แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ 1 PP @ P Excellence
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค @
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

แผนปฏิบัติการสุขภาพสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ์ ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ 1 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดที่ PA (1,2) อัตราส่วนการตายมารดา และระดับความสาเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการ
มหัศจรรย์
1000 แรกของ
ชีวิต อาเภอแก่ง
กระจาน
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ์/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

ผลการดาเนินงานคุณภาพด้านอนามัยแม่
และเด็กจากระบบรายงาน HDC ปี2561
*ANC ก่อน 12สัปดาห์ ร้อยละ 71.24
*หญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง
ร้อยละ 61.50
*หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
ร้อยละ 67.86
*เด็กแรกเกิดน้าหนัก 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

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้า
หมาย/หน่วยนับ

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

1.ร้อยละ 10 ของหญิงมี
ครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง
2.ทารกแรกเกิดน้าหนัก
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
อาเภอและตาบล
2.ประชุมชีแ้ จงกิจกรรมโครงการ
มหัศจรรย์ฯกับคณะกรรมการฯ
3.พัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว(CFT)
4.ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4.1ค้นหาหญิงที่พร้อมตั้งครรภ์
เพื่อให้ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
4.2ค้นหาหญิงตั้งครรภ์กอ่ น 12
สัปดาห์

พื้นที่เป้าหมาย ตาบล
สองพี่นอ้ ง
รพ.สต.บ้านหนองปืน
แตก
-หญิงตั้งครรภ์ จานวน
7 คน
-เด็กอายุ 0-6เดือน
จานวน 28 คน
-เด็กอายุ 6 เดือน –2ปี
จานวน 116 คน
-คกก CFT จานวน 20
คน

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.
(นางสาวสราลี ทองมา )
ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
มิ.ย.ถึง
ก.ย.62

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน

งบฯจากกองทุน
11,625
หลักประกันสุขภาพ
ตาบลสองพี่นอ้ ง
รายละเอียด ดังนี้
1.ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จานวน 38
คน×100บาท×1วัน
3,800 บาท
2.กิจกรรม รร.พ่อแม่
2.1ค่าอาหารว่าง
เครื่องดื่ม จานวน 7
คน×25บาท×3วัน
รวม525บาท
2.2ค่าอาหารว่าง
สาหรับผู้ปกครองเด็ก
0-2ปี จานวน 144
คน×25บาท×2วัน
7,200บาท
3.ค่าเอกสารให้
ความรู1้ ,000 บาท

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมตั ิแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นั กวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

รพ.สต.บ้าน
หนองปืนแตก
น.ส.สราลี ทอง
มา
ผอ.รพ.สต.
น.ส.สุภาวดี
วาระดี
น.ส.พรสุดา
ชูศรี

แผนปฏิบัติการสุขภาพสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ์ ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ 1 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดที่ KPI (3,4,5) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี, เด็กไทยมีระดับสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ต่า
กว่า 100 และ
ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

2

โครงการ

โครงการเยี่ยม
เสริมพลังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพและ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

สถานการณ์/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

ด้วยอาเภอแก่งกระจานมีศนู ย์พัฒนา
เด็กเล็ก จานวน 17แห่งและโรงเรียน
ประถมฯ จานวน 27 แห่ง การ
ดาเนินงานประเมินคุณภาพศูนย์เด็ก
เล็กไม่ตอ่ เนื่องและโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาผ่านการประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเงิน จานวน 25
แห่ง ระดับทองแดง จานวน 2แห่ง

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

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กคุณภาพ
2.โรงเรียนประถมศึกษา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

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

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.
(นางสาวสุภาวดี วาระดี )
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

3. ร้อยละของเด็กอายุ
0-5 ปี สูงดีสมส่วนและ
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี,
4.เด็กไทยมีระดับ
สติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่า
กว่า 100 และ
5.ร้อยละของเด็กวัย
เรียน สูงดีสมส่วน

เป้า
หมาย/หน่วยนับ

-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 8 แห่ง
-โรงเรียนประถม
ฯจานวน 10 แห่ง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
พ.ค.ถึง
ก.ย.62

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดงบประมาณ

จานวน
เงิน

งบฯจากPPB จานวน
18,720 บาท
รายละเอียด ดังนี้
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ใน
การออกเยี่ยมเสริมพลัง
จานวน 9 คนๆละ9วันๆ
ละ120บาท
2.ค่าน้ามันเชื้อเพลิง วัน
ละ 1,000 บาท×9วัน

18,720 สสอ.แก่ง
กระจาน/
น.ส.สภาวดี
วาระดี

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมตั ิแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการสุขภาพสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ์ ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ 1 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดที่ KPI (3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

3

สถานการณ์/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

โครงการ

โครงการเด็ก
พัฒนาการสมวัย
สูงดีสมส่วน
ปีงบประมาณ
2562

ปี 2561 เด็กปฐมวัยได้รับการคัด
กรองพัฒนาการตามกลุ่มอายุร้อยละ
82.14 พบสงสัยล่าช้าร้อยละ 27.39
เด็กอายุแรกเกิด - 2 ปี มีภาวะ
โภชนาการสูงดีสมส่วนเพียงร้อยละ
55.39 และอายุ 3-5 ปี ร้อยละ
33.33 และเด็กที่มีพฒ
ั นาการล่าช้า
ไม่ได้มากระตุ้นพัฒนาการตามนัด
ร้อยละ 15.38

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1.เพื่อเพิม่ การคัดกรองพัฒนาการ
เด็กให้ครอบคลุมมากขึน้
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีภาวะ
โภชนาการสูงดีสมส่วนมากขึน้
3.เพื่อเพิม่ การมากระตุ้น
พัฒนาการตามนัด
4.เพื่อเพิม่ ความรู้ให้กับผู้ปกครอง
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.เพื่อให้มกี าร
ติดตามต่อเนือ่ งในชุมชน
3.การติดตามเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย
มาเพื่อกระตุ้นและให้ความรู้ผู้ปกครอง
และเพิม่ การลงรายงานให้ทันเวลาที่
กาหนด
4.จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในชุมชน ใน
การให้ความรู้ผู้ปกครองเรือ่ งกินกอดเล่น
เล่า

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.
(นางสาวสุภาวดี วาระดี )
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ
เด็ก 0-5 ปี

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ตค.61กย.62

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน

งบประมาณ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตาบล

122,530

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมตั ิแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

รพ.สต.ทุกแห่ง/
น.ส.สุภาวดี
วาระดี

แผนปฏิบัติการสุขภาพสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ์ ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น ตัวชี้วัดที่ KPI (4,5) เด็กไทยมีระดับสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100 และร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

4

โครงการ

โครงการการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพวัยเรียน
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ์/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

ปีงบประมาณ 2561 มีเด็กวัยเรียนที่
เตี้ย ผอมและอ้วน จานวน 981 ราย
คิดเป็นร้อยละ 33.61 และในเขต
ตาบลวังจันทร์มี 135 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 28.42

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1.เพื่อเพิม่ ความรู้และทักษะในเรือ่ ง
การดูแลภาวะโภชนาการของ
ผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มที่มี
ปัญหาเตี้ย อ้วน ผอม
2.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการ
ติดตามเฝ้าระวังภาวะโภชนาการใน
พื้นที่
1.เพื่อพัฒนาให้มีการประเมิน
สถานพยาบาลที่เป็นมิตรกับวัยรุน่

1.ร้อยละของนักเรียนสูงดีสม
ส่วน
2.ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อย
ละ 70 และมีเครือข่ายในชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 2
เครือข่ายเช่น อสม.และอบต.
3.มีการเข้าร่วมประชุมกับรพ.
สต.และเครือข่ายอย่างน้อย
10 ครั้ง

1.ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
กลุ่มอ้วน ผอม เตี้ย ในโรงเรียน และ
สาธิตการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวออก
กาลังในโรงเรียน
2.ประชุมเจ้าหน้าที่รพ.สต. และอสม.ใน
เวทีประชุมประจาเดือนของรพ.สต.ทุก
แห่ง
3.ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.
(นางสาวสุภาวดี วาระดี )
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ
นักเรียน
ระดับประ
ถมศึกษา
ในเขต
อาเภอแก่ง
กระจาน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ตค.61กย.62

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน

งบประมาณ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตาบล

56,200

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมตั ิแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอ
บ

รพ.สต.ทุก
แห่ง/น.ส.
สุภาวดี
วาระดี

แผนปฏิบัติการสุขภาพสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ์ ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น ตัวชี้วัดที่ KPI ะร้อยละของเด็กวัยเรียน ฟันดี ไม่มีผุ
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

5

สถานการณ์/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

โครงการ

โครงการยิ้มสดใส
เด็กไทยฟันดี
ปีงบประมาณ
๒๕๖๒

ปีงบประมาณ 2561 มีเด็กวัยเรียนที่
พบปัญหาฟันผุ จานวน 1,075 ราย
คิดเป็นร้อยละ 42.28 และมีปํญหา
เหงือกอักเสบ และสุขภาพช่องปาก
ไม่ดี อีกจานวนหนึง่

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1.เพื่อเพิม่ ความรู้และทักษะในเรือ่ ง
การดูแลสุขภาพช่องปากของ
นักเรียน พร้อมฝึกทักษะการแปรง
ฟันอย่างถูกหลัก
2.ลดปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็ก
วัยเรียน

1.ร้อยละของนักเรียนฟันดีไม่มี
ผุ

1.ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนด้าสุขภาพช่อง
ปาก
2. สาธิตการแปรงฟันอย่างถูกหลัก
3.ตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาพยาบาล
เบื้องต้น เคลือบฟลูออไรด์

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.
(นางสาวสุภาวดี วาระดี )
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ
นักเรียน
ระดับประ
ถมศึกษา
ในเขต
อาเภอแก่ง
กระจาน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ตค.61กย.62

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน

งบประมาณ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตาบล

116,200

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมตั ิแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอ
บ

รพ.สต.ทุก
แห่ง/น.ส.
สุภาวดี
วาระดี

แผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ์ ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ 1 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดที่ PA (1) อัตราส่วนการตายมารดา KPI (6) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

ลา
ดับ
6

สถานการณ์/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

โครงการ

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการการดูแล
สตรีตั้งครรภ์คุณภาพ
เครือข่ายอาเภอแก่ง
กระจาน
ปีงบประมาณ 2562

1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก ระดับทอง เมื่อปี
พ.ศ.2560 และต้องประเมินซ้าทุก 3
ปี
2.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานอนามัยแม่
และเด็กต้องได้รับการฟื้นฟูความรู้
และทักษะในเรือ่ ง
-การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทกุ ปี -การ
ช่วยเหลือฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด
ทุกปี

วัตถุประสงค์

1.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานอนามัย
แม่และเด็กได้รับการเพิม่ พูน
ความรูแ้ ละทักษะในงาน
อนามัยแม่และเด็ก
2.พัฒนาระบบบริการของ
สาธารณสุขทุกระดับให้ได้
มาตรฐานพร้อมทั้งจัดระบบ
การส่งต่อหญิงตั้งครรภ์หญิง
หลังคลอดและหญิงหลังคลอด
ที่มีภาวะแทรกซ้อนได้ทันท่วงที
3.เพื่อบริหารจัดงาน โดยมี
ผู้รับผิดชอบในการกากับดูแล
งานอนามัยแม่และเด็ก
ระดับอาเภอ (MCH manager)

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.
(นางสาวสุภาวดี วาระดี )
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตัวชี้วัด

1.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงาน
อนามัยแม่และเด็กได้รับ
การเพิ่มทักษะและความรู้
งานอนามัยแม่และเด็ก
ร้อยละ 100
2. อัตราส่วนการตาย

มารดา

กิจกรรม

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.จัดประชุมคณะกรรมการ
โรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก
และจัดประชุมMCH Board
ระดับอาเภอทุก 3 เดือน
3.ร่วมประชุม MCH Board
ระดับจังหวัดทุก 3 เดือน
4.จัดอบรมฟื้นฟูความรูเ้ รือ่ ง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
5.รับการประเมินมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก
6.ออกนิเทศและติดตามงาน
อนามัยแม่และเด็กในหน่วย
บริการปฐมภูมิ

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
-เจ้าหน้าที่ รวม
30 คน
-กรรมการ
งานอนามัยแม่
และเด็กจานวน
30 ราย
-รพ.สต.
ในเครือข่าย
บริการสุขภาพ
อาเภอ
แก่งกระจาน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
พ.ค..62ก.ย. 62

แหล่งงบ/งบประมาณ

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
จานวน
งบประมาณ
เงิน
-ค่าจ้างเหมาทาอาหาร
29,800 ปะภัทร์ศร
กลางวัน อาหารว่าง
ภักดีโยธิน/
และเครื่องดืม่ 100
สุภาวดี
บาท/คน จานวน 30คน
*3 ครั้ง เป็นเงิน 9,000
บาท
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 25 บาท/คน/
วัน จานวน30คน×4
ครั้ง เป็นเงิน 3,000
บาท
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง 8,600 บาท

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมตั ิแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการสุขภาพสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ์ ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ 1 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดที่ PA (1) อัตราส่วนการตายมารดา KPI (6) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

ลา
ดับ
7

โครงการ

โครงการพัฒนา
คุณภาพงานอนามัยแม่
และเด็ก ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ์/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา
1.ปี 2561 ร้อยละของการฝากครรภ์
ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 57.14
ร้อยละของการฝากครรภ์คุณภาพ 5
ครั้ง ตามเกณฑ์ ร้อยละ 54.28
ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการ
ติดตามเยี่มตามเกณฑ์ 3 ครั้ง ร้อย
ละ 72.56 พบว่ายังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์

วัตถุประสงค์

1.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานอนามัย
แม่และเด็กได้รับการเพิม่ พูน
ความรูแ้ ละทักษะในงาน
อนามัยแม่และเด็ก
2.พัฒนาคลินกิ ฝากครรภ์
คุณภาพ ในรพ.สต. ให้ได้
มาตรฐานพร้อมทั้งจัดระบบ
การส่งต่อหญิงตั้งครรภ์หญิง
หลังคลอดและหญิงหลังคลอด
ที่มีภาวะแทรกซ้อนได้ทันท่วงที

ลงชื่อ............................................ผูเ้ สนอแผนปฏิบัติการ.
(นางสาวสุภาวดี วาระดี )
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละ 90 ของหญิง
ตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ครั้ง
แรกก่อน 12 สัปดาห์
2.ร้อยละ 90 ของหญิง
ตั้งครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง
3. ร้อยละ 60 ของหญิง
หลังคลอดได้รับการดูแล
เยี่มหลังคลอดตามเกณฑ์
คุณภาพ 3 ครั้ง

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

กิจกรรม

1.อบรมให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์
และหยิงหลังคลอด
2.ติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์
และหญิงหลังคลอดตามเกณฑ์
คุณภาพ
3.พัฒนาคลินกิ ฝากครรภ์คุณภาพ
4.ค้นหาหญิงตั้งครรภ์เชิงรุกใน
ชุมชนให้ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน
12 สัปดาห์
5.อบรมฟืน้ ฟู อสม.เชี่ยวชาญงาน
อนามัยแม่และเด็ก
6.ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
7.ติดตามประเมินมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก

-หญิงตั้งครรภ์
-หญิงหลังคลอด
-อสม.

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ต.ค..61ก.ย. 62

แหล่งงบ/งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตาบล

จานวน
เงิน
49,800 รพ.สต.ทุก
แห่ง/น.ส.
สุภาวดี วาระ
ดี

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมตั ิแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสุขภาพสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ์ ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ 1 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทางาน ตัวชี้วัดที่ ร้อยละ 90 ของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รบั การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ลา
ดับ
8

สถานการณ์/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

โครงการ

โครงการรณรงค์คัด
กรองโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิต
สูง ปีงบประมาณ
2562

ภาพรวม พบผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มมาก
ขึ้น ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
บางส่วนยังไม่เข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจาทุกปี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อค้นหาผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงรายใหม่
เข้ารับการรักษา
2.ค้นหากลุ่มเสี่ยงเข้ารับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3.เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการ
ตรวจคัดกรองโรคประจาปี
4.ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรัง

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.
(นางสาวสุภาวดี วาระดี )
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง
2.ลดอัตราการป่วยราย
ใหม่

กิจกรรม

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

1.อบรมฟืน้ ฟูความรู้/ทักษะ อสม. -ประชาชนอายุ
ในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 35 ปีขึ้นไป
และโรคความดันโลหิตสูง
-อสม.
2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์
ตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน
3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม่ เสี่ยง
4.ส่งต่อ/ให้การรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยรายใหม่

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ต.ค..61ก.ย. 62

แหล่งงบ/งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตาบล

จานวน
เงิน
168,22
0

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมตั ิแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

รพ.สต.ทุก
แห่ง/น.ส.
สุภาวดี วาระ
ดี

แผนปฏิบัติการสุขภาพสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ์ ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ 1 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทางาน ตัวชี้วัดที่ ร้อยละ 80 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

ลา
ดับ
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สถานการณ์/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

โครงการ

โครงการรณรงค์คน้ หา
และตรวจคัดกรอง
มะเณ้งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก
ปีงบประมาณ 2562

ในปีที่ผ่านมา พบว่าสตรี
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ
39.12
สตรีกลุม่ เป้าหมายส่วนมากไม่ยอม
ตรวจ อาย กลัวเจ็บ ฯลฯ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูกระยะ
เริ่มแรกเข้ารับการรักษาได้ทนั
ถ่วงที
2.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายได้มี
ความรูแ้ ละทักษะในการตรวจ
คัดกรองฯ
3.ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคมะเร็งฯ

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.
(นางสาวสุภาวดี วาระดี )
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละ 80 ของสตรีอายุ
30-60 ปีได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก
2.ร้อยละ 100 ทีต่ รวจพบ
ผิดปกติได้รับการส่งต่อ
เพื่อเข้ารับการรักษา

กิจกรรม

1.อบรมให้ความรู้โรคมะเร็ง/
หลักการตรวจมะเร็งเต้านม/ปาก
มดลูกแก่แกนนาสตรี
2.กิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรอง
เชิงรับและเชิงรุกในชุมชน
3..ส่งต่อในรายที่พบผิดปกติ

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

สตรีอายุ 30-60
ปี

ต.ค..61ก.ย. 62

แหล่งงบ/งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตาบล

จานวน
เงิน
110,20
0

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมตั ิแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

รพ.สต.ทุก
แห่ง/น.ส.
สุภาวดี วาระ
ดี

แผนปฏิบัติการสุขภาพสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ์ ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ตัวชี้วัดที่ KPI (7) ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ลา
ดับ
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โครงการ

โครงการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พักพิง LTC
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ์/สภาพปัญหา/ สาเหตุของ
ปัญหา
- การเข้าร่วมโครงการตาบล Long Term
Care มีเพียง 2 ตาบล จาก 6 ตาบล (ร้อยละ
33.33) คือตาบลวังจันทร์และตาบลแก่ง
กระจาน และมีตาบลที่ผ่านเกณฑ์เพียง 1 แห่ง
คือ ตาบลวังจันทร์ ส่วนพืน้ ทีอ่ ื่นไม่มีศนู ย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจาตาบล
- ผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองสุขภาพ 3,432
คน ร้อยละ 91.50 พบมีความเสี่ยงสมองเสือ่ ม
2,499 คน คิดเป็นร้อยละ 74.62 เสี่ยงหกล้ม
2,808 คน คิดเป็นร้อยละ 74.86 และจัดแบ่ง
เป็น กลุ่มติดสังคม 3,239 คน กลุม่ ติดบ้าน
41 คน ติดเตียง 53 คน จานวนผูส้ ูงอายุ
Healthy Aging 3,239 คน คิดเป็นร้อยละ
96.60 พบว่า PCU โรงพยาบาลคัดกรองได้
น้อยที่สุดคือร้อยละ 75.20
- พบว่าผู้สูงอายุติดเตียงและติดบ้านต้องอยู่
บ้านตามลาพังหรือมีผู้ดแู ลที่มีปัญหาสุขภาพ
และเป็นผู้สูงอายุด้วยกันจานวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.40 ของผู้สงู อายุติดบ้านติด
เตียง และพบว่าผู้สงู อายุที่ชว่ ยเหลือตัวเองได้มี
สภาพบ้านไม่เหมาะสมกับการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจาวันอีก 45 ราย

วัตถุประสงค์

1.เพิ่มจานวนและศักยภาพ
ของผู้ดแู ลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ( อสม./อสค./care
giver)
2.เพิ่มการคัดกรอง
ช่วยเหลือ กลุ่ม Geriatric
เพิ่มขึน้
3.สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
ตาบล Long Term Care
อีกอย่างน้อย 2 ตาบล
4.มีการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุดาเนินการโรงเรียน
ผู้สูงอายุนาร่อง อย่างน้อย 1
แห่ง
5.เพิ่มการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของผู้สูงอายุกลุม่ ติด
บ้านติดเตียง
6.พัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้
ผ่านเกณฑ์ตาบลLTC

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.
(นางสาวสุภาวดี วาระดี )
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตัวชี้วัด

-มีอาสาสมัครผู้ดแู ล
ผู้สูงอายุครอบคลุม
ผู้สูงอายุ 10 -15 ราย
-การคัดกรองสุขภาพ
ครอบคลุมอย่างน้อยร้อย
ละ 95
--มีอบต.เข้าร่วมโครงการ
ตาบลLTC ร้อยละ 100
-มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างน้อย
4 -6 ครั้ง/ปี
-มีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ติดบ้าน ติดเตียงโดย
ทีมสหวิชาชีพ ร้อยละ 90
-ชมรมผู้สูงอายุมกี าร
พัฒนาจนผ่านเกณฑ์
-ร้อยละของตาบลที่มี
ระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ

กิจกรรม

1.มีการอบรม care giver อสม.และ
อสค. เพิม่ ในพื้นทีท่ ี่ยังมีไม่เพียงพอเช่น
ห้วยแม่เพรียง แม่คะเมย มะขามโพรง ป่า
เด็ง ท่าเรือ เขากลิง้
2.มีการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
- Geriatric โดยสหวิชาชีพจาก
โรงพยาบาล
- BGS (การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 10
เรือง )
3.ประสาน อบต.อีก 4 แห่งคือ ห้วยแม่
เพรียง ป่าเด็ง พุสวรรค์ และสองพีน่ ้อง
เพื่อให้ลงนามเข้าร่วมตาบล LTC
4.ดาเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุในพืน้ ที่หมู่
5 และหมู่ 8 ตาบลวังจันทร์
5.ทีมสหวิชาชีพมีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ติดเตียง
6.มีการดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ตาบลLTC
กับพื้นทีอ่ าเภออื่นและอบรมเพือ่ พัฒนา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ตาบลLTC

25 ราย

3982 ราย

4 แห่ง
2 แห่ง

89 ราย

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ตค.61กย.62

แหล่งงบ/งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจาก
กศน.แก่งกระจาน
ค่าอาหารและค่า
วิทยากร 20,000
บาท
งบประมาณจากเงิน
บารุง รพ.แก่ง
กระจานในงบLTC
เป็น
-ค่าคัดกรอง
Geriatric รายละ 15
บาท รวม 4575
บาท
ค่าคัดกรอง BGS
รายละ 15 บาท เป็น
เงิน 59,730 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงการออก
ปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน
สาหรับสหวิชาชีพ
120 บาท/คน/วัน
เป็นเงิน 13,200
บาท
-งบประมาณกองทุน
LTC

จานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น
122,530
บาท

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมตั ิแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

รพ.สต.บ้าน
ซ่อง/บ้าน
ท่าเรือ/บ้าน
แม่คะเมย
น.ส.สุภาวดี
วาระดี

แผนปฏิบัติการสุขภาพสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ์ ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
โครงการ ที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ตัวชี้วัดที่ PA (7) ร้อยละของอาเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.)ที่มีคุณภาพ
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ
11

สถานการณ์/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

โครงการ

โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.)เพื่อ
ขับเคลื่อนสุข
ภาวะระดับพพื้น
ที่ อาเภอแก่ง
กระจาน
ปีงบประมาณ
2562

การขับเคลื่อนนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในพืน้ ที่
อาเภอแก่งกระจาน
ปีงบประมาณ 2562 ตาม
ประเด็นปัญหา 4 ประเด็น
1.อุบัติเหตุ
2.ผู้สูงอายุ
3.ยาเสพติด
4.อาหารปลอดภัย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ
3.เพื่อขับเคลือ่ นประเด็นปัญหา
ในพื้นที่ให้เกิดความเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.
(นายไพทูร ศิลปศร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตัวชี้วัด

ร้อยละของอาเภอมีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ(พชอ.)ที่มี
คุณภาพ

กิจกรรม

1.ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ(พชอ.)
2.ติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าในการ
ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา ๔
ประเด็น
3.ประเมินผลการดาเนนิงาน
ตามแนวทาง UCCARE
4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
๔ คณะ ร่วมประชุม/
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการ

เป้า
หมาย/หน่วยนับ
-*คณะกรรมการ
พชอ. 21 คน
-คณะอนุกรรมการ
60 คน

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ
ตค.61กย.62

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

จานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น
ไพทูร
30,000 บาท

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมตั ิแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสุขภาพสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ์ ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการ ที่ 1 การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (โรคไข้เลือดออก) ตอบสนองตัวชี้วัด
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ
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โครงการ

โครงการป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
ปีงบประมาณ 2562

สถานการณ์/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่
มียุงลายเป็นพาหะนาเชื้อมาสู่คน
ซึ่งโรคนี้สามารถเป็นได้ในทุก
กลุ่มอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ
<12 ปี โดยพบว่ามีการระบาดได้
เกือบตลอดทั้งปี ซึ่งแก่งกระจาน
ถือว่าเป็นพื้นที่ชายป่าที่มีความ
เสี่ยง แต่มักจะมีการระบาด
ในช่วงฤดูฝน และจากอัตราป่วย
ของปีที่ผ่านมา และมีมาตรการ
ป้องกันควบคุมทุกปี พบว่าอัตรา
ป่วยลดลง ดังนั้นจึงต้องจัดทา
โครงการเพื่อลดอัตราการเกิดโรค
ไข้เลือดออกของพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

1. เพื่อลดอัตราป่วยของ
โรคไข้เลือดออก
2. เพื่อลดความชุกของ
ลูกน้ายุงลายไม่ให้เกิน
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ
และสร้างความตระหนัก
ถึงอันตรายของโรคและ
การป้องกันที่ถกู วิธี
ให้กับหนว่ยงานและ
ประชาชน

1.อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลงร้อย
ละ 20 เทียบค่ามัธย
ฐานย้อนหลัง 5 ปี
2.ค่าความชุกของลูกน้า
ยุงลายHI<10, CI= 0
3. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียน โรงพยาบาลมี
ค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย
เท่ากับ 0 (CI=0)
4 .อัตราป่วยตายด้วย
โรคไข้ เลือดออกไม่เกิน
ร้อยละ 0.11
5. มีการประเมินค่า
ความชุกลูกน้ายุงลาย
และทาลายลูกน้ายุงลาย
เดือนละ1 ครั้ง

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ.
(นายทัชชกร รุ่งเจริญ )
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กิจกรรม

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน
52 หมู่บ้าน
2 ภาคีเครือข่ายดาเนินกิจกรรมการ
ทุกวัด
ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ดังนี้
ทุกโรงเรียน
2.1 อบต โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก วัด
จัดกิจกรรมปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทา
ความสะอาดอาคาร/ สถานที่ต่างๆ
2.2 อสม. เป็นแกนนาในการรณรงค์
ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
หมู่บ้าน สารวจและกาจัดลูกน้ายุงลาย
รณรงค์การปิดปากโอ่งด้วยตาข่าย
ปล่อยปลากินลูกน้ายุงลาย เช่นปลา
กระดี่ ปลาหางนกยูง ปลาหมอ เป็นต้น
2.3 อสม. จัดหาอ่างเลี้ยงปลาเพื่อ
บริบาลปลาใช้สาหรับแจก จ่ายในเขต
รับผิดชอบของตนเอง
4. ติตดามและสรุปผลการดาเนินงาน
ทุกเดือน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ต.ค.61ก.ย.62

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตาบล
-ค่าเครื่องพ่น
-ค่าน้ายาเคมี
-ค่าทราย
กาจัดลูกน้า
-ค่าใช้จ่าย
กิจกรรม
รณรงค์

476,500

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมตั ิแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

รพ.สต.ทุก
แห่ง/
นายทัชชกร
รุ่งเจริญ

แผนปฏิบัติการสุขภาพสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ์ ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ
โครงการ ที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดน ปีงบประมาณ 2562 ตอบสนองตัวชี้วดั แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ
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โครงการ

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในเขต
พื้นที่ชายแดน

สถานการณ์/สภาพ
ปัญหา/ สาเหตุของ
ปัญหา
อาเภอแก่งกระจานมีพื้นที่
ชายแดนระยะทางห่างไกล
ในพื้นที่ต.ป่าเด็งและต.
ห้วยแม่เพรียง
มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ มี
ปัญหาด้านสุขภาพและ
ด้านสาธารณสุข เข่น
หนอนพยาธิ มาลาเรีย
ฯลฯ

เป้าหมาย
/หน่วย
นับ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

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

1.ร้อยละของประชาชน
พื้นที่ชายแดนได้รับบริการ
ครอบคลุม
2.แกนนาสุขภาพครอบครัว
ได้รับการฟื้นฟูความรู้

1. ตรวจสุขภาพประชาชนพื้นที่
ชายแดน
2 ประชมแกนนาชุมชน
3. อบรมให้ความรู้แกนนาสุขภาพ
4.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน

ลงชื่อ............................................ผูเ้ สนอแผนปฏิบัติการ.
(นายไพทูร ศิลปศร )
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประชาชน
พื้นที่
ชายแดน
ต.ป่าเด็ง
และต.
ห้วยแม่
เพรียง

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน

ต.ค. 61- งบประมาณ
ส.ค. 62

250,000
บาท

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมตั ิแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

รพ.สต.ห้วย
แม่เพรียง/
สอ.น.เฉลิม
พระเกียรติฯ
/ไพทูร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence
บริการเป็นเลิศ

แผนปฏิบัติการสุขภาพสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ์ ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการ ที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ตัวชี้วัดที่ PA ( 13) คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่ (PrimaryCare Cluster)
ลา
ดับ
14

สถานการณ์/สภาพปัญหา/สาเหตุของ
ปัญหา

โครงการ

โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์
ปฐมภูมิ

-แก่งกระจานยังไม่มี PCC

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนทุกคน ได้รับ
บริการทุกทีท่ ั้งใน หน่วยบริการ
และใน ชุมชน โดยทีมหมอ
ครอบครัว เพือ่ ให้มี สุขภาพ
แข็งแรง
สามารถดูแลตนเองและ
ครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมี
อาการเจ็บป่วยได้อย่าง เหมาะสม

ลงชื่อ............................................ผูเ้ สนอแผนปฏิบัติการ.
(นายไพทูร ศิลปศร )
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตัวชี้วัด

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

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ

กิจกรรม

-จัดตั้งคณะทางานและเครือข่าย PCC
-จัดกลุม่ เครือข่ายหน่วยบริการปฐม ภูมิ
เพื่อเตรียมการยกระดับเป็น คลินกิ หมอ
ครอบครัว
-เปิดการบริการ PCC ในพื้นที่ เป้าหมาย
ปี 2563 PCC center 1 ทีม
ประกอบด้วย รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง และ
สอ.น. ป่าเด็ง
ปี 2564 รพ. แก่งกระจาน และ ปี 2565
รพ.สต. ท่าเรือ ให้ครอบคลุมประชากร
เพื่อให้ประชาชนเข้ารับบริการได้สะดวก
ยิ่งขึ้น
- ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
ใน PCC ที่ดาเนินการแล้ว
-พัฒนาระบบเชื่อมประสานข้อมลู ให้
สามารถรับรู้ไ ม่วา่ จะไปรับบริการ ที่ไหน
ก็ตามในพืน้ ที่เครือข่าย -น าเสนอการ
ดูแลผู้ป่วยเชิงระบบ
PCC ในภาพเครือข่าย Case
Conference ทุกๆ 3-6 เดือน

ปี 2563
จานวน 1
ทีม
รพ.สต.
ห้วยแม่
เพรียง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
-

แหล่งงบ/งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ
-

จานวนเงิน
-

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมตั ิแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

คปสอ.แก่ง
กระจาน

แผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ์ ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคติดต่อ ตัวชี้วัดที่ PA (7) อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ
15

โครงการ

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
หยุดยั้งวัณโรค
เครือข่ายอาเภอ
แก่งกระจาน
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ์/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา
จานวนผู้ปว่ ยที่ขึ้นทะเบียนรักษาวัณ
โรคในปี 2558 –2561 เป็น 23, 28,
22 และ 28 รายตามลาดับ กาลัง
รักษา 15 ราย พบอัตราความสาเร็จ
ของการรักษา(success rate) ปี
2558-2561 ร้อยละ 78.26, 67.86,
86.36 และ56 พบว่าในปี 25582561 มีผู้ป่วยเสียชีวิต 2, 2, 1, และ
1 ราย ซึ่งผู้ป่วยที่เสียชีวิตเป็นผู้ปว่ ย
สูงอายุ เป็นผู้ปว่ ยติดเตียง มีโรคร่วม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน แพ้ยา
Rifampicin ดื้อยาหลายขนาน
รับประทานยาไม่สม่าเสมอ ได้รับ
การรักษาที่ลา่ ช้าทาให้เชื้อวัณโรค
เพิ่มจานวนมาก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1.เพื่อให้บุคากรที่
รับผิดชอบงานวัณโรค ได้
เพิ่มความรู้และทักษะใน
การดูแลผู้ป่วยวัณโรคและ
ญาติ
2.ผู้สัมผัสร่วมบ้านและ
ใกล้ชิด ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคัดกรองค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรค
3.เพื่อให้บุคากรที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
การใช้ระบบ TBCM
Online ในการดูแลผู้ป่วย
วัณโรค และควมคุม กากับ
ดูแลติดตามการกินยาของ
ผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้อง และ
เป็นประโยชน์มากที่สุด

1. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจการใช้
ระบบ TBCM Online ใน
การดูแลผู้ป่วยวัณโรค
และควมคุม กากับ ดูแล
ติดตามการกินยาของ
ผู้ป่วย
2. ผู้สัมผัสร่วมบ้านและ
ใกล้ชิด ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการคัดกรอง
ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
3.อัตราความสาเร็จการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่ ร้อยละ 85

1.จัดอบรมเชิง
ปฏิบัตการให้
ความรู้เรื่องทักษะ
ในการดูแลผู้ป่วย
และญาติ
2.ฝึกปฏิบัติให้ผู้
เข้าอบรมใช้ระบบ
TBCM Online

ลงชื่อ............................................ผูเ้ สนอแผนปฏิบัติการ.
(นายทัชชกร รุ่งเจริญ)
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
วัณโรค รพสต.
9 แห่ง สสอและ
ผู้เกี่ยวข้อง
รวม 20 คน

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ รายละเอียด
งบประมาณ
พ.ค..62ก.ย. 62

1.ค่าอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม
20 คนๆ
ละ 150 บาท)
2.ค่าจัดทาเอกสาร
20 ชุดๆละ 50
บาท)
3.ค่าตอบแทน
วิทยากร 1,500
บาท

จานวน
เงิน
เป็นเงิน
ชัญญานุชเพ
5,000 ชสาย/ทัชกร
บาท

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมตั ิแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence
บุคลากรเป็นเลิศ

แผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ์ ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ ( People & P Excellence) แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
โครงการ ที่ 2 โครงการHappy MOPHกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข ตัวชี้วัดที่ PA ( 14 ,15 ) จานวนหน่วยงานทีเ่ ป็นองค์กรแห่งความสุข
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

16

โครงการ

โครงการ
Happy
MOPH

สถานการณ์/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

สถานการณ์ปัจจุบัน โรงพยาบาล
แก่งกระจาน มีอัตรากาลัง เพียงพอ
ตามกรอบ FTE แต่ภารกิจของงานมี
มากขึ้น และมีบุคลากร ลาออก
และโอนย้าย
ในส่วนของ สสอ.และรพ.สต. ยัง
ขาดบุคลากร บางตาแหน่ง เช่น
พยาบาลวิชาชีพ ไม่มีที่รพ.สต. บ้าน
ซ่อง และสอ.น. ป่าเด็ง ยังขาดอีก 1
ตาแหน่ง ภาพรวม อัตรากาลังของ
หน่วยงานยังไม่เพียงพอกับภารกิจ
งาน

วัตถุประสงค์

-เพื่อบริหารจัดการ
กาลังคนให้เพียงพอ
ตามกรอบอัตรากาลัง
ของเครือข่ายสุขภาพ
อาเภอแก่งกระจาน
-เพื่อพัฒนา ฐานขอ้มูล
ด้าน อัตรากาลังคนให้
สัมพันธ กับภาระงาน
-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและพัฒนา
องค์กร แห่งความสุข

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัตกิ าร.
(นายไพทูร ศิลปศร )
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตัวชี้วัด

-บุคลากรลดการ
ลาออก โอน ยา้ย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85
-ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรคีย์
Happinometer
- ฐานข้อ อัตรากาลัง
ถูกต้อง ครบถว้น
-จานวนหน่วยงานทีเ่ ป็น
องค์กรแห่งความสุข

กิจกรรม

-เก็บข้อมูลวิเคราะห์หาเหตุ
ปัญหา ของการลาออก โอน ยา้ย
ของ บุคลากร
-จัดระบบภาระงานให้สัมพันธ์
กับอัตรากาลัง FTE
-สารวจดัชนีความสุขของ
บุคลากร
-จัดกิจกรรมสนองนโยบาย
องค์กรแห่งความสุข สร้างความ
สามัคคีในหน่วยงานตามความ
ต้องการของบุคลกร

เป้า
หมาย/หน่วยนับ

295 คน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

รายละเอียด
งบประมาณ

ส.ค. 62

เงินบ ารุง

จานวนเงิน

25,000
บาท

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

มุกดา/ไพทูร

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 Governance Excellence
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการสุขภาพสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการ ที่ 1.โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ KPI (44) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

17

สถานการณ์/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

โครงการ

พัฒนา
ระบบ
คุณธรรม
ความ
โปร่งใส ITA

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขนโยบาย
ไปสู่การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใส ITA อยู้นประเด็
่ใ
นที่ 10
ระบบ ธรรมาธิบาลและคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ตัวชีว้ ัด้ท่ 79
ร้อยละของ หน่วยงานในสังกดักระ
ทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA
ในรอบปี ที่ผ่าน รพ.แก่งกระจาน
และสสอ.แก่งกระจาน ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA

วัตถุประสงค์

-เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ บุคลากรให้มี
ความ เขา้ใจในระบบ
ITA
-เพื่อให้หน่วยงาน
พัฒนา
กระบวนการ
ปฏิบัติงานให้ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความ โปร่งใสใน
การ ดาเนินงาน

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัตกิ าร.
(นายไพทูร ศิลปศร )
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตัวชี้วัด

- ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ITA

กิจกรรม

-ประชุมชี้แจงนโยบายตาม
โครงการประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใส แก่บุคลากรใน
สังกัด
-มอบหมายหน้าที่แก่บุคลากร
ที่ปฏิบัติงาน ITA
-ดาเนินงานเก็บรวบรวม
ข้อมูล/เอกสาร ตาม EB1EB26 ประกาศเผยแพร่ตาม
แนวทาง
-ส่งเอกสารประเมินตามเกณฑ์

เป้า
หมาย/หน่วยนับ

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ

รพ.และสสอ.
แก่งกระจาน

ตค. 61กย. 62

รายละเอียด
งบประมาณ

งบประมาณ
-ค่าอาหาร
กลางวัน
อาหารว่าง
และ
เครื่องดื่ม
จานวน 40
คนๆละ 100
บาท

จานวนเงิน

4,000
บาท

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

คปสอ.แก่ง
กระจาน
สุวรรณา/ไพทูร

แผนปฏิบัติการสุขภาพสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการ ที่ 2.โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ PA (16) ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทีด่ าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่าน
เกณฑ์ทกี่ าหนด
1. กองในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง 2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

18

สถานการณ์/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

โครงการ

การพัฒนา
คุณภาพ การ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ
(PMQA)

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเป็น
หน่วยงานบริหารและให้บริการ
ตามหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานอื่น
ทั้งภาครฐัและเอกชนรวมทั้ง
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ การ
ให้บริการในปัจจบันยังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ PMQA.
ในรอบปี ที่ผ่านมา
สสอ.แก่งกระจานผ่านการ
ประเมิน PMQA ในหมวดที่ 1
และหมวดที่ 5

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน การบริหาร
จัดการภาครัฐ

ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ

1. ชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงาน ตามมาตรฐาน
PMQA แก่บุคลากรใน
สังกัด
2. แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
3. ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์4. ปรับปรุง
พัฒนามาตรฐาน
PMQA รายหมวด
5. จัดทาเอกสารรายงาน

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัตกิ าร.
(นายไพทูร ศิลปศร )
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

สสอ..

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ

ตค.61 กย.62

รายละเอียด
งบประมาณ

-

จานวนเงิน

-

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

สสอ.แก่งกระจาน

แผนปฏิบัติการสุขภาพสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการ ที่ 2.โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ PA (,18) รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
โครงการ
ดับ

สถานการณ์/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

19

และ รพ.สต.ในพื้นที่ยังไม่ได้
มาตรฐานของ รพ.สต.ติดดาว
ครบทุกแห่ง
ซึ่งในปี 2562 เครือข่าย
สุขภาพอาเภอแก่งกระจาน
ต้องผ่าน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลที่ผ่านเกณฑ์
รพ.สต.ติดดาว

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมพลัง
ขับเคลื่อนสู่ รพ.สต.
ติดดาว
ปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1. เพื่อเสริมพลังและให้
คาปรึกษาเข้มแก่บุคลากร
ของเครือข่ายสุขภาพ
อาเภอให้มีความพร้อมทุก
ด้าน
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการทางานเป็นทีม
ระหว่างบุคลากรของ
เครือข่ายสุขภาพ
อาเภอแก่งกระจาน

1. โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลทั้ง 9 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
ภายในเดือนกรกฎาคม
2562

1.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ คป
สอ. แก่งกระจาน และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง
2. สารวจและประเมินตนเองด้าน
บรรยากาศการทางานของแต่ละ
องค์ ก ร3. สื่อ สารผลการประเมิ น
ตนเองเพื่อหาโอกาสพัฒนา
4. จั ด อ บ ร ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
เสริมพลังะตามเกณฑ์ รพ.สต.ติด
ดาว

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอแผนปฏิบัตกิ าร.
(นายไพทูร ศิลปศร )
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

วัตถุประสงค์

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน

รพ.สต.บ้า
พ.ย. 61เขากลิ้ง
ก.พ. 62
บ้านแม่คะ
เมย และ
บ้านซ่อง
และทีมพี่
เลี้ยงระดับ
อาเภอ

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

ไพทูร

แผนปฏิบัติการสุขภาพสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประจาปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

งบประมาณ
งบประมาณ
PPA/PPB
กองทุนฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention Protection Excellence)
1. โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
11,625
โครงการเยี
ย
่
มเสริ
ม
พลั
ง
ศู
น
ย์
พ
ฒ
ั
นาเด็
ก
เล็
ก
คุ
ณ
ภาพและโรงเรี
ย
นส่
ง
เสริ
ม
2.
18,720
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

ชื่อโครงการ

สุขภาพ
โครงการเด็กพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ 2562
โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยเรียน ปีงบประมาณ 2562
โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลสตรีตั้งครรภ์คุณภาพเครือข่าย
อาเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2562
โครงการรณรงค์คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ปีงบประมาณ 2562
โครงการรณรงค์คน้ หาและตรวจคัดกรองมะเณ้งเต้านมและมะเร็งปาก
มดลูก ปีงบประมาณ 2562
โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพักพิง LTC
ปีงบประมาณ 2562
โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ(พชอ.)เพื่อขับเคลือ่ นสุขภาวะระดับพพื้นที่ อาเภอแก่งกระจาน
ปีงบประมาณ 2562

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดน

29,800

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค. 62
ก.ค. 62

สุภาวดี
สุภาวดี

42,000

30,000

30,000

30,000

ม.ค. 62- ส.ค. 62
ม.ค. 62-มี.ค. 62
ม.ค. 62- ส.ค. 62
27 พ.ย. 61

สุภาวดี
สุภาวดี
สุภาวดี
สุภาวดี
สุภาวดี
สุภาวดี

85,500

49,800
40,500

30,000

เม.ย.62-มิ.ย.62
ธ.ค. 61-ส.ค. 62

110,200

35,000

37,600

37,600

ม.ค. 62-ส.ค. 62

สุภาวดี

22,530

22,530

50,000

50,000

ม.ค. 62-ก.ย. 62

สุภาวดี

7,500

6,500

16,000

6,000

ธ.ค. 61-ส.ค. 62

ไพทูร

46,500
60,000

105,000
95,000

215,000
45,000

110,000
50,000

พ.ย.61-ก.ย.62
พ.ย.61-ก.ย.62

ทัชชกร
ไพทูร

30,000

476,500
250,000

50,530
56,200
56,200

ระยะเวลา
ดาเนินการ

11,625

29,800
49,800
168,220

100,000

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
18,720

122,530
56,200
116,200

ลงชื่อ............................................ผูเ้ สนอแผนปฏิบัติการ.
(นายไพทูร ศิลปศร )
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ไตรมาส 1

12,220

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมตั ิแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการสุขภาพสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประจาปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการ
งบประมาณ

งบประมาณ
PPA/PPB

กองทุนฯ

ไตรมาส 1

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
14.
15.

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหยุดยั้งวัณโรคเครือข่ายอาเภอแก่ง
กระจาน ปีงบประมาณ 2562

ไม่ใช้งบฯ ประชุมและเตรียมความพร้อม ปีงบประมาณ 2563
5,000
5,000

ต.ค. 61-ก.พ.62

ไพทูร
ทัชชกร

ส.ค. 62

ไพทูร

17 พ.ค. 62
ต.ค. 61-ส.ค. 62
ต.ค. 61-ส.ค. 62

ไพทูร
ไพทูร
ไพทูร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
โครงการ Happy MOPH
16.
25,000
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
โครงการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
17.
4,000
โครงการการพั
ฒ
นาคุ
ณ
ภาพ
การบริ
ห
ารจั
ด
การภาครั
ฐ
(PMQA)
18.
ไม่ใช้งบประมาณ สสจ.ดาเนินการจัดอบรม
19. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังขับเคลื่อนสู่ รพ.สต.ติด
ไม่ใช้งบประมาณ สสจ.ดาเนินการจัดประชุม/อบรม
ดาว ปีงบประมาณ 2562

ลงชื่อ............................................ผูเ้ สนอแผนปฏิบัติการ.
(นายไพทูร ศิลปศร )
นักวิชาการสาธารณสุข

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

4,000

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมตั ิแผน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รัการาชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกลุ่มงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : …๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑……………………………………………………………..
หัวข้อ :เผยแพร่ แผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพสานักงนสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไดจัดทา
แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ตาม ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๙ โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(นายไพทูร ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่.. ๓๐..เดือน พฤศจิกายน....พ.ศ. ๒๕๖๑........

ผู้อนุมัตริ ับรอง
(นายสุขประเสริฐ
ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่...๓๐..เดือน.พฤศจิกายน..พ.ศ. ๒๕๖๑..........

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่...๓๐...เดือน. พฤศจิกายน .พ.ศ. ๒๕๖๑.

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒/วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และขออนุญาตเผยแพร่
เรียน สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตาม แนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) กาหนดให้ห น่วยงาน มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปี (EB ๑๐) นั้น เครือข่ายสุขภาพอาเภอแก่ง
กระจาน ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นที่เสร็จสิ้น
แล้ว งานยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ได้คัดเลือกโครงการของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด สรุปเป็นแผนปฏิบัติการสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ตาม ๔ ยุทธศาสตร์ จานวน ๑๙ โครงการ เพื่อดาเนินงานตามโครงการและติดตามประเมินผลโครงการต่อไป
ตามรายละเอียดที่แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการฯและอนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ต่อไป

(นายไพทูร

ศิลปศร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

(นายสุขประเสริฐ

ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒/ว ๙๔๖
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.
เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการสุขภาพของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง / หัวหน้ากลุ่มงานสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ตาม แนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) กาหนดให้ ห น่ ว ยงาน มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปี (EB ๑๐) นั้ น งานยุท ธศาสตร์ ส านั กงาน
สาธารณสุ ข อ าเภอแก่ งกระจาน ได้ จั ด รู ป เล่ ม แผนฏิ บั ติ ก ารสุ ข ภาพ ปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัดและหัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้เร่งดาเนินการตามแผนงาน/โครงการฯ และ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนฯ
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ได้สาเนาเล่มแผนปฏิบัติด้านสุขภาพสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด และเผยแพร่
พร้ อ มสามารถดาวน์ โ หลดได้ ในเว็ ป ไซด์ โ รงพยาบาลแก่ ง กระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com ตาม
รายละเอียดที่แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเร่งดาเนินการตามโครงการฯต่อไป

(นายสุขประเสริฐ

ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

