท้องไว 
ปลอดภยัทั้งแม่และลูก

4. การใหค้ าแนะน าเร่ือง / / / /
โภชนาการ 

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุม่วัย (ดา้นสขุภาพ)
โครงการที ่1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย
กลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย 1.อัตราส่วนมารดาตายตอ่การเกิดมชีพี ไมเ่กิน 16 ตอ่การเกิดมชีพีแสนคน
ตวัชีว้ัดโครงการ/ 2.ร้อยละของเดก็ 0-5 ปทีัง้หมดตามชว่งอายทุีก่ าหนดมพัีฒนาการสมวัย ร้อยละ 85

ค่าเปา้หมาย 3.ร้อยละ 62 ของเดก็อาย ุ0 - 5 ป ีสูงดสีมส่วน 

4.เดก็ไทยมสีตปิญัญาเฉลี่ยไมต่่ ากว่า 100 (ร้อยละของเดก็ปฐมวัยทีไ่ดร้ับการคัดกรองแล้วพบว่ามพัีฒนาการล่าชา้ไดร้ับการกระตุน้พัฒนาการดว้ยเครื่องมอืมาตรฐาน ร้อยละ 70)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

5.จดัต้ังกลุ่ม line ในการ /
ใหค้วามรู้และใหค้ าปรึกษา
ตลอด 24 ชั่วโมง

6.การใช้โปรแกรม / / / /
savemom

แผนงานพฒันาบริการฝาก 1.เพือ่ใหห้ญงิต้ังครรภ์ 1. ส ารวจ และจดัท าฐาน จนท.ผู้รับผิดชอบ / / / / จนท.รพ.สต.ทุกแหง่
ครรภคุ์ณภาพ ได้รับการฝากครรภ์ ขอ้มูลหญงิต้ังครรภ ์

คร้ังแรกกอ่น 12 หญงิหลังคลอด และ
สัปดาห ์ร้อยละ 60 ทารกแรกเกดิในพืน้ที่
2.เพือ่ใหห้ญงิต้ังครรภ์ 2. กระบวนการเฝ้าระวงั 
ได้รับการฝากครรภ์ และติดตามภายในชุมชน 
คุณภาพครบ 5 คร้ัง โดยเจา้หน้าที่ อสม . 
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 65 และผู้น าชุมชน
3.เพือ่ใหห้ญงิต้ังครรภ์ 3. การใหบ้ริการฝากครรภ ์
และหลังคลอดได้รับยา และติดตามเยีย่มบา้น
เม็ดเสริมไอโอดีน หลังคลอดตามมาตรฐาน
ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก 
มีภาวะโลหติจาง
ไม่เกนิ ร้อยละ 10



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุม่วัย (ดา้นสขุภาพ)
โครงการที ่1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย
กลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย 1.อัตราส่วนมารดาตายตอ่การเกิดมชีพี ไมเ่กิน 16 ตอ่การเกิดมชีพีแสนคน
ตวัชีว้ัดโครงการ/ 2.ร้อยละของเดก็ 0-5 ปทีัง้หมดตามชว่งอายทุีก่ าหนดมพัีฒนาการสมวัย ร้อยละ 85

ค่าเปา้หมาย 3.ร้อยละ 62 ของเดก็อาย ุ0 - 5 ป ีสูงดสีมส่วน 

4.เดก็ไทยมสีตปิญัญาเฉลี่ยไมต่่ ากว่า 100 (ร้อยละของเดก็ปฐมวัยทีไ่ดร้ับการคัดกรองแล้วพบว่ามพัีฒนาการล่าชา้ไดร้ับการกระตุน้พัฒนาการดว้ยเครื่องมอืมาตรฐาน ร้อยละ 70)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

แผนงานพฒันาบริการ และ 1.เพือ่ใหเ้ด็กอาย ุ 1.ดึงขอ้มูลและจดัท าฐาน จนท.ผู้รับผิดชอบ / / / / ไม่ใช้งบประมาณ จนท.รพ.สต.ทุกแหง่
ระบบติดตาม พฒันาการเด็ก 0-5 ป ี(9,18,30,42, ขอ้มูลกลุ่มเปา้หมายเด็ก
 0-5 ป(ี9,18,30,42,60 เดือน) 60 เดือน) ได้รับการ แต่ละพืน้ที่

ตรวจพฒันาการ 2.ใหบ้ริการตรวจพฒันาการ 
 ร้อยละ 90 เด็กตามช่วงวยัทั้ง 5 วยั

3.กรอกขอ้มูลใหต้รงกบั
ช่วงวยัที่ได้รับการคัดกรอง

2.เพือ่ใหเ้ด็กอาย ุ 1.ติดตามเด็กเที่ตรวจพบ / / / / จนท.รพ.สต.ทุกแหง่
0-5 ป ี(9,18,30,42, พฒันาการสงสัยล่าช้าเพือ่
60 เดือน) ที่ได้รับการ ใหม้ารับบริการกระตุ้น
คัดกรองพฒันาการ พฒันาการ
พบสงสัยล่าช้า 
ร้อยละ 25
3.เด็ก 0-5 ป ี(9,18,
30,42,60 เดือน) พบ
สงสัยล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นภายใน 1 เดือน 
มีพฒันาการสมวยั
หลังได้รับการกระตุ้น 



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุม่วัย (ดา้นสขุภาพ)
โครงการที ่1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย
กลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย 1.อัตราส่วนมารดาตายตอ่การเกิดมชีพี ไมเ่กิน 16 ตอ่การเกิดมชีพีแสนคน
ตวัชีว้ัดโครงการ/ 2.ร้อยละของเดก็ 0-5 ปทีัง้หมดตามชว่งอายทุีก่ าหนดมพัีฒนาการสมวัย ร้อยละ 85

ค่าเปา้หมาย 3.ร้อยละ 62 ของเดก็อาย ุ0 - 5 ป ีสูงดสีมส่วน 

4.เดก็ไทยมสีตปิญัญาเฉลี่ยไมต่่ ากว่า 100 (ร้อยละของเดก็ปฐมวัยทีไ่ดร้ับการคัดกรองแล้วพบว่ามพัีฒนาการล่าชา้ไดร้ับการกระตุน้พัฒนาการดว้ยเครื่องมอืมาตรฐาน ร้อยละ 70)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

ร้อยละ 90

แผนงานพฒันาบริการ 1.เพือ่ใหเ้ด็กอาย ุ 1.จดัหาเคร่ืองวดัส่วนสูง จนท.ผู้รับผิดชอบ / ไม่ใช้งบประมาณ
และระบบติดตาม เด็ก 0-5 ป ี 0- 5 ป ี สูงดีสมส่วน ที่ได้ตามเกณฑ์ของ    
สูงดีสมส่วน ร้อยละ 62 กรมอนามัย

2.จดัอบรมใหค้วามรู้
ผู้ปกครองเด็กในเร่ือง
ภาวะโภชนาการเด็ก

สูงดีสมส่วน
3.พฒันาทักษาะที่เกีย่วกบั
การชั่งน้ าหนักและวดัส่วนสูง

4.ติดตามประเมินผล
รพ.สต.บงึนาราง

โครงพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพ 1.เพือ่ใหเ้ด็กอาย ุ0-5 ปี 1.ประเมินภาวะโภชาการโดยการชั่ง ผู้ปกครองเด็กอาย ุ 5000 ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม สุทธกิานต์  วเิชียรสรรค์
คนไทยกลุ่มเด็กปฐมวยั มีภาวะโภชนาการสมวยั น้ าหนักเด็กอาย ุ0-5 ป ีทุก  3 เดือน   0-5 ป ีที่มีปญัหา ในการอบรมผู้ปกครองเด็กจ านวน 50 คน 

สูงดีสมส่วน ผอมและอว้น คนละ 100 บาท เปน็เงิน 5,000 บาท  
2.จดัอบรมอสม.ในวนัประชุม จ านวน 50 คน จ านวน 1 วนั 

2.เพือ่ใหอ้สม.ทุกคน ประจ าเดือนใหม้ีความรู้ความสามารถ
มีทักษะ และมีความรู้ ในการประเมินกราฟการเจริญเติบโต   
ความสามารถเร่ือง และแปรผลได้อยา่งถกูต้อง   



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุม่วัย (ดา้นสขุภาพ)
โครงการที ่1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย
กลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย 1.อัตราส่วนมารดาตายตอ่การเกิดมชีพี ไมเ่กิน 16 ตอ่การเกิดมชีพีแสนคน
ตวัชีว้ัดโครงการ/ 2.ร้อยละของเดก็ 0-5 ปทีัง้หมดตามชว่งอายทุีก่ าหนดมพัีฒนาการสมวัย ร้อยละ 85

ค่าเปา้หมาย 3.ร้อยละ 62 ของเดก็อาย ุ0 - 5 ป ีสูงดสีมส่วน 

4.เดก็ไทยมสีตปิญัญาเฉลี่ยไมต่่ ากว่า 100 (ร้อยละของเดก็ปฐมวัยทีไ่ดร้ับการคัดกรองแล้วพบว่ามพัีฒนาการล่าชา้ไดร้ับการกระตุน้พัฒนาการดว้ยเครื่องมอืมาตรฐาน ร้อยละ 70)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

จดุกราฟการเจริญเติบโต
และสามารถประเมินผล 3.ตรวจคัดกรองพฒันาการเด็กอาย ุ
ได้อยา่งถกูต้อง 0-5 ป ีตามช่วงอาย ุ9,18,30,42และ 60 

เดือน ในวนั EPI ช่วงเช้าฉดีวคัซีนและบา่ย

3.เพือ่ใหเ้ด็กอาย ุ0-5ป ี ตรวจพฒันาการ                            
ได้รับการตรวจ
พฒันาการตามช่วงวยั  4.ส่งต่อเด็กอาย ุ9,18,30,42และ 60 เดือน 
9,18,42 และ 60 เดือน พบสงสัยล่าช้า และได้รับการกระตุ้น

พฒันาการด้วย TEDA4I            

 5.จดัอบรมผู้ปกครองเด็กอาย ุ0-5 ป ี
ที่มีปญัหาภาวะโภชาการไม่สมส่วน   
(ผอม/อว้น)    

รพ.สต.แหลมรัง

โครงพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพ 1.เพือ่พฒันาทักษะ 1.อบรมพฒันาทักษะ อสม อสม.ทุกคน 9600 1.อบรม อสม. ทักษะการใหค้ าแนะน า ณัฐฐาพร หว้ยหงษท์อง
คนไทยกลุ่มเด็กปฐมวยั อสม ในการท างาน ในการขึน้ทะเบยีนคู่สมรส การติดตามดูแลหญงิต้ังครรภ ์

เชิกรุก รายใหม่และติดตามการ รพ.สต.แหลมรัง 72 คนx100 บาท



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุม่วัย (ดา้นสขุภาพ)
โครงการที ่1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย
กลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย 1.อัตราส่วนมารดาตายตอ่การเกิดมชีพี ไมเ่กิน 16 ตอ่การเกิดมชีพีแสนคน
ตวัชีว้ัดโครงการ/ 2.ร้อยละของเดก็ 0-5 ปทีัง้หมดตามชว่งอายทุีก่ าหนดมพัีฒนาการสมวัย ร้อยละ 85

ค่าเปา้หมาย 3.ร้อยละ 62 ของเดก็อาย ุ0 - 5 ป ีสูงดสีมส่วน 

4.เดก็ไทยมสีตปิญัญาเฉลี่ยไมต่่ ากว่า 100 (ร้อยละของเดก็ปฐมวัยทีไ่ดร้ับการคัดกรองแล้วพบว่ามพัีฒนาการล่าชา้ไดร้ับการกระตุน้พัฒนาการดว้ยเครื่องมอืมาตรฐาน ร้อยละ 70)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

ต้ังครรภแ์ละการคุมก าเนิด  เปน็เงิน 7,200 บาท
ในหญงิวยัเจริญพนัธ์
ทุก 3 เดือน 2.ค่าไวนิลฝากท้องไว ปลอดภยัทั้ง

แม่และลูก  
2. พร้อมจดัต้ังคณะท างาน รพ.สต.แหลมรัง 5 หมู่บา้น x 480 บาท
มหศัจรรย ์1000 วนั  เปน็เงิน 2,400 บาท

3.ใหค้วามรู้พร้อมทั้งจดัท า
ส่ือ เร่ือง ฝากท้องไว 
ปลอดภยัทั้งแม่และลูก

4. การใหค้ าแนะน าเร่ือง
โภชนาการ

5.จดัต้ังกลุ่ม line ในการ
ใหค้วามรู้และใหค้ าปรึกษา
ตลอด 24 ชั่วโมง

รพ.สต.โพธิไ์ทรงาม
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แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุม่วัย (ดา้นสขุภาพ)
โครงการที ่1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย
กลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย 1.อัตราส่วนมารดาตายตอ่การเกิดมชีพี ไมเ่กิน 16 ตอ่การเกิดมชีพีแสนคน
ตวัชีว้ัดโครงการ/ 2.ร้อยละของเดก็ 0-5 ปทีัง้หมดตามชว่งอายทุีก่ าหนดมพัีฒนาการสมวัย ร้อยละ 85

ค่าเปา้หมาย 3.ร้อยละ 62 ของเดก็อาย ุ0 - 5 ป ีสูงดสีมส่วน 

4.เดก็ไทยมสีตปิญัญาเฉลี่ยไมต่่ ากว่า 100 (ร้อยละของเดก็ปฐมวัยทีไ่ดร้ับการคัดกรองแล้วพบว่ามพัีฒนาการล่าชา้ไดร้ับการกระตุน้พัฒนาการดว้ยเครื่องมอืมาตรฐาน ร้อยละ 70)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ 1.เพือ่ใหห้ญงิต้ังครรภ ์ 1.อบรมใหค้วามรู้รุ่นที่ 1 1. หญงิต้ังครรภ ์  /  / 1.ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ อาหารวา่ง นวพรรษ น้อยพว่ง
คนไทยกลุ่มสตรีและเด็ก0-5 ปี หญงิหลังคลอด ในเร่ืองหลักการดูแล หลังคลอด คนใน 5000 5000 และเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ จ านวน 50 คน 
 ป ี2564 ผู้ปกครอง จติอาสา หญงิต้ังครรภแ์ละส่งเสริม ครอบครัวหญงิ คนละ 100 บาท จ านวน 2 รุ่น 

มีความรู้ ทักษะ ในการ พฒันาการเด็กต้ังแต่เร่ิม ต้ังครรภ ์หลังคลอด เปน็เงิน 10,000 บาท
ดูแลหญงิต้ังครรภแ์ละ ต้ังครรภใ์นหวัขอ้มหศัจรรย์ จ านวน 15 คน
เด็ก 0-5 ป ีอยา่งถกูต้อง 1000 วนัและการส่งเสริม

การฝากครรภเ์ร็ว รวมถงึ  2.ผู้ปกครอง 
2. เพือ่ส่งเสริมพฒันาการ การเฝ้าระวงัภาวะ ผู้เล้ียงดูเด็ก 0-5 ป ี
และความฉลาดทาง แทรกซ้อนระหวา่งต้ังครรภ์ จ านวน  15 คน 
สติปญัญาและอารมณ์

ในเด็ก 0-5 ปี 2.อบรมใหค้วามรู้รุ่นที่ 2 3. อสม. จติอาสา   /  /
ใน เร่ืองหลักการดูแล จ านวน 10 คน

3. เพือ่ส่งเสริมให้ เด็ก0-5ปใีหม้ีพฒันาการ
เด็ก0-5ป ีมีรูปร่างสูงดี สมวยัและความฉลาดทาง 4.ผู้น า จ านวน 10 คน
สมส่วน สติปญัญาและความฉลาด

ทางอารมณ์ รวมถงึมีสุขภาพ
ช่องปากที่ดี มีรูปร่างสูงดี 
สมส่วน 



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุม่วัย (ดา้นสขุภาพ)
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ตวัชีว้ัดโครงการ/ 2.ร้อยละของเดก็ 0-5 ปทีัง้หมดตามชว่งอายทุีก่ าหนดมพัีฒนาการสมวัย ร้อยละ 85

ค่าเปา้หมาย 3.ร้อยละ 62 ของเดก็อาย ุ0 - 5 ป ีสูงดสีมส่วน 
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 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
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แผนปฏบิตักิารประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

รพ.สต.บา้นใหมส่ามคัคี
โครงการพฒันาบริการ 1.เพือ่ใหเ้ด็กอาย ุ    0- 5 ป ี 1.จดัหาเคร่ืองวดัส่วนสูงที่ได้ตามเกณฑ์ของ จนท.ผู้รับผิดชอบ /
 และระบบติดตาม  สูงดีสมส่วนร้อยละ 62 กรมอนามัย    
เด็ก 0-5 ป ีสูงดีสม                       
ส่วน

2.พฒันาทักษาะที่เกีย่วกบักบัการชั่งน้ าหนัก / ไม่ใช้งบประมาณ
และวดัส่วนสูงใหก้บัอสม .    

3.ใหค้วามรู้ผู้ปกครองเด็กในเร่ืองภาวะ กลุ่มเปา้หมาย / ค่าอาหาร  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
โภชนาการเด็กสูงดีสมส่วน จ านวน 50 คน 5000 จ านวน50 คน ๆ100 บาท จ านวน  1 คร้ัง

 เปน็เงิน5000บาท
4.ติดตามประเมินผล /

2.เพือ่ใหเ้ด็ก 3 ปี 1.จดักจิกรรมการตรวจฟนั จนท.สาธารณสุข / / / / ไม่ใช้งบประมาณ พรทิพย ์  เพง็พนัธ์
ฟนัไม่ผุ ร้อยละ 58 และทาฟลูออไรด์ในวนัEPI รพ.สต

รพ.สต.หว้ยแกว้

พฒันาและสร้างเสริม 1.เพือ่ใหเ้ด็กอาย ุ0-5 ป ี  มี 1.ประเมินภาวะโภชาการโดยการชั่งน้ าหนัก ผู้ปกครองเด็กอาย ุ  / ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จนัทร์ประภา จนิดามัง

ศักยภาพคนไทยกลุ่ม ภาวะโภชนาการสมวยั สูงดี เด็กอาย ุ0-5 ป ีทุก  3 เดือน   0-5 ป ีที่มีปญัหา 3000 ในการอบรมผู้ปกครองเด็กจ านวน 30 คน 
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ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

เด็กปฐมวยั สมส่วน                  2.จดัอบรมอสม.ในวนัประชุมประจ าเดือน  ผอมและอว้น คนละ 100 บาท เปน็เงิน 3,000 บาท  
 2.เพือ่ใหอ้สม.ทุกคนมีทักษะ ใหม้ีความรู้ความสามารถในการประเมินกราฟ จ านวน 30 คน จ านวน 1 วนั 
และมีความรู้ความสามารถ การเจริญเติบโตและแปรผลได้อยา่งถกูต้อง      
เร่ืองจดุกราฟการเจริญเติบโต 3.ตรวจคัดกรองพฒันาการเด็กอาย ุ
และสามารถประเมินผลได้ 0-5 ป ีตามช่วงอาย ุ9,18,30,42และ 60 
อยา่งถกูต้อง เดือน ในวนั EPI ช่วงเช้าฉดีวคัซีนและบา่ย
3.เพือ่ใหเ้ด็กอาย ุ0-5ป ีได้รับ ตรวจพฒันาการ                            
การตรวจพฒันาการ  4.ส่งต่อเด็กอาย ุ9,18,30,42และ 60 เดือน 
ตามช่วงวยั 9,18,42 พบสงสัยล่าช้า และได้รับการกระตุ้น
และ 60 เดือน       พฒันาการด้วย TEDA4I            

 5.จดัอบรมผู้ปกครองเด็กอาย ุ0-5 ป ีที่มี
ปญัหาภาวะโภชาการไม่สมส่วน (ผอม/อว้น)       

4.เพือ่ใหเ้ด็กอาย ุ0-5ป ีได้รับ
การตรวจพฒันาการตาม
เกณฑ์ช่วงอาย ุ9,18,30,42 
และ 60 เดือนพบส่งสัยล่าช้า
ได้รับการส่งตรวจกระตุ้น
พฒันาการด้วย TEDA4I

รพ.สต.บางลาย



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุม่วัย (ดา้นสขุภาพ)
โครงการที ่1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย
กลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย 1.อัตราส่วนมารดาตายตอ่การเกิดมชีพี ไมเ่กิน 16 ตอ่การเกิดมชีพีแสนคน
ตวัชีว้ัดโครงการ/ 2.ร้อยละของเดก็ 0-5 ปทีัง้หมดตามชว่งอายทุีก่ าหนดมพัีฒนาการสมวัย ร้อยละ 85

ค่าเปา้หมาย 3.ร้อยละ 62 ของเดก็อาย ุ0 - 5 ป ีสูงดสีมส่วน 

4.เดก็ไทยมสีตปิญัญาเฉลี่ยไมต่่ ากว่า 100 (ร้อยละของเดก็ปฐมวัยทีไ่ดร้ับการคัดกรองแล้วพบว่ามพัีฒนาการล่าชา้ไดร้ับการกระตุน้พัฒนาการดว้ยเครื่องมอืมาตรฐาน ร้อยละ 70)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

เพือ่ใหห้ญงิต้ังครรภ์ 1พฒันาทักษะอสม. อสม.89 คน / ค่าอาหารกลางวนั 1มื้อ  ค่าอาหารวา่ง ศุลีวรรณ  พรหมอยู่
ได้รับบริการฝากครรภ์ ใหม้ีองค์ความรู้ 10700 และเคร่ืองด่ืม2 มื้อ คนละ100  จ านวน
คุณภาพครบ 5คร้ัง ในการค้นหาหญงิต้ังครรภ์ 89 คนเปน็เงิน 8900 บาท
ร้อยละ75 รายใหม่ในพืน้ที่ใหฝ้ากครรภ์ ค่าวทิยากร ชั่วโมงละ 300 บาท จ านวน

กอ่น 12สัปดาห ์  ประโยชน์การ 6 ชั่วโมง เปน็เงิน1800 บาท
ฝากครรภ ์ การใช้application 
savemom  การติดตามหญงิต้ัง
ครรภ ์,การด าเนินงานมหศัจรรยพ์นัวนั
ส ารวจกลุ่มหญงิวยัเจริญพนัธุท์ี่มีสามี   10  หมู่บา้น / / / / ไม่ใช้งบประมาณ
ทั้งแต่งงานและไม่แต่งงานในพืน้ที่  
และใหค้ าแนะน าการวางแผนครอบครัว
หากพบหญงิวยัเจริญพนัธุท์ี่ต้องการมีบตุร
แนะน าใหรั้บประทานโฟลิค 
หากต้ังครรภใ์หฝ้ากครรภก์อ่น 12สัปดาห ์
2.จดับริการตามเกณฑ์ ANC หญงิต้ังครรภ์ / / / / ไม่ใช้งบประมาณ ศุลีวรรณ  พรหมอยู่
คุณภาพ    จดัระบบการติดตาม 22 ราย
หญงิต้ังครรภใ์หม้ีประสิทธภิาพ
3การคัดกรองการ หญงิต้ังครรภ์ / / / / ไม่ใช้งบประมาณ ศุลีวรรณ  พรหมอยู่
ด่ืมสุรา/การสูบบหุร่ี 22 ราย
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4.เดก็ไทยมสีตปิญัญาเฉลี่ยไมต่่ ากว่า 100 (ร้อยละของเดก็ปฐมวัยทีไ่ดร้ับการคัดกรองแล้วพบว่ามพัีฒนาการล่าชา้ไดร้ับการกระตุน้พัฒนาการดว้ยเครื่องมอืมาตรฐาน ร้อยละ 70)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
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ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

และ การคัดกรอง2Q,9QและST5 ,วณัโรค

เพือ่ใหห้ญงิต้ังครรภ์ 4ประเมินhigh risk หญงิต้ังครรภ์ / / / / ไม่ใช้งบประมาณ ศุลีวรรณ  พรหมอยู่
ได้รับบริการฝากครรภ์ .ติดตามเฝ้าระวงั 22 ราย
คุณภาพครบ 5คร้ัง ความเส่ียง preterm
ร้อยละ75 pph , DM,HT และ

ภาวะแทรกซ้อนอืน่ๆ
เพือ่ใหห้ญงิหลังคลอด 5.การติดตามเยีย่มหลังคลอด หญงิหลังคลอด / / / / ไม่ใช้งบประมาณ ศุลีวรรณ  พรหมอยู่
ได้รับการติดตามเยีย่ม ครบ 3คร้ัง  โดยเจา้หน้าที่ สิริลักษณ์  งามสม
ครบ3คร้ัง ร้อยละ65 และอสม
.เพือ่ใหเ้ด็กอายุ 6.จดักจิกรรมตรวจ เด็ก   0-5 ป ี / / / / ไม่ใช้งบประมาณ ศุลีวรรณ  พรหมอยู่
0-5ปมีีพฒันาการ พฒันาการและให้ จ านวน  223  คน สิริลักษณ์  งามสม
สมวยั ร้อยละ 90 สุขศึกษาการนวดกระตุ้น

พฒันาการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
.เพือ่ใหเ้ด็กสงสัยพฒันา 7.การติดตามเด็กที่มี เด็ก   0-5 ป ี / / / / ไม่ใช้งบประมาณ ศุลีวรรณ  พรหมอยู่
การล่าช้าได้รับการ พฒันาการที่สงสัย จ านวน 223 คน สิริลักษณ์  งามสม
ติดตามร้อยละ90 ล่าช้าโดยเจา้หน้าที่ร่วมกบัอสม
.เพือ่ใหเ้ด็กอายุ 8.อบรมพฒันาทักษะ อสม.ต าบลบางลาย / ค่าอาหาร อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 
0-5ป ีสูงดีสมส่วน อสม.แบบบรูณาการ จ านวน 89 คน จ านวน 89  คน ๆ 100 บาท
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ตวัชีว้ัดโครงการ/ 2.ร้อยละของเดก็ 0-5 ปทีัง้หมดตามชว่งอายทุีก่ าหนดมพัีฒนาการสมวัย ร้อยละ 85

ค่าเปา้หมาย 3.ร้อยละ 62 ของเดก็อาย ุ0 - 5 ป ีสูงดสีมส่วน 

4.เดก็ไทยมสีตปิญัญาเฉลี่ยไมต่่ ากว่า 100 (ร้อยละของเดก็ปฐมวัยทีไ่ดร้ับการคัดกรองแล้วพบว่ามพัีฒนาการล่าชา้ไดร้ับการกระตุน้พัฒนาการดว้ยเครื่องมอืมาตรฐาน ร้อยละ 70)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
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แผนปฏบิตักิารประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

ร้อยละ62  - การคัดกรอง จ านวน  1 วนั เปน็ เงิน  8,900 บาท
 - การประเมินกราฟโภชนาการ
 - นมแม่ ค่าวทิยากร  ชั่วโมงละ 300 บาท 
 - พฒันาการ จ านวน6 ชม เปน็เงิน1800  บาท
 - ทันตกรรม
 -การปอ้งกนัเด็กจมน้ า
9.อบรม ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั / ใช้งบประมาณจากอบต . อบต.บางลาย
ในด้านโภชนาการ จ านวน  223  คน (โครงการพระราชด าริ)
10.จดัซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองชั่งนน / ที่วดัส่วนสูง  
และที่วดัส่วนสูงที่ได้มาตรฐาน เคร่ืองละ 2000 บาท

.เพือ่ใหเ้ด็กอายุ 11อสม.ใหบ้ริการประเมินภาวะโภชนาการ / / / / ค่าถา่ยเอกสารสีกราฟโภชนาการ สิริลักษณ์  งามสม
0-5ป ีสูงดีสมส่วน ไตรมาสละ 1คร้ัง ชุดละ3 บาท  จ านวน 223ชุด
ร้อยละ62 และใหค้ าแนะน าแกผู้่ปกครอง เปน็เงิน 669 บาท

ส่งเสริมการบริโภค ค่าแฟม้เกบ็เอกสารขอ้มูล
นมรสจดื ลดขนมกรุบกรอบ โภชนาการเด็ก
ลดน้ าหวาน เลิกขวดนมตามวยั 10 แฟม้  แฟม้ละ 80 บาท

เปน็เงิน800บาท
12.จนท.ใหสุ้ขศึกษา ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั / / / / ไม่ใช้งบประมาณ ศุลีวรรณ  พรหมอยู่
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ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

แกผู้่ปกครองเร่ือง จ านวน  223  คน
การใช้สมุดสีชมพู
และการประเมิน
โภชนาการเด็ก
13.ประชุมอสม.ไตรมาสละ1 คร้ัง อสม.ต าบลบางลาย / / / / ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม สิริลักษณ์  งามสม
เพือ่วเิคราะหป์ระเมินผลโภชนาการ จ านวน 89 คน 1มื้อคนละ25บาท จ านวน 4 คร้ัง 89 คน ชมรมอสม.

เปน็เงิน 8900  บาท

เพือ่พฒันาพืน้ที่ด าเนิน 14.ประชุมคณะท างาน คณะท างานต าบล / ค่าอาหาร อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม สิริลักษณ์  งามสม
การตามนโยบายมหศัจรรย์ มหศัจรรย ์1,000วนั จ านวน 30 คน จ านวน 30 คน คนละ100 บาท 2 คร้ัง ชมรมอสม.
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(ต าบลบางลายเปน็พืน้ที่เปา้หมาย )
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุม่วัย (ดา้นสขุภาพ)
โครงการที ่1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย
กลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย 1.อัตราส่วนมารดาตายตอ่การเกิดมชีพี ไมเ่กิน 16 ตอ่การเกิดมชีพีแสนคน
ตวัชีว้ัดโครงการ/ 2.ร้อยละของเดก็ 0-5 ปทีัง้หมดตามชว่งอายทุีก่ าหนดมพัีฒนาการสมวัย ร้อยละ 85

ค่าเปา้หมาย 3.ร้อยละ 62 ของเดก็อาย ุ0 - 5 ป ีสูงดสีมส่วน 

4.เดก็ไทยมสีตปิญัญาเฉลี่ยไมต่่ ากว่า 100 (ร้อยละของเดก็ปฐมวัยทีไ่ดร้ับการคัดกรองแล้วพบว่ามพัีฒนาการล่าชา้ไดร้ับการกระตุน้พัฒนาการดว้ยเครื่องมอืมาตรฐาน ร้อยละ 70)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โภชนาการระหวา่งต้ังครรภ์
จนถงึเด็ก0-2 ปี
16.สนับสนุนใหท้้องถิน่ / ใช้งบประมาณจากอบต .
มีส่วนร่วมในการ
จดัซ้ือนมหรือไข่
ในกลุ่มเด็กที่เต้ีย/
ผอมจ านวน 180 วนั
17.สนับสนุนยาเสริมธาตุเหล็ก / / / / รพบงึนาราง รพบงึนาราง

ศุลีวรรณ
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัรุ่น
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. ร้อยละ 67 ของเดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี สงูดสีมสว่น  

ค่าเป้าหมาย  2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ตอ่ ปชก.หญิงอาย ุ15-19 ปีพันคน  
1. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11  

2. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

โครงการพัฒนาและสร้าง เพื่อลดอตัราการคลอด 1ประชมุคณะกรรมการ คณะท างาน 750 750 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คนละ25บาท ภัทราภรณ์

ศักยภาพคนไทยในกลุ่มวยัรุ่น มชีพีในหญิงอายุ อนามยัวยัเจริญพันธ์ อนามยัเจริญพันธุ์ จ านวน30 คนปีละ 2  คร้ัง
15-19 ปี เป็นเงิน 1,500 บาท (PP)

2.ประชาสัมพันธจ์ดุ 52   หมู่บ้าน / / / / ถงุยางอนามยัได้รับการสนับสนุนจาก ผู้รับผิดชอบงานวยัรุ่น
กระจายถงุยางอนามยั รพ.บึงนาราง ทุกรพสต
ทุกหมู่บ้าน

4.ติดตามการคุมก าเนิด
ในกลุ่ม 15-19 ปี

5.ให้ความรู้เร่ืองการ
คุมก าเนิดในกลุ่มเด็ก 
15-19 ที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา

โครงการ TO  BE  NUMBER 1 1.ประชมุชี้แจง 30  คน 750 750 67250 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คนละ25บาท ภัทราภรณ์

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัรุ่น
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. ร้อยละ 67 ของเดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี สงูดสีมสว่น  

ค่าเป้าหมาย  2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ตอ่ ปชก.หญิงอาย ุ15-19 ปีพันคน  
1. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11  

2. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
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งบประมาณ

คณะกรรมการ จ านวน30 คนปีละ 3  คร้ัง
to be no.1 เป็นเงิน  2,250 บาท

2.จดัมหกรรม / ค่าอาหารกลางวนัอาหารวา่งและ
to be no.1 เคร่ืองด่ืม จ านวน 300 คน 

คนละ 100 บาท  เป็นเงิน 30,000 บาท
ค่าเงินรางวลั To .be 6000
ค่ารางวลั 18,000 บาท
ค่าประกวดชมรม 12,500 บาท

รพ.สต.บึงนาราง

โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย 1.ผู้ปกครองเด็กอว้น 1.อบรมปรับเปล่ียน เด็กอายุ6-14 ปีที่มค่ีา 4000 4000 ค่าอาหารกลางวนั  อาหารวา่งและ พรประภา ทับทอง

กลุ่มวยัเรียน มทีักษะความรู้ในการ พฤติกรรม BMI เกนิ  40 คน เคร่ืองด่ืม จ านวน 80 คนๆละ 100 บาท 
จดัการพฤติกรรม 3อ. ผู้ปกครองเด็ก 40 คน  เป็นเงิน 8,000 บาท
ให้ได้อยา่งเหมาะสม

2.ติดตามการปรับเปล่ียน  /  /  /
ทุก เดือน
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3.วดัผลและประเมนิผล ผู้ปกครองเด็ก  40 คน  4000 ค่าอาหารกลางวนั  อาหารวา่งและ
การปรับเปล่ียน เคร่ืองด่ืม จ านวน 40 คนๆละ 100 บาท 
พฤติกรรม เป็นเงิน 4,000 บาท

3. แกนน านักเรียนมี 1.อบรมแกนน า แกนน านักเรียนต าบล ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และ
ความรู้ในการส่งเสริม อสม.น้อยในโรงเรียน บึงนารางโรงเรียนละ เคร่ืองด่ืม ในการอบรมแกนน าอสม.น้อย
สุขภาพชอ่งปาก ด้านสุขภาพชอ่งปาก 20 คน จ านวน 3 แห่ง 6000 ในโรงเรียนด้านสุขภาพชอ่งปาก 

และฟัน  จ านวน 1 วนั รวม 60 คน จ านวน 60 คน คนละ 100 บาท 
เป็นงิน 6,000 บาท

ค่าอปุกรณ์การแปรงฟัน 
2400 (แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน) จ านวน 60 ชดุ  

ชดุละ 40.00 บาท  เป็นเงิน 2,400 บาท

รพ.สต.แหลมรัง
โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย เพื่อให้เด็กวยัเรียน 1.เจา้หน้าที่และอสม. 77 คน / / / / ไมใ่ชง้บประมาณ ลดาวลัย ์  ขาธรรม
กลุ่มวยัเรียน สูงดีสมส่วน ให้บริการชั่งน้ าหนัก



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัรุ่น
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. ร้อยละ 67 ของเดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี สงูดสีมสว่น  

ค่าเป้าหมาย  2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ตอ่ ปชก.หญิงอาย ุ15-19 ปีพันคน  
1. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11  

2. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

ร้อยละ67 และวดัส่วนสูงประเมนิ
ภาวะโภชนาการ

2.ให้ค าแนะน า 77 คน / ค่าแผ่นพับ การเลือก ลดาวลัย ์  ขาธรรม
การปรับเปล่ียน 385 รับประทานอาหาร การออกก าลังกาย
แกเ่ด็กที่มปีัญหาด้าน การพักผ่อน ชดุละ5 บาท
โภชนาการ 77 ชดุเป็นเงิน 385 บาท
อว้น  เร่ิมอว้น และเต้ีย
รายบุคคล

3.อบรมส่งเสริมการ โรงเรียน / ค่าอาหารวา่ง 1 มื้อ มื้อละ25 บาท ลดาวลัย ์  ขาธรรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทุกแห่งในเขต 1925 จ านวน 77 คน เป็นเงิน 1925 บาท

รพ.สต.แหลมรัง
77 คน

รพ.สต.โพธไืทรงาม
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1. เพื่อประเมนิภาวะ 1.ประเมนิภาวะ เด็กนักเรียนชั้นประถม / / / / นริศรา เรืองวงษ์
เด็กวยัเรียน โภชนาการในเด็กวยัเรียน โภชนาการในเด็กวยัเรียน ศึกษา ในเขตพื้นที่
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กลุ่มวยัเรียนวยัรุ่น
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. ร้อยละ 67 ของเดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี สงูดสีมสว่น  

ค่าเป้าหมาย  2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ตอ่ ปชก.หญิงอาย ุ15-19 ปีพันคน  
1. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11  

2. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)
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ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

ต าบลโพธิ์ไทรงาม 3 แห่ง
2. มฐีานขอ้มลูภาวะ
โภชนาการของเด็กวยัเรียน 2.ประเมนิพฤติกรรม เด็กนักเรียนชั้นประถม / 1.ค่าแบบประเมนิพฤติกรรมสุขภาพ นริศรา เรืองวงษ์

การบริโภคของเด็กนักเรียน ศึกษาที่มภีาวะอว้น จ านวน60 ชดุ ชดุละ 5 บาท
ที่มภีาวะอว้น ผอมเต้ีย ผอม เต้ีย จ านวน 30 คน  เป็นเงิน 300 บาท

3.ผู้ปกครองและ
เด็กนักเรียนมคีวามรู้ 3.อบรมปรับเปล่ียน 3000 2.ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ อาหารวา่ง นริศรา เรืองวงษ์
ความเขา้ใจเกี่ยวกบั พฤติกรรมตามหลัก 3อ3ส และเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ ในการอบรมให้ความ
ภาวะโภชนาการที่ ในเด็กวยัเรียนที่มภีาวะ รู้แกน่ักเรียนที่มภีาวะอว้น ผอม เต้ีย 
เหมาะสมในเด็กวยัเรียน อว้น ผอม เต้ีย จ านวน 30 คน คนละ 100 บาท 

เป็นเงิน 3,000 บาท

4.เพื่อให้เกดินโยบาย 4.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั 3000 3.ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ อาหารวา่ง นริศรา เรืองวงษ์
สาธารณะ และมาตรการ ภาวะโภชนาการที่ และเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ ในการอบรมให้ความ
ส่งเสริม และป้องกนัภาวะ เหมาะสมแกผู้่ปกครอง รู้แกน่ักเรียนที่มภีาวะอว้น ผอม เต้ีย 
โภชนาการเด็กนักเรียน ของเด็กที่มภีาวะอว้น จ านวน 30 คน คนละ 100 บาท 
ในโรงเรียน ผอม เต้ีย เป็นเงิน 3,000 บาท
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 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
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แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

5.ติดตามภาวะโภชนาการ เด็กนักเรียนชั้นประถม / นริศรา เรืองวงษ์
และพฤติกรรมการบริโภค ศึกษาที่ได้รับการอบรม
หลังได้รับการอบรม ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ตามหลัก 3อ3ส 
จ านวน 30 คน

6.ก าหนดมาตรการร้านค้า คณะกรรมการสถาน 1200 อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ ผู้เขา้ร่วม นริศรา เรืองวงษ์
ในบริเวณโรงเรียนร่วมกบั ศึกษา จ านวน 12 คน ก าหนดมาตรการ จ านวน 48 คน 
โรงเรียน นักเรียน  จ านวน 4 รร. คนละ 25 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 
ผู้ปกครอง และ รวมจ านวน 48 คน
ผู้ประกอบการร้านค้า 

โครงการเสริมสร้างทักษะ และ 1.เพื่อให้เด็กนักเรียนกลุ่ม 1.อบรมให้ความรู้เร่ือง เด็กนักเรียนชั้น ม.1-6  / ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ อาหารวา่งและ นริศรา เรืองวงษ์
ภูมคุ้ิมกนัในกลุ่มวยัรุ่น วยัรุ่น อาย ุ13-18 ปี เพศวถิ ีและทักษะการ ในเขตพื้นที่ต าบล 18800 เคร่ืองด่ืม 2 มื้อ ในการอบรมให้ความรู้

มคีวามรู้เร่ืองเพศวถิี ป้องกนัปัญหาที่พบใน โพธิ์ไทรงาม 2 แห่ง แกน่ักเรียนชั้น ม.1-6  จ านวน 188 คน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 กลุ่มวยัรุ่น จ านวน 188 คน คนละ 100 บาท เป็นเงิน 18,800 บาท

2.เพื่อให้นักเรียนกลุ่ม
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1. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11  

2. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5 
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ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

วยัรุ่น อาย ุ13-18 ปี 
มทีักษะชวีติ ในการ
ป้องกนัปัญหาวยัรุ่น

รพ.สต.ห้วยแกว้
โครงการพัฒนาศักยภาพคน 1.ผู้ปกครองเด็กอว้นมทีักษะ 1.อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม เด็กอายุ6-14 ปี ที่มค่ีา 2000 ค่าอาหารกลางวนั  อาหารวา่งและ เพชรชนก แท่งทอง
ไทยกลุ่มวยัเรียน ความรู้ในการจดัการพฤติกรรม 3 BMI เกนิ  20 คน เคร่ืองด่ืม จ านวน 20 คน คนละ 100 บาท 

อ.ให้ได้อยา่งเหมาะสม เป็นเงิน 2,000 บาท
ผู้ปกครองเด็ก 20 คน  2000 ค่าอาหารกลางวนั  อาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม จ านวน20 คน คนละ 100 บาท 

เป็นเงิน 2,000 บาท

2.ติดตามการปรับเปล่ียนทุกเดือน  /  /  /
3.วดัผลและประเมนิผลการ ผู้ปกครองเด็ก  20 คน  2000 ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม จ านวน20 คน คนละ 100บาท 

เป็นเงิน 2,000 บาท

2.ผู้ปกครองเด็กผอมมทีักษะ 1.อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม เด็กอายุ6-14 ปี ที่มี 2000  ค่าอาหารกลางวนั  อาหารวา่งและ เพชรชนก แท่งทอง
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1. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11  

2. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

ความรู้ในการจดัการพฤติกรรม 3 ภาวะผอม 20 คน เคร่ืองด่ืม จ านวน 20 คน คนละ 100 บาท 
อ.3ส ให้เด็กได้อยา่งเหมาะสม เป็นเงิน 2,000 บาท

ผู้ปกครองเด็ก20 คน  2000 ค่าอาหารกลางวนั  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

จ านวน20 คน คนละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

2.ติดตามการปรับเปล่ียนทุกเดือน
3.วดัผลและประเมนิผลการ ผู้ปกครองเด็ก ค่าอาหารกลางวนั  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม รพ.สต.ละ 20 คน  จ านวน20 คน คนละ 100 บาท 

รวม 120 คน 2000 เป็นเงิน 2,000 บาท

3. แกนน านักเรียนมคีวามรู้ในการ1.อบรมแกนน าอสม.น้อยในโรงเรียน แกนน านักเรียนต าบล 6000 ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และ เพชรชนก แท่งทอง
ส่งเสริมสุขภาพชอ่งปาก       ด้านสุขภาพชอ่งปากและฟัน ห้วยแกว้โรงเรียนละ เคร่ืองด่ืม ในการอบรมแกนน าอสม.น้อย

 จ านวน 1 วนั 30 คนจ านวน 2 แห่ง ในโรงเรียนด้านสุขภาพชอ่งปาก 
รวม 60 คน จ านวน 60 คน คนละ 100 บาทท   

 เป็นงิน 6,000 บาท

2400 ค่าอปุกรณ์การแปรงฟัน (แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน) 



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัรุ่น
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. ร้อยละ 67 ของเดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี สงูดสีมสว่น  

ค่าเป้าหมาย  2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ตอ่ ปชก.หญิงอาย ุ15-19 ปีพันคน  
1. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11  

2. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

จ านวน 60 ชดุ  ชดุละ 40.00 บาท  
เป็นเงิน 2,400.00 บาท                

รพ.สต.บางลาย
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เพื่อให้เด็กวยัเรียน 1.เจา้หน้าที่และอสม. เจา้หน้าที่และ อสม. / / / / ไมใ่ชง้บประมาณ ชยัยทุธ  กล่ าสกลุ
วยัเรียน สูงดีสมส่วน ให้บริการชั่งน้ าหนัก 455  คน

ร้อยละ66 และวดัส่วนสูง
ประเมนิภาวะโภชนาการ
2.ให้ค าแนะน า 100 คน 500 ค่าแผ่นพับ การเลือก กองทุนต าบล
การปรับเปล่ียน รับประทานอาหาร
แกเ่ด็กที่มปีัญหาด้าน การออกก าลังกาย
โภชนาการ การพักผ่อน
อว้น  เร่ิมอว้น และเต้ีย ชดุละ5 บาท
รายบุคคล 100 ชดุเป็นเงิน500 บาท
3.อบรมส่งเสริมการปรับเปล่ียน 100  คน 5000 ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ กองทุนต าบล
พฤติกรรม มื้อละ25 บาท โรงเรียนทุกแห่งใน

จ านวน 100 คน ต.บางลาย
เป็นเงิน 2500 บาท



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัรุ่น
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. ร้อยละ 67 ของเดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี สงูดสีมสว่น  

ค่าเป้าหมาย  2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ตอ่ ปชก.หญิงอาย ุ15-19 ปีพันคน  
1. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11  

2. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

โครงการส่ง เพื่อให้ประชากรกลุ่ม อบรมพัฒนาทักษะ อสม.89 คน / ค่าอาหาร อบรม กองทุนต าบล
เสริมสุขภาพ วยัท างาน18-59 ปี อสม.ให้มศัีกยภาพ 10700 อาหารกลางวนั 1 มื้อ (ไมผ่่านเงินบ ารุง)
กลุ่มวยัท างาน มค่ีาดัชนีมวลกายปกติ ในด้านการคัดกรอง และอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม2 ศุลีวรรณ พรหมอยู่

มากกวา่ร้อยละ 57 การติดตาม ประเมนิผล มื้อ คนละ100 บาท จ านวน89 คน /อษุา ศิลลา
และการให้ค าแนะน า เป็นเงิน 8900 บาท (ชมรมอสม.)
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่าวทิยากร 6 ชั่วโมง

ขั่วโมงละ300 บาท   เป็นเงิน 1800 บาท

การคัดกรองสุขภาพในกลุ่ม ประชากร 1,641 คน / ค่าถา่ยเอกสารแบบคัดกรอง กองทุนต าบล
วยัท างาน 8205 BMI/พฤติกรรมสุขภาพ (ไมผ่่านเงินบ ารุง)

/คัดกรองเบาหวาน/ความดัน ศุลีวรรณ พรหมอยู่
โลหิตสูง/  1641   คน ชดุละ 5  บาท /อษุา ศิลลา
เป็นเงิน 8205 บาท (ชมรมอสม.)

เพื่อให้อตัราป่วยHT รายใหม่ จดักจิกรรมอบรมปรับเปล่ียน รวมภาพต าบล / อาหารวา่ง1 มื้อ  อาหารกลางวนั1 มื้อ กองทุนต าบล
จากกลุ่มเส่ียงน้อยกวา่ พฤติกรรมในกลุ่มเส่ียง 8หมู่   50  คน 50 คน คนละ  75 บาทเป็นเงิน 3750 บาท(ไมผ่่านเงินบ ารุง)
ร้อยละ5 ค่าวทิยากร 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ ศุลีวรรณ พรหมอยู่
เพื่อให้ร้อยละของ 300 บาท เป็นเงิน 1800 บาท /อษุา ศิลลา



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัรุ่น
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. ร้อยละ 67 ของเดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี สงูดสีมสว่น  

ค่าเป้าหมาย  2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ตอ่ ปชก.หญิงอาย ุ15-19 ปีพันคน  
1. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11  

2. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

ผู้ป่วยความดันโลหิต (ชมรมอสม.)
สูงรายใหมจ่ากกลุ่ม
เส่ียงน้อยกวา่ร้อยละ5

การติดตามประเมนิผล
หลังการอบรมปรับเปล่ียน / ไมใ่ชง้บประมาณ ไมใ่ชง้บประมาณ
พฤติกรรมประชมุแลกเปล่ียน ประชาชนทั่วไป / อาหารวา่ง1 มื้อ  อาหารกลางวนั1 มื้อ 
เรียนรู้ด าเนินงานผลการ ผู้น า /อสม.60คน 60 คน คนละ  75 บาทเป็นเงิน 4500บาท
ส่งเสริมสุขภาพ ค้นหา
บุคคลต้นแบบ

โครงการปรับเปล่ียน จดักจิกรรม กลุ่มเส่ียงDM/HT ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม กองทุนต าบล
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียง ม.1 อบรมปรับเปล่ียน กลุ่มBMI เกนิ 1 มื้อ  อาหารกลางวนั1 มื้อ (ไมผ่่านเงินบ ารุง)

พฤติกรรมในหมู่บ้าน หมู่ 1 40  คน 40 คน คนละ  75 บาท นางบุญรอด พรมกา
เป็นเงิน 3000 บาท
ค่าวทิยากร 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ
300 บาท เป็นเงิน 1800 บาท



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัรุ่น
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. ร้อยละ 67 ของเดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี สงูดสีมสว่น  

ค่าเป้าหมาย  2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ตอ่ ปชก.หญิงอาย ุ15-19 ปีพันคน  
1. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11  

2. เดก็วยัเรียน(6-14 ป)ี มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

ติดตามวดัBPกลุ่มเส่ียงที่บ้าน เคร่ืองวดัความดัน 2500 บาท
ค่าแฟ้มเอกสารเกบ็ขอ้มลู1 แฟ้ม
แฟ้มละ80 บาท เป็นเงิน80 บาท

โครงการปรับเปล่ียน จดักจิกรรมอบรมปรับเปล่ียน กลุ่มเส่ียงDM/HT ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม กองทุนต าบล
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียง ม.6 พฤติกรรมในหมู่บ้าน หมู่ 6 กลุ่มBMI เกนิ 40  คน 1 มื้อ  อาหารกลางวนั1 มื้อ (ไมผ่่านเงินบ ารุง)

40 คน คนละ  75 บาท นางวนัเพ็ญ  ชุ่มชื่น
เป็นเงิน 3000 บาท
ค่าวทิยากร 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ
300 บาท เป็นเงิน 1800 บาท



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)

โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัท างาน
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1.ร้อยละของกาตรวจตดิตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดนัโลหิตสงู -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดนัโลหิตสงู ≥ 70
ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 57 ประชาชนวยัท างานอาย ุ18-59 ปี มีค่าดชันีมวลกายปกต ิ 

2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกวา่ร้อยละ 1.95 

3. อัตราป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดนัโลหิตสงู น้อยกวา่ร้อยละ 5 

4.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5 

5. ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5 

6. ร้อยละ 20 ของสตรีอาย ุ30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู (ผลงานสะสมตั้งแต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนงานไมติ่ดต่อและ 1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย 1.คืนขอ้มลูการเจบ็ป่วย /

ภัยสุขภาพการคัดกรองมะเร็ง ได้รับการคัดกรองตรวจ ด้วยโรคมะเร็งกบัภาคีเครือขา่ย
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในสตรีอาย ุ30-60ปี 2.ประชมุชี้แจงคณะกรรมการ กองทุน 5 ต าบล /

กองทุนสุขภาพต าบล
2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับการคัดกรอง 3.รณรงค์ตรวจปากมดลูกและ สตรีอาย ุ30 - 60 ปี / / / /

มะเร็งเต้านม ในสตรี มะเร็งเต้านม สตรีอาย ุ30 - 70 ปี
อาย ุ30 -70 ปี

3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย 1.ตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ กลุ่มอาย ุ50- 70 ปี / ค่า FIT Test จ านวน 800 x 25 บาท
ได้รับการคัดกรอง กลุ่มเส่ียง ไมเ่คยได้รับการตรวจ 20000 เป็นเงิน 20,000 บาท (PP)
มะเร็งล าไส้ ในกลุ่ม

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)

โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัท างาน
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1.ร้อยละของกาตรวจตดิตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดนัโลหิตสงู -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดนัโลหิตสงู ≥ 70
ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 57 ประชาชนวยัท างานอาย ุ18-59 ปี มีค่าดชันีมวลกายปกต ิ 

2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกวา่ร้อยละ 1.95 

3. อัตราป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดนัโลหิตสงู น้อยกวา่ร้อยละ 5 

4.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5 

5. ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5 

6. ร้อยละ 20 ของสตรีอาย ุ30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู (ผลงานสะสมตั้งแต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ
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อาย ุ50-70 ปี

รพ.บึงนาราง
โครงการ 1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี 1.ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ม.10 / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ
ปรับเปล่ียน ทักษะในการจดัการ อาย ุ35 ปีขึ้นไปในที่ บ้านบึงน้อย ฯลฯ
พฤติกรรม ตนเองถกูต้องเหมาะสม อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ หมู่ 
หมู่บ้านบึงน้อย 10 บ้านบึงน้อย ต.แหลม

รัง อ.บึงนาราง จ.พิจติร
2.อตัราผู้ป่วย เบาหวาน 2.คัดกรองโรคเบาหวาน ประชาชน ม.10 / / ค่าเคร่ืองวดัความดันโลหิต Omron รุ่น HEM-7130L กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ
ความดัน ลดลง และความดันโลหิตสูงใน บ้านบึงน้อย 5980 เคร่ืองละ 2,990 บาท จ านวน 2 เคร่ือง                                    ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมายอาย ุ35 ปี เป็นเงิน 5,980 บาท  
ขึ้นไป

/ ค่าเคร่ืองชั่งน้ าหนัก Omron เคร่ืองละ 800 บาท 
1600 จ านวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 1,600 บาท     



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)

โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัท างาน
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1.ร้อยละของกาตรวจตดิตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดนัโลหิตสงู -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดนัโลหิตสงู ≥ 70
ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 57 ประชาชนวยัท างานอาย ุ18-59 ปี มีค่าดชันีมวลกายปกต ิ 

2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกวา่ร้อยละ 1.95 

3. อัตราป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดนัโลหิตสงู น้อยกวา่ร้อยละ 5 

4.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5 

5. ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5 

6. ร้อยละ 20 ของสตรีอาย ุ30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู (ผลงานสะสมตั้งแต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ
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/ ค่าสายวดัรอบเอว อนัละ 90 บาท จ านวน 2 อนั 
180 เป็นเงิน 180 บาท ค่ากล่องพลาสติกใส 

/ ราคาชิ้นละ 335 บาท จ านวน 1 ชิ้น  
335 เป็นเงิน 335 บาท

 รวมทั้งสิ้น 8,095 บาท
3.เพื่อให้เกดิเครือขา่ย 3.จดัท าทะเบียนกลุ่มดี ประชาชน ม.10 / / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ
สุขภาพในการดูแล กลุ่มเส่ียงต่อโรคเบาหวาน บ้านบึงน้อย ฯลฯ
ตนเองแบบต่อเนื่องใน  ความดันโลหิตสูง และส่ง
ชมุชน ต่อกลุ่มสงสัยป่วยด้วย

โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงเขา้สู่
ระบบส่อต่อของ
โรงพยาบาลบึงนาราง
4.จดัอบรมให้ความรู้การ กลุ่มเส่ียง / ค่าวทิยากร 300 บาท จ านวน 2 ชั่วโมง                กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)

โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัท างาน
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1.ร้อยละของกาตรวจตดิตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดนัโลหิตสงู -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดนัโลหิตสงู ≥ 70
ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 57 ประชาชนวยัท างานอาย ุ18-59 ปี มีค่าดชันีมวลกายปกต ิ 

2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกวา่ร้อยละ 1.95 

3. อัตราป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดนัโลหิตสงู น้อยกวา่ร้อยละ 5 

4.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5 

5. ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5 

6. ร้อยละ 20 ของสตรีอาย ุ30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู (ผลงานสะสมตั้งแต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ
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ปรับเปล่ียนพฤติกรรม โรคเบาหวานและ 600 เป็นเงิน 600 บาท   ฯลฯ
ตามหลัก 3 อ 3 ส ใน โรคความดันโลหิต

สูงจ านวน 30 คน ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อๆละ 50 บาท จ านวน 50 คน   
/CVD Risk จ านวน เป็นเงิน 2,500 บาทค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

กลุ่มเส่ียงต่อโรคเบาหวาน 10 คน / BMI ≥25 / 1 มื้อๆละ 25 บาท จ านวน 50 คน  
 จ านวน 5 คน /ด่ืม 5000 เป็นเงิน 2,500 บาท

และความดันโลหิตสูง เหล้าสูบบุหร่ี /  ป้ายไวนิล ขนาด 3 เมตร x 1.5 เมตร   
จ านวน 5 คน 675  เป็นเงิน 675 บาท รวมทั้งส้ิน 6,275บาท
รวมทั้งส้ิน 50 คน

5.ติดตามกลุ่มเส่ียงที่ได้รับ กลุ่มเส่ียง / / ค่าถา่ยเอกสารแบบติดตามพฤติกรรมตามหลัก กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม โรคเบาหวานและ 200 3 อ 3 ส จ านวน 50 ชดุ 2 คร้ัง                                                                       ฯลฯ
 ทุก 3 เดือน                โรคความดันโลหิต เป็นเงิน 200 บาท        
     สูงจ านวน 30 คน 

/CVD Risk จ านวน / ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คน



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)

โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัท างาน
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1.ร้อยละของกาตรวจตดิตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดนัโลหิตสงู -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดนัโลหิตสงู ≥ 70
ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 57 ประชาชนวยัท างานอาย ุ18-59 ปี มีค่าดชันีมวลกายปกต ิ 

2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกวา่ร้อยละ 1.95 

3. อัตราป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดนัโลหิตสงู น้อยกวา่ร้อยละ 5 

4.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5 

5. ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5 

6. ร้อยละ 20 ของสตรีอาย ุ30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู (ผลงานสะสมตั้งแต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

10 คน / BMI ≥25 คนละ 25 บาท 2 คร้ังเป็นเงิน 2,500บาท
 จ านวน 5 คน /ด่ืม 2500 รวมทั้งสิ้น 2,500 บาท 17,070บาท
เหล้าสูบบุหร่ี 
จ านวน 5 คน
รวมทั้งส้ิน 50 คน

รพ.สต.บึงนาราง
แผนงานไมติ่ดต่อและ 1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย 1.อบรมให้ความรู้เร่ืองการ 1.หญิงวยัเจริญพันธ์ 5000 1.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม กรีติญา บุบผาโชติ
ภัยสุขภาพการคัดกรองมะเร็ง ได้รับการตรวจคัดกรอง ตรวจเต้านมด้วยตนเองและ อาย ุ30-70 ปี จ านวน 50 คน ๆ ละ 100 บาท 

มะเร็งปากมดลูกในสตรี การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จ านวน 50 คน เป็นเงิน 5,000 บาท 
อาย ุ30 - 60 ปี ส าหรับสตรีอาย ุ30-70 ปี 

2.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย
มคีวามรู้ ความเขา้ใจเร่ือง
โรคมะเร็งปากมดลูก



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)

โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัท างาน
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1.ร้อยละของกาตรวจตดิตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดนัโลหิตสงู -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดนัโลหิตสงู ≥ 70
ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 57 ประชาชนวยัท างานอาย ุ18-59 ปี มีค่าดชันีมวลกายปกต ิ 

2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกวา่ร้อยละ 1.95 

3. อัตราป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดนัโลหิตสงู น้อยกวา่ร้อยละ 5 

4.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5 

5. ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5 

6. ร้อยละ 20 ของสตรีอาย ุ30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู (ผลงานสะสมตั้งแต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการคัดกรอง
มะเร็งเต้านม ในสตรี
อาย ุ30 -70 ปี

3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย 1.ตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ กลุ่มอาย ุ50- 70 ปี ไมใ่ชง้บประมาณ (ร่วมกบัโครงการอ าเภอ)
ได้รับการคัดกรอง กลุ่มเส่ียง
มะเร็งล าไส้ ในกลุ่ม
อาย ุ50-70 ปี

4.เพื่อค้นหากลุ่มเส่ียงโรค 1.อบรมและจดักจิกรรม 1.กลุ่มเส่ียงมะเร็งตับ 3000 1.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
มะเร็งตับ ตรวจคัดกรองมะเร็งตับในกลุ่มเส่ียง จ านวน 30 คน จ านวน 30 คน ๆ ละ 100 บาท 

มะเร็งตับ (ประวติัครอบครัวเป็น เป็นเงิน 3,000 บาท 



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)

โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัท างาน
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1.ร้อยละของกาตรวจตดิตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดนัโลหิตสงู -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดนัโลหิตสงู ≥ 70
ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 57 ประชาชนวยัท างานอาย ุ18-59 ปี มีค่าดชันีมวลกายปกต ิ 

2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกวา่ร้อยละ 1.95 

3. อัตราป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดนัโลหิตสงู น้อยกวา่ร้อยละ 5 

4.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5 

5. ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5 

6. ร้อยละ 20 ของสตรีอาย ุ30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู (ผลงานสะสมตั้งแต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

มะเร็งตตับ,ผู้ป่วยตับอกัเสบบี)

โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1 เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม 1.อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม กลุ่มเส่ียง HTและ BMI / ค่าวทิยากรจ านวน 600 บาทx 2 ชม.x1 วนั กรีติญา บุบผาโชติ
กลุ่มเส่ียง เส่ียงความดันโลหิตสูง 3อ.3ส.ในกลุ่มเส่ียง  เกนิ จ านวน 50 คน  1200 เป็นเงิน 1,200 บาท

มคีวามรู้และทักษะในการ โรคความดันโลหิตสูง
จดัการตนเองได้อยา่ง ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 
เหมาะสม จ านวน 50 คน x 100 บาท x1 วนั  

5000 เป็นเงิน 5,000 บาท
2.เพื่อลดการเกดิผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง
รายใหม่

3.มเีครือขา่ยในการดูแล 
ติดตามต่อเนื่องในชมุชน



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)

โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัท างาน
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1.ร้อยละของกาตรวจตดิตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดนัโลหิตสงู -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดนัโลหิตสงู ≥ 70
ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 57 ประชาชนวยัท างานอาย ุ18-59 ปี มีค่าดชันีมวลกายปกต ิ 

2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกวา่ร้อยละ 1.95 

3. อัตราป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดนัโลหิตสงู น้อยกวา่ร้อยละ 5 

4.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5 

5. ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5 

6. ร้อยละ 20 ของสตรีอาย ุ30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู (ผลงานสะสมตั้งแต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อพัฒนาทักษะและ 1. อบรมและฝึกทักษะ อสม ในการ อสม.ต าบลบึงนาราง / ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม สุทธกิานต์ วเิชยีรสรรค์
อาสาสมคัรสาธารณสุขในการ ศักยภาพ อสม ในการ คัดกรองสุขภาพประชาชนอาย ุ35 ปี จ านวน 150 คน 19508 จ านวน150 คน ๆ ละ 100 บาท 
ออกคัดกรองสุขภาพในชมุชน คัดกรองสุขภาพในชมุชน ขึ้นไปในการคัดกรองด้วยวาจาและ เป็นเงิน 15,000 บาท 

การเจาะน้ าตาลปลายมอืพร้อมทั้ง
เจาะหาสารเคมตีกค้างในเกษตรกร ค่าถา่ยเอกสารแบบคัดกรอง 
และผู้บริโภค จ านวน 9,016 แผ่น x 0.5 บาท 

เป็นเงิน 4,508 บาท

รพ.สต.แหลมรัง
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1 เพื่อให้ประชาชน 1.อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม กลุ่มเส่ียง HTและBMI / 1.ป้ายไวนิลโครงการขนาด 1.5 m x 3 m ณัฏฐาพร ห้วยหงษ์ทอง
กลุ่มเส่ียง กลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง 3อ.3ส.ในกลุ่มเส่ียง เกนิ จ านวน 50 คน 9130 จ านวน 1 แผ่น x ราคา 680 บาท

มคีวามรู้และทักษะในการ โรคความดันโลหิตสูง
จดัการตนเองได้อยา่ง 2.ค่าวทิยากร จ านวน 600 บาท x 2 ชม 



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)

โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัท างาน
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1.ร้อยละของกาตรวจตดิตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดนัโลหิตสงู -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดนัโลหิตสงู ≥ 70
ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 57 ประชาชนวยัท างานอาย ุ18-59 ปี มีค่าดชันีมวลกายปกต ิ 

2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกวา่ร้อยละ 1.95 

3. อัตราป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดนัโลหิตสงู น้อยกวา่ร้อยละ 5 

4.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5 

5. ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5 

6. ร้อยละ 20 ของสตรีอาย ุ30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู (ผลงานสะสมตั้งแต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

เหมาะสม เป็นเงิน 7,200 บาท

2.เพื่อลดการเกดิผู้ป่วย 3.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
โรคความดันโลหิตสูง จ านวน 50 คน x 25 บาท 
รายใหม่ เป็นเงิน 1250 บาท

3.มเีครือขา่ยในการดูแล 
ติดตามต่อเนื่องในชมุชน

รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
โครงการโรคไมติ่ดต่อและ 1. เพื่อตรวจคัดกรองโรค 1.อบรมให้ความรู้เร่ืองมะเร็ง สตรีอาย ุ30-60 ปี / ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ อาหารวา่ง และ ฐิติรัตน์ ศรีรักชยั
ภัยสุขภาพ (มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกและ ปากมดลูกมะเร็งเต้านมและรณรงค์ จ านวน 180 คน 18000 เคร่ืองด่ืม 2 มื้อ จ านวน 180 คน 
ปากมดลูก) ปี 2564 มะเร็งเต้านมกลุ่ม ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็ง คนละ 100 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

อาย ุ30- 60 ปีไมน่้อยกวา่ ปากมดลูก มะเร็งเต้านม
ร้อยละ   60



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)

โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัท างาน
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1.ร้อยละของกาตรวจตดิตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดนัโลหิตสงู -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดนัโลหิตสงู ≥ 70
ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 57 ประชาชนวยัท างานอาย ุ18-59 ปี มีค่าดชันีมวลกายปกต ิ 

2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกวา่ร้อยละ 1.95 

3. อัตราป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดนัโลหิตสงู น้อยกวา่ร้อยละ 5 

4.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5 

5. ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5 

6. ร้อยละ 20 ของสตรีอาย ุ30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู (ผลงานสะสมตั้งแต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

2.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก / / / / ไมใ่ชง้บประมาณ ฐิติรัตน์ ศรีรักชยั
2. เพื่อให้สตรีที่ได้รับการ แกก่ลุ่มเป้าหมาย และส่งต่อเพื่อรับ
คัดกรองและพบความ การรักษากรณีพบความผิดปกติ
ผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อ
รักษาตามระบบ 3.ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มป่วยที่ได้รับ / / / / ไมใ่ชง้บประมาณ ฐิติรัตน์ ศรีรักชยั

การวนิิจฉยัและรักษาเพื่อติดตาม
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สุขภาพ
สตรีอาย ุ30-60 ปี มคีวามรู้
เร่ืองมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก

โครงการคัดกรองกลุ่มเส่ียงต่อ 1เพื่อตรวจคัดกรองประเมนิ 1 จดัอบรมให้ความรู้และการใชแ้บบ แกนน า / ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ อาหารวา่ง และ ฐิติรัตน์ ศรีรักชยั
โรคเร้ือรัง ปี 2564 ความเส่ียงโรคเบาหวาน เคร่ืองมอืแกแ่กนน าด้านสุขภาพ จ านวน 93 คน 15675 เคร่ืองด่ืม 1 มื้อ จ านวน 93 คนๆละ 75 บาท 

โรคความดันโลหิตสูง ระยะเวลา 1 วนั เป็นเงิน 6,975 บาท



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)

โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัท างาน
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1.ร้อยละของกาตรวจตดิตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดนัโลหิตสงู -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดนัโลหิตสงู ≥ 70
ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 57 ประชาชนวยัท างานอาย ุ18-59 ปี มีค่าดชันีมวลกายปกต ิ 

2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกวา่ร้อยละ 1.95 

3. อัตราป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดนัโลหิตสงู น้อยกวา่ร้อยละ 5 

4.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5 

5. ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5 

6. ร้อยละ 20 ของสตรีอาย ุ30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู (ผลงานสะสมตั้งแต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

โรคหลอดเลือดสมองและ 
หลอดเลือดหัวใจ ประชาชน 2.การติดตามเยี่ยมกลุ่มเส่ียงใน / ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ 
อาย ุ15 ปีขึ้นไป ร้อยละ90 ชมุชน  จ านวน 2 คร้ัง จ านวน 93 คน 2 คร้ัง เป็นเงิน 4,650 บาท

2 เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 3.ค่าจา้งจดัท าแบบคัดกรองภาวะสุขภาพ
ประชาชนกลุ่มเส่ียง ประชาชน จ านวน 1,620 ชดุละ 2.50 บาท 

 เป็นเงิน  4,050 บาท

รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี
1.โครงการปรับเปล่ียน 1.เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้ 1.คัดกรองความเส่ียงต่อการเกดิโรคไมติ่ดต่อประชาชนอาย ุ35 / / ไมใ่ชง้บประมาณ ดวงใจ โล่นพันธ์
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียง เกี่ยวกบัการปรับเปล่ียน เร้ือรังในกลุ่มประชาชนอาย3ุ5ปีขึ้นไป ปีชึ้นไป

พฤติกรรมตามหลัก3อ3ส

2.เพื่อลดภาวะเส่ียงและการ 2.จดักลุ่มโดยการแบ่งเป็นกลุ่มสุขภาพดี / ไมใ่ชง้บประมาณ



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)

โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัท างาน
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1.ร้อยละของกาตรวจตดิตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดนัโลหิตสงู -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดนัโลหิตสงู ≥ 70
ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 57 ประชาชนวยัท างานอาย ุ18-59 ปี มีค่าดชันีมวลกายปกต ิ 

2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกวา่ร้อยละ 1.95 

3. อัตราป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดนัโลหิตสงู น้อยกวา่ร้อยละ 5 

4.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5 

5. ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5 

6. ร้อยละ 20 ของสตรีอาย ุ30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู (ผลงานสะสมตั้งแต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

เกดิโรคไมติ่ดต่อเร้ือรั กลุ่มเส่ียง และกลุ่มป่วย
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากประชาชน / ไมใ่ชง้บประมาณ
ในพื้นที่จากกลุ่มเส่ียงเขา้รับการอบรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
4.จดัอบรมให้ความรู้แกก่ลุ่มเป้าหมาย / ค่าอาหาร  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน35 คน ๆ 
ด้วยหลักกลุ่มเส่ียงเขา้รับการอบรม 3500 100บาท จ านวน  1 คร้ังเป็นเงิน 3500 บาท
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
5.ประชมุติดตามผลการด าเนินงาน / ค่าอาหาร  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน35 คน ๆ
หลังจากการอบรม 3 เดือน 2625 75 บาท จ านวน  1 คร้ังเป็นเงิน 2625 บาท
6.ติดตามประเมนิผลสรุปผล และ /
รายงานผลการด าเนินงาน

รพ.สต.ห้วยแก้ว
โครงการนไมติ่ดต่อและภัย 1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ 1.คืนขอ้มลูการเจบ็ป่วยด้วยโรคมะเร็งปาก1.ภาคีเคือขา่ยอสม.  / 1.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จนัทร์ประภา จนิดามงั 



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)

โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัท างาน
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1.ร้อยละของกาตรวจตดิตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดนัโลหิตสงู -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดนัโลหิตสงู ≥ 70
ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 57 ประชาชนวยัท างานอาย ุ18-59 ปี มีค่าดชันีมวลกายปกต ิ 

2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกวา่ร้อยละ 1.95 

3. อัตราป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดนัโลหิตสงู น้อยกวา่ร้อยละ 5 

4.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5 

5. ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5 

6. ร้อยละ 20 ของสตรีอาย ุ30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู (ผลงานสะสมตั้งแต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

สุขภาพการคัดกรองมะเร็ง การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกให้แกภ่าคีเครือขา่ย  108 คน   2.กลุ่มสตรี 10000 จ านวน 100 คน ๆ ละ 100 บาท 
มดลูกในสตรีอาย ุ30 - 60 ปี 2.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อาย ุ30 -60 ปี เป็นเงิน 10,000 บาท จ านวน 1 วนั 
2.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมี สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ทุกวนัพฤหัสบดี จ านวน 100 คน (แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน)
ความรู้ ความเขา้ใจเร่ือง
โรคมะเร็งปากมดลูก 3.จดัอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง

ปากมดลูก

รพ.สต.บางลาย
โครงการพัฒนาระบบ 1.ร้อยละ20 ของสตรี 1.จดักจิกรรมอบรมให้ สตรีอาย ุ30-60 ปี /  -ค่าอาหาร1มื้อ อาหารวา่งและ ศุลีวรรณ 
บริการสขุภาพ อาย3ุ0-60ปี ได้รับ ความรู้ละคัดกรอง ได้รับการคัดกรอง 13800 เคร่ืองด่ืม 2 มื้อ 120 คน พรหมอยู่
สาขาโรคไม่ตดิตอ่ การคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกใน มะเร็งปากมดลูก คนละ100  บาท 

ปากมดลูก กลุ่มประชากรสตรี  จ านวน 120 คน เป็นเงิน  12,000   บาท   
อาย ุ30-60 ปี  -ค่าวทิยากร 6  ชั่วโมง ชั่วโมงละ



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)

โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรียนวยัท างาน
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1.ร้อยละของกาตรวจตดิตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดนัโลหิตสงู -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดนัโลหิตสงู ≥ 70
ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 57 ประชาชนวยัท างานอาย ุ18-59 ปี มีค่าดชันีมวลกายปกต ิ 

2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกวา่ร้อยละ 1.95 

3. อัตราป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดนัโลหิตสงู น้อยกวา่ร้อยละ 5 

4.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5 

5. ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5 

6. ร้อยละ 20 ของสตรีอาย ุ30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู (ผลงานสะสมตั้งแต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

300 บาท เป็นเงิน 1800บาท  
รวมเป็นเงิน 13,800   บาท

(กองทุนต าบล)



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวยัเรียนวยัผู้สงูอายุ

ตวัชี้วดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละ 65 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

3.ร้อยละ 90 ของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว( Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

โครงการพัฒนาและสร้างเสริม 1.เพื่อให้ผู้สูงอายุ 1.คัดกรองผู้สูงอาย ุ / / / / ภทัราภรณ์

ศักยภาพคนไทยกลุ่มวยัผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรอง  10 ประเด็น
ครอบคลุม ร้อยละ 90

2.แลกเปล่ียนการ cg 39 คน จนท.8 คน  / ค่าอาหารกลางวนั  อาหารวา่งและ
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด าเนินงานของ  CG รวมเป็น 47 คน 4700 เคร่ืองด่ืม จ านวน 47 คนๆละ 100 บาท  
ของผู้ดูแลผู้สูงอาย ุCG เป็นเงิน 4,700 บาท

3.มหกรรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายแุละภาคี / ค่าอาหารกลางวนั  อาหารวา่งและ
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ ระดับอ าเภอ เครือขา่ย  จ านวน 20000 เคร่ืองด่ืมจ านวน 200 คนๆละ 100 บาท  
ผู้สูงอาย ุ 200 คน เป็นเงิน 20,000 บาท

4.มหกรรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายแุละภาคี / ค่าอาหารกลางวนั  อาหารวา่งและ
ระดับจงัหวดั เครือขา่ย  จ านวน 20000 เคร่ืองด่ืมจ านวน 200 คนๆละ 100 บาท  

200 คน เป็นเงิน 20,000 บาท

รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
โครงการคัดกรอง และส่งเสริม 1.เพื่อให้อาสาสมคัร 1.อบรมให้ความรู้ 1.อาสาสมคัรประจ า / 1.ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ อาหารวา่ง สลิล เจริญสุข
สุขภาพผู้พิการ ประจ าครอบครัวมคีวามรู้ อาสาสมคัรประจ าครอบครัว ครอบครัว จ านวน 4500 และเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ จ านวน 45 คน 

และทักษะในการคัดกรอง ในการคัดกรอง และให้ 45 คน คนละ 100 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวยัเรียนวยัผู้สงูอายุ

ตวัชี้วดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละ 65 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

3.ร้อยละ 90 ของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว( Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

สุขภาพผู้พิการ คะแนะน าด้าสุขภาพแก่
ผู้พิการ 2.ผู้ดูแลผู้พิการ / 2.ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ อาหารวา่ง สลิล เจริญสุข

2.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการมี จ านวน 80 คน 8000 และเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ จ านวน 90 คน 
ความรู้ และทักษะในการ 2.อบรมผู้ดูแลผู้พิการใน (2 รุ่น) คนละ 100 บาท 
ดูแลส่งเสริมสุขภาพ ครอบครัวในการดูแล 3.ผู้พิการในพื้นที่ / / เป็นเงิน 8,000 บาท
ผู้พิการในครอบครัว สุขภาพกายและสุขภาพจติ ต.โพธิไ์ทรงาม 

ผู้พิการ จ านวน 141 คน
3.ผู้พิการได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 3.ลงพื้นที่คัดกรองสุขภาพ
ร้อยละ 90 ผู้พิการ และส่งต่อกรณีพบ

ความผิดปกติด้านสุขภาพกาย 
และสุขภาพจติที่นอกเหนือ
จากปัญหาความพิการ

รพ.สต.ห้วยแก้ว
แผนงานจดับริการตรวจสุขภาพ 1.เพื่อให้ผู้สูงอายมุฟีัน 1.ตรวจสุขภาพและวางแผนการรักษา ผู้สูงอายทุั้งหมด 2832 / / / / ไมใ่ชง้บประมาณ เพชรชนก แท่งทอง
ชอ่งปากผู้สูงอายุ ใชง้าน 4 คู่สบ (แท-้เทียม) ชอ่งปากผู้สูงอายุ ร้อยละ 64 ของผู้สูงอายุ

ร้อยละ 64 ทั้งหมดคือ 1823 คน
2.ส่งต่อผู้สูงอายทุี่ต้องการท าฟันปลอม / / / /

 เขา้รับบริการที่รพ.



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวยัเรียนวยัผู้สงูอายุ

ตวัชี้วดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละ 65 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

3.ร้อยละ 90 ของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว( Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

โครงการจดับริการดูแลระยะ เพื่อให้ผู้สูงอายทุี่มภีาวะพึ่งพิงCGที่ผ่านการอบรมดูแลผุ้สูงอายทุี่มภีาวะ ผู้สูงอายทุี่มภีาวะพึ่งพิง / / / / ค่าจา้งเหมาบริการดูแล 12 เดือน เดือนละ 6,000 บาท จนัทร์ประภา

ยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ ในพื้นที่ต าบลห้วยแกว้ ได้รับ พึ่งพิงตาม Careplan โดย Caremanager จ านวน  24 คน เป็นเงิน 72,000 บาท
ผู้สูงอายทุี่มภีาวะพึ่งพิง การบริการด้านสาธารณสุข

ตามแผนการดูแลรายบุคคล
(CP) โดยบุคคลากรที่เกี่ยวขอ้ง
และผู้ชว่ยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ที่มภีาวะพึ่งพิง 

รพ.สต.บางลาย
โครงการจดับริการดูแลระยะยาว เพื่อให้ผู้สูงอายแุละ 6.CG ที่ผ่านการอบรมดูแลผู้ที่มี ผู้สูงอายทุี่มภีาวะ / / / / ค่าจา้งเหมาบริการดูแล 12 เดือน กองทุนLTCต าบล
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มภีาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิงตาม careplan พึ่งพิงและผู้ที่มภีาวะ 103500 103500 103500 103500 เดือนละ 34500 บาท เป็นเงิน 414,000  บาท ผ่านเงิน ารุง
ที่มภีาวะพึ่งพิงและผู้ที่มี ได้รับการดูแลตาม Careplan  โดย caremanager พึ่งพิง
ภาวะพึ่งพิง โดยCG จ านวน 115 ราย 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวยัเรียนวยัผู้สงูอายุ

ตวัชี้วดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละ 65 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

3.ร้อยละ 90 ของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว( Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ
โครงการที่ 3 :โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ (พชอ)
ตัวชีว้ัดโครงการ/ค่าเปา้หมาย 1.ร้อยละ 70 ของอ าเภอที่มีคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)ที่มีคุณภาพ (100) 

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุม่คน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

1.โครงการพัฒนาคุณภาพ 1.เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน 1.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานเด่น "พชอ.บึงนาราง  10-11 1.งบกองทุนฯต าบล แห่งละ 7,500 บาท x 5 แห่ง = กานต์ศิรัส

ชีวติระดับอ าเภอบึงนาราง เด่นกระบวนการดูแลสุขภาพ กระบวนการดูแลสุขภาพประชาชนทุกมิติตาม /วทิยากร"บุคลากร พย.63 37,500 บาท ( กองทุน )

(พชอ.) ประชาชนแก่พชอ/อนุกรรมการ หลัก 3อ 3ส ได้แก่ อาหารปลอดภัย , จ านวน  16 คน

กรรมการกองทุนหลักประกัน ออกก าลังกาย , อารมณ์ , ไม่สูบบุหร่ี , กรรมการกองทุน  งบ PP 30,800 บาท
สุขภาพ ไม่ด่ืมสุรา , ละเวน้พฤติกรรมเส่ียง 25 คนรวม 41 คน 1วันเตรียมงาน: ผู้จดัเตรียมความพร้อม 5 คน

จดัที่ พาทีโอ บูทิคเฮาท์ ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า 5คน x 450 บาท  = 2,250 บาท
อ.ชุมแสง อาหารเย็น 5 คนx250 บาท=1,250 บ 

2.เพิ่มศักยภาพให้กับกรรมการ 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนและ จ.นครสวรรค์ / 2 วันจัดประชุมผู้ร่วมประชุม 16 คนค่าที่พักพร้อมอาหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพใน โครงการดูแลสุขภาพประชาชน 30800 จ านวน16คน x450 บาท x 1 คืน = 7,200 บาท
การเขียนแผนงานโครงการ ทุกกลุ่มวยั ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 16 คนx50บาทx  4 มือ้
กองทุนฯและการบริหารจดัการ  เป็นเงิน 3,200 บาท

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค่าอาหารกลางวนั 16 คนx250 บาท  x 2 มือ้ เป็นเงิน  
3.เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3.เสริมความรู้ด้านธรุการ การบริหาร / 8,000 บาท 
กระบวนงานดูแลสุขภาพ จดัการกองทุนระเบียบกองทุนฯ ค่าอาหารเย็น 16 คน x250 บาท  x 1  มือ้=4,000

ประชาชนแต่ละโครการ/ก ากับ วทิยากร 4 ชม.x600x 1 คน = 2400 บ

ชืน่ชมติดตามการด าเนินงาน ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงยานพาหนะ จ านวน 5 คันๆละ 500 บ.

ตามแผนสุขภาพร่วมกันใน (ไป-กลับ ระยะทาง 125 กม.) เป็นเงิน 2500 บาท
พชอ.และคกก.บริหารกองทุนฯ 4.วางแผนก ากับติดตามประสานแผน  พชอ

5.จดัเวทีประชุมกองทุนสัญจร)แลกเปล่ียน  5 กองทุน / ต าบล / / / / กานต์ศิรัส

เรียนรู้ระดับพื้นที/่ต าบล
6.เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และประเมินกองทุน  5 กองทุนๆละ 5-6 คน / กานต์ศิรัส

ระดับอ าเภอ

แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ทุกภาคีมีส่วนร่วมในการ 1. ปรับค าส่ังคณะกรรมการและคณะท างาน  -ค าส่ังคณะกรรมการ  /

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ
โครงการที่ 3 :โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ (พชอ)
ตัวชีว้ัดโครงการ/ค่าเปา้หมาย 1.ร้อยละ 70 ของอ าเภอที่มีคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)ที่มีคุณภาพ (100) 

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุม่คน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ระดับอ าเภอ (พชอ)  ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ ตามประเด็น พชอ.บึงนารางปี 2564 พชอ.ระดับอ าเภอปี 2564

บึงนารางป6ี3 ชีวติระดับอ าเภอโดยผ่าน ค าส่ังคณะท างานพชอ. /

กลยุทธ พชอ.สู่ พชต.และพชม. ระดับอ าเภอปี 2564
ตามประเด็นมุง่เน้น พชอ 2. ประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน  - ประชุม คกก.ปีละ 3 / / /  (งบ สสส.)

บึงนาราง  พชอ.ระดับอ าเภอ คร้ัง

3. พัฒนาความรู้ให้คณะท างานพชอ.แต่ละ คณะท างานพชอ.ทั้ง / / (งบ สสส)
ประเด็น ในเร่ืองการจดัเก็บข้อมูลตามประเด็น 6 ประเด็นๆละ 10-15 คน
มุง่เน้น พชอ.บึงนารางทั้ง 6 ประเด็น (วทิยากรจาก สคร.3)

4. เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้มหกรรมพชอ. ภาคีเครือข่ายที่เกีย่วข้อง / (งบ สสส)

บึงนาราง ปี 2564 พชอ./พชต =. 150 คน



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสีย่งด้านสุขภาพ
โครงการที่  4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชีว้ัดโครงการ/ 1. ระดับความส าเร็จของจังหวัด อ าเภอ ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน ร้อยละ 95
ค่าเปา้หมาย 

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุม่คน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

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

ค่าใช้จ่าย)
โครงการฟื้นฟู และพัฒนา 1.เพื่อให้ทีมมีศักยภาพ และ 1.ทบทวนค าส่ัง/บทบาทหน้าที่เป็น รพ.  1 คน /สสอ. 1 / ดนัย สีขาว
ศักยภาพทีม SRRT และ พร้อมปฏิบัติงาน ปัจจบุันและทบททวนวชิาการ คน /รพ.สตแห่งละ 
การป้องกันเฝ้าระวงัโรค 1.1บทบาทหน้าที่  1 คน
COVID-19 2.เพื่อวางแผน ติดตามและ 1.2โรคที่ต้องเปิด EOC

รายงานสถานการณ์โรค

ระบาดที่ผู้ที่เกีย่วข้อง 2. ประชุมทีม SRRT มีการวเิคราะห์ รพ.  1 คน /สสอ. 1 200 200 200 200 ค่าอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม อาหาร จ านวน 8 คนๆละ 25 ดนัย สีขาว

สถานการณ์ในพื้นที่ได้ครอบคลุม 5 กลุ่มโรค คน / รพ.สตแห่งละ บาท 4 คร้ังเป็นเงิน 800 บาท (งบPP)

3.เพื่อเตรียมความพร้อมของ  5 มิติ พร้อมเสนอผู้บริหารอย่างน้อยเดือน 1 คน 

ทีมในการเผชิญเหตุกรณีเกิด ละ 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาส่ังการในส่วนที่

การระบาดในพื้นที่ เกีย่วข้อง

3.เสนอข้อมูลสถานการณ์5 กลุ่มโรคแก่ ผรช. สสอ./รพ. / / / / ดนัย/ทิพย์วรรณ

ผู้บริหารอย่างเดือนละ 1 คร้ังเพื่อพิจารณา

ส่ังการในส่วนที่เกีย่วข้องในประชุม คปสอ./

สสอ.

4.คืนข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม/่อุบัติซ้ า ใน / / / / ดนัย สีขาว

เวที ก านันผู้ใหญ่บ้าน/พชอ.

5.ประชุมและซ้อมแผนโรคไวรัสโคโรน่า รพ./รพ.สต/สสอ. 8 10000 ค่าอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม อาหาร จ านวน 50 คนละ ดนัย สีขาว
2019 ม.12 ต.แหลมรัง คน จนท.อบต.แหลม 100 บาทเป็นเงิน 5000 บาท ค่าวสัดุโครงการ 5000 

รัง 4 คน ผู้น าชุมชน บาทเป็นเงิน 10,000 บาท
10 คน อสม. 28 คน
 ทั้งหมด 50 คน 

5.อบรมการเขียนรายงานสอบสวนโรคฉบับ รพ.สต.ละ2 คน 6 5000 ค่าอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม อาหาร จ านวน 14 คนๆละ ดนัย สีขาว

แผนปฏิบตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสีย่งด้านสุขภาพ
โครงการที่  4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชีว้ัดโครงการ/ 1. ระดับความส าเร็จของจังหวัด อ าเภอ ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน ร้อยละ 95
ค่าเปา้หมาย 

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุม่คน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

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

ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

สมบูรณ์ แห่งรวม สสอ.1 รพ. 100บาท เป็นเงิน 1,400 บาท
1 รวม14 คน ค่าวทิยากร   600 บาท 6 ชัว่โมง จ านวน 1 วนั รวม

เป็นเงิน3,600 บาท

โครงการป้องกันอุบัติเหตุ 1.เพื่อชีแ้จงแทบทวนบทบาท 1.ประชุมชีแ้จงบทบาทหน้าที่การซ้อมแผน อบรม 2 รุ่น รุ่นละ 2150 ค่าอาหารวา่งเคร่ืองด่ืมจ านวน 86 คน คนละ 25 บาท 
หน้าที่ อุบัติเหตุหมูแ่ละวเิคราะห์จดุเส่ียงในแต่ละ คร่ึงวนั          รุ่นที่ เป็นเงิน 2,150 บาท

พื้นที่ 1 จ านวน 43 คน  
รุ่นที่ 2 จ านวน 43 
คน รวมทั้งหมด 86 
คน 

2.เพื่อเตรียมความพร้อมของ 5.ซ้อมแผนอุบัติเหตุ ต.โพธิไ์ทรงาม จนท.รพ. 40 คน  12400 ค่าอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม อาหาร จ านวน 74 คนละ ดนัย สีขาว
ทีมในการเผชิญเหตุกรณี สสอ/รพสต. 14 คน 100บาทเป็นเงิน 7400 บาท ค่าวสัดุโครงการ 5000 ประมน ดิษจอ้ย
อุบัติเหตุในพื้นที่ ผู้ที่เกีย่วข้อง บาทเป็นเงิน 12,400 บาท

เกีย่วข้อง จ านวน 
20 คน รวมทั้งหมด 74 คน

รพ.บงึนาราง

แผนป้องกันโรคติด 1.โรงพยาบาลมีระบบใน 1.มีระบบคัดกรองผู้ป่วย รพ.บึงนาราง / / / / กลุ่มการพยาบาล
เชือ้ไวรัสโคโรน่า การป้องกันการติดเชือ้ใน ต้ังแต่ walk in เข้ามา 

2019 โรงพยาบาล OPD 
2.มีระบบเฝ้าระวงัติดตาม รพ.บึงนาราง / / / / ผรช.งานควบคุม
ผู้ที่เดินทางกลับมาจาก โรคติดต่อ
พื้นที่เส่ียงต่างจงัหวดั 
ต่างประเทศ หรือเดินทาง



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสีย่งด้านสุขภาพ
โครงการที่  4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชีว้ัดโครงการ/ 1. ระดับความส าเร็จของจังหวัด อ าเภอ ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน ร้อยละ 95
ค่าเปา้หมาย 

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุม่คน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

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

ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

กลับจากพิธฮัีจญ/์อุม
เราะห์

2.จดัท าระบบเตรียม 3.ทบทวนผัง EOC อ าเภอ อ าเภอ/ / / / / กลุ่มงานยุทธศาสตร์
ความพร้อมตอบโต้ภาวะ สสอ./รพ./
ฉุกเฉินด้านโรคติดต่อ รพ.สต
อุบัติใหม่โดยใช้ระบบ 

4.จดัท าแผนเตรียมความ อ าเภอ/ / / / / กลุ่มงานยุทธศาสตร์
พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สสอ./รพ./
ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ รพ.สต

3.จดัสถานที่ส าหรับ 5.โรงพยาบาลเมีการ รพ.บึงนาราง / / / / กลุ่มการพยาบาล
กักกันผู้ที่สัมผัสกับผู้ที่ เตรียมสถานที่ส าหรับ
สงสัยป่วยด้วยโรคติดต่อ ผู้ป่วยสงสัยตามมาตรฐาน
อุบัติใหม่

4.มีห้องส าหรับผู้เดินทาง 6.โรงพยาบาลจดัเตรียม รพ.บึงนาราง / / / / กลุ่มการพยาบาล
ที่สงสัยป่วยด้วยโรค ห้องกักแยกผู้สัมผัส
ทางเดินหายใจ
5..เพื่อป้องกันการติดเชือ้ 7.จดัหา PPE ที่เหมาะสม รพ.บึงนาราง / / / / กลุ่มการพยาบาล
จากการให้บริการ และเพียงพอพร้อมใช้เมือ่

ปฏิบัติงาน
6.ประชาชนตระหนักถึง 8.ประชาสัมพันธ์ รพ.บึงนาราง / / / / OPD/กลุ่มงานบริการ
ความส าคัญในการดูแล มาตรการ ส่ือสารความ ด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ป้องกันตนเอง เส่ียง โรคติดเชือ้ไวรัสโคโร

น่า 2019 ในชุมชนและผู้
มารับบริการใน



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสีย่งด้านสุขภาพ
โครงการที่  4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชีว้ัดโครงการ/ 1. ระดับความส าเร็จของจังหวัด อ าเภอ ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน ร้อยละ 95
ค่าเปา้หมาย 

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุม่คน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

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

ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

โรงพยาบาล

รพ.สต.บางลาย

โครงการเฝ้าระวงั เพื่อป้องกันการเกิดโรค 1.ให้ความรู้แก่อสม.ให้มีองค์ความรู้ อสม.89  คน / / / / ไม่ใช้งบประมาณ อุษา ศิลลา
ป้องกัน โรค COVID-19 covid-19 ในชุมชน การเฝ้าระวงัการป้องกันโรค Covid-19 ชมรมอสม.

ตามมาตรการ ชัยยุทธ 

2.เพื่อให้ประชาชนที่มีความเสียงได้รับ ประชาชน / / / /   -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม

การคัดกรองเฝ้าระวงัตามสถานการณ์ 4139  คน  อบรมให้ความรู้ อสม จ านวน 89 คน คนละ 100 บาท

ของพื้นที่ เป็นเงิน 8900 บาท

 -ค่าไวนิลประชาสัมพันธก์าร

ป้องกันโรค co-vid-19  1 ป้าย ป้ายละ 450 บาท

 -ค่าวสัดุ (สต๊ิกเกอร์สี) 2000 บาท 

รวมเปน็เงินทั้งสิน้ 11,350 บาท
(กองทุนต าบล หมวด 2)



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ
โครงการที่  4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิและภัยสขุภาพ
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. ระดบัความส าเร็จของจงัหวดั อ าเภอ ในการจดัการภาวะฉกุเฉนิ (EOC) ทางสาธารณสขุของหน่วยงาน ร้อยละ 95

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

1.โครงการควบคุม 1. เพื่อค้นหาผู้ป่วยวณัโรค 1.คัดกรองกลุ่มเส่ียงด้วยด้วยวาจา กลุ่มเส่ียงที่มคีะแนน / ค่าส่ือประชาสัมพันธ ์ราคา 900 บาท  ดนัย/สุมาลี
โรคติดต่อ รายใหมแ่ละลดการแพร่เชื้อ 2.เอก็ซเรยใ์นกลุ่มเส่ียงวณัโรค การคัดกรองด้วย จ านวน 58แผ่น รวม 52,200 บาท 

3.จดัท าส่ือประชาสัมพันธค์วามรู้โรควณัโรค วาจามากกวา่ 3 (กองทุนต าบล)
ที่ในชมุชน/วดั คะแนน,จนท.สา

ธารณสุข
ค่าเอก็ซเรยโ์มบาย 773 รายๆละ 75 บาท

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ / เป็นเงิน 57,957 (PP) ดนัย/สุมาลี
 ผู้สูงอาย6ุ0ปีขึ้นไป 57957
รพ.สต.ละ 35 คน,
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
อาย>ุ=70ปีขึ้นไปที่
ควบคุมระดับน้ าตาล
ไมไ่ด้HBA1C>= 7, 
ผู้ป่วยโรคปอดอาย ุ
>=60ปี, ผู้ป่วย HIV
ทุกคน, ผู้สัมผัสร่วม
บ้าน,ผู้ป่วยวณัโรค
รายเกา่ที่รักษาหาย
แล้ว,ผู้สัมผัสใกล้ชดิ
ผู้ป่วยวณัโรค,พระที่
บวช>1 พรรษา

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ
โครงการที่  4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิและภัยสขุภาพ
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. ระดบัความส าเร็จของจงัหวดั อ าเภอ ในการจดัการภาวะฉกุเฉนิ (EOC) ทางสาธารณสขุของหน่วยงาน ร้อยละ 95

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

2. เพื่อให้ผู้ป่วยวณัโรคราย 1.ลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหมใ่นโปรแกรมNTIP จนท.ผู้รับผิดชอบ /
ใหมไ่ด้รับการรักษาตาม 2.ทบทวน CPG และทบทวน งานรพ.สต./สสอ./ /
มาตรฐาน คณะกรรมการภาพคบสอ.      3.ประชมุ รพ.

ชี้แจง CPG ให้กบัคณะท างานภาพเครือขา่ย

3.เพื่อให้ค้นพบผู้ป่วยวณัโรค 3.ให้ความรู้อสม.และ CPGเกี่ยวกบัความรู้โรคอสม.และ CPG /
รายใหมเ่พิ่มมากขึ้น วณัโรค

โครงการป้องกนัโรคโรคติดต่อ 1.ลดค่าดัชนีลูกน้ ายงุลาย  1.ผรช.อ าเภอ/รพ. สุ่มส ารวจดัชนีลูกน้ ายงุลายรพ.สต ทุกแห่ง/รพ. / / ค่าอาหาร อาหาวา่ง และเคร่ืองด่ืม ดนัย สีขาว

(ไขเ้ลือดออก/มอืเท้าปาก) (HI,CI) ชมุชน วดั โรงเรียน  (HI,CI)ร่วมกบัผรช.งาน ในแต่ละพื้นที่ 4800 4800 จ านวน 8 คน*100 บาท * 2 คร้ัง ทิพยว์รรณ ยิ้มจั่น

ปีละ 2 คร้ัง โดยการสุ่มไขวร้ะหวา่ง รพ.สต. *6 รพ.สต. เป็นเงินทั้งส้ิน 9600 บาท 

(PP)

2.ลดอตัราป่วยด้วย 1.ให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัโรคมอื เท้า ผรช. งานควบคุมโรค / / / /
โรคมอืเท้าปาก ปาก ให้กบัผู้ปกครองและการคัดกรอง

เด็กกอ่นเขา้เรียนให้กบัครูใน ศพด/โรงเรียน

2.กรณีเกดิโรคมอืเท้าปาก จดัให้ผู้ป่วย พื้นที่อ าเภอบึงนาราง / / / /
มสีถานที่แยกกกัและมกีารติดตามผู้ป่วย

รพ.สต.บึงนาราง



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ
โครงการที่  4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิและภัยสขุภาพ
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. ระดบัความส าเร็จของจงัหวดั อ าเภอ ในการจดัการภาวะฉกุเฉนิ (EOC) ทางสาธารณสขุของหน่วยงาน ร้อยละ 95

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั 1.เครือขา่ยได้รับการพัฒนา 1.จดัท าฐานขอ้มลูโรคติดต่อใน อสม., ผู้น าชมุชน, อบต.,  /  /  /  /

ควบคุมโรคติดต่อ และภัยสุขภาพ ศักยภาพให้มคีวามรู้ในการ พื้นที่ต าบลบึงนาราง โรงเรียน, ศพด.
เฝ้าระวงัป้องกนัโรคติดต่อ

2.ประชมุเชงิปฏิบัติการในการ  /

2.จ านวนผู้ป่วยไขเ้ลือดออก ควบคุมโรคติดต่อในชมุชน 15000
ไมเ่กนิค่า median ค่าอาหารวา่ง และอาหารกลางวนั ธนกฤต รุ่งกจิจานท์
ยอ้นหลัง 5 ปี 3.รณรงค์ และเฝ้าระวงัการเกดิ  /  /  /  / จ านวน 100 คน*150 บาท  

โรคติดต่อในชมุชน เป็นเงิน 15,000 บาท
3.อตัราป่วยโรคอบุัติใหม่
อบุัติซ้ า (โรคอจุจาระร่วง 4.รับแจง้ขา่ว และสอบสวนโรค  /  /  /  /

โรคมอืเท้าปาก ทางระบาดวทิยา
 โรคไขเ้ลือดออก
โรคอาหารเป็นพิษ
โรคไขห้วดัใหญ)่ เมื่อเกดิโรค
สามารถควบคุมได้ 
ไมใ่ห้เกดิ Gen2

4.มรีะบบการเฝ้าระวงั 
และแจง้เหตุผิดปกติที่
เกี่ยวขอ้งกบัโรคติดต่อ

รพ.สต.แหลมรัง
โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั 1.เครือขา่ยได้รับการพัฒนา 1.จดัท าฐานขอ้มลูโรคติดต่อใน อสม., ผู้น าชมุชน,อบต., / / / / ค่าอาหารวา่ง และอาหารกลางวนั กฤษณะ  คมเสวต
ควบคุมโรคติดต่อ และภัยสุขภาพ ศักยภาพให้มคีวามรู้ในการ พื้นที่ต าบลแหลมรัง โรงเรียน, ศพด. 60 คน*150 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ
โครงการที่  4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิและภัยสขุภาพ
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. ระดบัความส าเร็จของจงัหวดั อ าเภอ ในการจดัการภาวะฉกุเฉนิ (EOC) ทางสาธารณสขุของหน่วยงาน ร้อยละ 95

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

เฝ้าระวงัป้องกนัโรคติดต่อ
2.ประชมุเชงิปฏิบัติการในการ /

2.จ านวนผู้ป่วยไขเ้ลือดออก ควบคุมโรคติดต่อในชมุชน 9000
ไมเ่กนิค่า median 
ยอ้นหลัง 5 ปี 3.รณรงค์ และเฝ้าระวงัการเกดิ / / / /

โรคติดต่อในชมุชน
3.อตัราป่วยโรคอบุัติใหม่
อบุัติซ้ า (โรคอจุจาระร่วง 4.รับแจง้ขา่ว และสอบสวนโรค / / / /
โรคมอืเท้าปาก ทางระบาดวทิยา
 โรคไขเ้ลือดออก
โรคอาหารเป็นพิษ
โรคไขห้วดัใหญ)่ เมื่อเกดิโรค
สามารถควบคุมได้ 
ไมใ่ห้เกดิ Gen2
4.มรีะบบการเฝ้าระวงั 
และแจง้เหตุผิดปกติที่
เกี่ยวขอ้งกบัโรคติดต่อ

รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม

โครงการอบรมให้ความรู้ และ 1.เพื่อให้กลุ่มเส่ียงมคีวามรู้ 1.อบรมกลุ่มเส่ียง 8 กลุ่มที่เป็น 1.เป้าหมาย 8 กลุ่มเส่ียง  / 1.ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และ ชมรมอสม.
คัดกรองความเส่ียงต่อวณัโรค เร่ืองโรควณัโรค สาเหตุ เป้าหมายการคัดกรองวณัโรค จ านวน 78 คน เคร่ืองด่ืมในการอบรม จ านวน 60 คน ต.โพธิ์ไทรงาม

 อาการ การป้องกนั และ ด้วยวธิเีอก็ซเรยป์อด คนละ 75 บาท เป็นเงิน 4,500บาท
การรักษา 2.ประชาชนอาย ุ

2.คัดกรองด้วยวาจาในกลุ่ม 35-59 ปี จ านวน 1,490 คน  / 2.ค่าถา่ยเอกสารแบบคัดกรองวณัโรค



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ
โครงการที่  4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิและภัยสขุภาพ
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. ระดบัความส าเร็จของจงัหวดั อ าเภอ ในการจดัการภาวะฉกุเฉนิ (EOC) ทางสาธารณสขุของหน่วยงาน ร้อยละ 95

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

2.เพื่อค้นหากลุ่มเส่ียงเพิ่มเติม ประชาชนทั่วไปที่นอกเหนือจาก ด้วยวาจา จ านวน 1,490 ชดุ ชดุละ 
ที่นอกเหนือจากกลุ่ม 8 กลุ่มเส่ียง ที่มอีาย ุ35-59 ปี 50 สตางค์ เป็นเงิน 745 บาท
เป้าหมายด้วยวธิคัีดกรอง
ด้วยวาจา 3.ประสานงาน และส่งต่อผู้ที่

พบภาวะผิดปกติจากการคัดกรอง
3.เพื่อให้กลุ่มเส่ียงวณัโรค วณัโรคด้วยวธิเีอก็ซเรยป์อด
ได้รับการคัดกรองด้วยวธิกีาร
เอก็ซเรยป์อด และได้รับการ 4.ติดตามเยี่ยมบ้าน ก ากบั
ส่งต่อเพื่อรักษากรณีพบความ การรับประทานยาของกลุ่ม
ผิดปกติ ผู้ป่วยยนืวนัวณัโรค

4.เพื่อติดตามเยี่มบ้าน และ
ก ากบัการรับประทานยา
ผู้ป่วยยนืยนัวณัโรค ให้ได้รับ
การรักษาจนหายขาด

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั 1.เพื่อสร้างเครือขา่ยเฝ้าระวงั 1.ส ารวจลูกน้ าไขวร้ะดับหมู่บ้าน หมู่ 1 - หมู่ 9  /  /  / 1.ค่าพาหนะในการลงพื้นที่ส ารวจลูกน้ า ชมรมอสม.
และควบคุมโรคไขเ้ลือดออก และป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก หมู่บ้านละ 40 หลังคาเรือน ไขวห้มู่บ้าน ระยะทาง 20 กม. ต.โพธิ์ไทรงาม

ภายในชมุชน จ านวน 3 คร้ัง/ปี (ไป-กลับ) กม.ละ 2 บาท จ านวน 94 คน 
2 คร้ัง/ปี เป็นเงิน 7,520 บาท

2.ทุกหมู่บ้านไมเ่ป็นพื้นที่ 2.รณรงค์ และประชาสัมพันธ ์
เส่ียงต่อการเกดิโรคไขเ้ลือดออก การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก
(CI<10, HI<10, BI<50) ในพื้นที่



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ
โครงการที่  4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิและภัยสขุภาพ
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. ระดบัความส าเร็จของจงัหวดั อ าเภอ ในการจดัการภาวะฉกุเฉนิ (EOC) ทางสาธารณสขุของหน่วยงาน ร้อยละ 95

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

3.จ านวนผู้ป่วยไขเ้ลือดออก
ไมเ่กนิค่า median 
ยอ้นหลัง 5 ปี และเกดิ 
Second Generation 
ได้ไมเ่กนิร้อยละ 3 ของ
หมู่บ้านทั้งหมด

โครงการชมุชนบ้านคลองสะแวด 1.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 1.อบรมตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ ตัวแทนครัวเรือนหมู่ 5  / 1.ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ อาหารวา่ง ชมรมอสม.หมู่ 5
ร่วมใจ ปลอดลูกน้ ายงุลาย หมู่ 5 บ้านคลองสะแวด หมู่ 5 บ้านคลองสะแวด บ้านคลองสะแวด และเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ จ านวน 50 คน  บ้านคลองสะแวด
ห่างไกลไขเ้ลือดออก มคีวามรู้เร่ืองการเฝ้าระวงั จ านวน 50 คน คนละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750 บาท

และป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 2.จดัท านวตักรรมถงุสารส้ม 

เพื่อให้ครัวเรือนใชใ้นการป้องกนั  / 2.ค่าวสัดุในการท านวตักรรม สารส้ม 
2.เพื่อศึกษาและประเมนิการ ลูกน้ ายงุลาย จ านวน 100 กก. กก.ละ 20 บาท 
ใชน้วตักรรมในการป้องกนั เป็นเงิน 2,000 บาท เชอืกจ านวน 8 มว้น 
ลูกน้ ายงุลายในพื้นที่หมู่ 5 3.ลงพื้นที่ส ารวจลูกน้ ายงุลาย มว้นละ 60 บาท เป็นเงิน 480 บาท 
บ้านคลองสะแวด กอ่นใชน้วตักรรมสารส้ม และ ผ้าสีส้ม จ านวน 18 เมตร ๆละ50 บาท 

หลังใชน้วตักรรมสารส้ม 1 สัปดาห์ เป็นเงิน 900 บาท 
3.เพื่อให้พื้นที่หมู่ 5 รวมทั้งส้ิน 3,380 บาท
บ้านคลองสะแวดไมเ่ป็นพื้นที่
เส่ียงต่อไขเ้ลือดออก และมี
อตัราป่วยโรคไขเ้ลือดออกใน
หมู่บ้านลดลงจากปี 2563



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ
โครงการที่  4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิและภัยสขุภาพ
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. ระดบัความส าเร็จของจงัหวดั อ าเภอ ในการจดัการภาวะฉกุเฉนิ (EOC) ทางสาธารณสขุของหน่วยงาน ร้อยละ 95

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

แผนงานพัฒนาระบบ 1.มรีะบบควบคุมโรคที่ได้ 1.สนับสนุนวสัดุอปุกณ์ในการ 20,000 บาท (หมวด 5) อบต.โพธิ์ไทรงาม
เฝ้าระวงั และควบคุม มาตรฐาน รวดเร็ว และมี เฝ้าระวงั และควบคุมโรคติดต่อ
โรคไขเ้ลือดออก กรณี ประสิทธภิาพ
ฉกุเฉนิ(กองทุน หมวด 
5) 2.วสัดุ อปุกรณ์ในการเฝ้า 2.มคี าส่ังคณะกรรมการ 

ระวงั และควบคุมโรค และทีมควบคุมโรคตามมาตรฐาน
เพียงพอต่อการใชด้ าเนิน
กจิกรรม

แผนงานเฝ้าระวงั ป้องกนั 1.เพื่อลดอตัราการเสียชวีติ 1ประชมุระดับต าบล ในการก าหนด พื้นที่ 9 หมู่บ้าน สลิล เจริญสุข
อบุัติเหตุ และภัยสุขภาพ จากการจมน้ าของเด็กอายุ และแกป้ัญหาจดุเส่ียงในการเกดิ ต าบลโพธิ์ไทรงาม

น้อยกวา่ 15 ปี ไมเ่กนิ 4.0 อบุัติเหตุ พร้อมทั้งสร้างระบบเฝ้าระวงั
2.เพื่อลดอตัราการเสียชวีติ 2.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ผู้น า, อบต., อสม., 
จากอบุัติเหตุทางถนน ไมเ่กนิ ในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาจดุเส่ียง ประชาชน, องค์กร
14 ต่อแสนปชก. ต่อการเกดิอบุัติเหตุ โดยการมส่ีวนร่วม อื่นๆ

ของภาคีเครือขา่ยระดับต าบล

รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี
แผนงานคัดกรอง ติดตาม และ 1.เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม ่ 1.คัดกรองกลุ่มเส่ียง กลุ่มเส่ียงวณัโรค ไมใ่ชง้บประมาณ พรทิพย ์ เพ็งพันธ์
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยวณัโรค และลดการแพร่เชื้อวณัโรค ด้วยการเอก็ซ์เรยป์อด

ร้อยละ 90
2.เพื่อให้ผู้ป่วยวณัโรค 2.ติดตาม ส่งต่อผู้ที่พบภาวะ อสม., ผู้น าชมุชน, FCT
รายใหมไ่ด้รับการรักษา ผิดปกติที่สงสัยวณัโรค เพื่อรับ



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ
โครงการที่  4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิและภัยสขุภาพ
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. ระดบัความส าเร็จของจงัหวดั อ าเภอ ในการจดัการภาวะฉกุเฉนิ (EOC) ทางสาธารณสขุของหน่วยงาน ร้อยละ 95

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

ตามระบบ ร้อยละ 100 การรักษาแต่แรกเร่ิม

3.เพื่อเฝ้าระวงัภาวะ 3.ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อเฝ้าระวงั
แทรกซ้อนจากการใชย้า ภาวะแทรกซ้อน และการ
และปฏิบัติตนได้ถกูต้อง รับประทานยา
4.เพื่อให้กลุ่มเส่ียงได้รับ
การคัดกรองวณัโรคและส่งต่อ
รับการรักษาในระยะเร่ิม
 ร้อยละ 90
5.เพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยวณัโรค และมผีล
การรักษาหาย ร้อยละ 100

รพ.สต.บางลาย
แผนงานบ าบัดรักษาวณัโรค 1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เอก็ซเรยใ์นกลุ่มเส่ียงโดยรถโมบายเคล่ือนที่ - / ไมใ่ชง้บประมาณ ชยัยทุธ กล่ าสกลุ

ได้รับการคัดกรอง วณัโรค กลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 ได้แก ่ผู้ป่วย

โรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับ
น้ าตาลไมไ่ด้, 
ผู้ป่วยโรคปอด, 
ผู้ป่วย HIV, 
กลุ่มเส่ียงที่มี



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ
โครงการที่  4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิและภัยสขุภาพ
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. ระดบัความส าเร็จของจงัหวดั อ าเภอ ในการจดัการภาวะฉกุเฉนิ (EOC) ทางสาธารณสขุของหน่วยงาน ร้อยละ 95

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

คะแนนการคัด
กรองด้วยวาจา
มากกวา่ 3 
คะแนน, จน
ท.สาธารณสุข

2. เพื่อให้ผู้ป่วย 2.ผู้ป่วยวณัโรครายใหมไ่ด้รับการรักษาตาม กลุ่มผู้ป่วยวณั  -ค่ารถโมบายเพื่อท าการเอก็ซเรย์ รพ.บึงนาราง.
วณัโรครายใหม่ ระบบ โรครายใหม่ บูรณาการร่วมกบัแผน CUP
ได้รับการรักษา
ตามระบบ

3. เพื่อให้เฝ้าระวงั 3.กลุ่มป่วยวณัโรคได้รับการติดตามเยี่ยม  -กลุ่มผู้ป่วยวณัโรค  / ไมใ่ชง้บประมาณ ชยัยทุธ กล่ าสกลุ
ภาวะแทรกซ้อนจากการใชย้า บ้านตามเกณฑ์
และปฏิบัติตนได้ถกูต้อง



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที ่3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ
โครงการที ่6: โครงการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตวัชีว้ัดโครงการ/ 1. อ าเภอมกีารขบัเคลือ่นมาตรการยตุกิารใชส้ารเคมทีางการเกษตรทีม่อัีนตรายสงูร่วมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง (PA)(100) ( อยา่งน้อย 1 เรื่อง )
ค่าเปา้หมาย 2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมรีะบบการแจง้ขา่ว การใช/้ปว่ยจากการสมัผัส สารเคมทีางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สูห่น่วยบริการ (144.90)

1. ร้อยละ 2 ของประชากร อาย ุ15 ปขีึน้ไป ไดร้ับการคัดกรองการใชส้ารเคมทีางเกษตรทีเ่ปน็อันตรายตอ่สขุภาพ
2. ระดบัความส าเร็จคุณภาพของการตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการดา้นยา (ระดบั 3 ทกุตวัชีว้ัดยอ่ย)(ระดบั5)

3. ระดบัความส าเร็จการตรวจเฝ้าระวังคลนิิก (ระดบั 3 ทกุตวัชีว้ัดยอ่ย)

4. ระดบัความส าเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานทีผ่ลติอาหาร (ระดบั 3 ทกุตวัชีว้ัดยอ่ย)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนส่งเสริมและพฒันา 1. เพือ่ใหผู้้บริโภคได้ 1. ตรวจสารปนเปือ้น 1.สถานประกอบการ  /  / งบกองทุนต าบลฯ ในการจดัซ้ือชุด ชมรม คบ.6รพ.สต.
ความปลอดภยัด้านอาหาร รับอาหารที่มีความ ในอาหาร น้ าแขง็ ได้แก ่ร้านช า แผงลอย ทดสอบสารปนเปือ้นในผลิตภณัฑ์สุขภาพ

ปลอดภยัตามเกณฑ์ และน้ าด่ืม  ร้านอาหาร 
ที่ก าหนด ร้านจ าหน่ายอาหารสด 

ตลาดนัด สถานที่
ผลิตน้ าแขง็/น้ าด่ืม

2.ใหค้วามรู้และยกระดับ  /  / ชมรม คบ.6รพ.สต.
2. อาหารแปรรูป หรือ มาตรฐานสถานประกอบการ
ผลิตภณัฑ์ OTOP 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3. ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 1.สถานที่ผลิตอาหาร  /  / งาน คบ.รพ.บงึนาราง
Primary GMP แปรรูป. หรือผลิตภณัฑ์ แปรรูป หรือผลิตภณัฑ์         สสอ.บงึนาราง

OTOP. 2.สถานที่ผลิตอาหาร
3.ค้นหานวตักรรมดูแล แปรรูป หรือผลิตภณัฑ์ 
สุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค/ OTOP

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีพ .ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที ่3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ
โครงการที ่6: โครงการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตวัชีว้ัดโครงการ/ 1. อ าเภอมกีารขบัเคลือ่นมาตรการยตุกิารใชส้ารเคมทีางการเกษตรทีม่อัีนตรายสงูร่วมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง (PA)(100) ( อยา่งน้อย 1 เรื่อง )
ค่าเปา้หมาย 2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมรีะบบการแจง้ขา่ว การใช/้ปว่ยจากการสมัผัส สารเคมทีางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สูห่น่วยบริการ (144.90)

1. ร้อยละ 2 ของประชากร อาย ุ15 ปขีึน้ไป ไดร้ับการคัดกรองการใชส้ารเคมทีางเกษตรทีเ่ปน็อันตรายตอ่สขุภาพ
2. ระดบัความส าเร็จคุณภาพของการตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการดา้นยา (ระดบั 3 ทกุตวัชีว้ัดยอ่ย)(ระดบั5)

3. ระดบัความส าเร็จการตรวจเฝ้าระวังคลนิิก (ระดบั 3 ทกุตวัชีว้ัดยอ่ย)

4. ระดบัความส าเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานทีผ่ลติอาหาร (ระดบั 3 ทกุตวัชีว้ัดยอ่ย)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีพ .ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

อาหารปลอดภยัสนับสนุน 
อสม.เชี่ยวชาญด้าน คบ. 4.ประชุมเชิงปฎบิติัการ แกนน าชมรม คบ.  / ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม/อาหารกลางวนั รัฐติยาพร  มั่นมาตย์

แลกเปล่ียนเรียนรู้งาน ชมรมละ 48 คน 10400 56 คนx100 บาท  เปน็เงิน 5,600 บาท
คุ้มครองผู้บริโภค บคุลากร 8 คน ค่าพาหน าหรับแกนน าชมรม 

48 คน x100 บาท  เปน็เงิน 4,800 บาท
งบ (PP)

รพ.สต.โพธไิทรงาม
โครงการอาสาสมัครใส่ใจ 1.เพือ่ใหค้ณะกรรมการ และ 1.อบรมฟืน้ฟคูวามรู้ 1.สถานประกอบการ  / 1.ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ อาหารวา่ง ชมรม
ผู้บริโภค แกนน าคุ้มครองผู้บริโภคมี คณะกรรมการ และแกนน า ในพืน้ที่ จ านวน แหง่ 3,000 และเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ ในการอบรมฟืน้ฟู คุ้มครอง

ความรู้เพิม่ขึน้ร้อยละ 80 คุ้มครองผู้บริโภค ด้านงาน คณะกรรมการ และแกนน าคุ้มครอง ผู้บริโภคต.
คุ้มครองผู้บริโภค และ ผู้บริโภคจ านวน 30 คน คนละ 75 บาท โพธิไ์ทรงาม
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง  เปน็งิน 2,250 บบาท

1.ร้านอาหาร แผงลอย 1.ตรวจประเมินมาตรฐาน 2.คณะกรรมการ  /  / 2.ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ 
จ าหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์ สถานประกอบการทุก ชมรมจ านวน 20 คน 500 500 ในการประชุมก ากบั และติดตามการ



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที ่3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ
โครงการที ่6: โครงการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตวัชีว้ัดโครงการ/ 1. อ าเภอมกีารขบัเคลือ่นมาตรการยตุกิารใชส้ารเคมทีางการเกษตรทีม่อัีนตรายสงูร่วมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง (PA)(100) ( อยา่งน้อย 1 เรื่อง )
ค่าเปา้หมาย 2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมรีะบบการแจง้ขา่ว การใช/้ปว่ยจากการสมัผัส สารเคมทีางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สูห่น่วยบริการ (144.90)

1. ร้อยละ 2 ของประชากร อาย ุ15 ปขีึน้ไป ไดร้ับการคัดกรองการใชส้ารเคมทีางเกษตรทีเ่ปน็อันตรายตอ่สขุภาพ
2. ระดบัความส าเร็จคุณภาพของการตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการดา้นยา (ระดบั 3 ทกุตวัชีว้ัดยอ่ย)(ระดบั5)

3. ระดบัความส าเร็จการตรวจเฝ้าระวังคลนิิก (ระดบั 3 ทกุตวัชีว้ัดยอ่ย)

4. ระดบัความส าเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานทีผ่ลติอาหาร (ระดบั 3 ทกุตวัชีว้ัดยอ่ย)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีพ .ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

CFGT ร้อยละ 85 ประเภท ด าเนินงาน จ านวน 20 คน คนละ 25 
บาท 2 คร้ัง เปน็เงิน 1,000 บาท

2.ตลาดสดประเภทที่ 2 ผ่าน 2.ตรวจประเมินมาตรฐาน 3.โรงเรียน 4 แหง่  /  / 3.เหมาจา่ยค่าพาหนะในการลงพืน้ที่
เกณฑ์ตลาดนัดน่าซ้ือ ร้อยละ ตลาดนัดประเภทที่ 2 800 800 ประเมินสถานประกอบการ ตลาดนัด 

100 ร่วมกบัเครือขา่ยคุ้มครอง และตลาดสด จ านวน 2 คัน คันละ 
ผู้บริโภค 200 บาท คร้ังละ 2 วนั จ านวน 2 

คร้ัง/ป ีเปน็เงิน 1,600 บาท
3.โรงอาหารภายในโรงเรียน 3.การตรวจประเมินโรง 4.แกนน าอย.น้อย / 1.ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ อาหาร และนมภายใน รร.ละ 30 คน 3,000 ในการอบรมใหค้วามรู้แกนน าอย .น้อย
100 และนมโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียน และศพด . ภายในโรงเรียน จ านวน 30 คน คนละ 

25 บาท 4 โรงเรียน เปน็เงิน 3,.000 บาท

4.ส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์ 4.ใหค้ าแนะน ามาตรฐาน / 2.เหมาจา่ยค่าพาหนะในการลงพืน้ที่
มาตรฐานส้วมสาธารณะ ส้วมสาธารณะ (HAS) 400 อบรมแกนน าอย.น้อย 1 คัน วนัละ 2 



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที ่3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ
โครงการที ่6: โครงการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตวัชีว้ัดโครงการ/ 1. อ าเภอมกีารขบัเคลือ่นมาตรการยตุกิารใชส้ารเคมทีางการเกษตรทีม่อัีนตรายสงูร่วมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง (PA)(100) ( อยา่งน้อย 1 เรื่อง )
ค่าเปา้หมาย 2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมรีะบบการแจง้ขา่ว การใช/้ปว่ยจากการสมัผัส สารเคมทีางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สูห่น่วยบริการ (144.90)

1. ร้อยละ 2 ของประชากร อาย ุ15 ปขีึน้ไป ไดร้ับการคัดกรองการใชส้ารเคมทีางเกษตรทีเ่ปน็อันตรายตอ่สขุภาพ
2. ระดบัความส าเร็จคุณภาพของการตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการดา้นยา (ระดบั 3 ทกุตวัชีว้ัดยอ่ย)(ระดบั5)

3. ระดบัความส าเร็จการตรวจเฝ้าระวังคลนิิก (ระดบั 3 ทกุตวัชีว้ัดยอ่ย)

4. ระดบัความส าเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานทีผ่ลติอาหาร (ระดบั 3 ทกุตวัชีว้ัดยอ่ย)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีพ .ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

(HAS) รร. จ านวน 2 วนั วนัละ 200 บาท 
เปน็เงิน 400 บาท

5.เพือ่สร้างเครือขา่ยแกน 5.อบรมแกนน าอย.น้อยใน
น าอย.น้อยในโรงเรียน โรงเรียน

รพ.สต.บา้นใหมส่ามคัคี

อาหารปลอดโรค 1 เพือ่เฝ้าระวงัความปลอด 1 ตรวจมาตรฐานตลาดนัด ร้านค้า ตลาดนัด / / ค่าอาหารวา่ง  คนละ กองทุนหลัก

ผู้บริโภคปลอดภยั ของอาหารและส่งเสริม 4 แหง่ แหง่ละ 25 บาท จ านวน 8 คน ประกนัสุขภาพ

สถานประกอบการใหไ้ด้ 2 คร้ัง/ปี จ านวน 8 คร้ัง ต าบลแหลมรัง

มาตรฐาน รวมเงิน 1,600.00 บาท

2  ตรวจมาตรฐานร้าน ร้านขายของช า / / ค่าอาหารและอาหารวา่ง

ขายของช า 30 ร้าน แหง่ละ คนละ 100 บาท

2 คร้ัง/ปี จ านวน 8 คน จ านวน



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที ่3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ
โครงการที ่6: โครงการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตวัชีว้ัดโครงการ/ 1. อ าเภอมกีารขบัเคลือ่นมาตรการยตุกิารใชส้ารเคมทีางการเกษตรทีม่อัีนตรายสงูร่วมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง (PA)(100) ( อยา่งน้อย 1 เรื่อง )
ค่าเปา้หมาย 2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมรีะบบการแจง้ขา่ว การใช/้ปว่ยจากการสมัผัส สารเคมทีางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สูห่น่วยบริการ (144.90)

1. ร้อยละ 2 ของประชากร อาย ุ15 ปขีึน้ไป ไดร้ับการคัดกรองการใชส้ารเคมทีางเกษตรทีเ่ปน็อันตรายตอ่สขุภาพ
2. ระดบัความส าเร็จคุณภาพของการตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการดา้นยา (ระดบั 3 ทกุตวัชีว้ัดยอ่ย)(ระดบั5)

3. ระดบัความส าเร็จการตรวจเฝ้าระวังคลนิิก (ระดบั 3 ทกุตวัชีว้ัดยอ่ย)

4. ระดบัความส าเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานทีผ่ลติอาหาร (ระดบั 3 ทกุตวัชีว้ัดยอ่ย)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีพ .ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง

4 วนั เปน็เงิน3,200.00บาท

3  ตรวจมาตรฐานร้านขาย ร้านขายอาหาร / /  -ค่าอาหารและอาหารวา่ง

อาหารแผงลอย แผงลอย คนละ 100 บาท จ านวน 8 คน 

11 ร้าน แหง่ละ จ านวน 2 วนั เปน็เงิน  1,600 บาท

2 คร้ัง/ปี

2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1 ฟืน้ฟคูวามรู้ อย.น้อยในโรงเรียน เด็กนักเรียน / /  -ค่าอาหารและอาหารวา่ง

ของภาคีใหเ้ขม้แขง็ จ านวน 20 คน คนละ 100 บาท จ านวน 20 คน
โรงเรียนละ 10  คน เปน็เงิน 2,000.00บาท

 -ค่าอาหารวา่ง  คนละ
(ค่าวสัดุ วทิยาศาสตร์วสัดุส านักงาน )
11,600.00  บาท 
รวมงบระมาณทั้งส้ิน
             20,000 บาท



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที ่3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ
โครงการที ่6: โครงการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตวัชีว้ัดโครงการ/ 1. อ าเภอมกีารขบัเคลือ่นมาตรการยตุกิารใชส้ารเคมทีางการเกษตรทีม่อัีนตรายสงูร่วมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง (PA)(100) ( อยา่งน้อย 1 เรื่อง )
ค่าเปา้หมาย 2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมรีะบบการแจง้ขา่ว การใช/้ปว่ยจากการสมัผัส สารเคมทีางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สูห่น่วยบริการ (144.90)

1. ร้อยละ 2 ของประชากร อาย ุ15 ปขีึน้ไป ไดร้ับการคัดกรองการใชส้ารเคมทีางเกษตรทีเ่ปน็อันตรายตอ่สขุภาพ
2. ระดบัความส าเร็จคุณภาพของการตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการดา้นยา (ระดบั 3 ทกุตวัชีว้ัดยอ่ย)(ระดบั5)

3. ระดบัความส าเร็จการตรวจเฝ้าระวังคลนิิก (ระดบั 3 ทกุตวัชีว้ัดยอ่ย)

4. ระดบัความส าเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานทีผ่ลติอาหาร (ระดบั 3 ทกุตวัชีว้ัดยอ่ย)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีพ .ศ. 2564  คปสอ.บงึนาราง



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
โครงการที่  7. โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. อ าเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยตุกิารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสงูร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (PA)(100) ( อยา่งน้อย 1 เรือ่ง )
ค่าเป้าหมาย 2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจง้ข่าว การใช/้ป่วยจากการสมัผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)

3. อ าเภอมีการจดัท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ดา้นเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจบ็ป่วยหรือเสยีชีวติจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีากขึ้นไป(100)

1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีาก Plus (100)

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อ าเภอมีระบบจดัการปัจจยัเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มที่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพผ่านเกณฑ์ระดบัพ้ืนฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนพัฒนางานอนามยั 1.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ 1.หน่วยบริการทุกแห่งมแีละประกาศใช้ หน่วยบริการ 7 แห่ง / รพ.,รพ.สต.ทุกแห่ง
ส่ิงแวดล้อม และอาชวีอนามยั มาตรฐาน GREEN&CLEAN นโยบายGREEN&CLEAN Hospital

Hospital ตามเกณฑ์ร้อยละ 
90 (ระดับดี ร้อยละ 100 ขอ้ 
1-12, ระดับดีมาก ร้อยละ 85
 ขอ้ 13.14, ระดับ Plus ร้อย
ละ 85 ขอ้ 15-16)

2.มกีารจดัการมลูฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย / / / / รพ.,รพ.สต.ทุกแห่ง
กฎกระทรวงวา่ด้วยการจดัการมลูฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ.2545 และบันทึกขอ้มลูในโปรแกรม
ก ากบัการขนส่งมลูฝอยติดเชื้อ

3.มกีารคัดแยกมลูฝอยทั่วไป ไปยงัที่พักรวม / / / / รพ.,รพ.สต.ทุกแห่ง
มลูฝอยอยา่งถกูสุขลักษณะ (มกีระบวนการ 
วธิกีาร ผลลัพธ ์และประเมนิการลด/เพิ่มของ
ขยะ)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
โครงการที่  7. โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. อ าเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยตุกิารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสงูร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (PA)(100) ( อยา่งน้อย 1 เรือ่ง )
ค่าเป้าหมาย 2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจง้ข่าว การใช/้ป่วยจากการสมัผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)

3. อ าเภอมีการจดัท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ดา้นเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจบ็ป่วยหรือเสยีชีวติจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีากขึ้นไป(100)

1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีาก Plus (100)

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อ าเภอมีระบบจดัการปัจจยัเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มที่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพผ่านเกณฑ์ระดบัพ้ืนฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

4.พัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และ / / / / รพ.,รพ.สต.ทุกแห่ง
ปลอดภยัที่อาคารผู้ป่วยนอก

5.มมีาตรการประหยดัพลังงานที่เป็นรูปธรรม / / / / รพ.,รพ.สต.ทุกแห่ง
เกดิการปฏบััติตามมาตรการที่ก าหนดร่วมกนั
ทั้งองค์กร (มผู้ีรับผิดชอบ มาตรการ ผลลัพธ์
เป็นรูปธรรม)

6.มกีารจดัส่ิงแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและ / / / / รพ.,รพ.สต.ทุกแห่ง
นอกอาคาร โดยเพิ่มพื้นที่สีเขยีว และพื้นที่
พักผ่อนส าหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับบริการ

แผนพัฒนางานอนามยั 1.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ 1.มกีารส่งเสริมกจิกรรมที่เอื้อต่อการมสุีขภาพ / / / / รพ.,รพ.สต.ทุกแห่ง
ส่ิงแวดล้อม และอาชวีอนามยั มาตรฐาน GREEN&CLEAN ที่ดีแบบองค์รวม ได้แก ่กจิกรรมทางกาย 

Hospital ตามเกณฑ์ร้อยละ กจิกรรมให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับ
90 (ระดับดี ร้อยละ 100 ขอ้ บริการของผู้ป่วยและญาติ
1-12, ระดับดีมาก ร้อยละ 85



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
โครงการที่  7. โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. อ าเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยตุกิารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสงูร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (PA)(100) ( อยา่งน้อย 1 เรือ่ง )
ค่าเป้าหมาย 2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจง้ข่าว การใช/้ป่วยจากการสมัผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)

3. อ าเภอมีการจดัท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ดา้นเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจบ็ป่วยหรือเสยีชีวติจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีากขึ้นไป(100)

1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีาก Plus (100)

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อ าเภอมีระบบจดัการปัจจยัเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มที่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพผ่านเกณฑ์ระดบัพ้ืนฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

 ขอ้ 13.14, ระดับ Plus ร้อย
ละ 85 ขอ้ 15-16)

2.สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยนอกใน / / / /
โรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภบิาลอาหารของ
กรมอนามยั (ผลการส่งตัวอยา่งอาหาร และ
ภาชนะส่งเพาะเชื้อ Total Coli form)

3.ร้อยละ 80 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้ / / / /
มาตรฐานสุขาภบิาลอาหารของกรมอนามยั

4.จดัให้บริการน้ าด่ืมสะอาดที่อาคารผู้ป่วย รพ.สต. 6 แห่ง, รพ. 1 / / 1.ค่าชดุตรวจ อ11 ชดุละ 802.50 บาทต่อ ทิพยว์รรณ
นอก และผู้ป่วยใน (ตรวจมาตรฐานน้ าด่ืมด้วย  แห่ง 1605 1605 20 ตัวอยา่ง จ านวน 4 ชดุ (80 ตัวอยา่ง) 
ชดุทดสอบ อ 11 ทุก 3 เดือน) เป็นเงิน 3,210 บาท

5.มกีารจดัการมลูฝอยครบทุกประเภทถกู / / / /
สุขลักษณะ "การจดัการมลูฝอยที่เป็นพิษ หรือ



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
โครงการที่  7. โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. อ าเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยตุกิารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสงูร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (PA)(100) ( อยา่งน้อย 1 เรือ่ง )
ค่าเป้าหมาย 2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจง้ข่าว การใช/้ป่วยจากการสมัผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)

3. อ าเภอมีการจดัท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ดา้นเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจบ็ป่วยหรือเสยีชีวติจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีากขึ้นไป(100)

1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีาก Plus (100)

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อ าเภอมีระบบจดัการปัจจยัเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มที่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพผ่านเกณฑ์ระดบัพ้ืนฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

อนัตราย" (มกีระบวนการ วธิกีาร ผลลัพธ ์
และประเมนิการลด/เพิ่มของขยะ)

6.พัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และ / / / /
ปลอดภยัที่อาคารผู้ป่วยใน

7.มกีารส่งเสริมให้เกดินวตักรรม GREEN / / / /
โดยการน าไปใชป้ระโยชน์และเกดิการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือขา่ยโรงพยาบาล
และชมุชน

โครงการพัฒนามาตรฐาน 1.เพื่อให้หน่วยบริการผ่าน 1.ประเมนิสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างานโดย หน่วยบริการ 7 แห่ง / 1.ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ อาหารวา่ง และ กานต์ศิรัส
งานส่ิงแวดล้อม และอาชี เกณฑ์มาตรฐานสถานที่ คณะกรรมการระดับจงัหวดั พร้อมมอบเกยีรติ 1000 เคร่ืองด่ืม 2 มื้อในการประเมนิมาตรฐาน
วอนามยัหน่วยบริการ ท างานน่าอยู่น่าท างาน บัตรให้แกห่น่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างานของ
สุขภาพ คณะกรรมการระดับจงัหวดั จ านวน 10 คน 

คนละ 100 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
โครงการที่  7. โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. อ าเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยตุกิารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสงูร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (PA)(100) ( อยา่งน้อย 1 เรือ่ง )
ค่าเป้าหมาย 2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจง้ข่าว การใช/้ป่วยจากการสมัผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)

3. อ าเภอมีการจดัท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ดา้นเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจบ็ป่วยหรือเสยีชีวติจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีากขึ้นไป(100)

1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีาก Plus (100)

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อ าเภอมีระบบจดัการปัจจยัเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มที่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพผ่านเกณฑ์ระดบัพ้ืนฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

2.เพื่อให้หน่วยบริการผ่าน 2.ประเมนิหน่วยบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน หน่วยบริการ 7 แห่ง / 2.ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ อาหารวา่ง กานต์ศิรัส
เกณฑ์มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital โดย 2000 และเคร่ืองด่ืม 2 มื้อในการประเมนิมาตรฐาน
GREEN&CLEAN Hospital คณะกรรมการระดับอ าเภอ สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างานของคณะกรรมการ
ระดับดีมาก ร้อยละ 85 ระดับจงัหวดั จ านวน 10 คน คนละ 100 บาท

 ระยะเวลา 2 วนั เป็นเงิน 2,000 บาท

3.เพื่อให้รพช.ในเขตพื้นที่ 3.ประเมนิหน่วยบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน หน่วยบริการ 7 แห่ง / 3.ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ อาหารวา่ง กานต์ศิรัส
อ าเภอบึงนารางผ่นาเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก และ 1000 และเคร่ืองด่ืม 2 มื้อในการประเมนิมาตรฐาน
มาตรฐาน GREEN&CLEAN ระดับ Plus (เฉพาะรพ.บึงนาราง) โดย สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างานของ
Hospital ระดับ Plus คณะกรรมการระดับจงัหวดั คณะกรรมการระดับจงัหวดั จ านวน 10 คน 

คนละ 100 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท

รพ.บึงนาราง
แผนงานบริหาร 1.เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาล 1.ประชมุคณะท างาน คณะท างาน / / / / ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืมผู้ร่วมประชมุจ านวน ทิพยว์รรณ ยิ้มจั่น

จดัการส่ิงแวดล้อม มกีารพัฒนาอนามยัส่ิงแวดล้อมได้ อนามยัส่ิงแวดล้อม จ านวน อนามยั 250 250 250 250 10 คน คนละ 25 บาท เป็นเงิน 250 บาท/คร้ัง 

ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 4 คร้ัง ส่ิงแวดล้อม จ านวน 4 คร้ัง เป็นเงิน 1,000 บาท

Hospital



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
โครงการที่  7. โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. อ าเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยตุกิารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสงูร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (PA)(100) ( อยา่งน้อย 1 เรือ่ง )
ค่าเป้าหมาย 2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจง้ข่าว การใช/้ป่วยจากการสมัผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)

3. อ าเภอมีการจดัท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ดา้นเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจบ็ป่วยหรือเสยีชีวติจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีากขึ้นไป(100)

1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีาก Plus (100)

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อ าเภอมีระบบจดัการปัจจยัเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มที่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพผ่านเกณฑ์ระดบัพ้ืนฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

2.เพื่อประเมนิคุณภาพ 2.ส่งตรวจน้ าเสีย น้ าทิ้ง น้ าเสียกอ่นเขา้ / / ส่งตรวจกรมอนามยั 1,800/ตัวอยา่ง จ านวน ทิพยว์รรณ ยิ้มจั่น

น้ าด่ืม/บริโภค ในรพ. กอ่นเขา้ระบบ 2 คร้ัง/ปี ระบบและน้ า 3600 3600 2 ตัวอยา่ง เป็นเงิน 3,600 บาท/คร้ัง 

เสียกอ่นปล่อยสู่ จ านวน 2 คร้ัง   เป็นเงิน 7,200 บาท

ธรรมชาติ             

3.ส่งตรวจน้ าบริโภค 2 ต้นท่อระบบจา่ย / / ส่งตรวจกรมอนามยั 2,600/ตัวอยา่ง จ านวน 2 ทิพยว์รรณ ยิ้มจั่น

คร้ัง/ปี น้ าและปลายท่อ 5200 5200 ตัวอยา่งเป็นเงิน 5,200 บาท/คร้ัง 

ระบบจา่ยน้ า   จ านวน 2 คร้ัง    เป็นเงิน 10,400 บาท

(ER)

4. ตรวจมาตรฐานน้ าด่ืม จดุตรวจน้ าด่ืม / / / / ทิพยว์รรณ ยิ้มจั่น

ด้วยชดุทดสอบ อ11 ในน้ า ในรพ.

บริโภคทุก 3 เดือน

5.ตรวจสอบคุณภาพน้ า ระบบประปา / / / / ค่าชดุทดสอบชดุทดสอบความเป็นกรด-ด่าง / ทิพยว์รรณ /

ปะปาด้วยชดุทดสอบ อ31 รพ. 250 250 250 250 คลอรีน ราคา 1,000 บาท เพลิน หมื่นต่างใจ

(ทุกวนัจนัทร์)



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
โครงการที่  7. โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. อ าเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยตุกิารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสงูร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (PA)(100) ( อยา่งน้อย 1 เรือ่ง )
ค่าเป้าหมาย 2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจง้ข่าว การใช/้ป่วยจากการสมัผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)

3. อ าเภอมีการจดัท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ดา้นเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจบ็ป่วยหรือเสยีชีวติจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีากขึ้นไป(100)

1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีาก Plus (100)

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อ าเภอมีระบบจดัการปัจจยัเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มที่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพผ่านเกณฑ์ระดบัพ้ืนฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการการ 1.เพื่อให้บุคลากรใน 1.อบรมเชงิปฏบิัติการการ 1.เจา้หน้าที่รพ. / ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อมื้อละ 50 บาท มนต์ชยั สิงโตทอง

ป้องกนัอคัคีภยัภายใน โรงพยาบาลมคีวามรู้ ป้องกนัอคัคีภยัภายใน บึงนาราง 23400 อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อมื้อละ 25 บาท

โรงพยาบาล ทักษะ มคีวามพร้อมใน โรงพยาบาล จ านวน 60 คน ผู้เขา้อบรมจ านวน 60 คน(2 รุ่นๆละ 30 คน) 

การป้องกนัอคัคีภยั และ แบ่งเป็น 2 รุ่น คนละ 100 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท

รองรับภาวะฉกุเฉนิ ลด ค่าตอบแทนวทิยากร จ านวน 1 คน 7 ชั่วโมง 

การสูญเสียชวีติและ ชั่วโมงละ 600 บาท ระยะเวลา 2 วนั 

ทรัพยสิ์นของ เป็นเงิน 8,400 บาท

โรงพยาบาล ค่าวสัดุ ได้แก ่แกซ๊ ถงัดับเพลิง น้ ามนัพืช 

น้ ามนัเบนซิล เป็นเงิน 9,000 บาท

เป็นเงินทั้งหมด 23,400 บาท

2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2.คัดแยก เกบ็ขน และก าจดัมลูฝอยติดเชื้อ รพ./รพสต./ / / / / ทิพยว์รรณ ยิ้มจั่น

GREEN&CLEAN Hospital โดยวธิกีารที่เหมาะสม มคุีณภาพ ปลอดภยั คลินิกเอกชน/

 ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 ระดับดี ตามมาตรฐาน คลินิกสัตว/์

ร้อยละ 100 ขอ้ 1-12 ,ระดับดีมาก ชมุชน



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
โครงการที่  7. โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. อ าเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยตุกิารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสงูร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (PA)(100) ( อยา่งน้อย 1 เรือ่ง )
ค่าเป้าหมาย 2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจง้ข่าว การใช/้ป่วยจากการสมัผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)

3. อ าเภอมีการจดัท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ดา้นเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจบ็ป่วยหรือเสยีชีวติจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีากขึ้นไป(100)

1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีาก Plus (100)

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อ าเภอมีระบบจดัการปัจจยัเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มที่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพผ่านเกณฑ์ระดบัพ้ืนฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

ร้อยละ 85 ขอ้ 13,14 

3.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3.ลงขอ้มลูใน โปรแกรมก ากบัการขนส่ง รพ./รพสต. / / / / ทิพยว์รรณ ยิ้มจั่น/

GREEN&CLEAN Hospital มลูฝอยติดเชื้อที่เวบ็ไซด์กรมอนามยั ดนัย  สีขาว

 ตามเกณฑ์ร้อยละ 90 ระดับดี ให้ครบถว้นภายใน 30 วนั 

ร้อยละ 100 ขอ้ 1-12 ,ระดับดีมาก 

ร้อยละ 85 ขอ้ 13-14 4.จดัอบรมฟื้นฟูความรู้เร่ือง IC/การคัด จนท. สสอ./ บูรณาการร่วมกบัแผนรพ.สต.ติดดาว กานต์ศิรัส เชื้อวรีะชน

 ระดับดีมาก Plus แยกขยะและการบริหารความเส่ียง รพ./รพสต.

 ร้อยละ 85 ขอ้ 15-16 ในการท างาน

5.พัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอและ / / / / ทิพยว์รรณ ยิ้มจั่น

ปลอดภยัที่อาคารผู้ป่วยนอก

6.มมีาตรการประหยดัพลังงานที่เป็นรูปธรรม จนท รพ. / / / / ทิพยว์รรณ ยิ้มจั่น

ปฎบิัติตามมาตรการที่ก าหนดร่วมกนั

ทั้งองค์กร



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
โครงการที่  7. โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. อ าเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยตุกิารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสงูร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (PA)(100) ( อยา่งน้อย 1 เรือ่ง )
ค่าเป้าหมาย 2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจง้ข่าว การใช/้ป่วยจากการสมัผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)

3. อ าเภอมีการจดัท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ดา้นเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจบ็ป่วยหรือเสยีชีวติจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีากขึ้นไป(100)

1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีาก Plus (100)

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อ าเภอมีระบบจดัการปัจจยัเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มที่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพผ่านเกณฑ์ระดบัพ้ืนฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

7.มกีารจดัส่ิงแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและ จนท รพ. / / / / ทิพยว์รรณ ยิ้มจั่น

ภายนอกอาคาร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขยีวและ

ที่พักผ่อนส าหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับ

บริการ กจิกรรม 5 ส ทุกวนัพุธ

8. มกีารส่งเสริมกจิกรรมที่เอื้อต่อการมี จนท รพ. / / / / ทิพยว์รรณ ยิ้มจั่น

สุขภาพดีแบบองค์รวม ทุกวนัพุธที่ 2 เดือน

9. มกีารจดัการมลูฝอยครบทุกประเภทถกู จนท รพ. / / / / ทิพยว์รรณ ยิ้มจั่น

สุขลักษณะ "การจดัการมลูฝอยที่เป็นพิษ

หรืออนัตราย"

10. มกีารส่งเสริมให้เกดินวตักรรมGREEN จนท รพ. / / / / ทิพยว์รรณ ยิ้มจั่น

โดยน าไปใชป้ระโยชน์และเกดิการแลกเปล่ียน

เรียนรู้กบัเครือขา่ยโรงพยาบาลและชมุชน



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
โครงการที่  7. โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. อ าเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยตุกิารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสงูร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (PA)(100) ( อยา่งน้อย 1 เรือ่ง )
ค่าเป้าหมาย 2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจง้ข่าว การใช/้ป่วยจากการสมัผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)

3. อ าเภอมีการจดัท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ดา้นเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจบ็ป่วยหรือเสยีชีวติจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีากขึ้นไป(100)

1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีาก Plus (100)

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อ าเภอมีระบบจดัการปัจจยัเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มที่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพผ่านเกณฑ์ระดบัพ้ืนฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

11.สร้างเครือขา่ยการ รพ.บึงนาราง / / / / ทิพยว์รรณ ยิ้มจั่น

พัฒนา GREEN ลงสู่ชมุชน

เพื่อให้เกดิ GREEN 

Community

12.โรงพยาบาลผ่าน รพ.บึงนาราง / / / / ทิพยว์รรณ ยิ้มจั่น

มาตรฐานการจดับริการอา

ชวีอนามยัและเวชกรรม

ส่ิงแวดล้อมระดับเร่ิมต้น

พัฒนา

แผนงานการจดับริการ 1.โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน 1.ประชมุคณะกรรมการ คณะกรรมการ / / / / บูรณาการร่วมกบัประชมุ ทิพยว์รรณ ยิ้มจั่น

อาชวีอนามยัและเวช การจดับริการอาชวีอนามยั อาชวีอนามยัและเวชกรรม อาชวีอนามยั คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

กรรมส่ิงแวดล้อม และเวชกรรมส่ิงแวดล้อมระดับเร่ิมต้นพัฒนาส่ิงแวดล้อม



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
โครงการที่  7. โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. อ าเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยตุกิารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสงูร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (PA)(100) ( อยา่งน้อย 1 เรือ่ง )
ค่าเป้าหมาย 2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจง้ข่าว การใช/้ป่วยจากการสมัผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)

3. อ าเภอมีการจดัท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ดา้นเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจบ็ป่วยหรือเสยีชีวติจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีากขึ้นไป(100)

1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีาก Plus (100)

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อ าเภอมีระบบจดัการปัจจยัเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มที่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพผ่านเกณฑ์ระดบัพ้ืนฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

2.เพื่อบริหารจดัการความ 2.เดินส ารวจและประเมนิ คณะกรรมการ / คณะกรรมการ

เส่ียงของบุคลากรใน ความเส่ียงจากการท างาน อาชวีอนามยั อาชวีอนามยั

โรงพยาบาล ของบุคลากรใน

โรงพยาบาล

3.จดัท าแผนในการจดัการ คณะกรรมการ / / คณะกรรมการ

ปัจจยัเส่ียงในการท างาน อาชวีอนามยัร่วมกบั

ของแต่ละฝ่าย จนท.รพ.

4.ตรวจประเมนิ กรมสนับสนุน ทิพยว์รรณ ยิ้มจั่น/

สภาพแวดล้อมการท างาน บริการสุขภาพ มนต์ชยั สิงห์โตทอง

ด้วยเคร่ืองมอือาชวีสุข

ศาสตร์โดย กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ

โครงการการจดับริการ 1.เพื่อให้บุคลากรใน 1.จดัอบรมด้านอาชวีอนา จนท.โรงพยาบาล   / ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อๆละ 25 บาท ทิพยว์รรณ ยิ้มจั่น

อาชวีอนามยัและเวช โรงพยาบลมคีวามรู้ ทักษะ มยัความปลอดภยัและ บึงนาราง 68 คน 3500 ผู้เขา้อบรม 68 คน เป็นเงิน 1,700 บาท                          



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
โครงการที่  7. โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
ตวัชี้วดัโครงการ/ 1. อ าเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยตุกิารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสงูร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (PA)(100) ( อยา่งน้อย 1 เรือ่ง )
ค่าเป้าหมาย 2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจง้ข่าว การใช/้ป่วยจากการสมัผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)

3. อ าเภอมีการจดัท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ดา้นเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจบ็ป่วยหรือเสยีชีวติจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีากขึ้นไป(100)

1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดมีาก Plus (100)

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อ าเภอมีระบบจดัการปัจจยัเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มที่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพผ่านเกณฑ์ระดบัพ้ืนฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วตัถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จา่ย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจา่ย
งบประมาณ

กรรมส่ิงแวดล้อม และสามารถ น าความรู้ที่ได้ สภาพแวดล้อมในการ  2 รุ่นๆละ 34 คน  ค่าวทิยากร 300 บาทจ านวน 6 ชั่วโมง 

ไปใชใ้นการท างาน ท างานให้กบับุคลากรใน เป็นเงิน 1,800 บาท                                                     

โรงพยาบาล เงินทั้งหมด 3,500 บาท

แผนงานการจดับริการ เพื่อคัดกรองความเส่ียงการ 1.ตรวจสุขภาพประจ าปีใน สสอ./รพ./รพ.สต / กลุ่มการพยาบาล

อาชวีอนามยัและเวช เกดิโรคในบุคลากร เจา้หน้าที่พร้อมสรุปผล

กรรมส่ิงแวดล้อม การตรวจสุขภาพประจ าปี

เพื่อสร้างเสิมภมูคุ้ิมกนัโรค 2.ให้บริการวคัวนีป้องกนั สสอ./รพ./รพ.สต / กลุ่มการพยาบาล

ที่จ าเป็นแกบุ่คลากร โรคในเจา้หน้าที่ตามความเส่ียง

เพื่อป้องกนัการติดเชื้อจาก 3.จดัหา PPE ที่เหมาะสม รพ./รพ.สต / / / / กลุ่มการพยาบาล

การสัมผัสสารคัดหล่ังจาก และเพียงพอพร้อมใชเ้มื่อปฏบิัติงาน
การให้บริการ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ
โครงการที ่8. โครงการพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 33 หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเปิดให้บริการ

ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละ 50ของอ าเภอมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

1.ร้อยละ 18 ของคลินิกหมอครอบครัวทีเ่ปิดด าเนินการ (จ านวนทีม ยอดสะสมทีผ่่านเกณฑ์ 3S)ในพ้ืนที ่(Primary Care Cluster)(PA กท/KPI ตรวจราชการ)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนการพัฒนา 1. เพือ่พัฒนาการ 1.จัดต้ังทีมคลินิกหมอ ประชาชนในพืน้ที่ / / / ไม่ใช้งบประมาณ วนัวสิาข์ / 
ระบบการแพทย์ปฐม จัดบริการสุขภาพ ครอบครัวโดยมีพืน้ทีผิ่ดชอบ ต าบลแหลมรัง พิสิติ
ภูมิ ประชาชนในพืน้ที่ ประกอบด้วย พืน้ทีต่ าบล

รับผิดชอบการ แหลมรัง
ด าเนินงานของ
คลินิกหมอ
ครอบครัวให้
สามารถเข้าถึงการ
บริการได้อย่าง
ทัว่ถึงและต่อเนื่อง
2.เพือ่พัฒนาการ 2.ก าหนดรูปแบบการ / / / ไม่ใช้งบประมาณ วนัวสิาข์ / 
ด าเนินงานเชิงรุกใน จัดบริการ พิสิติ
พืน้ทีข่องคลินิกหมอ 2.1 ข้อมูลทัว่ไปของพืน้ที่ ไม่ใช้งบประมาณ
ครอบครัว รับผิดชอบ
3.เพือ่จัดกิจกรรม 2.2รูปแบบและตารางการ ไม่ใช้งบประมาณ
ส่งเสริมสุขภาพและ จัดบริการในคลินิกหมอ
ป้องกันควบคุมโรค ครอบครัว

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ
โครงการที ่8. โครงการพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 33 หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเปิดให้บริการ

ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละ 50ของอ าเภอมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

1.ร้อยละ 18 ของคลินิกหมอครอบครัวทีเ่ปิดด าเนินการ (จ านวนทีม ยอดสะสมทีผ่่านเกณฑ์ 3S)ในพ้ืนที ่(Primary Care Cluster)(PA กท/KPI ตรวจราชการ)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ในพืน้ทีรั่บผิดชอบ 2.3 รูปแบบและตาราง ไม่ใช้งบประมาณ
ชองคลินิกหมอ กิจกรรมการจัดบริการเชิงรุก
ครอบครัวทีจ่ะ ในชุมชนเขตรับผิดชอบของ
ตอบสนองต่อปัญหา คลินิกหมอครอบครัว
สุขภาพในพืน้ที่ 3. การรายงานผลการ ไม่ใช้งบประมาณ

ด าเนินการตามตัวชี้วดัและ
ปัญหาอุปสรรคเพือ่การ
พัฒนางานตามรอบการ
ประเมินผล



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  
โครงการที ่9. โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ และ อสม.
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย  2.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

รพ.บึงนาราง 
โครงการพัฒนา 1เพือ่พัฒนา 1.อบรมพัฒนา อสม . หมู่ 10 /  -ค่าอาหารกลางวนั 8 คน คนละ 50 พิสิติ
เครือข่ายก าลังคน ศักยภาพ อสม. ศักยภาพ อสม. หมู่ จ านวน 8 คน 12500 บาท เป็นเงิน 400 บาท
ด้านสุขภาพ และอสม. 10 ต าบลแหลมรัง  -ค่าอาหารวา่ง 8 คน คนละ 25

บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 400 บาท
  -เคร่ืองตรวจวดัน้ าตาลในเลือด
DTX  เคร่ืองละ 1,800 บาท
จ านวน 3 เคร่ือง เป็นเงิน 5,400 บาท
 -แถบตรวจวดัค่าน้ าตาล
จ านวน 2 กล่อง กล่องละ 100
บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
 -ส าลีชุบเอทิลแอลกอฮอล์ 70%
 1 กล่อง กล่องละ 400 บาท
 -โมเดลตรวจเต้านมจ าลอง
จ านวน 1 ชิ้น ชิ้นละ 4,900 บาท

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  
โครงการที ่9. โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ และ อสม.
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย  2.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 12,500 บาท 
(กองทุนต าบล)

รพ.สต.บึงนาราง
โครงการพัฒนา 1 เพือ่ให้อสม.เกิด 1.อบรมพัฒนา อสม. /  -ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง  กีรติญา บุบ
เครือข่ายก าลังคน ทักษะเฉพาะใน ศักยภาพอสม.เร่ือง จ านวน 10 คน 1000  จ านวน 10 คน x 100 บาท    ผาโชติ 
ด้านสุขภาพ อสม. การติดตามการ การตรวจระดับน้ าตาล เป็นเงิน 1,000 บาท

ปรับเปล่ียน ด้วยตนเองทีบ่้าน 
พฤติกรรม3อ3ส (SMBG)
2.ลดการเกิด 2.อบรมพัฒนา อสม.  /  -ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง
ผู้ป่วยเร้ือรังราย ศักยภาพอสม. เร่ือง จ านวน 10 คน 1000  จ านวน 10 คน x 100 บาท    
ใหม่และ การสร้างแรงจูงใจ เป็นเงิน 1,000 บาท
ภาวะแทรกซ้อน แบบง่าย
3.เกิดเครือข่ายใน 3.อบรมพัฒนา อสม.  /  -ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง
การดูแลต่อเนื่อง ศักยภาพอสม.เร่ือง จ านวน 10 คน 1000  จ านวน 10 คน x 100 บาท    
ในชุมชน การวดัความดันโลหิต เป็นเงิน 1,000 บาท

ทีบ่้าน (Home BP)



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  
โครงการที ่9. โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ และ อสม.
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย  2.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

 4.อบรมพัฒนา อสม.  /  -ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง
ศักยภาพอสม.เร่ือง จ านวน 10 คน 1000  จ านวน 10 คน x 100 บาท    
STROKE -STEMI เป็นเงิน 1,000 บาท
5.อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.  /  -ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง
อสม.ทีมรักษ์ไต จ านวน 10 คน 1000  จ านวน 10 คน x 100 บาท    

เป็นเงิน 1,000 บาท
6.ป้ายสอนให้ความรู้
  6.1 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
hypoglycemia 720
  6.2 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 2 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
hyperglycemia 720
  6.3 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 3 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
satage CKD 720
  6.4 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 4 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
stroke 720
   6.5 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 5 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  
โครงการที ่9. โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ และ อสม.
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย  2.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

STEMI 720
   6.6 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 6 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
DM Foot 720
   6.7 อาหารเบาหวาน คลินิก NCD / 7 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 

720 รวมทัง้สิ้น  10,040 บาท
(กองทุนต าบล)

รพ.สต.แหลมรัง
โครงการพัฒนา 1 เพือ่ให้อสม.เกิดทักษะ 1.อบรมพัฒนาศักยภาพอสม. อสม.หมู่ละ 5 คน / 1.ป้ายไวนิลโครงการขนาด 1.5 m x   ณัฏฐาพร 
เครือข่ายก าลังคนด้าน เฉพาะในการติดตาม เร่ืองการตรวจระดับน้ าตาล 4080 3mจ านวน 1 แผ่น x ราคา 680 บาท 
สุขภาพ อสม. การปรับเปล่ียน ด้วยตนเองทีบ่้าน (SMBG) เป็นเงิน 680 บาท
 พฤติกรรม3อ3ส 2.อบรมพัฒนาศักยภาพอสม. อสม.หมู่ละ 5 คน / 2.ค่าอาหารกลางวนั และอาหารวา่ง

2.ลดการเกิดผู้ป่วย เร่ืองการสร้างแรงจูงใจ จ านวน 25 คน x 100 บาท 
เร้ือรังรายใหม่และ แบบง่าย เป็นเงิน 2,500 บาท
ภาวะแทรกซ้อน  -สีไม้ 6 กล่อง x ราคา 100 บาท
3.เกิดเครือข่ายในการ 3.อบรมพัฒนาศักยภาพอสม. อสม.หมู่ละ 5 คน  / เป็นเงิน 600 บาท
ดูแลต่อเนื่องในชุมชน เร่ืองการวดัความดันโลหิตที่  -ดินสอไม้  60 แท่ง xราคา 5 บาท 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  
โครงการที ่9. โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ และ อสม.
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย  2.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

บ้าน (Home BP) เป็นเงิน 300 บาท
4.อบรมพัฒนา อสม.หมู่ละ 5 คน  / รวมเป็นเงิน 4,080 บาท
ศักยภาพอสม.

 เร่ือง STROKE -STEMI
5.อบรมพัฒนาศักยภาพอสม. อสม.หมู่ละ 5 คน  / 1.ป้ายไวนิลโครงการขนาด 1.5 m 
ทีมรักษ์ไต 7480 x 3 m จ านวน 1 แผ่น 

x ราคา 680 บาท เป็นเงิน 680 บาท
2.ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง
จ านวน 25 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 2,500 บาท
3.ค่าถ่ายเอกสาร แบบประเมินเนื้อ 
3อ.3ส จ านวน 60 แผ่น x 0.5 บาท 
เป็นเงิน 30  บาท
4.ค่าถ่ายเอกสาร แบบประเมินเกลือ 
3อ.3ส จ านวน 60 แผ่น x 0.5 บาท
 เป็นเงิน 30  บาท



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  
โครงการที ่9. โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ และ อสม.
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย  2.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

5.ค่าถ่ายเอกสาร แบบประเมินยา 
จ านวน 60 แผ่น x 0.5 บาท 
เป็นเงิน 30  บาท
6.ยางวง จ านวน 60 ถุงx60 บาท 
เป็นเงิน 360 บาท
7.ไม้บรรทัดวดัเนื้อ 50 บาท x 25 อัน 
เป็นเงิน 1,250 บาท
8.ฟิวเจอร์บอร์ด จ านวน 35 แผ่น x
 ราคา 40 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท 
9.กระดาษ A4 แบบแข็ง 3 pack x
 ราคา 200 บาท  เป็นเงิน  600 บาท
10.เทปสี 10 ม้วน x ราคา 60 บาท 
เป็นเงิน 600 บาท

รวมเป็นเงิน 7,480 บาท
6.1 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
hypoglycemia 720



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  
โครงการที ่9. โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ และ อสม.
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย  2.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

6.2 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
hyperglycemia 720
6.3 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
satage CKD 720
6.4 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
stroke 720
6.5 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
STEMI 720
6.6 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
DM Foot 720
6.7 อาหารเบาหวาน คลินิก NCD / 1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 

720 รวมทัง้โครงการ เป็นเงนิ 16600 บาท
(กองทุนต าบล)

รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
โครงการพัฒนา 1 เพื่อใหอ้สม.เกิด 1.อบรมพัฒนา แกนน า อสม.  / 1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง  นวพรรษ 
เครือข่ายก าลังคน ทักษะเฉพาะใน ศักยภาพอสม.เร่ือง จ านวน 10 คน 1000 และเคร่ืองด่ืม จ านวน 10 คน คน นอ้ยพ่วง 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  
โครงการที ่9. โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ และ อสม.
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย  2.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ด้านสุขภาพ อสม. การติดตามการ การตรวจระดับน้ าตาล ละ 100 บาท ระยะเวลา 5 วัน 
ปรับเปล่ียน ด้วยตนเองที่บา้น เปน็เงิน 5,000 บาท
พฤติกรรม3อ3ส (SMBG)
2.ลดการเกิด 2.อบรมพัฒนา  /
ผู้ปว่ยเร้ือรังราย ศักยภาพอสม. เร่ือง 1000
ใหม่และ การสร้างแรงจูงใจแบบง่าย
ภาวะแทรกซ้อน
3.เกิดเครือข่ายใน 3.อบรมพัฒนา  /
การดูแลต่อเนือ่ง ศักยภาพอสม.เร่ือง 1000
ในชุมชน การวัดความดันโลหติ

ท่ีบา้น (Home BP)
 4.อบรมพัฒนา  /

ศักยภาพอสม.เร่ือง 1000
STROKE -STEMI



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  
โครงการที ่9. โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ และ อสม.
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย  2.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

5.อบรมพัฒนา  /
ศักยภาพอสม.ทีมรักษ์ไต 1000

รพ.สต.บา้นใหม่สามัคคี
โครงการพัฒนา 1 เพื่อใหอ้สม.เกิด 1.อบรมพัฒนา อสม. จ านวน 8 / 1.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ดวงใจ 
เครือข่ายก าลังคน ทักษะเฉพาะใน ศักยภาพอสม.เร่ือง คน 800  จ านวน 8 คน x 100 บาท    โล่นพันธ์
ด้านสุขภาพ อสม. การติดตามการ การตรวจระดับน้ าตาล เปน็เงิน 800 บาท

ปรับเปล่ียน ด้วยตนเองที่บา้น 
พฤติกรรม3อ3ส (SMBG)
2.ลดการเกิด 2.อบรมพัฒนา อสม. จ านวน 8  / 2.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้ปว่ยเร้ือรังราย ศักยภาพอสม. เร่ือง คน 800  จ านวน 8 คน x 100 บาท    
ใหม่และ การสร้างแรงจูงใจ เปน็เงิน 800 บาท
ภาวะแทรกซ้อน แบบง่าย
3.เกิดเครือข่ายใน 3.อบรมพัฒนา อสม. จ านวน 8  / 3.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  
โครงการที ่9. โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ และ อสม.
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย  2.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

การดูแลต่อเนือ่ง ศักยภาพอสม.เร่ือง คน 800  จ านวน 8 คน x 100 บาท    
ในชุมชน การวัดความดันโลหติ เปน็เงิน 800 บาท

ท่ีบา้น (Home BP)
 4.อบรมพัฒนา อสม. จ านวน 8  / 4.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง

ศักยภาพอสม.เร่ือง คน 800  จ านวน 8 คน x 100 บาท    
STROKE -STEMI เปน็เงิน 800 บาท
5.อบรมพัฒนา อสม. จ านวน 8  / 5.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ศักยภาพอสม.ทีมรักษ์ไต คน 800  จ านวน 8 คน x 100 บาท    

เปน็เงิน 800 บาท
6.ค่าปา้ย
6.1 ปา้ยโฟมบอร์ด คลินกิ NCD / 1 แผ่น x ราคา 720 เปน็เงิน 720 
hypoglycemia 720
6.2 ปา้ยโฟมบอร์ด คลินกิ NCD / 2 แผ่น x ราคา 720 เปน็เงิน 720 
hyperglycemia 720



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  
โครงการที ่9. โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ และ อสม.
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย  2.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

6.3 ปา้ยโฟมบอร์ด คลินกิ NCD / 3 แผ่น x ราคา 720 เปน็เงิน 720 
satage CKD 720
6.4 ปา้ยโฟมบอร์ด คลินกิ NCD / 4 แผ่น x ราคา 720 เปน็เงิน 720 
stroke 720
6.5 ปา้ยโฟมบอร์ด คลินกิ NCD / 5 แผ่น x ราคา 720 เปน็เงิน 720 
STEMI 720
6.6 ปา้ยโฟมบอร์ด คลินกิ NCD / 6 แผ่น x ราคา 720 เปน็เงิน 720 
DM Foot 720
6.7 อาหารเบาหวาน คลินกิ NCD / 7 แผ่น x ราคา 720 เปน็เงิน 720 

720 รวมทัง้สิ้น  9,040 บาท

(กองทุนต าบล)

รพ.สต.ห้วยแก้ว

โครงการผลิตและพัฒนา 1.เพือ่ให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า

1.อบรมให้ความรู้ทาง อาสาสมัคร
สาธารณสุข

/ / 1.ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และ
เคร่ืองด่ืม

เพชรชนก

ก าลังคนด้านสุขภาพ สาธารณสุขประจ า ทันตสุขภาพ ฝึกทักษะการ ต าบลห้วยแก้ว 7560 7560 ในการอบรม อสม.ต าบลห้วยแก้ว



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  
โครงการที ่9. โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ และ อสม.
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย  2.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

สู่ความเป็นมืออาชีพ หมู่บ้านมีความรู้ด้าน แปรงฟันและการตรวจฟัน 108 คน จ านวน 108 คน ๆ ละ 100 บาท 
การส่งเสริมทันต พร้อมวางแผนการดูแล จ านวน 1วนัเป็นเงิน 10,800 บาท 
สาธารณสุขเพิม่ขึ้น รักษาเบือ้งต้น 2.ค่าอุปกรณ์การแปรงฟัน
ร้อยละ 80 2.ฝึกตรวจฟันและให้ค า (แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แก้วน้ า)
2.อสม.สามารถ แนะน าในการดูแลรักษา  จ านวน 108 ชุด ๆ ละ 40 บาท 
ตรวจฟันและให้ เบือ้งต้นแก่ประชาชน เป็นเงิน 4,320 บาท
ค าแนะน าในการ ในชุมชน รวมเงนิ 15,120 บาท
ดูแลรักษาเบือ้งต้น (กองทุนต าบล)
บุคคลอื่นได้

โครงการพัฒนา 1 เพือ่ให้อสม.เกิด 1.อบรมพัฒนา อสม. /  -ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง
เครือข่ายก าลังคน ทักษะเฉพาะใน ศักยภาพอสม.เร่ือง จ านวน 10 คน 1000  จ านวน 10 คน x 100 บาท    
ด้านสุขภาพ อสม. การติดตามการ การตรวจระดับน้ าตาล เป็นเงิน 1,000 บาท

ปรับเปล่ียน ด้วยตนเองทีบ่้าน 
พฤติกรรม3อ3ส (SMBG)
2.ลดการเกิด 2.อบรมพัฒนา อสม.  /  -ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  
โครงการที ่9. โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ และ อสม.
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย  2.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ผู้ป่วยเร้ือรังราย ศักยภาพอสม. เร่ือง จ านวน 10 คน 1000  จ านวน 10 คน x 100 บาท    
ใหม่และ การสร้างแรงจูงใจ เป็นเงิน 1,000 บาท
ภาวะแทรกซ้อน แบบง่าย
3.เกิดเครือข่ายใน 3.อบรมพัฒนา อสม.  /  -ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง
การดูแลต่อเนื่อง ศักยภาพอสม.เร่ือง จ านวน 10 คน 1000  จ านวน 10 คน x 100 บาท    
ในชุมชน การวดัความดันโลหิต เป็นเงิน 1,000 บาท

ทีบ่้าน (Home BP)
 4.อบรมพัฒนา อสม.  /  -ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง

ศักยภาพอสม.เร่ือง จ านวน 10 คน 1000  จ านวน 10 คน x 100 บาท    
STROKE -STEMI เป็นเงิน 1,000 บาท
5.อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.  /  -ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง
อสม.ทีมรักษ์ไต จ านวน 10 คน 1000  จ านวน 10 คน x 100 บาท    

เป็นเงิน 1,000 บาท

6.1 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
hypoglycemia 720



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  
โครงการที ่9. โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ และ อสม.
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย  2.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

6.2 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 2 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
hyperglycemia 720
6.3 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 3 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
satage CKD 720
6.4 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 4 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
stroke 720
6.5 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 5 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
STEMI 720
6.6 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 6 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
DM Foot 720
6.7 อาหารเบาหวาน คลินิก NCD / 7 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 

720 รวมทัง้สิ้น  10,040 บาท
(กองทุนต าบล)

รพ.สต.บางลาย
โครงการพัฒนา 1 เพือ่ให้อสม.เกิด 1.อบรมพัฒนา อสม. /  -ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง
เครือข่ายก าลังคน ทักษะเฉพาะใน ศักยภาพอสม.เร่ือง จ านวน 10 คน 1000  จ านวน 10 คน x 100 บาท    



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  
โครงการที ่9. โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ และ อสม.
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย  2.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ด้านสุขภาพ อสม. การติดตามการ การตรวจระดับน้ าตาล เป็นเงิน 1,000 บาท
ปรับเปล่ียน ด้วยตนเองทีบ่้าน 
พฤติกรรม3อ3ส (SMBG)
2.ลดการเกิด 2.อบรมพัฒนา อสม.  /  -ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง
ผู้ป่วยเร้ือรังราย ศักยภาพอสม. เร่ือง จ านวน 10 คน 1000  จ านวน 10 คน x 100 บาท    
ใหม่และ การสร้างแรงจูงใจ เป็นเงิน 1,000 บาท
ภาวะแทรกซ้อน แบบง่าย
3.เกิดเครือข่ายใน 3.อบรมพัฒนา อสม.  /  -ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง
การดูแลต่อเนื่อง ศักยภาพอสม.เร่ือง จ านวน 10 คน 1000  จ านวน 10 คน x 100 บาท    
ในชุมชน การวดัความดันโลหิต เป็นเงิน 1,000 บาท

ทีบ่้าน (Home BP)
 4.อบรมพัฒนา อสม.  /  -ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง

ศักยภาพอสม.เร่ือง จ านวน 10 คน 1000  จ านวน 10 คน x 100 บาท    
STROKE -STEMI เป็นเงิน 1,000 บาท
5.อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.  /  -ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง
อสม.ทีมรักษ์ไต จ านวน 10 คน 1000  จ านวน 10 คน x 100 บาท    



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  
โครงการที ่9. โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ และ อสม.
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย  2.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

เป็นเงิน 1,000 บาท

6.1 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
hypoglycemia 720
6.2 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 2 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
hyperglycemia 720
6.3 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 3 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
satage CKD 720
6.4 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 4 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
stroke 720
6.5 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 5 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
STEMI 720
6.6 ป้ายโฟมบอร์ด คลินิก NCD / 6 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 
DM Foot 720
6.7 อาหารเบาหวาน คลินิก NCD / 7 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720 

720 รวมทัง้สิ้น  10,040 บาท



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  
โครงการที ่9. โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ และ อสม.
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย  2.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(กองทุนต าบล)

5040 51140 24640 7560 88380



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่10. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง
ตวัชีว้ดัโครงการ/ค่าเป้าหมาย  

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดบัน้ าตาลในเลือดไดด้ ี

2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดนัโลหิตสูงที่ควบคุมระดบัความดนัโลหิตไดด้ ี

3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ไดร้ับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา 
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดบัด ี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ 
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้แต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)  
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมโดยบุคลากร 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

โครงการพัฒนา 1.เพือ่ให้ผู้ป่วย 1.ให้ความรู้เรื่องโรคและ คลินิก NCD ใน / / / / พิสิติ/วนัวสิาข์

ระบบบริการ เรียนรู้และเกิด ภาวะแทรกซ้อน โรงพยาบาล
สุขภาพ สาขาโรค ทักษะในการ 1.1อาการเตือนและ รพ.สต.เครือข่าย
ไม่ติดต่อเรื้อรัง จัดการตยเองได้ วธิกีารแก้ไข้ภาวะ hypo- อ าเภอบึงนาราง

อย่างเหมาะสม hyperglycemia
2.เพือ่ป้องและ 1.2.อาการเตือน Stroke 
ชะลอการเกิด -STEMI และการเข้าถึง
ภาวะแทรกซ้อน ระบบ Fast track
3.เพือ่ให้มี 1.3.ข้อดี-ข้อเสียของการ
เครือข่ายการดูแล ได้รับยาละลายล่ิมเลือด

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่10. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง
ตวัชีว้ดัโครงการ/ค่าเป้าหมาย  

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดบัน้ าตาลในเลือดไดด้ ี

2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดนัโลหิตสูงที่ควบคุมระดบัความดนัโลหิตไดด้ ี

3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ไดร้ับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา 
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดบัด ี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ 
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้แต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)  
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมโดยบุคลากร 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

ต่อเนื่องในชุมชน 1.4.ภาวะแทรกซ้อนทางไต
1.5.ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา
1.6.การป้องกันการเกิด
แผลทีเ่ท้า
2.ส่งเสริมการเรียนรู้ใน / / / /
การจัดการตนเอง
2.1 จัดมุมเรียนรู้     
2.2 แผ่นพับความรู้ 
โมเดลอาหาร
2.3 การจัดการรายกรณี
2.4 SMBG-HBPM



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่10. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง
ตวัชีว้ดัโครงการ/ค่าเป้าหมาย  

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดบัน้ าตาลในเลือดไดด้ ี

2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดนัโลหิตสูงที่ควบคุมระดบัความดนัโลหิตไดด้ ี

3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ไดร้ับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา 
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดบัด ี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ 
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้แต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)  
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมโดยบุคลากร 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

2.5 self help group
2.6 สื่อการสอน
2.7 สมุดประจ าตัว คลินิก NCD  รพ.บึงนาราง สมุด จ านวน 
ผู้ป่วยเบาหวาน เครือข่ายอ าเภอบึง / 1481 เล่ม x 25 บาทเป็นเงิน

นาราง 7 แห่ง 37025 37,025 บาท  DM=529 
HT=952 CKD=220

2.8 สติ๊กเกอร์ระยะไต  สต๊ิกเกอร์โรคไต / / / /  สต๊ิกเกอร์โรคไต ระยะที1่-ระยะ
ระยะที่1-ระยะที่5 2700 ที่5 จ านวน 6 แผ่น x ราคา 450

 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท
3.อบรมปรับเปลี่ยน ผู้ป่วยเบาหวานทีม่ี / / 2.ค่าอาหารกลางวนัและอาหาร



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่10. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง
ตวัชีว้ดัโครงการ/ค่าเป้าหมาย  

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดบัน้ าตาลในเลือดไดด้ ี

2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดนัโลหิตสูงที่ควบคุมระดบัความดนัโลหิตไดด้ ี

3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ไดร้ับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา 
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดบัด ี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ 
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้แต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)  
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมโดยบุคลากร 
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งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)
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พฤติกรรม 3อ.3ส. ค่า HbA1C >7% 15000 15000 วา่ง จ านวน 50 คน x 100 บาท
รพสต.ละ 50 คน  x รพ.สต .6 แห่ง เป็นเงิน 

30,000 บาท
/ 3.ค่าถ่ายเอกสาร แบบติดตาม

150 พฤติกรรม 3อ.3ส จ านวน 50 
คน x รพ.สต .6 แห่ง x 0.5 
บาท เป็นเงิน 150 บาท

/ 4.ค่าวทิยากร 600*2 ชม เป็นเงิน1200
1200

5.คัดกรอง ผู้ป่วยเบาหวาน /  -ค่าถ่ายจอประสาทตา (Fundus 
ภาวะแทรกซ้อนทางตา เครือข่ายอ าเภอบึง 18000 camera) วนัละ 6,000 x 3วนั 
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นาราง เป็นเงิน 18,000 บาท

รพ.บึงนาราง
โครงการหมู่บ้าน 1.เพือ่ประเมินความ 1.จัดอบรมคืนข้อมูลและให้ ผู้ป่วย /  -ป้ายไวนิล ขนาด 3 ม. x 1.5 ม. ทิพย์วรรณ
ลดเค็ม เส่ียงต่อการเกิดโรค ความรู้แก่กลุ่มเส่ียง CVD Risk Stage1,2  เป็นเงิน 675 บาท

หัวใจและหลอด และหมู่บ้าน จ านวน 40 คน  -ค่าวทิยากร 300 บาท 
เลือดในผู้ป่วยเบาหวาน / จ านวน 2 ชั่วโมง เป็นเงิน 600 บาท
ความดันโลหิตสูง 2.จัดกิจกรรมเสริมความรู้ ผู้ป่วย  -ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อๆละ 50 บาท 

เสริมพลังตามกลุ่มวยัและ CVD Risk Stage1,2 จ านวน 40 คน เป็นเงิน 2,000 บาท    
2.เพือ่เกิดหมู่บ้าน ประเมินความเส่ียงใน จ านวน 40 คน   /  -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ
ต้นแบบลดเค็มลดโรค การกินเค็ม มื้อละ 25 บาท จ านวน 40 คน 
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3.ตรวจติดตามค่า GFR 1 คร้ัง ผู้ป่วย /  เป็นเงิน 1,000 บาท
CVD Risk Stage1,2 รวมทัง้หมด 4,275 บาท

จ านวน 40 คน (กองทุนต าบล)

รพ.สต.บึงนาราง
โครงการเฝ้าระวงั เพือ่ให้กลุ่มผู้ป่วย จัดกิจกรรมกลุ่มเพือ่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  /  /  /  / ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และ กลุ่มเบาหวาน
ภัยเงียบเบาหวาน โรคเร้ือรังเกิดการ ช่วยเพือ่นในกลุ่มผู้ป่วย และความดันโลหิต เคร่ืองด่ืมในการจัดกิจกรรมกลุ่ม ความดัน
ความดันโลหิตสูง ปรับเปล่ียน โรคเบาหวานความดัน สูง จ านวน 80 คน 80 คน คนละ 100 บาท ต าบล
(งบกองทุน หมวด 2) พฤติกรรมสุขภาพ โลหิตสูง จ านวน 4 คร้ัง เป็นเงิน 32,000 บึงนาราง

3อ3ส กองทุน หมวด 2
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รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
โครงการป้องกัน 1. เพือ่ให้ผู้ป่วย 1.จัดอบรม เสริมสร้าง กลุ่มผู้ป่วย / / / 1.ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ อาหาร ชมรม
ภาวะแทรกซ้อนใน เบาหวาน ความ พลังในการปรับเปล่ียน เบาหวานทีคุ่ม 4500 4500 4500 วา่งและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ จ านวน 20 เบาหวาน/
ผู้ป่วยเบาหวาน/ ดันโลหิตสูง มี พฤติกรรมและ ระดับน้ าตาล คน คนละ 75 บาท จ านวน 9 คร้ัง ความดัน
ความดันโลหิตสูง ความรู้เข้าใจวธิี แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ ไม่ได้/ความดัน เป็นเงิน 13,500 บาท
ปี 2564 ปฏิบัติตนในการ ดูแลตนเอง ในกลุ่มผู้ป่วย โลหิตสูงทีคุ่มระดับ (กองทุนต าบล หมวด 2)

ดูแลตนเอง ทีรั่บยาในคลินิกและมีผล ความดันโลหิต
ระดับน้ าตาล ระดับความ ไม่ได้ ในแต่ละ
ดันโลหิตสูง สูงเกินเกณฑ์ เดือน

2.เพือ่ให้ผู้ป่วย 2.3.ติดตามเยี่ยมกลุ่ม กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน  /  /  /  /
เบาหวาน/ความ ผู้ป่วยทีไ่ม่สามารถ ทีม่ีระดับน้ าตาล
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ดันโลหิตสูง สามารถ ควบคุมระดับน้ าตาลได้ใน สูงมากกวา่200mg%/
ควบคุมระดับน้ าตาล ชุมชนเพือ่ส่งเสริมการ ความดันโลหิตสูงมี
/ระดับความดัน เลือกรับประทานอาหาร ระดับความดันโลหิต
โลหิตให้ อยู่ใน ทีถู่กต้อง มากกวา่ 160/100
เกณฑ์ปกติ  ไม่เกิด  mmHG
ภาวะแทรกซ้อน

แผนงานพัฒนา 1.เพือ่ให้ผู้ป่วย 1.ตรวจคัดกรอง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  / ไม่ใช้งบประมาณ นวพรรษ น้อย
ระบบบริการ เบาหวานได้รับการ ภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วย  และโรคความดันโลหิต พ่วง
สุขภาพ สาขา คัดกรอง โรคเบาหวาน และความ สูงทีรั่บบริการที่
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ภาวะแทรกซ้อน ดันโลหิตสูง วนัคลินิกโรค รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่10. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง
ตวัชีว้ดัโครงการ/ค่าเป้าหมาย  

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดบัน้ าตาลในเลือดไดด้ ี

2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดนัโลหิตสูงที่ควบคุมระดบัความดนัโลหิตไดด้ ี

3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ไดร้ับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา 
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดบัด ี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ 
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้แต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)  
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมโดยบุคลากร 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

ทางตา ร้อยละ 60 เร้ือรัง
2.เพือ่ให้ผู้ป่วย 2.ส่งต่อผู้ป่วย  / ไม่ใช้งบประมาณ
เบาหวาน และ โรคเบาหวาน และความ
ความดันโลหิตสูง ดันโลหิตสูงทีพ่บ
ได้รับการคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนเพือ่รับ
ภาวะแทรกซ้อน การรักษาตามระบบ
ทางไต ร้อยละ 80
3.เพือ่ให้ผู้ป่วย 3.ให้ความรู้ผู้ป่วยในการ  /  /  /  / ไม่ใช้งบประมาณ
เบาหวานได้รับการ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
คัดกรอง การควบคุมโรคในวนั
ภาวะแทรกซ้อน คลินิกโรคเร้ือรัง



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่10. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง
ตวัชีว้ดัโครงการ/ค่าเป้าหมาย  

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดบัน้ าตาลในเลือดไดด้ ี

2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดนัโลหิตสูงที่ควบคุมระดบัความดนัโลหิตไดด้ ี

3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ไดร้ับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา 
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดบัด ี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ 
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้แต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)  
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมโดยบุคลากร 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

ทางเท้า ร้อยละ 60
4.ผู้ป่วย  -
โรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง
ตรวจพบ
ภาวะแทรกซ้อน
ทางไตเพิม่ขึ้น ร้อย
ละ 20
5.ผู้ป่วย  -
โรคเบาหวานได้รับ
การตรวจไขมัน 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่10. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง
ตวัชีว้ดัโครงการ/ค่าเป้าหมาย  

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดบัน้ าตาลในเลือดไดด้ ี

2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดนัโลหิตสูงที่ควบคุมระดบัความดนัโลหิตไดด้ ี

3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ไดร้ับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา 
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดบัด ี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ 
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้แต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)  
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมโดยบุคลากร 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

LDL และLDL มี
ค่าน้อยกวา่ 100 
mg/dl ร้อยละ 60
6.ผู้ป่วย  -
โรคเบาหวานมี
ความดันโลหิตน้อย
กวา่ 140/90 
mmHg ร้อยละ 60
7.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  -
มีภาวะอ้วนลงพุง 
(รอบเอวมากกวา่ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่10. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง
ตวัชีว้ดัโครงการ/ค่าเป้าหมาย  

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดบัน้ าตาลในเลือดไดด้ ี

2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดนัโลหิตสูงที่ควบคุมระดบัความดนัโลหิตไดด้ ี

3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ไดร้ับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา 
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดบัด ี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ 
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้แต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)  
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมโดยบุคลากร 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

(ส่วนสูง(ซม.)/2)) 
ลดลง ร้อยละ 10
8.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  -
สามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลใน
เลือดได้ดี 
(HbA1C<7.5) 
ร้อยละ 40
9.ผู้ป่วยโรคความ  -
ดันโลหิตสูง
สามารถควบคุม



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่10. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง
ตวัชีว้ดัโครงการ/ค่าเป้าหมาย  

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดบัน้ าตาลในเลือดไดด้ ี

2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดนัโลหิตสูงที่ควบคุมระดบัความดนัโลหิตไดด้ ี

3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ไดร้ับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา 
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดบัด ี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ 
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้แต ่ปีงบประมาณ 2563-2567)  
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมโดยบุคลากร 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

ระดับความดัน
โลหิตได้ดี ร้อยละ50

57725 15150 19275 92150



ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  2 ดา้นบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 11. โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดต่อ โรคอุบตัิใหม่ และโรคอุบตัิซ้ า

ตวัชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราส าเรจ็ของการรกัษาวัณโรคปอดรายใหม่ รอ้ยละ 90 (33.33)
ค่าเป้าหมาย 2. รอ้ยละ 90 ความครอบคลุมการรกัษาผู้ปว่ยวัณโรครายใหม่และกลับเปน็ซ้ า

1. อัตราผู้ปว่ยสงสัยวัณโรคดื้อยาได้รบัการทดสอบความไวต่อยา รอ้ยละ 80

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนงานบ าบัด 1.เพื่อให้ 1.ชี้แจงด าเนินการ 6รพ.สต. ⁄ ⁄ ไม่มีค่าใช้จ่าย สุมาลี/ดนัย/
รักษาวณัโรค กลุ่มเป้าหมาย คัดกรอง TB ในกลุ่ม จนท+อสม ในรพ. บูรณาร่วมยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้รับผิดชอบ

ได้รับการคัดกรอง เส่ียง สต.6 แห่ง งาน คร. 
ครอบคลุมร้อยละ 90 2.ส่งต่อกลุ่มเส่ียง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ แต่ละ รพ.สต.

เพื่อรับการดูแลตาม
มาตรฐาน
3.พัฒนาศักยภาพ /
จนท. และการกินยา
อย่างมีประสิทธภิาพ 

2.เพื่อพัฒนา 1.อบรมเสริมสร้าง ผู้น าชุมชน / / / / ไม่มีค่าใช้จ่าย สุมาลี/ดนัย/
คุณภาพการดูแล ความรู้ ความเข้าใจ และอสม.ในพื้นที่ ผู้รับผิดชอบ
ผู้ป่วย TBอย่าง เกีย่วกับวณัโรค รพ.สต.6แห่ง งาน คร. 

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  2 ดา้นบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 11. โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดต่อ โรคอุบตัิใหม่ และโรคอุบตัิซ้ า

ตวัชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราส าเรจ็ของการรกัษาวัณโรคปอดรายใหม่ รอ้ยละ 90 (33.33)
ค่าเป้าหมาย 2. รอ้ยละ 90 ความครอบคลุมการรกัษาผู้ปว่ยวัณโรครายใหม่และกลับเปน็ซ้ า

1. อัตราผู้ปว่ยสงสัยวัณโรคดื้อยาได้รบัการทดสอบความไวต่อยา รอ้ยละ 80

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

ต่อนื่อง พัฒนา ให้กับกลุ่มผู้น าชุมชน แต่ละ รพ.สต.
ศักยภาพบุคลากร และอสม.ในเวที
 ภาคีทุกภาคส่วน ประชุมประจ าเดือน



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาตา้นจลุชพีและการใชย้าอยา่งสมเหตสุมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละ 30 ของอ าเภอ ที่มรีะดบัความส าเร็จของการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุลในชมุชนระดบั 3
ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละของโรงพยาบาลมรีะบบการจัดซ้ือยาตา้นจุลชพี ( ร้อยละการตดิเชือ้ดือ้ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )

3. จ านวน รพ.ที่มบีริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 2

                                       2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)
แผนงานการใช้ยา 1.เพ่ือส่งเสริมการ 1.ติดตามผู้ป่วย แพทย์ผู้สั่ง / / / / ไม่มีค่าใช่จ่าย แพทย์ รพ.

ของบุคลากรทาง ใช้ยาของบุคลากร รายวันผ่าน บึงนาราง/

การแพทย์ให้เป็นไป ทางการแพทย์ให้ โปรแกรม เภสัช
อย่างปลอดภัย เป็นไปอย่างสม RDU2016 และ
ถูกต้อง และคุ้มค่า เหตุผล ปลอดภัย ส่งกลับข้อมูลแพทย์

ถูกต้อง และคุ้มค่า ผู้สั่งเพ่ือแก้ไขหรือ
ตามหลักการ เพ่ิมเติม diagnosis
ส่งเสริมจริยธรรม ในบางราย
และจรรยาบรรณ
ทางการแพทย์ใน
การสั่งใช้ยาและเพ่ือ
ให้ผ่านเกณฑ์ rdu
ขั้นสามต่อไปใน

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาตา้นจลุชพีและการใชย้าอยา่งสมเหตสุมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละ 30 ของอ าเภอ ที่มรีะดบัความส าเร็จของการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุลในชมุชนระดบั 3
ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละของโรงพยาบาลมรีะบบการจัดซ้ือยาตา้นจุลชพี ( ร้อยละการตดิเชือ้ดือ้ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )

3. จ านวน รพ.ที่มบีริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 2

                                       2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564
2.คืนข้อมูลจาก PTC / / / / ไม่มีค่าใช่จ่าย กรรมการ
โปรแกรม RDU ใน PCT
กลุ่มไลน์ PTC ทุก
วันที ่10 20 30
ของเดือน
3.ทบทวน PTC / / / / ไม่มีค่าใช่จ่าย กรรมการ
มาตรการใน PCT
ปีงบประมาณทีผ่่าน
มาและในทุกๆไตรมาส
4. อบรมฟ้ืนฟู จนท.รพ.สต./ / เภสัช
วิชาการให้แก่ บุคลากรการแพทย์
บุคลากรและ รพ.
เจ้าหน้าทีผู้่เก่ียวข้อง



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาตา้นจลุชพีและการใชย้าอยา่งสมเหตสุมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละ 30 ของอ าเภอ ที่มรีะดบัความส าเร็จของการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุลในชมุชนระดบั 3
ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละของโรงพยาบาลมรีะบบการจัดซ้ือยาตา้นจุลชพี ( ร้อยละการตดิเชือ้ดือ้ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )

3. จ านวน รพ.ที่มบีริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 2

                                       2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

5.ประชุมและคืน คณะกรรมการ / / / / เภสัช
ข้อมูล  ในกกบ . บริหาร
คบสอ.
6.มีระบบนิเทศ จนท.รพ.สต. / / / / เภสัช
ติดตามผลจาก ผู้รับผิดชอบ
โปรแกรม RDU โปรแกรม  RDU
2016/ HDCทุก 1 2016
เดือน
7.พัฒนาการ diag บุคคลการทาง / / IT และ
กับการใช้ยา ABOs การแพทย์ รพ. เภสัช
 ในระบบ HosXp
8.ปรับรายการยา จนท.รพ.สต./ PTC / / / / เภสัช
โดยใช้เน้นสมุนไพร
ทดแทน และลด



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาตา้นจลุชพีและการใชย้าอยา่งสมเหตสุมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละ 30 ของอ าเภอ ที่มรีะดบัความส าเร็จของการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุลในชมุชนระดบั 3
ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละของโรงพยาบาลมรีะบบการจัดซ้ือยาตา้นจุลชพี ( ร้อยละการตดิเชือ้ดือ้ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )

3. จ านวน รพ.ที่มบีริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 2

                                       2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายยา
ABOs
9.ระบบเตือนใน บุคคลการทาง / / / / เภสัช
ฐานข้อมูล รพ. ใน การแพทย์ รพ.
ผู้ป่วยDM/Asthma/
ไตเรื้อรัง/สูงอาย/ุ
Warfarin
10.ติดตามการ จนท.รพ.สต./เภสัช / / / / เภสัช
DRPและมาตรการ
การแก้ไขทีเ่กิดขึ้น
ทุกๆ เดือน

แผนการด าเนินงาน การเฝ้าระวังความ 1. มีระบบคัดกรอง จนท.รพ.สต./เภสัช / / / / เภสัช
พัฒนาระบบการใช้ ปลอดภัยด้านยาใน และค้นหาผู้ป่วยที่
ยาอย่างสมเหตุผล หน่วยบริการ ได้รับผลกระทบ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาตา้นจลุชพีและการใชย้าอยา่งสมเหตสุมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละ 30 ของอ าเภอ ที่มรีะดบัความส าเร็จของการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุลในชมุชนระดบั 3
ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละของโรงพยาบาลมรีะบบการจัดซ้ือยาตา้นจุลชพี ( ร้อยละการตดิเชือ้ดือ้ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )

3. จ านวน รพ.ที่มบีริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 2

                                       2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ในชุมชน (RDU สุขภาพ เพ่ือให้เกิด จากยาหรือ
Community) ระบบกลไกเชิงรุก ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในการเฝ้าระวัง แบบ Concurrent
ความปลอดภัย case finding 
ด้านยาในหน่วย ในขณะมารับ
บริการ และเกิด บริการใน
ระบบข้อมูลการ โรงพยาบาล
เฝ้าระวังความ 2.บันทึกข้อมูล จนท.รพ.สต./เภสัช / / / / เภสัช
ปลอดภัยด้านยา สถานการณ์ และ
เชิงรุกในหน่วย วิเคราะห์ข้อมูลที่
บริการ ค้นพบจากการเฝ้า

ระวังความปลอดภัย
ด้านยาใน
หน่วยบริการสุขภาพ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาตา้นจลุชพีและการใชย้าอยา่งสมเหตสุมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละ 30 ของอ าเภอ ที่มรีะดบัความส าเร็จของการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุลในชมุชนระดบั 3
ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละของโรงพยาบาลมรีะบบการจัดซ้ือยาตา้นจุลชพี ( ร้อยละการตดิเชือ้ดือ้ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )

3. จ านวน รพ.ที่มบีริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 2

                                       2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(Proactive 
Hospital based 
surveillance)

การเฝ้าระวังความ 1.ด าเนินส ารวจ
ปลอดภัยด้านยา และค้นหาปัญหา
เชิงรุกในชุมชน ยาไม่เหมาะสมชุมชน

2.รวบรวมข้อมูล จนท.รพ.สต./เภสัช / / / / เภสัช
สถานการณ์ และ
วิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ปัญหา
ด้านยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพของชุมชน
3.มีระบบการ จนท.รพ.สต./เภสัช / / / / เภสัช
สอบสวน และส่ง



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาตา้นจลุชพีและการใชย้าอยา่งสมเหตสุมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละ 30 ของอ าเภอ ที่มรีะดบัความส าเร็จของการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุลในชมุชนระดบั 3
ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละของโรงพยาบาลมรีะบบการจัดซ้ือยาตา้นจุลชพี ( ร้อยละการตดิเชือ้ดือ้ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )

3. จ านวน รพ.ที่มบีริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 2

                                       2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ต่อข้อมูลไปสู่ชุมชน
หรือหน่วยต่างๆ ใน
ชุมชน เพ่ือจัดการ
ปัญหา และเตือนภัย

การสร้างกระบวน 1.รวบรวมข้อมูล
การมีส่วนร่วมจาก และวิเคราะห์
ทุกภาคส่วน เพ่ือ สถานการณ์ปัญหา
การใช้ยาอย่าง การใช้ยาไม่สม
สมเหตุผล เหตุผลในชุมชนและ

วิเคราะห์ข้อมูลบริบท
ของชุมชน ภาคี
เครือข่ายทีเ่ก่ียวข้อง
ในชุมชน
2.สร้างกระบวนการ จนท.รพ.สต./เภสัช / / / / เภสัช



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาตา้นจลุชพีและการใชย้าอยา่งสมเหตสุมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละ 30 ของอ าเภอ ที่มรีะดบัความส าเร็จของการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุลในชมุชนระดบั 3
ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละของโรงพยาบาลมรีะบบการจัดซ้ือยาตา้นจุลชพี ( ร้อยละการตดิเชือ้ดือ้ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )

3. จ านวน รพ.ที่มบีริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 2

                                       2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

สื่อสารปัญหาการ
ใช้ยาไม่สมเหตุผล
ในชุมชนให้ภาคี
เครือข่ายทีเ่ก่ียวข้อง
รับทราบ และมี
กระบวนการคืน
ข้อมูล วิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา
การใช้ยาไม่สม
เหตุผลร่วมกับชุมชน
3.ก าหนดแนว จนท.รพ.สต./ / / / / เภสัช
ทางการแก้ไขปัญหา เภสัช/ประชาชน
การใช้ยาไม่สมเหตุผล
ร่วมกับชุมชน



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาตา้นจลุชพีและการใชย้าอยา่งสมเหตสุมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละ 30 ของอ าเภอ ที่มรีะดบัความส าเร็จของการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุลในชมุชนระดบั 3
ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละของโรงพยาบาลมรีะบบการจัดซ้ือยาตา้นจุลชพี ( ร้อยละการตดิเชือ้ดือ้ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )

3. จ านวน รพ.ที่มบีริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 2

                                       2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

การส่งเสริมการใช้ 1.จัดท าฐานข้อมูล
ยาอย่างสมเหตุผล รวบรวมข้อมูลและ
ในภาคเอกชน วิเคราะห์
(Good Private สถานการณ์การด า
Sector) เช่น ร้าน เนินงานส่งเสริม
ชา ร้านยา คลินิก การใช้ยาอย่างสม

เหตุผลในสถาน
ประกอบการด้าน
ยาภาคเอกชน
2.มีการออกแบบ จนท.รพ.สต./ / / / / เภสัช
ระบบส่งเสริมให้มี เภสัช/
การใช้ยาอย่าง ผู้ประกอบการ
สมเหตุสมผลใน
สถานประกอบการ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาตา้นจลุชพีและการใชย้าอยา่งสมเหตสุมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละ 30 ของอ าเภอ ที่มรีะดบัความส าเร็จของการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุลในชมุชนระดบั 3
ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละของโรงพยาบาลมรีะบบการจัดซ้ือยาตา้นจุลชพี ( ร้อยละการตดิเชือ้ดือ้ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )

3. จ านวน รพ.ที่มบีริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 2

                                       2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ด้านยาภาคเอกชน
โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการ

การสร้างความ 1.ส ารวจความรอบ จนท.รพ.สต./เภสัช / / / / เภสัช
รอบรู้ด้านการใช้ รู้ด้านการใช้ยา
ยาอย่างสมเหตุผล อย่างสมเหตุผล
(Rational Drug ตามแบบประเมิน
Use Literacy) ความรอบรู้ด้าน

การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล และวิเคราะห์
ปัญหาความรอบรู้
ด้านการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในพ้ืนที่

ระบบ Refill ยา เพ่ือให้เกิด 1.ด าเนินงานพัฒนา จนท. รพ.สต. / / / / 10,000 บาท IT และ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาตา้นจลุชพีและการใชย้าอยา่งสมเหตสุมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละ 30 ของอ าเภอ ที่มรีะดบัความส าเร็จของการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุลในชมุชนระดบั 3
ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละของโรงพยาบาลมรีะบบการจัดซ้ือยาตา้นจุลชพี ( ร้อยละการตดิเชือ้ดือ้ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )

3. จ านวน รพ.ที่มบีริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 2

                                       2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ประสิทธิภาพใน โปรแกรมคลังยา ผู้รับผิดชอบคลีง 10,000 เภสัช
การท างาน ลด ใน.รพ. และ รพ.สต. เวชภ ณฑ์ยา และ
ขั้นตอน และเวลา 2.กิจกรรมการขนส่งยา จพ.เภสัช/เภสัชกร / / / / จ านวนครั้งละ 300 บาท *3ครั้ง
ในขั้นตอนและ ในระบบ refill ยา 2700 2700 2700 2700 ต่อเดือน *12 เดือน เป็นเงนิ

เวลาในขั้นตอนต่างๆ 10,800

รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
แผนงานป้องกันและ 1.เจ้าหน้าทีไ่ด้รับ 1.จัดบริการสร้าง เจ้าหน้าที่ ไม่ใช้งบประมาณ ฐิติรัตน์

ควบคุมการดื้อยาต้าน การอบรมเรื่องการ เสริมภูมิคุ้มกัน สาธารณสุข
จุลชีพ และการใช้ยา ป้องกันและควบคุม โรคแก่เด็ก 0-5 ปี
อย่างสมเหตุสมผล การดื้อยาต้านจุลชีพ

และการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาตา้นจลุชพีและการใชย้าอยา่งสมเหตสุมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละ 30 ของอ าเภอ ที่มรีะดบัความส าเร็จของการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุลในชมุชนระดบั 3
ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละของโรงพยาบาลมรีะบบการจัดซ้ือยาตา้นจุลชพี ( ร้อยละการตดิเชือ้ดือ้ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )

3. จ านวน รพ.ที่มบีริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 2

                                       2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

2.มีการวิเคราะห์ 2.ใช้โปรแกรม RDU เจ้าหน้าที่ ไม่ใช้งบประมาณ
สถานการณ์การใช้  2016 ในการวิเคราะห์ สาธารณสุข
ยาต้านจุลชีพ และ ข้อมูล สรุปผลและการส่ง , รพ.บึงนาราง
วางแผนแก้ไข รายงานทุกเดือน

3.มีการเผยแพร/่ 3.คืนข้อมูลผลการ ประชาชน ไม่ใช้งบประมาณ
ประชาสัมพันธ์/ วิเคราะห์ข้อมูลแก่ ต าบลโพธิ์
รณรงค์ให้ความรู้ เจ้าหน้าทีผู้่เก่ียวข้อง ไทรงาม
กับประชาชนเรื่อง กับการใช้ยาในสถาน
การใช้ยาอย่าง บริการ
สมเหตุสมผล

4.มีการเผยแพร/่ เจ้าหน้าที่ ไม่ใช้งบประมาณ
ประชาสัมพันธ์/ สาธารณสุข



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาตา้นจลุชพีและการใชย้าอยา่งสมเหตสุมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละ 30 ของอ าเภอ ที่มรีะดบัความส าเร็จของการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุลในชมุชนระดบั 3
ค่าเป้าหมาย 2.ร้อยละของโรงพยาบาลมรีะบบการจัดซ้ือยาตา้นจุลชพี ( ร้อยละการตดิเชือ้ดือ้ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )

3. จ านวน รพ.ที่มบีริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 2

                                       2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) ขัน้ที่ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

รณรงค์/ใช้สื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้กับประชาชนเรื่อง
การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล



ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  2 ดา้นบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 13. โครงการพัฒนาศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.การส่งต่อนอกเขตสุขภาพลดลงรอ้ยละ 10
ค่าเปา้หมาย 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนพัฒนาระบบ เพื่อให้คุณภาพ 1. ประเมินตนเอง OPD ER / ไม่ใช้งบประมาณ สุภางภทัร์
การประกันคุณภาพ บริการพยาบาล 2. พัฒนาส่วนขาด งานให้ค าปรึกษา / นิยม
บริการพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3. ติดตามผลการ งาน ANC / ประมน
(QA) ด าเนินงาน วนัวสิาข์

4. วเิคราะห์และ / พิสิติ
ประเมินผลเพื่อ
พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง

แผนพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้รับบริการ ทบทวนคณะกรรมการ  - PCT ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการ
การดูผู้ป่วย และผู้ให้บริการ 1.ทีมการดูแลผู้ป่วย  - PTC / และทีม

ปลอดภยั 2.ทบทวนบทบาท  - RM / สหวชิาชีพ
หน้าที่  - IC
3.ประชุมทบทวน  - เวชระเบียน / / / /
และจัดท ามาตรฐาน  - ข้อร้องเรียน

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  2 ดา้นบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 13. โครงการพัฒนาศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.การส่งต่อนอกเขตสุขภาพลดลงรอ้ยละ 10
ค่าเปา้หมาย 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

การดูแลผู้ป่วย
ทุกเดือน
4.ติดตามประเมิน / / / /
ผลทุกเดือน



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่ 2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที ่14. โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเปา้หมาย 1 อัตราทารกแรกเกิดตายน้อยกว่ารอ้ยละ3.6 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด แหล่งงบ 
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย) ประมาณ

แผนงานการดูแล เพื่อลดอัตราตาย 1.พัฒนาศักยภาพ พยาบาล รพ.       / ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ประมน/สุภคั
ทารกแรกเกิด ในทารกแรกเกิด บุคลากรจัดประชุม จ านวน 16 คน จ านวน 22 คนคนละ 25 บาท

วชิาการการดูแลทารก พยาบาลทุกรพ.สต. เป็นเงิน 550 บาท
แรกเกิดการทบทวน จ านวน 6 คน (PP)
การใช้อุปกรณ์ช่วยชีวติ
 Neo puff, NeoT 
การประเมินและ
การดูแลรักษาตามCPG 
ป้องกันการคลอดก่อน
ก าหนด
2.จัดเตรียมเคร่ืองมือ +       /
เวชภณัฑ์ยา
3.จัดท า CPG การดูแล       /

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564 คปสอ บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่ 2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที ่14. โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเปา้หมาย 1 อัตราทารกแรกเกิดตายน้อยกว่ารอ้ยละ3.6 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด แหล่งงบ 
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย) ประมาณ

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564 คปสอ บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

ทารกในภาวะวกิฤต
4.ระบบข้อมูลข่าวสาร       /       /       /       /
การเชื่อมโยงข้อมูล 
risk case
5.ประสานแม่ข่ายระบบ       /       /       /       /
ส่งต่อ
6.การเก็บและวเิคราะห์       /       /       /       /
ข้อมูลรวมกับทีม PCT



ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  2 ดา้นบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 15. โครงการการดูแลผู้ปว่ยระยะทา้ยแบบประคับประคองและการดูแลผู้ปว่ยก่ึงเฉียบพลัน
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. รอ้ยละ 45การบรรเทาอาการปวด และจัดการอาการตา่งๆ ดว้ย Opioid .ในผู้ป่วยประคับประคองระยะสุดท้ายอย่างมคุีณภาพ

 ค่าเปา้หมาย  1.ผู้ป่วยไดร้บัยาบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตา่งๆ รอ้ยละ 40

2.ผู้ป่วยไดร้บัการดแูลตอ่เน่ืองที่บ้าน รอ้ยละ 100

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

โครงการดูแลผู้ป่วย 1.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ 1.ประชุมแนวทาง  -จนท.ผู้รับผิดชอบงาน / / / / พิสิติ
ระยะท้ายแบบ การดูแลตาม และติดตามการ Palliative care 1400 1400 1400 1400
ประคับประคอง มาตรฐาน ด าเนินงาน  -ทีมสหวชิาชีพ

2.เกิดทีมและการ 2.จัดอบรมพัฒนา  -ทีมสหวชิาชีพ 8 คน /  -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ
พัฒนาข้อมูลในเร่ือง ศักยภาพเจ้าหน้าที่  -จนท.รพ.สต.ละ 2 เคร่ืองด่ืม จ านวน 20 คน คนละ
Palliative care 100 บาท เป็นเงิน 2000 บาท

 -ค่าวทิยากร 6 ชม.ชั่วโมงละ600
เป็นเงิน 3600 

รวมทั้งสิ้น 5600 บาท
(PP)

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564 คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  2 ดา้นบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 15. โครงการการดูแลผู้ปว่ยระยะทา้ยแบบประคับประคองและการดูแลผู้ปว่ยก่ึงเฉียบพลัน
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. รอ้ยละ 45การบรรเทาอาการปวด และจัดการอาการตา่งๆ ดว้ย Opioid .ในผู้ป่วยประคับประคองระยะสุดท้ายอย่างมคุีณภาพ

 ค่าเปา้หมาย  1.ผู้ป่วยไดร้บัยาบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตา่งๆ รอ้ยละ 40

2.ผู้ป่วยไดร้บัการดแูลตอ่เน่ืองที่บ้าน รอ้ยละ 100

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564 คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที1่6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

โครงการพัฒนา 1.เพื่อใหบ้คุลากร 1.อบรมใหค้วามรู้ บคุลากร / /  1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มือ้ วรรณภา/
ระบบบริการแพทย์ สาธารณสุข บคุลากรสาธารณสุข สาธารณสุข 6332 6333  อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 2 มือ้ วุฒิชัย
แผนไทย และแกนน าแพทย์  และแกนน าแพทย์ จ านวน 9 คน  จ านวน 109 คน คนละ 100

แผนไทยมีองค์ แผนไทยในการท า แกนน าแพทย์ บาท เปน็เงิน 10,900 บาท
ความรู้ และทักษะ น ามันไพรเพื่อใช้ แผนไทย 6 รพ. 2. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
ในการใหบ้ริการ บ าบดัอาการปวด สต. จ านวน 100  -น้ ามันปาล์มจ านวน 5 ขวดๆ
แพทย์แผนไทย  คน รวมทั้งหมด ละ 50 บาท เปน็เงิน 250 บาท

เพิ่มขึ้น 109 คน  -ไพลสดจ านวน 20 โล 
2.เพื่อส่งเสริมการ โลละ 25 บาท เปน็เงิน 500 บาท

ใหบ้ริการแพทย์  -ขมิน้ชันสด จ านวน 10 โล
แผนไทยและ โลละ 25 บาท  เปน็เงิน 250 บาท
การแพทย์ทางเลือก  -ขวดแก้ว 110 ขวด ขนาด 24
ในหนว่ยบริการ cc จ านวน 6 แพ็ค แพ็คละ 120

สุขภาพ บาท เป็นเงิน 720 บาท

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที1่6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

3.มารดาหลังคลอด  -ไซลิงค์ขนาด 20 ml จ านวน
ได้รับการส่งเสริม 3 ชิ้น ชิ้นละ 15 บาท
ฟื้นฟูหลังคลอด เปน็เงิน 45 บาท
ด้วยศาสตร์การ รวมเปน็เงิน 1765 บาท
แพทย์แผนไทย รวมเปน็เงินทั้งหมด 12,665 บาท 
4.เพื่อส่งเสริมการ (PP)
เข้าบริการแพทย์ 2.ใหบ้ริการตรวจ  1รพช. / / / / ไม่ใช้งบประมาณ
แผนไทยในผู้สูงอายุ รักษา บ าบดั
 60 ปขีึ้นที่มีปญัหา ฟื้นฟูและ ส่งเสริม
การปวดเข่า เข่าเส่ือม สุขภาพ ด้วยศาสตร์
ด้วยกรรมวิธีการ การแพทย์แผนไทย
รักษาด้วยศาสตร์ 3.ส่งเสริมการใช้ยา 6 รพ.สต. 1 รพช / / / / ไม่ใช้งบประมาณ
การแพทย์แผนไทย สมุนไพรใน
 โดยบรูณาการ หนว่ยบริการ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที1่6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ร่วมกับนกั 4.ใหบ้ริการฟื้นฟู มารดาหลังคลอด / / / / ไม่ใช้งบประมาณ
กายภาพบ าบดั มารดาหลังคลอด  ทั้ง 6 รพ.สต. 1
5..เพื่อใหเ้กิด ด้วยศาสตร์ รพช
นวัตกรรม และการ การแพทย์แผนไทย
แลกเปล่ียนเรียนรู้
การด าเนนิงาน
แพทย์แผนไทยใน
ระดับอ าเภอ

5.จัดเวทีแลกเปล่ียน บคุลากรสาธารณสุข / 1.ค่าอาหารกลางวัน
เรียนรู้การด าเนนิงาน ที่รับผิดชอบงาน 2625 คณะกรรมการแพทย์แผนไทยฯ
แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย อ าเภอบงึนาราง  และ บคุคลากร
นวัตกรรมเด่น แต่ละ รพ.สต. สาธารณสุข รวมทั้งหมด
 และต้นแบบในการ จ านวน 10 คน จ านวน 35 คน  อาหารกลางวัน
ด าเนนิงาน คณะกรรมการ  1 มือ้ อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที1่6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

แพทย์แผนไทยฯ  1 มือ้ จ านวน 35 คน
อ าเภอบงึนาราง คนละ 75 บาท
จ านวน 25 คน เป็นเงิน 2,625 บาท
(ตามรายชื่อ (PP)
คณะกรรมการ
แพทย์แผนไทยฯ) รวมทั้งโครงการ

 เป็นเงิน 15,290 บาท
รพ.บึงนาราง
แผนงานพัฒนาระบบ 1.เพื่อส่งเสริมการให้ 1.จัดบริการนวดรักษา ผู้รับบริการในคลินกิ / / / / 1.ลูกประคบจ านวน 65 ลูก 
บริการแพทย์ บริการแพทย์แผนไทย อบ ประคบสมุนไพร แพทย์แผนไทยของ 1658 1658 1657 1657 ลูกละ 60 บาท รวม 3,900 บาท 
แผนไทยและการ และการแพทย์ ใหแ้ก่ผู้มารับบริการที่ โรงพยาบาลบงึนาราง 2.ไพลสด 50 โล โลละ 25 บาท 
แพทย์ทางเลือก ทางเลือกในหนว่ย คลินกิแพทย์แผนไทย รวม 1,250 บาท 

บริการสุขภาพ 2.ใหบ้ริการประคบเข่า 3.น้ าตาลทราย 10 โล โลละ 25 บาท
พอกเข่าสมุนไพร  รวม 250 บาท



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที1่6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ลดอาการปวดเข่าใน 4. แร็ป 12 ชิ้น ชิ้นละ 20 บาท
ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี รวม 240 บาท
ขึ้นไปในวันคลินกิ 5.กร่ิงไรสาย 1 ชิ้น 990 บาท
NCD ทุกวัน อังคาร รวมเป็นเงิน 6,630 บาท
พุธ พฤหสับดี (งบร.รพ.)

รพ.สต.บึงนาราง
โครงการพัฒนาระบบ 1.เพิ่มทักษะและศักย 1.การอบรมเชิงปฏบิติั 1.แกนน าชมรม / / / / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มือ้ ชมรมแพทย์
บริการการแพทย์ ภาพของสมาชิก การฟื้นฟูความรู้แก่ แพทย์แผนไทย อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 2 มือ้ แผนไทย
แผนไทย ชมรมแพทย์แผนไทย แกนน าแพทย์แผนไทย ต าบลบงึนาราง  ส าหรับแกนน าแพทย์แผนไทยในการ
กองทุน หมวด 2 ในต าบลหว้ยแก้ว - การซักประวัติ จ านวน 30 คน อบรมฟื้นฟูความรู้ จ านวน 30 คน ๆ 

2.เพิ่มการเข้าถึงการ - เร่ืองนวดแผนไทย 2.ผู้ปว่ยติดบา้น ละ 100 บาท จ านวน 1 วัน 
รับบริการแพทย์แผน - เร่ืองสมุนไพรใน ติดเตียงในต าบล รวมเปน็เงิน 3,000 บาท
ไทยในกลุ่มใหผู้้ปว่ย พอกเข่าสมุนไพร บงึนาราง 2.ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ติดบา้นติดเตียงและ  การประคบสมุนไพร จ านวน 15 คน (ลูกประคบสมุนไพร) จ านวน 45 ลูก 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที1่6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ผู้พิการด้านการ และแช่มือแช่เท้า 3.ผู้พิการด้านการ ลูกละ 50 บาท 
เคล่ือนไหว 2.สมาชิกชมรมแพทย์ เคล่ือนไหว รวมเปน็เงิน 2,240 บาท

แผนไทยท่ีผ่านการ จ านวน 20 คน 3.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มือ้ 
อบรมฟื้นฟูลงพื้นที่ใน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 1 มือ้ 
ต าบลหว้ยแก้ว ส าหรับแกนน าแพทย์แผนไทยใน
ใหบ้ริการกับผู้ปว่ย การลงพื้นที่ จ านวน 20 คน ๆ ละ 
ติดบา้ยติดเตียง 75 บาท x 3 วัน 
 และผู้พิการด้าน รวมเปน็เงิน 4,500 บาท
เคล่ือนไหว รวมทั้งสิน้ 9,740 บาท
ทั้งหมด 3 คร้ัง (กองทุนต าบล หมวด 2)
3.จัดประชุมติดตาม
การลงดูแลผู้ปว่ยติด
บา้นติดเตียงและ
ผู้พิการด้านการ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที1่6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

เคล่ือนไหวจ านวน
 3 คร้ัง

รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
โครงการฟ้ืนฟู 1.เพื่อใหผู้้ปว่ยข้อ 1.อบรมใหค้วามรู้ ผู้สูงอายุ และผู้ 1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ ชมรมแพทย์
สุขภาพผู้สูงอายุ เข่าเส่ือมมีองค์ ผู้ปว่ยข้อเข่าเส่ือม พิการที่มีปญัหาข้อ เคร่ืองด่ืมในการอบรมกลุ่มเปา้หมาย แผนไทยต.
ผู้พิการ ดว้ย ความรู้ในการดูแล ในการดูแลสุขภาพ เข่าเส่ือม จ านวน จ านวน 60 คน คนละ 100 บาท โพธิ์ไทรงาม
การแพทย์แผนไทย สุขภาพตนเอง โดย และการใช้ศาสตร์ 60 คน เปน็เงิน 6,000 บาท

การประยุกต์ใช้ ทางการแพทย์แผน
การแพทย์แผนไทย ไทยในการบ าบดั 
 และการแพทย์ และฟื้นฟูสุขภาพ
ทางเลือก
2.เพื่อใหเ้กิด 2.จัดเวที 2.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
กระบวนการดูแล แลกเปล่ียนเรียนรู้ เคร่ืองด่ืมในการจัดเวทีแลกเปล่ียน
ตนเองของกลุ่ม การดูแลตนเองใน เรียนรู้กลุ่มเปา้หมาย จ านวน 60 คน 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที1่6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ผู้สูงอายุ และผู้ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ คนละ 100 บาท เปน็เงิน 6,000 บาท
พิการท่ีมีความ พิการที่มีภาวะข้อ
เส่ือมของระบบ เข่าเส่ือม
กระดูกและ
กล้ามเนือ้
3.เพื่อใหผู้้สูงอายุ 3.ค่าจัดซ้ือลูกประคบสมุนไพร 
และผู้พิการ ได้รับ จ านวน 120 ลูก ลูกละ 50 บาท 
บริการบ าบดั และ เปน็เงิน 6,000 บาท
ฟื้นฟูสุขภาพด้วย รวมทั้งสิน้ เป็นเงิน 18,000 บาท
การแพทย์แผนไทย (กองทุนต าบล)

รพ.สต.ห้วยแก้ว
โครงการพัฒนาระบบ 1.เพิ่มทักษะและศักย 1.การอบรมเชิงปฏบิติั 1.แกนน าชมรม / / / / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มือ้ วุฒิชัย สุขอยู่
บริการการแพทย์ ภาพของสมาชิก การฟื้นฟูความรู้แก่ แพทย์แผนไทย 2187 2187 2188 2188 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 2 มือ้



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที1่6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

แผนไทย ชมรมแพทย์แผนไทย แกนน าแพทย์แผนไทย ต าบลหว้ยแก้ว  ส าหรับแกนน าแพทย์แผนไทยในการ
ในต าบลหว้ยแก้ว - การซักประวัติ จ านวน 20 คน อบรมฟื้นฟูความรู้ จ านวน 20 คน ๆ 
2.เพิ่มการเข้าถึงการ - เร่ืองนวดแผนไทย 2.ผู้ปว่ยติดบา้น ละ 100 บาท จ านวน 1 วัน 
รับบริการแพทย์แผน - เร่ืองสมุนไพรใน ติดเตียงในต าบล รวมเปน็เงิน 2,000 บาท
ไทยในกลุ่มใหผู้้ปว่ย พอกเข่าสมุนไพร หว้ยแก้ว 2.ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ติดบา้นติดเตียงและ  การประคบสมุนไพร จ านวน 15 คน (ลูกประคบสมุนไพร) จ านวน 45 ลูก 
ผู้พิการด้านการ และแช่มือแช่เท้า 3.ผู้พิการด้านการ ลูกละ 50บาท 
เคล่ือนไหว 2.สมาชิกชมรมแพทย์ เคล่ือนไหว รวมเปน็เงิน 2,250บาท

แผนไทยท่ีผ่านการ จ านวน 30 คน 3.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มือ้ 
อบรมฟื้นฟูลงพื้นที่ใน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 1 มือ้ 
ต าบลหว้ยแก้ว ส าหรับแกนน าแพทย์แผนไทยใน
ใหบ้ริการกับผู้ปว่ย การลงพื้นที่ จ านวน 20 คน ๆ ละ 
ติดบา้ยติดเตียง 75 บาท x 3 วัน เปน็เงิน 4,500 บาท
 และผู้พิการด้าน รวมทั้งสิน้ เป็นเงิน 8,750 บาท



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที1่6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

เคล่ือนไหว (กองทุนต าบล)
ทั้งหมด 3 คร้ัง
3.จัดประชุมติดตาม
การลงดูแลผู้ปว่ยติด
บา้นติดเตียงและ
ผู้พิการด้านการ
เคล่ือนไหวจ านวน

3 คร้ัง

โครงการพัฒนาระบบ 1.เพือ่เพิม่การเข้า 1.อบรมเร่ืองการ ผู้สูงอายุในต าบล / / / / 1.ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 1 มื้อ วฒิุชัย สุขอยู่
บริการการแพทย์ ถึงการรับบริการ ดูแลสุขภาพแบบ ห้วยแก้ว 1500 1500 1500 1500 อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจ านวน 2 มื้อ 
แผนไทย การรักษาด้านการ องค์รวมด้วยศาสตร์ จ านวน 40 คน ส าหรับแกนน าแพทย์แผนไทยใน

แพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย การอบรมฟืน้ฟูความรู้ จ านวน 50 คน 
ในผู้สูงอายุ ในผู้สูงอายุ ๆ ละ 100 บาท จ านวน 1 วนั 

2.ให้บริการประคบ รวมเป็นเงิน 4,000 บาท



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที1่6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

สมุนไพรแลพอกเข่า 2.ค่าจัดซ้ือวสัดอุปกรณ์ทางการแพทย์
กับผู้เข้าร่วมอบรม (ลูกประคบสมุนไพร) จ านวน ๔๐ ลูก

 ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
 รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 6,000 บาท

(กองทุนต าบล)

5345 5345 11677 14303 36670



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที ่17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.รอ้ยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท ารา้ยตัวเองซ้ าภายใน 1 ป ีรอ้ยละ 90
ค่าเปา้หมาย 2.รอ้ยละของผู้ปว่ยโรคซึมเศรา้เข้าถึงบรกิารสุขภาพจิต ≥71
                                  1.อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนงานบรกิาร 1.เพื่อคัดกรองค้นหา 1.คัดกรองภาวะ รพ.สต.6 แหง่ / / / / ไม่ใช้งบประมาณ นิยม/ภทัราภรณ์
สุขภาพจิตและจิตเวช  ผู้ปว่ยโรคซึมเศร้า ซึมเศร้ากลุ่มหญิง ปฐมภมูิรพ 1 แหง่ ผู้รับผิดชอบ

ใหเ้ข้าถึงบริการ ต้ังครรภ์/หลังคลอด งานรพ.สต.
โรคจิต โรคซึมเศร้า ทกุแหง่ และ
โรคเร้ือรัง (DM ไตวาย ผู้รับผิดชอบ
มะเร็ง หวัใจ หลอด งาน ปฐมภมูิ
เลือดสมอง ผู้ใช้สุรา รพ.บงึนาราง
และยาเสพติด)
2.มีและใช้ CPG โรค
ซึมเศร้า พบผิดปกติ
ส่งต่อตามระบบ
3.ติดตามเยี่ยมบา้น 
 ต่อเนื่อง

2.เพื่อเฝ้าระวงัผู้มี 1.จัดท าทะเบยีนข้อมูล รพ.สต.6 แหง่ / / / / ไม่ใช้งบประมาณ นิยม

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที ่17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.รอ้ยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท ารา้ยตัวเองซ้ าภายใน 1 ป ีรอ้ยละ 90
ค่าเปา้หมาย 2.รอ้ยละของผู้ปว่ยโรคซึมเศรา้เข้าถึงบรกิารสุขภาพจิต ≥71
                                  1.อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

ความเส่ียงท าร้าย ผู้พยายามท าร้ายตัวเอง ปฐมภมูิรพ 1 แหง่ ผู้รับผิดชอบ
ตัวเองไม่ใหท้ าร้ายซ้ า 2.ติดตามเฝ้าระวงั งานรพ.สต.

ต่อเนื่อง 1 ปี ทกุแหง่ และ
3.ประเมินความ ผู้รับผิดชอบ
 พยายามท าร้าย งาน ปฐมภมูิ
ตนเองซ้ า รพ.บงึนาราง
4.รายงานตามระบบ

3.เพื่อเฝ้าระวงัผู้ปว่ย 1.จัดท าทะเบยีนผู้ปว่ย รพ.สต.6 แหง่ / / / / นิยม
จิตเวชในชุมชนมิให้ จิตเวช ปฐมภมูิรพ 1 แหง่ ผู้รับผิดชอบ
มีอาการก าเริบ และ 2.ใหค้วามรู้ภาคีใน งานรพ.สต.
เพื่อใหผู้้ปว่ยเข้าถึง ชุมชนเร่ืองการดูแล ทกุแหง่ และ
บริการ ผู้ปว่ย ต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ

3.จัดกิจกรรมผู้ปว่ย ผู้ปว้ยจิตเวช 100 คน / / ค่าอาหาร และอาหารวา่งผู้ปว่ย และทมี งาน ปฐมภมูิ
พบจิตแพทย์สัญจร 3700 3800 จิตแพทย์สัญจร 50 คน*75 บาท*2 คร้ัง รพ.บงึนาราง



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที ่17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.รอ้ยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท ารา้ยตัวเองซ้ าภายใน 1 ป ีรอ้ยละ 90
ค่าเปา้หมาย 2.รอ้ยละของผู้ปว่ยโรคซึมเศรา้เข้าถึงบรกิารสุขภาพจิต ≥71
                                  1.อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

เปน็เงิน 7500 บาท ( สปสช.)
4.ติดตามเยี่ยมผู้ปว่ย / / ค่าตอบแทนแกนน าชุมชนจ านวน 200บาท
ในชุมชนโดยแกนน า 6000 6000 จ านวน 6 เดือน เทา่กับเปา้หมายสปสช.

10 คน*200 บาท*6 เดือน
 เปน็เงิน 12000บาท

/ ค่าอาหาร และอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
6000 ในการเยี่ยมผู้ปว่ยในชุมชน จ านวน 8 คน*

75 บาท จ านวน 10 คร้ัง เปน็เงิน 6000 บาท
5.อบรมใหค้วามรู้แกนน า      / ค่าอาหาร และอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
 และภาคีที่ดูแลผู้ปว่ย 18750 อบรมภาคีและแกนน า 250 คนๆละ 75 บาท
จิตเวชเร้ือรังโครงการ F20  เปน็เงิน 18750 บาท
6.จัดหากระเปา๋ใส่ยาผู้ปว่ย จ านวน 115 คน ค่ากระเปา๋ใส่ยาผู้ปว่ยจ านวน 115 ใบๆละ
โครงการรับยาแทน 5750 50 บาทเปน็เงิน 5750 บาท

รวมเงนิ สปสช 50,000 บาท



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที ่17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.รอ้ยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท ารา้ยตัวเองซ้ าภายใน 1 ป ีรอ้ยละ 90
ค่าเปา้หมาย 2.รอ้ยละของผู้ปว่ยโรคซึมเศรา้เข้าถึงบรกิารสุขภาพจิต ≥71
                                  1.อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

7.ติดตามประเมินอา
การผู้ปว่ยต่อเนื่อง
กรอกข้อมูลผ่านหน้า  
 website

4.เพื่อเฝ้าระวงัผู้ปว่ย 1.เฝ้าระวงัสถานการณ์ รพ.สต.6 แหง่ / / / / ไม่ใช้งบ นิยม
ที่มีปญัหาวกิฤติ ภยัพบิติั และ ปฐมภมูิรพ 1 แหง่ ผู้รับผิดชอบ
สุขภาพจิต ภยัธรรมชาติในพื้นที่ งานรพ.สต.

2.กรณีมีเหตุสาธารณภยั ทกุแหง่ และ
ออกบริการ MCATT ผู้รับผิดชอบ
3.บรูณาการการฟื้นฟู งาน ปฐมภมูิ
MCATT ร่วมกับการ รพ.บงึนาราง
ซ้อมแผนอุบติัเหตุหมู่

รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที ่17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.รอ้ยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท ารา้ยตัวเองซ้ าภายใน 1 ป ีรอ้ยละ 90
ค่าเปา้หมาย 2.รอ้ยละของผู้ปว่ยโรคซึมเศรา้เข้าถึงบรกิารสุขภาพจิต ≥71
                                  1.อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

แผนงานเฝ้าระวงั เพื่อคัดกรองโรค 1.ตรวจคัดกรองโรค  - หญิงต้ังครรภ ์ / / /   - นวพรรษ 
คัดกรองและส่งต่อ ซึมเศร้า และ ซึมเศร้า และภาวะ และหญิงหลัง น้อยพว่ง
ในผู้ที่เข้าข่ายโรค ภาวะเครียด ใน เครียด ใน 5 กลุ่ม คลอด
ซึมเศร้าใน 5 กลุ่มเปา้หมาย  โดย อสม.
กลุ่มเปา้หมาย 5 กลุ่ม 2.ส่งต่อเพื่อการรักษา  - ผู้ปว่ยโรค   - 

ในรายสงสัยเข้าข่าย เร้ือรัง ได้แก่ 
โรคซึมเศร้า หรือ ผู้ปว่ยเบาหวาน 
ภาวะทางจิตใจ หวัใจ มะเร็ง 

หลอดเลือดสมอง 
ไตวาย

3.เยี่ยมเฝ้าระวงัเพื่อ  - ผู้สูงอายุ   - 
ปอ้งกันการเจ็บปว่ย  - ผู้ติดสุรา/ยา   - 
ด้วยโรคซึมเศร้า หรือ เสพติด
ภาวะทางจิตใจ  - ผู้พกิาร   - 



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที ่18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
 18.1  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูตกิรรม
ตัวชี้วดัโครงการ/ 1. ร้อยละของ รพ.ทีม่ทีีม Refracture Prevention ในรพ.ตั้งแต ่M1 ขึ้นไปทีม่แีพทย์ออร์โธปิดกิส์เพ่ิมขึ้นให้ไดอ้ย่างน้อง 1 ทีมตอ่ 1 เขตสุขภาพ 
ค่าเปา้หมาย

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนงานการดูแล เพื่อปอ้งกันการ 1.พฒันาศักยภาพของทมี พยาบาล รพ. / / ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืมจ านวน ประมน/
สูติกรรม คลอดฉุกเฉิน จัดประชุมวชิาการการคลอดฉุกเฉิน จ านวน 16 คน 550  22 คนคนละ 25 บาท ลูกศร

การดูแลภาวะวกิฤตทางสูติกรรม พยาบาลทกุรพ.สต. เปน็เงิน 550 บาท
2.จัดเตรียมเคร่ืองมือ+เวชภณัฑ์ยา จ านวน 6 คน / (PP)
3.จัดท า CPG การดูแลภาวะ รวม 22 คน /
วกิฤตทางสูติกรรม
4.ระบบข้อมูลข่าวสารการ / / / /
เชื่อมโยงข้อมูล risk case
5.ประสานแม่ข่ายระบบส่งต่อ / / / /
6.การเก็บและวเิคราะหข์้อมูล / / / /
ร่วมกับทมี PCT

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่ 2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที ่18. โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ 5 สาขาหลัก
18.2  โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาศัลยกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. รอ้ยละของ รพ.ทีม่ีทมี Refracture Prevention ในรพ.ตั้งแต่ M1 ขึ้นไปทีม่ีแพทยอ์อรโ์ธปดิิกส์เพ่ิมขึ้นใหไ้ด้อยา่งน้อง 1 ทมีต่อ 1 เขตสุขภาพ 
ค่าเปา้หมาย

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนงานการดูแล เพื่อให้ผู้ป่วย 1.ประเมินอาการแรกรับ เช่น พยาบาล รพ.       /       /       /       / ไม่ใช้งบประมาณ ประมน/
สาขาศัลยกรรม ได้รับการดูแล การประเมินอาการไส้ต่ิงอักเสบ จ านวน 16 คน บัณฑิตา

ตามมาตรฐาน โดยใช้ Advarad 0 score พยาบาลทุกรพ.สต.
2. ดูแลระหวา่งการส่งต่อผู้ป่วย จ านวน 6 คน       /       /       /       /
ศัลยกรรมโดยเพิ่มศักยภาพ รวม 22 คน
พยาบาลในการเฝ้าระวงัป้องกัน
และแก้ไขอาการเปล่ียนแปลง
3.พัฒนาศักยภาพพยาบาล       /       /       /       /
ในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมที่ 
รพท.ส่งกลับ 
(Intermediate Care)

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่ 2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที ่18. โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ 5 สาขาหลัก
18.2  โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาศัลยกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. รอ้ยละของ รพ.ทีม่ีทมี Refracture Prevention ในรพ.ตั้งแต่ M1 ขึ้นไปทีม่ีแพทยอ์อรโ์ธปดิิกส์เพ่ิมขึ้นใหไ้ด้อยา่งน้อง 1 ทมีต่อ 1 เขตสุขภาพ 
ค่าเปา้หมาย

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที ่กลุ่มคน)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที ่18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
 18.3  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา อายุรกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ/ 1. ร้อยละของ รพ.ทีม่ทีีม Refracture Prevention ในรพ.ตั้งแต ่M1 ขึ้นไปทีม่แีพทย์ออร์โธปิดกิส์เพ่ิมขึ้นให้ไดอ้ย่างน้อง 1 ทีมตอ่ 1 เขตสุขภาพ 
ค่าเปา้หมาย

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนงานการดูแล ลดอัตราตายจาก 1.เฝ้าระวงัในกลุ่มเส่ียง ผป.ติดเตียง ทกุรพ.สต       /       /       /       / ไม่ใช้งบประมาณ ประมน/
ผู้ปว่ยติดเชื้อในกระ ผู้ปว่ยติดเชื้อใน ผป.ติดเตียง ใช้แบบประเมิน  SOS ศิริรัตน์
กระแสเลือด กระแสเลือด 2.ระบบ EMS/Fast tack ผู้รับบริการของรพ.       /       /       /       /

3.ระบบ fast tack 
ต้ังแต่ รับ แจ้งเหตุ EMS       /       /       /       /
3.ปฏบิติัตาม CPG
4. การเก็บข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมSEPNET  ผู้รับบริการของรพ.       /       /       /       /
และทบทวนรายกรณี
5.น าความรู้ลงสู่ชุมชน ทกุต าบล       /       /
line กลุ่ม ผู้น าชุมชน /อสม/CG /รร.

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  2 ดา้นบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
 18.4  โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. รอ้ยละของ รพ.ทีม่ีทมี Refracture Prevention ในรพ.ตั้งแต่ M1 ขึ้นไปทีม่ีแพทยอ์อรโ์ธปดิิกส์เพ่ิมขึ้นใหไ้ด้อยา่งน้อง 1 ทมีต่อ 1 เขตสุขภาพ 
ค่าเปา้หมาย

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  2 ดา้นบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. รอ้ยละของ รพ.ทีม่ีทมี Refracture Prevention ในรพ.ตั้งแต่ M1 ขึ้นไปทีม่ีแพทยอ์อรโ์ธปดิิกส์เพ่ิมขึ้นใหไ้ด้อยา่งน้อง 1 ทมีต่อ 1 เขตสุขภาพ 
ค่าเปา้หมาย

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนงานการดูแล เพื่อให้ผู้ป่วย 1.มอบหมายผู้รับผิดชอบในการ พยาบาล รพ.       /       /       /       / ไม่ใช้งบประมาณ ประมน/
สาขาออร์โธปิดิกส์ ได้รับการดูแล ประสานงานเพื่อดูแล/ส่งต่อ จ านวน 16 คน สุจิราภรณ์

ตามมาตรฐาน กลุ่ม ผู้ป่วย Capture the พยาบาลทุกรพ.สต.
 fracture ทั้ง รพ. และรพ.สต. จ านวน 6 คน
2.ก าหนดช่องทางการประสาน รวม 22 คน       /       /       /       /
ข้อมูลในการดูแลต่อเนื่อง
3.ติดตามเยีย่มบ้านกลุ่ม       /       /       /       /
Capture the fracture
4.จัดท าระบบรายงาน       /       /
เพื่อประเมินผล

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ บงึนาราง

18.5  โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาออรโ์ธปดิิกส์

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่19. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย 1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8

1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60 
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน  60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit  ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ไดร้ับยาละลายลิม่เลือดภายใน 30 นาที หลังไดร้ับการวินิจฉยั

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนงานหลอด 1.เพือ่ลดอัตราการ 1.คัดกรองกลุ่มเส่ียง คลินิก DM  HT / ไม่ใช้งบประมาณ ประมน/
เลือดหัวใจ เสียชีวติจากผู้ป่วย 2.ให้ความรู้ stemi   awareness    DLP บุหร่ี / / / / วทินยา

หลอดเลือดหัวใจ stemi alert แก่กลุ่ม  รพ./ 6 รพ.สต

2.1 ผู้ป่วยcvd risk >30% รายบุคคล
2.2.ผู้ป่วย DM/ HT สีแดง ของ
อ.บึงนาราง รายบุคคล

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่19. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย 1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8

1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60 
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน  60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit  ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ไดร้ับยาละลายลิม่เลือดภายใน 30 นาที หลังไดร้ับการวินิจฉยั

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

2.3. care giver 
2.4.จนท.สาธารณสุข ของอ.บึงนาราง
2.5.ผู้น าชุมชน ทางกลุ่ม line
3.ปฏิบัติตาม CPG พยาบาล/จนท. / / / /

สาธารณสุข 
4.คืนข้อมูลในกลุ่มพยาบาลบึงนาราง พยาบาล/จนท. / / / /



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่19. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย 1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8

1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60 
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน  60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit  ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ไดร้ับยาละลายลิม่เลือดภายใน 30 นาที หลังไดร้ับการวินิจฉยั

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

สาธารณสุข 
5.การเก็บข้อมูลลงโปรแกรม ACS ER/PCT
และมีการทบทวนราย case
6.ส่งเสริมการเข้าถึงระบบ 1669 คลินิก DM  HT / / / /
6.1.ผู้ป่วย DM/ HT สีแดงของ    DLP บุหร่ี
อ.บึงนาราง รพ./ 6 รพ.สต



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่19. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย 1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8

1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60 
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน  60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit  ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ไดร้ับยาละลายลิม่เลือดภายใน 30 นาที หลังไดร้ับการวินิจฉยั

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

7.ระบบ EMS/Fast tack 
8.ทบทวนวชิาการ STEMI/CPR พยาบาล/จนท. / / / /

สาธารณสุข 
อ.บึงนาราง

9.เพิม่ศักยภาพของบุคคลากร ผป.รายใหม่ทุกcase / / / /
(การประเมินอาการ การอ่าน EKG  



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่19. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย 1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8

1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60 
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน  60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit  ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ไดร้ับยาละลายลิม่เลือดภายใน 30 นาที หลังไดร้ับการวินิจฉยั

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

 การให้ยา SK )
10.ระบบการส่งต่อ / / / /
11.เยี่ยมบ้านเพือ่ติดตามการรับการ / / / /
รักษา 1 ปีหลังการรักษา และ
เฝ้าระวงัอาการผิดปกติ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่19. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย 1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8

1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60 
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน  60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit  ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ไดร้ับยาละลายลิม่เลือดภายใน 30 นาที หลังไดร้ับการวินิจฉยั

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

แผนงานการ 1.เพือ่ลดอัตราการ 1.ให้ความรู้ stroke  คลินิก HT รพ./ / / / / ไม่ใช้งบประมาณ ประมน/
ดูแลโรคหลอด  เกิด stroke awareness stroke alert  รพ.สต ธญัญารัตน์
เลือดสมอง มีการประชาสัมพันธ ์"STROKE Alert" 1.2ผู้ป่วย HT / 

 DLP สีแดงของ  
อ่อนแรงแขนขา  มึนชาตามัว อ.บึงนาราง  
หน้าเบีย้ว  เวียนหัว ลิ้นรั่ว   เดินเซ รายบุคคล



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่19. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย 1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8

1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60 
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน  60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit  ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ไดร้ับยาละลายลิม่เลือดภายใน 30 นาที หลังไดร้ับการวินิจฉยั

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

เฮ้ 1669 เป็นบุบ้มาบับ้ 1.3.care giver ใน
  ผู้ป่วย สีแดง

1.4.จนท.สาธารณสุข  
ของอ.บึงนาราง
1.5.ผู้น าชุมชน

2.คืนข้อมูลภาวะฉุกเฉินของ 2.1.ผู้น าชุมชน /



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่19. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย 1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8

1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60 
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน  60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit  ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ไดร้ับยาละลายลิม่เลือดภายใน 30 นาที หลังไดร้ับการวินิจฉยั

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

อ.บึงนาราง ภาคีเครือข่าย
2.1 การเก็บข้อมูลและ วเิคราะห์
รายกรณี
3.จัดท าสติกเกอร์ 1669 Campaign /  -สต๊ิกเกอร์ขาวมัน A4 จ านวน
3.1.แจกสติกเกอร์ในผู้ป่วย สีแดง 400 100 แผ่น ห่อละ (50แผ่น)
ติดสมุดประจ าตัว 200 บาท เป็นเงิน 400 บาท



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่19. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย 1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8

1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60 
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน  60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit  ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ไดร้ับยาละลายลิม่เลือดภายใน 30 นาที หลังไดร้ับการวินิจฉยั

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

4.ระบบ EMS /Fast tack ทุก รพ.สต. (งบร.รพ.)
4.1.จัดท าระบบ  EMS fast tack รพ.บึงนาราง
 ต้ังแต่ รับแจ้งเหตุ
4.1.1จัดท าประวติักรอกข้อมูล 
อาการส าคัญ ประวติัการเจ็บป่วย
4.1.2 ประเมิน GCS / V/S 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่19. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย 1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8

1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60 
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน  60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit  ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ไดร้ับยาละลายลิม่เลือดภายใน 30 นาที หลังไดร้ับการวินิจฉยั

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

และconsult แพทย์ในรถambulance
4.1.3 จัดพืน้ที ่zone  cpr  เพือ่รอ
รับผู้ป่วย 
4.1.4  เมื่อผู้ป่วยมาถึงราย งานแพทย์ 
4.1.5 ประสานจนท.ห้องชันสูตรเพือ่
ตรวจเลือดด่วน



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)
โครงการที ่19. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย 1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8

1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60 
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน  60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69) ทีม่ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit  ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ไดร้ับยาละลายลิม่เลือดภายใน 30 นาที หลังไดร้ับการวินิจฉยั

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

4.1.6 ประสานรพ.พิจิตร  ส่งต่อผู้ป่วย
5.ระบบข้อมูล คืนข้อมูลให้ จนท.ที่
ทีเ่กี่ยวข้อง



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1 ร้อยละผู  ้ป่วยมะเร็ง  5 อันดับแรกได้ รับการรักษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดย่อย

1.1 ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ด้ รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา  4 สัปดาห์  ≥ ร้อยละ75
1.2 ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา  6 สัปดาห์  ≥ ร้อยละ 75
1.3 ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ด้ รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  ≥ ร้อยละ 60

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

บรูณาร่วมกับ ย1 แผน1 ค1

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1 ร้อยละผู  ้ป่วยมะเร็ง  5 อันดับแรกได้ รับการรักษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดย่อย

1.1 ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ด้ รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา  4 สัปดาห์  ≥ ร้อยละ75
1.2 ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา  6 สัปดาห์  ≥ ร้อยละ 75
1.3 ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ด้ รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  ≥ ร้อยละ 60

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที ่21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเปา้หมาย 

 1.ร้อยละ 67 ของผู้ป่วย CKD ทีม่อัีตราการลดลงของ eGFR< 5 ml/min/1.73m2/yr

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

บูรณาร่วมกับ ย2 แผน 5 ค9

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที ่21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเปา้หมาย 

 1.ร้อยละ 67 ของผู้ป่วย CKD ทีม่อัีตราการลดลงของ eGFR< 5 ml/min/1.73m2/yr

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที ่22. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวทิยา
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.รอ้ยผู้ปว่ยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รบัการผ่าตัดใน 30 วัน รอ้ยละ 85
ค่าเปา้หมาย 

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

บูรณาร่วมกับ ย2 แผน 6 ค23

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที ่22. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวทิยา
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.รอ้ยผู้ปว่ยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รบัการผ่าตัดใน 30 วัน รอ้ยละ 85
ค่าเปา้หมาย 

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที ่23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวยัวะ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายตอ่จ านวนผู้ป่วยเสียชวีิตในโรงพยาบาล(โรงพยาบาล A, S) อัตราส่วน 1.0
ค่าเปา้หมาย 

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนการพัฒนา 1.เพื่อใหบ้คุคลที่มี 1.ชี้แจงทมีการดูแล / / / / วนัวสิาข์
ระบบบรกิาร ความประสงค์ ผู้ปว่ยถึงการเข้าถึง
สุขภาพ สาขา บริจาคอวยัวะ และกระบวนการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ… ได้รับทราบการ บริจาคอวยัวะ

เข้าถึงการบริจาค
อวยัวะ
2.เพื่อใหบ้คุคคล 2.ประชาสัมพนัธ์ / / / / แผ่นปา้ยประชาสัมพนัธข์นาด
ได้รับการปลุกถ่าย เชิญชวนบริจาค 1590 80 x110 ซม ราคา 530 บาท x
อวยัวะ อวยัวะ ดวงตา 3 แผ่นเปน็เงิน 1,590 บาท

3. ติดปา้ย (งบร.รพ)
ประชาสัมพนัธก์าร
บริจาคอวยัวะ
จ านวน 3 แผ่น
4.การจัดส่ง
ไปรษณีย์ไปบตัรผู้

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที ่23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวยัวะ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายตอ่จ านวนผู้ป่วยเสียชวีิตในโรงพยาบาล(โรงพยาบาล A, S) อัตราส่วน 1.0
ค่าเปา้หมาย 

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

บริจาคอวยัวะยัง
ศูนย์บริจาคอวยัวะ



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที ่24. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบดัรักษาผู้ปว่ยยาเสพติด
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเปา้หมาย

1. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพตดิเขา้รับการบ าบัดรักษา และ ตดิตามดแูลอย่างตอ่เน่ือง 1 ปี (Retention Rate)
2. ร้อยละ 60 ผู้ป่วยยาเสพตดิกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงไดร้ับการประเมนิ บ าบัดรักษาและตดิตามดแูลชว่ยเหลือตามระดบัความรุนแรง อย่างตอ่เน่ือง

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนการ 1.เพื่อผู้เข้ารับ 1.ใหบ้ริการ ผู้ปว่ยมารับ / / / / ไม่ใช้งบประมาณ ฉัตรชนก
บ าบดัรกัษายา การบ าบดัรักษา บ าบดัรักษา ผู้ใช้ ผู้ บริการในคลินิก
เสพติด ครบตาม เสพ ตาม Matrix วนัใหม่

โปรแกรมบ าบดั program
2.เพื่อติดตาม 2.ดิดตามผู้ปว่ยหลัง ผู้ปว่ยที่บ าบดั / / / / ไม่ใช้งบประมาณ ฉัตรชนก
ผู้ปว่ยหลังครบ ครบโปรแกรม ครบตามเกณฑ์
โปรแกรมบ าบดั บ าบดัตามเกณฑ์ คลินิกวนัใหม่

 3 เดือน

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  2 ดา้นบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 25. โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. รอ้ยละ 100 ของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจังหวัดที่ให้การบรบิาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)

ค่าเปา้หมาย ตวัชี้วัดย่อยผู้ป่วย  stroke, traumatic brain injury และ spinal cord injury ร้อยละ 65 ที่รอดชวีิตและมคีะแนน Barthel index ‹15

รวมทั้งคะแนน Barthel index ›15 with multiple impairmentไดร้บัการบรบิาลฟืนสภาพระยะกลางและตดิตามจนครบ 6 เดอืนหรอืจน Barthel index =20

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  2 ดา้นบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 26. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. รอ้ยละของผู้ปว่ยทีเ่ข้ารบัการผ่าตัด One Day Surgery
ค่าเปา้หมาย 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนพัฒนาระบบ 1.เพื่อให้ผู้ป่วยได้ 1.ชี้แจงเร่ืองการ ผู้ป่วยที่เส่ียงผ่าตัด / / / / ไม่มีค่าใช้จ่าย  วนัวสิาข์ 
บรกิาร one day เตรียมความ ผ่าตัดแบบ ODS แบบ ODS
surgery พร้อมก่อนการ ให้กับเครือข่าย

ผ่าตัดที่รพช. รพ.สต.บึงนาราง
ทราบแนวทาง
การปฏบิัติ

2.เพื่อให้ผู้ป่วย 2.แจ้งข้อมูล ผู้ป่วยที่ได้ผ่าตัด / / / / ไม่มีค่าใช้จ่าย
ได้รับการดูแล ผู้ป่วย ที่ได้รับ แบบ ODS
และติดตามหลัง การผ่าตัดแบบ
การผ่าตัด ODS ผ่าน

เครือข่ายการ
ดูแลผู้ป่วย FCT
3.มีระบบติดตาม / / / / ไม่มีค่าใช้จ่าย
ต่อเนื่อง หลัง

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  2 ดา้นบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 26. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. รอ้ยละของผู้ปว่ยทีเ่ข้ารบัการผ่าตัด One Day Surgery
ค่าเปา้หมาย 

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

ผ่าตัด 24 ชม.
เป็นของ รพ.แม่
ข่าย หลังจากนั้น
เป็นของ รพ.
ชุมชน และ รพ.
สต. ถึงวนัตัดไหม



ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  2 ดา้นบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 27. โครงการกัญชาทางการแพทย์
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. จ านวนคลินิกการใหบ้รกิารกัญชาทางการแพทยน์ ารอ่งอยา่งน้อย เขตสุขภาพละ 1 แหง่ 
ค่าเปา้หมาย 2.จ านวนคลินิกการใหบ้รกิารกัญชาทางการแพทยผ์สมผสานแพทยแ์ผนปจัจุบนัและแพทยแ์ผนไทย

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนงานคลินิกกัญชา 1.เพื่อพัฒนาระบบ 1.ให้บริการตรวจ 1.ผู้มารับบริการ / / / / ไม่มีค่าใช้จ่าย วรรณภา
ทางการแพทย์ บริการคลินิกกัญชา รักษา บ าบัดฟื้นฟู คลินิกกัญชาที่มี

ในโรงพยาบาลให้ได้ และ ส่งเสริม อาการ 
มาตรฐาน สุขภาพ ด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทย
ในคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์   กินไม่ได้ นอนไม่

หลับ
2.เพื่อส่งเสริมการ 2. จัดระบบการ มีอาการกล้ามเนื้อ
ให้บริการคลินิก ติดตามหลังการรับ แข็งเกร็ง แขนขา
กัญชาในหน่วย บริการคลินิกทาง อ่อนแรงและชา ใน
บริการ การแพทย์ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 

อัมพาต

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  2 ดา้นบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 27. โครงการกัญชาทางการแพทย์
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. จ านวนคลินิกการใหบ้รกิารกัญชาทางการแพทยน์ ารอ่งอยา่งน้อย เขตสุขภาพละ 1 แหง่ 
ค่าเปา้หมาย 2.จ านวนคลินิกการใหบ้รกิารกัญชาทางการแพทยผ์สมผสานแพทยแ์ผนปจัจุบนัและแพทยแ์ผนไทย

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใชจ้่าย)

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2564  คปสอ บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

3..เพื่อส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการคลินิก
กัญชาทาง
การแพทย์ใน
โรงพยาบาล
4.ผู้ป่วยได้รับการ
บ าบัดรักษาด้วยยา
ต ารับที่มีกัญชาผสม
อยูอ่ย่างปลอดภยั
และได้คุณภาพ



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 28: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพชอ่งปาก
ตวัชีว้ดัโครงการ/ค่าเป้าหมาย      
                                1.ร้อยละ 60 ของรพ.สต./ศสม.จัดบริการขภุาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ

2.ร้อยละ 32 ประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่ไดร้ับบริการทันตกรรม(การรักษาและส่งเสริมป้องกัน ไมนั่บการตรวจฟัน)
 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนงานส่งเสริม 1.ผู้สูอายุมีฟันใช้งาน 1.ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุใน / ไม่ใช้งบประมาณ ทันตแพทย์
สุขภาพช่องปาก 4 คู่สบ 2.จัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พืน้ทีห่น่วย รพ.บึงนาราง, 
ผู้สูงอายุ (แท้/เทียม) ร้อยละ 64 ได้แก่ ทะเบียนผู้สูงอายุ ผลการตรวจ บริการทัง้ 7 แห่ง และ

2.ผู้สูงอายุมีฟันใช้งาน
อย่างน้อย

คัดกรองสุขภาพช่องปากและฟัน / ผู้รับผิดชอบ

 20 ซ่ี และมีฟันใช้งาน  และการแบ่งกลุ่มตามปัญหาสุขภาพช่องปาก งานทันตกรรม

 4 คู่สบ ร้อยละ 36 และฟัน รพ.สต.
3.รพ.สต.เตรียมความพร้อมช่องปาก ผู้สูงอายุทีต้่อง / ทุกแห่ง
ของกลุ่มเป้าหมายเพือ่ใส่ฟันปลอม ได้รับการ
และให้บริการรักษาทันตกรรมตามปัญหา ใส่ฟันปลอม
ทีพ่บ (ทีไ่ม่ต้องใส่ฟันปลอม)
4.ส่งต่อผู้สูงอายุทีพ่บปัญหาสุขภาพช่อง / / /
ปากและฟันทีต้่องได้รับบริการจาก
ทันตแพทย์ (กรณีผู้ป่วยไม่สะดวกรับ

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 28: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพชอ่งปาก
ตวัชีว้ดัโครงการ/ค่าเป้าหมาย      
                                1.ร้อยละ 60 ของรพ.สต./ศสม.จัดบริการขภุาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ

2.ร้อยละ 32 ประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่ไดร้ับบริการทันตกรรม(การรักษาและส่งเสริมป้องกัน ไมนั่บการตรวจฟัน)
 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

บริการทีร่พ.ให้รพ.สต.ท าหนังสือเชิญ
ทันตแพทย์ให้บริการในรพ.สต.
, กรณีไม่มียูนิตทันตกรรม
ให้เขียนงบกองทุนฯเหมาจ่ายค่าพาหนะ)
5.สรุปจ านวนกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับ กลุ่มเป้าหมายที่ / /
บริการใส่ฟันปลอมตามตัวชี้วดั ได้รับบริการ

ทัง้หมด

แผนงานส่งเสริม 1.ประชาชนในเขต 1.ตรวจสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวยั ประชาชนทุก / ทันตแพทย์
สุขภาพช่องปากกลุ่ม รับผิดชอบได้รับบริการ 2.จัดท าทะเบียนผลการคัดกรอง กลุ่มวยัใน / รพ.บึงนาราง, 
ประชาชนทัว่ไป ทันตกรรม ร้อยละ 32 สุขภาพช่องปาก เขตพืน้ทีห่น่วย และ

3.ให้บริการกลุ่มเป้าหมายตามปัญหา บริการ 7 แห่ง / / / / ผู้รับผิดชอบ
สุขภาพช่องปาก งานทันตกรรม



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 28: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพชอ่งปาก
ตวัชีว้ดัโครงการ/ค่าเป้าหมาย      
                                1.ร้อยละ 60 ของรพ.สต./ศสม.จัดบริการขภุาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ

2.ร้อยละ 32 ประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่ไดร้ับบริการทันตกรรม(การรักษาและส่งเสริมป้องกัน ไมนั่บการตรวจฟัน)
 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

4.รพ.บึงนารางเปิดบริการทันตกรรม / / / / รพ.สต.
นอกเวลาส าหรับสิทธเิบิกกรมบัญชีกลาง ทุกแห่ง

และประกันสังคม ทุกวนัวนัอังคาร 

วนัพุธ และวนัพฤหัส
5.ติดตามผลงานตามตัวชี้วดั /

รพ.สต.แหลมรัง
แผนงานส่งเสริม 1.ประชาชนในเขต 1.ตรวจสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวยั ประชาชนทุกกลุ่ม / ไม่ใช้งบประมาณ น.ส.
สุขภาพช่องปาก รับผิดชอบได้รับบริการ สุขภาพช่องปาก วยัในเขตพืน้ที่ ลดาวลัย์  
กลุ่มประชาชนทัว่ไป ทันตกรรม ร้อยละ 32 2.จัดท าทะเบียนผลการคัดกรอง รพ.สต.แหลมรัง / ขาธรรม

3.ประชาสัมพันธก์ารให้บริการอย่าง / / / /
ต่อเนื่อง
4.ให้บริการกลุ่มเป้าหมายตามปัญหา / / / /



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 28: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพชอ่งปาก
ตวัชีว้ดัโครงการ/ค่าเป้าหมาย      
                                1.ร้อยละ 60 ของรพ.สต./ศสม.จัดบริการขภุาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ

2.ร้อยละ 32 ประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่ไดร้ับบริการทันตกรรม(การรักษาและส่งเสริมป้องกัน ไมนั่บการตรวจฟัน)
 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

สุขภาพช่องปาก
5.เปิดบริการทันตกรรมนอกเวลา ทุก / / / /
วนัเสาร์
6.ติดตามผลงานตามตัวชี้วดั / / / /

รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
แผนงานส่งเสริม 1.เด็ก 3 ปี ปราศจาก 1.ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก 1.ประชาชนทุก  /  /  /  / ไม่ใช้งบประมาณ นริศรา 
สุขภาพช่องปากทุก  ฟันผุร้อยละ 70 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวยั เรืองวงษ์
กลุ่มวยั 2.ความครอบคลุมการ 2.ส่งต่อเพือ่รับบริการทันตก 2.ศพด. 3 แห่ง  /  /  /  /

ทาฟลูออไรด์วานิชใน รรมตามปัญหาสุขภาพช่องปากทีพ่บ
เด็ก 0-2 ปี ร้อยละ 62
3.ความครอบคลุมการ 3.ติดตามกลุ่มเป้าหมายเพือ่รับบริการ 3.โรงเรียน 4 แห่ง  /  /  /  /
ทาฟลูออไรด์วานิชใน ตามมาตรฐาน



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 28: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพชอ่งปาก
ตวัชีว้ดัโครงการ/ค่าเป้าหมาย      
                                1.ร้อยละ 60 ของรพ.สต./ศสม.จัดบริการขภุาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ

2.ร้อยละ 32 ประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่ไดร้ับบริการทันตกรรม(การรักษาและส่งเสริมป้องกัน ไมนั่บการตรวจฟัน)
 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

เด็ก 3-5 ปี ร้อยละ 50
4.เด็กอายุ 12 ปี ฟันดี 4.ให้บริการทันตกรรมป้องกันใน ศพด.  /  /  /  /
ไม่มีผุ ร้อยละ 83
5.ความครอบคลุมการ  /  /  /  /
เคลือบหลุมร่องฟันใน
เด็กนักเรียน ป.1
 ร้อยละ 65
6.ความครอบคลุมการ  /  /  /  /
เคลือบหลุมร่องฟันใน
เด็กนักเรียน ป.6
 ร้อยละ 66
7.ผู้สูงอายุมีฟันใช้งาน  /  /  /  /
4 คู่สบ (แท้-เทียม) 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 28: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพชอ่งปาก
ตวัชีว้ดัโครงการ/ค่าเป้าหมาย      
                                1.ร้อยละ 60 ของรพ.สต./ศสม.จัดบริการขภุาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ

2.ร้อยละ 32 ประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่ไดร้ับบริการทันตกรรม(การรักษาและส่งเสริมป้องกัน ไมนั่บการตรวจฟัน)
 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

ร้อยละ 64
8.ผู้สูงอายุทีม่ีฟันแท้ใช้  /  /  /  /
งานได้ไม่น้อยกวา่ 20 ซ่ี
 และฟันหลัง (แท้) ใช้
งานได้ไม่น้อยกวา่ 4 คู่
สบ ร้อยละ 36
9.รพ.สต./ศสม.จัดบริการ  /  /  /  /
สุขภาพช่องปากทีม่ี
คุณภาพ ร้อยละ 60
10.ประชากรในเขต  /  /  /  /
รับผิดชอบ ได้รับบริการ
ทันตกรรม ร้อยละ 32



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2 ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 28: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพชอ่งปาก
ตวัชีว้ดัโครงการ/ค่าเป้าหมาย      
                                1.ร้อยละ 60 ของรพ.สต./ศสม.จัดบริการขภุาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ

2.ร้อยละ 32 ประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่ไดร้ับบริการทันตกรรม(การรักษาและส่งเสริมป้องกัน ไมนั่บการตรวจฟัน)
 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

รพ.สต.บางลาย
แผนงานการให้ 1.ร้อยละ32 ของ 1.จัดกิจกรรมการให้สุขศึกษา เด็กปฐมวยั / / / / ไม่ใช้งบประมาณ
บริการทันตกรรม ประชากรในเขต และทาฟูออไรด์ในวนั EPI คน 223  คน
ทุกกลุ่มวยั รับผิดชอบทีไ่ด้รับ 2.ประชาสัมพันธก์ารให้บริการ ประชากร / / / / ไม่ใช้งบประมาณ

บริการทันตกรรม อย่างต่อเนื่อง 4,139 คน
การรักษาและสส.
ป้องกันไม่รวมตรวจฟัน 3.ตรวจสุขภาพและให้ค าแนะน า ประชากร / / / / ไม่ใช้งบประมาณ

กลุ่มวยัรุ่นและกลุ่มวยัท างานเพือ่ให้ดูแล 4,139 คน
สุขภาพช่องปากก่อนถึงวยัผู้สูงอายุ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและระบบการสง่ตอ่
โครงการที ่29. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและระบบการสง่ตอ่
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1. อัตราเสียชีวิตของผูป่วยวิกฤติฉุกเฉิน  (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล ระดั บ A, S, M1 (ทังที ่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma‹12%, Non-Trauma‹12%)  

ค่าเป้าหมาย 2. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ไม่ตกว่าร้อยละ 26

3. ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านเกณฑ์  ER คุ ณภาพ ร้ อยละ ร้อยละ 100

4. จ านวนผู้ป่วยทีไ่ม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลงร้อยละ 10

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนงานพัฒนา 1.เพือ่ให้ผุ้รับบริการ 1.รพ.สต.ทุกแห่งและ รพ.บึงนาราง รพ.สต. 6แห่ง /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ค่าอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม  จ านวน 102  คนๆละ 25 บาท 1 คร้ังเป็นเงิน 2250   บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ประมน/
ระบบบริการการ เข้าถึงระบบบริการ ประชาสัมพันธ ์ระบบบริการ 1669 46 คน จีรพันธ์
แพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉิน  สนับสนุนการเข้า บาร์โคช1669 รพ. 62 คน 

2.เพือ่พัฒนา 2.สนับสนุนจนท เข้าถึงการฟืน้ฟู รวม 108 คน /
มาตรฐาน ECS การฟืน้ฟู CPR  และระบบการจัด 2700
3.เพือ่พัฒนา การกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่ในพืน้ที่
ER คุณภาพ 3.สนับสนุน FR ใน  -ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม

พืน้ทีร่่วมประชุมฟืน้ฟูวชิาการ และร่วม จ านวน108 คนคนละ 25 บาท 
เป็นวทิยากรปีละ 1 คร้ัง เป็นเงิน  2700 บาท
4.ส่งบุคลากรอบรม (PP)
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ
หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง
หลักสูตรการให้การดูแลผู้บาดเจ็บภาวะวกิฤต
หลักสูตรการพยาบาลระหวา่งส่งต่อ

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและระบบการสง่ตอ่
โครงการที ่29. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและระบบการสง่ตอ่
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1. อัตราเสียชีวิตของผูป่วยวิกฤติฉุกเฉิน  (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล ระดั บ A, S, M1 (ทังที ่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma‹12%, Non-Trauma‹12%)  

ค่าเป้าหมาย 2. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ไม่ตกว่าร้อยละ 26

3. ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านเกณฑ์  ER คุ ณภาพ ร้ อยละ ร้อยละ 100

4. จ านวนผู้ป่วยทีไ่ม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลงร้อยละ 10

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

5 สนับสนุนท้องถิ่นจัด หน่วยบริการการ  5  อบต.
แพทย์ฉุกเฉิน   -เชิญวทิยากรจาก สสจ
6.คืนข้อมูลสุขภาพในหัวหน้าส่วนราชการ
พชอ.เดือนละ 1 คร้ัง 
7.จัดต้ัง พชต. ในแต่ละต าบล
8..พัฒนางานตามมาตรฐาน ECS คุณภาพ
 และ  ER คุณภาพ 
9.ทบทวนชี้แจ้ง  CPG Trauma
10.พัฒนาวชิาการ เพือ่รองรับระบบ
Fast tack และระบบการจัดเก็บข้อมูลเพือ่

ประเมินผล
11.ชี้แจงและติดตามการใช้มาตรการป้องกัน พชอ./พชต. /รร/ / / / /
และลดอุบัติเหตุทางถนน 10 รสขม สถานทีร่าชการใน
(1ร2ส3ข4ม) อ าเภอบึงนาราง



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและระบบการสง่ตอ่
โครงการที ่29. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและระบบการสง่ตอ่
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1. อัตราเสียชีวิตของผูป่วยวิกฤติฉุกเฉิน  (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล ระดั บ A, S, M1 (ทังที ่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma‹12%, Non-Trauma‹12%)  

ค่าเป้าหมาย 2. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ไม่ตกว่าร้อยละ 26

3. ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านเกณฑ์  ER คุ ณภาพ ร้ อยละ ร้อยละ 100

4. จ านวนผู้ป่วยทีไ่ม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลงร้อยละ 10

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

12.การสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มวยัเรียน รร บางลายพิทยา / / / /
 วยัรุ่น คม/ รร แหลมรัง

วทิยาคม/   
รร โพธิ์ไทรงาม
วทิยาคม

13. จัดท า trauma audit ร่วมกับทีม PCT
14.ประสาน PCT พัฒนาศักยภาพการดูแล
ผู้รับบริการการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
15.จัดระบบ fast track ในกลุ่มโรคส าคัญ
16 ประชุมชี้แจงการส่งต่อเครือข่ายเพือ่ให้

ปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกันประสานงาน
และพัฒนาเครือข่ายการให้บริการรับส่งต่อ
เชื่อมโยงสถานบริการ
17ลงบันทึกในโปรแกรมการส่งต่อระหวา่ง



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและระบบการสง่ตอ่
โครงการที ่29. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและระบบการสง่ตอ่
ตวัชีว้ดัโครงการ/ 1. อัตราเสียชีวิตของผูป่วยวิกฤติฉุกเฉิน  (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล ระดั บ A, S, M1 (ทังที ่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma‹12%, Non-Trauma‹12%)  

ค่าเป้าหมาย 2. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ไม่ตกว่าร้อยละ 26

3. ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านเกณฑ์  ER คุ ณภาพ ร้ อยละ ร้อยละ 100

4. จ านวนผู้ป่วยทีไ่ม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลงร้อยละ 10

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ.บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

สถานบริการในเขต/จังหวดั
18.ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และซ้อมแผนการ จนท. 100 บูรณาการร่วมยุทธ 1
ระงับเหตุการใช้ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่8 : การพัฒาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนทีเ่ฉพาะ
โครงการที ่30. โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนทีเ่ฉพาะ
ตัวชี้วดัโครงการ/ค่าเปา้หมาย 

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิติัการ เพื่อเสริมสร้าง 1.แต่งต้ังคณะท างาน / ไม่ใช้งบประมาณ กานต์ศิรัส/
ส่งเสริมคุณธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ขับเคล่ือนจริยธรรมของ มนต์ชัย
ของชมรมจริยธรรม ใหบ้คุลากรในองค์กร หน่วยงาน
ของคปสอ.บงึนาราง 2. ก าหนดอัตลักษณ์องค์กร /

คุณธรรมและประกาศ
นโยบาย 
3.จัดท าแผนปฏบิติัการ /
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรมของหน่วยงาน

  -ฟงัธรรมมะบรรยายด้าน สสอ 54 / รพ.65 /
วนิัย คุณธรรมจริยธรรม  สถานปฏบิติั

ธรรมบงึนาราง
 -กิจกรรมจิตอาสาโรค 5 ต าบล / / / /
ไข้เลือดออกในวนัส าคัญ
 -ท าบญุตักบาตรในวนั / / / /
ส าคัญต่างๆ   

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่8 : การพัฒาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนทีเ่ฉพาะ
โครงการที ่30. โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนทีเ่ฉพาะ
ตัวชี้วดัโครงการ/ค่าเปา้หมาย 

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

 -แบง่ปนัความรักพี่ใหน้้องใน โรงเรียน 1 แหง่ /
วนัเด็ก
 -กีฬาสร้างสามัคคีในองค์กร วนัสงกรานต์ /
 -รดน้ าด าหวัผู้สูงวยั /
 -จัดท าปา้ยอัตลักษณ์องค์กร /
 -จัดท าปา้ยนโยบาย MOPH /

รพ.บึงนาราง
แผนกิจกรรมส่งเสริม เพื่อเสริมสร้างให้ 1. กิจกรรมจิตอาสา / / / / ไม่ใช้งบประมาณ สังคม/มนต์ชัย
จริยธรรมและจิตอาสา เจ้าหน้าที่เปน็ผู้ใส่ใจ 1.1 สมุดบนัทกึกิจกรรม / หน.กลุ่มงาน 
รพ.บงึนาราง ต่อสังคมสาธารณะ ท าความดีและจิตอาสา ทกุกลุ่ม

ด้วยความรัก สามัคคี 1.2 ก าหนดกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น  - กิจกรรมพฒันา รพ. / / / /
เอื้ออาทรต่อคนและ  - งานรัฐพธิี / / / /
สังคมโดยมิหวงั  - บริจาคโลหติ / / / /
ผลตอบแทน  - การปฏบติังานราชการ / / / /

ที่ไม่คิดค่าตอบแทน เช่น



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่8 : การพัฒาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนทีเ่ฉพาะ
โครงการที ่30. โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนทีเ่ฉพาะ
ตัวชี้วดัโครงการ/ค่าเปา้หมาย 

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

เดินทางไปราชการ แล้ว
ไม่เบกิเงิน
 - กิจกรรมจิตอาสา ร่วม / / / /
เครือข่าย อ าเภอ ต าบล 
หมู่บา้น
1.3 ประเมินและรายงานผล /
 - น าผลประเมิน เพื่อประเมิน
ผลการปฏบิติังาน



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 บคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence) แผนงานที่   10 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
โครงการที.่31: โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสูค่วามเปน็มืออาชีพ
ตัวชีว้ัดโครงการ /    1.ระดับความส าเรจ็ของเขตสุขภาพที่มีการบรหิารจัดการระบบการลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์ ระดับ 5
 ค่าเปา้หมาย    1.ร้อยละของบคุลากรมีการพฒันาตามเกณฑ์ที่ก าหนด.... 
                                    2..อตัราการคงอยู่ของบคุลากรด้านสุขภาพ (Retention Rate) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85........(อ าเภอ 93.33)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุม่คน)
ไตรมาส

 1
ไตรมาส

 2
ไตรมาส

 3
ไตรมาส

 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ

งานประจ า
ต.ค.-
ธ.ค.

ม.ค.-
ม.ีค.

เม.ย-
ม.ิย.

ก.ค.-
ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

1.แผนผลิตและพัฒนา เพือ่จัดสรรอัตราก าลัง 1.ส ารวจความ จนท.รพ / มนต์ชัย / สังคม

ก าลังคนด้านสุขภาพ ให้เหมาะสมกับภาระงาน ต้องการของบุคลากร

สู่ความเป็นมืออาชีพ เพือ่พัฒนาบุคลากร  ด้านการศึกษา 

ตามสายวชิาชีพ  ด้านทักษะการท างาน ด้าน / / / /

 - อบรมพัฒนามาตราฐาน จนท.รพ+รพ.สต.100% / บูรณาการกับ ย.4

ระบบบริการของเครือข่าย

คปสอ.บึงนาราง

1.2 อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ (เงินบ ารุงของหน่วยบริการ)

1.3 ฟืน้ฟูเวชปฏิบัติ (เงินบ ารุงของหน่วยบริการ)

              - PTLS

              - ACLS

              - EKG

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2563  คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการ
จ่ายงบประมาณ



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 บคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence) แผนงานที่   10 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
โครงการที.่31: โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสูค่วามเปน็มืออาชีพ
ตัวชีว้ัดโครงการ /    1.ระดับความส าเรจ็ของเขตสุขภาพที่มีการบรหิารจัดการระบบการลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์ ระดับ 5
 ค่าเปา้หมาย    1.ร้อยละของบคุลากรมีการพฒันาตามเกณฑ์ที่ก าหนด.... 
                                    2..อตัราการคงอยู่ของบคุลากรด้านสุขภาพ (Retention Rate) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85........(อ าเภอ 93.33)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุม่คน)
ไตรมาส

 1
ไตรมาส

 2
ไตรมาส

 3
ไตรมาส

 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ

งานประจ า
ต.ค.-
ธ.ค.

ม.ค.-
ม.ีค.

เม.ย-
ม.ิย.

ก.ค.-
ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2563  คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการ
จ่ายงบประมาณ

4. ซ้อมแผนอุบัติเหตุ / ( บูรณาการกับ ย.1)

    - อัคคีภัย

   -  อุบัติเหตุ

5.ส่งเสริม สนับสนุน รพ 65 คน / / / / งบร ของหน่วยงาน

และพัฒนาทักษะที่ สสอ  22  คน

จ าเป็นในการท างาน

 - สนับสนุนเจ้าหน้าที่

อบรมวชิาการ 

2 คร้ัง/คน/ปี หรือ

5,000บาท/คน/ปี

6.ประเมินดัชนี

ความสุขของคนท างาน



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 บคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence) แผนงานที่   10 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
โครงการที.่31: โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสูค่วามเปน็มืออาชีพ
ตัวชีว้ัดโครงการ /    1.ระดับความส าเรจ็ของเขตสุขภาพที่มีการบรหิารจัดการระบบการลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์ ระดับ 5
 ค่าเปา้หมาย    1.ร้อยละของบคุลากรมีการพฒันาตามเกณฑ์ที่ก าหนด.... 
                                    2..อตัราการคงอยู่ของบคุลากรด้านสุขภาพ (Retention Rate) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85........(อ าเภอ 93.33)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุม่คน)
ไตรมาส

 1
ไตรมาส

 2
ไตรมาส

 3
ไตรมาส

 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ

งานประจ า
ต.ค.-
ธ.ค.

ม.ค.-
ม.ีค.

เม.ย-
ม.ิย.

ก.ค.-
ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2563  คปสอ.บงึนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการ
จ่ายงบประมาณ

2.แผนผลิตและพัฒนา เพือ่ปรับเปลียนพฤติกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รพ. 65 / ไม่ใช้งบประมาณ มนต์ชัย / สังคม
ก าลังคนด้านสุขภาพ บริการสู่ความเป็นเลิศ พฤติกรรมบริการ ESB สสอ. 55
สู่ความเป็นมืออาชีพ แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 1 วนั

รวม 2 วนั



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที ่33 : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมนิ ITA  ร้อยละ 90
ค่าเป้าหมาย 2) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทีด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
- ส่วนกลาง ร้อยละ 95

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ร้อยละ 95

- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ร้อยละ 95

1. ร้อยละ 95 ของหน่วยงานที่มกีารบริหารความเสีย่งที่มปีระสิทธภิาพมกีารจัดวางระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ (อ าเภอ 75 รพ=100 สสอ.50)
2.ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA (คะแนน ร้อยละ 100)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนพัฒนาระบบ 1.เพือ่เสริมสร้างเร่ือง 1.อบรมเร่ืองระเบียบ จนทรพ. 62 คน / 1.ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม กานต์ศิรัส

ธรรมาภิบาลใน ระเบียบวนิัยให้กับ วนิัยและผลประโยชน์ จนทสสอ. 54 คน 5510 จ านวน 58คนx70 บาท x 1 คร้ัง = 4,060 บาท มนต์ชัย
องค์กรคุณภาพ บุคลากรในองค์กร ทับซ้อน 2.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 58 คน x 25 บ.

x1 คร้ัง = 1,450 บาท
รวมทัง้สิ้น 5,510 บาท

( PP )
2.ประเมินวเิคราะห์ / (บูรณาการกับ แผน CUP)
ความเส่ียงของหน่วยงาน
(ปค.4 /ปค.5)

2. เพือ่พัฒนาองค์กร 3. ทบทวน/ประเมิน /
ให้ได้มาตราฐาน มาตรฐาน ITA

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที ่33 : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมนิ ITA  ร้อยละ 90
ค่าเป้าหมาย 2) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทีด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
- ส่วนกลาง ร้อยละ 95

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ร้อยละ 95

- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ร้อยละ 95

1. ร้อยละ 95 ของหน่วยงานที่มกีารบริหารความเสีย่งที่มปีระสิทธภิาพมกีารจัดวางระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ (อ าเภอ 75 รพ=100 สสอ.50)
2.ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA (คะแนน ร้อยละ 100)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ตามหลัก ITA 4. ปรับปรุงและพัฒนา / /

ตามเกณฑ์ ITA
5. จัดท ารายงาน /

ผลการประเมิน

แผนตรวจสอบภายใน เพือ่ประเมินคุณธรรม 1ทบทวนคณะท างาน ผู้รับผิดชอบงาน / ไม่ใช้งบประมาณ กานต์ศิรัส
คปสอ.บึงนาราง และความโปร่งใส ตรวจสอบภายใน การเงินและพัสดุ มนต์ชัย

ในการด าเนินงานของ คปสอ.บึงนาราง รพ.สต.ละ 2 คน
ของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบงาน
จากข้อเท็จจริงที่ การเงิน ประกัน 
สามารถตรวจสอบได้ พัสดุ และเภสัช 



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที ่33 : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมนิ ITA  ร้อยละ 90
ค่าเป้าหมาย 2) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทีด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
- ส่วนกลาง ร้อยละ 95

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ร้อยละ 95

- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ร้อยละ 95

1. ร้อยละ 95 ของหน่วยงานที่มกีารบริหารความเสีย่งที่มปีระสิทธภิาพมกีารจัดวางระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ (อ าเภอ 75 รพ=100 สสอ.50)
2.ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA (คะแนน ร้อยละ 100)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ของรพ. 5คน
 สสอ.2 คน

2.ก าหนดเกณฑ์จัดวาง คณะท างาน 19 คน / ไม่ใช้งบประมาณ
ระบบควบคุมภายใน
และวางแผนออกตรวจ
สอบภายใน
3.ด าเนินการออกตรวจ รพ.5 คน  สสอ 2 / ค่าอาหารกลางวนัอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจ านวน 
สอบภายในตามแผน รพ.สต.5 คน 3600 12 คน*100บาท จ านวน 3 วนั เป็นเงิน 3600 บาท
4.สรุปผลการด าเนิน / ( PP )
งานแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของผู้รับผิดชอบงาน



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที ่33 : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมนิ ITA  ร้อยละ 90
ค่าเป้าหมาย 2) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทีด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
- ส่วนกลาง ร้อยละ 95

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ร้อยละ 95

- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ร้อยละ 95

1. ร้อยละ 95 ของหน่วยงานที่มกีารบริหารความเสีย่งที่มปีระสิทธภิาพมกีารจัดวางระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ (อ าเภอ 75 รพ=100 สสอ.50)
2.ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA (คะแนน ร้อยละ 100)

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

5.จัดท ารายงานสรุป /
ผลการด าเนินงาน
พร้อมปัญหาและ
อุปสรรค

5510 3600 9110



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที ่34 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
ค่าเป้าหมาย - โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 100

- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ , กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต ร้อยละ 100

- โรงพยาบาลชมุชน ร้อยละ 90

2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตดิดาว  ร้ อยละ 85
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มรีะบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และไมพ่บเรื่องร้องเรียน
2.ร้อยละ 80 ความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ระดบั 5
3.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนพัฒนา HA เพือ่ให้ รพ. 1.ทบทวนคณะกรรมการ เจ้าหน้าที ่12 ไม่ใช้งบประมาณ สุภางภัทร
นการรับรอง HA  HA ของ รพ. คน พิสิติ
 ขั้น 2 ปี2564 นิยม

2.ประชุมและทบทวน พีเ่ล้ียง 3 คน ไม่ใช้งบประมาณ สังคม
หน้าที ่ ความรับผิดชอบ

ดังนี้

2.1 ทบทวนPanfinของ

รพ.และของหน่วยงาน

2.2 ชี้แจงผู้ปฏิบัติในการ

มีส่วนรวมแสดงความ

คิดเห็นในการด าเนินงาน

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที ่34 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
ค่าเป้าหมาย - โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 100

- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ , กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต ร้อยละ 100

- โรงพยาบาลชมุชน ร้อยละ 90

2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตดิดาว  ร้ อยละ 85
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มรีะบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และไมพ่บเรื่องร้องเรียน
2.ร้อยละ 80 ความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ระดบั 5
3.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

2.3 ทบทวน SP,WI และ

 CPG ของหน่วยงาน

2.4 จัดท ากิจกรรม 12

ทบทวน

3.อบรม จนท. เร่ืองการ เจ้าหน้าที ่65 /  - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจ านวน 65 คน

บริหารความเส่ียงและ คน 1625  x25บาท 1,625บาท (งบร.รพ.)

การรายงานความเส่ียง

4.เยี่ยมส ารวจหน่วยงาน 12 หน่วยงาน ไม่ใช้งบประมาณ

ย่อย 3เดือน/คร้ัง



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที ่34 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
ค่าเป้าหมาย - โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 100

- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ , กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต ร้อยละ 100

- โรงพยาบาลชมุชน ร้อยละ 90

2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตดิดาว  ร้ อยละ 85
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มรีะบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และไมพ่บเรื่องร้องเรียน
2.ร้อยละ 80 ความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ระดบั 5
3.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

5.แลกเปล่ียนเรียนรู้งาน พีเ่ล้ียง 3 คน /  - ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

HA โดยทีมGLN พีเ่ล้ียงและ จนท.12คน 2500 จ านวน 25 คน x100บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
ทีม รพ. F3 (สากเหล็ก,  (งบร.รพ.)
ดงเจริญ)

6.ประชุมเชิงปฏิบัติการ พีเ่ล้ียง 3 คน /  - ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ
พัฒนาคุณภาพ เร่ือง จนท.12คน 1500 เคร่ืองด่ืมจ านวน 15 คน x100บาท เป็นเงิน
ประเมินตนเอง COI , 1,500บาท (งบร.รพ.)
การบริหารความเส่ียง
,PCT,IC



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที ่34 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
ค่าเป้าหมาย - โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 100

- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ , กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต ร้อยละ 100

- โรงพยาบาลชมุชน ร้อยละ 90

2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตดิดาว  ร้ อยละ 85
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มรีะบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และไมพ่บเรื่องร้องเรียน
2.ร้อยละ 80 ความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ระดบั 5
3.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

7.ประชุมประเมินผล พีเ่ล้ียง 3 คน /  - ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ
เชิงปฏิบัติการ พัฒนา จนท.12คน 1500 เคร่ืองด่ืมจ านวน 15 คน x100บาท เป็นเงิน
คุณภาพ เร่ือง การ 1,500บาท (งบร.รพ.)
ประเมินตนเอง COI ,
การบริหารความเส่ียง
,PCT,IC

8.เขียนรายงานส่ง / ไม่ใช้งบประมาณ
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที ่34 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
ค่าเป้าหมาย - โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 100

- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ , กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต ร้อยละ 100

- โรงพยาบาลชมุชน ร้อยละ 90

2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตดิดาว  ร้ อยละ 85
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มรีะบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และไมพ่บเรื่องร้องเรียน
2.ร้อยละ 80 ความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ระดบั 5
3.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

9.การรวมงบประมาณ /  - ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ
หน่วยงาน 17500 เคร่ืองด่ืมจ านวน 25 คน x100บาท เป็นเงิน

2,500 บาทค่าตอบแทน จ านวน15,000บาท
 รวม 24,625บาท (งบประมาณ) (งบร.รพ.)

แผนงานพัฒนา สสอ.บึงนาราง 1.แต่งต้ังคณะกรรมการ บุคลากร/       / บูรณาการร่วมกิจกรรม สสอ. กานต์ศิรัส

มาตรฐานPMQA ผ่านมาตรฐาน  PMQA หมวด 1-7 คณะท างาน เชื้อวรีะชน

PMQA หมวด 3,6 2.ประชุมชี้แจงคณะ PMQA หมวด 1-7

ท างาน PMQA

3.ประเมินตนเองและ



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที ่34 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
ค่าเป้าหมาย - โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 100

- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ , กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต ร้อยละ 100

- โรงพยาบาลชมุชน ร้อยละ 90

2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตดิดาว  ร้ อยละ 85
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มรีะบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และไมพ่บเรื่องร้องเรียน
2.ร้อยละ 80 ความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ระดบั 5
3.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

วเิคราะห์หาส่วนขาด

4.วางแผนปรับปรุง

5.ด าเนินการปรับปรุง

6.ก ากับติดตามแผน

ปรับปรุง

7.รายงานผลงาน

ทุกงวด ขึ้นเวปไซต์/

เวทีประชุม คปสอ.

แผนงานพัฒนา รักษามาตรฐานระบบ 1.ประชุมบุคลากร สสอ. =  4  คน        / บูรณาการร่วมกิจกรรมสสจ.พิจิตร และการประชุม รัฐติยาพร
มาตรฐาน รพ.สต. บริการ รพ.สต.ติดดาว ทบทวนมาตรฐาน รพสต.2x 6 =12คน เครือข่ายรพ.สต และประชุมโซน



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที ่34 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
ค่าเป้าหมาย - โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 100

- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ , กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต ร้อยละ 100

- โรงพยาบาลชมุชน ร้อยละ 90

2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตดิดาว  ร้ อยละ 85
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มรีะบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และไมพ่บเรื่องร้องเรียน
2.ร้อยละ 80 ความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ระดบั 5
3.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ติดดาว  รพ.สต.ติดดาว รพ.บึงนาราง 4 คน
และวางแผนประเมิน รวม 20 คน
2.ออกประเมิน รพ.สต.  6 แห่ง       / บูรณาการร่วมกิจกรรมนิเทศน์งานและตรวจสอบ 
มาตรฐาน/ประชุม  ครู ค . 10 คน ภายในรพ.สต
ประชุมสรุปผลการ จ านวน3วนัๆละ2 แห่ง
ประเมินและแนะน า รพ.สต.  6 แห่ง
แนวทางปรับปรุง แกนน าภาคีเครือข่าย 
โดย ครู ค.
3.หน่วยบริการทุกแห่ง รพ.สต. บึงนาราง       / ค่าอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม และอาหารกลางวนัส าหรับ
ร่วมกับแกนน าภาคี บุคลากร/ 6000 แกนน าภาคีเครือข่ายสุขภาพต าบลบึงนาราง
ด าเนินการปรับปรุง แกนน าชุมชน 20 คน คนละ 100 บาท 3  วนั เป็นเงิน 6,000 บาท    



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที ่34 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
ค่าเป้าหมาย - โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 100

- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ , กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต ร้อยละ 100

- โรงพยาบาลชมุชน ร้อยละ 90

2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตดิดาว  ร้ อยละ 85
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มรีะบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และไมพ่บเรื่องร้องเรียน
2.ร้อยละ 80 ความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ระดบั 5
3.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

เครือข่ายสุขภาพ ( PP )
มาตรฐานตามเกณฑ์ 
รพ.สต.ติดดาว
4.รับการประเมิน
รับรองระดับมาตรฐาน
รพสต. ติดดาว
5พัฒนาวชิาการ รพ.สต.พืน้ที ่57      / ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 60 คน * 25บาท
 CPR /  IC  / LAB วทิยากร รพ 3 4500 จ านวน 2 วนั( 2รุ่น ) เป็นเงิน 4500 บาท   
เภสัช /ทันต /อื่นๆ ( PP )
6.รายงานผลการ
ประเมินในทีป่ระชุม 



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที ่34 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
ค่าเป้าหมาย - โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 100

- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ , กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต ร้อยละ 100

- โรงพยาบาลชมุชน ร้อยละ 90

2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตดิดาว  ร้ อยละ 85
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มรีะบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และไมพ่บเรื่องร้องเรียน
2.ร้อยละ 80 ความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ระดบั 5
3.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

คปสอ/เวปไซต์

16125 1500 17500 35125



ยุทธศาสตรท์ี่ 4 บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที ่35 : โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. จ านวนองค์กรแห่งความสุขทีม่คุีณภาพมาตรฐาน

ค่าเปา้หมาย  - กรมวิชาการ/สป.ส่วนกลาง รอ้ยละ 15

- รพศ./รพท./สสจ. อย่างน้อยเขตละ 2 แหง่

- รพช./สสอ. รอ้ยละ 17

1. ร้อยละ 10 ของหน่วยงานทีเ่ป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)ทีม่คุีณภาพมาตรฐาน

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนการพฒันาระบบ 1.เพื่อใหอ้งค์กร สสอ. 1.ประชุมประจ าเดือน  - จนท.สสอ.8 คน / / / / กานต์ศิรัส/
บริหารจัดการสร้าง บงึนารางได้น าดัชนี จนท. สสอ./รพ.สต./  - รพ.สต. 46 คน มนต์ชัย
ความสุขของคนท างาน ความสุขของคนท างาน รพ เพื่อส่งเสริมความ  - รพ 65 คน

(Happinometer) เข้าใจในเร่ืองการ รวม 8 แหง่
มาใช้ สร้างสุขแก่บคุลากร

2.วางแผนปรับปรุง / / / / ไม่ใช้งบประมาณ
คุณภาพชีวติบคุลากร
จากการน าผลของการ
ประเมินHapinometer 
มาใช้รายบคุคลด้วย
การใหบ้ริการค าปรึกษา
รายบคุคลและรายกลุ่ม
ตามประเด็นปญัหา

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 4 บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที ่35 : โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. จ านวนองค์กรแห่งความสุขทีม่คุีณภาพมาตรฐาน

ค่าเปา้หมาย  - กรมวิชาการ/สป.ส่วนกลาง รอ้ยละ 15

- รพศ./รพท./สสจ. อย่างน้อยเขตละ 2 แหง่

- รพช./สสอ. รอ้ยละ 17

1. ร้อยละ 10 ของหน่วยงานทีเ่ป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)ทีม่คุีณภาพมาตรฐาน

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

และส่วนขาดด้านที่ไม่ผ่าน
3. การประเมิน2คร้ัง/ปี
4.กรอกข้อมูล/รายงานผล
5.ตรวจสุขภาพประจ าปี
จนท.

แผนปฏบิติัการส่งเสริม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 1.ทบทวนคณะท างาน / บรูณาการกับ แผน CUP กานต์ศิรัส / 
คุณธรรมของชมรม และจริยธรรมให้ ขับเคล่ือนจริยธรรม มนต์ชัย / 
จริยธรรมของ บคุลากรในองค์กร ของหน่วยงาน สังคม 
 คปสอ.บงึนาราง 2 องค์กรคุณธรรม /

และประกาศนโยบาย
3.จัดท าแผนปฏบิติั /
การส่งเสริมคุณธรรม



ยุทธศาสตรท์ี่ 4 บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที ่35 : โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. จ านวนองค์กรแห่งความสุขทีม่คุีณภาพมาตรฐาน

ค่าเปา้หมาย  - กรมวิชาการ/สป.ส่วนกลาง รอ้ยละ 15

- รพศ./รพท./สสจ. อย่างน้อยเขตละ 2 แหง่

- รพช./สสอ. รอ้ยละ 17

1. ร้อยละ 10 ของหน่วยงานทีเ่ป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)ทีม่คุีณภาพมาตรฐาน

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ของชมรมจริยธรรม 
ของหน่วยงาน
 - ฟงัธรรมมะบรรยาย สสอ 54 / รพ.65 /
ด้านวนิัย คุณธรรม  สถานปฏบิติัธรรม
จริยธรรม บงึนาราง
 - กิจกรรมจิตอาสาโรค 5 ต าบล / / / / กานต์ศิรัส
ไข้เลือดออกในวนัส าคัญ มนต์ชัย/สังคม
 - ท าบญุตักบาตร / / / / กรรมการบริหาร
ในวนัส าคัญต่างๆ สสอ.บงึนาราง
 - แบง่ปนัความรักพี่ให้ โรงเรียน 1 แหง่ /
น้องในวนัเด็ก
 - กีฬาสร้างสามัคคี วนัสงกรานต์ /
ในองค์กร



ยุทธศาสตรท์ี่ 4 บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที ่35 : โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. จ านวนองค์กรแห่งความสุขทีม่คุีณภาพมาตรฐาน

ค่าเปา้หมาย  - กรมวิชาการ/สป.ส่วนกลาง รอ้ยละ 15

- รพศ./รพท./สสจ. อย่างน้อยเขตละ 2 แหง่

- รพช./สสอ. รอ้ยละ 17

1. ร้อยละ 10 ของหน่วยงานทีเ่ป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)ทีม่คุีณภาพมาตรฐาน

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

 - รดน้ าด าหวัผู้สูงวยั /
 - จัดท าปา้ยอัตลักษณ์ /
องค์กร 
 - จัดท าปา้ยนโยบาย /
 MOPH



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่12 : การพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขภาพ
โครงการที ่36 :  โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูขา่วสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาต ิ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละของจังหวัดทีผ่านเกณฑ์ คุณภาพขอ้มลู ร้อยละ 85
ค่าเปา้หมาย 1.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพขอ้มลู ร้อยละ 80 (78.71=รพ.=80 บร.=80 หร.=80 พง.=80  บม.=71 หก.=80 บล.=80)

2.ร้อยละ 99 ของจ านวนครั้งทีห่น่วยบริการส่งขอ้มลูตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้มทันเวลา ในระบบHDC (อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ วันไมต่ดิกัน)  
   (98.87=รพ.=97.73 บร.=100 หร.=98.86 พง.=100  บม.=98.86 หก.=100 บล.=96.63)
3.หน่วยบริการเขา้ใชง้านระบบ data-exchange ในฐานขอ้มลู HDC มากกว่า ร้อยละ 80 (97.64)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

โครงการพฒันา 1.เพื่อใหห้น่วย 1.ประชุมเชิง จนท.รพ.สต. 6 / / / /  - อาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม อาหาร รัฐติยาพร
ระบบข้อมูล บริการสามารถ ปฏบิติัการพฒันา แหง่แหง่ละ 1 คน 3375 3375 3375 3375 กลางวนั จ านวน 15 คน คนละ 75 มั่นมาตย์
ข่าวสารเทคโนโลยี แลกเปล่ียนข้อมูล ระบบข้อมูลข่าวสาร  จนท.รพ.6 คน บาท จ านวน 12 คร้ัง เปน็เงิน 13,500 น.ส.อาทติยา
แหง่ชาติ สุขภาพเพื่อให้ จนท.สสอ. 3 คน บาท (PP)

ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูล
2.เพื่อใหห้น่วย 2.มีระบบตรวจสอบ
บริการมีการใช่ คุณภาพข้อมูลผ่าน
โปรแกรมตรวจสอบ โปรแกรม HDC โดย
ข้อมูล Audit เวช Data Exchange และ
ระเบยีนในโปรแกรม คืนข้อมูลใหท้กุหน่วย
 Hosxp บริการ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่12 : การพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขภาพ
โครงการที ่36 :  โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูขา่วสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาต ิ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละของจังหวัดทีผ่านเกณฑ์ คุณภาพขอ้มลู ร้อยละ 85
ค่าเปา้หมาย 1.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพขอ้มลู ร้อยละ 80 (78.71=รพ.=80 บร.=80 หร.=80 พง.=80  บม.=71 หก.=80 บล.=80)

2.ร้อยละ 99 ของจ านวนครั้งทีห่น่วยบริการส่งขอ้มลูตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้มทันเวลา ในระบบHDC (อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ วันไมต่ดิกัน)  
   (98.87=รพ.=97.73 บร.=100 หร.=98.86 พง.=100  บม.=98.86 หก.=100 บล.=96.63)
3.หน่วยบริการเขา้ใชง้านระบบ data-exchange ในฐานขอ้มลู HDC มากกว่า ร้อยละ 80 (97.64)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

3.เพื่อใหห้น่วย 3.อบรมเวชระเบยีน จนท.รพ.สต. ทกุ / /  - อาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม อาหาร รัฐติยาพร /
บริการสามารถลง การลงรหสัวนิิจฉัยโรค คน จ านวน 20 4700 4700 กลางวนั จ านวน 11 คน คนละ 100  ธรีานันท์
รหสัโรคได้อย่าง เบื้องต้น คน จนท.สสอ. 1 บาท จ านวน 2 วนั เปน็เงิน 2,200 บาท     
ถูกต้อง คน  -ค่าวทิยากร 600 บาท 6 ชั่วโมง

 จ านวน 2 คร้ัง เปน็เงิน 7,200 บาท
 รวมเปน็เงิน 9,400 บาท (PP)

4.อบรมการใช้งาน จนท.รพ.สต. 6 /  -อาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม อาหารกลางวนั นายภริูบรูณ์
โปรแกรม strock DB แหง่แหง่ละ 2 คน 5600 จ านวน 20 คน คนละ 100 บาท วเิชียรสรรค์ /

 จนท.รพ.6 คน จ านวน 1 วนั เปน็เงิน 2,000 บาท นายชัยยุทธ
จนท.สสอ. 2 คน  -ค่าวทิยากร 600 บาท 6 ชั่วโมง กล่ าสกุล

จ านวน 1 วนั เปน็เงิน 3,600 บาท  



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่12 : การพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขภาพ
โครงการที ่36 :  โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูขา่วสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาต ิ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละของจังหวัดทีผ่านเกณฑ์ คุณภาพขอ้มลู ร้อยละ 85
ค่าเปา้หมาย 1.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพขอ้มลู ร้อยละ 80 (78.71=รพ.=80 บร.=80 หร.=80 พง.=80  บม.=71 หก.=80 บล.=80)

2.ร้อยละ 99 ของจ านวนครั้งทีห่น่วยบริการส่งขอ้มลูตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้มทันเวลา ในระบบHDC (อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ วันไมต่ดิกัน)  
   (98.87=รพ.=97.73 บร.=100 หร.=98.86 พง.=100  บม.=98.86 หก.=100 บล.=96.63)
3.หน่วยบริการเขา้ใชง้านระบบ data-exchange ในฐานขอ้มลู HDC มากกว่า ร้อยละ 80 (97.64)

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

 รวมเปน็เงิน 5,600 บาท (PP)
                       



ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขภาพ
โครงการที่ 37: โครงการ Smart Hospital
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของหน่วยบริการทีเป็น Smart Hospital
ค่าเป้าหมาย ตวัชวีัดย่อย

1.1) หน่วยบริการมกีารด าเนินงาน Smart Tools และ Smart Service ร้อยละ 100
1.2) หน่วยบริการมผีลการด าเนินงานในระดบั Smart Outcome ร้อยละ 20
1.ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนงาน Smart  - บุคลากรมีระบบ 1.จัดท าระบบคิวห้อง จนท.รพ.บึงนาราง /  -ทีว ี15000+andriodbok900 นางสาวอาทิตยา
Hospital สุขภาพมีความเข้าใจ อุบัติเหตุฉุกเฉิน 15900 ราคา 15,900 บาท อภัยภักด์ิ

และประยุกต์ใช้ (งบร.รพ.) นางสาวธรีานันท์
เทคโนโลยีดิจิทัลใน จันทมานนท์
ระบบบริการสุขภาพ
ได้อย่างเหมาะสม

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่13 : การบริหารจัดการดา้นการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการที ่38  : โครงการบริหารจัดการดา้นการเงินการคลัง
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละหน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวิกฤตทิางการเงิน
ค่าเปา้หมาย ระดบั 7 ≤ รอ้ยละ 4

ระดบั 6 ≤ รอ้ยละ 6

1.ระดบัความส าเร็จการบริหารจัดการดา้นการเงินการคลังของหน่วยบริการ (ไมม่หีน่วยบริการวิกฤตริะดบั 4-7)
2.ร้อยละ 100 การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) (สสอ=83.33)
3.ร้อยละ 25 การจัดซ้ือร่วมของยาและเวชภัณฑ์ทีไ่มใ่ชย่า วัสดวุิทยาศาสตร์ และวัสดทุันตกรรม(47.26)
4.กองทุนมกีารใชจ้่ายงบประมาณไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณทีไ่ดร้ับในปี 2563

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

 แผนบรหิารจัดการ เพื่อใหห้น่วยงาน 1.ประชุมกม.บริหาร กม.บริหารกองทนุ / / / / บรูณาการร่วมกับแผนงาน CUP นิยม   เล็กชูผล
ด้านการเงนิการคลัง ไม่ประสบวกิฤต กองทนุสุขภาพ สปสช.คบสอ. มนต์ชัย สิงหโ์ตทอง

ทางการเงินระดับ 7 เครือข่ายเดือนละ บงึนาราง กานต์ศิรัส เชื้อวรีะชน
1 คร้ัง จ านวน 16 คน
2.ประชุมจนท.การ กรรมการคบสอ 
เงิน รพและรพ.สต จ านวน 24 คน
เดือนละ 1 คร้ัง จนท.การเงิน
3.ประชุมกรรมการ รพ.สต.และรพ.
CFO  รพ.

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่13 : การบริหารจัดการดา้นการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการที ่38  : โครงการบริหารจัดการดา้นการเงินการคลัง
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละหน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวิกฤตทิางการเงิน
ค่าเปา้หมาย ระดบั 7 ≤ รอ้ยละ 4

ระดบั 6 ≤ รอ้ยละ 6

1.ระดบัความส าเร็จการบริหารจัดการดา้นการเงินการคลังของหน่วยบริการ (ไมม่หีน่วยบริการวิกฤตริะดบั 4-7)
2.ร้อยละ 100 การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) (สสอ=83.33)
3.ร้อยละ 25 การจัดซ้ือร่วมของยาและเวชภัณฑ์ทีไ่มใ่ชย่า วัสดวุิทยาศาสตร์ และวัสดทุันตกรรม(47.26)
4.กองทุนมกีารใชจ้่ายงบประมาณไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณทีไ่ดร้ับในปี 2563

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

เดือนละ 1 คร้ัง
 -  Plan fin
 - สถานะทางการเงิน
7 Plus Effficiency 
 Score
 - จัดท าต้นทนุบริการ
 - วเิคราะหผ์ลการ
ด าเนินงาน
 - ท าแผนเพิ่ม



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่13 : การบริหารจัดการดา้นการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการที ่38  : โครงการบริหารจัดการดา้นการเงินการคลัง
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.ร้อยละหน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวิกฤตทิางการเงิน
ค่าเปา้หมาย ระดบั 7 ≤ รอ้ยละ 4

ระดบั 6 ≤ รอ้ยละ 6

1.ระดบัความส าเร็จการบริหารจัดการดา้นการเงินการคลังของหน่วยบริการ (ไมม่หีน่วยบริการวิกฤตริะดบั 4-7)
2.ร้อยละ 100 การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) (สสอ=83.33)
3.ร้อยละ 25 การจัดซ้ือร่วมของยาและเวชภัณฑ์ทีไ่มใ่ชย่า วัสดวุิทยาศาสตร์ และวัสดทุันตกรรม(47.26)
4.กองทุนมกีารใชจ้่ายงบประมาณไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณทีไ่ดร้ับในปี 2563

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

ประสิทธภิาพ
 - ควบคุม ก ากับ 
 ติดตามใหเ้ปน็ไป
ตามแผน
4.ประชุมกรรมการ
คบสอ .เดือนละคร้ัง
5.ตรวจสอบภายใน
เครือข่าย คบสอ.
บงึนาราง



ยุทธศาสตรท์ี่ 4 บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) แผนงานที ่14 : การพัฒนางานวจิัยและนวตักรรมด้านสุขภาพ
โครงการที ่39 : โครงการพัฒนางานวจิัย /นวตักรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยทีางการแพทย ์
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.จ านวนนวัตกรรม และเทคโนโลยีสุขภาพทีคิ่ดค้นใหมห่รือทีพั่ฒนาตอ่ยอด
ค่าเป้าหมาย 1.มกีารน านวัตกรรมดา้นสุขภาพมาใชจ้ริง / ตอ่ยอด งานวิจัย 1 เรื่อง..

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายดา้นสุขภาพ
โครงการที ่40 : โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายดา้นสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของกฎหมายทีควรปรับปรุงไดร้ับการแก้ไขและมกีารบังคับใช้

ค่าเปา้หมาย ตวัชวีัดย่อย
1.1) ร้อยละของกฎหมายทีไดร้ับการปรับปรุงและพัฒนา จ านวน 10 ฉบับ
1.2) ระดบัความสเร็จของการบังคับใชก้ฎหมายครบองค์ประกอบทีกาหนดของส านักงานสาธารณสุขทัว่ประเทศ
1.คบสอ. มกีารบังคับใชก้ฎหมายดา้นสุขภาพ จ านวน 2 ฉบับ ใน 10 ฉบับ ครบ 5 ขั้นตอน

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนพฒันา  1 เพื่อให้ 1. จัดต้ังเครือข่าย เครือข่ายตาม / (บรูณาการร่วมกับ พชอ./พชต.) กานต์ศิรัส
เครือข่ายตาม เครือข่ายที่ โดยภาคีมีส่วนร่วม พรบ.10 ฉบบั
กฎหมาย พรบ.10 เกี่ยวข้องมีส่วน เปน็คณะท างานโดย ได้แก่
ฉบบั ร่วมด าเนินการ บรูณาการร่วมกับทมี  - ภาคประชาชน

เฝ้าระวงัและ พชอ./พชต.  - ภาคเอกชน

ตรวจสอบ  - ภาครัฐ
 - ภาคทอ้งถิ่น

2. เพื่อวางแผน 2. พฒันาเครือข่ายให้ /
และวเิคราะห์ ความรู้เร่ืองกฎหมาย
ข้อมูลส่วนขาดที่ ตามพรบ.10 ฉบบั
เปน็ปญัหาและ
วางแผนแก้ไข

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที ่15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายดา้นสุขภาพ
โครงการที ่40 : โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายดา้นสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของกฎหมายทีควรปรับปรุงไดร้ับการแก้ไขและมกีารบังคับใช้

ค่าเปา้หมาย ตวัชวีัดย่อย
1.1) ร้อยละของกฎหมายทีไดร้ับการปรับปรุงและพัฒนา จ านวน 10 ฉบับ
1.2) ระดบัความสเร็จของการบังคับใชก้ฎหมายครบองค์ประกอบทีกาหนดของส านักงานสาธารณสุขทัว่ประเทศ
1.คบสอ. มกีารบังคับใชก้ฎหมายดา้นสุขภาพ จ านวน 2 ฉบับ ใน 10 ฉบับ ครบ 5 ขั้นตอน

 เปา้หมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบพ้ืุนที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบ ุรายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ
งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

น าเสนอผู้บริหาร
ใหรั้บทราบ

3.เครือข่ายออกตรวจ /
เฝ้าระวงัตามพรบ.10 ฉบบั
4. ร่วมสรุปผลการ /
เฝ้าระวงั วเิคราะ
ปญัหาและวางแผนแก้ไข
5.ท าบนัทกึน าเสนอ /
ผู้บริหารใหรั้บทราบ



ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 16 : การวางแผนและประเมนิผล

โครงการที่ 41 : โครงการการวางแผนและประเมนิผลงานดา้นสาธารณสุข

ตวัชีว้ัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย  :  ระดบัความส าเร็จของการ บริหารแผนยุทธศาสตร์ และปฏบิัตกิาร  

                   1.อัตราความส าเร็จของแผนงานโครงการตัวชี้วัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ และ จังหวัดพิจิตร 

1.1 มีการวเิคราะห์ สถานการณ์สุขภาพตามยุทธ ศาตร์และบริบทพืน้ที   และมี Based Line Data ในปีที ผ่านมา (สรุปปัญหา/สาเหตุ ของปีที ผ่านมา)

1.2. หน่วยงานมีการก าหนด กรอบ ทิศทาง เป้าหมาย ประเด็นเน้นหนักของพืน้ที  และจัดแผนปฏิบัติการปี 2564

                 2 อัตราความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และแผนเงนิ

2.1. หน่วยงานมีการบันทึก ข้อมูลแผนงานโครงการ และ งบประมาณลงใน โปรแกรม แผนงาน โครงการทาง Web online เวบ็ไซต์ สสจ.พิจิตร ตามแผนที ได้รับอนุมัติ

              3.ร้อยละหน่วยบริการไดร้ับการอนุมตัโิครงการ ไมน้่อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณที่ไดร้ับ ปี 2563

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)
โครงการวางแผนและ เพือ่พัฒนาคุณภาพ 1.ประชุมร่วมระหวา่ง ผู้รับผิดชอบงาน / / / / ไม่มีค่าใช้จ่าย นิยม

ประเมินผลงานด้าน บริหารจัดการ  สสอ./รพ.บึงนาราง แผนงานและ รัฐติยาพร

ด้านสุขภาพ แผนงานโครงการ เพือ่ก ากับติดตามผล ยุทธศาสตร์ สสอ.5 กาญจนา

 คปสอ.บึงนาราง  คปสอ.บึงนาราง การด าเนินงานตาม  รพ.3 คน

แผนงานและโครงการ
เพือ่ก ากับติดตาม 2.ประชุมนักบัญชี จนท.การเงินรพ.สต.

ความก้าวหน้าของ
ประเมินผลงาน

และเจ้าหน้าทีก่ารเงิน และนักบัญชี รพ.

แผนงานโครงการ ของรพ.สต.เพือ่

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 16 : การวางแผนและประเมนิผล

โครงการที่ 41 : โครงการการวางแผนและประเมนิผลงานดา้นสาธารณสุข

ตวัชีว้ัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย  :  ระดบัความส าเร็จของการ บริหารแผนยุทธศาสตร์ และปฏบิัตกิาร  

                   1.อัตราความส าเร็จของแผนงานโครงการตัวชี้วัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ และ จังหวัดพิจิตร 

1.1 มีการวเิคราะห์ สถานการณ์สุขภาพตามยุทธ ศาตร์และบริบทพืน้ที   และมี Based Line Data ในปีที ผ่านมา (สรุปปัญหา/สาเหตุ ของปีที ผ่านมา)

1.2. หน่วยงานมีการก าหนด กรอบ ทิศทาง เป้าหมาย ประเด็นเน้นหนักของพืน้ที  และจัดแผนปฏิบัติการปี 2564

                 2 อัตราความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และแผนเงนิ

2.1. หน่วยงานมีการบันทึก ข้อมูลแผนงานโครงการ และ งบประมาณลงใน โปรแกรม แผนงาน โครงการทาง Web online เวบ็ไซต์ สสจ.พิจิตร ตามแผนที ได้รับอนุมัติ

              3.ร้อยละหน่วยบริการไดร้ับการอนุมตัโิครงการ ไมน้่อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณที่ไดร้ับ ปี 2563

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบ กระทบยอดเงิน
ประมาน รวมถึง
ก ากับ

3.ประชุมคณะ คณะกรรมการกองทุน / / / / ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
ติดตามผลงานตาม กรรมการบริหารเงิน UC จ านวน 16 คน 3600 3600 3600 3600  16 คน *75 บาท  จ านวน 12 คร้ัง
ตัวชี้วดั UC ของคปสอ.เพือ่  เป็นเงิน 14400 บาท (PP)

ประเมินผลงานและ

ก ากับการใช้เงิน
 ตามแผน

3.ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ คปสอ / / / / ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 24 คน *25 บาท   



ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 16 : การวางแผนและประเมนิผล

โครงการที่ 41 : โครงการการวางแผนและประเมนิผลงานดา้นสาธารณสุข

ตวัชีว้ัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย  :  ระดบัความส าเร็จของการ บริหารแผนยุทธศาสตร์ และปฏบิัตกิาร  

                   1.อัตราความส าเร็จของแผนงานโครงการตัวชี้วัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ และ จังหวัดพิจิตร 

1.1 มีการวเิคราะห์ สถานการณ์สุขภาพตามยุทธ ศาตร์และบริบทพืน้ที   และมี Based Line Data ในปีที ผ่านมา (สรุปปัญหา/สาเหตุ ของปีที ผ่านมา)

1.2. หน่วยงานมีการก าหนด กรอบ ทิศทาง เป้าหมาย ประเด็นเน้นหนักของพืน้ที  และจัดแผนปฏิบัติการปี 2564

                 2 อัตราความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และแผนเงนิ

2.1. หน่วยงานมีการบันทึก ข้อมูลแผนงานโครงการ และ งบประมาณลงใน โปรแกรม แผนงาน โครงการทาง Web online เวบ็ไซต์ สสจ.พิจิตร ตามแผนที ได้รับอนุมัติ

              3.ร้อยละหน่วยบริการไดร้ับการอนุมตัโิครงการ ไมน้่อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณที่ไดร้ับ ปี 2563

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

คปสอทุกเดือนเพือ่ 24 คน 1800 1800 1800 1800 12 คร้ัง เป็นเงิน 7200 บาท  (PP)

ติดตามความก้าวหน้า

แผนงานและแผนเงิน
เพือ่ประเมินผลงาน 4.สรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการคปสอ. / ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 54

และติดตาม ความ แผนงานโครงการและ  24 คน และทีมจาก 5400   คน *100 บาท   1 วนั  เป็นเงิน 5400 บาท

ก้าวหน้าผลงาน รับนิเทศงานจังหวดั  สสจ.พิจิตร 30คน    (PP) 

รอบที่1 พิจิตรรอบที ่1/2564   รวม 54 คน



ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 16 : การวางแผนและประเมนิผล

โครงการที่ 41 : โครงการการวางแผนและประเมนิผลงานดา้นสาธารณสุข

ตวัชีว้ัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย  :  ระดบัความส าเร็จของการ บริหารแผนยุทธศาสตร์ และปฏบิัตกิาร  

                   1.อัตราความส าเร็จของแผนงานโครงการตัวชี้วัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ และ จังหวัดพิจิตร 

1.1 มีการวเิคราะห์ สถานการณ์สุขภาพตามยุทธ ศาตร์และบริบทพืน้ที   และมี Based Line Data ในปีที ผ่านมา (สรุปปัญหา/สาเหตุ ของปีที ผ่านมา)

1.2. หน่วยงานมีการก าหนด กรอบ ทิศทาง เป้าหมาย ประเด็นเน้นหนักของพืน้ที  และจัดแผนปฏิบัติการปี 2564

                 2 อัตราความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และแผนเงนิ

2.1. หน่วยงานมีการบันทึก ข้อมูลแผนงานโครงการ และ งบประมาณลงใน โปรแกรม แผนงาน โครงการทาง Web online เวบ็ไซต์ สสจ.พิจิตร ตามแผนที ได้รับอนุมัติ

              3.ร้อยละหน่วยบริการไดร้ับการอนุมตัโิครงการ ไมน้่อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณที่ไดร้ับ ปี 2563

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

เพือ่ประเมินผลการ 4.น าเสนอผลงานรอบ รพ.12 คน 
สสอ.6 คน 

/ ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
30 คน *100 บาทด าเนินงานรอบ 9 9 เดือนของรพ.สต สสอ.6 คน 3000   คน *100 บาท   1 วนั   เป็นเงิน 3000 บาท

เดือน และรับนิเทศ และฝ่ายยุทธศาสตร์ รพ.สต.ละ 2คน   (PP)

งานจังหวดั เพือ่เตรียมคืนข้อมูลสู่ รวม 30

ชุมชนในการท าแผนปี

2564

5.รับนิเทศงานจาก คณะกรรมการคปสอ. / ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 54

สสจ.พิจิตร พร้อมลง  24 คน และทีมจาก 5400   คน *100 บาท   1 วนั  เป็นเงิน 5400 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 16 : การวางแผนและประเมนิผล

โครงการที่ 41 : โครงการการวางแผนและประเมนิผลงานดา้นสาธารณสุข

ตวัชีว้ัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย  :  ระดบัความส าเร็จของการ บริหารแผนยุทธศาสตร์ และปฏบิัตกิาร  

                   1.อัตราความส าเร็จของแผนงานโครงการตัวชี้วัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ และ จังหวัดพิจิตร 

1.1 มีการวเิคราะห์ สถานการณ์สุขภาพตามยุทธ ศาตร์และบริบทพืน้ที   และมี Based Line Data ในปีที ผ่านมา (สรุปปัญหา/สาเหตุ ของปีที ผ่านมา)

1.2. หน่วยงานมีการก าหนด กรอบ ทิศทาง เป้าหมาย ประเด็นเน้นหนักของพืน้ที  และจัดแผนปฏิบัติการปี 2564

                 2 อัตราความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และแผนเงนิ

2.1. หน่วยงานมีการบันทึก ข้อมูลแผนงานโครงการ และ งบประมาณลงใน โปรแกรม แผนงาน โครงการทาง Web online เวบ็ไซต์ สสจ.พิจิตร ตามแผนที ได้รับอนุมัติ

              3.ร้อยละหน่วยบริการไดร้ับการอนุมตัโิครงการ ไมน้่อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณที่ไดร้ับ ปี 2563

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

สุ่มข้อมูล 9 เดือน  สสจ.พิจิตร 30คน    (PP) 

  รวม 54 คน

6.คืนข้อมูลสุขภาพ จนท.18 คน รวม / ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
54 คน คนละ 100 บาทภาคีเครือข่าย ท า ภาคีเครือข่าย รพ.สต. 5400 คนคนละ 100 บาท 1 วนั เป็นเงิน 4800 บาท

แผนงานโครงการ ละ 6 คน = 36   (PP)
7.ประชุม เพือ่ท าแผนปี 
2564 รวม 54

7.ท าแผนงานโครงการ รพ.12 คน 
สสอ.6 คน 

/ ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม30

ปีงบ 2564 สสอ.6 คน 6000 คนคนละ 100 บาท 2 วนั เป็นเงิน 6000บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 16 : การวางแผนและประเมนิผล

โครงการที่ 41 : โครงการการวางแผนและประเมนิผลงานดา้นสาธารณสุข

ตวัชีว้ัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย  :  ระดบัความส าเร็จของการ บริหารแผนยุทธศาสตร์ และปฏบิัตกิาร  

                   1.อัตราความส าเร็จของแผนงานโครงการตัวชี้วัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ และ จังหวัดพิจิตร 

1.1 มีการวเิคราะห์ สถานการณ์สุขภาพตามยุทธ ศาตร์และบริบทพืน้ที   และมี Based Line Data ในปีที ผ่านมา (สรุปปัญหา/สาเหตุ ของปีที ผ่านมา)

1.2. หน่วยงานมีการก าหนด กรอบ ทิศทาง เป้าหมาย ประเด็นเน้นหนักของพืน้ที  และจัดแผนปฏิบัติการปี 2564

                 2 อัตราความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และแผนเงนิ

2.1. หน่วยงานมีการบันทึก ข้อมูลแผนงานโครงการ และ งบประมาณลงใน โปรแกรม แผนงาน โครงการทาง Web online เวบ็ไซต์ สสจ.พิจิตร ตามแผนที ได้รับอนุมัติ

              3.ร้อยละหน่วยบริการไดร้ับการอนุมตัโิครงการ ไมน้่อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณที่ไดร้ับ ปี 2563

 เป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม (ระบุพ้ืนที ่กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ระบุ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

งานประจ า ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2564  คปสอ. บึงนาราง

ระยะเวลาการด าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

รพ.สต.ละ 2คน เป็นเงิน 6000 บาท  (PP)
รวม 30

รวมใชเ้งินทั้งสิน้ 46800 บาท


