
1 

 

แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน  กายภาพบ าบัด กลุม่งานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลบึงสามพัน 

ตอบสนอง   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการ…1ศ..ช่ือโครงการ ตรวจประเมินสมรรถภาพทางร่างกายและคัดกรองภาวะ 0ffice Syndr0me ในบุคลากรโรงพยาบาลบึงสามพันและเจ้าหน้าท่ีรพ.สตอ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบรูณ ์

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1.บุคลากรโรงพยาบาลบึงสาม
พันและเจ้าหน้าท่ี 
รพ.สต อ าเภอบึงสามพันไดร้ับ
การตรวจประเมินสมรรถภาพ
ทางร่างกายและคดักรองภาวะ 
0ffice Syndr0me 
2.บุคลากรโรงพยาบาลบึงสาม
พันและเจ้าหน้าท่ี 
รพ.สต อ าเภอบึงสามพันได้
รับค าแนะท่ีถูกต้องในการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเพื่อ 

1.บุคลากร
โรงพยาบาลบึงสามพัน
และเจา้หน้าท่ี 
รพ.สต อ าเภอบึงสาม
พันจ านวนทั้งหมด 
357คน 

1.ตรวจประเมิน
สมรรถภาพทางร่างกาย 
2.คัดกรองภาวะ 0ffice 
Syndr0me 
3..ให้รับค าแนะที่ถูกต้อง
ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อปูองการ
เกิด ภาวะ 

งบประมาณจาก  
P&P basic service 
จ านวน30,995 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
500บาท×6 ช่ัวโมง×3 
คน×2วัน 
เป็นเงิน 18,000บาท 
-ค่าอาหารว่าง 
จ านวน 357 คน ×25 
บาท เป็นเงิน 8,925 
บาท 

ธันวาคม 2563-
ก.ย.2564 
 

1.บุคลากรโรงพยาบาล
บึงสามพันและเจ้าหน้าที ่
รพ.สต อ าเภอบึงสาม
พันได้รับการตรวจ
ประเมินสมรรถภาพทาง
ร่างกายและคัดกรอง
ภาวะ 0ffice 
Syndr0me 
 

1.บุคลากร
โรงพยาบาลบึง
สามพันและ
เจ้าหน้าท่ี 
รพ.สต อ าเภอบึง
สามพันมีความรู้
ด้านการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมเพื่อปูอง
การเกิด ภาวะ
0ffice 
Syndr0me 

1.บุคลากร
โรงพยาบาล
บึงสามพัน
และเจา้หน้าท่ี 
รพ.สต อ าเภอ
บึงสามพันมี 
ภาว0ffice 
Syndr0me
ลดลงร้อยละ
10 

นางชมัยพร 
 ขันติยะชัย 
นักายภาพ
บ าบัดบัด
ปฏิบัติการ 
งาน
กายภาพบ า
บัด กลุ่มงาน
เวชกรรม
ฟื้นฟ ู
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โครงการ…1..ช่ือโครงการ ตรวจประเมินสมรรถภาพทางร่างกายและคัดกรองภาวะ 0ffice Syndr0me ในบุคลากรโรงพยาบาลบึงสามพันและเจ้าหน้าท่ีรพ.สตอ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบรูณ์(ต่อ) 

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

ปูองการเกดิ ภาวะ0ffice Syndr0me  ภาวะ0ffice 
Syndr0me 
 

งบประมาณจาก  
P&P basic service 
-ค่าเอกสารการประชุม
จ านวน 357 คน × 10
บาท   เป็นเงิน 3,570
บาท 
-ค่าปูายไวนลิ 
จ านวน 500บาท 
 

     

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                             (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                  (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                       ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                       ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งาน   เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

ตอบสนอง   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่........2.........ชือ่โครงการ   โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนอ าเภอบึงสามพัน 
วัตถุประสงค์ 

(1) 
เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียดงบประมาณ 
(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1.เพื่อสร้างความรู้
เป็นฐานของการ
ขับเคลื่อนงาน
คุ้มครองผู้บริโภคใน
ชุมชนจนส่งผลให้
เกิดพลังเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคใน
ชุมชน 
 

1ศเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข,อสมศ
รพศสตศ,ผู้น าชุมชน
และประชาชนใน
ชุมชนต าบลซับ
ไม้แดง 

1ศ โครงการส่งเสรมิ
การใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในชุมชนอ าเภอ
บึงสามพัน(ซับไม้แดง 
หินดาดน้อย พญาวัง) 
(RDU community) 
 

 

 

 

 

งบประมาณ : P&P Basic 
Service  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
39,450 บาท   
10.1 กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่รพ.สต., อสม.
และผู้น าชมุชน 
- อาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ 25 
บาท/คน/วัน x 240 คน                 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผน
โบราณ ส าหรับท ากิจกรรม            
เป็นเงิน 12,000 บาท 
(ตรวจไดชุ้ดละ 20 ตัวอย่าง) จ านวน 
6 ชุด  

ตศคศ  63 – 
กศยศ  64 
 

1.ร้อยละ 100 
เจ้าหน้าท่ีสธศและอสมศ 
ของรพศสตศ ได้รับความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ยาอย่างสมเหตผุล
ในชุมชน 

1.มากกว่าร้อยละ 
70ของทีม
เครือข่ายแกนน า
ขับเคลื่อนในการ
เฝูาระวังปัญหา
การใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในชุมชนมี
ความรู้พื้นฐาน 
เรื่องยาปฏิชีวนะ
และสเตียรอยด ์

1.มากกว่าร้อยละ 
70ของทีม
เครือข่ายแกนน า
ขับเคลื่อนในการ
เฝูาระวังปัญหา
การใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในชุมชนมี
ความรู้พื้นฐาน 
เรื่องยาปฏิชีวนะ
และสเตียรอยด ์

ทีมงาน
คุ้มครองฯ 
สสอศและรพศ
บึงสามพัน 
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โครงการที่........2.........ชือ่โครงการ   โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนอ าเภอบึงสามพัน 

วัตถุประสงค์ 
(1) 
 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

   
 
 
 

ชุดละ 2,000 บาท                                                        
- ค่าปูายไวนิล ขนาด 1 x 3 
มศ ปูายละ 600 บาท x 3 
ปูาย    เป็นเงิน 1,800 บาท 
- ค่าเอกสารจดักิจกรรม 20 
แผ่น x 150 ชุด                                
เป็นเงิน 3,000 บาท 
10.2 กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลความรู้การใช้ยา
อย่างสมเหตุผลให้แก่
ประชาชน 
- ค่าปูายไวนิล ขนาด 1 x 3 
มศ ปูายละ 600 บาท x 6 
ปูาย    เป็นเงิน 3,600 บาท 
 - ค่าเอกสารจัดกิจกรรม 10 
แผ่น x 150 ชุด                                 
เป็นเงิน 1,500 บาท 
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โครงการที่.....2............ชือ่โครงการ   โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนอ าเภอบึงสามพัน 
วัตถุประสงค์ 

(1) 
 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

   
 
 
 

10.3 กิจกรรมส ารวจ 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ประกอบการร้านค้า/
ร้านช าในชุมชน 
- ค่าเอกสารจดักิจกรรม 5 

แผ่น x 150 ชุด                                   

เป็นเงิน 750 บาท 

- ค่าโฟมบอร์ดชุมชนส่งเสรมิ
การใช้ยาอย่างสมเหตผุล                      
เป็นเงิน 10,800 บาท  แผ่น
ละ 300 บาท  x 36 ชุด 
  

                           

     

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลีย่นได้ตามนโยบายสสจศเพชรบูรณ์ 

ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผูเ้สนอแผน           ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เห็นชอบแผน   ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัติแผน 
                            (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                    (นายศุภสิทธ์ิ  สุข)ี                                (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

 ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                                 ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน          ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนว่ยงาน กลุ่มงาน ทันตกรรม 
ตอบสนอง 
ตอบสนอง   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศศ3ศศศช่ือโครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กในคลินกิอนามัยเด็กดี อ าเภอบึงสามพัน 

วัตถุประสงค์ 

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 

(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

1.เพื่อเฝูาระวังส่งเสริม
ปูองกันการเกิดโรคฟันผุ
ของเด็กเล็กในคลินิกwcc 
2.เพื่อฝึกปฏิบัติพ่อแม/่
ผู้ดูแลสามารถแปรงฟันให้
เด็กเล็กได้อยา่งถูกต้อง 
3.เพื่อให้เด็กไดร้ับการรักษา
ทางทันตกรรมตามความ
เหมาะสม 

1.เด็กเล็กใน
คลินิกwcc
จ านวน 550 คน  
2.พ่อแม่/ผู้ดูแล
เด็กในคลินิก 
wccจ านวน 550 
คน  
 

1.ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก
เล็ก 
2.ทาฟลูออไรด์วานิชให้เด็ก
เล็กท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดโรค
ฟันผุ 
3.ฝึกพ่อแม่/ผูดู้แลเด็กแปรง
ฟันแบบลงมือปฏิบัต ิ
4.ให้บริการทางทันต กรรม
แก่เด็กเล็กตามความ
เหมาะสม 

งบ P&P Basic service 
จ านวน9,800 บาท 
กิจกรรมที่ 1,3และ 4ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 
กิจกรรมที่ 2 
-ค่าฟลูออไรด์วานิช8,800 
บาท (2กล่องx4,400บาท) 
- ค่าถุงนิ้วผ้า 1,000บาท 
(100ช้ิน x 10บ.) 

 
ตศคศ 62 

 – 
 กศยศ63 

1.เด็กไดร้ับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 
2.เด็กกลุ่มเสี่ยงเกดิโรค
ฟันผุไดร้ับการเคลือบ
ฟลูออไรด ์
3.พ่อแม่/ผู้ดูแลได้รับ
การฝึกแปรงฟันแบบลง
มือปฏิบัต ิ
4.เด็กไดร้ับการบริการ
ตามความจ าเป็น 

เด็กเล็กในคลินิก
สุขภาพเด็กดี มี

สภาวะทันต
สุขภาพท่ีด ี

1.เด็กไดร้ับ
การตรวจ
สุขภาพช่อง
ปากร้อยละ 
80 
2.เด็กกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการ
ทาฟลูออไรด์
วานิชร้อยละ 
90 

นางสาวสุรยี์
รัตน ์

 
 

ลงช่ือลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                                      (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                            ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบรูณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลบึงสามพัน 

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการ ช่ือโครงการที่ศศศ4ศศศโครงการส่งเสริมและปูองกันทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรยีนอนุบาลอ าเภอบึงสามพันจังหวดั เพชรบูรณ์ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์ 

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 

(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

1. เพื่อให้กลุ่มเด็ก

ปฐมวัยท่ีศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก/

โรงเรียนอนุบาล

ได้รับการตรวจ

สุขภาพช่องปาก 

และทาฟลูออไรด์

วานิชเพื่อปูองกัน

ฟันผุในกลุ่มเสี่ยง  

2. เพื่อให้กลุ่มเด็ก

ปฐมวัยท่ีศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก/

โรงเรียนอนุบาล 

เปูาหมาย 

1ศ เด็กปฐมวัยที่

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก/โรงเรียน

อนุบาลไดร้ับการ

ตรวจสุขภาพช่อง

ปากอย่างน้อยร้อย

ละ 50 

2. ในเด็กกลุ่ม

เสี่ยงฟันผไุดร้ับ

การทาฟลูออไรด์

วานิช 

1. ออกหน่วยตรวจสุขภาพ

ช่องปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก/โรงเรียนอนุบาลในเขต

อ าเภอบึงสามพัน ปลีะ 1ครั้ง 

2. ทาฟลูออไรด์ในเด็กกลุ่ม

เสี่ยงฟันผุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก/โรงเรียนอนุบาลพื้นท่ีใน

พื้นที่ท่ีไม่มีทันตาภบิาล และ

จัดสรรฟลูออไรด์วานิชให้พ้ืนท่ี

ที่มีทันตาภิบาลประจ า เพื่อไป

ทาฟลูออไรด์ใหเ้ด็กปฐมวยั ณ  

งบ PP&P Basic service 

ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 

27,300 บาท 

1.ค่าวัสดุในการเคลือบ

ฟลูออไรด์วานิช (6กล่อง X 

4,400 บาท) เป็นเงิน 26,400 

บาท 

2.ค่าพู่กันส าหรับเคลือบ

ฟลูออไรด์วานิช (3 กล่อง X 

300 บาท) เป็นเงิน 900 บาท 

ตุลาคม2563- 

กันยายน2564 

 

เด็กปฐมวัยในเขต

พื้นที่อ าเภอบึง

สามพันได้รับการ

ตรวจสุขภาพช่อง

ปาก ทาฟลูออไรด์

วานิชเพื่อปูองกัน

ฟันผุในกลุ่มเสี่ยง 

และได้รับการ

บริการทางทันต 

กรรมมากข้ึน 

 

เด็กปฐมวัยในเขต

พื้นที่อ าเภอบึง

สามพันได้รับการ

ดูแล ปูองกัน และ

รักษาสุขภาพช่อง

ปากท่ีดี ลดการ

เกิดปัญหาสุขภาพ

ช่องปาก 

 

1. เด็กปฐมวัยได้รับ

การตรวจสุขภาพ

ช่องปากอย่างน้อย

ร้อยละ 50 

2.เด็กปฐมวัยได้รับ

การทาฟลูออไรด์วา

นิชในเด็กท่ีเป็นกลุ่ม

เสี่ยง อย่างน้อยปีละ 

1ครั้ง 

3.การให้บริการทัน

ตกรรมในเด็กอายุ 

3-5ปี 

ทพญศอุษมา
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โครงการที่ศศศ4ศศศช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมและปูองกันทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรยีนอนุบาลอ าเภอบึงสามพันจังหวดัเพชรบูรณ์ประจ าปี2564(ต่อ) 

วัตถุประสงค์ 

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 

(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

ได้รับบริการทันต- 

กรรมตามความ

เหมาะสมเพิ่มมาก

ขึ้น 

 

กลุ่มเปูาหมาย       

เด็กปฐมวัย3-5 ปีใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/

โรงเรียนอนุบาล ใน

เขตอ าเภอบึงสาม

พันจ านวน 2,587

คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน

อนุบาลพื้นที่น้ันๆภาคเรียน

ละ 1ครั้ง 

3. ให้บริการทันตกรรมใน

เด็กปฐมวัยที่ต้องได้รับการ

รักษาท่ีโรงพยาบาล และ/

หรือ โรงพยาบาลส่งเสรมิ

สุขภาพต าบล 

 

 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 27,300 บาท 

(สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท

ถ้วน) 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สามารถถัวเฉลี่ยได ้

 

     

 
 
 

ลงช่ือลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                                      (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                            ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบรูณ ์
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน่วยงาน กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบึงสามพัน  

ตอบสนอง 
  ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ป ี(ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข      แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
     แผนพัฒนาภาคเหนือตอนลา่งกลุ่ม  ระยะ 5 ปี พศศศ2561-2565                         แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561-2565 
     ค ารับรองปฏิบัติราชการปลดักระทรวงสาธารณสุข                                         ค ารับรองปฏิบัติราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 
     ค ารับรองปฏิบัติราชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์                         ประเด็นปัญหาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ     
โครงการที่ 5  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2564 
วัตถุประสงค์ 

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(Output) 

(6) 

ผลลัพธ์ 

(Outcome) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

1ศ เพื่อให้

กลุ่มเปูาหมาย

ได้รับการตรวจ

สุขภาพช่องปาก, 

ทันตกรรม

ปูองกัน(เคลือบ

หลุมร่องฟันกราม

แท้ซี่ที่ 1) และ

ได้รับบริการทัน

ตกรรมอื่นๆ ตาม

ความเหมาะสม

เพิ่มมากข้ึน 

 

   1ศ  เด็กนักเรียนใน

โรงเรียนประถมศึกษา

ได้รับการตรวจสุขภาพ

ช่องปาก, ทันตกรรม

ปูองกัน(เคลือบหลุมร่อง

ฟันกรามแท้ซี่ที่ 1) และ

ได้รับบริการทันตกรรม

อื่นๆ ตามความ

เหมาะสม 

 

กลุ่มเปูาหมาย 

6,000 คน 

1ศขั้นเตรียมการ 

1ศ1 เสนอโครงการ 

 1ศ2 ประสานงาน และจัดท า

แผนออกหน่วยให้บริการ 

1ศ3  จัดเตรียมของ 

2ศ ขั้นด าเนินการ 

- ออกหน่วยทันตกรรม - รพ

สตศ  

-นัดหมายเด็กมาเคลือบ

ฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่อง

ฟันที่รพ./รพสต. ตามกรอบท่ี

วางแผนไว ้

- ลงบันทึกข้อมูลและติดตาม

ผลการด าเนินงาน 

งบ P&P Basic 

service  

ปีงบประมาณ 2564 

86,020 บาท 

 1.ฟลูออไรด์วานิช 

เป็นเงิน 66,000 บาท 

(ช้ินละ 22 บาท 

จ านวน 3,000 

 ช้ิน) 

2.พู่กันแปรงทา

ฟลูออไรด์ เป็นเงิน 

3,000 บาท (กล่องละ 

150 บาท จ านวน 20 

กล่อง) 

ตุลาคม  

2563  ถึง 

กันยายน 

2564 

 

1ศ เด็กนักเรียน

กลุ่มเปูาหมายมี

ปัญหาสุขภาพช่อง

ปากลดลง และมี

อนามัยช่องปากท่ี

ดีขึ้น 

2ศ เด็กนักเรียน

อายุ 6 ปี  ได้รับ

การเคลือบหลมุ

ร่องฟันกรามแท้ซี่

ที ่1 

1ศ  เด็กนักเรียนใน

โรงเรียน

ประถมศึกษาไดร้ับ

การตรวจสุขภาพ

ช่องปาก ทันตกรรม

ปูองกัน และไดร้ับ

บริการทันตกรรม

ตามความเหมาะสม 

2ศ   มีเด็กนักเรียน

เด็กนักเรยีนอายุ 6 

ปี  ได้รับการเคลือบ

หลุมร่องฟันกราม

แท้ซี่ที่ 1เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 1 

-ร้อยละ 50

กลุ่มเปูาหมายทีไ่ด้รับ

การเคลือบฟลูออไรด์  

-ร้อยละ 50

กลุ่มเปูาหมายทีไ่ด้รับ

การเคลือบหลมุร่อง

ฟันกรามแท้ 

-ร้อยละ 54

กลุ่มเปูาหมายทีไ่ด้รับ

การตรวจสุขภาพช่อง

ปากและวางแผนการ

รักษา 

ทพญศธนพร 
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โครงการที่ 5 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2564 (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ 

(1) 

เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 

(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์

(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. หลอดดูดน้ าลาย เป็นเงิน 

1,320 บาท (ถุงละ 66 บาท 

จ านวน 20 ถุง) 

4. sealant เป็นเงิน 9,900บาท  

(ขวดละ 990 จ านวน 10 ขวด) 

5.พู่กันส าหรับทา sealant เป็น

เงิน 1,300 บาท (กระปุกละ 65 

บาท จ านวน 20 กระปุก) 

6.Etching acid เป็นเงิน 4,500 

บาท (แพ็คละ 450 บาท จ านวน 

10 แพค็ )                          
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โครงการที่ 5 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2564 (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ 

(1) 

เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 

(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์

(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

 

 

   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 86,020 

บาท (แปดหมื่นหกพันยี่สิบ

บาทถ้วน) 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สามารถถัวเฉลี่ยได้ 

     

 
 
 

ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผูเ้สนอแผน ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เห็นชอบแผน   ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัติแผน 
                     (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                  (นายศุภสิทธ์ิ  สุข)ี                     (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

   ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน             ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน        ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบรูณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลบึงสามพัน   

ตอบสนอง 
  ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ป ี(ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข      แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
     แผนพัฒนาภาคเหนือตอนลา่งกลุ่ม  ระยะ 5 ปี พศศศ2561-2565                         แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561-2565 
     ค ารับรองปฏิบัติราชการปลดักระทรวงสาธารณสุข                                         ค ารับรองปฏิบัติราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 
     ค ารับรองปฏิบัติราชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์                         ประเด็นปัญหาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ     
โครงการที่ศศศ6ศศศช่ือโครงการ  ส่งเสริมปัองกันทันตสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผูสู้งอาย ุ

วัตถุประสงค์ 

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 

(0utc0me) 

(7) 

ตวัช้ีวัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

1.ผู้สูงอายุได้รับการ

ตรวจช่องปากและ

ได้รับการทาฟลูออไรด์

วานิชเพื่อปูองกันราก

ฟันผุในกลุ่มเสี่ยงราก

ฟันผุ 

2.เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึง

บริการทันตกรรม 

 

ผู้สูงอายุใน

ชมรมผูสู้งอายุ

ในเขตอ าเภอ

บึงสามพัน 

จ านวน6,700

คน 

1.ตรวจช่องปาก และทาฟลูออไรด์

วานิชเพื่อปูองกันรากฟันผุให้

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 

2.จัดสรรฟลูออไรด์วานิชให้พ้ืนท่ีที่มี

ทันตาภิบาลประจ า ตรวจและทา

ฟลูออไรด์ใหผู้้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ 

3.เป็นวิทยากรอบรมทันตสุขศึกษา

ในผู้สูงอาย ุ

งบ P&P Basic service 

เป็นเงิน17,600บาท 

-ค่าฟลูออไรด์วานิช 

17,600บาท  

(4,400บาทx4กล่อง) 

ต.ค.63- 

ก.ย.64 

 
 

 

 

1.ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ

ช่องปาก ทาฟลูออไรด์

ปูองกันรากฟันผุ 

2.ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง

บริการทันตกรรมเพิ่มขึ้น

และ ได้รับการรักษาตาม

ความจ าเป็น 

 

ลดการ 
สูญเสียฟันและ/ 
หรือมีฟัน 
เพียงพอต่อการ 
ใช้งาน 

1.ผู้สูงอายไุด้รับ 
การตรวจช่องปาก 
ร้อยละ 50 
2. ผู้สูงอายุได้รับ 
การทาฟลูออไรด ์
ร้อยละ 10 

สุรียร์ัตน/์

เติมศริ ิ

 

 
 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                             (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                  (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                       ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                       ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน งานทันตกรรม โรงพยาบาลบึงสามพัน  

ตอบสนอง 
  ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ป ี(ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข      แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
     แผนพัฒนาภาคเหนือตอนลา่งกลุ่ม  ระยะ 5 ปี พศศศ2561-2565                         แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561-2565 
     ค ารับรองปฏิบัติราชการปลดักระทรวงสาธารณสุข                                         ค ารับรองปฏิบัติราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 
     ค ารับรองปฏิบัติราชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์                         ประเด็นปัญหาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ     
โครงการที่ศศศ7ศศศช่ือโครงการ  โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายทันตสขุภาพคปสอ.บึงสามพัน 

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เปูาหมาย 
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 
(3) 

แหล่งงบ/
รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1.เพื่อให้เกิดการตดิต่อ

ประสานงาน วางแผนการ

ท างานกันอย่างเป็นระบบ

เครือข่าย 

2.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนงาน

ให้สามารถด าเนินการได้

ประสิทธิผลตามตัวช้ีวัดของ

จังหวัด 

3.เพื่อให้มีแนวทางในการ

ส่งเสริมการจัดระบบสร้าง

เสรมิสุขภาพและปูองกันโรค

ในช่องปากท่ีชัดเจน 

รพ.สต. 

ทุกแห่ง 

1.จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานส่งเสรมิทันต

สุขภาพตามตัวช้ีวัดจังหวัดและการด าเนินงานกับ

หน่วยงานในเครือข่าย ให้เป็นไปตามกรอบที่ สปสช. 

ก าหนด 

2.สนันสนุนวัสดุ การด าเนินงานและประสานงาน กัน

เป็นเครือข่าย 

3.ก ากับติดตามทางระบบข้อมลูของโรงพยาบาลและ

หน่วยงานในเครือข่าย โดยตรวจสอบข้อมูล ผลงาน

เทียบกับเปูาหมาย ผลงานเทียบกบัจ านวนการเบิกจ่าย 

ข้อผิดพลาดในการส่งข้อมลูด้วย E-Claim และ 43 แฟูม 

 

งบ PP&P Basic 

service  

ปีงบประมาณ 

2564 

10,000  บาท 

1.ค่าอาหาร

กลางวัน 25คน

x50บาทx4วัน  

2.ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม 

25คน x25 บาท

x2มื้อx4วัน 

ต.ค.63-ก.ย.64 

 

 

 

 

 

เกิดการ

สื่อสารกันใน

เครือข่าย

มากขึ้น ลด

ข้อผิดพลาด

ในการ

ท างาน 

มีระบบ

ติดตามก ากับ

การท างาน 

1.ตัวช้ีวัดรพ

สต.คุณภาพ

ผ่านร้อยละ

60 

2.ความ

สมบูรณ์

ถูกต้องของ

Fee 

schedule

ร้อยละ 70 

ระพีพรรณ 

ดาวสดใส 
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โครงการที่ศศศ7ศศช่ือโครงการ ส่งเสรมิพฒันาเครือข่ายทันตสุขภาพคปสอ.บึงสามพัน(ต่อ) 
วัตถุประสงค์ 

(1) 

เปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 

(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

4.เพื่อให้มีระบบ

ตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานถูกต้องตรงกับ

เงินท่ีเข้าและวสัดุที่ใช้ 

 

 4.ก าหนดให้มีทันตแพทย์รับผิดชอบเป็นรายหน่วยงาน 

5. ประชุมรับนิเทศจากจังหวัดและประชุมติดตามผล การ

ด าเนินงานจ านวน 3 ครั้ง 

6.ออกนิเทศติดตามผลและสุ่มตรวจ 

  
 
 

 

 

 

 

 

   ระพีพรรณ 

 
 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                             (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                  (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                       ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                       ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานศศศศศศNCDs.  กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลบึงสามพัน   

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศศ8ศศศช่ือโครงการ :  ชะลอความเสื่อมของไต  ในผู้ปุวยโรคไตเสื่อมเรื้อรังศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ   

วัตถุประสงค์      (1) เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         

(3) 

แหล่งงบประมาณ

และจ านวนเงิน

งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      

(8) 

ผู้รับผิดชอบ  

(9) 

1ศ เพื่อให้ผู้ปุวยโรคไต

เสื่อมระยะ 3-4  

มีความรู้ในการปรับ 

เปลี่ยนพฤติกรรมและ

การปฏิบัตติัวเพื่อชะลอ

ภาวะไตเสื่อม 

2ศ เพื่อชะลอการเข้าสู่

ระยะสุดท้ายของผู้ปุวย

ไตวายเรื้อรัง 

ผู้ปุวย DM,HT   

ที่ไตเสื่อม

ระยะ 3 -4  

1. คัดกรองผู้ปุวยไตเสื่อม 

ระยะ 3-4 จ านวน 150 ราย 

2ศ ให้ความรู้เรื่องการปรับ 

เปลี่ยนพฤติกรรมในการ

รับประทานอาหารและการ

ดูแลตนเองของผู้ปุวยไตเสื่อม 

3ศจัดกิจกรรมกลุม่ในการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้  (Self 

health  gr0up) 

4ศเจาะ Cr. เพื่อติดตาม eGFR 

งบ PP&P Basic 
service  
ปีงบประมาณ 
2564 
13,400  บาท 
 

ตศคศ 63 – 

กศยศ 64 

1.ผู้ปุวยไตวายเรื้อรัง 

มีความรู้ในการ

ปฏิบัติตัวตามระยะ

ของโรคไต 

2ศผู้ดูแลผู้ปุวยไต

เสื่อมให้ความร่วมมือ 

และสามารถช่วย

ชะลอภาวะไตเสื่อม

ได้ดีขึ้น 

1.ผู้ปุวย สามรถน า

ความรู้ไปปฏิบัตติัว

ในชีวิตประจ าวันได ้

 

2ศผู้ปุวยและญาติ

ตระหนักถึงการ

ปูองกันภาวะไตวาย

ระยะสุดท้าย 

1. ผู้ปุวยท่ีเข้าร่วม

โครงการ มีคา่ 

eGFR  ที่ดีขึ้น 

 ร้อยละ 50 

งาน NCDs. 

 
 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                             (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                  (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                       ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                       ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดเพชรบูรณ ์
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โครงการตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน่วยงาน ...กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบึงสามพัน  

 

ตอบสนอง   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่....9.......ชือ่โครงการ  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ติดสารเสพติด อ าเภอบึงสามพัน ปี 2564 
วัตถุประสงค์ 

(1) 

เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียดงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 

(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์

(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

1ศ พัฒนาศักยภาพ

ครูในการคัดกรอง 

ดแูลช่วยเหลือ  

นักเรียนท่ีใช้สาร

เสพติดในโรงเรยีน 

ได ้

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรครูใน

โรงเรียนมัธยม 4 

โรงเรียน และ

โรงเรียนขยาย

โอกาส 16 

โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 1 

จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลกร

ครูในโรงเรียนมัธยมและ

โรงเรียนขยายโอกาสเรื่องแนว

ทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ที่ใช้สารเสพตดิ  

  

 

 

 

 

 

 

งบ Basic service   เป็นเงินจ านวน  

29,800  บาท 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 

40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ เป็นเงนิ 

2000 บาท 

2ศ ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 40 คน

x50 บาท เป็นเงิน 2000 บาท 

3ศ ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม จ านวน 40 

คนx100 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 

4. ค่าวิทยากร  จ านวน 6 ช่ัวโมง ชมศ

ละ 500 บาท เป็น 3000 บาท 

5ศ ค่าวัสดุอุปกรณ์  3000 บาท 

รวมเป็นเงิน   14,000   บาท 

เมศยศ-กศยศ64 บุคลากรครูใน

โรงเรียนมัธยม

และโรงเรียน

ขยายโอกาส  

ในอ าเภอบึง

สามพัน 

โรงเรียนศละ 2 

คน จ านวน 

40 คน 

ครูผูดู้แลสามารถ

คัดกรอง ดูแล

ช่วยเหลือเบื้องต้น

และส่งต่อ  

นักเรียนท่ีใช้สาร

เสพติดในโรงเรยีน 

ได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม 

 

-ร้อยละของ
ผู้ปุวยยาเสพตดิ
กลุ่มเสี่ยงก่อ
ความรุนแรง
ได้รับการ
ประเมิน
บ าบัดรักษาและ
ติดตามดูแล
ช่วยเหลือตาม
ระดับความ
รุนแรงอย่าง
ต่อเนื่อง 

เบญจวรรณ  

พรหมแพทย ์

คปสอศบึงสาม

พัน 
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โครงการที่.....9......ชื่อโครงการ ...ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ติดสารเสพติด อ าเภอบึงสามพัน ปี 2564.....(ต่อ) 
วัตถุประสงค์ 

(1) 
เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

2ศ นักเรียนที่ใช้สาร

เสพติดตระหนักรู้

ถึงถึงพิษภัยของ

สารเสพตดิ  

มาตรการ 

บทลงโทษกับเด็ก

และเยาวชนท่ีใช้

สารเสพตดิ 

 

นักเรียนกลุม่เสี่ยงใน

โรงเรียนมัธยม 4 

โรงเรียนและโรงเรียน

ขยายโอกาส 16 

โรงเรียน โรงเรยีนละ 

5 คน รวม 100 คน 

กิจกรรมที่ 2 

จัดอบรมในนักเรียนกลุม่

เสี่ยงถึงพิษภัยของสารเสพ

ติด  มาตรการ บทลงโทษ

กับเด็กและเยาวชนท่ีใช้

สารเสพตดิ 

 

งบ Basic service   เป็นเงิน

จ านวน  15,800  บาท 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จ านวน 100 คน x 25 บาท x 2 

มื้อ เป็นเงิน 5000 บาท 

2ศ ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 

100 คนx50 บาท เป็นเงิน 

5000  บาท 

3ศ ค่าวิทยากร  จ านวน 6 

ช่ัวโมง ชมศละ 300 บาท เป็น 

1800 บาท 

4ศ ค่าวัสดุอุปกรณ์  4000 บาท 

รวมเป็นเงิน   15,800   บาท 

 นักเรียนกลุม่เสี่ยง

ในโรงเรียนมัธยม

และโรงเรียนขยาย

โอกาส  ในอ าเภอ

บึงสามพัน 

โรงเรียนละ 5 คน 

จ านวน 100 คน 

นักเรียนกลุม่เสี่ยง

ตระหนักรู้ถึงพิษภัย

ของสารเสพติด  

มาตรการ 

บทลงโทษกับเด็ก

และเยาวชนท่ีใช้สาร

เสพติด 

 

  

 
          ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เสนอแผน                    ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เห็นชอบแผน   ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัติแผน 

         ( นายธีระวัฒน์  ค าโฉม )           (นายศุภสิทธ์ิ  สุข)ี                                  (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 
            ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน                  ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน ...กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบึงสามพัน  

ตอบสนอง   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่...10...ชื่อโครงการ  ..ป้องกันการแก้ไขและปัญหาการฆ่าตัวตาย คปสอ.บึงสามพัน ปี 2564 
วัตถุประสงค์ 

(1) 
เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 
(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียดงบประมาณ 
(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

ลดอัตราการฆ่า

ตัวตายส าเรจ็ ท่ี

เกินค่าเปูาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่ายชุมชน  4 

ต าบล+เขต

รับผิดชอบ รพศ 

ได้แก่ ต าบลซับสมอ

ทอด ต าบลบึงสาม

พันต าบลกันจุ (รพศ

สตศซับบอน) ต าบล

สระแก้ว ต าบลละ 

10 คน  

1ศจัดอบรมให้ความรู้แก่แกน

น าเครือข่ายในชุมชนเรื่องการ

ดูแลช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัว

ตาย 

 

2ศ ฝึกปฏิบัติการดูแล

ช่วยเหลือผู้ปุวยที่พยายามฆ่า

ตัวตาย บทบาทแกนน า

เครือข่าย 

 

งบ Basic service   เป็นเงิน

จ านวน  12,000บาท 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จ านวน 50 คน x 25 บาท x 2 มือ้ 

เป็นเงิน 2,500 บาท 

2ศ ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 

คนx50 บาท เป็นเงิน 2,500  

บาท 

3ศ ค่าพาหนะผู้เข้าอบรมจ านวน 

50คนx100บาท เป็นเงิน 5,000

บาท 

4ศ ค่าวัสดุอุปกรณ์  2,000 บาท 

รวมเป็นเงิน   12,000   บาท 

เมศยศ-กศยศ64 เครือข่ายผู้ดูแลใน

ชุมชนแต่ละต าบลใน  

อ าเภอบึงสามพัน 

เครือข่ายผู้ดูแลมี

ความรู้ในสญัญาณ

เตือนของผู้

พยายามฆ่าตัวตาย 

และสามารถ

ช่วยเหลือผู้ที่

พยายามฆ่าตัวตาย 

อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

อัตราการฆ่าตัว
ตายส าเร็จ น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 
8ศ0 ต่อแสน
ประชากร 
 

คปสอศบึง

สามพัน 
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โครงการที่...10...ชื่อโครงการ ป้องกันการแก้ไขและปัญหาการฆ่าตัวตาย คปสอ.บึงสามพัน ปี 2564.(ต่อ) 
วัตถุประสงค์ 

(1) 

เปูาหมาย/กลุม่เปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 

(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

 

 

เขตรับผิดชอบ รพศ 10 คน

ได้แก ่

ก านัน/ผู้แทน 2 คน 

อสมศ 6 คน 

อบตศ/เทศบาล 2 คน 

จนทศรพศสตศ+สสอศ 1คน 

       

 
 
 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน     ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                                 (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                   (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                                  (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                              ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบรูณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพญาวัง 

ตอบสนอง   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่..11..ชื่อโครงการ:โครงการประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย ต าบลพญาวัง ปี 2564 

วัตถุประสงค์      (1) 
เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ  

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)    
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศเพื่อก าจัดลูกน้ า ยุงลาย 
ลดอัตราความชุกของลูกน้ า 
ยุงลาย โดย  HI<10 , CI=0 
2ศเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใน 
หมู่บ้าน ตระหนักถึงความ 
ส าคัญของโรคและภัยจาก 
โรคไขเ้ลือดออก 
3ศเพือ่ลดอัตราการเกดิโรค 
ไข้เลือดออกในต าบลพญาวัง 

หลังคาเรือน 
ทั้ง 16 หมู่บ้าน 
ในต าบลพญาวัง 

1ศจัดประชุมอบรมให้ความรู้ เรื่อง 
โรคไขเ้ลือดออก และชี้แจงแผนการ 
ออกประเมิน หมูบ่้านปลอดลูกน้ า 
ยุงลาย 
2ศคณะกรรมการและเจ้าหนา้ที่ 
ออกประเมิน ส ารวจหาลูกน้ า 
ยุงลาย และประเมินค่า HI/CI 
จ านวน 3 ครั้ง  แบ่งเป็น 3 เดือน 
ต่อ 1 ครั้ง 
3ศมอบใบประกาศแก่ผู้เข้าประกวด 
หมู่บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย 
4ศมอบเงินรางวัลแก่ผู้ชนะ 

งบ Basic service   34,000 
บาท แบ่งเป็น 
1ศค่าอาหารกลางวัน และอาหาร 
ว่าง 2 มื้อ จ านวน 200 คน × 
100 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 
2ศค่าเงินรางวัลในการประกวด 
จ านวน 3 รางวัล แบ่งเป็น 
รางวัลละ 3,000 , 2,500 และ 
1,500 บาท ตามล าดับ 
เป็นเงิน  7,000 บาท 
3ศค่าวิทยากร 6 ชมศ×ช่ัวโมงละ 
500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
4ศค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร 
เป็นเงิน 4,000 บาท 

ธันวาคม 
2563 
ถึง 

กันยายน 
2564 

1ศปชชศ/ผู้น าม ี
ความตระหนัก 
ถึงโรคและภัย 
ของโรคไข้เลือด 
ออก 
2ศได้ตัวแทนหมู ่
บ้านปลอดลูกน้ า 
ยุงลาย 
3ศได้ค่า HI/CI  
เป็นไปตามตัว 
ช้ีวัด (HI<10, 
CI=0) 

จากผลการด า 
เนินงานช่วย 
ให้ หมู่บ้าน 
ปลอดลูกน้ ายุง 
ลายและ 
ประชาชน 
ไม่ปุวยด้วย 
โรคไขเ้ลือด 
ออก 

1ศร้อยละ 85 
ของชุมชน/ 
หมู่บ้านท่ี 
ส ารวจมีค่า 
HI<10 
2.ร้อยละ 100 
 โรงเรียน/วัด 
ศูนย์เด็กเล็ก 
อนามัย มีค่า 
CI=0 

ปาริฉัตร 
เรืองประโคน 

 
ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน    ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                               (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                      (นายศุภสิทธ์ิ   สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 
                     ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                                    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                 ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบรูณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาพลวง  

ตอบสนอง   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที.่....12..........ชือ่โครงการ: โครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เชิงรุกและการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในต าบลสระแก้ว อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์    

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงนิงบประมาณ  

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  

(5) 

ผลผลติ 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์(Outcome) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  
 (KPI)     
  (8) 

ผู้รับผิดชอบ  
 (9) 

1.เพื่อเร่งรัดการ
ค้นหาผู้ปุวยวณั
โรครายใหม่และ
ลดความล่าช้าใน
การตรวจ
วินิจฉัยในกลุ่ม
เสี่ยง  
2ศ เพื่อดูแล
รักษาผู้ปุวยวณั
โรคตาม
มาตรฐานการ
รักษาให้
หายขาดจากวณั
โรค 

1.ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง 
2ศกลุ่มผู้ปุวยวณั
โรค  
3ศอสมศต าบล
สระแก้ว 75 คน 

1ศ คืนข้อมูลสถานการณ์วณั
โรคในต าบลสระแก้ว ผา่น
เวที ประชุม คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
ต าบล (พชตศ) สระแก้ว, การ
ประชาคมหมู่บ้าน,  ประชุม 
อสมศ 
2. สร้างทีมค้นหาวณัโรคเชิง
รุกในชุมชน โดยการอบรม
ให้ความรู้แก่ อสมศ ต าบล
สระแก้ว 75 คน 
 

จากงบ P&P Basic 
services 6,790  บาท 
1ศค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ส าหรับอบรม
แกนน าค้นหาผู้ปุวยวณัโรค 
เชิงรุกในชุมชน จ านวน 
75 คนX25 บาท เป็นเงิน 
1,875 บาท  
2ศค่าจัดท าปูายโครงการ 
ขนาด 1.5X2ศ4 เมตร เป็น
เงิน 540 บาท  

 

ตศค 63 – กศย 64 1ศกลุ่มเปูาหมายได้รบั
การตรวจคัดกรองร้อย
ละ 80  
2 กลุ่มที่คัดกรองแล้ว
ผิดปกตไิดร้ับการส่ง
ต่อตรวจและรักษา
ตามแนวทาง  
  

1ศประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการตรวจ
คัดกรองวัณโรคและ
หากผิดปกติได้รับ
การส่งต่อเพื่อเข้าสู่
กระบวนการรักษา
ตามมาตรฐาน  
2ศ ผู้ปุวยวัณโรค
ได้รับการดูแลก ากับ
การกินยาทุกราย 
ลดอัตราการขาดยา
ในผู้ปุวยวัณโรค  

1ศอัตราการค้นหา
วัณโรครายใหม่
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20   
2ศอัตราความส าเร็จ
ของการรักษาวัณ
โรค ร้อยละ 100  
3ศ อัตราการขาดยา 
วัณโรค ร้อยละ 0  

สมบูรณ์ ทวีลาภ 
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โครงการที่.....12...........ชือ่โครงการ: โครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เชิงรุกและการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในต าบลสระแก้ว อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์   ( ต่อ ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ       
  (3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงนิงบประมาณ  

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (5) 

ผลผลติ 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
 (9) 

3ศเพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ปุวยวณั
โรคด้วยวิธี DOT 

 3ศ ส ารวจกลุม่เปูาหมาย/
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่  
ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเบาหวาน ผู้
สัมผสัโรคร่วมบ้าน แรงงาน
ต่างด้าว ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง เป็น
ต้น 
4ศ คัดกรองค้นหาผู้ปุวยวณัโรค
รายใหม่เชิงรุกในชุมชน  
5ศ ส่งต่อกลุ่มสงสัยวณัโรคเข้า
รับการตรวจตามแนวทาง หาก
พบปุวยวัณโรคให้การดูแล
รักษาตามแนวทางที่
โรงพยาบาลบึงสามพัน 
6ศ ผู้ปุวยทุกรายในต าบล
สระแก้ว ได้รับการก ากับการ
กินยาวัณโรค  DOT และได้รับ
การเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์  

 

3ศค่าจัดท าไวนลิพร้อม 
Roll upขนาด 80X200 
ซมศส าหรับประชาสมัพันธ์
ให้ความรู้วัณโรคในชุมชน 
จ านวน 2 ปูายX1,200 
บาท เป็นเงิน 2,400 บาท   
4. ค่าจัดท าเอกสารและ
วัสดุส านักงานส าหรับใช้ใน
โครงการ จ านวน 1,975 
บาท  
รวมเป็นเงิน 6,790 บาท 
**หมายเหตุ สามารถถัว
เฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 

 

 3ศร้อยละ 80 ของ  
อสมศมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
วัณโรคและสามารถ
คัดกรองวัณโรค 
ด้วยแบบสอบถาม
คัดกรอง 
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โครงการที่..........12.......ชื่อโครงการ: โครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เชิงรุกและการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในต าบลสระแก้ว อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  (ต่อ )  

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ       

  (3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ  

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 (5) 

ผลผลติ 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
 (9) 

  7ศ สรุปผลการด าเนินงาน 
และน าเสนอความก้าวหน้า 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
8ศเน้นการสื่อสารความเสี่ยง 
ให้สุขศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ โรควณัโรค
ในชุมชน 

      

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                                  (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                  (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
  หน่วยงาน/กลุม่งาน/งาน โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเขาพลวง ต าบลสระแก้ว อ าเภอบึงสามพนั จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ตอบสนอง  

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ13ศศศชื่อโครงการ:โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝูาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)ระดับต าบล/ระดับหมู่บา้น ต าบลสระแก้ว อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  

วัตถุประสงค์      

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         

(3) 

แหล่งงบประมาณ

และจ านวนเงิน

งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      

(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

1ศเพื่อพัฒนาทีม

SRRT ให้ได้

มาตรฐานตามที่

กรมควบคุมโรค

ก าหนด 

1ศเปูาหมาย 

ทีม SRRT 

ระดับต าบล/

ระดับหมู่บ้าน 

จ านวน 100 

คน  

1ศพัฒนาศักยภาพทีม SRRTระดับ

ต าบล และระดับหมู่บ้าน เรื่องการ

เฝูาระวังเหตุการณ์และควบคุมโรค

ระบาดในชุมชน 

2ศ กรณีเกิดโรคระบาดหรือโรคที่

เขาเกณฑส์อบสวนและควบคุมใน

พื้นที่ ทีมเฝูาระวังสอบสวน

เคลื่อนที่เร็ว SRRT ลงพื้นที่

ควบคุมโรค ภายใน 24 ชมศ  

3ศ มีการสอบสวนควบคุมโรคตาม

เกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

4ศ ทีม SRRTระดับต าบล มีการส่ง

รายงานสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์

อย่างน้อย 1 ฉบับ 

 

จากงบ P&P Basic 

services 

1ศค่าวิทยากร 

ส าหรับอบรมพัฒนา

ศักยภาพทีม SRRT 

จ านวน 1 คนX3 

ชมศX600 บาท 

จ านวน 1,800 บาท  

2ศค่าอาหารว่าง

พร้อมเครื่องดืม่

ส าหรับอบรมพัฒนา

ศักยภาพทีม SRRT 

จ านวน 100 คน

X25 บาท เป็นเงิน 

2,500บาท  

ปีงบฯ 

2564 

ร้อยละ 90 ของทีม

เฝูาระวังสอบสวน

เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 

ได้รับการอบรม

พัฒนาศักยภาพ  

ศักยภาพทีมSRRT 

ระดับต าบล/ระดับ

หมู่บ้านได้มาตรฐาน

ตามที่กรมควบคุม

โรคก าหนด 

1ศมีการแจ้งข่าวโรค/

ภัยสุขภาพอย่าง

น้อย 1 ครั้ง/หมู่บ้าน 

2ศ กรณีมีโรคระบาด

ในชุมชน/โรค

เร่งด่วน ลงพื้นที่

สอบสวนและ

ควบคุมโรคได้ทัน

ก าหนดเวลา ภายใน 

24 ชมศ ร้อยละ 100 

2ศมีการสอบสวนโรค

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

อย่างน้อย ร้อยละ

80 

2ศทีม SRRT มี

สมบูรณ์ ทวีลาภ 
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วัตถุประสงค์      

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         

(3) 

แหล่งงบประมาณ

และจ านวนเงิน

งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      

(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

3ศค่าอาหารกลางวัน 

ส าหรับอบรมพัฒนา

ศักยภาพทีม SRRT 

จ านวน 100คนX75 

บาท เป็นเงิน 7,500 

บาท  

4ศค่าปูายไวนลิ

โครงการขนาด 

1ศ5X2ศ4 เมตร

จ านวน 1 ปูายเป็น

เงิน 540 บาท  

5ศค่าเอกสารและ

วัสดุส านักงาน 

จ านวน 390บาท  

6ศค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ส าหรับทีม 

SRRT ในการลง

พื้นที่สอบสวนและ

ควบคุมโรค จ านวน 

10 คนX25 บาท

X20 ครั้ง เป็นเงิน 

5,000 บาท  

รายงานสอบสวน

โรคที่มีคณุภาพอยา่ง

น้อย 1 ฉบับ 
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วัตถุประสงค์      

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         

(3) 

แหล่งงบประมาณ

และจ านวนเงิน

งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      

(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

รวมเป็นเงิน 17,730

บาท 

**หมายเหตุ 

สามารถถัวเฉลี่ยได้

ทุกรายการ 

  

 

ลงลงช่ือ…………………………………ผูเ้สนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                                  (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                  (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานกลุม่งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ14ศศช่ือโครงการ: โครงการประกวด อาสาสมัครสาธารณสุข ดีเด่น 11 สาขา ปีงบประมาณ พศศศ2564   

วัตถุประสงค ์     

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         

(3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน

เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      

(8) 

ผู้รับผิดชอบ  

(9) 

1ศเพื่อส่งเสรมิให้

มีต้นแบบ อสมศ

ที่ปฏิบัติงาน

ดีเด่น 11 สาขา 

1. อสมศในเขต

อ าเภอบึงสาม

พัน 1,200 คน 

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการ

ประกวด อสมศดีเด่น 11 สาขา

แก่คณะกรรมการการประกวด 

และผูร้ับผดิชอบในระดับต าบล 

2.ประกวด อสมศดีเด่น ระดับ

ต าบล 11 สาขา 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนา

ศักยภาพ อสมศ 11 สาขา 

4.ประกวด อสมศดีเด่น ระดับ

อ าเภอ 

งบเงินบ ารุง  97,600บาท 

กิจกรรมที่ 1 งบฯ 3,000 บาท 

- ค่าอาหาร และอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม จ านวน 30 คนๆละ 

100 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  

กิจกรรมที่ 2 งบฯ33,000 บาท 

- ประกวด อสมศระดบัต าบล ๆ

3,000 บาท 

เป็นเงิน 33,000 บาท 

1 ธันวาคม 

2563 ถึง 30 

กันยายน 

2564 

1ศมีการประชุมช้ีแจง

แนวทางการประกวด 

อสมศดเีด่น 11 สาขา 

ปี 2564 

2ศมีการประกวด   

อสมศดเีด่นในระดับ

ต าบลและอ าเภอ 

มี อสมศดเีด่น ระดับ

อ าเภอ 11 สาขา 

มี อสมศดีเ่ด่นระดับ

อ าเภอผ่านเข้าไป

เป็นตัวแทนจังหวัด

ประกวดระดับเขต 

อย่างน้อย 8 สาขา 

กลุ่มงาน

สุขภาพภาค

ประชาชน 

(นายจิราธิป 

ด่อนแจ้ง) 

 

         

 

 
 



28 

 

 
โครงการที่ศ14ศช่ือโครงการ: โครงการประกวด อาสาสมัครสาธารณสุข ดีเด่น 11 สาขา ปีงบประมาณ พศศศ2564 (ต่อ)   

วัตถุประสงค์      

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         

(3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน

เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      

(8) 

ผู้รับผิดชอบ  

(9) 

   กิจกรรมที่  3 งบ 20,800 บาท 

-  ค่าอาหาร และอาหารว่าง มื้อ

ละ 100 บาท ส าหรับผู้เข้าร่วม

ประชุมเชิงพัฒนาศักยภาพ    

อสมศ จ านวน 2 รุ่นๆละ68คน 

เป็นเงิน 13,600 บาท  

- ค่าตอบแทนวิทยากร 

รุ่น ละ 6 ช่ัวโมง จ านวน 2 รุ่น 

เป็นเงิน 7,200 บาท 

กิจกรรมที่  4 งบ 40,800 บาท 

1ศ ค่าอาหาร และอาหารว่าง 

ผู้เข้าร่วมประกวด ผู้รบัผิดชอบ

ของต าบลและคณะกรรมการ 

จ านวน 136 คนๆละ 100 บาท 

เป็นเงิน 13,600 บาท  

2ศค่าวัสดสุ านักงาน เพื่อท า

เอกสารแนวทางการประกวด 

จ านวน 3,000 บาท 
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วัตถุประสงค์      

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         

(3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน

เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      

(8) 

ผู้รับผิดชอบ  

(9) 

   3ศค่าตอบแทนคณะกรรมการ

จ านวน 22 คนๆละ 300 บาท

เป็นเงิน 6,600 บาท 

4ศค่าใบประกาศพร้อมกรอบ 

จ านวน 11 ใบ ๆละ 100 บาท 

เป็นเงิน 1,100 บาท 

5ศเงินรางวัล สาขาละ 1,500 

บาท จ านวน 11 สาขาเป็นเงิน 

16,500 บาท 

 

     

 

         

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                                  (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                  (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 

หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานศกลุม่งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบรูณ์ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข      ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์    ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ15ศศศชื่อโครงการ: แผนควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พศศศ 2564  

วัตถุประสงค์      (1) เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมา

ย     (2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         

(3) 

แหล่งงบประมาณ

และจ านวนเงิน

งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      

(8) 

ผู้รับผิดชอบ  

(9) 

1ศเพื่อให้หน่วยบริการ 
สามารถจัดบริการ
สุขภาพตามกลุม่วัย      
ได้อย่างเหมาะสม ในการ
เยี่ยมติดตาม เฝาูระวัง 
และดูแลผู้ปุวยในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ หรือรับไว
รักษาต่อเนื่อง 

รพศสตศใน
พื้นที่อ าเภอ
บึงสามพัน 

 

1ศประชุมชี้แจงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศสุขภาพ 43 
แฟูม HDC จังหวัดเพชรบูรณ ์2 
ครั้ง 

2.ออกนิเทศติดตามผลงาน
ระบบสารสนเทศสุขภาพ 43 
แฟูม HDC จังหวัดเพชรบูรณ ์2 
ครั้ง 

งบประมาณ 
รพศบึงสามพัน
5,000บาท 1ศ
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม10คน x 
100 บาท x 2 มื้อ
จ านวน 2 ครั้ง 
เป็นเงิน 2000 บาท 

ตศคศ63 - 
กศยศ64  

 

1ศร้อยละของหน่วย
บริการมีการบันทึก
และตรวจสอบ
คุณภาพข้อมลู 43 
แฟูม (HDC) 
กระทรวง
สาธารณสุขและ
สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสุขภาพได ้

 

1ศคุณภาพข้อมลู43 
แฟูม (HDC) และ
สามารถแลกเปลี่ยน 

ข้อมูลสุขภาพได้
(Health 
Inf0rmati0n 
Exchange) 

 

1ศร้อยละของ
จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมลู 

2ศร้อยละของหน่วย
บริการที่เป็น 
Smart H0spital 

(นายจิราธิป 
ด่อนแจ้ง)  

 

 
ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                                  (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                  (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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โครงการที่ศศ15ศศศช่ือโครงการ: แผนควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พศศศ 2564 (ต่อ) 

วัตถุประสงค์      

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         

(3) 

แหล่งงบประมาณ

และจ านวนเงิน

งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      

(8) 

ผู้รับผิดชอบ  

(9) 

2ศเพื่อให้

หน่วยงานมีการ

ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทลั

ในการจัดบริการ

ตามนโยบาย

โครงการ Smart 

H0spital   

  2ศค่าวัสดุ 3,000 

บาท 

 2.ประชาชนไดร้ับ

บริการทีท่ันสมัย 

สะดวก รวดเร็ว 

3.ลดภาระงานให้กับ

บุคลากรในหน่วย

บริการดา้นการ

จัดเก็บและบันทึก

ข้อมูล 

2ศSmart 

Place/Infrastructure

, Smart T00ls, 

Smart Services 

  

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                                  (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                  (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพนั                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานส่งเสรมิสขุภาพ (งานตาต้อกระจก ) 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ16ศศศช่ือโครงการ: โครงการคัดกรองต้อกระจกในผูสู้งอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์   

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณ
และจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศเพื่อเพิ่มการ

เข้าถึงการรับ

บริการดา้นสุขภาพ

ของ กลุ่ม DM/HT

และ ผูสู้งอาย ุ

2ศเพื่อเปิดโอกาส

ใหก้ลุ่ม DM/HT 

ผู้สูงอายไุด้รับการ

คัดกรองโรคตาต้อ

กระจกและส่งต่อ

เข้ารับการผ่าตดั

อย่ารวดเร็ว 

1.ผู้สูงอายุ 60 

ปีขึ้นไปในเขต 

โซนตะวันออก 

2ศผู้สูงอายุ 60 

ปีขึ้นไปในเขต 

โซนตะวันตก 

 

1ศประชาสัมพันธ์การคัดกรอง 

ตา ต้อกระจก ให้แก่ กลุม่ 

DM/HT ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

2ศจัดกิจกรรมคัดกรองโรคต้อ

กระจกโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

ของรพศ/รพศสตศ ร่วมกับ อสมศ

ลงพื้นที่คัดกรองผู้สูงอายโุดย

อ่าน ตัว E ในระยะ 3 เมตร

พร้อมลงข้อมูลใน Visi0n2020 

งบ  โรงพยาบาลบึง
สามพัน15,120 
บาท  
กิจกรรมที่ 2 งบ 
15,120 บาท  
ค่า 0T ทีมจักษุ
แพทย์รพศวิเชียรบุร ี
1ศจักษุแพทย์ 1 คน
x1,200 บาท(2วัน) 
เป็นเงิน 2,400 บาท 

7 กุมภาพันธ์  
2564- 
7 สิงหาคม 
2564 

1ศ กลุ่ม DM/HT และ

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ได้รับการคัดกรองตา

ต้อกระจก 

จักษุแพทย์โดยตรง 

และBlinding 

cataract พบจักษุ

แพทย์เพื่อพิจารณา

ผ่าตัด 

1ศผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น

ไปได้รับการตรวจ

สายตาพบความ

ผิดปกตไิดร้ับการส่ง

ต่อและรักษา 100 % 

1.กลุ่ม DM/HTและ

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ในเขตอ าเภอบึงสาม

พันได้รับการคัด

กรองสายตา

มากกว่าร้อยละ 90 

2.ผู้ปุวย Blinding 

cataract ไดร้ับส่ง

ต่อเพื่อผ่าตดัภายใน 

30วัน มากกว่าร้อย

ละ 85 

กลุ่มงาน

ส่งเสริมสุขภาพ 

(นายจิราธิป 

ด่อนแจ้ง) 
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โครงการที่ศศ16ศศศชื่อโครงการ: โครงการคัดกรองต้อกระจกในผูสู้งอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (ต่อ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณ
และจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ(์0utc0me) 
(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

3ศเพื่อลดการ

สูญเสียการ

มองเห็นจากโรค

ตาต้อกระจก 

4ศเพื่อพัฒนา

ระบบและ

ขั้นตอนการ

ตรวจคัดกรอง 

 

 3.ประสานขอทีมจักษุแพทย์ 
รพศ วิเชียรบุรี ช่วยลงตรวจคดั
กรองต้อกระจกในพ้ืนท่ี
เปูาหมาย  
4ศส่งต่อผู้ปุวย Blinding 
cataract พบจักษุแพทย์เพื่อ
พิจารณาผ่าตดั 
 

2ศพยาบาลวิชาชีพ 4 
คนx600 บาท(2วัน) 
เป็นเงิน 4,800 บาท 
3ศจพศสาธารณสุข 
1 คน x480บาท
(2วัน) เป็นเงิน 960 
บาท 
4ศผชศพญบศ2 คน 
x480บาท(2วัน) 
เป็นเงิน 960 บาท 
4ศผชศคนไข้ 2 คน 
x300บาท(2วัน) 
เป็นเงิน 1,200 บาท 
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โครงการที่ศศ16ศศศชื่อโครงการ: โครงการคัดกรองต้อกระจกในผูสู้งอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (ต่อ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กจิกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณ
และจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ(์0utc0me) 
(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

3ศเพื่อลดการ

สูญเสียการ

มองเห็นจากโรค

ตาต้อกระจก 

4ศเพื่อพัฒนา

ระบบและ

ขั้นตอนการ

ตรวจคัดกรอง 

  5.ค่าอาหารกลางวัน 

30 คนๆละ 2 มื้อๆ

ละ 50 บาท เป็นเงิน 

3,000 บาท

ค่าอาหารกลางวัน

และเครื่องดื่ม 30

คนๆละ 2 มื้อๆละ 

30 บาท เป็นเงิน 

1,800 บาท 

     

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                                  (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                  (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบติัการภายใตโ้ครงการตามแผนปฏิบติัราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพนั  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานศศโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลราหลุ ต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพันศศ 
ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศพัฒนาศักยภาพ อสมศ ศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศศ17ศศศศชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน โรงพยาบาลสุขภาพต าบลราหลุ ปี 2564  

วัตถุประสงค์ 
   (1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 
   (3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศ เพื่อให้ อสมศ 
มีความเข้มแข็ง 
เป็นแกนหลัก 
การจัดการ 
สุขภาพ 
ภาคประชาชน 
อย่างยั่งยืน 

อสมศในเขต 
รับผิดชอบของ 
โรงพยาบาล 
ส่งเสริม 
สุขภาพ 
ต าบลราหุล 
จ านวน 67  
คน 

1ศประชุม อสมศอยา่งต่อเนื่อง 1 
เดือน/ครั้ง เพ่ือให้ความรู้ และ 
พัฒนาแนวทางการด าเนินงาน 
สาธารณสุขในชุมชน 
2ศด าเนินงานสุขภาพภาค 
ประชาชน 14 องค์ 
ประกอบโดย เจ้าหน้าที/่อสมศ 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห ์
3ศจัดกิจกรรมรณรงคส์่งเสริม 
สุขภาพและปูองกันโรค 

งบ P&P Basic Services 
จ านวน24,390 บาท 
กิจกรรมที่ 1  
1ศค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 67 คน X50 
บาท x4 ครั้ง 
เป็นเงิน 13,400บาท 
2ศค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่มจ านวน 67 คน 
X 25 บาท x4 ครั้ง 
เป็นเงิน 6,700บาท 
3ศค่าวัสดุ 4,290 บาท 

มศคศ64 - 
เมศย 64 

1ศร้อยละ 95 ของอสมศเข้า 
ประชุมอย่างต่อเนื่อง 
2ศร้อยละ 95 ของ อสมศ  
ด าเนินงานสุขภาพภาค 
ประชาชน 14 องค์ประกอบ  
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห ์
3ศมีการจัดกิจกรรมรณรงค ์
ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค 
ในวัน อสมศแห่งชาติ 

1ศอสมศมสี่วนร่วมใน 
การด าเนินงานตาม 
นโยบายของ 
กระทรวง
สาธารณสุข 
และกิจกรรมด้าน 
สาธารณสุขใน
หมู่บ้าน 
/ชุมชน อย่าง
ต่อเนื่อง 
และยั่งยืน 

1ศอสมศมสี่วนร่วม 
ในการด าเนินงาน 
ตามนโยบายของ 
กระทรวงสาธารณ 
สุขและกิจกรรม 
ด้านสาธารณสุข 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
อย่างน้อยร้อยละ 
95 

นายสมพร 
มาทอง 

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                                  (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                  (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 

หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานศศศศศศศศศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรมีงคล  อ าเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ศศ 
ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศศ18ศศศศโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชน ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2564ศศศศ 

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียดงบประมาณ 
(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพ แกนน า

ชุมชน ต าบล

ควบคุมโรคเข้มแข็ง

แบบยั่งยืน ปี 2564 

1. อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
จ านวน 110 คน 
2.คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ระดบั
ต าบล จ านวน  10  
คน 
รวม 120 คน 

1ศ  จัดท าโครงการเสนอ  เพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แก่อาสาสมัครสาธารณสุข และ
คณะกรรมการหมู่บา้น  ระดับ
ต าบล จ านวน 120 คน 1 วัน 
3.   ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ 
ผ่านขอกระจายข่าว โดยผู้น า
ชุมชน 
4ศ   มีการเฝูาระวังและควบคุม
โรคในชุมชน  กรณีมีการเกดิ
โรคในพื้นที ่
5. ประเมินผล การทดสอบ
ความรู้ ก่อน และหลังการ
อบรม 

 

งบ P&P Basic Services 
รวม 28,510บาท 
(สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบบาทถว้น) 
1ศ ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
ขนาด 1.5*2 เมตร     เป็นเงิน       
360  บาท 
2ศ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ แบบR0llup 
SRRT    ให้ความรู้ ในชุมชน     
จ านวน 11 ปูาย ปูายละ  595 บาท   
เป็นเงิน   6,545 บาท 
3ศ ค่าคู่มือ ความรู้ ในการดแูล เฝาูระวัง 
ควบคุมโรค และอุบตัิเหตุในชุมชน
จ านวน 120 เล่มๆละ 35 บาท   เป็น
เงิน   4,200  บาท 

 

มกราคม 64–

มิถนุายน 64 

แกนน ากลุ่ม

อาสาสมัคร

สาธารณสุข และ

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน  ระดบั

ต าบล จ านวน  

120  คน   

 

1 ผู้เข้ารับการ
อบรม มีความรู้
มีศักยภาพ ด้าน
ความพร้อมใน
การดูแล เฝูา
ระวัง ควบคุม
โรค และ
อุบัติเหตุใน
ชุมชน มากกว่า
ร้อยละ 80 

2. มีทีมเฝูาระวัง
สอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว 
(Surveillance)
พร้อมในการ
ดูแล เฝูาระวัง 
และควบคมุโรค 

1.  ร้อยละ 80 

ของผู้เข้ารับการ

อบรม  มีความรู้

เรื่องโรคติดต่อที่

ต้องเฝูาระวัง

ทางระบาด

วิทยา 

2ศ  ร้อยละ 80

ของหมู่บ้าน  มี

การเฝาูระวัง

และให้ความรู้ใน

การควบคุมโรค

โดยแกนน า

ชุมชน 

 

นายศักดิ์ดา  

กรมกอง 
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โครงการที่ศศ18ศศช่ือโครงการ ศศศโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชน ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2564  (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ 

(1) 
เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

 
 

  
 

4. ค่าวัสดุการอบรมเป็นเงิน605  
บาท 
5 ศค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้
เข้าอบรม  120  คนๆละ  1  
มื้อๆละ 50 บาท  เป็นเงิน 
6,000  บาท 
6 ศค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้
เข้าอบรม 120 คนๆละ  2  
มื้อๆละ 25 บาท  เป็นเงิน  
6,000  บาท 
7ศ ค่าตอบแทนวิทยากร  
จ านวน 2 ท่านๆละ 4 ช่ัวโมงๆ
ละ 600 บาท  รวมเป็นเงิน  
4,800  บาท 
 
 

  3. มีระบบการเฝูา
ระวังปูองกัน
โรคตดิต่อใน

ชุมชนที่มีความ
เข้มแข็ง  สามารถ
ควบคุมปูองกัน

โรคได้อย่าง
ทันท่วงที 

  

 
 
 

ลลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                                  (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                  (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 

หน่วยงาน/กลุม่งาน/งาน โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลซับสมพงษ์ 
ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข  แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565   แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข    ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์  ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ19ศศศชื่อโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนต าบลซับไม้แดง ปี 2564  
วัตถุประสงค์ 

(1) 
เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 
(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียดงบประมาณ 
(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1ศอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน มีความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
2ศเพื่อสร้างการ
บริการเชิงรุก ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค การ
รักษาและการฟื้นฟู
สมรรถภาพของ
ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน
ต าบลซับไม้แดง 
จ านวน 143 คน 

1ศอบรมฟื้นฟูความรู้ให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P&P Basic services โรงพยาบาล
บึงสามพัน จ านวน 55,210 บาท 
(ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) 
กิจกรรมที่ 1 งบฯ 20,610 บาท 
1ศค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 143
คน x 25 x บาท x 2มื้อ เป็นเงิน 
7,150บาท 
2ศค่าอาหารกลางวัน 143คน  x 50
บาท เป็นเงิน 7,150บาท 
3ศค่าวิทยากร 6 ช่ัวโมง x 500บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
4ศค่าปูายไวนลิ กว้าง 1 มศxยาว 3 มศ 
x 150บาท เป็นเงิน 450บาท 
5ศค่าเอกสาร 143 ชุด x20 บาท 
เป็นเงิน 2,860บาท  

ธศคศ63–กศยศ
64 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านมีความรู้
ในการปฏิบัติงาน
ด้านส่งเสริม
สุขภาพ และ
ปูองกันโรคใน
ชุมชน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 
และปูองกันโรค 
ในชุมชน 

ผู้อบรมมีความรู้
ตามเกณฑ์ด้าน
การส่งเสริม
สุขภาพ และ
การปูองกันโรค 
ร้อยละ 90 

นายภูชิต   
สินธุมาลา 
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โครงการที่ศศ19ศศศชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนต าบลซับไม้แดง ปี 2564 (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ 

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียดงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 

(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

3ศเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของชมรม

อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านในต าบลซับ

ไม้แดงให้มี

ศักยภาพใน  การ

ด าเนินงานส่งเสรมิ

สุขภาพและปูองกัน

โรค 

 

อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านต าบลซับ

ไม้แดง จ านวน 143 

คน 

2ศอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านฝึกทักษะท า

กิจกรรมด้านส่งเสรมิสุขภาพ 

ปูองกันโรค และฟื้นฟู

สมรรถภาพในชุมชน 

กิจกรรมที่ 2 งบฯ 34,600 บาท 

1ศค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 143

คน x 25 x บาท x 2มื้อ x 2 วัน 

เป็นเงิน 14,300บาท 

2ศค่าอาหารกลางวัน 143คน  x 50

บาท x 2 วัน เป็นเงิน 14,300บาท 

3ศค่าวิทยากร 6 ช่ัวโมง x 500บาท 

x 2 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท 

 

ธศคศ63–กศยศ

64 

อาสาสมัคร

สาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านมี

ทักษะในการ

ปฏิบัติงานด้าน

ส่งเสริมสุขภาพ 

ปูองกันโรค และ

ฟื้นฟู

สมรรถภาพใน

ชุมชน 

1ศประชาชนไดร้ับ

คัดกรองความ

เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง  

2ศประชาชนไดร้ับ

คัดกรองความ

เสี่ยงโรควัณโรค 

3ศผู้สูงอายุได้รับ

ความกรอง ADL 

4ศผู้ปุวยติดเตียง

ได้รับการดูแล

ระยะยาว 

 

ผู้อบรมมีทักษะ

ตามเกณฑ์ด้าน

การส่งเสริม

สุขภาพ การ

ปูองกันโรค และ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ร้อยละ 90 

นายภูชิต   

สินธุมาลา 

 
 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                                  (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                  (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานศศศศศศศศศศศศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินดาดน้อยศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ20ศศศช่ือโครงการ :โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคลดพุง สุขภาพดี ด้วยมือเรา ปี 2564ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ   

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 
(3) 

แหล่งงบและจ านวนเงิน
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1ศ เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงโรคความ
ดันโลหติสูงและ
โรคเบาหวาน มี
ความรู้ในการดูแล
ตนเองอย่างถูกต้อง
ตามหลัก 3 อศ 2 สศ 
2ศ เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โรคความดันโลหิต
สูงและ
โรคเบาหวาน 

1ศ ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูงและ
โรคเบาหวานปี 63
จ านวน 55 คน 
2. อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านต าบลซับ
สมอทอด จ านวน 
61 คน 
 

1. จัดประชุมชี้แจงโครงการ
และวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานให้แก่คณะท างาน
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบ 
2. กิจกรรมคัดกรองโรคความ
ดันโลหติสูงและเบาหวานช่ัง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง ค านวณ 
BMI และวัดรอบเอว ก่อนเข้า
ร่วมโครงการ 
3ศ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมลดโรค
ลดเสี่ยงด้วยหลัก 3 อศ 2 สศ  

1ศ ปูายไวนิลโครงการ ขนาด 1ศ2 
x 2.4 เมตร จ านวน 1 ปูายๆ ละ 
500 บาท 
             เป็นเงิน 500 บาท 
2. ค่าคู่มือการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมตามหลัก 3 อศ 2 สศ 
จ านวน 55 เล่มๆละ 20 บาท  
          เป็นเงิน 1,100 บาท 
3ศ ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 2 
ท่านๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท  
(2 x 3 x 600) 
          เป็นเงิน 3,600 บาท 

ตุลาคม 2563 
- 

กันยายน 
2564 

1ศ ให้ความรู้เรื่อง
การดูแลตนเอง
อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามหลัก 
3 อศ 2 สศ แก่
ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงต่อโรคความ
ดันโลหติสูงและ
โรคเบาหวาน 
2ศ ส่งเสรมิและ
รณรงค์การ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ  

1ศ ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน มี
ความรู้ในการดูแล
ตนเองอย่าง
ถูกต้องตามหลัก 3 
อศ 2 สศ 
2. ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน   

1ศ ร้อยละ 80 
ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคความ
ดันโลหติสูงและ
โรคเบาหวาน มี
ความรู้ในการ
ดูแลตนเองอย่าง
ถูกต้องตามหลัก 
3 อศ 2 สศ 
 

นายสุทธิพงษ์  
แก้วดวงดี  
ผอศรพศสตศ 
หินดาดน้อย 
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โครงการที่ศศ20ศศศช่ือโครงการ :โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคลดพุง สุขภาพดี ด้วยมือเรา ปี 2564 (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 
(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 
(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 
(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน และคณะ
ครูและเจ้าหน้าท่ี 
หน่วยงานราชการ
ในพื้นที่มีการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
ได้เหมาะสม 
3ศ เพื่อให้อัตราปุวย
รายใหม่ด้วยโรค
ความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน
ของประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงในพ้ืนท่ี 

3ศ เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหิน
ดาดน้อยจ านวน 7 
คน 
4ศ เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบลซับสมอทอด 
จ านวน 30 คน 
5ศ คณะครูและ
เจ้าหน้าท่ีโรงเรียน
บ้านตะกรดุหิน 
จ านวน 5 คน 

4ศส่งเสรมิและรณรงค์การ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร ลดหวาน มัน 
เค็ม และการออกก าลังกาย
ตามบริบทหรือความสนใจ
ของแต่ละบุคคล 
5ศ กิจกรรมคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานช่ังน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง ค านวณ BMI และ
วัดรอบเอว หลังเข้าร่วม
โครงการ 
6ศ กิจกรรมประกวดบุคคล
ต้นแบบ ในประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและคณะครูและ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
ราชการที่สามารถ
ปรับเปลีย่น  

4ศ ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 
มื้อๆ ละ 50 บาท จ านวน 55 
คน 
(1 x 50 x 55) 
        เป็นเงิน 2,750 บาท 
5ศ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
จ านวน 55 คน(2 x 25 x 55) 
        เป็นเงิน 2,750 บาท 
6. คู่มือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามหลัก 3 อศ 2 สศ 
จ านวน 103 เล่มๆละ 20 บาท  
        เป็นเงิน 2,060 บาท 
7. ค่าปูายไวนิลรณรงค์การ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมตามหลัก 
3 อศ 2 สศ ขนาด 1ศ2 x 2.4 
เมตร จ านวน 8 

 บริโภคอาหาร 
ลดหวาน มัน 
เค็มและการ
ออกก าลังกาย
ตามบริบทหรือ
ความสนใจของ
แต่ละบคุคล 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน และคณะ
ครูและเจ้าหน้า
หน่วยงานราชการ
ในพื้นที่มีการ
ปรับเปลีย่น 
พฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
ได้เหมาะสม 
3. อัตราปุวยด้วย
โรคเรื้อรังของ
ประชาชนและ 
คณะครูและ
เจ้าหน้าท่ีในพื้นที่
ต าบล 

2. ร้อยละ 60
ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน  
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน และคณะ
ครูและเจ้าหน้า
หน่วยงานราชการ
ในพื้นที่มีการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมได้
เหมาะสม 
3ศ ผู้ปุวยรายใหม่
ด้วยโรคความดัน
โลหิต 
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โครงการที่ศศ20ศศศช่ือโครงการ :โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคลดพุง สุขภาพดี ด้วยมือเรา ปี 2564 (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 
(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 
(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 
(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

ลดลง  พฤติกรรม ลดโรค ลดพุง ได้
ดีเยี่ยม 
7. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ ปัญหา  
อุปสรรค ์
 

ปูายๆ ละ 500 บาท(จ านวน 5 
หมู่บ้านๆละ 1 ปูาย, หน่วยงาน
ราชการจ านวน 3 หน่วยงานๆ
ละ 1 ปูาย) 
        เป็นเงิน 4,000 บาท 
8ศ ค่าของรางวัล 
    - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
จ านวน 3 รางวัล 
(1,000, 800, 500) 
    - อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 1 รางวัล 
(1,000) 
   - หน่วยงานราชการหน่วยงาน
ละ 1 รางวัล(1,000) 
        เป็นเงิน 6,300 บาท  
 
 

  ซับสมอทอดลดลง สูงและ
โรคเบาหวานใน
พื้นที่ไม่เกินร้อยละ 
5 
 

 

 
 
 

 

โครงการที่ศศ20ศศศช่ือโครงการ :โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคลดพุง สุขภาพดี ด้วยมือเรา ปี 2564 (ต่อ) 
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วัตถุประสงค์ 
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 
(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 
(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 
(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

   9ศ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจดั
อบรมโครงการ 
        เป็นเงิน 4,700 บาท 
 

รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 
             27,760 บาท 

     

 
 
 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                                  (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                  (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
หน่วยงาน/กลุม่งาน/งาน โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลวังพิกุล ต าบลวังพิกุล อ าเภอบึงสามพัน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข      ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์    ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ21ศศศช่ือโครงการ:โครงการควบคุมปูองกันและค้นหาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่เชิงรุกในต าบลวังพิกุล อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์     

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะ 

เวลา
ด าเนินการ 
(5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ อสมศ
ในการดูแล
ผู้ปุวยวัณโรค
ด้วยวิธี D0T 

2ศ เพื่อเร่งรัดการ
ค้นหาผู้ปุวยวณั
โรครายใหม่  

 

1.อสมศต าบล
วังพิกุล 165 
คน 

 

1ศจัดอบรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการเรื่องวัณโรคและ
การดูแลผู้ปุวยด้วยวิธDี0T 

2.คัดกรองค้นหาผู้ปุวยวัณ
โรครายใหม่เชิงรุกในชุมชน  

 

 

งบประมาณ PP basic 
service จ านวน 24,900  
บาท 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการค้นหาและ
ติดตามผู้ปุวยวณัโรค 

1ศ1ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
165 คน X 50บาท 

เป็นเงิน 8,250 บาท 

1ศ2ค่าอาหารว่าง จ านวน 
165 คน X 25 บาท X 2 มื้อ 

ตศคศ63 

- 

กศยศ64 

1ศร้อยละ 80 ของ  

อสมศมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรควัณ
โรคและสามารถคดั
กรองวัณโรค ด้วย
แบบสอบถามคัด
กรองวัณโรค  

2ศร้อยละ 80 ของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคัดกรองวัณ
โรคในชุมชน 

 

1ศประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการตรวจ
คัดกรองวัณโรคและ
หากผิดปกติได้รับ
การส่งต่อเพื่อเข้าสู่
กระบวนการรักษา
ตามมาตรฐาน  

2ศ ผู้ปุวยวัณโรค
ได้รับการดูแลก ากับ
การกินยาทุกราย 
ลดอัตราการขาดยา
ในผู้ปุวยวัณโรค  

1ศอัตราการค้นหา
วัณโรครายใหม่
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 

2ศอัตราความส าเร็จ
ของการรักษาวัณ
โรค ร้อยละ 100 

3ศ อัตราการขาดยา 
วัณโรค ร้อยละ 0 

 

 นศสศวราภรณ ์

มาตรสมบตั ิ
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โครงการที่ศศ21ศศศชื่อโครงการ:โครงการควบคุมปูองกันและค้นหาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่เชิงรุกในต าบลวังพิกุล อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์(ต่อ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะ 

เวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

   1.4ค่าปูายไวนิล จ านวน 1 
ปูาย เป็นเงิน 500 บาท 
1.5ค่าวิทยากร ช่ัว โมงละ 
600 บาท x 6 ช่ัวโมง X 1 
วัน เป็นเงิน 3,600 บาท 
รวมเป็นเงิน 23,900 บาท 
กิจกรรมที่  2 ออกคัดกรอง
ค้นหาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ 
2.1ค่าแบบคัดกรอง แผ่นละ 
1 บาท X 1,000 ชุด เป็นเงิน 
1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท 

     

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                                  (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                  (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์

 

 
       

 



46 

 

แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 

หน่วยงาน/กลุม่งาน/งาน.       โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพต าบลวังพิกุล 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ22ศศศช่ือโครงการ ลดหวาน มัน เค็ม ลดโรคเรื้อรัง 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณ
และจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศเพื่อลดอัตรา
การเกิดผู้ปุวย
โรคความดัน
โลหิตสูงรายใหม ่
2ศเพื่อเสรมิสรา้ง
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
รับประทาน
อาหาร ลดหวาน 
มัน เค็ม 

ประชากร
ต าบลวังพิกุล 
จ านวน 50 
คน 

1ศส ารวจพฤติกรรมการบรโิภค
อาหาร ในชุมชน 
2ศ คืนข้อมูลให้ชุมชน 
3ศ กิจกรรมวัดรอบเอวและให้
ความรู้เกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารลด หวาน มัน เค็ม 
4ศกิจกรรมติดตามผลการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

งบประมาณ PP 
basic service 
จ านวน 7,100  
บาท 
1ศค่าปูายโครงการ 
ขนาด1*2 เมตร 
จ านวน 1 ปูาย เป็น
เงิน 500 บาท 
2ศค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ลด
หวานมันเค็ม ลดโรค
เรื้อรัง ขนาด 
80*150 เซนติเมตร  
 
 
 
 
 

พศยศ 2563 -
กศยศ 2564 
 
 
 

1ศกลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารลด
หวาน มัน เค็ม มาก
ขึ้น  
2ศอัตราการเกิดโรค
เรื้อรังในชุมชนลดลง 
 

กลุ่มเปูาหมายมีการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร 
ลดหวาน มัน เค็ม 
มากขึ้น 

1ศกลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
รับประทานอาหาร
ลดหวาน มัน เค็ม 
มากขึ้น ร้อยละ 80 
2ศอัตราการเกิดโรค
เรื้อรังในชุมชนลดลง 
ร้อยละ 10 
 

วิจิตรา ก าแพง
งาม พยาบาล
วิชาชีพ
ปฏิบัติการ  

 
 
 
 
 
 
 
 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมใน
แผนงาน/
โครงการ         

(3) 

แหล่ง
งบประมาณ
และจ านวน

เงิน
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 
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โครงการที่ศศ22ศศศช่ือโครงการ ลดหวาน มัน เค็ม ลดโรคเรื้อรัง(ต่อ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

   1 ปูายเป็นเงิน 350 บาท 
3ศค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
1 มื้อๆละ 25 บาทจ านวน 
50 คนเป็นเงิน 1,250 บาท 
4ศค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ
ละ 50 บาท จ านวน 50 คน
เป็นเงิน 2,500 บาท 
5ศค่าธงลดหวานมันเค็ม 
จ านวน 50 ช้ินๆละ 50 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท  

     

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                                  (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                  (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์

 

 

 

 

 

 

  



48 

 

แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจงัหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ23ศศศช่ือโครงการ: ส่งเสริมสุขภาพแกนน าผู้สูงอายุ  

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

เพื่อให้วัยท างาน
ตอนปลาย 
ผู้สูงอายุกลุ่มตดิ
สังคม เตรียม
ความพร้อมใน
การดูแลสุขภาพ
และมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึง
ประสงค ์
 
 

 แกนน า
ผู้สูงอายุ วัย
ท างานตอน
ปลาย 
ผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดสังคม ใน
พื้นที่
รับผิดชอบ 
รพศสตศซับ
บอน จ านวน 
100 คน 

อบรมเตรียมความพร้อมในการ
ดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์  
 
นิทรรศการผลงานผู้สูงอายุ และ
การดูแลสุขภาพส าหรับผูสู้งอาย ุ
 

 

งบประมาณ PP&P 
23,025 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  จ านวน 100 คน 
ๆละ 25 บาท  จ านวน 2 มื้อ  
เป็นเงิน 5,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  
คน ๆละ 50 บาท  เป็นเงิน 
5,000 บาท 
- ค่าวัสดุอื่นๆ 3,000 บาท - 
- ค่าจ้างเหมาจัดแสดง
นิทรรศการผลงานผู้สูงอายุ 
และการดูแลสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุ จ านวน 2,500 
บาท  

มีนาคม 
2564 –  
สิงหาคม
2564 

แกนน าผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดสังคม ผ่านการ 
อบรมเตรียมความ
พร้อมในการดูแล
สุขภาพและมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค์  

ร้อยละของแกนน า
ผู้สูงอายุกลุ่มตดิ
สังคมมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

แกนน าผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดสังคม มี
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

รพศสตศซับ
บอน 
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โครงการที่ศศ23ศศศชื่อโครงการ: ส่งเสริมสุขภาพแกนน าผู้สูงอาย ุ

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

   - ค่าคู่มือการอบรม จ านวน 
50 เล่มๆละ 45 บาท เป็นเงิน 

2,250 บาท 
- ค่าปูายไวนิวประกอบการ
จัดโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
675 ขนาด 1ศ5* 3 เมตร 

ราคา 675 บาท 
 

     

 

 
 
 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                                  (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                  (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 

หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานศศศรพศสตศหนองแจงศศ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ24ศศศช่ือโครงการ:ศศศศศศศศโครงการปูองกันการระบาดโรคไขเ้ลือดออก รพศสตศหนองแจง ประจ าปี 2564ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ   

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     (2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (5) 

ผลผลติ 
(0utput)(6) 

ผลลัพธ์
(0utc0me)(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศเพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนทุก
ครัวเรือนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ร่วมมือในการ
ควบคุม ปูองกัน 
โรคไขเ้ลือดออก
อย่างเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง 

1. ทุกหมู่บ้านในต าบล
หนองแจง 
2ศ อสมศต าบลหนอง
แจงทุกคน 

1ศอสมศทุกหมู่บ้าน
(165คน) มีกิจกรรมออก
ส ารวจลูกน้ ายุงลาย ใส่
ทรายทีมีฟอส แบบไขว้
หมู่บ้าน ทุก 3 เดือน
จ านวน  3 ครั้ง 
 

งบประมาณศศศศศศ41,175 บาท
ศศศศศ 
กิจกรรม รณรงค์ส ารวจ ใส่
ทรายๆท าลายแหล่งฯ  
- ค่าอาหารว่าง 165 คน คน
ละ 25บาท เป็นเงิน 4,125 
บาท จ านวน 3 ครั้ง  เป็นเงิน 
12,375 บาท  

 

ตุลาคม 2563 ถึง 
กันยายน 2564 

ประชาชน ใน 
ตศ หนองแจง มี
กิจกรรม/พฤตกรรม
ในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออกอย่าง
ต่อเนื่อง 

1ศอัตราปุวยด้วย
โรคไขเ้ลือดออก
ลดลง 
2ศหน่วยงาน
ราชการปลอดลุก
น้ ายุงลาย 100 
เปอร์เซ็นต ์

อัตราปุวยไม่เกิน 
50 ต่อแสน
ประชากร 

นายสมหวัง  
จันมา 
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โครงการที่ศศ24ศศศชื่อโครงการ:ศศศศศศศศโครงการปูองกันการระบาดโรคไขเ้ลือดออก รพศสตศหนองแจง ประจ าปี 2564ศ(ต่อ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)(6) 

ผลลัพธ์
(0utc0me)(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

2ศ เพื่อท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลายในชุมชน 
3ศ เพื่อเป็นการ
เฝูาระวังและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

   - ค่าอาหารกลางวัน 165 
คน คนละ 50บาท เป็นเงิน 
8,250 บาท จ านวน 3 ครั้ง  
เป็นเงิน 24,750 บาท 
-ค่าปูายกิจกรรมโครงการ 
450 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 41,175 

บาท 

     

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                                  (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                  (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานศศศรพศสตศหนองแจงศศ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ25ศศศช่ือโครงการ:ศศศศศศศศโครงการเด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน ประจ าปี 2564ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 
(3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์
(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  
(KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

1. เพื่อให้นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย มี
ความรู้ และทักษะ
ในการส่งเสริม
ปูองกัน และแก้ไข
ปัญหา ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ์ 
ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และ
สังคมในเบื้องต้นได ้
2. เพื่อให้นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย 
สามารถเผยแพร่
ความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัย และ
ช่วยเหลืองาน
อนามัยโรงเรียนแก่
เจ้าหน้าท่ี 

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา
ปีท่ี 4-5 ของ
โรงเรียนใน
เขต
รับผิดชอบ 
จ านวน 4 
โรงเรียนๆ ละ 
20 คน รวม
เป็นนักเรียน
ทั้งสิ้น 80 คน 
 
 
 
 
 

อบรมแกนน านักเรยีนต้นแบบ
ด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหา
ทุนโภชนาการในเด็ก 
 

งบประมาณศศศศศศ11,605 บาทศศศศศ 
กิจกรรม อบรมแกนน านักเรียน 
ต้นแบบด้านสุขภาพ 
ค่าตอบแทนวิทยากร  600 บาท  
x 3 ช่ัวโมง  เป็นเงิน 1,800 บาท 
-ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบ 
การอบรม 80 ชุด ชุดละ 15 บาท  
เป็นเงิน 1,200 บาท 
ค่าอาหารว่าง 80 คน  
คนละ 25บาท  
เป็นเงิน 2,000 บาท จ านวน 2 ครั้ง   
เป็นเงิน 4,000 บาท 

พฤษภาคม 
2563 ถึง 
กันยายน 2564 

1ศนักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการอบรม
แกนน านักเรียน
ต้นแบบด้าน
สุขภาพ 
2.นักเรียนต้นแบบ
ด้านสุขภาพ
เผยแพรค่วามรู้
ด้านสุขภาพ
อนามัย  

1ศนักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย 
ได้รับความรู้ 
และมีทกัษะใน
การส่งเสริม
ปูองกัน และ
แก้ไขปัญหา 
สุขภาพ 
2ศนักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย 
สามารถ
เผยแพรค่วามรู้
ด้านสุขภาพ
อนามัย และ
ช่วยเหลืองาน
อนามัย
โรงเรียนได ้
 

ร้อยละ 
68 
ของ
เด็กวัย
เรียน
(6-
14ปี) 
สูงดีสม
ส่วน 

นางสุจิตรา 
 นารานิติธรรม  
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วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 
(3) 

แหล่งงบประมาณ
และจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (5) 

ผลผลติ 
(0utput)(6) 

ผลลัพธ์
(0utc0me)(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

สาธารณสุข 
และครูอนามัย
โรงเรียนได ้
 

   
- ค่าอาหารกลางวัน 
80 คน คนละ 50 
บาท เป็นเงิน 4,000 
บาท  
-ค่าปูายกิจกรรม
โครงการ ขนาด 3*1 
เมตร เป็นเงิน 450 
บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 

11,450 บาท 

  และช่วยเหลืองาน
อนามัยโรงเรียนแก่
เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข และ
ครูอนามัยโรงเรยีน 

  

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข      ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์    ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ26ศศศชื่อโครงการ  การพัฒนาคุณภาพบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   

วัตถุประสงค ์     
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรม 
ในแผนงาน
โครงการ (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์
(0utc0me) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

เพื่อพัฒนาระบบ
การให้บริการ
งานแพทย์แผน
ไทยและ
สนับสนุนการใช้
สมุนพร 
 
 

-อสมศในเขต
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลบึง
สามพัน 

จ านวน20คน 

 

1ศ-ให้ความรู้เรื่อง
สมุนไพร 
-สอนการท า
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร
ใช้เองในครอบครัว 
2 ชนิด 
-มอบกล้าสมุนไพร 
 

 

งบประมาณ pp. 18,875บาท 
กิจกรรมที่ 1    13,775 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 1,000 บาท 
-ค่าอาหารว่าง 1,000บาท 
-ค่าไวนิล  500บาท 
-ค่า Alg0h0l 95% 5x95=475บาท 
-ค่าขวดบรรจุ =1,300บาท 
-พิมเสน 2 กกศx1,300=2,600 บาท 
-การบูร2กกศx750=1,500บาท 
-เมนทอล2กกศx1,800=3,600บาท 
-ฉลากผลิตภณัฑ์ 800บาท 
-กล้าพันธุ์สมุนไพร =1,000 บาท 
 

มศคศ64 -สศคศ
64 

 

 

 

อสมศเข้ารับ
ความรู้ด้าน
การแพทย์แผน
ไทยไม่น้อย 80% 

- อสมศเครือข่าย
ด้านการแพทย์
แผนไทย 

-อสมศเครือข่ายด้าน
การแพทย์แผนไทย
อย่างน้อย1หมู่บ้าน 

-อสมศได้รับการ
ประเมินความรูห้ลัง
การอบรมและไม่ต่ า
กว่า 80 % 

-กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยแล
การแพทย์
ทางเลือก
โรงพยาบาลบึง
สามพัน 

 
 
 

 



55 

 

โครงการที่ศศ26ศศศชื่อโครงการ  การพัฒนาคุณภาพบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ( ต่อ ) 
วัตถุประสงค ์     

(1) 
เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย     
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ(์0utc0me) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอ
บ  (9) 

เพื่อพัฒนาระบบ
การให้บริการ
งานแพทย์แผน
ไทยและ
สนับสนุนการใช้
สมุนพร 
 
 
 

-ผู้ปุวยและญาติ
ที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลบึง
สามผู้รับผิดชอบ
งานแพทย์แผน
ไทย รพศสตศ 9
แห่ง รพศบึงสาม
พัน  

-2ศให้ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทยราย
กลุ่ม 
-ต้มน้ าดื่มสมุนไพร
ประชุมวางแผน
ปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์แผนไทย 

-กิจกรรมที ่2 
 จ านวนเงิน  3,600บาท 
-ค่าสมุนไพร 36 ครั้ง 
 x 100 =3,600 บาท 
กิจกรรมที3่ 1,500บาท 
ค่าอาหารว่าง 2มื้อ  15x50บาท = 
750 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 15x50บาท 
750บาท รวม 1,500บาท 

มศคศ64- 
กศยศ64 
ธศคศ63-มีศคศ
64 

-ผู้ปุวยและญาตไิดร้ับ
ความรู้ด้านการแพทย์
แผนไทยและได้ดืม่น้ า
สมุนไพร  
ผู้รับผิดชอบงานแพทย์
แผนไทยเขา้ร่วมประชุม 
100 % 

-ผู้ปุวยและญาตไิดร้ับ
ความรู้รายกลุม่และ
ได้รับน้ าดื่มสมุนไพร
ครั้งละ 
20-30คน 
ผู้เข้าประชุมน าแนวทาง
ไปปฏิบตัิแนวทาง
เดียวกัน 

-ผู้ปุวยและญาติ
ได้รับความรูร้าย
กลุ่มและได้รับน้ า
ดื่มสมุนไพรไมต่่ า 
80% 
ตัวช้ีวัดผลงาน 
HDC เพิ่มขึ้น 
 

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย
และ
การแพทย์
ทางเลือก 
โรงพยาบาล
บึงสามพัน 
 
 
 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานควบคุมโรค กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภมูิและองค์รวม 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ27ศศศช่ือ โครงการรณรงค์วัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ ปี 2564  

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณ
และจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ (5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศเพื่อให้
ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงได้รับ
ข่าวสารช่วงเวลา
การรณรงค ์
2.เพื่อให้
ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับวัคซีนอย่าง
ครบถ้วน 
 

1ศผู้สูงอายุ 65 
ปีขึ้นไป 
2ศผู้ปุวยเรื้อรัง 
7 กลุ่มโรค 
3ศเด็กอายุ 6 
เดือน ถึง 2 ปี 
4ศผู้พิการทาง
สมองที่
ช่วยเหลือ
ตัวเองไมไ่ด ้
 

1.ส ารวจข้อมลูกลุม่เปูาหมาย
ขอรับการสนับสนุนวัคซีน 
2ศซักซ้อมความเข้าใจแนว
ทางการด าเนินงานรณรงค์วัคซีน
ในที่ประชุม คปสอศ 
3ศประชาสัมพันธ์การให้วัคซีน
ผ่านทางแกนน าหมู่บ้าน หอ
กระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุ
ชุมชน 
4ศนัดกลุ่มเปาูหมายรับวัคซีน 
 

งบ P&P basic 
service 
ค่าเหมาบริการตาม
ผลงาน 4,200x 20
บาท 
เป็นเงิน 84,000 
บาท 

พศยศ 63 
เมศยศ 64 
พศคศ 64 

มิศยศ – สศคศ 64 
 

1ศได้จ านวน
กลุ่มเปูาหมาย
วัคซีน 
2ศมีการประชุม 1 
ครั้ง 
3ศมีการกระจาย
ข่าวรณรงค์วัคซีน
ผา่นสื่ออย่างน้อย 
1 ครั้ง 
4ศมีการนัดหมาย
รับวัคซีนทุกหน่อย
บริการ 
5ศติดตามอาการไม่
พึ่งประสงค์ทุกราย
หลังไดร้ับวัคซีน 

1ศร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปูาหมาย ได้รับ
ข่าวสารช่วงเวลา
รณรงค ์
2ศร้อยละ 80 ของ 
ปชชศ กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับวัคซีน 

อัตราการปุวยด้วย
โรคไขห้วัดใหญ่
ลดลง 

ธันวา ถาโน 
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โครงการที่ศศ27ศศศชื่อ โครงการรณรงค์วัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ ปี 2564(ต่อ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณ
และจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

 (ต่อ) 5ศผู้
ปุวยธาลัสซีเมีย 
6ศผู้ปุวยติดเชื้อ 
HIV 
7.โรคอ้วน 
(100Kg) 
จ านวน 4,200
คน 
 

5ศติดตามเฝูาระวังอาการไม่พึ่ง
ประสงค์วัคซีน 
6ศประเมินผลการรณรงค ์

 มิศยศ – สศคศ 64 
กศยศ 64 

    

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานศศศศศศศศบรกิารด้านปฐมภูมิและองค์รวม…….. 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ28ศศศช่ือโครงการโรงพยาบาลใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนด้วยมือเรา Green & Clean H0spital ปีงบประมาณ 2564ศศศศศศศศ 

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมใน
แผนงาน/โครงการ 

(3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศเพื่อให้เกิดความร่วมมือ 

ระหว่างบุคลากรใน

โรงพยาบาลและเครือข่ายใน

การจัดกิจกรรมลดโลกร้อน

อย่างเป็นรูปธรรม 

2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ

ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดของ

โรงพยาบาลและเครือข่าย

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1ศร้านอาหาร

ในโรงพยาบาล 

จ านวน 8 ร้าน 

2 ตู้กดน้ าดื่ม

ในโรงพยาบาล

จ านวน 3 ตู ้

3ศจนทศท า

ความสะอาด

ในโรงพยาบาล 

4ศบ่อบ าบัดน้ า

เสีย 

1ศ ตรวจสอบและ

ควบคุมคณุภาพ

ร้านอาหารใหผ้่าน

เกณฑส์ุขาภิบาล

อาหาร 

2. ตรวจสอคณุภาพ

น้ าดื่มเบื้องต้นและ

จัดหาตู้กดน้ าดื่ม 

3ศผลิต ผลติภณัฑ์ท า

ความสะอาดจากน้ า

หมักชีวภาพ 

งบ P&P Basic service  จ านวน 

109,690บาท 

กิจกรรมที่ 1 งบฯ 1,800บาท 

1.ค่าชุดตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

(SI 2) จ านวน 2 ชุด x 900บาท 

เป็นเงิน 1,800บาท 

กิจกรรมที่ 2 งบฯ 1,500บาท  

1ศ ค่าชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

ในน้ า (อศ11)จ านวน 1ชุด x 1,500 

บาทเป็นเงิน  1,500 บาท 

1มศคศ – 

30กศยศ2564 

1. 100 %ของร้าน 

อาหารใน รพศ 

ได้รับการตรวจ 

สอบตาม

มาตรฐาน 

2. มีการตรวจสอบ

คุณภาพน้ าดื่ม

เบื้องต้นเดือนละ

ครั้ง 

1ศร้านอาหารทุกรา้น

ผ่านเกณฑ์

สุขาภิบาลอาหาร 

2.น้ าดื่มผ่านเกณฑ์

การตรวจคุณ

เบื้องต้น 

3ศลดค่าใช้จ่ายดา้น

ผลิตภณัฑ์ท าความ

สะอาดจากปีท่ี ผ่าน

มาร้อยละ 5 

โรงพยาบาล 

บึงสามพัน ผ่าน

เกณฑG์reen & 

CleanH0spital 

ระดับดีมาก 

นายสุเทพ 
นวลสวาท 
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โครงการที่ศศ28ศศศช่ือโครงการโรงพยาบาลใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนด้วยมือเรา Green & Clean H0spital ปีงบประมาณ 2564........(ต่อ) 

 

วัตถุประสงค์ 

 (1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมใน

แผนงาน/โครงการ 

 (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน

งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์

(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      

(8) 

ผู้รับผิดชอบ  

(9) 

 5ศขยะทั่วไป/ 
รีไซเคิล 
6ศผนังที่พัก
ญาตผิู้ปุวยใน
และห้องน้ า 
7ศ 
คณะกรรมการ
ENV 

4.ส่งตรวจคณุภาพ 
น้ าเสีย/น้ าท้ิงและน้ า
บริโภค 
5.จัดหาถังขยะทั่วไป
และท าท่ีรองรับขยะ
รีไซเคิล 
6ศประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Green & 
Clean H0spital
และวิธีใช้ห้องน้ า
ภาษาพม่า 
7ศติดตาม
ประเมินผลทุก 3 
เดือน  (4 ครั้ง)ในที่
ประชุม ENV 

กิจกรรมที่ 3 งบฯ 60,180 บาท 
3ศ1 ค่าสารตั้งต้นท าน้ ายา
เอนกประสงค์และน้ ายาถูพ้ืนดังน้ี 
1ศ N-70 จ านวน 80 กก x 98บาท 
เป็นเงิน 7,840บาท 
 2ศF-24 จ านวน 80กก x 95บาท
เป็นเงิน7,600 บาท 
3. sanis0l จ านวน53กก x330บาท 
เป็นเงิน 17,490บาท 
4. NP-9 จ านวน 11กก x100บาท
เป็นเงิน 1,100บาท 
5.หัวน้ าหอม จ านวน 9,900มล  
x 2.1 บาท เป็นเงิน 20,790บาท 
6. ผงฟอง จ านวน 12กกx18 บาท 
เป็นเงิน 2,160บาท  
7ศ เกลือ จ านวน 80กก x 40บาท
เป็นเงิน 3,200บาท 
กิจกรรมที่ 4 งบฯ19,400บาท 
1 ค่าชุดตรวจน้ าเสีย 5 ชุด x 1,800
บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 
 

 3.มีผลติภณัฑ์ท า
ความสะอาดไว้ใช้
ใน รพศ 
4.น้ าเสีย/น้ าท้ิง
และบรโิภคไดร้ับ
การตรวจสอบทุก 
3 และ 6 เดือน 
5ศมีที่รองรับขยะ
ทั่วไปและขยะรี
ไซเคลิ 
6ศมีปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
Green & Clean 
H0spitalและ
วิธีใช้ห้องน้ าภาษา
พม่า 

4.น้ าเสีย/น้ าท้ิง
และบรโิภคผ่าน
มาตรฐานทุก
พารามิเตอร ์
5ศมีการทิ้งขยะแต่
ละประเภทได้
ถูกต้อง 
6ศห้องน้ าผ่าน
มาตรฐานส้วม 
HAS  
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โครงการที่ศศ28ศศศช่ือโครงการโรงพยาบาลใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนด้วยมือเรา Green & Clean H0spital ปีงบประมาณ 2564........(ต่อ) 

 
 

วัตถุประสงค์      (1) เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมใน

แผนงาน/โครงการ 

 (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน

งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์

(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      

(8) 

ผู้รับผิดชอบ  

(9) 

   2ศ ค่าชุดตรวจน้ าบริโภคจ านวน 4 

ชุด x 2,600บาท เป็นเงิน10,400

บาท 

กิจกรรที่ 5  งบฯ15,600 บาท 

1.ค่าถังขยะทั่วไปขนาด 60 ลิตรสนี้ า

เงิน จ านวน10ถัง x800บาทเป็นเงน็

8,000 บาท 

2ศค่าอุปกรณ์ท าท่ีรองรับขยะรไีซเคิล 

2ศ1 เหล็กกล่องขนาด 1X1 นิ้ว 25 

เส้น x 200 บาทเป็นเงิน 5,000 บาท

2ศ2 ลวดหยิกแบบช่ังกิโล ตะแกรง

สานตัวหนอน ตา 1 ตา 1 1/2 นิ้ว 

8 กิโลกรัม X 100บาทเป็นเงิน 800 

บาท 

2ศ3 ปูายโฟมบอร์ด ขนาด 

120X30cm 9 X 200บาท เป็นเงิน 

1,800 บาท 

 

 7.มีการรายงาน

ความก้าวหน้าทุก

2 เดือน 

   



61 

 

 
 
โครงการที่ศศ28ศศศช่ือโครงการโรงพยาบาลใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนด้วยมือเรา Green & Clean H0spital ปีงบประมาณ 2564ศศศศศศศศ(ต่อ) 

 
 
 
        ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เสนอแผน                 ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผูเ้ห็นชอบแผน              ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัตแิผน     

                   (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                         (นายศุภสิทธ์ิ  สุขี )                                                            (นายชัยวัฒน์  ทองไหมศ) 

        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                      ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน           ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์

 

วัตถุประสงค์      (1) เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมใน

แผนงาน/โครงการ 

 (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน

งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์

(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      

(8) 

ผู้รับผิดชอบ  

(9) 

   กิจกรรมที่ 6 งบฯ6,710บาท 

1ศปูายไวนิล ขนาด 100x200 cm 5

แผ่นX 300บาท เป็นเงิน 1500บาท 

2ศปูายโฟมบอรด์ ขนาด 50X40 cm 

29 X 130บาทเป็นเงิน 3,770บาท 

3ศปูายโฟมบอรด์ ขนาด 60X50 cm 

8 X180บาทเป็นเงิน1,440บาท 

กิจกรรมที่ 7.ติดตามประเมินผลทกุ2

เดือน (6 ครั้ง) ในที่ประชุม ENV 

งบ 4,500บาท 

1. ค่าอาหารว่าง  30คน x 25  บาท 

x 6 ครั้ง เป็นเงิน 4,500บาท 
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน ประจ าปีงบประมาณ  พศศศ 2564 

หน่วยงาน งานควบคุมโรค  กลุม่งานบริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม รพศบึงสามพัน 
ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ29ศศศช่ือโครงการปูองกันและควบคมุโรคไข้เลือดออกในชุมชน 

วัตถุประสงค์ 

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียดงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 

(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

1ศ เพื่อสนับสนุน
และส่งเสรมิความ
ร่วมมือภาคี
เครือข่ายในการ
ปูองกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
2ศ เพื่อควบคุมและ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย
ในชุม บ้าน วัด 
โรงเรียน โรงแรม 
โรงพยาบาล และ
สถานประกอบการ 
 
 

โรงเรือน 123 
หมู่บ้าน 
โรงเรียน 49 โรง 
ศาสนสถาน 87 
แห่ง 
รพช / รพศสตศ  
1/10 แห่ง 
โรงงาน  3  
แห่ง 
โรงแรม    แห่ง 

1ศ เฝูาระวังความเสีย่งค่า 
HI, CI 
2ศ เฝูาระวังผู้ปุวยและแจ้ง
พื้นที่แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ควบคุมการระบาด 
3ศ สอบสวนและควบคุม
โรค 
4ศ จัดกิจกรรมรณรงค์
ปูองกันไข้เลือดออก(6 รศ) 
และสุม่ประเมินไขว้ค่าดัชนี
ลูกน้ ายุงลาย ทุกพ้ืนท่ีของ
หน่วยบริการสาธารณสุข 
 

งบ P&PB จ านวน 169,500 บาท 
กิจกรรมที่ 3 ค่าเคมีภณัฑ์ในการ
ควบคุมโรค เป็นเงิน 108,000 บาท 
1. ค่าสารเคมีจ านวน  24  ขวด ๆละ 
1,500 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 
2ศ ค่าทรายทีมีฟอสจ านวน  12,000 
ซองรวมเป็นเงิน 72,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4 งบ 61,500บาท 
2ศ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
ปูองกันไข้เลือดออก(6 ร) 123 หมูบ่้าน 
x500บาทเป็นเงิน 61,500 บาท  

ตศคศ63-กศยศ
64 

ตศคศ63 – กศยศ
64 
 

ตศคศ63 – กศยศ
64 

เมศยศ-พศคศ64 
 

1ศ มีการเฝาู
ระวังดัชนี
ลูกน้ ายุงลาย 
2ศ ผู้ปุวย
ได้รับแจ้งใน
พื้นที่ภายใน 
24 ช่ัวโมง 
3ศ มีการจัด
กิจกรรม
สัปดาห์
รณรงค์
ไข้เลือดออก 
 

 

- ค่าดัชนีลูกน้ า
ยุงลายในสถานท่ี
เสี่ยงไม่เกินมาตรฐาน  
HI ชุมชน <10 
CI สถานศึกษา = 0 
CI ศาสนสถาน = 0 
CI สถานพยาบาล = 
0 
CI สถาน
ประกอบการ = 0 
(ร้านเกมส,์ร้านขาย
ของเก่า,ร้านปะยาง) 
CI โรงแรม = 0 

อัตราปุวยด้วย
โรคไขเ้ลือดออก
ลดลงร้อยละ 
20จากค่ามัธย
ฐาน ปี 2558-
2562 

สิริธร/ธันวา
(SRRT  
บึงสามพัน) 
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โครงการที่ศศ29ศศศช่ือโครงการปูองกันและควบคมุโรคไข้เลือดออกในชุมชน(ต่อ) 
วัตถุประสงค์ 

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียดงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 

(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

3ศ เพื่อส่งเสรมิ

สนับสนุนให้ต าบล

ในพื้นที่ปลอด

ลูกน้ ายุงลาย 

 

        

 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน งานควบคุมโรค  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.บึงสามพัน 
ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข      ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์    ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ30ศศศชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลบึงสามพัน ปี 2564 

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 
(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1. เพือ่ให้ อสมศมี

ทักษะการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลั 

2.เพื่อให้ อสมศมี

ความรอบรูด้้าน

สุขภาพ 

3.เพื่อให้เครือข่าย 

อสมศเป็นแกนน าใน

การขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนแปลงด้าน

สุขภาพสูค่รอบครัว

และชุมชน 

 

1.อสมศเขต รพศ 
บึงสามพัน106 
คน 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดประชุม อสมศ 1 เดือน/
ครั้ง 
2. ด าเนินกิจกรรมสุขภาพภาค
ประชาชน 14 องค์ประกอบ  
 1 ครั้ง/สัปดาห ์
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ด้าน
สุขภาพ ในวัน อสมศแห่งชาต ิ
4.ประเมินศักยภาพอสมศ ตาม
แนวทางการพัฒนา อสมศ4.0 

งบ P&P Basic services 
 85,500 บาท  
กิจกรรมที1่ 82,500บาท 
1 .ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ในการประชุม 110 คนx25 บาท 
x 10 ครั้ง เป็นเงิน 27,500 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน ประชุม 
  110 คนx50 บาทx10 ครั้ง 
 เป็นเงิน 55,000 บาท 

มศคศ64-กศยศ
64 
ตศคศ63-กศยศ
64 
 
มีศคศ64 
 
มศคศ64/มิศยศ
64 
 
 
 
 

1ศร้อยละ95 ของ 
อสมศเข้าประชุม 
2ศร้อยละ95 ของ 
อสมศด าเนินกิจกรรม
ในชุมชน 
3ศร้อยละ90 ของ 
อสมศเข้าร่วม
กิจกรรมวัน อสมศ
แห่งชาติ 
4.อสมศได้รับการ
ประเมินศักยภาพ 2 
ครั้งต่อปีทุกคน 
 

1.ร้อยละ 70 ขอ
งอสมศมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
2.ร้อยละ 80ของ 
อสมศมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 
3.ร้อยละ90ของ
เครือข่าย อสมศ
เป็นแกนน าในการ
ขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
สุขภาพ 

1.จ านวน
ครอบครัวไทยมี
ความรอบรู้
สุขภาพเรื่อง
กิจกรรมทางกาย 
2.ร้อยละของ
ผู้ปุวยเปูาหมายที่
ได้รับการดูแลจาก 
อสมศหมอประจ า
บ้านมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

นายสุเทพ  
 นวลสวาท 
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โครงการที่ศศ30ศศศชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลบึงสามพัน ปี 2563(ต่อ) 
วัตถุประสงค ์

(1) 
เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียดงบประมาณ 
(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

 2ศอสมศหมอประจ า
บ้าน 20คน 
3.ผปูวยติดบานติด
เตียง ผพูิการ/ผดูอย
โอกาสที่มีภาวะ
พึ่งพิง จ านวน 60
คน 

5ศ ติดตามการด าเนินงาน
ดูแลผปูวยติดบานติดเตียง  
ผพูิการ/ผดูอยโอกาสที่มี                                   
ภาวะพึ่งพิง  ของอสมศหมอ
ประจ าบ้าน  เดือนละ 1 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 3เป็นเงิน3,000 บาท 
 - ค่าวัสดุสนับสนุนการจดั
กิจกรรมวัน อสมศแห่งชาติ 3,000 
บาท 

มศคศ64-กศยศ
64 

 สู่ครอบครัวและ
ชุมชน 

  

 
 
 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์

 
 



66 

 

แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานศศศศศศศศบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม…….. 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

โครงการที่ศศ31ศศศชื่อโครงการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564ศศศศศศศศ 

วัตถุประสงค์ 
 (1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

 (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน
งบประมาณ 

 (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
 (KPI)       
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศเพื่อพัฒนางานอาชี
วอนามัยและความ
ปลอดภัยใน
โรงพยาบาลและ
เครือข่าย รพศสตศ
รวมถึงสถานประกอบ
การณ์ ให้ผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน 

1. คณะกรรมการ
ENV 30 คน 
2ศรพศบึงสามพันและ 
รพศสตศ 10 แห่ง 
3ศสถานประกอบ
การณ์จ านวน 2 
แห่ง 
4ศเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
รพศบึงสามพัน 100 
คน 

1.จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพทีมประเมิน
ความเสีย่งจากการ
ท างาน 
2 เฝูาระวังทาง 
อาชีวอนามัยใน
หน่วยงานสาธารณสุข 
3 เฝูาระวังอาชีว 
อนามัยในสถาน
ประกอบการณ ์
4. เฝูาระวังการใช้
สารเคมีทาง
การเกษตร 

งบ P&P Basic Servic 
81,790 บาท 
 กิจกรรมที่ 1งบฯ 14,590 บาท 
1 .ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 
คน X  25 บาทx2 มื้อ เป็นเงิน
1,500 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน ประชุม 30  
คนx50 บาทเป็นเงิน1,500 บาท 
3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 30 
คนx30 บาทเป็นเงิน900 บาท 
 4.ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนX 
600บาท x 6 ช่ัวโมงเป็นเงิน7,200 
บาท 

1มศคศ – 
30กศยศ2564 

1ศจนทศกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการตรวจ
สุขภาพและรับ
วัคซีนตามความ
เสี่ยง 
รพศสตศ ทุกแห่งมี
การจัดบริการ 
อาชีวอนามัยมี 
คณะกรรมการ
ENV มีความรู้เรื่อง
การประเมินความ
เสี่ยงจากการ
ท างาน 

1ศจนทศกลุ่มเสียง
ได้รับการแก้ไข
ความเสีย่งท่ี
เกิดขึ้นและมี
ภูมิคุ้มกันโรคไวรสั
ตับอักเสบบ ี
รพศสตศ ทุกแห่งมี
แนวทางการส่งต่อ
และรักษาโรคที่
เกิดจากการ
ท างาน 
 

โรงพยาบาล 
บึงสามพัน ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
การจัดบริการ 
อาชีวอนามัยและ
เวชกรรม
สิ่งแวดล้อมระดบั 
ดี 
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โครงการที่ศศ31ศศศชื่อโครงการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564(ต่อ) 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

 (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดช
อบ  (9) 

   5ศ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงเดินทางของ
วิทยากร ไป-กลับ 360 กศมศX 4 บาท 
เป็นเงิน1,440 บาท 
6. ค่าที่พักวิทยากร 2คนX800 บาท 
เป็นเงิน 1,600 บาท/คืน 
7. ปูายไวนิลโครงการ 450 บาท  
รวมเป็นเงิน  
กิจกรรมที่ 2 งบฯ 52,500 บาท 
1ศ ค่าตรวจทางอาชีวเวชศาสตร์
บุคลากรกลุ่มเสี่ยง50 คนx 400 บาท  
เป็นเงิน 20,000 บาท 
2.ค่าวัคซีนปูองกันไวรัสตับอักเสบบี 
จ านวน 50 คน 150 โดสx 150 บาท
เป็นเงิน 22,500 บาท 
3 สนับสนุนให้ รพศสตศ จัดบริการอาชี
วอนามัยแห่งละ 5,000บาทX 2 แห่ง
เป็นเงิน 10,000 บาท 

 2ศข้อมูลด้าน 

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
ของสถาน
ประกอบการณ ์

3ศเกษตรกรไดร้ับ
การตรวจคัดกรอง
สารเคมีในเลือด  

คณะกรรมการ
ENV สามารถ
จัดการความเสีย่ง
ที่เกิดจากการ
ท างานได้ตาม
มาตรฐาน 

2ศสถานประกอบ
การณ์เขา้ร่วม
โครงการ “สถาน
ประกอบการ
ปลอดโรค
ปลอดภัยกายใจ
เป็นสุข” 

3.เกษตรกรไดร้ับ
การเฝาูระวังการ
ใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชที่เป็นอัน
ตายต่อสุขภาพ 
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โครงการที่ศศ31ศศศชื่อโครงการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564(ต่อ) 

 

 

ลงชื่อลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

 (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดช
อบ  (9) 

   กิจกรรมที่ 4 งบฯ14,700 บาท 

3.1 อุปกรณ์การตรวจสารเคมีในเลือด
เกษตรกรชุดละ1,700X1ชุด เป็นเงิน 
1,700บาท 

3.2 รางจืดแคปซูล  50 เม็ด/ขวดX 65 
บาทX 200ขวด เป็นเงิน 13,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน ประจ าปีงบประมาณ  พศศศ 2564 
หน่วยงาน งานควบคุมโรค  กลุม่งานบริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม รพศบึงสามพัน 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ32ศศศช่ือ โครงการรณรงค์ค้นหาผู้ปุวยวณัโรคในชุมชน ปี 2564 

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 
(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1 .เพือ่ให้ประชาชน

กลุ่มเสี่ยงสูงต่อวัณ

โรคเข้าถึงบริการ

ค้นหาวัณโรคมาก

ขึ้น 

2. เพื่อให้ผู้ปุวยวัณ

โรคได้รับการบ าบดั

ครบถ้วน 

1. ผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ผู้

สัมผสัใกล้ชิดผู้ปุวยวณั

โรคปอด จ านวน 206 

คน  

2. ผู้ปุวยโรคเบาหวาน

ที่ควบคุมระดับน้ าตาล

ไม่ได้ ปี 2563 (ผู้ปุวย 

DM Hb A1C >7) 

จ านวน 1,067 คน 

1ศ ประสานผู้ประกอบการรถ

เอกซเรยเ์คลื่อนที ่

2. จัดท าแผนออกปฏิบัติงาน

เอกซเรย์ปอดกลุ่มเปูาหมาย

เชิงรุกในพ้ืนท่ี 

3ศ สื่อสารและประชาสมัพันธ์

ให้กลุ่มเปูาหมายรับรูผ้่าน

เครือข่ายบริการสุขภาพใน

พื้นที่รวมทั้งเครือข่ายในชุมชน 

4.ออกปฏิบัติงานเอกซเรย์

ปอดกลุ่มเปูาหมายเชิงรุกใน

พื้นที่ตามแผน 

งบ P&P basic services  

1.ค่าเอกซเรย์พร้อมอ่านผล

กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 

1,382 x80 บาท 

เป็นเงิน  110,560 บาท 

ธศคศ63 

 

มศคศ64 

 

 

ต้นเดือน   

กศพศ 64 

 

 

กศพศ64- 

มีศคศ64 

 

1.มีผู้ประกอบการ

รถเอกซเรย์เคลื่อนที่

มาด าเนินการใน

พื้นที ่

2.มีแผนออก

ปฏิบัติงานท่ี

ด าเนินการได้จริง 

3. กลุ่มเปูาหมาย

ได้รับการสื่อสาร

อย่างน้อยร้อยละ 

90 

1.ร้อยละ 90 ของ 

กลุ่มเปูาหมาย 

ได้รับการค้นหา

วัณโรค 

2.ร้อยละ 100 

ของผู้ปุวยวัณโรค

รายใหม่ตาม

โครงการได้รบัการ

ขึ้นทะเบียนรักษา 

รอยละความ

ครอบคลมุการ

รักษาผปูวยวัณ

โรครายใหมและ

กลับเปนซ้ าไดต้าม

เกณฑ์          

(82.5%ของ 153 

ต่อแสนประชากร) 

ทีมควบคุมโรค 

คปสอศบึงสาม

พัน 
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โครงการที่ศศ32ศศศช่ือโครงการรณรงค์ค้นหาผู้ปุวยวัณโรคในชุมชน ปี 2564 (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ 

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 

(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

 3ศผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น

ไป 

ที่มีโรค C0PD CKD 

CA ร่วม จ านวน 

109 คน 

รวมทั้งสิ้น 1,382 

คน 

5. นัดหมายผู้ทีม่ีผลเอกซเรย์

ปอดผิดปกติ ตรวจเสมหะใน

คลินิกวัณโรค 

6.ขึ้นทะเบียนรักษาผู้ปุวยวัณ

โรครายใหม่ที่แพทย์วินิจฉัยวณั

โรค ตามมาตรฐาน 

 มีศคศ64 

 

 

มีศคศ64 

 

 

 

4.มีรถเอกซเรย์

เคลื่อนที่มา

ด าเนินการในพื้นที่

ตามแผน 

5. ผู้ที่มีผลเอกซเรย์

ปอดผิดปกติ ไดร้ับ

ตรวจเสมหะ

ครบถ้วน 

6.ผู้ปุวยวัณโรคราย

ใหม่ไดร้ับการขึ้น

ทะเบียนรักษาตาม

มาตรฐานครบถ้วน 

   

 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานควบคุมโรค กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภมูิและองค์รวม 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ33ศศศช่ือ โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคสูค่วามเป็นเลิศด้านการเขียนรายงานสอบสวนโรค  

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI)       
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

เพื่อให้ทีม
สอบสวนโรค
ระดับต าบลและ
อ าเภอเขียน
รายงานการ
สอบสวนโรคได้
อย่างมีคุณภาพ 

นักวิชาการ
สาธารณสุข/
ผู้รับผิดชอบ
งานควบคุม
โรคของรพชศ/
สสอศ/รพศสตศ
จ านวน 25 
คน 

1.จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การเขียน รายงาน
สอบสวนโรคทุกประเภท 

งบ P&P Basic service 
จ านวน 9,330บาท เป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ผู้
เข้าประชุม 25 คนx25 บาทx2
มื้อ เป็นเงิน 1,250บาท 
2.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม 25 คนx50บาท เป็น
เงิน 1,250บาท 

  มศคศ64-  
กศพศ64 

ผู้รับผิดชอบงาน
ควบคุมโรคทั้ง
ระดับต าบลและ
อ าเภอเข้าร่วม
ประชุมครบถ้วน 

การสอบสวนโรค
และรายงาน
สอบสวนโรค 
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา 

ร้อยละ90ของ
รายงาน
สอบสวนโรคมี
คุณภาพ 

นายสุเทพ  
นวลสวาท 
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โครงการที่ศศ33ศศศช่ือ โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคสูค่วามเป็นเลิศด้านการเขียนรายงานสอบสวนโรค(ต่อ)  

วัตถุประสงค์      

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 

 (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน

งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์ 

(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI)       

(8) 

ผู้รับผิดชอบ  

(9) 

เพื่อให้ทีม

สอบสวนโรค

ระดับต าบลและ

อ าเภอเขียน

รายงานการ

สอบสวนโรคได้

อย่างมีคุณภาพ 

นักวิชาการ

สาธารณสุข/

ผู้รับผิดชอบ

งานควบคุม

โรคของรพชศ/

สสอศ/รพศสตศ

จ านวน 25 

คน 

1.จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การเขียน รายงาน

สอบสวนโรคทุกประเภท 

3.ค่าวิทยากรวิพากษ์รายงาน

สอบสวนโรค จ านวน 1 คนx600

บาทx 6 ชศมศเป็นเงิน 3,600บาท 

4. ค่าที่พักวิทยากร  1 คนx 1  วัน

x 790บาท เป็นเงิน 790บาท 

5. ค่าพาหนะวิทยากร ระยะทาง

ไป-กลับ 360กศมx 4 บาท เป็นเงิน 

1,440บาท 

6. ค่าวัสดุในการประชุม 25 ชุดx 

40บาท เป็นเงิน  1,000บาท 

     

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบติัการภายใตโ้ครงการตามแผนปฏิบติัราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพนั  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ  
ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

โครงการที่ศศ34ศศศชื่อโครงการ:ปูองกันและควบคุมโรคเบาหวาน  

วัตถุประสงค์      

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ(3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน

งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ (5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      

(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

เพื่อลดผูปุ้วย
เบาหวาน 
รายใหม ่  
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน หน่วย
บริการละ 30 คน 
จ านวน 11 หน่วย
บริการ รวม 330 
คน 

อบรม การปูองกันและ
ควบคุมโรคเบาหวาน
ในชุมชน ชีวิตวิถีใหม่ 
ห่างไกล NCDs 
สือประชาสัมพันธ์  
หวานน้อยอร่อย 3 D 
ดลีดโรค ดตี่อสุขภาพ 
และอร่อยด ี

งบกองทุน NCDs 
42,650 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 330 คน ๆละ 25 บาท  
จ านวน 2 มื้อ  เป็นเงิน 16,500 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 330 
คน ๆละ 50 บาท  เป็นเงิน 16,500 
บาท 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
จ านวน 330 คนๆละ 10 บาท เป็น
เงิน 3,300 บาท 
 
 

มีนาคม 2564 - 
กรกฎาคม 
2564 

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน 
มีทักษะในการ
ปูองกันและ
ควบคุม
โรคเบาหวานแก่
ตนเอง 
ครอบครัว และ
ชุมชน 

ผู้ปุวยเบาหวาน  
รายใหมล่ดลง 

ผู้ปุวยเบาหวาน  
รายใหมล่ดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 
 

สสอศบึงสามพัน 
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โครงการที่ศศ34ศศศชื่อโครงการ:ปูองกันและควบคุมโรคเบาหวาน(ต่อ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

   - ค่าปูายไวนิล จ านวน  1 
ปูาย ขนาด 1ศ5*3 เมตร เป็น

เงิน 675 บาท จ านวน 2 
ปูาย เป็นเงิน 1350 บาท 

- สือประชาสมัพันธ์  หวาน
น้อยอร่อย 3 D ดีลดโรค ดี
ต่อสุขภาพ และอร่อยดี 
จ านวน 5,000 บาท 

     

 

 

 

ลงลงช่ือ…………………………………ผูเ้สนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 

หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

โครงการที่ศศ35ศศศชื่อโครงการ:ปูองกันและควบคุมโรคเบาหวานช่ือโครงการ:เก่งศศดี T0 BE NUMBER 0NE ปี 2564 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศ เพื่อขยาย
เครือข่าย T0 BE 
NUMBER 0NE 
2ศ เพื่อร่วมกัน
พัฒนา
ความสามารถแก่
เด็กในด้านต่างๆ
ได้อย่าง
เหมาะสม 
3ศ เพื่อส่งเสรมิ
การด าเนินงาน 
T0 BE 
NUMBER 0NE 
ระดับอ าเภอ 
 

สมาชิกชมรม 
T0 BE 
NUMBER 
0NE อ าเภอ
บึงสามพัน 

1ศการประกวดศูนย์ประสานงาน
ยาเสพตดิและT0 BE NUMBER 
0NE ในระดับจังหวัด 
2ศรณรงค์ สร้างกระแส การ
ด าเนินงาน T0 BE NUMBER 
0NEและ ประกวด กิจกรรม เก่ง
ศศศดTี0 BE NUMBER 0NE ใน
ชุมชน สถานศึกษา 

งบประมาณ PP&P 
62,500 บาท   

1ศ  จัดนิทรรศการประกวด
ศูนย์ ประสานงานยาเสพติด
และT0 BE NUMBER 0NE 
ในระดับจังหวัด  จ านวน 
10,000 บาท 
2ศรณรงค์ สร้างกระแส การ
ด าเนินงาน T0 BE 
NUMBER 0NEและ 
ประกวด กิจกรรม เก่งศศศดTี0 
BE NUMBER 0NE ในชุมชน 
สถานศึกษา  
- ค่าการด าเนินงานจดั
กิจกรรมรณรงค์ สรา้ง
กระแสT0 BE NUMBER 
0NE จ านวน 11 แห่ง (11 

พฤษภาคม
2564 –  
กันยายน  
2564 

อ าเภอบึงสามพัน เกิดเครือข่าย การ
ด าเนินงาน T0 BE 
NUMBER 0NE ใน
พื้นที่และเกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างอ าเภอ 

 สสอศบึงสาม
พัน 
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โครงการที่ศศ35ศศศชื่อโครงการ:ปูองกันและควบคุมโรคเบาหวานช่ือโครงการ:เก่งศศดี T0 BE NUMBER 0NE ปี 2564 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

   - ค่าตอบแทนกรรมการ 
(กรรมการภายนอก) จ านวน 
5 ท่านๆละ 400 บาท เป็น
เงิน 2,000 บาท 
- ค่าปูายไวนิล จ านวน 1,000 
บาท 
- รางวัลการประกวด  
T0 BE NUMBER ID0L 
รางวัลที่1 มูลค่า 2,000 บาท 
รางวัลที่2 มูลค่า 1,500 บาท 
รางวลัที่3 มูลค่า 1,000 บาท 
T0 BE NUMBER 
dancercise 
รางวัลที่1 มูลค่า 2,000 บาท 
รางวัลที่2 มูลค่า 1,500 บาท 
รางวัลที่3 มูลค่า 1,000 บาท 

     

 

 

 

ลงลงช่ือ…………………………………ผูเ้สนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบติัการภายใตโ้ครงการตามแผนปฏิบติัราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพนั  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ  

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

โครงการที่ศศ36ศศศชื่อโครงการ:ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564   

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

เพื่อให้ประชากร
กลุ่มเสี่ยงอายุ 
35 ปีข้ึนไป 
ได้รับการตรวจ
คัดกรองค้นหา
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิต อย่างน้อย
ร้อยละ 95 ของ
ประชากรใน
พื้นที ่
 
 

ประชาชนอายุ 
35 ปี ข้ึนไป ที่
มีภาวะเสี่ยง
ต่อ
โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิต
สูง อ าเภอบึง
สามพัน  
จังหวัด
เพชรบูรณ ์

1ศ ตรวจคัดกรองค้นหา
โรคเบาหวานและความดันโลหิต 
ในกลุ่มเปูาหมาย 
 
2ศ ตรวจยืนยัน 

งบประมาณ PP&P Service 
150,000   บาท 
คัดกรอง 
1ศแผ่นตรวจวดัระดับน้ าตาล
ในกระแสเลือดพร้อมเข็ม
จ านวน  22,850  ชุดๆละ 
6ศ1 บาท เป็นเงิน 139,385  
บาท 
2ศส าลีบอล แพ็ค  8 ก้อน 
จ านวน 3,000แพ็คๆละ 
3ศ21 บาท เป็นเงิน 9,630 
บาท 

ตุลาคม 
2563 –  
กันยายน  
2564 

ประชาชนไดร้ับการ
ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหติสูง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90ของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ประชาชนทราบ
สถานสุขภาพ 
(เบาหวานและความ
ดันโลหติสูงของ
ตนเอง) 
 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการตดิตามดูแล 
 
ประชาชนกลุ่มปุวย
ได้รับการักษา 

ประชากรอายุ 35 ปี
ขึ้นไป ไดร้ับการ
ตรวจคัดกรองค้นหา
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิต 
อย่างน้อยร้อยละ 
95 ของประชากรใน
พื้นที ่

ชุติมา  ส าราญ
พันธุ ์

 

 



78 

 

 

โครงการที่ศศ36ศศศชื่อโครงการ:ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564   

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

 

 

  ตรวจยืนยัน 
1ศTube เก็บเลือดสี เทา 
จ านวน 200 หลอด ราคา
หลอดละ 1ศ40 บาท เป็นเงิน 
280 บาท 
2ศส าลีบอล แพ็ค  8 ก้อน 
จ านวน 100แพ็คๆละ 3ศ21 
บาท เป็นเงิน 321 บาท 
3ศ  Syring3 Ml จ านวน 2 
กล่อง (กล่องละ 100 ช้ิน) 
กล่องละ 102 บาท เป็นเงิน 
204 บาท 
4ศ  เข็มเบอร์ 22 จ านวน 2 
กล่อง (กล่องละ 100 ช้ิน) 
กล่องละ 90 บาท เป็นเงิน 
180 บาท 

     

 

 
ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบติัการภายใตโ้ครงการตามแผนปฏิบติัราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพนั  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ  

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

โครงการที่ศศ37ศศศชื่อโครงการ:ชมุชน/โรงเรียนต้นแบบ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

วัตถุประสงค์      

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         

(3) 

แหล่งงบประมาณและ

จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      

(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

เพื่อสร้างชุมชน

รอบรู้ด้าน

สุขภาพ ตาม

บริบทความ

ต้องการของ

ชุมชน 

 

 

 

 

 

ชุมชน / 

หมู่บ้าน 1 

แห่ง ต่อหน่วย

บริการ  

 

โรงเรียน 1 

แห่ง/หน่วย

บริการ 

 

 

ค้นหาปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญใน

ชุมชน/โรงเรยีน และวางแผน

การแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน

ร่วมกัน 

 

 

 

งบประมาณ PP&P Service 
115,000 บาท     

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

จ านวน 11หน่วยบริการๆละ 

5,000 บาท  เป็นเงิน 

55,000 บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

โรงเรียนรอบรูด้้านสุขภาพ 

จ านวน 11 หน่วยบริการๆ

ละ 5,000 บาท  เป็นเงิน 

55,000 บาท     

มกราคม

2564 –  

กันยายน  

2564 

เกิดชุมชน/โรงเรียน

ต้นแบบ ความรอบรู้

ด้านสุขภาพ 

 

ชุมชน/โรงเรยีน และ

สามารถแก้ไขปัญหา

สุขภาพได้อย่าง

ถูกต้องและยั่งยืน 

ร้อยละ 100 ของ

หน่วยบริการ มี

ชุมชน/โรงเรยีน

ต้นแบบ ความรอบรู้

ด้านสุขภาพ 

ชุติมา  ส าราญ

พันธุ ์
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โครงการที่ศศ37ศศศชื่อโครงการ:ชมุชน/โรงเรียนต้นแบบ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

วัตถุประสงค์      

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         

(3) 

แหล่งงบประมาณและ

จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      

(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ค่าจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศ

การเพื่อรณรงค์และสร้าง

กระแสการด าเนินงานชุมชน

รอบรู้ด้านสุขภาพ ในพื้นที่

ต้นแบบ  จ านวน 5,000 

บาท 

มกราคม

2564 –  

กันยายน  

2564 

    

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



81 

 

แผนปฏิบติัการภายใตโ้ครงการตามแผนปฏิบติัราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพนั  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ  

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข  แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565   แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข               ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์  ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

โครงการที่ศศ38ศศศชื่อโครงการ:ชมุชนลดเค็ม  

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

1ศ เพื่อสร้างและ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร
ลด หวาน มัน 
เค็มให้ประชาชน 
2ศ เพื่อส่งเสรมิ
การด าเนินงาน
หมู่บ้าน/ชุมชน 
ลด หวาน 
มัน เค็ม ลดอ้วน 
ลดโรค อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 

เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข
และ 
ประชาชนใน
พื้นที่อ าเภอบึง
สามพัน 

1ศอบรมการลดปรมิาณโซเดียม
ในอาหาร (จ านวน 123 คน) 
2ศ มิเตอร์วัดเค็มวัดปริมาณ
โซเดียมในอาหาร ครัวเรือน  
ตลาด  วัด  โรงเรียน 

งบประมาณ PP&P Service 
220,525บาท 

ลดโซเดียมชะลอไต 
18,025 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 330 คน ๆละ 25 
บาท  จ านวน 2 มือ้  เป็น
เงิน 6,750 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน
330 คน ๆละ 50 บาท  เป็น
เงิน 6,750 บาท 
- ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม จ านวน 135 ชุดๆละ  

มกราคม
2564 –  
กันยายน  
2564 

1ศ ประชาชนได้รับ
ความรู้การลดปริมาณ
โซเดียมในอาหาร 
 
2ศ มีการใช้มิเตอร์วดั
เค็ม วัดปรมิาณ
โซเดียมในอาหาร 
ครัวเรือน  ตลาด  วัด  
โรงเรียน 

ประชาชนมี
พฤติกรรมการบรโิภค
อาหารลด หวาน มัน 
เค็ม 

ร้อยละของชุมชน
ผ่านเกณฑ์การ
ด าเนินงาน ชุมชน
ลดเคม็ 

สสอศบึงสามพัน 
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โครงการที่ศศ38ศศศชื่อโครงการ:ชมุชนลดเค็ม  

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

   10 บาท เป็นเงิน 1,350 
บาท 
- ค่าปูายไวนิล จ านวน  1 
ปูาย ขนาด 1ศ5*3 เมตร เป็น
เงิน 675 บาท 
- ค่าอาคารสถานท่ี จ านวน 
2,500 บาท 
ความเค็มวดัได้ด้วยเครื่องมือ 
202,500 บาท 
มิเตอร์วดัเค็ม  จ านวน 123 
หมู่บ้าน 11 หน่วยบริการ 1 
สสอศ รวมทั้งสิ้น 135 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 1,500 บาท  
เป็นเงิน 202,525 บาท 

     

 

 
ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข  แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565   แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข               ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์  ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ39ศศศช่ือโครงการ: เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน โภชนาการสมวัย 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหา 
เด็กวัยเรียนมี
ภาวะอ้วนและ
เตี้ย  
 
 
 
 

อบรม
ผู้ปกครองและ
เด็กท่ีมีภาวะ
โภชนาการ
เกิน และภาวะ
เตี้ยในพ้ืนท่ี
อ าเภอบึงสาม
พัน 

อบรมผู้ปกครองและเด็กท่ีมี
ภาวะโภชนาการเกิน และภาวะ
เตี้ย  หน่วยบริการละ 60 คน 
จ านวน 11 หน่วยบริการ  

งบประมาณ PP&P 
67,350 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 660 คน ๆละ 25 
บาท  จ านวน 2 มื้อ  เป็น
เงิน 33,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
660 คน ๆละ 50 บาท  เป็น
เงิน 33,000 บาท 
- ค่าปูายไวนิล จ านวน  2 
ปูาย ขนาด 1ศ5*3 เมตร 
ปูายละ 675 บาท เป็นเงิน 
1,350 บาท 

มกราคม
2564 –  
กันยายน  
2564 

เด็กวัยเรียนท่ีเข้ารับ
การอบรมมีภาวะ
โภชนาการที่ดี สูงดี
สมส่วน โภชนาการ
สมวัย 

เด็กวัยเรียนมี
พฤติกรรมการบรโิภค
อาหารและมีกิจกรรม
ทางกายที่ดี ส่งผลให้
เด็กวัยเรียนมี
โภชนาการที่ดี สูงดี
สมส่วน โภชนาการ
สมวัย 

ร้อยละ 67 ของเด็ก 
6-14 ปี สูงดีสมส่วน    

สสอศบึงสามพัน 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบติัการภายใตโ้ครงการตามแผนปฏิบติัราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพนั  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข  แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565   แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข               ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์  ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ40ศศศช่ือโครงการ: ทบทวนและพัฒนาเครือข่ายการด าเนนิงานสุขภาพจิต 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศ เพื่อทบทวน
การด าเนินงาน
สุขภาพจิต ใน
อ าเภอบึงสาม
พัน 
2ศเพื่อพัฒนา
เครือข่ายการ
ด าเนินงาน
สุขภาพจิต ใน
การปูองกัน
ภาวะซึมเศร้า 
และฆ่าตัวตาย 
 

1ศฝุาย
ปกครอง
อ าเภอบึงสาม
พัน  ผู้น า
ชุมชนและ
เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
งานสุขภาพจิต 
2ศแกนน า
อาสาปูองกัน
ภาวะซึมเศร้า 
และฆ่าตัวตาย 
123 คน 

1ศ พัฒนาระบบการด าเนินงาน
สุขภาพจิตอ าเภอบึงสามพัน 

2ศ อบรมแกนน าอาสาปูองกัน
ภาวะซึมเศร้า และฆา่ตัวตาย 

งบประมาณ PP&P 
29,475 บาท   

ประชุมพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานสุขภาพจิตอ าเภอ
บึงสามพัน 6,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 20 คน ๆละ 25 
บาท  จ านวน 2 มื้อ จ านวน 
3 ครั้ง  เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
20คน ๆละ 50 บาท  
จ านวน 3 ครั้ง  เป็นเงิน 
3,000 บาท 
อบรมแกนน าอาสาปูองกัน

ภาวะซึมเศร้า และฆา่ตัวตาย 

23,475 บาท 

พฤษภาคม

2564 –  

กันยายน  

2564 

อ าเภอบึงสามพันมี

ระบบการด าเนินงาน

สุขภาพจิต และมีแกน

น าอาสาปูองกันภาวะ

ซึมเศรา้ และฆ่าตัว

ตาย 

อ าเภอบึงสามพันมี

ระบบการด าเนินงาน

สุขภาพจิต เพื่อ

ปูองกันและแก้ไข

ปัญหาภาวะซึมเศร้า 

และฆ่าตัวตาย ที่

เข้มแข็ง 

สามารถค้นหาผปูวย

โรคซึมเศราใหไ้ดรับ

การดูแลรักษา มี

มาตรฐานตอเนื่อง 

ลดความรุนแรง 

และระยะเวลาการป

วยของโรคซึมเศรา 

และไมกลับเปนซ้ า≥

รอยละ 71 

สสอศบึงสามพัน 
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โครงการที่ศศ40ศศศชื่อโครงการ: ทบทวนและพัฒนาเครือข่ายการด าเนนิงานสุขภาพจิต(ต่อ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

   - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
123 คน ๆละ 50 บาท  เป็น

เงิน 6,150 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 

จ านวน 5 ช่ัวโมงๆละ 600 
บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าเอกสารประกอบการ
อบรมและวัสดุอุปกรณ์ 
จ านวน 5,000 บาท 

- ค่าปูายไวนิล จ านวน  1 
ปูาย ขนาด 1ศ5*3 เมตร เป็น

เงิน 675 บาท  
- ค่าอาคารสถานท่ี จ านวน 

2,500 บาท 

     

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 

หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ41ศศศช่ือโครงการ: ลดปัญหาความรุนแรง หรือปญัหาการกลั่นแกล้งในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

เพื่อลดภาวะ
ซึมเศรา้และ
ความวิตกกังวล
ปัญหาความ
รุนแรง หรือ
ปัญหาการกลั่น
แกล้งใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมัธยม 
ในพื้นที่อ าเภอ
บึงสามพัน 
จ านวน 300 
คน 
 

อบรม ลดปญัหาความรุนแรง 
หรือปัญหาการกลั่นแกล้งใน
สถานศึกษา ในรูปแบบการ
กระท าและ s0cial bullying ที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต 
 

งบประมาณ PP&P 
47,700 บาท     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 300 คน ๆละ 25 
บาท  จ านวน 2 มื้อ  เป็น
เงิน 15,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  
300คน ๆละ 50 บาท  เป็น
เงิน 15,000 บาท 
- ค่าแบบประเมินและ
เอกสารประกอบการอบรม 
จ านวน 300 ชุดๆละ 10 
บาทเป็นเงิน 3,000 บาท  
 

พฤษภาคม
2564 –  
กันยายน  
2564 

 ผู้เข้าอบรมมีทักษะใน
การจัดการตนเอง 
เพื่อลดปัญหาความ
รุนแรง หรือปัญหา
การกลั่นแกล้งใน
สถานศึกษา ใน
รูปแบบการกระท า
และ s0cial 
bullying ที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ
กาย และสุขภาพจิต 

ร้อยละ 100
โรงเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 
สามารถลด
ปัญหาความ
รุนแรงหรือปัญหา
การกลั่นแกล้งใน
สถานศึกษาได ้

สสอศบึงสามพัน 
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โครงการที่ศศ41ศศศช่ือโครงการ: ลดปัญหาความรุนแรง หรือปญัหาการกลั่นแกล้งในสถานศึกษา(ต่อ) 
วัตถุประสงค์      

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน

เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      

(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

 

 

 

 

 

 

  - ค่าวิทยากร 5 ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 
3 ครั้ง เป็นเงิน 9,000 บาท 
- ค่าสถานท่ี 3แห่งๆละ 
1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 
บาท 
- ค่าปูายไวนิวประกอบการ
จัดโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
ขนาด 1ศ5* 3 เมตร ราคา 
675 บาท 
- ค่าปูายไวนิวรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ลดปญัหา
ความรุนแรง หรือปัญหาการ
กลั่นแกล้งในสถานศึกษา 
ขนาด 1ศ5* 3 เมตร ราคา 
675 บาท จ านวน 3 ปูาย 
เป็นเงิน 2,025 บาท 

    สสอศบึงสามพัน 

 

 
ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ42ศศศช่ือโครงการ: ส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกาย 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

ส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย และ
พัฒนาสุขภาพ
บุคลากร
สาธารณสุข 
 
 
 

ประชาชนใน
พื้นที่อ าเภอบึง
สามพัน และ
เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข 

ปั่นจักรยาน/โยคะ/แอโรบิค/
บาสโลบ/มวยไทย ส่งเสริม 
สุขภาพ จ านวน 20 ครั้ง 

งบประมาณ PP&P 
22,675 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ 25 บาท จ านวน 20 ครั้ง 
เป็นเงิน 10,000 บาท  
 

มกราคม
2564 –  
กันยายน  
2564 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอบึงสามพัน 
และเจา้หน้าท่ี
สาธารณสุข สามารถ
ออกก าลังกายโยคะ/
แอโรบิค/บาสโลบ/
มวยไทย เพื่อส่งเสรมิ 
สุขภาพของตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอบึงสามพัน 
และเจา้หน้าท่ี
สาธารณสุข มี
กิจกรรมทางกาย 
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรมากกว่า
ร้อยละ 70 มี
สุขภาพดี ดัชนีมวล
กายไมเ่กินมาตรฐาน 

สสอศบึงสามพัน 
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โครงการที่ศศ42ศศศช่ือโครงการ: ส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกาย(ตอ่) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

 

 

 

 

 

 

  - ค่าตอบแทนวิทยากร 
ฝึกอบรม จ านวน 2 ช่ัวโมงๆ 
ละ 600 บาท จ านวน 10 
ครั้ง เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าปูายไวนิล จ านวน  1 
ปูาย ขนาด 1ศ5*3 เมตร เป็น
เงิน 675 บาท 

    สสอศบึงสามพัน 

 

 

 

ลงลงช่ือ…………………………………ผูเ้สนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 

หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข  แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์  ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

โครงการที่ศศ43ศศศชื่อโครงการ: องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 

วัตถุประสงค์      

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         

(3) 

แหล่งงบประมาณและ

จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      

(8) 

ผู้รับผิดชอบ  

(9) 

เพื่อให้เกิด

องค์กรรอบรู้

ด้านสุขภาพ 

 

หน่วยบริการ
สาธารณสุข 
และภาคี
เครือข่ายใน
พื้นที่อ าเภอบึง
สามพัน 

ประชุมชี้แจงแนวทางอากร
ด าเนินงานองค์กรรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เทคนิคการ
สร้างเสริมสุขภาพ และประกวด 
องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 

งบประมาณ PP&P 
21,700 บาท 

ประชุมชี้แจง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 25 คนๆละ 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
25 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 
บาท เป็นเงิน 1,250  บาท 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 

มกราคม

2564 –  

กันยายน  

2564 

หน่วยบริการมีการ

จัดการองค์กรรอบรู้

ด้านสุขภาพ และได้

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

ระบบการด าเนินงาน

องค์กรรอบรู้ ร่วมกัน 

เจ้าหน้าท่ีมีเทคนิค

การให้บริการ และมี

ความเชื่อมั่นใน

ศักยภาพของตนเอง  

และมีบุคลิกภาพท่ีดี

ขึ้น  

 สสอศบึงสามพัน 
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โครงการที่ศศ43ศศศชื่อโครงการ: องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ(ต่อ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

 

 

 

 

 

 

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท เป็นเงิน 2,500 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 
บาท เป็นเงิน 2,500  บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการ 
(กรรมการภายใน) คนละ 
400 บาท จ านวน 3 คน เป็น
เงิน 1,200 บาท 
- รางวัลการประกวด องค์กร
รอบรู้ด้านสุขภาพ 
- รางวัลที่ 1 โล่รางวัล 
จ านวน 1 โล่ๆละ 1,500 
บาท พร้อมเงินสด มลูค่า 
2,000 บาท 
 

    สสอศบึงสามพัน 
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โครงการที่ศศ43ศศศชื่อโครงการ: องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ(ต่อ) 
วัตถุประสงค์      

(1) 
เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย     
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

 

 

 

 

 

 

  - รางวัลที่ 2 โล่รางวัล 
จ านวน 1 โล่ๆละ 1,500 
บาท พร้อมเงินสด มลูค่า 
1,500 บาท 
- รางวัลที่ 3 โล่รางวัล 
จ านวน 1 โล่ๆละ 1,500 
บาท พร้อมเงินสด มลูค่า 
1,000 บาท 
- รางวัลชมเชย จ านวน 8 
รางวัลๆละ 500 บาท รวม 
4,000 บาท 

    สสอศบึงสามพัน 

 

 

 
ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบติัการภายใตโ้ครงการตามแผนปฏิบติัราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพนั  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานศศศศศศศศศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซับบอนศศศศศศศศศศ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

โครงการที่ศศ44...ชื่อโครงการ: ชุมชนวิถีใหม่  ห่างไกล C0VID 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

เตรียมพร้อม

และตอบโต้การ

ระบาดโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (C0VID-

19) ระลอกใหม ่

 

 

 

 

ประชาชนทุก

กลุ่มวัย ใน

พื้นที่

รับผิดชอบ 

รพศสตศซับ

บอน 

อบรมผู้น าการตอบโต้การ

ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (C0VID-19)ชุมชน 

จ านวน 9 ชุมชน  

งบประมาณ PP&P 

ชุมชนวิถีใหม่  ห่างไกล 

C0VID 47,025 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

จ านวน 9 ชุมชนๆละ 45 คน 

รวม 405 คน ๆละ 25 บาท  

จ านวน 2 มื้อ  เป็นเงิน 

20,250 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 

270คน ๆละ 50 บาท  เป็น

เงิน 20,250 บาท 

 

มกราคม

2564 –  

มิถุนายน

2564 

ชุมชน มีความรู้และ

สามารถรับมือกรณี

เกิดการระบาดโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (C0VID-19) 

ระลอกใหม่ ได ้

ชุมชนมีการเตรียม

เตรียมพร้อมและ

ตอบโต้การระบาด

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโร

นา 2019 (C0VID-

19) ระลอกใหม ่

ร้อยละ 95 ของ

ชุมชนมึความพร้อม

ตอบโต้การระบาด

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโร

นา 2019 (C0VID-

19) 

รพศสตศซับบอน 
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โครงการที่ศศ44...ชื่อโครงการ: ชุมชนวิถีใหม่  ห่างไกล C0VID(ต่อ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)       
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

 

 

 

 

 

 

  - ค่าเอกสารและวัสดุ
ประกอบการอบรม จ านวน 
405 ชุดๆละ 10 บาท เป็น
เงิน 4,050 บาท 
- ค่าปูายไวนิว จ านวน 1 ปูาย 
675 บาท 
- ค่าสื่อประชาสมัพันธ์ เสียง
ตามสายหอกระจายข่าว
ชุมชน จ านวน  9 ชุมชนๆละ 
1 ชุดๆละ 200 บาท เป็นเงิน 
1,800 บาท 

    สสอศบึงสาม

พัน 

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบติัการภายใตโ้ครงการตามแผนปฏิบติัราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพนั  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานศศศศศศศศศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซับบอนศศศศศศศศศศ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

โครงการที่ศศ45...ชื่อโครงการ: เยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ท้อง ไม่สูบ ไม่เสพ 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหา การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร และ
ปัญหายาเสพตดิ
ในชุมชน 
 

 

 

วัยรุ่น กลุ่ม
เสี่ยง ที่มีอายุ 
13 – 19 ปีใน
พื้นที่
รับผิดชอบ 
รพศสตศซับ
บอน จ านวน 
80 คน  

อบรมวัยรุ่น กลุ่มเสี่ยง ที่มีอายุ 
13 – 19 ปีในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
รพศสตศซับบอน จ านวน 80 คน 

งบประมาณ PP&P 
เยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ท้อง ไม่
สูบ ไมเ่สพ  24,025 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 80 คน ๆละ 25 
บาท  จ านวน 2 มื้อ  เป็น
เงิน 4,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
80คน ๆละ 50 บาท  เป็น
เงิน 4,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการอบรม จ านวน 
5,000บาท 

มีนาคม 
2564 –  
สิงหาคม
2564 

วัยรุ่น กลุ่มเสี่ยง ที่มี
อายุ 13 – 19 ปีใน
พื้นที่รับผิดชอบ 
รพศสตศซับบอน 
จ านวน 80 คนที่ผ่าน
การอบรม มีความรู้
และทักษะการ
ปูองกันตนเองในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร และ
ปัญหายาเสพตดิ 
 

วัยรุ่น กลุ่มเสี่ยง 
สามารถปูองกัน
ตนเองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร และปญัหา
ยาเสพตดิได ้

อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 15-19 
ปี (ต่อพันหญิงอายุ 
15-19ปี) ไม่เกิน 34  

รพศสตศซับบอน 
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โครงการที่ศศ45...ชื่อโครงการ: เยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ท้อง ไม่สูบ ไม่เสพ(ต่อ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

 

 

 

 

 

 

  - ค่าคู่มือการอบรม จ านวน 80 

เล่มๆละ 45 บาท เป็นเงิน 

3,600 บาท 

- ค่าปูายไวนิวประกอบการจัด

โครงการ จ านวน 1 ปูาย 675 

ขนาด 1ศ5* 3 เมตร ราคา 675 

บาท 

- ค่าปูายไวนิว ห้ามสูบบุหรี ่

ส าหรับสถานท่ีราชการและ
ชุมชน ขนาด 1ศ5* 3 เมตร 
ราคา 675 บาท จ านวน 10 
ปูาย เป็นเงิน 6,750 บาท 

    สสอศบึงสามพัน 

 

 
ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน   ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน    ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

         (นายธีระวัฒน์ ค าโฉม)                                                   (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                                  (นายชัยวัฒน์ ทองไหม) 

ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                      ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                 ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบติัการภายใตโ้ครงการตามแผนปฏิบติัราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพนั  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานศศศศศศศศศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซับบอนศศศศศศศศศศ 
ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ46...ช่ือโครงการ: ส่งเสริมสุขภาพแกนน าผู้สูงอายุ  

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

เพือ่ให้วัยท างาน
ตอนปลาย 
ผู้สูงอายุกลุ่มตดิ
สังคม เตรียม
ความพร้อมใน
การดูแลสุขภาพ
และมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึง
ประสงค ์
 

 

แกนน า
ผู้สูงอายุ วัย
ท างานตอน
ปลาย 
ผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดสังคม ใน
พื้นที่
รับผิดชอบ 
รพศสตศซับ
บอน จ านวน 
100 คน 

อบรมเตรียมความพร้อมในการ
ดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
 
นิทรรศการผลงานผู้สูงอายุ และ
การดูแลสุขภาพส าหรับผูสู้งอาย ุ
 
 

งบประมาณ PP&P 
23,025 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  จ านวน 100 คน 
ๆละ 25 บาท  จ านวน 2 มื้อ  
เป็นเงิน 5,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  
คน ๆละ 50 บาท  เป็นเงิน 
5,000 บาท 
- ค่าวัสดุอื่นๆ 3,000 บาท - 
- ค่าจ้างเหมาจัดแสดง
นิทรรศการผลงานผู้สูงอายุ 
และการดูแลสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอาย ุจ านวน 2,500 
บาท  
 

มีนาคม 
2564 –  
สิงหาคม
2564 

แกนน าผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดสังคม ผ่านการ 
อบรมเตรียมความ
พร้อมในการดูแล
สุขภาพและมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค์  

ร้อยละของแกนน า
ผู้สูงอายุกลุ่มตดิ
สังคมมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

แกนน าผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดสังคม มี
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

รพศสตศซับบอน 
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โครงการที่ศศ46...ช่ือโครงการ: ส่งเสริมสุขภาพแกนน าผู้สูงอายุ(ต่อ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

 

 

 

 

 

 

  - ค่าวิทยากร 6 ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 
3,600 บาท 
- ค่าสถานท่ี เป็นเงิน 1,000 
บาท 
- ค่าคู่มือการอบรม จ านวน 
50 เล่มๆละ 45 บาท เป็นเงิน 
2,250 บาท 
- ค่าปูายไวนิวประกอบการ
จัดโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
675 ขนาด 1ศ5* 3 เมตร 
ราคา 675 บาท 

    สสอศบึงสามพัน 

 
ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบติัการภายใตโ้ครงการตามแผนปฏิบติัราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพนั  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน/กลุม่งานคปสอศบึงสามพัน 
ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข      ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์    ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ47..ช่ือโครงการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

วัตถุประสงค์ 

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบประมาณและ 

จ านวนเงินงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 

(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในการด าเนินงาน
เพื่อพัฒนาระบบ
บริการดา้นสุข
ศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกต้อง ให้กับ
ผู้รับผิดชอบงานสุข
ศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ  
 

1ศ เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานสุข
ศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
โรงพยาบาล 
บึงสามพัน 
สาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  
จ านวน 30 คน 
 

1ศ ประชุมคณะท างาน
งานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ  
3 ครั้ง / ป ี
 

P&P basic service 
จ านวน 15,650 บาท 

กิจกรรมที่ 1 จ านวน 4,050 บาท 
1.1 ค่าอาหารว่างประชุม 
จ านวน 30 คน x 25 บาท x 1 มื้อ 
x 3 ครั้ง เป็นเงิน 2,250 บาท 
1ศ2 ค่าเอกสารประชุม  
30 ชุด x 20บาท x 3 ครั้ง                 
เป็นเงิน 1,800 บาท 
 

ธันวาคม 2563 
ถึง  

กันยายน 2564 

1ศ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
สุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ  
โรงพยาบาล     
บึงสามพัน 
สาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล เข้าร่วม
ประชุมครบทุก
ครั้ง 100% 
 

1. ผู้รับผดิชอบ
งานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ
โรงพยาบาล     
บึงสามพัน 
สาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล มีแนวทาง
พัฒนางานสุข
ศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้อง เพื่อ
น าไปในหน่วย
บริการ 
 

1ศ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
สุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพของทุก
หน่วยบริการใน
เขตอ าเภอบึงสาม
พัน มีการพัฒนา
งานตามมาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพด้านสุข
ศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

นางนวลฤทัย     
ศรีวังค า    
พยาบาล 
วิชาชีพช านาญ
การ 
งานส่งเสรมิ
สุขภาพ กลุ่มงาน
บริการดา้นปฐม
ภูมิและองค์รวม 
โรงพยาบาล     
บึงสามพัน 
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โครงการที่ศศ47..ช่ือโครงการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ(ต่อ) 

วัตถุประสงค์ 

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 

(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

2. เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบงานสุข
ศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
มีความรู้ในเรื่อง
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้าน
สุขศึกษา และ
พฤติกรรมสุขภาพ 
 
 

 

2. เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานสุข
ศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
โรงพยาบาลบึงสาม
พัน สาธารณสุข
อ าเภอ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  
จ านวน 50 คน 
 

2ศ อบรมความรูเ้รื่อง

มาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพด้านสุขศึกษา 

และพฤติกรรมสุขภาพ 

กิจกรรมที่ 2 
จ านวน 11,600 บาท 

2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 
1 คน x 1 วันๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 
600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 
50บาท x 1 วัน  
เป็นเงิน 2,500บาท  
2ศ3 ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 50x 2 มื้อ     x 
25 บาท จ านวน 1 วัน  
เป็นเงิน 2,500 บาท 
2ศ4 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
50 ชุดๆละ 50 บาท  
เป็นเงิน 2,500 บาท 
2ศ5ค่าปูายอบรมโครงการ 1 ปูาย 
เป็นเงิน 500 บาท 
 

 2ศ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
สุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ  
โรงพยาบาล     
บึงสามพัน 
สาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู ้
100% 
2ศ ผู้รับผดิชอบ
งานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพมีความรู้ใน
การด าเนินงาน
เรื่อง มาตรฐาน
ระบบบริการด้าน
สุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

2ศ โรงพยาบาล   
บึงสามพันมีการ
ด าเนินงานตาม
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ
ด้านสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ
ในทุกหน่วย
บริการ 
 

 
 

2. โรงพยาบาล    
บึงสามพันผ่าน
การประเมินระดับ
คุณภาพ ในการ
พัฒนามาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ ด้านสุข
ศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ 
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โครงการที่ศศ47..ช่ือโครงการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ 

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 

(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

3ศ เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบงานสุข
ศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
สามารถน าความรู้ที่
ได้ไปปรับใช้กับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบได ้
 

 

    3ศ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลมคีวามรู้ใน

การด าเนินงาน

ตามมาตรฐานสุข

ศึกษาและ

พฤติกรรมที่

เชื่อมโยงกับการ

ดูแลสุขภาพภาค

ประชาชน 

3ศ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลมีการ
ด าเนินงานตาม
มาตรฐานสุขศึกษา
และพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเชื่อมโยง
กับการดูแล
สุขภาพภาค
ประชาชนทั้งใน
ชุมชนและ
โรงเรียนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบให้
มีความรอบรู้ใน
การจัดการสุขภาพ
อยู่ในระดับด ี
 

3. ชุมชนมีระดับ
ความรอบรูด้้าน
สุขภาพ ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 50 
 
4ศ มีโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพ  
ระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 50 
 

 

 
 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
หน่วยงาน ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลบึงสามพัน 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข      ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์    ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ48..ช่ือโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน 

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

(3) 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนเงินงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1ศ บุคลากรด้าน
สาธารณสุข 
อ าเภอบึงสามพัน 
ที่มี BMI เกิน ได้รับ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

1ศ บุคลากร       
ด้านสาธารณสุข 
อ าเภอบึงสามพัน ที่
มี BMI > 25kg/m2 
จ านวน 50 คน 

1. อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
บุคลากรด้าน
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณจาก P&P basic 
services  จ านวน 18,600 บาท 

กิจกรรมที่ 1 
จ านวน 11,600 บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท 
x 3 ช่ัวโมง x 2 คน  
เป็นเงิน 3,600 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 50 คน x 50บาท x 1 มื้อ 
x 1 วัน เป็นเงิน 2,500 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 
จ านวน 50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ 
x 1 วัน เป็นเงิน 2,500 บาท 
- ค่าสมุดบันทึกสุขภาพ  
จ านวน 50 คน x 30 บาท 
เป็นเงิน 1,500 บาท 

ธันวาคม 2563 
ถึง 

 มิถุนายน 2564 

1ศ บุคลากร    
ด้านสาธารณสุขที่
เป็นกลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพ 

1ศ บุคลากร     
ด้านสาธารณสุขที่
เป็นกลุ่มเปูาหมาย
มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและมี
พฤติกรรมสุขภาพ
อยู่ในระดับด ี
 

1ศ บุคลากร     
ด้านสาธารณสุข 
อ าเภอ 
บึงสามพัน  
มี BMI ลดลง 
จากเดิม 
ร้อยละ 10 

นางนวลฤทัย     
ศรีวังค า    
พยาบาล 
วิชาชีพช านาญ
การ 
งานส่งเสรมิ
สุขภาพ กลุ่มงาน
บริการดา้นปฐม
ภูมิและองค์รวม 
โรงพยาบาล     
บึงสามพัน 
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โครงการที่ศศ48..ช่ือโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน(ต่อ) 
วัตถุประสงค์ 

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบประมาณและ 

จ านวนเงินงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 

(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

2ศ บุคลากรด้าน
สาธารณสุข 
อ าเภอบึงสามพัน  
ที่มี BMI เกิน  
มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและ
การออกก าลังกาย
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 
3ศ บุคลากรด้าน
สาธารณสุข 
อ าเภอบึงสามพัน   

ที่มี BMI เกิน   

ลดลงจากเดิม    

ร้อยละ 10 

  
 

- ค่าเอกสารประชุม  
จ านวน 50 คน x 20 บาท 
เป็นเงิน 1,000 บาท 
- ค่าปูายไวนิล  
จ านวน 500บาท 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 2ศ บุคลากร        
ด้านสาธารณสุขที่
เป็นกลุ่มเปูาหมาย
มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและ
การออกก าลังกาย
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 
3ศ บุคลากร        
ด้านสาธารณสุขที่
เป็นกลุ่มเปูาหมาย
มีความพึงพอใจ 
อย่างน้อย  
ร้อยละ 80 
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โครงการที่ศศ48ศศช่ือโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน(ต่อ) 

วัตถุประสงค์ 

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบประมาณและ 

จ านวนเงินงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 

(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

  2ศ จัดเวทีติดตามและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพ 

กิจกรรมที่ 2 จ านวน 7,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  
จ านวน 50 คน x 100 บาท  
x 1 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท 
- ค่าเอกสารประชุมตดิตาม 
จ านวน 50 คน x 30 บาท    
เป็นเงิน 1,500 บาท 
- ค่าปูายไวนิล จ านวน 500 บาท 

กรกฎาคม 2563 
ถึง 

กันยายน 2564 

    

 
 
 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบติัการภายใตโ้ครงการตามแผนปฏิบติัราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพนั  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลบึงสามพัน 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข      ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์    ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ49..ช่ือโครงการพัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็ก 

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

(3) 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนเงินงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1. เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็ก
ระดับอ าเภอมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในแนวทางการ
พัฒนางานอนามัย
แม่และเด็ก 
2ศเพื่อให้หน่วย
บริการพัฒนางาน
อนามัยแม่และเด็ก
ได้ตามมาตรฐาน 

บุคลากร
ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็ก
รพศและ รพ.สต. 
และเครือข่าย
สุขภาพในชุมชน
จ านวน 30 คน 

 

กิจกรรมที่ 1 
1.ประชุม MCH B0ard ใน
การวิเคราะห์งาน หา
แนวทางแก้ไขปัญหางาน
ระบบการให้บริการงาน
ฝากครรภ์ งานบริการห้อง
คลอด และงานบริการ
คลินิกเด็กดีคุณภาพทุก3 
เดือน 
 

P&P basic service 
จ านวน 47,250 บาท 

กิจกรรมที่ 1 จ านวน4,050บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
30 คน x 25 บาท x 3 ครั้ง     
เป็นเงิน 2,250 บาท 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม
30 คน x 20 บาท x 3 ครั้ง     
เป็นเงิน 1,800 บาท 
 

 

ธันวาคม 2563 
ถึง 

 กันยายน 2564 
 
 
 
 

 

1ศมีการประชุม
พัฒนางาน
อนามัยแม่และ
เด็กตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ครบ  
3 ครั้ง 
2ศบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และ
เด็กเข้าประชุม     
ครบ 3 ครั้ง
100% 

1. ผู้รับผดิชอบ
งานอนามัยแม่
และเด็กระดับ
อ าเภอ มีแนวทาง
การพัฒนางาน
อนามัยแม่และเด็ก 
ที่ถูกต้อง เพื่อ
น าไปใช้ในการ
ด าเนินงานทุก
หน่วยบริการ 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละ 95 ของ
ผู้รับผิดชอบงาน 
อนามัยแม่และเด็ก
มีองค์ความรู้และ
วิธีการด าเนินงาน
ที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
2.ร้อยละ 100ของ
รพศสตศ       มี
แนวทางการ
ด าเนินงานอนามัย
แม่และเด็ก ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

นางนวลฤทัย     
ศรีวังค า    
พยาบาล 
วิชาชีพช านาญ
การ 
งานส่งเสรมิ
สุขภาพ กลุ่มงาน
บริการดา้นปฐม
ภูมิและองค์รวม 
โรงพยาบาล     
บึงสามพัน 
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โครงการที่ศศ49..ช่ือโครงการพัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็ก (ตอ่) 
วัตถุประสงค์ 

(1) 
เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

(3) 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนเงินงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

2ศ เพื่อเพิ่มการ
เข้าถึงบริการ การ
เตรียมความพร้อม
ก่อนการตั้งครรภ ์
3. เพื่อเพ่ิมการ

เข้าถึงบริการ     

การฝากครรภ์ก่อน 

12 สัปดาห์  

1ศ กลุ่มคู่รักคูส่มรส
นักเรียน/นักศึกษา 
2ศ หญิงตั้งครรภแ์ละ
คู่สมรสในเขตอ าเภอ
บึงสามพัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ศ กิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์การเข้ารับ
บริการการเตรียมความ
พร้อมก่อนตั้งครรภ ์
1ศ รณรงค์ประชาสมัพันธ์
การเข้าถึงบริการฝาก
ครรภ์ก่อน 12 สัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
จ านวน 35,200 บาท 

1.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
รณรงค์แก่หน่วยบริการ 11 แห่ง 
แห่งละ 1,000 บาท              
เป็นเงิน 11,000บาท 
2ศ จัดท าบัตรเชิญเข้ารับบริการ
การเตรียมความพร้อมก่อนการ
ตั้งครรภ์ 11 รพศสตศ x 10ฉบับ    
x 20บาท เป็นเงิน 2,200 บาท 
3ศชุดของขวัญคู่รัก 11 รพศสตศ   x 
10ชุด x 200บาท  
เป็นเงิน 22,200 บาท 
จากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบล 
 

ธันวาคม 2563 
ถึง 

 กันยายน 2564 
 

ธันวาคม 2563 
ถึง 

 กันยายน 2564 
 
 
 
 

 

 

มีการจัดน าสื่อ
รณรงค์
ประชาสมัพันธ์
ครบ 11 หน่วย
บริการ 
มีการจัดการ

รณรงค์

ประชาสมัพันธ์

การเข้าถึง

บริการการฝาก

ครรภ์ก่อน     

12 สัปดาห์  

ครบทุกหน่วย

บริการ 

 

กลุ่มคู่รักคู่สมรส
นักเรียน/นักศึกษา
เข้าถึงบริการการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนการตั้งครรภ์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
หญิงตั้งครรภ์เข้า
รับบริการฝาก
ครรภ์ก่อนครบ 12 
สัปดาหเ์พิ่มขึ้น
ร้อยละ 30 
 
 
 
 
 

มีระบบการ
ให้บริการการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนการตั้งครรภ์
ครบทุกหน่วย
บริการ 
การฝากครรภ์ก่อน
12 สัปดาห ์
อย่างน้อย  
ร้อยละ 60 
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โครงการที่ศศ49..ช่ือโครงการพัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็ก (ตอ่) 
วัตถุประสงค์ 

(1) 
เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

(3) 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนเงินงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

 2ศ บุคลากร
ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็ก
ของรพศบึงสามพัน
และรพศสตศ 
จ านวน 30 คน 

2ศ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
เรื่องการท าคลอดฉุกเฉิน 

กิจกรรมที่ 2 จ านวน 8,000 บาท 
1ศ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 30 คน x 100 บาท
x 1 วัน เป็นเงิน 3,000 บาท 
2ศ ค่าวิทยากร 500 บาท x 3 ชมศ
x 2 คน เป็นเงิน 3,000 บาท 
3ศ ค่าเอกสารประกอบการอบรม
30คน x 50 บาท                        
เป็นเงิน 1,500 บาท 
4ศ ค่าปูายไวนิล 500 บาท 

มีนาคม 2563 
ถึง 

กรกฎาคม 2564 
 

บุคลากร

ผู้รับผิดชอบงาน

อนามัยแม่และ

เด็กเข้ารบัการ

อบรม 100% 

บุคลากร 
ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็ก
มีความรูเ้พิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

มีระบบการ
ให้บริการท าคลอด
ฉุกเฉิน ในหญิง
ตั้งครรภ์ทุกหน่วย
บริการ 
 

 

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน ประจ าปีงบประมาณ พศศศ2564 

หน่วยงานแผนพัฒนา  โรงพยาบาลบึงสามพัน 
ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

โครงการที่ศศ50..โครงการโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ปี 2564 

 
วัตถุประสงค์ 

(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมใน
แผนงาน/
โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียดงบประมาณ 
(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput) 

(6) 

ผลลัพธ์ 
(0utc0me) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอ
บ 
(9) 

1. เพ่ือว่างแผนบริหาร
จัดการ / แผนปฏิบัติ
การตามยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด ปี 2564 
2ศ เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานและติดตาม
ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ ปี 2564 

คปสอศบึงสามพัน / 
ผอศรพศสต / 
เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง  จ านวน 
30  คน 
 

ประชุม
คณะท างาน 
คปสอ ทุก 2 
เดือน / ครั้ง 
 

เงิน บ ารุงโรงพยาบาล  
รวมเป็นเงิน 13,500  บาท  
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม  25 
บาท*30 คน * 6 ครั้ง  = 
4,500บาท 
ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 
คน * คนละ 50 บาท* 6 ครั้ง  
= 9,000 บาท 

พฤศจิกายน 
2563– กันยายน 
2564 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
เข้าร่วม
ประชุม 100% 

ผลการบริหาร
จัดการให้ได้ตาม
แผนยุทธศาสตร์ 
คปสอศ ครบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้า
ร่วมประชุม  

งานแผน 
รพศบึงสาม
พัน 

 
 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 

งานผู้สูงอายุ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ตอบสนอง   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่.......51.........ชือ่โครงการ : โครงการสร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย อ าเภอบึงสามพัน   

วัตถุประสงค์      
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณ
และจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 

(Output)     

(6) 

ผลลัพธ(์Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1.เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบงาน
ผู้สูงอายุ มี
ความรู้ความ
เข้าใจในวิธีการ
ด าเนินงานท่ี
ปรับปรุงเพิ่มเติม 
 
 
 

บุคลากร
สาธารณสุข
และเครือข่าย
จ านวน 40 
คน 

1 จัดอบรมทบทวนความรู้ การ
ด าเนินงานส่งเสรมิปูองกัน
สุขภาพผูสู้งอายุกลุม่ติดสังคม 
ติดบ้าน ตดิเตียง 
2 จัดอบรมการท าแผนการ
ด าเนินงานส่งเสรมิปูองกัน
สุขภาพผูสู้งอายุกลุม่ติดสังคม 
ติดบ้าน ตดิเตียง แบบบรูณาการ
ร่วมกับภาคเีครือข่าย 

PP&P Basic 
Service จ านวน 
114,000  บาท 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 
40 คน คนละ 25 
บาท จ านวน 2 มื้อ 
40 * 25 * 2 เป็น
เงิน 2,000 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 40 คน * 50 
บาท เป็นเงิน 2,000 
บาท  

พศยศ-ธศคศ 
2563 

ผู้รับผิดชอบงาน
ผู้สูงอายุ มีความรู้
ความเข้าใจใน
วิธีการด าเนินงานท่ี
ปรับปรุงเพิ่มเติม 

มีระบบส่งเสริม
ปูองกันสุขภาพ
ผู้สูงอายุกลุ่มตดิสังคม 
ติดบ้าน ตดิเตียงที่ดี
เอื้อต่อการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 ขอผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในวิธีการ
ด าเนินงานส่งเสรมิ
ปูองกันสุขภาพ
ผู้สูงอายุกลุ่มตดิสังคม 
ติดบ้าน ตดิเตียง 

สสอศบึงสามพัน 
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โครงการที่......51..........ชือ่โครงการ : โครงการสร้างระบบสง่เสริมป้องกนัสขุภาพผู้สงูอายุกลุม่ติดสงัคม ติดบ้าน ติดเตียง บูรณาการร่วมกบัภาคีเครือข่าย อ าเภอบึงสามพัน (ต่อ )  

วัตถุประสงค์      
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ(์Outcome) 
(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

2.เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบงาน
ผู้สูงอายุ มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
แผนการ
ด าเนินงาน
ส่งเสริมปูองกัน
สุขภาพผูสู้งอายุ
กลุ่มตดิสังคม 
ติดบ้าน ตดิเตียง 
แบบบูรณาการ
ร่วมกับภาคี
เครือข่าย 
3.เพื่อส่งเสรมิ
การพัฒนาและ
ต่อยอด
นวัตกรรมการ
ส่งเสริมปูองกัน
สุขภาพผูสู้งอายุ
กลุ่มตดิสังคม 
ติดบ้าน ตดิเตียง 

บุคลากร
สาธารณสุข
และเครือข่าย 

3ศ ประกวดนวัตกรรม
และผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมปูองกนัสุขภาพ
ผู้สูงอายุกลุ่มตดิสังคม 
ติดบ้าน ตดิเตียง ระดับ
อ าเภอ 

PP&P Basic Service 
จัดนิทรรศการประกวด
นวัตกรรมการด าเนินงาน
ส่งเสริมปูองกันสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา จ านวน 11 หน่วย
บริการๆละ 5,000 บาท เป็น
เงิน 55,000 บาท 

มิศยศ-กศคศ 
2564 

ผู้รับผิดชอบงาน
ผู้สูงอายุ มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ท าแผนการ
ด าเนินงานส่งเสรมิ
ปูองกันสุขภาพ
ผู้สูงอายุกลุ่มตดิ
สังคม ติดบ้าน ติด
เตียง แบบบูรณา
การร่วมกับภาคี
เครือข่าย 
มีนวัตกรรมส่งเสรมิ
การด าเนินงาน
ส่งเสริมปูองกัน
สุขภาพผูสู้งอายุ
กลุ่มตดิสังคม ติด
บ้าน ติดเตยีง 

มีแผนงาน โครงการ
ส่งเสริมปูองกัน
สุขภาพผูสู้งอายุกลุม่
ติดสังคม ติดบ้าน ตดิ
เตียงที่ดีสามารถ
ด าเนินการได้จริง 
ผู้สูงอายุกลุ่มตดิสังคม 
ติดบ้าน ตดิเตียงไดร้ับ
การดูแลสุขภาพใน
รูปแบบใหม่ท่ี
สอดคล้องกับวิถี
ประจ าวัน 

ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการท าแผนการ
ด าเนินงานส่งเสรมิ
ปูองกันสุขภาพ
ผู้สูงอายุกลุ่มตดิ
สังคม ติดบ้าน ติด
เตียง 
นวัตกรรมด้านการ
ส่งเสริมปูองกัน
สุขภาพผูสู้งอายุ
กลุ่มตดิสังคม ติด
บ้าน ติดเตยีง 
ต าบลละ 1 
ตัวอย่าง 
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โครงการที่......51..........ชือ่โครงการ : โครงการสร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มตดิสังคม ติดบ้าน ติดเตียง บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย อ าเภอบึงสามพัน (ต่อ)  

วัตถุประสงค์      
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณ
และจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 

(Output)     

(6) 

ผลลัพธ(์Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

4.เพื่อส่งเสรมิ
การออกก าลัง
กายในผู้สูงอายุ
ให้เหมาะสมกับ
วัยและร่างกาย 

ผู้สูงอายุและ
เครือข่าย 

4.ส่งเสรมิการออกก าลังกาย
ผู้สูงอายุ และนวัตกรรมการออก
ก าลังกายในผูสู้งอายุ 

PP&P Basic 
Service 

การด าเนินงาน
ส่งเสริมการออก
ก าลังกายให้
เหมาะสมกับสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนา 
จ านวน 11 หน่วย
บริการๆละ 5,000 
บาท เป็นเงิน 
55,000 บาท 

เมศยศ2564 ผู้สูงอายุมีความรู้ใน
การออกก าลังกายที่
เหมาะสมกับวัย 
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้สมาชิกได ้

เกิดกระแสตื่นตัวใน
การออกก าลังกายที่
ถูกต้องในผู้สูงอายุ 
และมรีูปแบบการออก
ก าลังกายใหม่ที่
สอดคล้องกับวิถี
ประจ าวัน 

ร้อยละ 80 ขอผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในวิธีการ
ออกก าลังกายที่
เหมาะสมกับวัย 

 

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

งานผู้สูงอายุ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ52..ช่ือโครงการ: พัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุเข้าสู่ชีวิต ปทีี่ 60 วันท่ี 1   

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณ
และจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      (8) ผู้รับผิดชอบ  (9) 

1.เพื่อสร้างแกน
น าผู้สูงอายุ ให้มี
ความรู้และ
พัฒนาทักษะ
ชีวิตผู้สูงอายุ
ด ารงชีวิต 
2.เพื่อเตรียม
ความพร้อมด้าน
ร่างกายและ
จิตใจผูสู้งอายุ
ก่อนอายุ 60 ปี   
 

 

 

แกนน า
ผู้สูงอาย ุ
จ านวน 30 
คน 

1.อบรมแกนน าผูสู้งอายุเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุเข้าสู่
ชีวิต ปีท่ี 60 วันท่ี 1 
2.ฝึกทักษะการด ารงชีวิตหลัง
เกษียณราชการ 
3.ส่งเสรมิการออกก าลังกายและ
การฟื้นฟูจิตใจ 

PP&P Basic 
Service 3600 บาท 
1ศค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 
30 คน คนละ 25 
บาท 2 มื้อ รวมเป็น
เงิน 1500 บาท 
2ศค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 30 คน คน
ละ 50 บาท รวม
เป็นเงิน 1,500 บาท 
 

 

มิศยศ-กศคศ 
2564 

 

 

แกนน าผู้สูงอายุมี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถถ่ายทอด
ความรู้และพัฒนา
ทักษะชีวิตผู้สูงอายุ
ด ารงชีวิตได ้
แกนน าผู้สูงอายุมี
ความพร้อมด้าน
ร่างกายจิตใจและ
ความรู้ในการ
ถ่ายทอดความรู้
และพัฒนาทักษะ
ชีวิตผู้สูงอายุหลัง
เกษียณราชการ 
 

 

ผู้สูงอายสุามารถด ารง
ชีพได้อย่างปกติสุข
ภายใต้สภาวแวดล้องที่
แปรผันสูง 
ผู้สูงอายุเกษียณ
ราชการมีความพร้อม
ในด้านร่างกาย จิตใจ
ในการด ารงชีวิตหลัง
เกษียณราชการ 
 
 

 

 

ร้อยละ 80 ขอผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และ
พัฒนาทักษะชีวิต
ผู้สูงอายดุ ารงชีวิตได ้
ร้อยละ 80 ขอผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจทักษะการ
ด ารงชีวิตหลังเกษียณ
ราชการ  
 

 

สสอศบึงสามพัน 
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โครงการที่ศศ52..ช่ือโครงการ: พัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุเข้าสู่ชีวิต ปทีี่ 60 วันท่ี 1(ต่อ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณ
และจ านวนเงิน
งบประมาณ  

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ(์Outcome) 
(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

3.เพื่อให้
ผู้สูงอาย ุ
สามารถปรับ

สภาพรา่งกาย

และจิตใจหลัง

เกษียณราชการ 

  ๓ศค่าปูายการอบรม 
จ านวน 1 ปูาย 
ขนาด 2ศ3 * 1ศ6 
เมตร เป็นเงิน 600 
บาท 

 

 แกนน าผู้สูงอายุมี

ความรู้ความเข้าใจ

การเปลีย่นแปลง

ของร่างกายและ

จิตใจหลังเกษียณ

ราชการ 

ผู้สูงอายหุลังเกษียณ

ราชการไม่มีภาวะหดหู่ 

ท้อถอยกับชีวิต 

ร้อยละ 80 ขอผู้เข้ารับ

การอบรมมีความรู้การ

ปรับสภาพร่างกาย

และจิตใจ 

 

 

 

ลงช่ือลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

งานผู้สูงอายุ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ53..ช่ือโครงการ: อบรมพัฒนาผู้จัดการดูแลระบบสุขภาพผู้สูงอายุ อ าเภอบึงสามพัน 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเปา้หมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณ
และจ านวนเงิน
งบประมาณ  

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ(์Outcome) 
(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1.เพื่อพัฒนา
ผู้จัดการดูแล
ระบบสุขภาพ
ผู้สูงอายุ(Care 
manager)ให้มี
ความสามารถใน
การจัดการ การ
วางแผนการดูแล
ผู้สูงอายุ
ครอบคลมุทุกมิติ  

 

บุคลากร

สาธารณสุข

และเครือข่าย 

จ านวน 30 

คน 

1ศประชุมชี้แจง ส ารวจความ

ต้องการผู้ดูแลผูสู้งอาย ุ

2ศอบรมฟื้นฟูเสริมทักษะให้

ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิง

ปฏิบัติการแกผู่้ดูแลผูสู้งอายุ 

จ านวน ๓ วัน 

 

PP&P Basic Service  
9,000 บาท 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 30 
คน คนละ 50บาท 
จ านวน ๒ มื้อ 30 * 
50 เป็นเงิน 1,500 
บาท เวลา 3 วัน รวม
เป็นเงิน 4,500 บาท 
 

กศพศ-มีศคศ 

2564 
ผู้จัดการดูแลระบบ

สุขภาพผูสู้งอายุ

(Care manager)

สามารถบริหาร

จัดการให้การ

ช่วยเหลือ วาง

แผนการดูแล

ผู้สูงอายุ ร่วมกบั

ผู้ดูแลผูสู้งอายุ

(Care giver) ใน

พื้นที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะ

พึ่งพิงในพื้นที่

เปูาหมายการ

ด าเนินงานการดูแล

ผู้สูงอายุระยะยาว

(LTC) ได้รับการ

ติดตามเยี่ยม ดูแล

สุขภาพจากทีมสห

สาขาวิชาชีพ  ภายใต้

ผู้จัดการดูแลระบบ

สุขภาพผูสู้งอาย(ุCare 

manager) 

มีผู้จัดการดูแลระบบ

สุขภาพผูสู้งอายุ(Care 

manager)ครอบคลุม  

สสอศบึงสาม

พัน 
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วัตถุประสงค์      
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณ
และจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 

(Output)     

(6) 

ผลลัพธ(์Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

   ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 30 คน คนละ 
50 บาท จ านวน 1 มื้อ 
เป็นเงิน 1,500 บาท 
บาท เวลา 3 วัน รวม
เป็นเงิน 4,500 บาท 

     

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

หน่วยงาน/กลุ่มงาน/……………………………………… 
ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

โครงการที่ศศ54..ชื่อโครงการ: โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 2564   

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

1ศเพื่อให้สตรี
กลุ่มเปูาหมาย
อายุ 30 - 60 ปี 
ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก และ
มะเร็งเต้านม 
2ศเพื่อให้สตรีที่
พบความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อ
และรักษา 

สตรีอายุ 30 - 60 
ปี ในเขตพืน้ท่ี
อ าเภอบึงสามพัน 
จ านวน 3,000 คน 

1ศรณรงค์ประชาสมัพันธ์ 
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย 
2ศตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก  

PP&P Basic Service 
ค่าอุปกรณต์รวจคดั
กรองมะเร็งปากมดลูก 
1ศแผ่นสไลด์ จ านวน 
44 กล่อง ราคากล่อง
ละ 30 บาท เป็นเงิน 
1,320 บาท 
2ศไม้ Spatula จ านวน 
31 กล่อง ราคากล่อง
ละ 72 บาท เป็นเงิน 
2,232 บาท 
 

ธศคศ2563 - 
สศคศ2564 

สตรีอายุ 30 - 60 ปี 
เข้ารับบริการการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 

สตรีอายุ 30 - 60 ปี 
เข้ารับบริการการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 

ร้อยละสะสมความ
ครอบคลมุการตรวจ
คัดกรอง มะเร็งปาก
มดลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 

สสอศบึงสามพัน 
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วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

   3ศ95% Alc0h0l 
ขนาด 500 Ml จ านวน 
156 ขวด ราคาขวดละ 
30 บาท เป็นเงิน 4, 
680 บาท 

4ศส าลีก้อนใหญ่ 

จ านวน 35 ถุง ราคา

ถุงละ 64 บาท เป็น

เงิน 2,240 บาท 

รวมเป็นเงิน 

10472 บาท 

     

 

 

 ลงชื่อลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนปฏิบัตริาชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานศศโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลวังพิกุล ต าบลวังพิกุล   อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ศศศศศ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข  แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565   แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข               ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์  ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ55..ช่ือโครงการ:ศศศศศพฒันาเครือข่ายการดูแลผู้ปุวยโรคหวัใจและหลอดเลือดสมองอ าเภอบงึสามพัน   

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศเพื่อพัฒนา
เครือข่ายการ
ดูแลผูปุ้วย
โรคหัวใจและ
หลอดเลือดใน
เครือข่ายอ าเภอ
บึงสามพัน 

1ศเจ้าหน้าท่ี 
รพศสตศใน
เครือข่ายแห่ง
ละ 1 คน 
จ านวน 10 คน 
2ศเจ้าหน้าท่ี 
สสอศบึงสามพัน  
จ านวน 2 คน 
3ศเจ้าหน้าท่ี 
รพศบึงสามพัน  
จ านวน 82 คน 
 

1ศ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
กระบวนการและองค์
ความรู้เรื่องโรคหลอด
เลือดสมองต่อบุคลากร
และผูเ้กี่ยวข้อง  
2. ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการการ
ด าเนินงาน ระบบการ
ปูองกันในผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง 
ACS , Str0ke ของ
เครือข่ายบึงสามพัน 
 

- งบ PP Basic Service จ านวน 
10,000 บาทดังนี้ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 
บาท X2 มื้อ X 100คน= 5,000
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 50บาท X1 
มื้อ X 100คน= 5,000บาท 
- 

มศคศ64 –กศยศ 
64 

- จ านวนเจ้าหน้าท่ี
เข้ารับการอบรมร้อย
ละ80 

- เจ้าหน้าท่ีมีความรู้
และความเข้าใจ
กระบวนการการ
ด าเนินงาน ระบบ
การปูองกันในผู้ปุวย
กลุ่มเสี่ยง ACS , 
Str0ke ของ
เครือข่ายบึงสามพัน 
ในร้อยละ80 

1.มีเอกสารของ
ระบบใน
กระบวนการ
ด าเนินงานระบบ
การปูองกันในผู้ปุวย
กลุ่มเสี่ยง ACS , 
Str0ke ของ
เครือข่ายบึงสามพัน 
 

ศูนย์คุณภาพ
โรงพยาบาลบึง
สามพัน 
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โครงการที่ศศ55..ช่ือโครงการ:ศศศศศพฒันาเครือข่ายการดูแลผู้ปุวยโรคหวัใจและหลอดเลือดสมองอ าเภอบงึสามพัน(ต่อ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

  2. พัฒนาแนวทางการดูแล
ผู้ปุวย ACS , Str0ke ภาวะ
ฉุกเฉินในรพศสตศ 

    2.มีแนวทางการดูแล
ผู้ปวุย ACS , 
Str0ke ภาวะฉุกเฉิน
ในรพศสตศ 
3.จ านวนผู้ปุวยท่ีมา
รับบริการการรักษา 
ด้วยทันเวลาใน
ระบบ  fast track 
เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

ลงช่ือลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนปฏิบัตริาชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานศศโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลวังพิกุล ต าบลวังพิกุล   อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ศศศศศ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ56..ช่ือโครงการศพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ปุวยอุบตัิเหตทุางถนนอ าเภอบึงสามพัน   

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ (3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (5) 

ผลผลติ 
(0utput) (6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศเพื่อพัฒนา
เครือข่าย
การปูองกัน
และการ
ดูแลผูปุ้วย
อุบัติเหตุทาง
ถนน
เครือข่าย
อ าเภอบึง
สามพัน 

1ศเจ้าหน้าท่ี รพศสตศ
ในเครือข่ายแห่งละ 1 
คน และเจ้าหน้าท่ี 
สสอศบึงสามพัน 5 
คนรวม 15 คน 
2ศเจ้าหน้าท่ี รพศศบึง
สามพัน  จ านวน 80 
คน 
3ศเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
10คน 
4ศเจ้าหน้าท่ีมลูนิธิ
สว่างบึงสามพัน
จ านวน 45 คน 

1ศ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
อุบัติการณ์อุบัติเหตุทาง
ถนนกับช่วยเหลือเบื้องต้น
และระบบการดูแลรักษา
ผู้ปุวย 
2.ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่  

- งบ PP Basic Service 
จ านวน 22,500 บาทดังนี ้
วันอบรมเชิงปฏิบัติการ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
25 บาท X2 มื้อ X 150
คน=7,500บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 50บาท 
X1 มื้อ X 150คน= 7,500
บาท 
ซ้อมแผนอุบัตเิหตุหมู ่
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
25 บาท X2 มื้อ X 150
คน=7,500บาท 
 

มศคศ64 –กศยศ 
64 

- จ านวนครั้งการ
อบรม ท้ังสอง
กิจกรรมเป็นร้อยละ
100 

- จ านวนเจ้าหน้าท่ี
เข้ารับการอบรมร้อย
ละ80 
- จ านวนเจ้าหน้าท่ี
เข้ารับการซ้อม
อุบัติเหตุหมู่ร้อยละ
80 

1.มีแนวทางการดูแล
ผู้ปุวยอุบัติเหตุทาง
ถนนครบทุกรพศสตศ 
2.อัตราการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง  

ศูนย์คุณภาพ
โรงพยาบาลบึง
สามพัน 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนปฏิบัตริาชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานศศโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลวังพิกุล ต าบลวังพิกุล   อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ศศศศศ 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ57โครงการ:ศศพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ปุวยตดิเช้ือในกระแสหิตอ าเภอบึงสามพัน   

วัตถุประสงค์
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (5) 

ผลผลติ 
(0utput)(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      (8) ผู้รับผิดชอบ  (9) 

1ศเพื่อพัฒนา
เครือข่ายการ
ดูแลผูปุ้วย
ผู้ปุวยตดิเช้ือ
ในกระแสหติ
เครือข่าย
อ าเภอบึงสาม
พัน 

1ศเจ้าหน้าท่ี 
รพศสตศใน
เครือข่ายแห่ง
ละ 1 คน 
จ านวน 10 คน 
2ศเจ้าหน้าท่ี 
สสอศบึงสามพัน  
จ านวน 2 คน 
3ศเจ้าหน้าท่ี รพ
ศศบึงสามพัน  
จ านวน 82 คน 
 

1ศ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
กระบวนการและองค์
ความรู้และอุบัติการณ์ของ
โรคและการติดเชื้อใน
กระแสโลหติ  
2. ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการการ
ด าเนินงาน ระบบการ
ปูองกันการติดเชื้อใน
กระแสโลหติในประชาชน
กลุ่มเสี่ยง ของเครือข่ายบึง
สามพัน 
 

- งบ PP Basic Service 
จ านวน 10,000 บาทดังนี้ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
25 บาท X2 มื้อ X 100คน= 
5,000บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 50บาท 
X1 มื้อ X 100คน= 5,000
บาท 
- 

มศคศ64 –กศยศ 
64 

- จ านวนเจ้าหน้าท่ี
เข้ารับการอบรมร้อย
ละ80 

- เจ้าหน้าท่ีมีความรู้
และความเข้าใจ
กระบวนการการ
ด าเนินงาน ระบบ
การปูองกันการติด
เชื้อในกระแสโลหิต
ในประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง ของเครือข่าย
บึงสามพัน 
ในร้อยละ80 

1.มีเอกสารของระบบ
ในกระบวนการ
ด าเนินงานระบบการ
ปูองกันการติดเชื้อใน
กระแสโลหติใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
ของเครือข่ายบึงสาม
พัน 
 

ศูนย์คุณภาพ
โรงพยาบาลบึง
สามพัน 
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วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

  3. พัฒนาแนวทางการดูแล
ผู้ปุวย Sepsis.ในภาวะ
ฉุกเฉินในรพศสตศ 

    2.มีแนวทางการดูแล
ผู้ปุวย Sepsis ภาวะ
ฉุกเฉินในรพศสตศ 
3.จ านวนผู้ปุวยท่ีมา
รับบริการการรักษา
ด้วยภาวะSepsis 
ลดลง 
 

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ์

หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานอนามัยแม่และเด็ก 
ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศ58..ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาการให้บริการงานอนามยัแม่และเด็ก อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ์   

วัตถุประสงค์      
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ (3) 

แหล่งงบประมาณ
และจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ(์0utc0me) 
(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

1ศ เพื่อพัฒนา
ระบบบริการ
และคณุภาพ
เครือข่ายอนามยั
มารดาและทารก 

2ศ เตรียมความ
พร้อมก่อนการ
ตั้งครรภ์ ลด
โลหิตจางในวัย
เจริญพันธ์ุ 

 

เจ้าหน้าท่ี รพศสตศ
จ านวน 10 แห่ง 
และหญิงวัยเจรญิ
พันธุ์ในสถาน
ประกอบการ  
จ านวน 60 คน 

 

1ศ จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
"เสริมสร้าง Health 
Literacy ในสถานการณ์
การปูองกันภาวะโลหิตจาง 
และความส าคญัของธาตุ
เหล็ก 

 

 

PP&P Basic Service 

จ านวน  12,300 บาท 

กิจกรรมที่ 1ศ  

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ค่าอาหารว่าง จ านวน 

60 คน * 25 * 2 มื้อ 

รวมเป็นเงิน 3,000 

บาท ค่าอาหาร

กลางวัน จ านวน 60

คน * 50 * 1 มื้อ รวม

เป็นเงิน 3,000 บาท 

ธันวาคม 

2563 - 

สิงหาคม 

2564 

เจ้าหน้าท่ีและ

บุคลากรโรงพยาบาล

บึงสามพันและ

เจ้าหน้าท่ี รพศสตศ

จ านวน 10 แห่ง และ

เจ้าหน้าท่ีจากมลูนิธิ

สว่างบึงสามพันเข้า

รับการอบรมเพิ่มพูน

ความรู้ 100% 

 

บุคลากรผู้รับผิดชอบ

งานอนามัยแม่และ

เด็กและเจ้าหนา้ที่

จากมูลนิธสิว่างบึง

สามพันมีความรู้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

1. ร้อยละ 95ของ

ผู้รับผิดชอบงาน

ได้รับองค์ความรู/้

วิธีการด าเนินงานท่ี

ถูกต้องและ

เหมาะสม 

2. ร้อยละ 95 ของ 

รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ 

ANC คุณภาพ  

 

สสอศบึงสามพัน 
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โครงการที่…58..ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาการให้บริการงานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์(ต่อ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์(Outcome) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

3ศ เพื่อประสาน

ความร่วมมือ

ของสถานบริการ

เอกชนในการ

ปูองกันภาวะ

โลหิตจางในหญิง

ตั้งครรภ ์

 

  ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 
6 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,600 บาท 
ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
จ านวน 60 ชุด ชุดละ 30 
บาท รวมเป็นเงิน 1,800 
บาท 
ค่าปูายโครงการ ขนาด 3 * 2 
เมตร รวมเป็นเงิน 900 บาท 

    สสอศบึงสาม

พัน 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ์

หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานอนามัยแม่และเด็ก 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศศศ59ศศศศชื่อโครงการ: โครงการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอบึงสามพนั จังหวัดเพชรบูรณ์   

วัตถุประสงค์      
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณ
และจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ(์0utc0me) 
(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศ เพื่อให้เกิด
การเรยีนรู้
ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน
บริการ
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีและ
บุคลากร
โรงพยาบาลบึง
สามพันและ
เจ้าหน้าท่ี รพศสตศ
จ านวน 10 แห่ง  
 
 

 

 

1ศ ประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ประเมินมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็กใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 
 

 

 

P&P basic service 
52,000 บาท 
1.ประขุมช้ีแจงแนว
ทางการประเมิน
มาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็กใน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
งบประมาณ 2,000 
บาท  
 
 

ธันวาคม 
2563 - 
สิงหาคม 
2564 
 
 

 

 

 

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยบริการ
สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมิน  

 

 

 

 

 

1. ร้อยละของการ
ประเมินมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และ
เด็กในโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

สสอศบึงสามพัน 
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โครงการที่ศศศศ59ศศศศชื่อโครงการ: โครงการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอบึงสามพนั จังหวัดเพชรบูรณ์(ต่อ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์(Outcome) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

2ศ เพื่อพัฒนา
ระบบงาน
มาตรฐานงาน
อนามัยแม่และ
เด็กใน
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 
 

  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม จ านวน  20 
คน * 100 บาท เป็นเงิน 
2,000 บาท 
2. พัฒนารพศสตศต้นแบบด้าน
งานอนามัยแม่และเด็ก
ต้นแบบอ าเภอบึงสามพัน 1
แห่ง เป็นเงิน 50,000บาท 
ค่าใช้จ่ายในการประกวด 
พื้นที่ต้นแบบ  ในการ
ด าเนินงานเด็กไทยคณุภาพ 6 
ขั้นตอน ** รพศสตศตัวแทน 
เขียนแผนการใช้เงิน ** 
 

    สสอศบึงสาม

พัน 

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์

 

  



127 

 

แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ์

หน่วยงาน/กลุม่งาน/งานอนามัยแม่และเด็ก 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่ศศศศ60ศศศศช่ือโครงการ: โครงการอ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ์   

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพภาคี
เครือข่าย อสมศ
และแกนน านม
แม่ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ทักษะในการ
ดูแลและส่งเสรมิ
สุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์ และ
ปูองกันภาวะ
โลหิตจาง 

แกนน านมแม่ ใน
สถาน
ประกอบการ และ 
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านจ านวน 60 
คน 

 

 

1ศ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แกนน านมแม่ ในสถาน
ประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

P&P basic service 
จ านวน  12,300 บาท 

1.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แกนน านม
แม่ ในสถาน
ประกอบการ จ านวน 
60 คน  

 

 

ธันวาคม 
2563 - 
สิงหาคม 
2564 

 

 

 

 

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยบริการ
สาธารณสุขและใน
สถานประกอบการ
ประสานความร่วมมือ
ของสถานบริการ
เอกชนในการปูองกัน
ภาวะโลหิตจางใน
หญิงตั้งครรภ ์

 

 

พัฒนาการให้บริการ
อนามัยแม่และเด็ก 
เพื่อแก้ไขปัญหา
ภาวะซีดในหญิง
ตั้งครรภ์และแกนน า
นมแม่ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ 

 

 

 

หญิงหลังคลอดที่
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ได้รับยาเมด็เสริม
ธาตุเหล็ก ไอโอดีน 
และโฟลิก 

ครบ 6 เดือน ร้อย
ละ 100 

 

 

 

สสอศบึงสาม
พัน 
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โครงการที่ศศศศ60ศศศศช่ือโครงการ: โครงการอ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ์ (ต่อ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(0utput)     

(6) 

ผลลัพธ์(0utc0me) 
(7) 

ตัวช้ีวัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

2ศ เพื่อพัฒนา
ระบบงาน
มาตรฐานงาน
อนามัยแม่และ
เด็กใน
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 

 

  ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน  60 
คน * 100 บาท เป็น
เงิน 6,000 บาท 
2ศค่าปูายโครงการ
ขนาด 3*2 เมตร เป็น
เงิน 900 บาท 
3ศ ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม 
จ านวน 60 ชุด ชุดละ 
30 บาท เป็นเงิน 
1,800 บาท 
4ศค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,600 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

  และทักษะในการ
ดูแลและส่งเสรมิ
สุขภาพ 
หญิงตั้งครรภ์ และ
ปูองกันภาวะโลหติ
จาง 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์

 



129 

 

 

แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
หน่วยงาน/กลุม่งานคปสอศบึงสามพัน 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข      ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์    ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่..61.ชื่อโครงการเฝูาระวังภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์  

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

(3) 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนเงินงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1. เพื่อติดตาม
ภาวะซีดในหญิง
ตั้งครรภ ์
2ศ เพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์ มีความรู้
ในการปฏิบัตตินที่
ถูกต้องในการ
ปูองกันภาวะซีด 

หญิงตั้งครรภ์ที่มผีล
ตรวจ Hct< 33% 
ในการเจาะเลือด
ตรวจครั้งท่ี 1 ท่ีงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาล       
บึงสามพัน  
จ านวน 30 คน 

1ศ รวบรวมข้อมูลผล 
Hct ของหญิงตั้งครรภ์
ที่มารับบริการ จากผล
การตรวจเลือดครั้งที่ 1 
และวิเคราะห์ข้อมลูผล 
Hct 

2. ส ารวจพฤติกรรม
การการบริโภคอาหารที่
มีผลต่อภาวะซีดของ
หญิงตั้งครรภ ์

 

P&P basic service 
จ านวน 6,000 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 30 คน x 100 บาท x 1 
วัน เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าชุดเอกสารประกอบการส ารวจ
พฤติกรรมและการอบรม 
30 คน x 100 บาท x 1 วัน     
เป็นเงิน 3,000 บาท 

ธันวาคม2563 
ถึง  

กันยายน 2564 

1ศ หญิงตั้งครรภ์   
ที่มี Hct< 33% 
ได้รับการตดิตาม
เฝูาระวังภาวะซดี
ครบ 100% 

1ศ หญิงตั้งครรภ์   
ทีม่ีภาวะ 
Hct< 33% 
ในการตรวจเลือด
ครั้งท่ี 1 มีผล
ตรวจ Hct> 33% 
ในช่วงอายุครรภ์ 
32-34 wks. 
 

- ภาวะซีดในหญิง
ตั้งครรภ์  
(อายุครรภ์ 32-34 
สัปดาห)์< 16% 
- ทารกแรกเกิด
น้ าหนัก <2,500 
กรัม  
น้อยกว่าร้อยละ 7 
- ร้อยละของ
มารดาตายจาก
การตกเลือดหลัง
คลอดเท่ากับ 0 

นางนวลฤทัย ศรี
วังค า พยาบาล 
วิชาชีพช านาญ
การ 
งานส่งเสรมิ
สุขภาพ กลุ่มงาน
บริการดา้นปฐม
ภูมิและองค์รวม 
โรงพยาบาลบึง
สามพัน 
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โครงการที่ศศ61ศศช่ือโครงการเฝาูระวังภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ 

(1) 

เปูาหมาย/

กลุ่มเปูาหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลติ 

(Output) 

(6) 

ผลลัพธ์ 

(Outcome) 

(7) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

3ศเพื่อให้หญิง

ตั้งครรภ์มี

พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารที่

ถูกต้อง 

4ศ หญิงตั้งครรภ์ มี

ความพึงพอใจต่อ

การรับบริการ 

 3ศ อบรมให้ความรูเ้รื่อง

โภชนาการและการ

ปฏิบัติตน ส าหรับการ

ปูองกันภาวะซีดในหญิง

ตั้งครรภ ์

      

 
 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน งานทันตกรรม โรงพยาบาลบึงสามพัน  

ตอบสนอง 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข             แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
     แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม  ระยะ 5 ปี พศศศ2561-2565                               แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561-2565 
     ค ารับรองปฏิบตัิราชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                ค ารับรองปฏิบัติราชการผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 
     ค ารับรองปฏิบตัิราชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์                              ประเด็นปัญหาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ     
โครงการที่ ...62.....ชื่อโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้งานทันตกรรม 

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เป้าหมาย 
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 
(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1.เพื่อพัฒนาระบบให้ง่าย

ต่อการเข้าถึงบริการ 

2.เพื่อพัฒนาระบบให้

สามารถรองรับการท างาน

ที่ก่อให้เกิดรายได้มากข้ึน 

3.เพื่อให้มีการจัดเก็บรายได้

ทันตกรรมทีเ่ป็นระบบและ

เพิ่มรายได ้

การจัดเก็บรายได้มี

ความชัดเจนเป็นสัด

เป็นส่วน 

1.ปรับอัตราค่าบริการผู้ปุวยนอก

เวลาเป็น 100 บาท 

2.เพิ่มoperatorเป็น 2คน เปิดใช้

งาน 2 ยูนิตในคลินิกนอกเวลาและ

เพิ่มวันท าการคลินิกนอกเวลา

ราชการ 

3.ปรับอัตราค่าบริการรายหัตถการ

ให้เป็นไปตามกรมบัญชีกลาง 

 

งบ P&P Basic service  
จ านวน 5,400 บาท  
 1.ค่าโทรศัพท์ 
มือถือพร้อมซิมเติมเงิน 
3,000บาท 
2.ค่าเติมเงิน 2,400บาท/
ปี 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 

 

ผู้ปุวยเข้าถึง

บริการได้ง่าย

และสะดวกขึ้น 

มีผู้ปุวยสิทธิ

เบิกได้จา่ยตรง

เข้ารับบริการ

เพิ่มมากข้ึน 

รายได้งานทัน

ตกรรมเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 7 

ระพีพรรณ 
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โครงการ...62...ชื่อโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้งานทันตกรรม 
วัตถุประสงค์ 

(1) 
เป้าหมาย 

(2) 
กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 
(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

  4. จัดซื้อมือถือไว้เพื่อโทร

ติดต่อนัดหมายทั้งทาง

โทรศัพท์และทางไลน ์

5. ค้นหาผู้ปุวยสิทธิเบิกได้

จ่ายตรงเชิงรุกเพื่อนดัเข้า

มารับการรักษาใน/นอก

เวลาราชการให้มากขึ้น 

6.ให้การรักษาในส่วน Fee 

schedule ตามกรอบแผน

ที่ได้วางไว ้

      

 

 
ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผูเ้สนอแผน           ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เห็นชอบแผน       ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัติแผน 

(นายธีระวัฒน์  ค าโฉมศ)              (นายศุภสิทธ์ิ สุขี)                                     (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 
ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน               ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน            ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบรูณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  โรงพยาบาลบึงสามพัน 

ตอบสนอง 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข             แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
     แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม  ระยะ 5 ปี พศศศ2561-2565                               แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561-2565 
     ค ารับรองปฏิบตัิราชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                ค ารบัรองปฏบิตัริาชการผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสขุภาพท่ี 2 
     ค ารับรองปฏิบตัิราชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์                              ประเด็นปัญหาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ     
โครงการที่...63..ศชื่อโครงการพัฒนาการบริการทีม่ีคุณภาพและความปลอดภัยโรงพยาบาลบึงสามพันพ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์ 

(1) 

เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 

(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์

(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

1ศ เพื่อให้โรงพยาบาล

สามารถพัฒนา

ระบบงานและการดูแล

ผู้ปุวยให้มีคณุภาพ

ภายใต้บริบทของตนเอง 

2ศ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม
การเรยีนรู้ในองค์กร 
น าไปสู่องค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

บุคลากร

โรงพยาบาล 

บึงสามพัน 

 จ านวน 260 คน 

1ศ ประชุมคณะกรรมการ

ระบบทีมคร่อมสายงาน

ต่างๆ 7 ทีม ทุกเดือน  

2ศ ประชุมเชิงปฏิบัติการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้

เจ้าหน้าท่ี 5 ระบบ ได้แก่ 

RM,IC,ยา,ENV และ

ระบบความปลอดภัย ปี

ละ 1 ครั้ง/ระบบ 

 

เงินบ ารุงโรงพยาบาล

บึงสามพัน  จ านวน 

72,500 บาท 

กิจกรรมที่ 1 งบฯ  

26,250 บาท 

-ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  จ านวน 7 

ทีมๆละ 25 คนๆละ 

25 บาทx6 ครั้ง เป็น

เงิน  26,250  บาท 

 

ธศคศ 63 – กศยศ  64 ร้อยละ 80ของ

เจ้าหน้าท่ีได้ร่วม

กิจกรรม 

1.ร้อยละ90ของ

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้

แนวทางการ

ให้บริการที่ด ี

2.ร้อยละ 90ของ

เจ้าหน้าท่ีมี

ทัศนคติต่อการ

ให้บริการที่ดีแก่

ผู้รับบริการ 

 

ร้อยละ 85 ของ
ผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการสุขภาพ
ของโรงพยาบาล 

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ 
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โครงการที่...63..ศชื่อโครงการพัฒนาการบริการทีม่ีคุณภาพและความปลอดภัยโรงพยาบาลบึงสามพันพ.ศ. 2564 (ต่อ ) 
วัตถุประสงค์ 

(1) 

เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียดงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 

(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์

(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

ศ 

 

 3ศ ประกวด CQI และ

นวัตกรรมปีละ 1 ครั้ง 

4ศ ทบทวนรายกรณ/ีหลังท า

กิจกรรม การเสยีชีวิต การส่ง

ต่อเดือนละ 2 ครั้ง 

5ศ เยี่ยมส ารวจ/ตรวจสอบ

ภายใน/Quality Round ทุก 

3 เดือน 

กิจกรรมที่  2 งบฯ 22,250 บาท   

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

จ านวน 4 ระบบ(RM,IC,ENV และ

ระบบความปลอดภัย) ระบบละ 200 

คน x 25  บาท เป็นเงิน  20,000  

บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

จ านวน 1 ระบบ(ยา) จ านวน 90 คน 

x 25  บาท เป็นเงิน  2,250  บาท 

กิจกรรมที่  3 งบฯ12,000 บาท 

1. รางวัล CQI หน่วยงาน ดีเด่น 3 

รางวัล  

รางวัลที่ 1 มูลค่า 3,000 บาท 

รางวัลที่ 2 มูลค่า 2,000 บาท 

รางวัลที่ 3 มูลค่า 1,000 บาท 

2.รางวัลนวัตกรรมหน่วยงาน ดเีดน่ 

3 รางวัล 

รางวัลที่ 1 มูลค่า 3,000 บาท 

รางวัลที่ 2 มูลค่า 2,000 บาท 

รางวัลที่ 3 มูลค่า 1,000 บาท 

 

 

  3.เรื่องร้องเรียน

ต่อการให้บริการ

สุขภาพลดลงจาก

ปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ10 
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โครงการที่...63..ศชื่อโครงการพัฒนาการบริการทีม่ีคุณภาพและความปลอดภัยโรงพยาบาลบึงสามพันพ.ศ. 2564 (ต่อ ) 

วัตถุประสงค์ 

(1) 

เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียดงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินกา

ร 

(5) 

ผลผลิต 

(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์

(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

   กิจกรรมที่  4 งบฯ12,000 บาท 

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่    

จ านวน 20 คน x 25  บาทx 24 ครั้ง 

เป็นเงิน  12,000  บาท 

 

     

 
ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

                        ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  รพ.บึงสามพัน   

ตอบสนอง 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข             แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
     แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม  ระยะ 5 ปี พศศศ2561-2565                                แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561-2565 
     ค ารับรองปฏิบตัิราชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                ค ารับรองปฏิบัติราชการผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 
     ค ารับรองปฏิบตัิราชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์                              ประเด็นปัญหาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ     
โครงการที่ .......64..... ชื่อโครงการ 2P safety สู่การปฏิบัติที่ย่ังยืนในโรงพยาบาลบึงสามพัน  ปีงบประมาณ 2564 
วัตถุประสงค์ 

(1) 

เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 

(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์

(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

1.เพื่อให้บุคลากร

ของรพศมีความรู้

แนวทางปฏิบัติเรื่อง

2P safety 

2. เพื่อให้บุคลากร

ของรพศปฏิบัติได้

ถูกต้องเรื่อง2P 

safety 

บุคลากร

โรงพยาบาล 

บึงสามพัน 

 จ านวน 260 คน 

1.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ รพศ 

เรื่อง 2P safety จ านวน  

1 ครั้ง 

เงินบ ารุงโรงพยาบาล  

จ านวน 26,000 บาท ดังนี ้

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 

260 คนx 25 บาทx 2 มื้อเป็น

เงิน 13,000 บาท 

2.ค่าอาหารกลางวัน 260 คนx 

50 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท 

 

พศค  64 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

อบรม 

1.บุคลากรของรพศมี

ความรู้แนวทางปฏิบัติ

เรื่อง2P safety ร้อย

ละ 90 

2.บุคลากรของรพศ

ปฏิบัติถูกต้องตาม

แนวทางปฏิบัติเรื่อง2P 

safetyร้อยละ 90 

ผ่านการรับรอง 

Re-Act2    เดือน 

พฤศจิกายน 2564 

 

ศูนย์พัฒนา

คุณภาพ 

 

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน   ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                           (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                 (นายศุภสิทธ์ิ  สุขี)                                                             (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 
ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                          ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                                ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งาน..โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังพิกุล ต าบลวังพิกุล   อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์..... 

ตอบสนอง   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์        ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่.......65....ชื่อโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินใน ER อย่างมีคุณภาพ   

วัตถุประสงค์      
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ      
    (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน 
งบประมาณ 

 (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
 (9) 

1ศเพื่อพัฒนา
ระบบบริการงาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ให้ได้มาตรฐาน 
2ศ ผู้ปุวยวิกฤต
ฉุกเฉินไดร้ับการ
ประเมินรักษา
อย่างทันทีและมี
ความปลอดภัย 

- เจ้าหน้าท่ีทุก
คนใน รพศสตศ
วังพิกุล 
จ านวน 10 
คน 

1ศ ทบทวน/ปรับปรุง
แนวทางการประเมินดูแล
ผู้ปุวยวิกฤต –ฉุกเฉิน ใน
กลุ่มโรคที่ส าคญั ได้แก่ 
ACS , Stroke, Head 
injury , Trauma , 
Acute abdomer 

2. จัดท าแนวทางการดูแล
ผู้ปุวยภาวะฉุกเฉินที่ส าคัญ 

 งบ PP Basic Service จ านวน 5,000 บาท 
-สติกเกอรต์ิดกระจกขนาด 75*111 cm 
จ านวน 2 แผ่น 
-สติกเกอรต์ิดกระจกขนาด 89*106 cm 
จ านวน 1 แผ่น 
-สติกเกอรต์ิดกระจกขนาด 70*111 จ านวน 2 
แผ่น 
-สติกเกอรต์ิดกระจกขนาด 82*101 cm 
จ านวน 2 แผ่น 
-ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 95*100 cm  

ธศคศ63 – 
กศยศ 64 

- เจ้าหน้าท่ีใน รพศ
สตศวังพิกุล มี
ความพร้อมและ
เข้าใจใน
กระบวนการดูแล
ผู้ปุวยฉุกเฉินมาก
ขึ้น 

- ผู้ปุวยในภาวะ
วิกฤต – ฉุกเฉิน 
ได้รับการรักษา
และส่งต่อได้ทัน
ถ่วงที 

1ศผู้ปุวยฉุกเฉิน
ได้รับการดูแล
อย่างถูกต้อง
และส่งต่ออย่าง
ทันถ่วงที 

2ศผ่านเกณฑ์
พัฒนาคุณภาพ 
รพศสตศติดดาว 

นางศุพิมพ์ มุสิ
กา 
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน 

 
ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน     ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 

                                   (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                           (นายศุภสิทธ์ิ  สุขี)                                                        (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 
ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                     ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                           ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งาน........สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน..................... 
ตอบสนอง   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่.....66.......ชื่อโครงการเบาหวานควบคุมน้ าตาลได้ 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ       
   (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน
งบประมาณ  

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 (5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)  
     (8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศเพื่อให้ผู้ปุวย

เบาหวานท่ี

ควบคุมระดับ

น้ าตาลได้

(HbA1C<7) 

 

 

 

 

 

ผู้ปุวย

เบาหวานท่ีมี

ระดับน้ าตาล

HbA1C ที่  6 

7 8 และ 9 

จ านวน 330 

คน 

1ศประชุมทบทวนระบบ

การด าเนินงานการดูแล

ผู้ปุวยเบาหวาน   

2ศประชาชนกลุ่มปุวย  

ได้รับการดูแล และ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

สุขภาพ จากสหวิชาชีพ 

พยาบาล  นักวิชาการ

สาธารณสุข  นัก

โภชนาการ  และแพทย์

แผนไทย   

งบประมาณ PP&P Basic service   

จ านวน 85,875 บาท  

- ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท 
จ านวน 2 มื้อ จ านวน 20 คน จ านวน 
3 ครั้ง เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าอาหารกลาวัน คนละ 50 บาท 
จ านวน 20 คน จ านวน 3 ครั้ง เป็น
เงิน 3,000 บาท 
กลุ่มป่วย   
- ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท 
จ านวน 2 มื้อ จ านวน 330 คน เป็น
เงิน 16,500 บาท 

มีศค 64 – กศย 64 ประชาชนกลุ่ม

ปุวยท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม  ได้รับ

การดูแล และ

ปรับเปลีย่น

พฤติกรรมสุขภาพ 

จากสหวิชาชีพ 

พยาบาล  

นักวิชาการ

สาธารณสุข  นัก

โภชนาการ  และ

แพทย์แผนไทย   

ผู้ปุวย

เบาหวาน

ควบคุมระดับ

น้ าตาลได้ 

HbA1C<7 

ร้อยละของผู้ปุวย

เบาหวานท่ีควบคุม

ระดับน้ าตาลได้

(HbA1C<7) (40%)  

สสอศบึงสามพัน 
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โครงการที่....66...ชื่อโครงการเบาหวานควบคุมน้ าตาลได้ ( ต่อ ) 
วัตถุประสงค์      

(1) 
เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย     
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ       
   (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน
งบประมาณ 

 (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 (5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
  (9) 

 

 

 

 

 

 

   - ค่าอาหารกลางวัน คนละ 50 บาท 
จ านวน 330 คน เป็นเงิน 16,500 บาท 
- ค่าคู่มือการด าเนินงาน จ านวน 330 
ชุดๆละ 40 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ส าหรับแพทย์แผน
ไทย) จ านวน 330 ชุดๆละ 50 บาท เป็น
เงิน 16,500 บาท  
- ค่าปูายไวนิล จ านวน  1 ปูาย ขนาด 
1ศ5*3 เมตร เป็นเงิน 675 บาท 
- ค่าอาหารว่าง กลุ่มเปูาหมาย ส าหรับ
ติดตามผลปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวย 
330 คนๆละ 25 บาท จ านวน 2 ครั้ง 
เป็นเงิน16,500 บาท 

     

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน   ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน    ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 
                 (นายธีระวฒัน์  ค าโฉม)                                                                (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                                     (นายชัยวัฒน์   ทองไหม) 

ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                      ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                 ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน/กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ตอบสนอง   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่.......67......ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย ในโรงพยาบาลบึงสามพัน ปีงบประมาณ 2564   

วัตถุประสงค์      
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ      
    (3) 

แหล่งงบประมาณ
และจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศเพื่อให้หน่วยงาน
มีความพร้อม ความ
คล่องตัว และเข้าใจ
ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคคีภัย 
2ศเพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ทักษะใน
การดูแลรักษา และ
ใช้อุปกรณ์ 
 

1ศเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลบึงสาม
พัน จ านวน 270 
คน  
2ศเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
สภศบึงสามพัน 
จ านวน , เทศบาท
ต าบลซับสมอทอด 
และมลูนิธิสว่างบึง
สามพันธรรม 

1ศประสานงานและประชุม
คณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.จัดหาอุปกรณ์ปูองกัน
ระงับอัคคีภัยใหเ้พียงพอ 
พร้อมใช้ 
3ศจัดอบรมและซ้อมแผน
ระงับอัคคีภัยส าหรับ
บุคคลากรในโรงพยาบาล 
2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน  

เงินบ ารุง
โรงพยาบาลบึงสาม
พัน จ านวน 35,450 
บาท  
กิจกรรมที่ 3 อบรม 
( 2 รุ่น ๆ ละ 150 ) 
1ศค่าอาหารว่าง 270 
คน  * 25  บาท เป็น
เงิน 6,750 บาท 
2ศค่าวัสดุอุปกรณ์
และเอกสารการ
ประชุม 270 * 10 
เป็นเงิน 2,700 บาท 

มศค 64 – กศย 64 1.มีการประชมุ
คณะท างานท่ี
เกี่ยวข้อง 
2ศมีอุปกรณ์ 
ปูองกัน ระงับ
อัคคีภัยเพียงพอ 
พร้อมใช้  
3ศร้อยละ 80 ของ
บุคลากรไดร้ับการ
อบรมและซ้อม
อัคคีภัย 
4ศมีการซ้อมเผชิญ
อัคคีภัย 
 

1ศร้อยละ 80 
ของบุคลากรใน 
รพศ มีความรู้ใน
การดูแลรักษา 
และใช้อุปกรณ์
ปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยได ้
 

ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานมีความ
พร้อม ความคล่องตัว
และเข้าใจข้ันตอนใน
การปฏิบัตเิมื่อเกดิ
อัคคีภัย 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 
โรงพยาบาลบึง
สามพัน 
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โครงการที่....67...ศชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย ในโรงพยาบาลบึงสามพัน ปีงบประมาณ 2564 ( ต่อ ) 

วัตถุประสงค์      
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ      
    (3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

  4ศซ้อมเผชิญอัคคภีัย
ด้วยสถานการณ์
จ าลอง 1 วัน 
5ศสรุปและ
ประเมินผล 
การซ้อมแผนอัคคีภัย 

3ศค่าปูายไวนลิโครงการ 
ฯ 2ศ5 * 4 เมตร เป็นเงิน 
1,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4 การฝึก
ปฏิบัติกับสถานการณ์
จ าลอง 
1ศค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดืม่ 
(200 คน *100 บาท) 
เป็นเงิน 20,000 บาท 
2ศค่าวสัดุอุปกรณ์ในการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัย เป็นเงิน 5,000 
บาท 

  2ศร้อยละ 80 ของ
บุคลากรใน
โรงพยาบาลปฏิบัติ
ถูกต้องในการดูแล
รักษาและใช้
อุปกรณ์ปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย 
 

  

 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน   ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน    ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 
             (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                                 (นายศุภสิทธ์ิ  สุขี)                                                     (นายชัยวัฒน์   ทองไหม) 

ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                      ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                 ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์

 
 
 
 
 



142 

 

 
แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน/กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ตอบสนอง 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่.....68........ชื่อโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบึงสามพัน  

วัตถุประสงค์      
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณ
และจ านวนเงิน
งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

1ศก าหนดทิศทาง
เปูาหมายในการ
พัฒนาโรงพยาบาล 
2ศพิจารณาจดัท า
แผนจัดสรร
ทรัพยากร ควบคุม 
ก ากับ วิเคราะห์
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาล 

 

คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล
บึงสามพัน จ านวน 
35 คน 

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลบึง
สามพัน เดือนละ 1 
ครั้ง รวม 12 ครั้ง / ป ี
การด าเนินงาน 
1ศจัดท าโครงการเพื่อ
ขออนุมัติโครงการ 
2ศด าเนินการตาม
โครงการ 
3ศสรุปผลการ
ด าเนินการ 
4ศประเมินผลการ
ด าเนินการ 

งบประมาณเงิน
บ ารุงโรงพยาบาลบึง
สามพัน 42,000 
บาท 
1ศค่าอาหารว่าง 35 
คน * 50 บาท * 12 
เดือน เป็นเงิน 
21,000 บาท 
2ศค่าอาหารกลางวัน 
35 คน * 50 คน * 
12 เดือน เป็นเงิน 
21,000 บาท 

ตศคศ 63 – กศย 
64 

 

จัดการประชุมได้ตาม
เปูาหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

มีการขับเคลื่อน
การด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุข
ตามนโยบายของ
กระทรวง
สาธารณสุข
ครอบคลมุถึง 
ดา้นการส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกัน
โรค 
รักษาพยาบาล 
ฟื้นฟูสุขภาพ 

จนทศรับทราบผล
การด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 
2563 และแนวทาง
การบริหาร
งบประมาณ
โรงพยาบาล 
รับทราบผลการ
ด าเนินงานและมี
แนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงาน 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป โรงพยาบาล
บึงสามพัน 
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โครงการที.่....68.......ชื่อโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบึงสามพัน ( ต่อ ) 
วัตถุประสงค์      

(1) 
เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย     
(2) 

กิจกรรมใน
แผนงาน/โครงการ         

(3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงิน

งบประมาณ (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
 (9) 

3ศบุคลากรมีพลังใน
การท างานอย่างมี
ความสุข  มีทัศนคติ
ที่ดีต่องาน ผู้บริหาร 
หัวหน้างาน เพื่อน
ร่วมงาน ผู้มาใช้
บริการ พร้อมทั้งมี
ความรัก ความ
สามัคคีในองค์กร มี
การเรยีนรู้ มีการ
สื่อสารเช่ือมโยงท่ีด ี

        

 
 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 
                              (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                                  (นายศุภสทิธ์ิ  สุขี)                                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 
                          ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                  ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน/กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ตอบสนอง   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์        ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่.....69....ชื่อโครงการ เพ่ิมศักยภาพการให้บริการ   

วัตถุประสงค์      
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ       
   (3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน
งบประมาณ 

 (4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 (5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  
(KPI)     
  (8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศผู้รับบริการได้รับ
การบริการที่รวดเร็ว 
2ศผู้รับบริการได้รับ
บริการในสถาน
บริการใกล้บ้าน 

เป้าหมายอัตรา
การรอคอย
ลดลง 
กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการใน
เขตอ าเภอบึง
สามพัน 

1ศด าเนินการประสานแพทย์
เกษียณอายรุาชการในพ้ืนท่ี 
2ศด าเนินการออกตรวจแผนก
ผู้ปุวยนอก สัปดาห์ละ 3 วัน  

เงินบ ารุงโรงพยาบาลบึงสามพัน 
288,000 บาท 
1ศค่าตอบแทนแพทยก์รณีที่ปฏิบัตงิาน
ให้บริการต่างหน่วยบริการ (ฉศ5) 
 - แพทย์ 1 คน * 4 ช่ัวโมง ๆ ละ 500 
บาท * 3 วัน / สัปดาห์  

ตศค 63 – กศย 64 ผู้รับบริการ
ได้รับการ
ตรวจรักษาท่ี
รวดเร็ว 

ผู้รับบริการเข้าถึง
บริการมากขึ้น 

ระยะเวลาใน
การรอคอย
ลดลง 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป  

 
 

ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้เห็นชอบแผน  ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติแผน 
                             (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                                               (นายศุภสิทธ์ิ  สุขี)                                                (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 
                          ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                  ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                                         หน่วยงาน/กลุ่มงานบริหารทั่วไป                                                                 ( ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ) 

ตอบสนอง   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์        
โครงการที่...70..... ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มในระบบ HOS xP โรงพยาบาลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2564 

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ  
ในระบบงาน 
 43 แฟูม 
2ศ เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู ้
ให้ผู้รับการแบบอบรม
สามารถน าความรู้ 
ความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการ
จัดการข้อมลูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงานข้อมูล 
43  แฟูม  
ในหน่วยงาน
บริการของ
โรงพยาบาลบึง
สามพัน  
จ านวน 40 คน 
 

1ศ อบรมความรู ้
เรื่องคุณภาพข้อมูล  
43 แฟูม  

เงินบ ารุงโรงพยาบาลบึงสามพัน 
จ านวน 25,308 บาท  
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 
2 คน 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท  
X 2 วัน เป็นเงิน 14,400 บาท 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 40 คน 
x 50 บาท x 2วัน  
เป็นเงิน 4,000บาท  
1ศ3 ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 40 x 2 มื้อ 
x 25 บาทจ านวน 2 วัน เป็นเงิน 
4,000บาท 

ตศค 63 - ธศค 63 1ศเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
ระบบงานข้อมูล 
43  แฟูม ใน
หน่วยงานบริการ
ของโรงพยาบาล
บึงสามพันได้รับ
การพัฒนาองค์
ความรู้ 100  % 
 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
ระบบงานข้อมูล 
43  ในหน่วย
บริการของ
โรงพยาบาลบึง
สามพันมีความรู้
ความ เข้าใจใน
ระบบงาน ข้อมูล 
43 แฟูม 

1ศคุณภาพข้อมลู 
43  แฟูมของ
หน่วยบริการ  
มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน
ทันเวลา  
ร้อยละ 95 

นางนวลฤทัยศรีวังค า 
พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
โรงพยาบาลบึงสามพัน 
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โครงการที่..70...ศโครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มในระบบ HOS xPโรงพยาบาลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2564 (ต่อ)                             ( ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ) 
วัตถุประสงค์ 

(1) 

เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/

โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 

(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์

(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

 

 

  1ศ4 ค่าพาหนะเดินทางส าหรับ
วิทยากร กิโลเมตรละ 4 บาท 
X  382 กิโลเมตร เป็นเงิน 
1,528บาท 
1ศ5ค่าที่พักส าหรับวิทยากร วัน
ละ 690 บาท x 1 ห้อง x 2 วัน 
เป็นเงิน 1,380 บาท 
 
 

     
 

 

 

 
ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผูเ้สนอแผน   ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เห็นชอบแผน    ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัติแผน 
           ( นายธีระวัฒน์  ค าโฉมศ)                                      ( นายศุภสิทธ์ิ  สุขี )                      ( นายชัยวัฒน์  ทองไหม ) 
ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสาพัน                                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน :กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลบึงสามพัน 

ตอบสนอง    
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวดัเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่......71........ชื่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการด้วยระบบสมาร์ทคิว 

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมใน
แผนงาน/โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1.เพื่อพัฒนาระบบ
สมาร์ทคิว จดุตรวจ 
OPD จุดตรวจ NCD 
ER ห้องยา ห้องเวช
ระเบียน ให้ได้รบั
การบริการที่รวดเร็ว
ลดความแออัดใน
การให้บริการ                            

1ศ ติดตั้งระบบตู้ 
Kios  
2ศ เครื่องวัด BP 
อัตโนมัต ิ4 จุด 
3ศระบบคิว 4 จุด 
 

1ศเขียนแผนงาน
โครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
2ศจัดหาตู้ Kios 
ระบบคิว 4 จุด
เครื่องวัด 
BP อัตโนมัติ และ
เครื่องวัดอุณหภูม ิ
3. ติดตั้งระบบและ
เรียนรู้การใช้งาน 

งบประมาณเงินบ ารุง
โรงพยาบาลบึงสามพัน 
จ านวนเงิน 505,900 
บาท 
(ห้าแสนห้าพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) 
1ศตู้ Kios ราคา   99,000  
บาท 
2ศเครื่องวัด BPอัตโนมัติ 
ราคา  39,000x4 เครื่อง 
เป็นเงิน  156,000บาท 
3ศเครื่องช่ังน้ าหนักวัด
ส่วนสูง 1 จุด ราคา 
79,000  บาท 

1 ธศคศ 63 - เมศยศ
64 

- งานสารสนเทศ
ติดตั้งระบบสมาร์ท
คิว  
 

-ผู้มารับบริการ
ได้รับการ
ลงทะเบียน
รวดเร็ว 

1ศร้อยละของความ
ความพึงพอใจผู้ที่มา
รับบริการลด
ระยะเวลาการรอ
คอยในการ
ลงทะเบียน >95 %  

เจ้าหน้าท่ีงาน
สารสนเทศ 
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โครงการที่..71...ศชื่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการด้วยระบบสมาร์ทคิว ( ต่อ ) 

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมใน
แผนงาน/โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

   4.ค่าอุปกรณ์ตดิตั้งระบบ
คิว 5 จุดราคา 121,500 
5ศ ค่าตอบแทนวทิยากร 
ช่ัวโมงละ 1,200 บาท x 8 
ช่ัวโมง x2 วัน x 2 คน 
เป็นเงิน 38,400บาท 
6ศค่าอาหารกลางวันพร้อม
อาหารว่างและเครื่องดืม่ 
60 คน x 100 x2 วัน เป็น
เงิน 12,000 บาท 
 

     

 
 
ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผูเ้สนอแผน   ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เห็นชอบแผน    ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัติแผน 
           ( นายธีระวัฒน์   ค าโฉม)                                      ( นายศุภสิทธ์ิ  สุขี )                      ( นายชัยวัฒน์   ทองไหม ) 
ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพนั                  ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบรูณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน :กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลบึงสามพัน 

ตอบสนอง    
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่………72…. ชื่อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล                             

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมใน
แผนงาน/โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(5) 

ผลผลิต 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1.เพื่อเพ่ือให้
บุคลากรไดร้ับความรู้
ความเข้าใจในการใช้
โปรแกรม Report 
Service Hospital  
2ศเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถใช้
โปรแกรมโปรแกรม 
Report Service 
Hospital  กับงานท่ี
เกี่ยวข้องได ้

เจ้าหน้าท่ี
สารสนเทศ และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องจ านวน 
40 คน 
 

1ศเขียนแผนงาน
โครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
2ศอบรมโปรแกรม 
Report Service 
เจ้าหน้าท่ีจ านวน 40 
คน 
 

งบประมาณเงินบ ารุง
โรงพยาบาลบึงสามพัน 
จ านวน  29,000 บาท 
1ศ ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมง
ละ 600 บาท x 7ช่ัวโมง x 2 วัน 
x 2 คน เป็นเงิน 16,800 บาท 
2ศ ค่ายานพาหนะจ านวน 180 
กมศx2 เที่ยว x 4 บาท จ านวน 
2 คน (ไป-กลับ) เป็นเงิน 1,440 
บาท 
3ศ ค่าอาหารกลางวันพร้อม
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
จ านวน 40 คน x 100 บาท x 2
วันเป็น 

1 มศคศ64 – 30 กศยศ 64 1ศบุคลากรได้รบั
ความรู้และเข้าใจ
ในตัวโปรแกรม
Report Service 
Hospital  
2ศผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถใช้
โปรแกรมReport 
Service Hospital 
ให้มีความรู้ และ
สามารถน าไปใช้
ในงานระบบได ้
 

1ศผู้ใช้โปรแกรม 
Report Service 
Hospital สามารถ
น าข้อมูลไปพัฒนา
งานตนเองได ้
2ศคุณภาพข้อมลู  
43 แฟูมและ Fee 
Schedule 
มีความครบถ้วน
ถูกต้อง 
 

1ศร้อยละ80 ของผู้
ร่วมอบรมมีความรู้
ในการใช้โปรแกรม 
Report Service  
Hospital 
2ศร้อยละ 80 ของ
ผู้ร่วมอบรมมี
สามารถใช้
โปรแกรม Report 
Service  
Hospital 

เจ้าหน้าท่ีงาน
สารสนเทศ 
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โครงการที่…72………. ชื่อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล                             

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมใน
แผนงาน/โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/
รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

   เงิน 8,000 บาท 
5ศ ค่าท่ีพักคืนละ 
690 บาท x 2 ห้อง x 
2 คืนเป็นเงิน 2,760 
บาท 

 

     

 
 

ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผูเ้สนอแผน   ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เห็นชอบแผน    ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัติแผน 
           ( นายธีระวัฒน์   ค าโฉม)                                      ( นายศุภสิทธ์ิ  สุขี )                       ( นายชัยวัฒน์   ทองไหม ) 
ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน        ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน :กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลบึงสามพัน 
ตอบสนอง 

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2564 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ  

โครงการ........73....ชื่อโครงการการจัดท าระบบส ารองข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลบึงสามพัน (Hosxp ) 
วัตถุประสงค์ 

(1) 
เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 
(2) 

กิจกรรมใน
แผนงาน/โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1.เพื่อพัฒนาระบบ
ส ารองข้อมูลการ
ให้บริการของ
โรงพยาบาล 
(Hosxp) ให้มี
ประสิทธิภาพ 
1ศเพื่อพัฒนาความรู้
และศักยภาพของ
บุคลากรไอทีของ
โรงพยาบาล 

เจ้าหน้าท่ี
สารสนเทศ จ านวน 
12 คน 
 

1ศเขียนแผนงาน
โครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
2ศอบรมเจ้าหน้าที่
สารสนเทศ จ านวน 
12 คน 
 

งบประมาณเงินบ ารุง
โรงพยาบาลบึงสามพัน 
จ านวน  37,400 บาท 
1ศ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ช่ัวโมงละ600 บาท x 8
ช่ัวโมง x4 วัน x 1 คน 
เป็นเงิน 19,200บาท 
2ศ ค่ายานพาหนะจ านวน 
64 กมศx2 เที่ยว x 4 
บาท จ านวน 1 คน (ไป-
กลับ) เป็นเงิน 512 บาท 
 

1  มศคศ 64 – 
30  กศยศ 64 

- อบรมเจ้าหน้าท่ี
สารสนเทศ จ านวน    
12 คน 
ให้มีความรู้ และ
สามารถท าระบบ
ส ารองข้อมูลการ
ให้บริการของ
โรงพยาบาล (Hosxp) 
ได ้

1ศเจ้าหน้าท่ีได้รับ
ความรู้และ
สามารถท าระบบ
ส ารองข้อมูลได ้
1ศเพื่อให้ข้อมูล
สารสนเทศของ 
โรงพยาบาล มี
ความปลอดภัย
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การท างานของ
ระบบฐานข้อมลู 
 

ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าท่ี
สารสนเทศ ได้รับ
ความรูส้ามารถ ใน
การจัดท าระบบ
ส ารองข้อมูลได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าท่ีงาน
สารสนเทศ 
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โครงการที่....73...ชื่อโครงการ การจัดท าระบบส ารองข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลบึงสามพัน (Hosxp )  ( ต่อ ) 

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมใน
แผนงาน/โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

   3ศ ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม จ านวน 12 คน 
x 100 บาท x 4วันเป็น
เงิน 4,800บาท 
5ศ ค่าท่ีพักคืนละ 690 
บาท x 1 ห้อง x 4 คืน
เป็นเงิน 2,760 บาท 
 

     

 

ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผูเ้สนอแผน   ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เห็นชอบแผน    ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัติแผน 
           ( นายธีระวัฒน์   ค าโฉม)                                      ( นายศุภสิทธ์ิ  สุขี )                      ( นายชัยวัฒน์   ทองไหม ) 
ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน                  ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน :กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลบึงสามพัน 

ตอบสนอง 

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2564 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ  

โครงการ.....74....... ชื่อโครงการอบรมทบทวนการบันทึกข้อมูลโปรแกรม Hosxp                               

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมใน
แผนงาน/
โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียดงบประมาณ 
(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1.เพื่อพัฒนาการ
บันทึกข้อมูล (Hosxp) 
ให้มีประสิทธิภาพและ
ถูกต้อง 
1ศเพื่อพัฒนาความรู้
และศักยภาพของ
บุคลากร รพศบึงสาม
พันและตอบโจทย์ HA 
IT ในเรื่องพัฒนา
ศกัยภาพเจ้าหน้าท่ี 

บุคลากร รพศบึง
สามพัน จ านวน 
150 คน 
 

1ศเขียนแผนงาน
โครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
2ศอบรมเจ้าหน้าที่ 
รพศบึงสามพัน  
จ านวน  150 คน 
 

งบประมาณเงินบ ารุงโรงพยาบาลบึง
สามพัน 
จ านวน  73,798 บาท 
1ศ ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 
บาท x 7 ช่ัวโมง x 3 วัน x 2 คน เป็น
เงิน 25,200บาท 
2ศ ค่ายานพาหนะจ านวน ๓๘๒ กมศX 2
เที่ยว x 4 บาท  (ไป-กลับ) เป็นเงิน 
3,056 บาท 
3ศ ค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม จ านวน 150 คน x 100 
บาท x 3 วัน   เป็นเงิน 45,000บาท 
5ศ ค่าท่ีพักคืนละ 690 บาท x 1 ห้อง x 
3 คืนเป็นเงิน 2,070 บาท 

1 มศคศ 64 – 
30  กศยศ 64 

1 ศอบรมเจ้าหน้าที่ 
รพศบึงสามพัน 
จ านวน 150 คนให้มี
ความรู้ และสามารถ
บันทึกข้อมูล
โปรแกรม(Hosxp) 
ได ้ถูกต้องครบถ้วน 

1ศเจ้าหน้าท่ีได้รับความรู้
และสามารถท าบันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน 
2ศเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี รพ 
บึงสามพันบันทึกข้อมูล
ได้ครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละ 80ของ
เจ้าหน้าท่ี รพ 
ได้รับความรู้
สามารถ ใน
การบันทึก
ข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าท่ีงาน
สารสนเทศ 
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โครงการ....74........ชื่อโครงการ อบรมทบทวนการบันทึกข้อมูลโปรแกรม Hosxp   ( ต่อ )      

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมใน
แผนงาน/โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

   3ศ ค่าอาหารกลางวันพร้อม
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
จ านวน 150 คน x 100 บาท x 
3 วันเป็นเงิน 45,000บาท 
5ศ ค่าท่ีพักคืนละ 690 บาท x 1 
ห้อง x 3 คืนเป็นเงิน 2,070 
บาท 
 

     

                      
 
 ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เสนอแผน   ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เห็นชอบแผน    ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัติแผน 
           ( นายธีระวัฒน์   ค าโฉม)                                      ( นายศุภสิทธ์ิ  สุขี )                      ( นายชัยวัฒน์   ทองไหม ) 
 ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพนั                  ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบรูณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  โรงพยาบาลบึงสามพัน 

ตอบสนอง 

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2564 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ  

โครงการที่ ......75.......ชื่อโครงการสร้างความผูกพันของบุคลากรในระดับองค์กรและระดับบุคคล โดยมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมสัมพนัธ์โรงพยาบาลบึงสามพันป2ี564 
วัตถุประสงค์ 

(1) 

เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมใน

แผนงาน/โครงการ 

(3) 

 แหล่งงบ/รายละเอียดงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 

(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์

(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

1ศ เพื่อการสร้างความ

ผูกพันของบุคลากรในระดับ

องค์กร และระดับบุคคล 

ในการท างานและลดภาวะ

ความตึงเครยีดจากการ

ท างานท่ียาวนาน 

2ศ ศึกษาแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นและประสบการณ์

ระหว่างเจ้าหน้าท่ีภายใน

หนว่ยงาน 

 เจ้าหน้าท่ี 

รพศบึงสามพัน 

จ านวน 260 คน 

โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น 

ๆ ละ 130 คน  

1ศ จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้

นอกสถานท่ี ในการ

สร้างความผูกพัน

ของบุคลากรใน

ระดับองค์กร และ

ระดับบุคคล และ

การอยู่ร่วมอยา่ง

งดงาม 

เงินบ ารุง รพ.บึงสามพันปี 2563  รวมท้ังสิ้น 

622,000 บาท  

1. ค่าอาหารครบมื้อ 

   จ านวน 130 คนx 2 รุ่น x 2 วันๆละ 600 บาท  

เป็นจ านวนเงิน  312,000 บาท 

2. ค่าที่พัก   

 จ านวน 130  คน x 2 รุ่นx 1 คืน ๆละ 700 บาท 

เป็นจ านวนเงิน  182,000 บาท 

มีศคศ64   -

กศยศ64 

ร้อยละ 80

ของเจ้าหน้าท่ี

เข้าร่วม

ประชุม 

ผลการส ารวจ

ความผูกพันของ

เจ้าหน้าท่ีใน

องค์กรอยู่ในระดับ 

4-5คะแนน 

เพิ่มขึ้นทุกด้าน 

ผลการส ารวจ

ความผูกพันของ

เจ้าหน้าท่ีใน

องค์กรอยู่ใน

ระดับ 4-5

คะแนน เพิ่มขึ้น

ทุกด้าน 

งานพัฒนา

คุณภาพ 
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โครงการที่ .....75.. ชื่อโครงการสร้างความผูกพันของบุคลากรในระดับองค์กรและระดับบุคคล โดยมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมสัมพันธโ์รงพยาบาลบึงสามพันปี2564 

วัตถุประสงค์ 

(1) 

เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมใน

แผนงาน/โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียดงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 

(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์

(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

(8) 

   ๓ศ  ค่าพาหนะ  

  ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศช้ัน 1 
จ านวน 2 คัน x 32,000 บาท x 2 รุ่น    
เป็นจ านวนเงิน  128,000  บาท 

    

 
 
ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผูเ้สนอแผน   ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เห็นชอบแผน    ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัติแผน 
           ( นายธีระวัฒน์   ค าโฉม)                                      ( นายศุภสิทธ์ิ  สุขี )                      ( นายชัยวัฒน์   ทองไหม ) 
ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน        ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งาน.ศูนย์คุณภาพ 

ตอบสนอง   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่.....76........ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมมะกับคุณธรรมน าบริการ โรงพยาบาลบึงสามพัน ปี 2564   

วัตถุประสงค ์    
  (1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ       
   (3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  

(5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

 เพื่อให้บุคลากรของรพศ
มีความรู้แนวทางปฏิบตัิ
ตนในการรูส้ติในการ
ท างาน 
เพื่อให้บุคลากรของรพศ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง ในการ
ถือศิลปฏิบัติธรรม 

บุคลากร
โรงพยาบาล
บึงสามพัน
จ านวน   275 
คน 

-จัดอบรมในกิจกรรมรุ่นละ 
30 คน จ านวน 9 รุ่น 

-ก าหนดจัดกิจกรรมแบบพัก
ค้างที่โรงพยาบาลบึงสามพัน 
1วัน/1 คืน 

 

เงินบ ารุงโรงพยาบาล
บึงสามพัน  

เป็นเงิน  41,250  บาท   

มศค 64 –กศย 64 

 

จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม
ในโครงการร้อย
ละ100 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มากกว่าร้อยละ
80 

 

อัตราความพึง
พอใจของผู้ร่วม
อบรม มากกว่า
ร้อยละ 80 

HRD/QMR 

 

ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผูเ้สนอแผน   ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เห็นชอบแผน    ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัติแผน 
           ( นายธีระวัฒน์   ค าโฉม)                                      ( นายศุภสิทธ์ิ  สุขี )                      ( นายชัยวัฒน์   ทองไหม ) 
ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน                             ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบรูณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งาน.....อุบัติเหตุฉุกเฉิน  กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลบึงสามพัน   

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่......77..........ชือ่โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์อุบัติเหตุโรงพยาบาลบึงสามพัน        

วัตถุประสงค ์ 
     (1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

1ศเพื่อให้บุคลากร รพศ 
จนทศรพศสต และจนทศ 
กูชี้พข้ันพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับแผนการรับ

อุบัติเหตุหมู่ของ

โรงพยาบาล 

 

 

1ศศพัฒนาระบบ 
EMS อ าเภอบึง
สามพัน มี
คุณภาพ 
มาตรฐาน 
2ศบุคลากรใน
ระบบบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน
ได้รับการ
พัฒนาให้มี
สมรรถนะการ
ท างานท่ีดี 

1. ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
2ศ จัดอบรม จนทศที่เกี่ยวข้อง 
โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นๆละ 1 วัน 
-จนทศรพศ 2 รุ่น 
-จนทศมูลนิธิฯและองกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 รุ่น 
3ศประชุมเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง
ประชุมซ้อมแผนฯบนโต๊ะ 
4ศซ้อมแผนปฏิบตัิการใน
เหตุการณส์มมตุิจริง 
 
 

เงินบ ารุง 18,250 บาท 
1ศค่าใช้จ่ายในการอบรม
ฟื้นฟูความรู้ 3 วัน 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 100 
คนx25บาทx1มื้อx3วัน 
เป็นเงิน7,500 บาท 
2ศค่าใช้จ่ายในการ

ประชุมเตรียมซ้อมแผนฯ

(แผนบนโตะ๊) 

ตศคศ 63 – กศยศ 64 

 

 

 

 

 

-บุคลากรใน
โรงพยาบาลบึง
สามพันมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
แผนการรับ
อุบัติเหตุหมู ่

 

-บุคลากรทุก
ระดับทราบถึง
บทบาทหน้าท่ี
เมื่อเกิด
ภาวะการณ์
อุบัติเหตุหมู่ขึ้น 

 

 

 

 

 

1. เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องได้รับการ
อบรมร้อยละ 80  
2. มีการซ้อมแผน
รับอุบัติเหตุหมู่ปี 
2564 จ านวน 1 
ครั้ง 
3ศประชาชนเข้าถึง
ระบบบริการ
แพทย์ฉุกเฉินร้อย
ละ 20 

งาน อุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 
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โครงการที่.......77.........ชือ่โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์อุบัติเหตุโรงพยาบาลบึงสามพัน      

วัตถุประสงค์      

(1) 

เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมใน
แผนงาน/โครงการ         

(3) 

แหล่งงบประมาณและจ านวน
เงินงบประมาณ  

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  

(5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 

จ านวน 30 คนx25บาทx1มื้อ 

เป็นเงิน 750 บาท 

3ศค่าใช้จ่ายในการซ้อมแผนฯ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
จ านวน 100 คนx25บาทx2มื้อ
x1วัน เป็นเงิน5,000 บาท 

-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน100

คนx50บาท เป็นเงิน 5,000 

บาท 

     

 
 

ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผูเ้สนอแผน   ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เห็นชอบแผน    ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัติแผน 
           ( นายธีระวัฒน์   ค าโฉม)                                      ( นายศุภสิทธ์ิ  สุขี )                      ( นายชัยวัฒน์   ทองไหม ) 
ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน                             ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์

 
 
 
 
 



160 

 

 
แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งาน.....อุบัติเหตุฉุกเฉิน  กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลบึงสามพัน   

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565    แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่......78.....ชื่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการพัฒนาทักษะบุคลากรโรงพยาบาลบึงสามพัน   

วัตถุประสงค์      
(1) 

เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย     
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ         (3) 

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนเงินงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ(์Outcome) 
(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศเพื่อให้บุคลากร
ทางการแพทย์รู้
หลักการบริหาร
จัดการการกู้ชีพขั้น
สูงในโรงพยาบาล 
2ศเพื่อเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นสูงใน
โรงพยาบาล 

บุคลากรทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลสามารถปฏิบตัิ 
การการกู้ชีพข้ันสูงได้ถูกวิธี 
รวดเร็วในแนวทางปฏิบตัิ
เดียวกันอย่างมั่นใจ 
 

1. อบรมความรู้วิชาการ
พร้อมการฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ  โดยแบ่งเป็น 2 
รุ่นๆละ 1 วัน 
 2ศ ปฏิบัติการช่วยชีวิต
ขั้นสูงในหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยเวียนไป
ในหน่วยงานต่างๆ 
 

เงินบ ารุงโรงพยาบาล 
จ านวน 16,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 80 คน
x25บาทx2 มื้อx2วัน เป็น
เงิน 8,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 80 คนx50 บาท
x2 วัน เป็นเงิน 8,000 
บาท 

ตศคศ 63 – 
กศยศ 64 

1ศบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
ในโรงพยาบาล 
บึงสามพัน มีความรู้
ความเข้าใจการอ่าน 
และแปลผล
คลื่นไฟฟูาหัวใจ
เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืน
คืนชีพข้ันสูง 
 

1ศบุคลากรที่เกีย่วข้องต่อ
การช่วยชีวิตขั้นสูงถึง
บทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของตน 
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ขึ้น 

อัตราการเสียชีวิต
ของผู้ปุวยวิกฤติ
ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 
ไม่เกินร้อยละ 12 

งานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

 
ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผูเ้สนอแผน   ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เห็นชอบแผน    ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัติแผน 
           ( นายธีระวัฒน์   ค าโฉม)                                      ( นายศุภสิทธ์ิ  สุขี )                      ( นายชัยวัฒน์   ทองไหม ) 
ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน                             ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลบึงสามพัน 
ตอบสนอง 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข       แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
     แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม  ระยะ 5 ปี พศศศ2561-2565                                แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561-2565 
     ค ารับรองปฏิบตัิราชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                 ค ารับรองปฏิบัติราชการผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
     ค ารับรองปฏิบตัิราชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์                               ประเด็นปัญหาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ     
โครงการที่.....79....ชื่อโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงต้ังครรภ์ อ าเภอบึงสามพัน 

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์
ที่มา ฝากครรภไ์ดร้ับ
การตรวจสุขภาพช่อง
ปาก และ  ขัดฟันหรือ
ท าความสะอาดฟัน 
 

 

หญิงตั้งครรภ์ที่มา
ฝากครรภ ์ใน
คลินิก ANC
จ านวน 230 ราย 

ตรวจสุขภาพช่องปากหญิง
ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ ์
พร้อมบันทึกข้อมูลและขัด
ฟันหรือท าความสะอาดฟัน 
 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค.63 - ก.ย.64 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก
และขัดฟันหรือท า
ความสะอาดฟัน 

หญิงตั้งครรภ์มี
สภาวะทันตกรรม 
สุขภาพท่ีด ี

1.หญิงตั้งครรภ์ราย
ที่มาฝากครรภค์รั้ง
แรกไดร้ับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 
และขัดหรือท าความ
สะอาดฟัน 
ร้อยละ 70 
 

เติมศริิ กุมสต ิ

 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผน           ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบแผน             ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติแผน 
          (นายธีระวัฒน ์ ค าโฉม)               (นายศุภสิทธ์ิ  สุข)ี                  (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

               ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน                   ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลบึงสามพัน   

ตอบสนอง 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข             แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
     แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม  ระยะ 5 ปี พศศศ2561-2565                                แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561-2565 
     ค ารับรองปฏิบตัิราชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                ค ารับรองปฏิบัติราชการผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 
     ค ารับรองปฏิบตัิราชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์                               ประเด็นปัญหาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ     
โครงการที่ ..80....ชื่อโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในผู้ป่วยกลุ่มอายุ 15-59 ปี 

วัตถุประสงค์ 

(1) 

เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 

(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์

(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

1.เพื่อค้นหาและ
ประชาสมัพันธ์ให้ผู้ปุวย
กลุ่มวัยท างานตระหนัก
ถึงปัญหาสุขภาพช่อง
ปาก 
2. เพื่อให้ความรู้ทันตสุข
ศึกษา 
 3.เพื่อให้ผู้ปุวยกลุ่มอายุ 
15-59ปีได้เข้าถึงบริการ
ทันตกรรม 

ผู้ปุวยกลุม่อายุ 
15-59ป ี
ในเขตอ าเภอ
บึงสามพัน 

1.วางแผนค้นหาเชิงรุกเพื่อ
ประชาสมัพันธ์                                
- กลุ่มเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตอ าเภอบึงสามพัน                     
- เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและ
และอสมศในเขตอ าเภอบึงสามพัน 
2ให้ความรู้ทันตสุขศึกษา 
3.ตรวจช่องปากให้ผู้ปุวยกลุม่วัย
ท างาน 
4.ให้บริการตามความเหมาะสม 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

 

 

1.ผู้ปุวยวัยท างานไดร้ับการ
ตรวจสุขภาพช่องปากและ
สามารถดูแลสุขภาพช่องปาก
ของตัวเอง self care  
2ศ ได้ออกหน่วยเชิงรุกเข้าถึง
กลุ่มวัยท างานเพื่อกระตุ้นให้
เกิดการใส่ใจทันตสุขภาพ 
3ศ ผู้ปุวยวัยท างานสามารถ
เข้าถึงบริการทางทันตกรรม
เพิ่มขึ้นและไดร้ับการรักษาส่ง
ต่อตามความเหมาะสม 

ผู้ปุวยวัยท างาน
ได้รับความรูส้ามารถ
ดูแลสุขภาพช่องปาก
ตนเองได ้

ผู้ปุวยกลุม่อายุ 
15-59ปี 
เข้าถึงบริการ
ร้อยละ 50 

มาริษา มาสอน 

 

 
ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผูเ้สนอแผน ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เห็นชอบแผน   ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัติแผน 

           (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                     (นายศุภสิทธ์ิ  สุข)ี                   (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 
  ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน             ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน           ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน งานทันตกรรม โรงพยาบาลบึงสามพัน  

ตอบสนอง 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข             แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
     แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม  ระยะ 5 ปี พศศศ2561-2565                                แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561-2565 
     ค ารับรองปฏิบตัิราชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                 ค ารับรองปฏิบัติราชการผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
     ค ารับรองปฏิบตัิราชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์                               ประเด็นปัญหาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ     
โครงการที่......81.... ชื่อโครงการส่งเสริมป้องกันทนัตสขุภาพในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง: เบาหวาน  

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เป้าหมาย 
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 
(3) 

แหล่งงบ/
รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1.ผู้ปุวยกลุ่มโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง 
เบาหวานได้รับความรู้การดูแล
สุขภาพช่องปาก  
2.ให้ผู้ปุวยกลุ่มโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง
ได้เข้าถึงบริการทันตกรรม 
3.ผู้ปุวยเบาหวานไดร้ับการตรวจ
ช่องปากจากทันตบุคลากร 
4.ผู้ปุวยเบาหวานไดร้ับการรักษา
ตามความเหมาะสม 

ผู้ปุวยเบาหวานใน
คลินิก NCD 
จ านวน 1,500 
คน 

1.ให้ความรู้ทันตสุขศึกษาในคลินิก
NCD ในวันท่ีเป็นคลินิกเบาหวาน 
2.ตรวจช่องปากผู้ปุวยเบาหวาน 
3..ให้ค าแนะน าการดูแลช่องปาก การ
ปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับบริการทันตกรรม 
4.ให้การรักษาตามความเหมาะสมใน
ผู้ปุวยท่ีสามารถควบคมุโรคได ้

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

ผู้ปุวย
เบาหวาน
เข้าถึง
บริการ 

ผู้ปุวยเบาหวานมี
สุขภาพช่องปากดี
ขึ้นและมีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพช่อง
ปากตนเอง 

ผู้ปุวย
เบาหวาน
ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ช่องปากร้อย
ละ 50 

มาริษา มา
สอน 

  

ลงชื่อศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เสนอแผน           ลงชื่อศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เห็นชอบแผน   ลงชื่อศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัติแผน 

          (นายธีระวฒัน์  ค าโฉมศ)                   (นายศุภสิทธ์ิ  สุข)ี                                 (นายชัยวัฒน์  ทองไหม)                           
ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน                       ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน งานทันตกรรม โรงพยาบาลบึงสามพัน  

ตอบสนอง 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข      แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
     แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม  ระยะ 5 ปี พศศศ2561-2565                         แผนพัฒนาจงัหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561-2565 
     ค ารับรองปฏิบตัิราชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                         ค ารับรองปฏิบัติราชการผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 
     ค ารับรองปฏิบตัิราชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์                        ประเด็นปัญหาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ     
โครงการที่......82......ชื่อโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันและเข้าถึงบริการทันตสุขภาพตามกลุ่มวัยในรพสต.ที่ไม่มีทันตาภิบาลประจ า 

วัตถุประสงค์ 
(1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

1.เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ไม่มีทันตาภิบาลได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการ 
ทันตกรรม 
2.เพื่อส่งเสรมิปูองกัน 
ทันตสุขภาพตามกลุม่วัย
ครอบคลมุ 7 กลุ่มเปูาหมาย 
15กิจกรรม ตามเกณฑ ์
รพสต.คุณภาพ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีที่ไม่มี
ทันตาภิบาลประจ าได้แก ่
1.รพสต.ราหุล 
2.รพสต.ศรีมงคล 
3.รพสต.เขาพลวง 

1ศออกหน่วยเวียนให้บริการ
ทันตกรรม ในรพสต.ทั้งสาม
แห่งให้คลอบคลุมทุกคลินิก
ตามกลุม่วัยรวมถึงส่งเสริม
ปูองกันทันตสุขภาพตาม
กลุ่มวัย 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ตศคศ63- 

กศยศ64 

 

 

 

1.ประชาชนเข้าถึง
บริการทันตกรรม
เพิ่มขึ้น 
2.กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการส่งเสรมิ
ปูองกันครอบคลุม
ครบทั้ง15กิจกรรม 

1.ผ่านเกณฑ ์
รพสต.คุณภาพ 
2.อัตราการเข้าถึง
บริการทันตกรรม 
ทุกกลุ่มวัยเพิ่มขึ้น 
3.มีทันตบุคลากร
หมุนเวียนและ/หรือ
ประจ าครบทุกพ้ืนท่ี 

1.รพสตศที่จดับริการ
สุขภาพช่องปากท่ีมี
คุณภาพตามเกณฑ ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 
2.อัตราการเข้าถึง
บริการทันตกรรม 
ทุกกลุ่มวัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 
 

ระพีพรรณ 
ดาวสดใส 

 
ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เสนอแผน           ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เห็นชอบแผน   ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัติแผน 
       ( นายธีระวัฒน์  ค าโฉม )                (นายศุภสิทธ์ิ  สุข)ี                                 (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 
    ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน                 ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน งานทันตกรรม โรงพยาบาลบึงสามพัน 
ตอบสนอง 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข      แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
     แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม  ระยะ 5 ปี พศศศ2561-2565                         แผนพัฒนาจงัหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561-2565 
     ค ารับรองปฏิบตัิราชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                         ค ารับรองปฏิบัติราชการผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 
     ค ารับรองปฏิบตัิราชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์                        ประเด็นปัญหาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ     
โครงการที่.....83......ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ในระบบ Hosxp งานทันตกรรมโรงพยาบาลบึงสามพัน 

วัตถุประสงค ์

(1) 

เป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 

(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์

(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

1. เพื่อให้บุคลากรงานทันตก
รรมสามารถคีย์ข้อมลูได้
ครบถ้วนมากข้ึน 
2. เพื่อลดความผิดพลาดในการ
คีย์ 43 แฟูม 
3. เพื่อให้มีเครื่องมือที่ทันสมัย
มาช่วยลดความผดิพลาดการลง
ข้อมูล 
 

ทันตแพทย์และ

ทันตาภิบาล 

 

1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
2. ประสานงาน IT เพื่ออัพเดท
ระบบ 43 แฟูม ห้องฟันให้เป็นเวอร์
ช่ันล่าสุด 
3. ประสานงาน IT เพื่อเขียน
ชุดค าสั่งในการปริ้นท์ใบ refer ใน
หน่วยงานทันตกรรม 
 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 

 

ข้อมูล 43 แฟูม

ในหน่วยงานมี

ความสมบรูณ์

มากขึ้น 

ลดความ

ผิดพลาดของ

ข้อมูล 

จ านวนทันต
แพทย์และทัน
ตาภิบาล ใน
หน่วยงานคีย์
ข้อมูลสมบูรณ์
ขึ้น 100% 

 

ระพีพรรณ 
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โครงการที่....83.....ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ในระบบ Hosxp งานทันตกรรมโรงพยาบาลบึงสามพัน 

วัตถุประสงค์ 

(1) 

เป้าหมาย 

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 

(Output) 

(6) 

ผลลัพธ ์

(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

(8) 

ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

  4. ประสานงาน IT เพื่อเขียน
ชุดค าสั่งการแจ้งเตือนกรณีคีย์
ข้อมูลผดิพลาด 
5. เสนอคณะกรรมการบริหาร
เพื่ออนุมัติซื้อเครื่องวัดความดันดิ
จิตัล 
6.จัดประชุมในหน่วยงานเพื่อท า
ความเข้าใจในการคีย์ข้อมูล
ภายหลังการอัพเดทเวอร์ชั่น 
7.ติดตามก ากับผลการคีย์ข้อมูล 
ตรวจเช็คความถูกต้องเป็นระยะ 

      

 
 
ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เสนอแผน           ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เห็นชอบแผน   ลงช่ือศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัติแผน 
           (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)                 (นายศุภสิทธ์ิ  สุข)ี                                  (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 
    ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน          ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งาน......NCDs.  กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลบึงสามพัน 

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัติราชการผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์              ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่......84......ชื่อโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน HbA1c ≥ 7 %       

วัตถุประสงค์     
  (1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย    

  (2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด

งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

  - เพื่อให้ผู้ปุวยโรค  
DMได้รับความรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักถึง
การปูองกันการเกิด
ภาวะ แทรกซ้อน
ระบบต่างๆ 
- ทางไต   
- เบาหวานขึ้นจอ
ประสาทตา   
- และแผลที่เท้า 

ผู้ปุวย DM  ที่
ควบคมุระดับ
น้ าตาลไมไ่ด้  
(HbA1c  >7 ) 
 
 
 

1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2ศ คัดกรองผู้ปุวยเบาหวาน HbA1c 
≥ 7 % 
3.จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการแกผู่้ปุวย 
DM  ที่ควบคุมระดับน้ าตาลไมไ่ด ้
จัดแบ่งตามฐาน 
- เรื่องอาหาร 
- ภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า 
- ออกก าลังกาย 
- กินยา + ฉีดยาถูกตอ้ง 

ไม่มีค่าใช่จ่าย ตศคศ 63 – 

กศยศ 64 

ผู้ปุวย DM มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดูแลตนเอง และ
พร้อมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

  ผู้ปุวย DM ควบ 
คุมระดับน้ าตาลได้
ดี และมภีาวะ 
แทรกซ้อนของ
โรคเบาหวานลดลง 

1. ผู้ปุวย  DMควบคุม
ระดับน้ าตาล ไดด้ ี
(HbA1c  < 7 ) 
 ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 40  
2. ผู้ปุวย DM พึง
พอใจในโครงการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม  
ร้อยละ 80 

งาน NCDs. 

 
ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผน           ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบแผน                    ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติแผน 
          (นายธีระวัฒน ์ ค าโฉม)               (นายศุภสิทธ์ิ  สุข)ี                          (นายชัยวัฒน์   ทองไหม) 

               ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                     ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน                         ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งาน......NCDs.  กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลบึงสามพัน   

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์   ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่.....85..........ชื่อโครงการแนวทางการให้บริการโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง แบบ New normal        

วัตถุประสงค์   
    (1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ     
   (3) 

แหล่งงบ/
รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศ เพื่อลดระยะเวลา
รอคอยให้ผู้ปุวยโรค 
เบาหวานที่มารบั
บริการ 
2ศ ลดความแออัด 
ในแต่ละวันคลินิก ของ 
NCDs 
3.แพทย์มีเวลา มาก
ขึ้นในการตรวจรักษา
ผู้ปุวยท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อน  

ผู้ปุวย HT   ที่

ควบคุมระดับ

ระดับ BP ได ้

1. ประชุมวางแผนและประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้แก่  จนทศใน 
รพศสตศ , อสมและผู้น าชุมชน  
 2ศ หาแนวทางเพื่อให้บริการแบบ 
New normal  
   - สวมหน้ากาก 
   - เจลล้างมือ 
  

ไม่มีค่าใช่จ่าย ตศคศ 63 – กศยศ 64 เพิ่มช่องทางใน

การรับยา 

NCDs.  

 1.ลดความแออัด
ของผู้ปุวย ในการ
มารับยาที่ รพศ 
2ศแพทย์ตรวจ
คนไข้ที่มี
ภาวะแทรกซ้อนได้
ละเอียดขึ้น 
 

1. ผู้ปุวย DM, 
HT 
พึงพอใจใน การ
ปรับเปลีย่น
ระบบบริการ 
ร้อยละ 80 

งาน NCDs. 
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โครงการที่......85.....ชื่อโครงการแนวทางการให้บริการโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง แบบ New normal  ( ต่อ ) 
วัตถุประสงค์   

    (1) 
เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย     
(2) 

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ     
   (3) 

แหล่งงบ/
รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  (9) 

  3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก ่ 
อสมศ ในเรื่องการท า HBP ,การ
เจาะ DTX  และการแก้ไข
เบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

   3ศผู้ปุวย DM 
ควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ด,ี HT  
ควบคุม BP ได้ด ี  

  

 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผน           ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบแผน             ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติแผน 
          (นายธีระวัฒน ์ ค าโฉม)               (นายศุภสิทธ์ิ สุข)ี                  (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

               ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                 ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน                    ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบรูณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งาน......NCDs.  กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลบึงสามพัน   

ตอบสนอง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)นโยบายกระทรวงสาธารณสุข              แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพฒันาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัติราชการผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์               ประเด็นปัญหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่....86.......ชื่อโครงการแผนการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่ม Palliative care               

วัตถุประสงค์     
  (1) 

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย     

(2) 

กจิกรรมในแผนงาน/โครงการ         
(3) 

แหล่งงบ/
รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด  (KPI)      
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

1ศ เพื่อให้ผู้ปุวยท่ีอยู่ในระยะ
สุดท้ายมคีุณ ภาพชีวิตที่ดี
พร้อมเผชิญ หนา้กับความตาย 
2ศ เพื่อให้ญาติและครอบครัว 
ผู้ดูแลผู้ปุวยระยะสดุท้ายได้รับ
การดูแล 

ผู้ปุวยกลุม่ 

Palliative care   

จ านวน 200 คน 

 - ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการ
ดูแลแบบประคับประคองได้รับ
การดูแลที่บ้าน  
(เปูาหมายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 = 99 คน) 
 - รายได้จากการค่าชดเชย 
522,000ศ- บาท 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ตศคศ 63 – 

กศยศ 64 

ประมาณการรายได้
เพิ่มประมาณ  
700,000ศ-บาท /ปี 

1ศติดตามเยี่ยมบ้าน 
กลุ่ม Palliative 
care ……..  คน 

  
2ศ รายไดจ้ากการ
ค่าชดเชย ศศศศศศศบาท 

1. ผู้ปุวยและญาต ิ
พึงพอใจในการดูแล
ระยะสุดท้าย 
 ร้อยละ 60 

HHC   และ

ทีม รพศสตศ 

ในเครือข่าย  

 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผน           ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบแผน              ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติแผน 
          (นายธีระวัฒน ์ ค าโฉม)               (นายศุภสิทธ์ิ สุข)ี                     (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 

               ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                   ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน                    ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบรูณ ์
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แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานควบคุมโรค กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

ตอบสนอง   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข    แผนปฏิบัตริาชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พศศศ2564 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565     แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พศศศ 2561 – 2565  
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           ค ารับรองปฏิบัตริาชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
 ค ารับรองปฏิบัตริาชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์         ประเด็นปญัหา ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โครงการที่......87........โครงการชุมชนเขม้แขง็วิถีใหม่ปลอดภัยโควิด-19   

วัตถุประสงค์    
   (1) 

เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย     
(2) 

กิจกรรมใน
แผนงาน/โครงการ         

(3) 

แหล่งงบ/รายละเอียด
งบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 (5) 

ผลผลิต 
(Output)     

(6) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

(7) 

ตัวชี้วัด   
(KPI)       
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(9) 

เพื่อให้ประชาชนทุกภาค

ส่วนในชุมชนปฏิบัติตน

ถูกต้องตามมาตรการ

ปูองกันและควบคุมโรคตดิ

เชื้อโควิด-19 อย่าง

สม่ าเสมอ 

1.ประชาชน หมู่บ้านละ 30 คน 
2. อสมศทุกคน 
3..สถานประกอบการ 
3.1 ด้านเศรษฐกิจและการ
ด าเนินชีวิต 
3.2 ด้านออกก าลังกายและดูแล
สุขภาพ 
3.3 ด้านอื่นๆ 
4.อปทศ 10 แห่ง 

1.ประเมินความ

พร้อมการปฏบิัติ

ตามมาตรการ

ปูองกันโรคติดเชื้อโค

วิด -19 ตาม

เปูาหมายทุก 6  

เดือน  

ไม่มีค่าใช่จ่าย  รอบที่ 1  เดือน 
ธศคศ63 -มศคศ64 
รอบที่ 2 เดือน 
มิศยศ64-กศคศ64 

กลุ่มเปูาหมาย

ทุกกลุ่มได้รับ

การประเมินตาม

เกณฑร์้อยละ 

95 

ร้อยละ 100 

ของ

กลุ่มเปูาหมายมี

ความพร้อมมาก

ตามมาตรการ

ปูองกันควบคุม

โรคโควดิ-19 

ระดับความส าเร็จใน

การเตรียมความพร้อม

และตอบโต้การระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรน่า 2019 ระลอก

ใหม ่

งานควบคุม

โรครพศบึงสาม

พันและรพศ

สตศทุกแห่ง 

 

ลงชื่อศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เสนอแผน            ลงชื่อศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้เห็นชอบแผน   ลงชื่อศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผู้อนุมัติแผน 
          (นายธีระวัฒน์  ค าโฉม)            (นายศุภสิทธิ์  สุขี)                               (นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 
  ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน                ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน       ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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