
 

 

แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 

 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 PP @ P Excellence 

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค @ 
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๑. ด้านส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  ( PP & P Excellence)  แผนงาน ท่ี ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการ ท่ี ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวชี้วัด(PA) ท่ี ๑ อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน ๑๗ ต่อแสนประชากร  
 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    

สาเหตุของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/หน่วย

นับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงาน
และ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวน
เงิน 

 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการดูแล
สตรีตั้งครรภ์คุณภาพ
เครือข่ายอ าเภอแก่ง
กระจาน  

1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก ระดับทอง เมื่อปี
พ.ศ.2560 และต้องประเมินซ้ าทุก 3 
ปี 
2.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานอนามัยแม่
และเด็กต้องได้รบัการฟื้นฟูความรู้
และทักษะในเรื่อง 
-การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกป ี-การ
ช่วยเหลือฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด
ทุกป ี
 

1.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานอนามัย
แม่และเด็กได้รบัการเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะในงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
2.พัฒนาระบบบริการของ
สาธารณสุขทุกระดับให้ได้
มาตรฐานพร้อมทั้งจัดระบบ
การส่งต่อหญิงตั้งครรภ์หญิง
หลังคลอดและหญิงหลังคลอด
ที่มีภาวะแทรกซ้อนได้ทันท่วงที 
3.เพื่อบริหารจัดงาน โดยมี
ผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแล
งานอนามัยแม่และเด็ก 
ระดบัอ าเภอ (MCH manager) 

1.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงาน 
อนามัยแม่และเด็กได้รับ 
การเพิ่มทักษะและความรู ้
งานอนามัยแม่และเด็ก  
ร้อยละ 100 
2.  อัตราส่วนการตาย
มารดา 
 

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
2.จัดประชุมคณะกรรมการ 
โรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก 
และจัดประชุมMCH Board 
ระดบัอ าเภอทุก 3 เดือน 
3.ร่วมประชุม MCH Board  
ระดบัจังหวัดทุก 3 เดือน 
4.จัดอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่อง 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
5.รับการประเมินมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
6.ออกนิเทศและตดิตามงาน 
อนามัยแม่และเด็กในหน่วย 
บริการปฐมภูม ิ
 

-เจ้าหน้าที่ รวม 
30 คน 
-กรรมการ 
งานอนามัยแม่ 
และเด็กจ านวน 
30 ราย 
-รพ.สต. 
ในเครือข่าย 
บริการสุขภาพ 
อ าเภอ 
แก่งกระจาน 
 

ต.ค..62-
ก.ย. 63 

-ค่าจ้างเหมาท าอาหาร
กลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 100 
บาท/คน จ านวน 30คน 
*3 ครั้ง  เป็นเงิน 9,000 
บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 25 บาท/คน/
วัน จ านวน30คน×4
ครั้ง เป็นเงิน 3,000 
บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 
และค่าน้ ามัน 
เชื้อเพลิง 8,600 บาท 
 

29,800  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ปะภัทร์ศร  
ภักดีโยธิน/
สุภาวดี 

 

 

                       ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.                                                  ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                (นางสาวสุภาวด ี  วาระดี )           (นายสุขประเสริฐ    ทับสี )     

   นักวิชาการสาธารณสุข         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                                                                                                                                         สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๑. ด้านส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  ( PP & P Excellence)  แผนงาน ท่ี ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการ ท่ี ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวชี้วัด(PA) ท่ี ๑ อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน ๑๗ ต่อแสนประชากร  

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/

สาเหตุของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั กิจกรรม เป้าหมาย/หน่วยนับ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบ/งบประมาณ 
 หน่วยงานและ

ผู้รับผดิชอบ รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวนเงิน 

1 -พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ
งานอนามัยแม่
และเด็ก 
ปีงบประมาณ 
2563 

-ฝากครรภ์ก่อน 12 wks ร้อยละ 
86.36 
-ฝากครรภ์ 5คร้ังตามเกณฑ์ ร้อย
ละ 75 
-ภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์ 
ร้อยละ 7.14 
-ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 
2,500กรัม ร้อยละ 8.55 
-เด็กอายุครบ 6เดือน กินนมแม่
อย่างเดียว ร้อยละ 92.88 
-เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องและอสม.
ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้และ
ทักษะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
-ปี2563ผ่านการประเมิน
โรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก 

1.เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องงาน
อนามัยแม่และเด็กได้รับ
การฟื้นฟูทักษะและเพิ่มพูน
ความรู้ในงานอนามัยแม่
และเด็กอย่างต่อเน่ือง 
2.มีระบบงานที่ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมทั้งรพช.และรพ.
สต. 
3.หญิงต้ังครรภ์ได้รับการคัด
กรองความเสี่ยงและได้รับ
การจัดการแก้ไขปัญหา
ต้ังแต่คร้ังแรกที่มาฝาก
ครรภ์และมีการส่งต่อใน
รายที่มีภาวะแทรกซ้อน ไป
ยังรพ.เครือข่ายที่มี
ศักยภาพด้านสูติกรรม
มากกว่า 
4 .มี การด าเนิ น งานผ่ าน 
MCH Board ระดับอ าเภอ 
 

1.การตายของ
มารดา ไม่เกิน17
ต่อแสนการเกิดมี
ชีพ 
2.ฝากครรภ์ก่อน 
12 wks ร้อยละ 
75 
3.ฝากครรภ์ 5คร้ัง
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 
75 
4.หญิงต้ังครรภ์
ได้รับยาเม็ดเสริม
ธาตุเหล็ก โฟลิก 
ไอโอดีน ร้อยละ 
100 
5.หญิงต้ังครรภ์มี
ภาวะโลหิตจาง
(<33%) ไม่เกิน
ร้อยละ 7 
6.ทารกแรกเกิด
น้ าหนัก≤2500
กรัม ไม่เกินร้อยละ 
7 
 

1.ทบทวน
คณะกรรมการ MCH 
Board ระดับอ าเภอ
และชุมชน 
2.จัดประชุมให้ความรู้
ในงานอนามัยแม่และ
เด็กแก่เจ้าหน้าที่ อสม. 
ภาคีเครือข่ายในชุมชน 
3.จัดประชุม MCH 
Board ทุก 4 เดือน 
 

-เจ้าหน้าที่ รวม 30ราย 
-กรรมการงานอนามัย
แม่และเด็กจ านวน 30
ราย 
-รพ.สต./อสม. ใน
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอแก่ง
กระจาน 

ตค.62 -กย.
63 

-ค่าจ้างเหมา
ท าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 100 บาท/
คน จ านวน 30คน 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
 
 
 
-ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 25 บาท/
คน/วัน จ านวน30
คน×3คร้ัง เป็นเงิน 
2,250 บาท 
 
 

29,800 กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม 

 
 

                       ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.                                                  ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                (นางสาวสุภาวดี   วาระดี )           (นายสุขประเสริฐ    ทับสี )     

   นักวิชาการสาธารณสุข         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                                                                                                                                         สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 



 
 

แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๑. ด้านส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  ( PP & P Excellence)  แผนงาน ท่ี ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการ ท่ี ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวชี้วัด(PA) ท่ี ๒  รอยละของเด็กอายุ ๐-๕ ป ทั้งหมดตามชวงอายุที่กําหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๘๕ 
 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    สาเหตุ

ของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/หน่วยนับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงานและ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวน
เงิน 

 
1 
 
 

โครงการ
มหัศจรรย์ 
1000 แรกของ
ชีวิต อ าเภอแก่ง
กระจาน  

ผลการด าเนินงานคุณภาพด้านอนามัยแม่
และเด็กจากระบบรายงาน HDC ปี2561 
*ANC ก่อน 12สัปดาห์ ร้อยละ 71.24 
*หญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง 
ร้อยละ 61.50 
*หญิงตั้งครรภ์ได้รบัยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
ร้อยละ 67.86  
*เด็กแรกเกิดน้ าหนัก น้อยกว่า 2500 
กรัม ร้อยละ 7.66  
*เด็ก 0-5ปี พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 
91.44  
*เด็ก 0-2 ปี สูงดี สมส่วน ร้อยละ 55.39 
สส.ช.=94.8/ญ.=93.36 

1.เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สุขภาพเด็ก 0-2 ปี ให้
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สังคม  
2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในการ
ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
หลังคลอดและเด็ก 0-2 ป ี

1.ร้อยละ 10 ของหญิงมี
ครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง 
2.ทารกแรกเกิดน้ าหนัก
น้อยกว่า 2500กรัม ไม่
เกิน ร้อยละ 7 
3.เด็ก 0-2ปี สูงดีสมส่วน 
ร้อยละ 57 
4.เด็ก 0-5ปี มีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ90 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ
เด็กและครอบครัว (CFT)ระดับ
อ าเภอและต าบล 
2.ประชุมชีแ้จงกิจกรรมโครงการ
มหัศจรรย์ฯกับคณะกรรมการฯ 
3.พัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว(CFT) 
4.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
4.1ค้นหาหญิงที่พร้อมตั้งครรภ์
เพื่อให้ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 
4.2ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ก่อน 12
สัปดาห์ 
 

พื้นที่เป้าหมาย ต าบล
สองพี่น้อง 
-หญิงตั้งครรภ์ จ านวน 
7 คน 
-เด็กอายุ 0-6เดือน 
จ านวน 28 คน 
-เด็กอายุ 6 เดือน –2ปี 
จ านวน 116 คน 
-คกก CFT จ านวน 20 
คน 

ต.ค. 62- 
ก.ย.63 

งบฯจากPPB  
รายละเอียด ดังนี้ 
1.ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 38 
คน×100บาท×1วัน 
3,800 บาท 
2.กิจกรรม รร.พ่อแม ่
2.1ค่าอาหารว่าง 
เครื่องดื่ม จ านวน 7
คน×25บาท×3วัน 
รวม525บาท 
2.2ค่าอาหารว่าง
ส าหรับผู้ปกครองเด็ก
0-2ปี จ านวน 144 
คน×25บาท×2วัน
7,200บาท 
3.ค่าเอกสารให้
ความรู้1,000 บาท  

11,625  
 

ปะภัทร์ศร 
ภักดีโยธิน/สุภา
วดี 

 

 

                       ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.                                                  ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                (นางสาวสุภาวดี   วาระดี )           (นายสุขประเสริฐ    ทับสี )     

   นักวิชาการสาธารณสุข         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                                                                                                                                         สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 



แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๑. ด้านส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  ( PP & P Excellence)  แผนงาน ท่ี ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการ ท่ี ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวชี้วัด(PA) ท่ี ๒  รอยละของเด็กอายุ ๐-๕ ป ทั้งหมดตามชวงอายุที่กําหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๘๕ 

ล าดับ] โครงการ สถานการณ์/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด กิจกรรม เป้าหมาย/หน่วยนับ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ รายละละเอียด

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

1 ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี 
อ าเภอแก่งกระจาน  ผลการ
ด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
มี เด็ กปฐมวัยกลุ่มเป้ าหมาย 
9,18,30 และ 42 เดือน ได้รับ
การประเมินพัฒนาการ จ านวน 
1,164 คน คิดเป็นร้อยละ 81.10                  
(เกณฑ์ร้อยละ 90) มีพัฒนา
สมวัย จ านวน 859 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91 สงสัยล่าช้า (เกณฑ์
ร้อยละ20) จ านวน 269 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.50  รพ.สต.ที่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ รพ.สต.สองพี่น้อง 
ร้อยละ  94.87  
รพ .ส ต . ที่ ไม่ ผ่ าน เกณ ฑ์              
มี 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านซ่อง
ร้อยละ 83.81 / สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ ร้อยละ83.57 และรพ.
แก่งกระจาน  ร้อยละ 87.50  
 - เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 
เกณฑ์ร้อยละ 20 รพ.สต.ที่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
รพ.สต.บ้ านเขากลิ้ ง ร้อยละ 
8.77/รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
ร้อยละ 13.33/รพ.สต. บ้านแม่
คะเมย    ร้อยละ 16.67 /รพ.สต.
บ้านมะขามโพรง ร้อยละ 16.19 
และ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อย
ละ 17.84 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
การประเมิน
พัฒนาการและการ
ส่งต่อให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานเด็ก
ปฐมวัย 
2.เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
เข้าถึงบริการของ
เด็กกลุ่มพัฒนาการ
ล่าช้า 
3.เพื่อเพิ่มความ
ครอบคลุมการรบั
บริการประเมิน
พัฒนาการของเด็ก 
0-5 ปี  

 - เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รบัการคัด
กรองพัฒนาการสมวัย เกณฑ์
ร้อยละ 85 
-เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รบัการคัด
กรองพัฒนาการพบสงสัย
ล่าช้า เกณฑ์ร้อยละ 20 

1.จัดประชุมพัฒนาทักษะการประเมิน
พัฒนาการและขั้นตอนการส่งต่อใน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากรพ.สต. 
2.พัฒนาช่องทางการสื่อสารออนไลน์
ส าหรับส่งต่อข้อมูลด้านพัฒนาการเด็ก 
3.สนับสนุนชุดประเมินพัฒนาการที่
เสื่อมสภาพหรือสูญหายให้กับรพ.สต. 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็กจากรพ.
สต.จ านวน 12 คน 
 
รพ.สต. 9 แห่ง 
โรงพยาบาล 1 แห่ง 

มค.63-กย.63 ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่าส าหรับการ
ประชุม 1 วันจ านวน 
12 คน 
 
ชุดประเมินพัฒนาการ 
DSPM 10 ชุด ชดุละ 
2500 บาท 

1200 บาท 
 
 
 
 
25000 บาท 

งานบริการด้าน
ปฐมภูมิ/พร
พิมล 
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แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๑. ด้านส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  ( PP & P Excellence)  แผนงาน ท่ี ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการ ท่ี ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวชี้วัด(KPI) ท่ี ๓  รอยละของเด็กอายุ ๐-๕ ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ ๕ ป ร้อยละ ๖๐ 
 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    สาเหตุ

ของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/หน่วยนับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงาน
และ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียดงบประมาณ จ านวน
เงิน 

 
1 
 
 

โครงการเยี่ยม
เสริมพลังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพและ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

ด้วยอ าเภอแก่งกระจานมีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 17แห่งและโรงเรียน
ประถมฯ จ านวน 27 แห่ง การ
ด าเนินงานประเมินคุณภาพศูนย์เด็ก
เล็กไม่ต่อเน่ืองและโรงเรียนระดบั
ประถมศึกษาผ่านการประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดบัเงิน จ านวน 25
แห่ง ระดับทองแดง จ านวน 2แห่ง 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ประถมศึกษาตามมาตรฐาน 
2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเด็ก 
บุคลากรและสิ่งแวดล้อมใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กคุณภาพ 
2.โรงเรียนประถมศึกษา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
3. ร้อยละของเด็กอายุ 
0-5 ปี สูงดีสมส่วนและ
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี, 
4.เด็กไทยมีระดับ
สติปัญญาเฉลี่ยไม่ตํ่า
กว่า 100 และ 
5.ร้อยละของเด็กวัย
เรียน สูงดีสมส่วน 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจ
ประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อ าเภอ
แก่งกระจาน 
2..เยี่ยมเสริมพลังศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบของ รพ.สต.และรพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 8 แห่ง 
 -โรงเรียนประถม
ฯจ านวน 10 แห่ง 

พ.ค.ถึง 
ก.ย.63 

งบฯจากPPB จ านวน
18,720 บาท 
รายละเอียด ดังนี้  
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ใน
การออกเยี่ยมเสริมพลัง 
จ านวน 9 คนๆละ9วันๆ
ละ120บาท 
2.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง วัน
ละ 1,000 บาท×9วัน 

18,720  ปะภัทร์ศร 
ภักดีโยธิน/
สุภาวดี 
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แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๑. ด้านส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  ( PP & P Excellence)  แผนงาน ท่ี ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการ ท่ี ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวชี้วัด(KPI) ท่ี ๓  รอยละของเด็กอายุ ๐-๕ ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ ๕ ป ร้อยละ ๖๐ 
 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    

สาเหตุของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/

หน่วยนับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงานและ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวนเงิน 

 
1 
 
 

โครงการเด็ก
พัฒนาการสมวัย 
สูงดีสมส่วน  

ปี 2562 เด็กปฐมวัยได้รบัการคัด
กรองพัฒนาการตามกลุ่มอายุร้อยละ 
82.14 พบสงสยัล่าช้าร้อยละ 27.39  
เด็กอายุแรกเกิด - 2 ปี มีภาวะ
โภชนาการสูงดีสมส่วนเพียงร้อยละ 
55.39 และอายุ 3-5 ปี ร้อยละ 
33.33 และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
ไม่ได้มากระตุ้นพัฒนาการตามนัด
ร้อยละ 15.38 

1.เพื่อเพิ่มการคัดกรองพัฒนาการ
เด็กให้ครอบคลุมมากขึ้น 
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีภาวะ
โภชนาการสูงดีสมส่วนมากขึ้น 
3.เพื่อเพิ่มการมากระตุ้น
พัฒนาการตามนัด 
4.เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 

1.การคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ครอบคลุมร้อยละ 95 
2.เด็กปฐมวัยมีภาวะโภชนาการ
สูงดีสมส่วน 
3.เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยมา
กระตุ้นพัฒนาการร้อยละ 90 
4. มีเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 90 

1.การเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจ
พัฒนาการ 
2.การส่งต่อข้อมูลเด็กที่มีภาวะโภชนาการ
เตี้ย ผอม อ้วน ไปยัง รพ.สต.เพื่อให้มีการ
ติดตามต่อเน่ืองในชุมชน 
3.การติดตามเด็กที่มพีัฒนาการไม่สมวัย
มาเพื่อกระตุ้นและให้ความรู้ผู้ปกครอง 
และเพิ่มการลงรายงานให้ทันเวลาที่
ก าหนด 
4.จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในชุมชน ใน
การให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องกินกอดเล่น
เล่า  

เด็ก 0-5 ป ี
 

ตค.62-
กย.63 

งบประมาณ
บูรณาการ
งานประจ า 
งบสนับสนุน
จากอบต. 
 

122,530  นางสาวส ารวย  
บุญแจ้ง/สุภาวดี 
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แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๑. ด้านส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  ( PP & P Excellence)  แผนงาน ท่ี ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการ ท่ี ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวชี้วัด(KPI) ท่ี ๕. รอยละของเดก็อายุ ๖-๑๔ ป สูงดีสมสวน ร้อยละ ๖๖ 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    

สาเหตุของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/หน่วย

นับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงาน
และ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวน
เงิน 

 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการดูแล
สตรีตั้งครรภ์คุณภาพ
เครือข่ายอ าเภอแก่ง
กระจาน  

1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก ระดับทอง เมื่อปี
พ.ศ.2560 และต้องประเมินซ้ าทุก 3 
ปี 
2.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานอนามัยแม่
และเด็กต้องได้รบัการฟื้นฟูความรู้
และทักษะในเรื่อง 
-การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกป ี-การ
ช่วยเหลือฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด
ทุกป ี
 

1.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานอนามัย
แม่และเด็กได้รบัการเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะในงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
2.พัฒนาระบบบริการของ
สาธารณสุขทุกระดับให้ได้
มาตรฐานพร้อมทั้งจัดระบบ
การส่งต่อหญิงตั้งครรภ์หญิง
หลังคลอดและหญิงหลังคลอด
ที่มีภาวะแทรกซ้อนได้ทันท่วงที 
3.เพื่อบริหารจัดงาน โดยมี
ผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแล
งานอนามัยแม่และเด็ก 
ระดบัอ าเภอ (MCH manager) 

1.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงาน 
อนามัยแม่และเด็กได้รับ 
การเพิ่มทักษะและความรู ้
งานอนามัยแม่และเด็ก  
ร้อยละ 100 
2.  อัตราส่วนการตาย
มารดา 
 

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
2.จัดประชุมคณะกรรมการ 
โรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก 
และจัดประชุมMCH Board 
ระดบัอ าเภอทุก 3 เดือน 
3.ร่วมประชุม MCH Board  
ระดบัจังหวัดทุก 3 เดือน 
4.จัดอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่อง 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
5.รับการประเมินมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
6.ออกนิเทศและตดิตามงาน 
อนามัยแม่และเด็กในหน่วย 
บริการปฐมภูม ิ
 

-เจ้าหน้าที่ รวม 
30 คน 
-กรรมการ 
งานอนามัยแม่ 
และเด็กจ านวน 
30 ราย 
-รพ.สต. 
ในเครือข่าย 
บริการสุขภาพ 
อ าเภอ 
แก่งกระจาน 
 

พ.ค..62-
ก.ย. 62 

-ค่าจ้างเหมาท าอาหาร
กลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 100 
บาท/คน จ านวน 30คน 
*3 ครั้ง  เป็นเงิน 9,000 
บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 25 บาท/คน/
วัน จ านวน30คน×4
ครั้ง เป็นเงิน 3,000 
บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 
และค่าน้ ามัน 
เชื้อเพลิง 8,600 บาท 
 

29,800  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ปะภัทร์ศร  
ภักดีโยธิน/
สุภาวดี 

 

 

 

                       ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.                                                  ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                (นางสาวสุภาวดี   วาระดี )           (นายสุขประเสริฐ    ทับสี )     

   นักวิชาการสาธารณสุข         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                                                                                                                                         สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 

 

 

 



 

 
แผนปฏิบัติการสุขภาพส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร  ์ ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  ( PP & P Excellence)  แผนงาน ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการ ที่ 1 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน ตัวชี้วัดที ่ร้อยละ 90 ของประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไปได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    

สาเหตุของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/หน่วย

นับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงาน
และ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวน
เงิน 

8 โครงการรณรงค์คดั
กรองโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิต
สูง ปีงบประมาณ 
2563 

ภาพรวม พบผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มมาก
ขึ้น ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
บางส่วนยังไม่เข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจ าทุกป ี
 

1.เพื่อค้นหาผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงรายใหม่
เข้ารับการรักษา 
2.ค้นหากลุ่มเสี่ยงเข้ารับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพ 
3.เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการ
ตรวจคัดกรองโรคประจ าป ี
4.ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรัง 
 

1.ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนอายุ 35 ปขีึ้นไป
ได้รับการตรวจคดักรอง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 
2.ลดอัตราการป่วยราย
ใหม่ 

1.อบรมฟื้นฟคูวามรู้/ทักษะ อสม.
ในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง 
2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์
ตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 
3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสีย่ง
4.ส่งต่อ/ให้การรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยรายใหม่ 
 

-ประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
-อสม. 
 
 

ต.ค..62-
ก.ย. 63 

งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบล 
 

168,22
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.สต.ทุก
แห่ง/น.ส.
สุภาวดี วาระ
ดี 
 

 

 

 

                       ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.                                                  ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                (นางสาวสุภาวดี   วาระดี )           (นายสุขประเสริฐ    ทับสี )     

   นักวิชาการสาธารณสุข         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                                                                                                                                         สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการสุขภาพส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร  ์ ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  ( PP & P Excellence)  แผนงาน ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการ ที่ 1 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน ตัวชี้วัดที ่ร้อยละ 80 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    

สาเหตุของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/หน่วย

นับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงาน
และ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวน
เงิน 

9 โครงการรณรงค์ค้นหา
และตรวจคดักรอง
มะเณ้งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก 
ปีงบประมาณ 2563 

ในปีที่ผ่านมา พบว่าสตรี
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 
39.12 
สตรีกลุ่มเป้าหมายส่วนมากไม่ยอม
ตรวจ อาย กลัวเจ็บ ฯลฯ 
 

1.เพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูกระยะ
เริ่มแรกเข้ารับการรักษาได้ทัน
ถ่วงที 
2.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายได้มี
ความรู้และทักษะในการตรวจ
คัดกรองฯ 
3.ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคมะเร็งฯ 
 

1.ร้อยละ 80 ของสตรีอายุ 
30-60 ปีได้รบัการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก 
2.ร้อยละ 100 ที่ตรวจพบ
ผิดปกติไดร้ับการส่งต่อ
เพื่อเข้ารับการรักษา 

1.อบรมให้ความรู้โรคมะเร็ง/
หลักการตรวจมะเร็งเต้านม/ปาก
มดลูกแก่แกนน าสตร ี
2.กิจกรรมรณรงคต์รวจคัดกรอง
เชิงรับและเชิงรุกในชุมชน 
3..ส่งต่อในรายที่พบผิดปกต ิ

สตรีอายุ 30-60 
ปี 
 

ต.ค..62-
ก.ย. 63 

งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบล 
 

110,20
0 
 

รพ.สต.ทุก
แห่ง/น.ส.
สุภาวดี วาระ
ดี 
 

 

 

                       ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.                                                  ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                (นางสาวสุภาวดี   วาระดี )           (นายสุขประเสริฐ    ทับสี )     

   นักวิชาการสาธารณสุข         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                                                                                                                                         สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๑. ด้านส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  ( PP & P Excellence)  แผนงาน ท่ี ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการ ท่ี ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวชี้วัด(KPI) ท่ี ๗ รอยละของผสููงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลตาม care plan ร้อยละ ๘๐ 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    สาเหตุของ

ปัญหา 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/

หน่วยนับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงาน
และ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวนเงิน 

1 
 
 

โครงการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พักพิงโดย Care 
Giver 
ปีงบประมาณ 
2562         

- การเข้าร่วมโครงการต าบล Long Term 
Care มีเพียง 2 ต าบล จาก 6 ต าบล (ร้อยละ 
33.33) คือต าบลวังจันทร์และต าบลแก่ง
กระจาน และมีต าบลที่ผ่านเกณฑ์เพียง 1 แห่ง 
คือ ต าบลวังจันทร์ ส่วนพื้นที่อ่ืนไม่มีศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจ าต าบล 
  - ผู้สูงอายุ ได้รับการคดักรองสุขภาพ 3,432 
คน ร้อยละ 91.50 พบมีความเสี่ยงสมองเสื่อม 
2,499  คน คดิเป็นร้อยละ 74.62 เสี่ยงหกล้ม 
2,808  คน คดิเป็นร้อยละ 74.86 และจัดแบ่ง
เป็น กลุ่มติดสังคม 3,239   คน กลุ่มตดิบ้าน 
41 คน ตดิเตียง 53 คน จ านวนผู้สูงอายุ 
Healthy Aging 3,239 คน คดิเป็นร้อยละ 
96.60 พบว่า PCU โรงพยาบาลคดักรองได้
น้อยที่สุดคือร้อยละ 75.20 
 - พบว่าผู้สูงอายุติดเตยีงและติดบ้านต้องอยู่
บ้านตามล าพังหรือมีผู้ดูแลที่มีปญัหาสุขภาพ
และเป็นผู้สูงอายุด้วยกันจ านวน 22  คน คิด
เป็นร้อยละ 23.40 ของผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียง และพบว่าผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้มี
สภาพบ้านไม่เหมาะสมกับการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจ าวันอีก 45 ราย 

1.เพิ่มจ านวนและศักยภาพ
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ( อสม./อสค./care 
giver) 
2.เพิ่มการคัดกรอง 
ช่วยเหลือ กลุ่ม Geriatric 
เพิ่มขึ้น 
3.สนบัสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
ต าบล Long Term Care 
อีกอย่างน้อย 2 ต าบล 
4.มีการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุด าเนินการโรงเรียน
ผู้สูงอายุน าร่อง อย่างน้อย 1 
แห่ง 
5.เพิ่มการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มติด
บ้านติดเตยีง 
6.พัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้
ผ่านเกณฑ์ต าบลLTC 

-มีอาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุครอบคลุม
ผู้สูงอายุ 10 -15 ราย 
-การคัดกรองสุขภาพ
ครอบคลุมอย่างน้อยร้อย
ละ 95 
--มีอบต.เข้าร่วมโครงการ
ต าบลLTC ร้อยละ 100 
-มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างน้อย 
4 -6 ครั้ง/ป ี
-มีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ติดบ้าน ติดเตยีงโดย
ทีมสหวิชาชีพ ร้อยละ 90 
-ชมรมผู้สูงอายุมีการ
พัฒนาจนผ่านเกณฑ์ 
-ร้อยละของต าบลที่มี
ระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์ 
 

1.มีการอบรม care giver  อสม.และ 
อสค. เพิ่มในพื้นที่ทีย่ังมีไม่เพียงพอเช่น 
ห้วยแม่เพรียง แม่คะเมย มะขามโพรง ป่า
เด็ง ท่าเรือ เขากลิ้ง 
2.มีการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ  
 - Geriatric โดยสหวิชาชีพจาก
โรงพยาบาล  
- BGS (การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 10 
เรือง ) 
3.ประสาน อบต.อีก 4 แห่งคือ ห้วยแม่
เพรียง ป่าเด็ง พุสวรรค์ และสองพี่น้อง
เพื่อให้ลงนามเข้าร่วมต าบล LTC   
4.ด าเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ 
5 และหมู่ 8 ต าบลวังจันทร ์
5.ทีมสหวิชาชีพมีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ติดเตยีง  
6.มีการดูงานและเปลี่ยนเรยีนรู้ต าบลLTC 
กับพื้นที่อ าเภออ่ืนและอบรมเพื่อพัฒนา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ต าบลLTC 

25 ราย 
 
 
 
3982 ราย 
 
 
 
 
4 แห่ง  
 
 
2 แห่ง 
 
 
 
89 ราย 

ตค.62-
กย.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณจากเงิน
บ ารุง รพ.แก่ง
กระจานในงบLTC
เป็น 
-ค่าคัดกรอง 
Geriatric รายละ 15 
บาท รวม 4575 
บาท 
ค่าคัดกรอง BGS 
รายละ 15 บาท เป็น
เงิน 59,730 บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยงการออก
ปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน
ส าหรับสหวิชาชีพ 
120 บาท/คน/วัน 
เป็นเงิน  13,200 
บาท 
ค่าเช่ารถส าหรับ
ศึกษาดูงาน 2 ครั้งๆ
ละ 10000 บาทเป็น
เงิน 20000 บาท 
ค่าอาหาร 120 บาท/
คน/วัน * 40 คน*2 
ครั้ง 9600 บาท 
 

รวมทั้งสิ้น
122,530 
บาท 

ส ารวย/สุภา
วดี 

 

                       ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.                                                  ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                (นางสาวสุภาวดี   วาระดี )           (นายสุขประเสริฐ    ทับสี )     

   นักวิชาการสาธารณสุข         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                                                                                                                                         สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 



 

แผนปฏิบัติการสุขภาพส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร  ์ ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  ( PP & P Excellence)  แผนงาน ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
โครงการ ที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)    ตัวชี้วัดที่ (PA) ท่ี ๑๑ รอยละของอ าเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ ๗๐ 
 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    

สาเหตุของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/หน่วยนับ 

ระยะ เวลา 
ด าเนิน การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงานและ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวนเงิน 

11 โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดบัอ าเภอ
(พชอ.)เพื่อ
ขับเคลื่อนสุข
ภาวะระดับพพื้น
ที่ อ าเภอแก่ง
กระจาน 
ปีงบประมาณ 
2563 

การขับเคลื่อนนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ 
อ าเภอแก่งกระจาน 
ปีงบประมาณ 2562 ตาม
ประเด็นปัญหา 4 ประเด็น 
1.อุบัติเหต ุ
2.ผู้สูงอายุ 
3.ยาเสพติด 
4.อาหารปลอดภัย 

1.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดบัอ าเภอ 
3.เพื่อขับเคลื่อนประเด็นปัญหา
ในพื้นที่ให้เกิดความเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น 

ร้อยละของอําเภอมีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดบัอําเภอ(พชอ.)ที่มี
คุณภาพ 

1.ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดบั
อ าเภอ(พชอ.) 
2.ติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าในการ
ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา ๔ 
ประเด็น 
3.ประเมินผลการด าเนนิงาน
ตามแนวทาง UCCARE 
4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
๔ คณะ ร่วมประชุม/
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการ 
 

-*คณะกรรมการ 
พชอ. 21 คน 
-คณะอนุกรรมการ 
60 คน 

ตค.62-
กย.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
-ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ 
21คน*4 ครั้ง 
เป็นเงิน26,000 
บาท 
-ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
4,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น
30,000 บาท 

ไพทูร 

 
 
 
 
 

                        ลงช่ือ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.                                               ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                   (นายไพทูร   ศิลปศร )                                                                                          (นายสุขประเสริฐ   ทับสี )     
                           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รัการาชการแทน 
                                                                                                                                                    สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการสุขภาพส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  ( PP & P Excellence)  แผนงาน ท่ี 3  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการ ท่ี 1 การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (โรคไข้เลือดออก) ตอบสนองตัวชี้วัด   

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/ 

สาเหตุของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั  กิจกรรม 

เป้าหมาย/ 
หน่วยนับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงาน
และ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

 
12 
 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก (วิ่ง
ไล่ยุง)ปีงบประมาณ 
2563         

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่
มียุงลายเป็นพาหะน าเชื้อมาสู่คน 
ซึ่งโรคน้ีสามารถเป็นได้ในทุก
กลุ่มอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 
<12 ปี โดยพบว่ามีการระบาดได้
เกือบตลอดทั้งปี ซึ่งแก่งกระจาน
ถือว่าเป็นพื้นที่ชายป่าที่มีความ
เสี่ยง แต่มักจะมีการระบาด
ในช่วงฤดูฝน และจากอัตราป่วย
ของปีที่ผ่านมา และมีมาตรการ
ป้องกันควบคุมทุกปี พบว่าอัตรา
ป่วยลดลง ดังน้ันจึงต้องจัดท า
โครงการเพื่อลดอัตราการเกิดโรค
ไข้เลือดออกของพื้นที่ต่อไป 

1. เพื่อลดอัตราป่วยของ
โรคไข้เลือดออก 
2. เพื่อลดความชุกของ
ลูกน้ ายุงลายไม่ให้เกิน
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ
และสร้างความตระหนัก
ถึงอันตรายของโรคและ
การป้องกันที่ถูกวิธี
ให้กับหนว่ยงานและ
ประชาชน 

1.อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลงร้อย
ละ 20 เทียบค่ามัธย
ฐานย้อนหลัง 5 ปี 
2.ค่าความชุกของลูกน้ า
ยุงลายHI<10, CI= 0  
3. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียน โรงพยาบาลมี
ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย
เท่ากับ 0 (CI=0) 
4 .อัตราป่วยตายด้วย
โรคไข้ เลือดออกไม่เกิน
ร้อยละ 0.11 
5. มีการประเมินค่า
ความชุกลูกน้ ายุงลาย 
และท าลายลูกน้ ายุงลาย 
เดือนละ1 คร้ัง 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน 
2 ภาคีเครือข่ายด าเนินกิจกรรมการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ดังน้ี 
     2.1 อบต โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก วัด 
จัดกิจกรรมปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ท า
ความสะอาดอาคาร/ สถานที่ต่างๆ   
     2.2 อสม. เป็นแกนน าในการรณรงค์
ปรับปรุงสุขาภิบาลสิง่แวดล้อมใน
หมู่บ้าน ส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
รณรงค์การปิดปากโอ่งด้วยตาข่าย 
ปล่อยปลากินลูกน้ ายุงลาย เช่นปลา
กระด่ี ปลาหางนกยูง ปลาหมอ เป็นต้น  
    2.3  อสม. จัดหาอ่างเลี้ยงปลาเพื่อ
บริบาลปลาใช้ส าหรับแจก จ่ายในเขต
รับผิดชอบของตนเอง 
4. ติตดามและสรุปผลการด าเนินงาน 
ทุกเดือน 

52 หมู่บ้าน 
ทุกวัด  
ทุกโรงเรียน 

ต.ค.62- 
ก.ย.63 
 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล 
-ค่าเคร่ืองพ่น 
-ค่าน้ ายาเคมี 
-ค่าทราย
ก าจัดลูกน้ า 
-ค่าใช้จ่าย
กิจกรรม
รณรงค ์
-วิ่งไล่ยุง งบ
รพ.แก่ง
กระจาน 

476,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,280 
บาท 

รพ.สต.ทุก
แห่ง/ 
นายทัชชกร 
รุ่งเจริญ 
 

 

                        ลงช่ือ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.                                               ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                   (นายทัชชกร  รุ่งเจริญ )                                                                                      (นายสุขประเสริฐ   ทับสี )     
                           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รัการาชการแทน 
                                                                                                                                                    สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 

 



 

แผนปฏิบัติการสุขภาพส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร  ์ ที่ 1. ด้านส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  ( PP & P Excellence)  แผนงาน ที่ 3  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการ ที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพืน้ที่ชายแดน ปีงบประมาณ 2563     ตอบสนองตัวชี้วัด  - 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพ

ปัญหา/    สาเหตุของ
ปัญหา 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั  กิจกรรม 
เป้าหมาย
/หน่วย

นับ 

ระยะ เวลา 
ด าเนิน การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงาน
และ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวนเงิน 

13 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในเขต
พื้นที่ชายแดน 

อ าเภอแก่งกระจานมีพื้นที่
ชายแดนระยะทางห่างไกล
ในพื้นที่ต.ป่าเด็งและต.
ห้วยแม่เพรียง 
มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ มี
ปัญหาด้านสุขภาพและ
ด้านสาธารณสุข เข่น 
หนอนพยาธิ มาลาเรีย 
ฯลฯ 

1เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชนกลุ่มน้อย 
2. เพื่อใหป้ระชาชนพื้นที่
ชายแดนได้เข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุข 
3.เพื่อพัฒนาปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม 

1.ร้อยละของประชาชน
พื้นที่ชายแดนได้รับบริการ
ครอบคลุม 
2.แกนน าสุขภาพครอบครัว
ได้รับการฟื้นฟูความรู้ 

1. ตรวจสุขภาพประชาชนพื้นที่
ชายแดน 
2 ประชมแกนน าชุมชน 
3. อบรมใหค้วามรู้แกนน าสุขภาพ 
4.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 

ประชาชน
พื้นที่
ชายแดน 
ต.ป่าเด็ง
และต.
ห้วยแม่
เพรียง 

ต.ค. 62-
ส.ค. 63 
 

งบประมาณ 250,000 
บาท 

รพ.สต.ห้วย
แม่เพรียง/ 
สอ.น.เฉลิม
พระเกียรติฯ 
/ไพทูร 
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แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๑. ด้านส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  ( PP & P Excellence)  แผนงาน ท่ี ๓. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 
โครงการ ท่ี ๕. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ         ตัวชี้วัด(PA) ท่ี ๑๔. รอยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใชสารเคมีทาง การเกษตรท่ีมีอันตรายสูงรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับสวนกลาง 
และ ภูมิภาค อยางนอยจังหวัดละ ๑ เร่ือง ร้อยละ ๑๐๐ 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    

สาเหตุของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/หน่วย

นับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงานและ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียดงบประมาณ จ านวน
เงิน 

 
1 
 
 

โครงการ
โรงพยาบาล
อาหาร
ปลอดภัยและ 
รณรงค์ Say 
No  สารเคมี
อันตราย
ร้ายแรง 3 
ชนิด 
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน 
ปีงบประมาณ 
2563         

การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
อาหารในสถานประกอบการด้าน
อาหารโรงครัวโรงพยาบาล ซึ่ง
เป้าหมายส าคัญที่อ าเภอแก่ง
กระจาน มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาและยกระดับสถาน
ประกอบการในโรงพยาบาลให้
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งน้ีโดย
การตรวจแนะน าสถานพยาบาล
ในเร่ืองมาตรฐานการ
ประกอบการอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเน่ือง การพัฒนาตัวผู้ประกอบ
อาหารและผู้สัมผัสอาหารที่
เก่ียวข้อง  รวมไปถึงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการ
เลือกซ้ือและการจัดบริการ
อาหารที่สะอาด ปลอดภัย 
ปราศจากสารปนเปื้อนที่อาจเป็น
สาเหตุให้เกิดโรคในระบบ
ทางเดินอาหารแก่ผู้ป่วยและ
ประชาชนทั่วไป 

1. เพื่อให้สถานบริการ
สาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ด าเนินงาน ภายใต้
กิจกรรมกลยุทธ์หลัก 
GREEN & CLEAN  
2.  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนใน
การด าเนินงานอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย 
 3  ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัด
ระบบงานด้าน
สุขาภิบาลอาหารภาค
ประชาชน 
4.เพื่อตรวจสารเคมี 
สารเจือปนที่ตกค้างใน
วัตถุดิบโรงครัว 
           

1. ผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน
โรงพยาบาล
อาหาร
ปลอดภัย  
(ระดับ
โรงพยาบาล
ชุมชน) 
2.มีการ
ขับเคลื่อน
มาตรการยุติ
การใช้
สารเคมีทาง
การเกษตรที่
มีอันตรายสูง
ร่วมกับ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
  

1. ประชุมชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงาน
แกค่ณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
เพื่อปรึกษาเร่ืองปัญหาที่มีใน รพ. 
2. ประชุมอบรม กลุ่มเป้าหมาย และ
สนับสนุนให้มีการจัดต้ังสมาคม / ชมรม
ผู้ประกอบการค้าอาหาร และ 
สมาคม / ชมรมผู้บริโภค ที่สามารถ
ด าเนินการและบริหารจัดการกิจกรรมได้
ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง  
สะอาด รสชาติอร่อย ภาคประชาชน 
3. จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สุขาภิบาลอาหาร (Standard of 
Procedure : Food sanitation)  
4.ตรวจสารเคมี สารเจือปนที่ตกค้างใน
วัตถุดิบโรงครัวโดย ใช้เคร่ืองตรวจและ
น้ ายาเฉพาะเจาะจงในการตรวจสอบ 
5.การหลีกเลี่ยง  
 

คณะกรรมการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
จ านวน 30 
คน และ อสม.
ในเขต
รับผิดชอบ
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน 
จ านวน 20 
คน รวมทั้งสิ้น 
50 คน  

ม.ค. 63-
ก.ย. 63 

เงินบ ารุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน 
1.ค่าน้ ายา ในการตรวจผัก ผลไม้ อ
11 ชุดละ 650 บาท จ านวน 5ชุด
เป็นเงิน 3250  บาท 
2. น้ ายา SI2 ชุดละ 1300 บาท 
จ านวน 5 ชุดเป็นเงิน 6500  บาท 
3. น้ ายา GPO TM kit ชุดละ 1500 
บาท จ านวน 6 ชุดเป็นเงิน 9000  
บาท 
4.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คน จ านวน 2
มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน  
2500บาท 
5.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน 
จ านวน 50 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆละ50 
บาท เป็นเงิน 2500 บาท 
6.ค่าเอกสารแผ่นพับความรู้ 500
บาท 

24,250
บาท 

นายบัลลังก์   
ดิษฐวงศ์  
นักวิชาการ
สาธารณสุข 
 
น.ส.พรทิพย์   
ศุภโชคพัฒ
นพงศ์   
พยาบาล
วิชาชีพช านาญ
การ 
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ยทุธศาสตรท์ี่ 2 Service Excellence 
บรกิารเปน็เลศิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ท่ี ๕. การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 
โครงการ ท่ี ๘. โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูม ิตัวชี้วัด(PA) ท่ี 20. รอยละของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิท่ีเปด ด าเนินการในพ้ืนท่ี (PCC) ร้อยละ ๒๕ 

 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/สาเหตุของ

ปัญหา 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/

หน่วยนับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงาน
และ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวนเงิน 

1 
 
 

โครงการพัฒนา 
ระบบการแพทย ์
ปฐมภูมิ  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

-แก่งกระจานยังไม่มี PCC เพื่อให้ประชาชนทุกคน ได้รับ
บริการทุกที่ทั้งใน หน่วยบริการ
และใน ชุมชน โดยทีมหมอ 
ครอบครัว เพื่อให้มี สุขภาพ
แข็งแรง  
สามารถดูแลตนเองและ 
ครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมี 
อาการเจ็บป่วยได้อย่าง เหมาะสม 

คลินิกหมอครอบครัวที่ 
เปิดด าเนินการในพื้นที่  
(Primary Care Cluster) 
ปี 2563 จ านวน 1 ทีม  
ภายใน ปี 2563  
  
 

-จัดตั้งคณะท างานและเครือข่าย PCC  
-จัดกลุ่มเครือข่ายหน่วยบริการปฐม ภูมิ
เพื่อเตรียมการยกระดับเป็น คลินิกหมอ
ครอบครัว  
-เปิดการบริการ PCC ในพื้นที่ เป้าหมาย
ปี 2563  PCC center 1 ทีม 
ประกอบด้วย  รพ.สต.ห้วยแม่เพรยีง และ 
สอ.น. ป่าเด็ง  
ปี 2564 รพ. แก่งกระจาน และ ปี 2565 
รพ.สต. ท่าเรือ ให้ครอบคลุมประชากร 
เพื่อให้ประชาชนเข้ารับบริการได้สะดวก
ยิ่งขึ้น  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
ใน PCC  ที่ด าเนินการแล้ว  
-พัฒนาระบบเชื่อมประสานข้อมลู ให้
สามารถรับรู้ไ ม่ว่าจะไปรับบริการ ที่ไหน
ก็ตามในพื้นที่เครือข่าย -น าเสนอการ
ดูแลผู้ป่วยเชิงระบบ  
PCC ในภาพเครือข่าย  Case  
Conference ทุกๆ 3-6 เดือน 

ปี 2563 
จ านวน 1 
ทีม 
รพ.สต.
ห้วยแม่
เพรียง 

- - - คปสอ.แก่ง
กระจาน 
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แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ท่ี ๕. การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 
โครงการ ท่ี ๙. โครงการพัฒนาเครือขายก าลังคนดานสุขภาพ และ อสม. ตัวชี้วัด(PA) ท่ี ๒๒. รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับการดแูลจาก อสม. หมอประจ า บาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ร้อยละ ๗๐ 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/สาเหตุของ

ปัญหา 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/

หน่วยนับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงาน
และ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวนเงิน 

1 
 
 

โครงการหมอ
ประจ าบ้านใส่ใจผู้
ที่มีภาวะพึ่งพิง 
 

ผู้สูงอายุกลุ่มช่วยเหลือตนเองได้ดีและ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ จ านวน 2,963 คน คิด
เป็นร้อยละ 97.40 กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
ได้น้อยและต้องการให้ความช่วยเหลือ                  
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 2.01 และ
กลุ่มช่วยเหลือตนเองไม่ได้และต้องการ
ให้ความช่วยเหลืออย่างมาก จ านวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.59   

-เพื่อพัฒนา ยกระดบั อสม. เป็น
หมอประจ าบ้าน ดูแลสุขภาพคน
ในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ดูแล จาก อสม.หมอประจ าบ้าน
ให้มีคุณภาพที่ดี 

รอยละของผูปวยกลุ
มเปาหมายที่ไดรับการด
แูลจาก อสม. หมอ
ประจ า บาน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ร้อยละ ๗๐ 

-อบรม อสม. ยกระดับ เป็น หมอประจ า
บ้าน 
- อสม. หมอประจ าบ้าน ดูแลผู้ป่วย/
ผู้สูงอายุติดบ้าน/ตดิเตียง/คนพิการ ใน
เขตรับผดิชอบของตนเอง 
- อสม. หมอประจ าบ้าน เป็นพี่เลี้ยง ให้ 
อสค. ร่วมติดตามดูแลปัญหาสุขภาพเชิง
รุกในชุมชน 

ผู้ป่วยติด
บ้านติด
เตียง คน
พิการ/
ผู้ด้อยโอกา
สที่มีภาวะ
พึ่งพิง  

-2563 - - คปสอ.แก่ง
กระจาน 
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แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ท่ี ๕. การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 
โครงการ ท่ี ๙. โครงการพัฒนาเครือขายก าลังคนดานสุขภาพ และ อสม. ตัวชี้วัด(PA) ท่ี ๒๓. จ านวน อสม. ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพเปน อสม. หมอประจ าบาน ร้อยละ ๗๐ 
 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/สาเหตุของ

ปัญหา 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/

หน่วยนับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงาน
และ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวนเงิน 

1 
 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ยกระดบั อสม.
เป็นหมอประจ า
บ้าน 
 

อ าเภอแก่งกระจาน มี อสม. จ านวน 516 
คน มี 6 ต าบล 52 หมู่บ้าน มีประธาน 
อสม.หมู่บ้านจ านวน 52 คน 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ 
อสม.  เป็นหมอประจ าบ้าน ดูแล
สุขภาพคนในชุมชน ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
 

จ านวน อสม. ที่ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพเปน 
อสม. หมอประจ าบาน 
ร้อยละ ๗๐ 

-อบรม อสม. ยกระดับ เป็น หมอประจ า
บ้าน 
 

ประธาน 
อสม. 
ระดบั
หมู่บ้าน 
52 คน 

-2563 - - คปสอ.แก่ง
กระจาน 

 
 
 

                        ลงช่ือ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.                                               ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                   (นายไพทูร   ศิลปศร )                                                                                          (นายสุขประเสริฐ   ทับสี )     
                           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รัการาชการแทน 
                                                                                                                                                    สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ ท่ี 11.โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดตอ โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซู้า ตัวชี้วัด(PA) ท่ี 25.อตัราสาูเรจ็ของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม ร้อยละ 85 

   

                        ลงช่ือ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.                                               ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                   (นายทัชชกร  รุ่งเจริญ )                                                                                      (นายสุขประเสริฐ   ทับสี )     
                           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รัการาชการแทน 
                                                                                                                                                    สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    สาเหตุ

ของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั  กิจกรรม 

เป้า 

หมาย/หน่วย
นับ 

ระยะ เวลา 
ด าเนิน การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงาน
และ 

ผู้รับผดิชอบ  รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวน
เงิน 

1 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
หยุดย้ังวัณโรค
เครือข่ายอ าเภอ
แก่งกระจาน 
ปีงบประมาณ 
2563 

จ านวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรคใน
ปี 2558 – 2562 เป็น 23, 28, 22 28 
และ 26 รายตามล าดับ ก าลังรักษา 15 
ราย พบอัตราความส าเร็จของการรักษา
(success rate)  ปี 2558-2562 ร้อยละ  
78.26, 67.86, 86.36, 56 และ 100 
พบว่าในปี 2558-2562 มผีู้ป่วยเสียชีวิต 2, 
2, 1, 1 และ 1 ราย ซึ่งผู้ป่วยที่เสียชีวิต
เป็นผู้ป่วยสูงอายุ เป็นผู้ป่วยติดเตียง มีโรค
ร่วม ผู้ป่วยโรคเบาหวาน แพ้ยา 
Rifampicin ด้ือยาหลายขนาน 
รับประทานยาไม่สม่ าเสมอ ได้รับการ
รักษาที่ล่าช้าท าให้เชื้อวัณโรคเพิ่มจ านวน
มาก ปัจจุบันคลินิกวัณโรคมีการดูแลผู้ป่วย
ตามแนวทางการด าเนินงานควบคุมวัณโรค
แห่งชาติ เป้าหมาย คือ  เพิ่มอัตรา
ผลส าเร็จการรักษา การป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อในชุมชน การค้นหากลุ่ม
เสี่ยงวัณโรคให ้

1.เพื่อให้บุคากรที่รับผิดชอบ
งานวัณโรค ได้เพิ่มความรู้
และทักษะในการดูแลผู้ป่วย
วัณโรคและญาติ 

2.ผู้สัมผัสร่วมบ้านและ
ใกล้ชิด ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคัดกรองค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรค 

3.เพื่อใหบุ้คากรที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
การใช้ระบบ TBCM 
Thailand (NTIP) ในการ
ดูแลผู้ป่วยวัณโรค และ
ควบคุม ก ากับ ดูแลติดตาม
การกินยาของผู้ป่วย ได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็นประโยชน์
มากที่สุด 

 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจการใช้
ระบบ  TBCM Thailand 
(NTIP) ในการดูแลผู้ป่วย
วัณโรค และควบคุม ก ากับ 
ดูแลติดตามการกินยาของ
ผู้ป่วย 

2. ผู้สัมผัสร่วมบ้านและ
ใกล้ชิด ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคัดกรองค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรค 

3.อัตราความสําเร็จการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่ ร้อยละ 85 

1.จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้
ความรู้เร่ืองทักษะ
ในการดูแลผู้ป่วย
และญาติ  

2.ฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้า
อบรมใช้ระบบ  
TBCM Thailand 
(NTIP) 

  

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
วัณโรค รพสต. 9 
แห่ง สสอ.และ
ผู้เก่ียวข้อง 

รวม 20 คน 

ธ.ค. 62 -
ก.ย. 63 

1.ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม 20 
คนๆ 

ละ 150 บาท)  

2.ค่าจัดท าเอกสาร 
20 ชุดๆละ 50  
บาท) 

3.ค่าตอบแทน
วิทยากร 1,500 
บาท 

 

เป็นเงิน 

5,000 
บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.จิตติภา 
ทวีสุข/ 

นายทัชกร 
รุ่งเจริญ 



 

แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ ท่ี 14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด ตัวชี้วัด(KPI) ท่ี 29. อัตราตายทารกแรกเกิด ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุตู่ากวาหรือเทากับ 28 วัน < 3.7 ตอ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ    

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    

สาเหตุของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/หน่วยนับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงานและ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวน
เงิน 

 
1 
 
 

โครงการ 
การพัฒนาของ
บุคลากรในการช่วย
ฟื้นคนชีพในทารก
แรกเกิด 
ปีงบประมาณ 2563         

จากการวิเคราะห์ภาวะขาด
ออกซิเจนในทารกแรกเกิดใน
ปีงบประมาณ 2562  พบทารกเกิด
ภาวะขาดออกซิเจน  7.19 : 1,000 
การเกิดมีชีพ 
  แม้ว่าอัตราการเกิดภาวะขาด
ออกซิเจนในทารกแรกเกิดจะไม่ถึง  
๒๕ : ๑,๐๐๐  การเกิดมีชีพ  แต่ยัง
ต้องมีดูแลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
ขณะคลอดอยู่   ฉะน้ันตัวบุคลากร
ต้องมีการเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
สามารถช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
จ าเป็นต้องมีการฝึกทักษะการช่วย
ฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดให้เกิดความ
ช านาญ และมีการประสานงานของ
บุคลากรภายในทีมได้เป็นอย่างดี  
อีกทั้งยังสามารถส่งต่อทารกได้อย่าง
ปลอดภัย  ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างส่งต่อ   

1. เพื่อใหบุ้คลากรได้
เพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะในการช่วยฟื้นคืน
ชีพ 
2. เพื่อพัฒนาความ
พร้อมของบุคลากรใน
การช่วยฟื้นคืนชีพเป็น
ทีม 
3. เพื่อให้อัตราการขาด
ออกซิเจนในทารกแรก
เกิดน้อยกว่า  25 : 
1,000 การเกิดมีชีพ 

1.  ผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้น
คืนชีพในทารกแรกเกิด 
2.   อัตราการเกิด Birth  
Asphyxia   
ไม่เกิน  25 :  1,000 LB   

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เร่ืองขั้นตอนการ
ช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรก
เกิด  การดูแลทารกแรก
เกิดและการส่งต่อ 
 

แพทย์ พยาบาล 
เครือข่ายแก่ง
กระจาน 
และผู้สนใจ จ านวน  
100  คน 

- มีค. - 
ก.ย. 63 

1. ค่าตอบแทน
วิทยากร  25,200  
บาท   
2. ค่าอาหารกลางวัน  
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม  100  
บาท/คน/วัน จ านวน  
100  คน   เป็นเงิน  
10,000  บาท 
3. ค่าจัดท าเอกสาร
ในการอบรมจ านวน 
100 ชุด  ชุดละ  50  
บาท  เป็นเงิน  
5,000  บาท 
4.  ค่าห้องประชุม 
วันละ 3,500 x 2  
วัน เป็นเงิน  7,000  
บาท 

เงินบ ารุง
รพ. 
จ านวน    
47,200  
บาท 

 
 
 

นางสาว 
ชลธิชา 
หอสุวรรณา
นนท์ 
 
ต าแหน่ง
พยาบาล
วิชาชีพช านาญ
การ 
 
 

 
 
 

                       ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.                                                  ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                (นางสาวสุภาวดี   วาระดี )           (นายสุขประเสริฐ    ทับสี )     

   นักวิชาการสาธารณสุข         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                                                                                                                                         สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 



 

 

แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ ท่ี 17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ตัวชี้วัด(PA) ท่ี 32. รอยละของผปูวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต ≥รอยละ 68 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    สาเหตุ

ของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/หน่วย

นับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงาน
และ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวน
เงิน 

 
1 
 
 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพคน
ในชุมชนและ
การคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า 

  สถานการณ์การฆ่าตัวตายส าเร็จของ
อ าเภอแก่งกระจาน พบว่า ในปี 
2561 มีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ จ านวน 2 
คน  คิดเป็นร้อยละ 6.10 ปี 
๒๕๖๒....... 

1.เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการ 
2.เพื่อป้องกันส่งเสริม
สุขภาพจิตแก่ประชาชน 
3. เพื่อพัฒนางาน
สุขภาพจิตให้เป็นตาม
มาตรฐาน 

1. ร้อยละของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าเข้าถึง
บริการที่ได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของผู้ป่วย
โรคจิตเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต >50% 
 
 

- พัฒนาระบบการคัดกรอง
ซึมเศร้าและจิตเวชให้มี
ประสิทธิภาพ 
- ให้ความรู้เร่ืองโรคซึมเศร้าและ
โรคจิตเวชทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งให้กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่ม
บุคลากรสาธารณสุข 
- พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลที่
ถูกต้อง ทันเวลา 
-พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วย
มารับการรักษาอย่างต่อเน่ือง 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบงานสุขภาพจิตให้เป็นตาม
มาตรฐานแก่จนท. จ านวน 2 
คร้ัง 

9 รพ.สต. 
1 รพช. 
 
อสม. 500 
คน 
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งบประมาณ รพช.และ
กองทุน  
 

50,000 
บาท 

สุภาวดี/
ส ารวย 
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   นักวิชาการสาธารณสุข         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                                                                                                                                         สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ ท่ี 21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต ตัวชี้วัด(PA) ท่ี 38. รอยละของผปูวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr  66% 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    สาเหตุ

ของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/หน่วย

นับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงานและ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวนเงิน 

 
1 
 
 

โครงการ
ค้นหา คัด
กรอง
ภาวะแทรกซ้
อนทางไตในผู้
เป็นเบาหวาน 
ความดัน
โลหิตสูงและ
เข้ารับบริการ
ใน CKD  
Clinic 

โรงพยาบาลแก่งกระจานมีผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง โรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด 
๑,๔๔๘ ราย โรคเบาหวาน ๖๕๒ ราย 
โดยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล
แก่งกระจาน ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของปัญหา เพื่อให้มีการดูแลสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ในคลินิกโรคเร้ือรัง 
เป็นแบบองค์รวม และเกิดการบูรณา
การให้ผู้ป่วยและญาติดูแลตนเองได้ 
สามารถควบคุมภาวะอาการของโรคได้ 
และลดการตายจากภาวะแทรกซ้อน 
จึงจัดให้มีโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
แบบองค์รวม  โดยจัดให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยแก่
กลุ่มผู้ป่วยเร้ือรังและญาติผู้ดูแลผู้ป่วย
เร้ือรังขึ้น 
 

1.เพื่อค้นหาภาวะแทรก
ทางไตผู้เป็นเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงที่ยังไม่
พบภาวะแทรกซ้อนทาง
ไต 
2.เพื่อให้ผู้มีภาวะแทรก
ทางไตได้รับการรักษา
ตามภาวะแทรกซ้อนที่
เป็นอย่างมาตรฐาน 

1.ร้อยละของผู้ป่วย 
DM และ/หรือ HT ที่
ได้รับการค้นหาและ
คัดกรองโรคไตเร้ือรัง 
2. eGFR < 4 
ml/min/1.73 
m2/yr มากกว่าร้อย
ละ 66 

1.เจาะเลือดเพื่อส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการหาค่า Cr  และ
ค านวณอัตราการกรองของไต 
และตรวจปัสสาวะเพื่อดูการร่ัว
ของโปรตีนในปัสสาวะ  
2.ส่งผูป้่วยเข้ารับบริการใน CKD  
Clinic เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ
แก่งกระจาน 

1.ผู้ป่วย DM  
HTที่ยังไม่พบ
ภาวะแทรกซ้
อนไตเร้ือรัง
จ านวน 
1,448ราย 
2.ผู้ป่วยCKD 
รายใหม่ที่
ได้รับการคัด
กรองทุกราย 
และผู้ป่วย
รายเก่าปี62 

พ.ค-ส.ค.
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  สุจรรยา 
 

 
 
 
 

                       ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.                                                  ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                (นางสาวสุภาวดี   วาระดี )           (นายสุขประเสริฐ    ทับสี )     

   นักวิชาการสาธารณสุข         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                                                                                                                                         สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 



 

 
 

แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ ท่ี 22. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา  ตัวชี้วัด (KPI) ท่ี 39. รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน รอยละ 85 

ล า 
ดับ 

โครงการ สถานการณ์/สภาพปัญหา/    สาเหตุ
ของปัญหา 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั  กิจกรรม 
เป้า 

หมาย/หน่วย
นับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงาน
และ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวนเงิน 

 
1 
 
 

โครงการ
ค้นหาคัด
กรองและ
ผ่าตัดต้อ
กระจกใน
ผู้สูงอายุ 

กลุ่มผู้สูงอายุของเครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 
2562จ านวน 4,213 ราย ได้รับการคัด
กรองสายตา Blinding cataract นับน้ิว
ที่ระยะ 3 เมตร โดยอสม.ได้ 4,052คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.22 พบผู้ป่วยนับน้ิวที่
ระยะ 3 เมตรไม่ได้ทั้งหมด 465 รายได้
รับการวัด VA โดยรพ.สต. 103คนคิด
เป็นร้อยละ 22.15 และได้รับการตรวจ
โดยทีมจักษุแพทย์ 36 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 59.02 59.02แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ผู้สูงอายุของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ
แก่งกระจานยังไม่สามารถเข้าถึงบริการ
คัดกรองและรักษา และมีระยะเวลารอ
คอยการผ่าตัดต้อกระจกหลายเดือน 

1.เพื่อป้องกันภาวะตา
บอดจากต้อกระจก และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในการมองเห็น 

1) ร้อยละของผู้ป่วย
ต้อกระจกชนิดบอด 
(Blinding Cataract) 
ได้รับการผ่าตัดภายใน 
30 วัน 

1.ค้นหาBlinding cataractแบบ
Active case finding ในชุมชน 
2.เจ้าหน้าที่รพ.สต.ตรวจยืนยัน
VA จากการคัดกรองผู้สูงอายุที่
พบนับน้ิวไม่ได้ในระยะ 3 เมตร
ผิดปกติ 
3.ส่งต่อผู้สูงอายุสงสัย Blinding 
cataractพบจักษุแพทย์ 
4.จัดคิวผ่าตัดผู้ป่วยกลุ่มBlinding 
cataract  

- เป้าหมาย
คัดกรอง 
ผู้สูงอายุ
จ านวน9,463 
คน 
เป้าหมาย
ผ่าตัด- ผู้ป่วย
กลุม่Blinding 
cataract 
จ านวน 20  
ราย 

ตค.62-
กย.63 

  ส ารวย/สุภา
วดี 
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แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ ท่ี 22. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา  ตัวชี้วัด (KPI) ท่ี 39. รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน รอยละ 85 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    สาเหตุ

ของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/หน่วย

นับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงาน
และ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวนเงิน 

 
1 
 
 

โครงการคัด
กรอง
ภาวะแทรกซ้
อนจอตาในผู้
เป็นเบาหวาน 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ของเครือข่าย
สุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน
ปงีบประมาณ 2562 จ านวน 718 คน 
ได้รับการตรวจคัดกรอง ภาวะ 
เบาหวานขึ้นจอตา 352 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.10 พบมีภาวะเบาหวานเข้าจอ
ตา  38   คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ซึ่ง
ป่วยเบาหวานเข้าถึงการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาต่ า
กว่าเป้าหมายคือร้อยละ 60 
 

1.เพื่อค้นหา
ภาวะแทรกซ้อนจอตาใน
ผู้เป็นเบาหวาน 
2.เพื่อให้ผู้มี
ภาวะแทรกซ้อนจอตา
ได้รับการรักษาตาม
ภาวะแทรกซ้อนที่เป็น
อย่างมาตรฐาน 

1. ผู้ป่วยเบาหวาน
ได้รับการค้นหา
ภาวะแทรกซ้อนจอตา
ร้อยละ 60 

 

ถ่ายภาพจอตาผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

- เป้าหมาย
คัดกรอง 
ผู้สูงอายุ
จ านวน 718
คน 
เป้าหมาย
ผ่าตัด- ผู้ป่วย
กลุ่มBlinding 
cataract 
จ านวน 20  
ราย 

ตค.62-
กย.63 

  สุจรรยา 
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ยทุธศาสตรท์ี่ 3 People Excellence 
บคุลากรเปน็เลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ยุทธศาสตร  ์ ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ  ( People & P Excellence)  แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการ ที่ 2 โครงการHappy MOPHกระทรวงสาธารณสขุกระทรวงแหง่ความสขุ  ตัวชี้วัดที่ PA ( 14 ,15 ) จาํนวนหนว่ยงานทีเ่ป็นองคก์รแหง่ความสุข  
 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    สาเหตุ

ของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/หน่วยนับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงานและ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวนเงิน 

16 โครงการ  
Happy 

 MOPH   
 

 สถานการณ์ปัจจุบัน โรงพยาบาล
แก่งกระจาน มีอัตราก าลัง เพียงพอ
ตามกรอบ FTE แต่ภารกิจของงานมี
มากขึ้น และมีบุคลากร ลาออก 
และโอนย้าย  
ในส่วนของ สสอ.และรพ.สต. ยัง
ขาดบุคลากร บางต าแหน่ง เช่น 
พยาบาลวิชาชีพ ไม่มีที่รพ.สต. บ้าน
ซ่อง และสอ.น. ป่าเด็ง ยังขาดอีก 1 
ต าแหน่ง ภาพรวม อัตราก าลังของ
หน่วยงานยังไม่เพียงพอกับภารกิจ
งาน 
  

-เพื่อบริหารจัดการ
ก าลังคนให้เพียงพอ 
ตามกรอบอัตราก าลัง 
ของเครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอแก่งกระจาน 
-เพื่อพัฒนา ฐานขอ้มูล
ด้าน อัตราก าลังคนให้
สัมพันธ กับภาระงาน 
-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและพัฒนา
องค์กร แห่งความสุข  

-บุคลากรลดการ 

ลาออก โอน ยาูย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

-ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรคีย์ 
Happinometer 
- ฐานข้อ อัตราก าลัง 
ถูกต้อง ครบถว้น  
-จํานวนหน่วยงานที่เป็น
องค์กรแห่งความสุข 

-เก็บข้อมูลวิเคราะห์หาเหตุ
ปัญหา ของการลาออก โอน ยาูย 
ของ บุคลากร 
-จัดระบบภาระงานให้สัมพันธ์
กับอัตราก าลัง FTE 
-ส ารวจดัชนีความสุขของ 
บุคลากร  
-จัดกิจกรรมสนองนโยบาย
องค์กรแห่งความสุข สร้างความ
สามัคคใีนหน่วยงานตามความ
ต้องการของบุคลกร 

  295 คน ส.ค. 62   เงินบ ารุง 25,000 
บาท 

มุกดา/ไพทูร 
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                                   (นายไพทูร   ศิลปศร )                                                                                          (นายสุขประเสริฐ   ทับสี )     
                           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รัการาชการแทน 
                                                                                                                                                    สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ท่ี 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
โครงการที่ 33. โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส  ตัวชีว้ัด(KPI) ที่ 54. รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA ร้อยละ 90 
 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    สาเหตุ

ของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/หน่วยนับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงานและ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวน
เงิน 

 
1 
 
 

 พัฒนา
ระบบ 

คุณธรรม
ความ 

โปร่งใส ITA 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขนโยบาย
ไปสู่การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใส ITA อยู่ใูนประเด็นที่ 10 
ระบบ ธรรมาธิบาลและคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ตัวชี้วัดทู่ 79 
ร้อยละของ หน่วยงานในสังกดักระ
ทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 
 ในรอบปี ที่ผ่าน รพ.แก่งกระจาน
และสสอ.แก่งกระจาน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

-เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
บุคลากรให้มคีวาม 
เขาูใจในระบบ ITA     
 -เพื่อให้หน่วยงาน
พัฒนา 
กระบวนการ 
ปฏิบัติงานให้ผ่าน 
เกณฑ์การ
ประเมิน 
คุณธรรมและ
ความ โปร่งใสใน
การ ด าเนินงาน 

- ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกดักระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA 

-ประชุมชี้แจงนโยบายตาม
โครงการประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใส แก่บคุลากรในสังกัด 
-มอบหมายหน้าที่แก่บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน ITA 
-ด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล/
เอกสาร ตาม EB1-EB26 
ประกาศเผยแพร่ตามแนวทาง 
-ส่งเอกสารประเมินตามเกณฑ์ 

รพ.และสสอ. แก่ง
กระจาน 

ตค. 62-
กย. 63 

 งบประมาณ 4,000 
บา
ท 

คปสอ.แกง่
กระจาน 
สุวรรณา/ไพ
ทูร 

 
 
 
 
 

                        ลงช่ือ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.                                               ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                   (นายไพทูร   ศิลปศร )                                                                                          (นายสุขประเสริฐ   ทับสี )     
                           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รัการาชการแทน 
                                                                                                                                                    สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ท่ี 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
โครงการที่ 34. โครงการพฒันาองคกรคุณภาพ ตัวชี้วัด(KPI) ที่ 55. รอยละความส าูเร็จของสวนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุที่ ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่ก าหนด ระดับ 
5 (ร้อยละ 90) 

 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    สาเหตุ

ของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/หน่วยนับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงานและ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวน
เงิน 

 
1 
 
 

การพัฒนา
คุณภาพ การ
บริหารจัดการ 

ภาครัฐ
(PMQA) 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเป็น 
หน่วยงานบริหารและให้บริการ
ตามหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานอ่ืนทั้ง
ภาครฐัและเอกชนรวมทั้ง 
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ การ
ให้บริการในปัจจบันยังไมไ่ด้ 
มาตรฐานตามเกณฑ์ PMQA. 
ในรอบปีที่ผ่านมา  
สสอ.แก่งกระจานผ่านการ
ประเมิน PMQA ในหมวดที่ 3 
และหมวดที่ 6 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ระดับความส าเร็จของ 
การพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1. ชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงาน ตามมาตรฐาน 
PMQA แก่บุคลากรในสงักัด 
2. แบ่งหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
3. ประเมินตนเองตามเกณฑ์
4. ปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน 
PMQA รายหมวด 

5. จัดท าเอกสารรายงาน 

สสอ.. ตค.62 
- 

กย.63 

- - สสอ.แก่ง
กระจาน/สุ

พรรณี 

 
 
 
 
 

                        ลงช่ือ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.                                               ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                   (นายไพทูร   ศิลปศร )                                                                                          (นายสุขประเสริฐ   ทับสี )     
                           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รัการาชการแทน 
                                                                                                                                                    สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 
 
 



 

แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ท่ี 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
โครงการที่ 34. โครงการพฒันาองคกรคุณภาพ ตัวชี้วัด (PA) ที่ 57. รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว แบบสะสม ร้อยละ 75  

 

 
 
 

                        ลงช่ือ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.                                               ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                   (นายไพทูร   ศิลปศร )                                                                                          (นายสุขประเสริฐ   ทับสี )     
                           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รัการาชการแทน 
                                                                                                                                                    สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ล า 
ดับ โครงการ 

สถานการณ์/สภาพปัญหา/    
สาเหตุของปัญหา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั  กิจกรรม 

เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

ระยะ เวลา 
ด าเนิน การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงาน
และ 
ผู้รับผดิชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวน
เงิน 

 
1 
 
 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมพลัง
ขับเคลื่อนสู่
โรงพยาบาลรับรอง
คุณภาพตาม
มาตรฐาน HA และ 
รพ.สต.ติดดาว 
เครือข่ายสุขภาพ 
อ าเภอแก่งกระจาน  
 

โรงพยาบาลแก่งกระจาน 
ธ ารงมาตรฐาน HA ขึ้น 2 
และ รพ.สต.ในพื้นที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของ รพ.สต.
ติดดาวครบทุกแห่ง 
ในปี 2562  เครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอแก่งกระจานต้องผ่าน 
คุณภาพตามมาตรฐานผ่าน
การรับรอง Hospital 
Accreditation (HA) ขั้นที่ ๓ 
และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่ผ่านเกณฑ์ 
รพ.สต.ติดดาว ซึ่ง ในฐานะที่
เป็นทั้งผู้ส่งมอบผลงาน และ
ผู้รับผลงานเพื่อให้มีการ
เชื่อมโยงบริการสุขภาพแบบ
ไร้รอยต่อบนพื้นฐานการดูแล
ผู้ป่วย ผู้รับบริการ และ
ประชาชน  

1. เพื่อเสริมพลังและให้
ค าปรึกษาเข้มแก่บุคลากร
ของเครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอให้มีความพร้อมทุก
ด้าน 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการท างานเป็นทีม 
ระหว่างบุคลากรของ
เครือข่ายสุขภาพ 
อ าเภอแก่งกระจาน  
 

1. โรงพยาบาลแก่ง
กระจานผ่านการรับรอง
โรงพยาบาลคุณภาพตาม
มาตรฐาน Hospital 
Accreditation (HA) ขั้นที่ 
3 ภายในเดือนพฤศจิกายน 
2562 
2. โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทั้ง 9 แห่ง 
ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 
ภายในเดือนกรกฎาคม 
2562 

1.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ คป
สอ. แก่งกระจาน และเจ้าหน้าที่
ผู้เก่ียวข้อง  
2. ส ารวจและประเมินตนเองด้าน
บรรยากาศการท างานของแต่ละ
องค์กร3. สื่อสารผลการประเมิน
ตนเองเพื่อหาโอกาสพัฒนา 
4. จัดอบรมเชิงปฏิบั ติการเสริม
พลั งขับ เค ลื่ อนสู่ โรงพยาบาล
รับรองคุณ ภาพตามมาตรฐาน 
Hospital Accreditation ( HA) 
และตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 
 

บุคลากร
เครือข่าย
สุขภาพ
อ าเภอแก่ง
กระจาน 
และ 
วิทยากร  
จ านวน 180 
คน 
 

ธ.ค. 62 
 

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน 

254,622 
บาท 

นางมุกดา สน
จีน/ 
ไพทูร 



 

แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ท่ี 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
โครงการที่ 35. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข  ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 58. จ านวนองคกรแหงความสุข ที่มคีุณภาพมาตรฐาน มีองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน   
• รพช./สสอ. รอยละ 10 

ล า 
ดับ โครงการ 

สถานการณ์/สภาพปัญหา/    
สาเหตุของปัญหา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/หน่วย

นับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงาน
และ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวน
เงิน 

 
1 
 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
การบริหารจัดการ
คุณภาพระบบบริการ
สุขภาพเครือข่าย
สุขภาพแก่งกระจาน  

การบริหารจัดการที่ไม่สามารถ
ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดได้ โดยปัญหาหรือ
อุปสรรคส่วนหน่ึงมาจาก การ
ขาดการประเมินและติดตาม
ก ากับการด าเนินงานที่ต่อเน่ือง 
รวมไปถึงการขาดมุมมองหรือ
ต้นแบบซึ่งการที่จะมีบุคลากรจะ
มีคุณลักษณะเหล่าน้ีได้ นอกจาก
การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยตนเอง การอบรม
อย่างต่อเน่ืองแล้ว จ าเป็นต้องให้
มีการพัฒนาเรียนรู้เพิ่มเติม จาก
ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้จาก
ต้นแบบ แล้วน ามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดแนวคิด
และน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานของตนเองเพื่อขับเคลื่อน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด
และบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

1. เพื่อให้บุคลากรได้ไป
ศึกษาดูงานต่างพื้นที่ด้าน
การบ ริหารจัดการงาน
ต่างๆจากองค์กรต้นแบบ 
2.เพื่อน าผลการศึกษาดู
งาน มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ระบบการพัฒนา
ระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพื่ อ ให้ เกิดการและ
เปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
 

1. การสรุปผล
การศึกษาดูงานตลอด
โครงการฯของ
ผู้รับผิดชอบงาน 
2.แผนงานหรือ
แนวทางที่ก าหนดและ
คาดว่าจะน าไปปรับใช้
ในการพัฒนาคุณภาพ
การท างานใน
หน่วยงานของตนเอง 
 

1.ประชุมคณะท างานเพื่อหาแนวทาง
และก าหนดเป้าหมายในการศึกษาดูงาน 
2.เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
3.ประสานงานสถานบ ริการที่ จะไป
ศึกษาดูงาน  
4.ประสานทีมคุณภาพที่จะร่วมไปศึกษา
ดูงานให้ทราบรายละเอียด 
5.วางแผนงาน ก าหนดการ วันเวลา 
และก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบไป
ศึกษาดูงาน เพื่อขับเคลื่อนสู่โรงพยาบาล
รับรองคุณภาพ Hospital 
Accreditation (HA) ณ โรงพยาบาลวัด
เพลง สังกัดส านักงานสาธารณสุขราชบุรี 
6. สรุปผลการศึกษาดูงาน และวิเคราะห์
ให้ตรงกับบริบทพื้นที่/องค์กร เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้กับทุกระบบงานตามบริบท 
7. ผลการติดตามการด าเนินการจากการ
ที่ไปดูต้นแบบที่โรงพยาบาลวัดเพลงของ
แ ต่ล ะห น่ วยงาน  ที่ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไข
ปรับปรุงตามการประยุกต์จากต้นแบบ
ตามบริบท 
 

บุคลากร คป
สอ.แก่ง
กระจาน 
จ านวน-30 คน 

ม.ค. 63 เงินบ ารุง
โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน 
1.ค่าจ้างเหมารถตู้
ปรับอากาศ วันละ 
-3,500 บาท* 3 
คัน                  
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง วัน
ละ 240บาท *30
คน จ านวน 1 วัน
  
3. ค่าจ้างท าป้าย 
ปชส .ขนาด กว้าง 
1 x 4 เมตร 
4. ค่าของที่ระลึก 
1 ชิ้น ชิ้นละ 
1,500 บาท 
 

รวม 
19,800 
บาท 

นางมุกดา  
สนจีน 
 
พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ 
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แผนปฏิบัติการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร  ์ ท่ี ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ท่ี 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
โครงการที่ 35. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข  ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 58. จ านวนองคกรแหงความสุข ที่มคีุณภาพมาตรฐาน มีองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน   
• รพช./สสอ. รอยละ 10 

 

ล า 
ดับ 

โครงการ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/    สาเหตุ

ของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  กิจกรรม 

เป้า 
หมาย/หน่วยนับ 

ระยะ 
เวลา 

ด าเนิน 
การ 

แหล่งงบ/งบประมาณ หน่วยงานและ 
ผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวน
เงิน 

1 โครงการ  
Happy 

 MOPH   
 

 สถานการณ์ปัจจุบัน โรงพยาบาล
แก่งกระจาน มีอัตราก าลัง เพียงพอ
ตามกรอบ FTE แต่ภารกิจของงานมี
มากขึ้น และมีบุคลากร ลาออก 
และโอนย้าย  
ในส่วนของ สสอ.และรพ.สต. ยัง
ขาดบุคลากร บางต าแหน่ง เช่น 
พยาบาลวิชาชีพ ไม่มีที่รพ.สต. บ้าน
ซ่อง และสอ.น. ป่าเด็ง ยังขาดอีก 1 
ต าแหน่ง ภาพรวม อัตราก าลังของ
หน่วยงานยังไม่เพียงพอกับภารกิจ
งาน 
  

-เพื่อบริหารจัดการ
ก าลังคนให้เพียงพอ 
ตามกรอบอัตราก าลัง 
ของเครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอแก่งกระจาน 
-เพื่อพัฒนา ฐานขอ้มูล
ด้าน อัตราก าลังคนให้
สัมพันธ กับภาระงาน 
-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและพัฒนา
องค์กร แห่งความสุข  

-บุคลากรลดการ 

ลาออก โอน ยาูย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

-ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรคีย์ 
Happinometer 
- ฐานข้อ อัตราก าลัง 
ถูกต้อง ครบถว้น  
-จํานวนหน่วยงานที่เป็น
องค์กรแห่งความสุข 

-เก็บข้อมูลวิเคราะห์หาเหตุ
ปัญหา ของการลาออก โอน ยาูย 
ของ บุคลากร 
-จัดระบบภาระงานให้สัมพันธ์
กับอัตราก าลัง FTE 
-ส ารวจดัชนีความสุขของ 
บุคลากร  
-จัดกิจกรรมสนองนโยบาย
องค์กรแห่งความสุข สร้างความ
สามัคคใีนหน่วยงานตามความ
ต้องการของบุคลกร 

  295 คน 2563   เงินบ ารุง 25,000 
บาท 

มุกดา/ไพทูร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ PPA/PPB กองทุนฯ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention Protection Excellence) 
1. โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต (ต.สองพี่น้อง+

ห้วยแม่เพรียง) 
  124,300  19,600 104,700  มค. 63- กย.63 สุภาวดี 

2. โครงการพ่อแม่คนใหม่ MY HERO  5,000    5,000  เมย. 63- กย.63 สุภาวดี 
3. โครงการอนามัยแม่และเด็ก (ต.วังจันทร์+แก่งฯ+พุสวรรค์)   26,270  13,350 13,920  มค. 63- กย.63 สุภาวดี 
4. โครงการเด็กพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน (ต.สองพี่น้อง+แก่งฯ+วัง

จันทร์+ห้วยแม่เพรียง)         
  73,320  26,920 46,400  มค. 63- กย.63 สุภาวดี 

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่งปากและฟันเด็กวัยเรียน (ต.สองพี่น้อง+ห้วย
แม่เพรียง+แก่งฯ)         

  109,350  85,850 23,550  มค. 63- กย.63 สุภาวดี 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปกครองเด็กพัฒนาการล่าช้า  10,000    10,000  เมย. 63- กย.63 สุภาวดี 
7. โครงการเยี่ยมเสริมพลังศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  18,720   18,720   กพ. 63 สุภาวดี 
8. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (ต.สองพี่น้อง+ห้วยแม่

เพรียง+วังจันทร์) 
  58,455  30,005 28,450  มค. 63- กย.63 สุภาวดี 

9. โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (ต.วังจันทร์+แกงฯ+ห้วย
แม่เพรียง) 

  34,890  34,890   มค. 63- กย.63 สุภาวดี 

10. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยท างาน (ต.วังจันทร์)   15,000  15,000   มค. 63- กย.63 สุภาวดี 
11. โครงการส่งเสริมและคดักรองสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ (ต.พุสวรรค์+แก่ง

ฯ+วังจันทร์) 
  51,640  51,640   มค. 63- กย.63 สุภาวดี 

12. โครงการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ (6 ต าบล)   252,100 252,100    ต.ค. 62 -ก.ย. 63 สุภาวดี 

13. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ป่าเด็ง         65,000  65,000   มค. 63- กย.63 สุภาวดี 

14. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดน 250,000   60,000 95,000 45,000 50,000 ต.ค. 62 -ก.ย. 63 ไพทูร 
15. โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 160,000     160,000  เมย. 63- กย.63 สุภาวดี 
16. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันในผู้สงูอายุ (ต.ห้วยแม่

เพรียง+วังจันทร์+ป่าเด็ง+แก่งกระจาน) 
  35,160  22,160 13,000  มค. 63- กย.63 สุภาวดี 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ PPA/PPB กองทุนฯ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention Protection Excellence) 
17. โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ

ติดบ้าน ติดเตียง (ต.สองพี่น้อง) 
  28,700   28,700  เมย. 63- กย.63 สุภาวดี 

18. โครงการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ต.แก่ง
กระจาน+วังจันทร์+พุสวรรค์+สองพี่น้อง+ป่าเด็ง) 

  255,000 155,000 20,000 80,000  ตค. 62- กย.63 สุภาวดี 

19. โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบั
อ าเภอ(พชอ.) 

55,000   55,000    ตค. 62- กย.63 ไพทูร 

20. โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ           48,170   48,170  เมย. 63- กย.63 ไพทูร 
21. โครงการประชุมเชิงปฏิบัคิการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ EOC          12,000   12,000   มค. 63- กย.63 สุภาวดี 
22. โครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

(โครงการว่ิงไล่ยุง) 
 50,280   50,280   มค. 63 ไพทูร 

23. โครงการรณรงคป์้องกันและควบคุมโรคที่มยีุงลายเป็นพาหะ   352,463 352,463    ตค. 62- กย.63 ทัชชกร 
24. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการคัดกรองวัณโรค  54,000    54,000  เมย. 63- กย.63 ทัชชกร 
25. โครงการรณรงคป์้องกันโรค มือ เท้า ปาก (ต.แกงฯ+ห้วยแม่เพรยีง)   33,530  33,530   มค. 63- กย.63 สุภาวดี 
26. โครงการป้องกันเด็กจมน้ า (ต.สองพี่น้อง+ห้วยแม่เพรียง+วังจันทร์)   60,600  25,600 35,000  มค. 63- กย.63 สุภาวดี 
27. โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง   390,519  270,594 119,925  มค. 63- กย.63 สุภาวดี 

28. โครงการพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)อาสาสมัครและผู้น า
ชุมชน 

  188,180  114,730 73,450  มค. 63- กย.63 สุภาวดี 

29. โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก        187,870  100,180 88,690  มค. 63- กย.63 สุภาวดี 

30. โครงการอบรม อสม.ใหม ่  35,480    35,480  เมย. 63- กย.63 ไพทูร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ PPA/PPB กองทุนฯ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 บรกิารเปน็เลศิ (Service Excellence) 
31. โครงการพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ (PCC) ไม่ใช้งบฯ ประชุมและเตรียมความพร้อม ปีงบประมาณ 2563     ไพทูร 
32. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหยุดย้ังวัณโรคเครือข่ายอ าเภอแก่ง

กระจาน ปีงบประมาณ 2563 
 5,000  5,000    ต.ค. 62 -ธ.ค.62 ทัชชกร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
33. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    7,000    7,000  เมย. -สค. 63 ไพทูร 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
34. โครงการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 4,000    4,000   เมย. -สค. 63 ไพทูร 
35. โครงการการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ไม่ใช้งบประมาณ  สสจ.ด าเนินการจัดอบรม    เมย. -สค. 63 ไพทูร 
36. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังขับเคลื่อนสู่ รพ.สต.ติด

ดาว ปีงบประมาณ 2563         
ไม่ใช้งบประมาณ  สสจ.ด าเนินการจัดประชุม/อบรม    เมย. -สค. 63 ไพทูร 

 
 
 
 
 
 

                        ลงช่ือ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.                                               ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                   (นายไพทูร   ศิลปศร )                                                                                          (นายสุขประเสริฐ   ทับสี )     
                           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รัการาชการแทน 
                                                                                                                                                    สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช่ือกลุ่มงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : …๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 
หัวข้อ :เผยแพร่ แผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพส านักงนสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไดจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ตาม ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๖ โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารท่ีแนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

(นายไพทูร    ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันท่ี.. ๑๔..เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                  (นายสุขประเสริฐ  ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
  วันท่ี.. ๑๔..เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

               
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี.. ๑๔..เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 

ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๗๘๙      วันท่ี   ๑๔  ธันวาคม   ๒๕๖๒ 

เร่ือง  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขออนุญาตเผยแพร่   
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (EB ๑๐) นั้น เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่ง
กระจาน ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นที่เสร็จส้ิน
แล้ว งานยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้คัดเลือกโครงการของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
แก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด สรุปเป็นแผนปฏิบัติการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ตาม ๔ ยุทธศาสตร์  จ านวน ๓๖ โครงการ เพื่อด าเนินงานตามโครงการและติดตามประเมินผลโครงการต่อไป 
ตามรายละเอียดท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการฯและอนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ต่อไป 

 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

        - อนุมัติ/อนุญาตเผยแพร่  

                                             
 

 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี)                                                             
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

                                                                   สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
๑๔  ธันวาคม   ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 

ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๗๙๐    วันท่ี   ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

เร่ือง  ขอส่งแผนปฏิบัติการสุขภาพของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง / หัวหน้ากลุ่มงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 

 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (EB ๑๐) นั้น งานยุทธศาสตร์ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้จัดรูปเล่มแผนฏิบัติการสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดและหัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้เร่งด าเนินการตามแผนงาน/โครงการฯ และ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนฯ 

 ในการนี้  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้ส าเนาเล่มแผนปฏิบัติด้านสุขภาพส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด และเผยแพร่
พร้อมสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็ปไซด์โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com ตาม
รายละเอยีดท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและเร่งด าเนินการตามโครงการฯต่อไป 

 

 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 

http://www.kaengkrachan-hotpital.com/

