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ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

1 พ.ย.-ม.ิย.66

 - คาเอกสาร/วัสดุอุปกรณในการจัด         500        500 

 - คาคูมือและสื่อทันตสุขภาพสําหรับผูปกครอง 100 ชุด x 40 บาท      4,000 4,000

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อ x 25 บาท x 100 คน      2,500      2,500 

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 100 คน      8,000      8,000 

 - คาอุปกรณสาธิตทําความสะอาดชองปาก 100 ชุด x 100 บาท    10,000    10,000 

ม.ค.-ม.ีค.66

 - คาเอกสาร/วัสดุอุปกรณ         500        500 

 - คาของรางวัลหนูนอยฟนสวย      2,500     2,500 

 - คาฟลูออไรดวานิช      2,000     2,000 

   30,000        500     9,000   20,500            -   

ตรวจสอบ

แลว

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

ทพญ.โศรณะ เดชหนู

นายศุภชัย กรุณากอ

 ผูปกครองเด็กปฐมวัย 

 จํานวน 100 คน

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานที:่   1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)     โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางศกัยภาพของคนไทยทุกกลุมวัย

โครงการ: บาย...บาย ขวดนม ปลอดลูกอม น้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ ในเด็กปฐมวัย

ตัวชี้วดั: 1. รอยละของผูปกครองเด็กปฐมวยัท่ีไดรับความรูดานทันตสุขภาพ

เปาหมาย/จํานวน

ผูรับผิดชอบ: ทพญ.โศรณะ เดชหนู    โทรศพัท 095-441-1463   หนวยงาน: ทันตกรรม  โรงพยาบาลชะอวด

          2. รอยละของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพชองปากโดยทันตบุคลากร

ผูรับผิดชอบวัตถุประสงค

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

                                                                     รวมเงินทั้งสิ้น (สามหมื่นบาทถวน)

................................................................... ผูตรวจสอบ

1. เพื่อใหผูปกครองเด็ก

ปฐมวัยไดรับความรูดาน

ทันตสุขภาพ

กิจกรรมที:่ 1 อบรมใหความรูทันตสุขภาพแกผูปกครองเด็กปฐมวัยและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากผูปกครองตนแบบ

กิจกรรมที:่ 2  รณรงคคัดกรองสุขภาพชองปาก,นัดทําการรักษาและ

ประกวดหนูนอยฟนสวย ทาฟลูออไรด

2. เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับ

การตรวจสุขภาพชองปาก

.................................................................. หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
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ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

2 ม.ค.-ม.ิย.66

 - คาเอกสาร/วัสดุอุปกรณในการจัดอบรม     1,895    1,895 

 - คาคูมือและสื่อทันตสุขภาพ 51 ชุด x 150 บาท     7,650    7,650 

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 51 คน     4,080    4,080 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อ x 51 คน x 25 บาท     1,275    1,275 

 - คาอุปกรณสาธิตทําความสะอาดชองปาก 51 ชุด x 100 บาท     5,100    5,100 

   20,000     1,895     7,650   10,455            -   

ตรวจสอบ

แลว

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

ทพญ.โศรณะ เดชหนู

นายศุภชัย กรุณากอ

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)     โครงการท่ี 1  โครงการพัฒนาและสรางศกัยภาพของคนไทยทุกกลุมวัย

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

................................................................... ผูตรวจสอบ

กิจกรรมที:่ 1 อบรมใหความรูดานทันตสุขภาพแกครูผูดูแลเด็กใน ศพด. 

และแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก ศพด.ตนแบบ

                                                      รวมเงินทั้งสิ้น  (สองหม่ืนบาทถวน)

 ครูผูดูแลเด็กในศพด.

จํานวน 35  คน 

เจาหนาที่สาธารณสุข

ใน  รพ.สต.จํานวน 

16 คน รวม 51 คน

โครงการ: ดําเนินงานสงเสริมเฝาระวังทันตสุขภาพในศูนยพฒันาเด็กเล็ก

.................................................................. หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ

โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

1. เพื่อใหครูผูดูแลเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

เจาหนาที่สาธารณสุขใน

รพ.สต. ไดรับความรูดาน

ทันตสุขภาพเพ่ิมขึ้น

ผูรับผิดชอบ: ทพญ.โศรณะ เดชหนู โทรศัพท 095-441-1463   หนวยงาน: ทันตกรรม  โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ตัวชี้วดั: 1. รอยละของครูผูดูแลเด็กและเจาหนาที่สาธารณสุขมีความรูดานทันตสุขภาพเพิ่มขึ้น

เปาหมาย/จํานวน
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ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

3 กิจกรรมที:่ 1 ประชุมชี้แจงโครงการ ฟนสะอาด เหงือกแข็งแรง

 - คาเอกสาร/วัสดุอุปกรณ         900            -   

 - คาสื่อไวนิลการแปรงฟนการตรวจฟนดวยตนเอง 18 ผืน x 200 บาท      3,600 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อ x 25 บาท x 18 คน         450        450 

เม.ย.-มิ.ย.66

 - คาเอกสารเผยแพรทันตสุขศึกษา 600 ชุด x 5 บาท      3,000      3,000 

 - คาอุปกรณสาธิตทําความสะอาดชองปาก 600 ชุด x 30 บาท    18,000    18,000 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อ x 25 บาท x 600 คน    15,000    15,000 

เม.ย.-มิ.ย.66

 - คาเอกสาร/วัสดุอุปกรณ         975        975 

 - คาของรางวัลวาดภาพและคําขวัญ      6,075      6,075 

   48,000           -          450   43,050            -   

ตรวจสอบ

แลว

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

กิจกรรมที:่ 2 อบรมใหความรูทันตสุขภาพ ตรวจสุขภาพชองปากและยอม

สีฟน

ลําดับ

โครงการ: ฟนสะอาด เหงือกแข็งแรง

ผูรับผิดชอบ

นางสิริมา        เกื้อสังข

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

................................................................... ผูตรวจสอบ

โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

  2. เพ่ือใหนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ไดรับ

ความรูทันตสุขภาพและ

สามารถแปรงฟนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

นักเรียนชั้นม.1  

จํานวน600คน

แผนงานที:่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)     โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางศกัยภาพของคนไทยทุกกลุมวัย

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

1. เพื่อถวายเปนพระราช

กุศลเนื่องในวันคลายวัน

เสด็จสวรรคต สมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี

พ.ย.65 - 

มี.ค.66

กิจกรรมที:่ 3 ประกวดคําขวัญและวาดภาพ "ฟนสะอาด เหงือกแข็งแรง"

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.เพื่อปองกันการเกิด

สภาวะฟนผุ  และเหงือก

อักเสบในนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1

ทพญ.ณัฐวรรณ จิตนุพงศ

ครูอนามัยโรงเรียน

และจนท.รพสต. 

จํานวน 18 คน

                                                                รวมเงินทั้งสิ้น (สี่หม่ืนแปดพันบาทถวน)

.................................................................. หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ตัวชี้วดั: 1. รอยละของนักเรียนชั้น ม.1 ไดรับความรูทันตสุขภาพ 2.รอยละของนักเรียนชั้นม.1 มีฟนติดสียอมคราบจุลินทรียนอยกวา 5 ซี่ 3.นักเรียนชั้น ม.1 มีฟนผุและเหงือกอักเสบลดลง

ผูรับผิดชอบ: ทพญ.ณัฐวรรณ จิตนุพงศ เบอรติดตอ 081-3970408  หนวยงาน: ทันตกรรม  โรงพยาบาลชะอวด



4

ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

4  กิจกรรมที:่ 1. อบรมใหความรูทันตสุขภาพแกผูสูงอายุในชมรม

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 160 คน   12,800  12,800 

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 160 คน     8,000    8,000 

 - คาอุปกรณสาธิตทําความสะอาดชองปาก 160 ชุด x 50 บาท     8,000    8,000 

ม.ค.-ม.ิย.66

 - คาเอกสาร/วัสดุอุปกรณ     2,000 2000

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1 มื้อ x 25 บาท x 80 คน x 2 วัน     4,000    4,000 

 - คาของรางวัลประกวดผูสูงวัยตนแบบ     5,200    5,200 

 40,000         -   ######  11,200 

ตรวจสอบ

แลว

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

           2.รอยละของผูสูงอายุไดรับความรูดานทันตสุขภาพ

           3. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการตรวจคัดกรองรอยโรคกอนมะเร็ง และ/หรือ รอยโรคมะเร็งชองปาก

3.เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ

การตรวจคัดกรองรอย

โรคกอนมะเร็ง และ/

หรือรอยโรคมะเร็งชอง

ปาก

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................. หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ลําดับ

1. เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ

การตรวจสุขภาพชองปาก

................................................................... ผูตรวจสอบ

นางสุจิตรา    ขวัญแกว

                                                                         รวมเงินท้ังสิ้น (สี่หมื่นบาทถวน)

2.เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ

ความรูดานทันตสุขภาพกิจกรรมที:่ 2. ตรวจสุขภาพชองปากผูสูงอายุและประกวดผูสูงวัย  

ฟนดีตนแบบ

ผูรับผิดชอบ: ทพญ.รวิวรรณ เอี่ยมแสงชัยรัตน  โทรศัพท 091-0489649  หนวยงาน: ทันตกรรม  โรงพยาบาลชะอวด

โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบเปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

ทพญ.รวิวรรณ      เอี่ยมแสงชัย

รัตน

สมาชิกชมรม

ผูสูงอายุ จํานวน 

160 คน

โครงการ: "ย้ิมสดใส ผูสูงวัยฟนด"ี

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)     โครงการท่ี 1  โครงการพัฒนาและสรางศกัยภาพของคนไทยทุกกลุมวัย

ม.ค.-ม.ีค.66

ตัวชี้วดั:  1. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการตรวจสุขภาพชองปากโดยทันตบุคลากร 2.รอยละของผูสูงอายุไดรับความรูดานทันตสุขภาพ



5

ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

5 กิจกรรมที:่ 1 อบรมใหความรูทันตสุขภาพแกสมาชิก "กลุมใจสูใจ"

 - คาเอกสาร/วัสดุอุปกรณในการจัด     1,000    1,000 

 - คาคูมือทันตสุขภาพ"กลุมใจสูใจ" ชุดละ 30 บาท x 200 ชุด     6,000    6,000 

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1 มื้อ x 25 บาท x 200 คน     5,000    5,000 

 - คาเอกสาร/วัสดุอุปกรณในการจัด     1,000    1,000 

 - คาของรางวัล     7,000    7,000 

 - คาฟลูออไรดวานิช     4,000    4,000 

 - คาอุปกรณสาธิตทําความสะอาดชองปาก 200 ชุด x 80 บาท   16,000  16,000 

 40,000    7,000   5,000  28,000           -   

ตรวจสอบ

แลว

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

โครงการ: พัฒนาศักยภาพกลุม "ใจสูใจ" ดานทันตสุขภาพ

 สมาชิกกลุม      

"ใจสูใจ"จํานวน     

200 คน

แผนงานที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)     โครงการท่ี 1  โครงการพัฒนาและสรางศกัยภาพของคนไทยทุกกลุมวัย

            2.รอยละของสมาชิก"กลุมใจสูใจ"ไดรับความรูดานทันตสุขภาพ

พ.ย..65 - 

ม.ิย.66

                                                                  รวมเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นบาทถวน)

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

ทพ.อัครราช    เมืองแสน

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ

กิจกรรมที:่ 2 รณรงคตรวจสุขภาพชองปากและทาฟลูออไรดในกลุม

อายุ 25-59 ป และประกวดสมาชิกฟนดี

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ: ทพ.อัครราช เมืองแสน  โทรศพัท 089-649-1751 หนวยงาน: ทันตกรรม  โรงพยาบาลชะอวด

ตัวชี้วดัที:่ 1. รอยละของสมาชิก"กลุมใจสูใจ" ไดรับการตรวจสุขภาพชองปากทุกคนและทาฟลูออไรดในกลุม 25-59ป

.................................................................. หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ผูรับผิดชอบ

................................................................... ผูตรวจสอบ

น.ส.มนทิรา    สุดสอาด

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

1. เพื่อใหสมาชิก “กลุม

ใจสูใจ” ไดรับการตรวจ

สุขภาพชองปากทุกคน

และทาฟูลออไรดในกลุม

อาย2ุ5-59ป โดยทันต

บุคลากร
2. เพื่อใหสมาชิก “กลุม

ใจสูใจ”ไดรบัความรูดาน

ทันตสุขภาพ

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566



6

ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

6

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 40 คน x 4 ครั้ง 12,800 12,800

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25บาท x 40 คน x 4 ครั้ง 8,000 8,000

 - คาสมนาคุณวิทยากร 4 ชม. X 600 บาท x 4 ครั้ง 9,600 9,600

 - คาเอกสาร/วัสดุอุปกรณในการจัดประชุม 8,000 8,000

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 50 คน x 5 ครั้ง 20,000 20,000

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 50 คน x 5 ครั้ง 12,500 12,500

 - คาสมนาคุณวิทยากร 4 ชม. x 600 บาท x 5 ครั้ง 12,000 12,000

 - คาเอกสาร/วัสดุอุปกรณในการจัดประชุม 10,400 10,400

คาอาหารกลางวัน 1 ม้ือ x 80 บาท x 40 คน 3,200 3,200

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 25 บาท x 40 คน 2,000 2,000

คาสมนาคุณวิทยากร 4 ชม. x 600 บาท 2,400 2,400

คาเอกสาร/วัสดุอุปกรณในการจัดประชุม 1,000 1,000ตรวจสอบ

แลว
                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

กิจกรรมที:่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารความรูเรื่องโรคเอชไอวี/เอดสและ

โรคตดิตอทางเพศสัมพันธ

กิจกรรมที:่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อเสริมสรางองคความรูแกกลุม

ผลเลือดบวกและการเชิญชวนคูเขารับการตรวจเลือดเอชไอวี

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคมุโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ                   โครงการท่ี 5   โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตัวชี้วดั    รอยละ 90 ของกลุมผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเรื่องการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

    รอยละ 90 ของกลุมผูใชสารเสพติดเขารับบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี

ผูรับผิดชอบ นางสาวบัณฑิตา  สมบูรณ   โทรศัพท 088-7518498  หนวยงาน  งานจิตเวชและยาเสพติด กลุมงานการพยาบาล (งานเอดส) โรงพยาบาลชะอวด

ผูรับผิดชอบลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

โครงการ: สงเสริมและปองกันการติดเชื้อเอชไอวีเพ่ือยุติปญหาเอดส โรงพยาบาลชะอวด ปงบประมาณ  2566
แผนปฏิบัติการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

นักเรียนมัธยม/นัก

เรียนกศน.160 คน

ผูใชสาร เสพติด

จํานวน 40 คน

กลุมผลเลือดบวก

คลินิก ARVจํานวน 

250 คน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

ต.ค. 65 -

ก.ย.66

ต.ค. 65 -

ก.ย.66

กิจกรรมที:่ 3 จัดประชุมเชิงปฏบัิติการความรูเรื่องโรคเอชไอวี/เอดส

และโรคตดิตอทางเพศสัมพันธในกลุมผูใชสารเสพติด

4.เพื่อใหความรูเรื่องการ

ดูแล รักษาตนเอง และ

การปองกันการแพรเช้ือ

เอชไอวีในผูท่ีมีผลเลือด

บวก

1.เพื่อใหความรูเรื่องโรค

เอชไอว/ีเอดสและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

2.เพื่อเชิญชวนกลุมเสี่ยง

ตอการติดเชื้อเอชไอว/ี

โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธเขาถึงบริการ

ตรวจหาเชื้อเอชไอวี

3.เพื่อใหกลุมเปาหมายที่

ไดรับการตรวจเอชไอวีที่

มีผลเลือดบวก เขาสู

ระบบการรกัษาดวยยา

ตานไวรัส

น.ส.บัณฑิตา สมบูรณ

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................. หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
................................................................... ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565



7

ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

คาอาหารกลางวัน 1 ม้ือ x 80 บาท x 30 คน x 2 ครั้ง 4,800 4,800

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 25 บาท x 30 คน x2 ครั้ง 3,000 3,000

คาสมนาคุณวิทยากร 4 ชม. x 600 บาท x 2 ครั้ง 4,800 4,800

คาเอกสาร/วัสดุอุปกรณในการจัดประชุม 1,500 1,500

116,000 14,100 38,400 63,500

ตรวจสอบ

แลว

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

แผนงาน ที่ 3 การปองกันควบคมุโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ                   โครงการท่ี 5   โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

                                                                             รวมเงินท้ังสิ้น (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพนับาทถวน)

ประชาชน จํานวน 

60 คน

กิจกรรมที:่ 4 จัดประชุมเชิงปฏบัิติการความรูเรื่องโรคเอชไอวี/เอดส

และโรคตดิตอทางเพศสัมพันธในชุมชนของเครือขายบริการสุขภาพ

แผนปฏิบัติการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ: สงเสริมและปองกันการติดเชื้อเอชไอวีเพ่ือยุติปญหาเอดส โรงพยาบาลชะอวด ปงบประมาณ  2566

น.ส.บัณฑิตา สมบูรณ

ตัวชี้วดั:   1. รอยละ 90 ของกลุมผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเรื่องการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

    รอยละ 90 ของกลุมผูใชสารเสพติดเขารับบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี

ผูรับผิดชอบ: นางสาวบัณฑิตา  สมบูรณ   โทรศัพท 088-7518498  หนวยงาน  งานจิตเวชและยาเสพติด กลุมงานการพยาบาล (งานเอดส) โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................. หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

................................................................... ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบวัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)



8

ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

7 ม.ค.-กย.66

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 60 คน 4,800 4,800

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 60 คน 3,000 3,000

 - คาสมนาคุณวิทยากรชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชม. 3,600 3,600

 - คาเอกสารวัสดุอุปกรณชุดละ 60 บาท x 60 ชุด 3,600 3,600

 - คาเดินทางวิทยากร 500 500

ม.ค.-กย.66

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1 มื้อ x 25 บาท x 30 คน x 4 ครั้ง 3,000 3,000

18,500  - 18,500  -  -

         ตรวจสอบ

แลว

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

ผูรับผิดชอบ : นางจิราภรณ   สุขเกษม ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โทรศพัท 081-9639970  หนวยงาน : การพยาบาลผูคลอด กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลชะอวด

กิจกรรมที:่ 2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูคณะกรรมการ MCH Board 

เครือขายสุขภาพอําเภอชะอวด

ตัวชี้วดั :  หญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ   ไมนอยกวารอยกวารอยละ 75

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมที:่ 1. ประชุมศักยภาพเจาหนาที่อสม.ในเครือขายอนามัยแม

และเด็กอาํเภอชะอวด

นางจิราภรณ   สุขเกษมอสม.ในเครือขาย

อําเภอชะอวด

จํานวน 60 คน

แผนปฏิบัติการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานที:่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)               โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศกัยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

โครงการ: พัฒนาระบบบริการ MCH Board เครือขายบริการสุขภาพอาํเภอชะอวด ปงบประมาณ 2566

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพแก

 อสม.ในการลงพื้นที่เชิง

รุกติดตามหญิงหลังคลอด

ใหมาตรวจหลังคลอด

ครบ 3 ครั้งตามเกณฑ

เจาหนาที่รับผิดชอบ

งานอามัยแมและเด็ก

 จํานวน 30 คน

                                                                             รวมเงินท้ังสิ้น (หนึ่งหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน)

3.เพื่อใหเจาหนาที่มี

ความเขาใจในการ

ทํางานอนามัยแมและเด็ก

2.เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก

  อสม.ในการให

คําแนะนําหญิงหลังคลอด

ไดรับการตรวจครบ 3 

ครั้งตามเกณฑ

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................. หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

................................................................... ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

8

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 20 คน 1,000 1,000

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 20 คน 1,600 1,600

กิจกรรม: 2.ประชุมเชิงปฏิบัตกิารและซอมแผนอัคคภัีย

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 25 บาท x 175 คน x 2 รุน   17,500  17,500 

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 175 คน x 2 รุน   28,000  28,000 

 - คาสมนาคุณวิทยากรชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชม.x 2 คน x 2 รุน   14,400  14,400 

 - คาวัสดุและอุปกรณ     5,000    5,000 

กิจกรรม: 3. ประชุมสรุปผลการซอมแผนอคัคีภยั

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1 มื้อ x 25 บาท x 20 คน       500       500 

68,000  - 68,000  -  -

ตรวจสอบ

แลว

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

.................................................................. หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

................................................................... ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

คณะกรรมการ ENV

 20 คน

นายประพันธโชคเสนาชู

นายวิศวุฒิ        เดช

เชียร

ม.ค.-ม.ีค.66

ม.ค.-ม.ีค.66

ม.ค.-ม.ีค.66

นางสุคนธ        ธานีรตัน

โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ: ซอมแผนอัคคีภยัของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอชะอวด ประจําป 2566

ผูรับผิดชอบ

เพื่อใหบุคลากรมีความรู

และมีความพรอมในการ

รองรับสถานการณที่

เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย

จนท.รพ.ชะอวด 

จํานวน 250 คน

และจนท.รพ.สต. 

จํานวน 100 คน 

รวม 350 คน

ตัวชี้วดั: เครือขายมีแผนปฏิบัติการตอบโตกรณีเกิดอัคคีภัย และมีการซอมอยางตอเนื่อง

ผูรับผิดชอบ: นายประพันธโชค  เสนาชู  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โทรศัพท 075 381011 ตอ 110. หนวยงาน:  คณะกรรมการ ENV   โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ

แผนงานที:่ 3.การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ                           โครงการท่ี: 4.การพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

คณะกรรมการ ENV

 20 คน

                                                                         รวมเงินท้ังสิ้น  (หกหมื่นแปดพันบาทถวน)

กิจกรรม: 1. ประชุมเชิงปฎิบติัการในการจัดทําแผน ทบทวนแผน

อัคคีภัย และสํารวจจุดเสี่ยง
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ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

9 ม.ค.-ม.ีค.66

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x  80 บาท x 40  คน     3,200    3,200 

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  2 มื้อ x 25 บาท x 40 คน     2,000    2,000 

ม.ค.-ก.ย.66

 - คาชุดตรวจสารหามใชในอาหาร 5 ชนิด   17,000  17,000 

22,200  - 22,200  -  -

ตรวจสอบ

แลว

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

แผนปฏิบัติการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ: สงเสริมการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขและงานบริหารคลังเวชภัณฑ ของรพ.สต.เครือขายสุขภาพ  อําเภอชะอวด

แผนงานที:่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ         โครงการท่ี 6 : โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ

ตัวชี้วดั : 1. รพ.สต.เครือขายสุขภาพอําเภอชะอวดมีการดําเนินงาน คบส.ตามเกณฑกําหนด  รอยละ 100

ผูรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ:  นางวาสนา ศรีรุง  โทรศัพท (075) 381011-4 ตอ 109  กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค   โรงพยาบาลชะอวด

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

ลําดับ เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

           2. รพ.สต.เครือขายสุขภาพอําเภอชะอวดมีการสํารองยาและเวชภัณฑที่เหมาะสม ไมเสื่อมสภาพ ไมหมดอายุ รอยละ 100

โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค

1. เพื่อใหเจาหนาที่ใน

เครือขายสุขภาพทราบ

แนวทางการดําเนินงาน 

คบส.ป 2566 และ

ดําเนินงานตามเกณฑที่

กําหนด

กิจกรรมที:่ 1.ประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคและ

งานคลังเวชภัณฑของรพ.สต. ในเครือขายบริการสุขภาพ

เภสัชกร,เจาหนาที่ 

สสอ., เจาหนาที่ 

รพ.สต. แหงละ 2 

คน รวม 40 คน

ภญ.วาสนา    ศรีรุง

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................. หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

กิจกรรมที2่: รณรงคการตรวจสารหามใชในอาหาร 5 ชนิดและ

ติดตามการรายงานผล

3.เพื่อใหรพ.สต.มีการ

ตรวจสารหามใชใน

อาหาร 5 ชนิด

................................................................... ผูตรวจสอบ

นายนพรัตน   เจือบุญ

                                                                           รวมเงินทั้งสิ้น  (สองหมื่นสองพันสองรอยบาทถวน)

2.เพื่อใหการสํารองยา

และเวชภัณฑของ รพ.

สต.มีความเหมาะสม ไม

หมดอายุ ไมเส่ือมสภาพ

รพ.สต. 17 แหง
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ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

10 ต.ค-ธ.ค 65

 -คาอาหารกลางวันพัฒนาศักยภาพอสม.1 มื้อ x 75 บาท x 91 คน 6,825 6,825

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม อสม. 2 มื้อ x 25 บาท x 91 คน 4,550 4,550

 -คาไวนิลประชาสัมพันธขนาด3 x 1.33 ม.ชิ้นละ 600 บาท x 7 ชิ้น 4,200 4,200

 -คาจัดทําเอกสารคดักรองสุขภาพ 2,000    2,000 

ม.ค.-ม.ีค.66

- คาอาหารกลางวัน  1 มื้อ x  75 บาท x 80 คน x 4 ครั้ง 24,000 24,000

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x  25 บาท X 80 คน x 4 ครั้ง 16,000 16,000

- คาไวนิลกิจกรรมขนาด 3 x 1.33 เมตร x 1 ช้ิน 600 600

- คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม 3,000 3,000

 - คาคูมือในการอบรมและบันทึกกิจกรรมชุดละ 50 บาท x 80 ชุด 4,000 4,000

 - คาประกาศนียบัตรพรอมกรอบ 16 คน x 250 บาท 4,000 4,000

69,175 17,575 51,600  -  -

ตรวจสอบ

แลว

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

................................................................... ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

นางสุคนธ    ธานีรัตน

กิจกรรมที:่ 2 สรางเสริมความรูและการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมกลุม

เสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง ตามหลัก 3 อ.2ส. (Buddy

 สุขภาพผาน Line application) 3. เพื่อติดตามและ

ประเมินผลความดัน

โลหิตในกลุมสงสัยราย

ใหม
4. เพื่อลดอัตราการเกิด

ผูปวยรายใหมจากกลุม

เสี่ยง โรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ ..................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

แหลงงบประมาณ: กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลชะอวด

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก

1. เพื่อคัดกรอง

โรคเบาหวาน โรคความ

ดันโลหิตสูง ในกลุม

ประชากรท่ีมีอายุ 30 ป

ขึ้นไป ที่ยังไมเปน

โรคเบาหวาน โรคความ

ดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

                                                                                 รวมเงินทั้งสิ้น  (หกหมื่นเกาพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน)

กิจกรรมที:่ 1 รณรงคคัดกรองสุขภาพประชากรอายุ 30 ปขึ้นไป  ที่

ยังไมเปนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

1.อสม.จํานวน91 

คน 2.ประชากร

กลุมอาย3ุ0 ปข้ึนไป

 จํานวน 2,820 คน

1.กลุมเสี่ยง

โรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิต

จํานวน 80 คน      

       2.กลุมสงสัย

รายใหมโรคโรค

ความดันโลหิตสูง 

จํานวน   80 คน

2. เพื่อใหกลุมเส่ียงมี

ความรูในการดูแลตนเอง

ที่ถูกตอง

ลําดับ

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและปองกันการเกิดผูปวยรายใหมโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจําป 2566

แผนงานที:่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ                    โครงการท่ี: 2 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตัวชี้วดั 1. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน นอยกวารอยละ 1.85 และอัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง รอยละ 80

ผูรับผิดชอบ: นางสุคนธ  ธานีรัตน  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ โทรศัพท 075 381011 ตอ 110. หนวยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลชะอวด
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ยุทธศาสตรที1่:  Promotion Prevention & Protection Excellence แหลงงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลชะอวด

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

11 ต.ค-ธ.ค 65

 -คาอาหารกลางวันพัฒนาศักยภาพ อสม. 1 มื้อ x 80 บาท x 53 คน 4,240 4,240

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม อสม. 2 มื้อ x 25 บาท x 53 คน 2,650 2,650

  -คาไวนิลประชาสัมพันธขนาด3 x 1.33 ม.ช้ินละ 600 บาท x 7 ชิ้น 4,200 4,200

 -คาจัดทําเอกสารคดักรองสุขภาพ 1,000    1,000 

ม.ค.-ม.ีค.66

- คาอาหารกลางวัน  1 มื้อ x  80 บาท x 50 คน x 4 ครั้ง 16,000 16,000

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x  25 บาท X 50 คน x 4 ครั้ง 10,000 10,000

- คาไวนิลกิจกรรมขนาด 3 x 1.33 เมตร 1 ชิ้น 600 600

- คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม 2,000 2,000

 -คาคูมือในการอบรมและบันทึกกิจกรรมชุดละ 50 บาท x 50 ชุด 2,500 2,500

 -คาประกาศนียบัตรพรอมกรอบ 10 คน x 250 บาท 2,500 2,500

45,690 12,090 33,600  -  -

ตรวจสอบ

แลว

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

1. เพื่อคัดกรอง

โรคเบาหวาน โรคความ

ดันโลหิตสูง ในกลุม

ประชากรท่ีมีอายุ 30 ป

ขึ้นไป ที่ยังไมเปน

โรคเบาหวาน โรคความ

ดันโลหิตสูง
2. เพื่อใหกลุมเส่ียงมี

ความรูในการดูแลตนเอง

ที่ถูกตอง3. เพื่อติดตามและ

ประเมินผลความดัน

โลหิตในกลุมสงสัยราย

ใหม
4. เพื่อลดอัตราการเกิด

ผูปวยรายใหมจากกลุม

เสี่ยง โรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง

1.อสม.จํานวน91 

คน 2.ประชากร

กลุมอาย3ุ0 ปข้ึนไป

 จํานวน 2,820 คน

1.กลุมเสี่ยง

โรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิต

จํานวน 80 คน      

       2.กลุมสงสัย

รายใหมโรคโรค

ความดันโลหิตสูง 

จํานวน   80 คน

นางสุคนธ    ธานีรัตน

                                                                                   รวมเงินทั้งสิ้น   (สี่หมื่นหาพันหกรอยเกาสิบบาทถวน)

กิจกรรมที:่ 1 รณรงคคัดกรองสุขภาพประชากรอายุ 30 ปขึ้นไป   ที่

ยังไมเปนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

กิจกรรมที:่ 2 สรางเสริมความรูและการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมกลุม

เสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง ตามหลัก 3 อ.2ส. (Buddy

 สุขภาพผาน Line application)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

โครงการ: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและปองกันการเกิดผูปวยรายใหมโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจําป 2566

แผนงานที:่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ                    โครงการท่ี: 2 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตัวชี้วดั 1.  อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน นอยกวารอยละ 1.85 และอัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง รอยละ 80

ผูรับผิดชอบ: นางสุคนธ  ธานีรัตน  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ โทรศัพท 075 381011 ตอ 110. หนวยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลชะอวด

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ ..................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

................................................................... ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565



13

ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

12 ต.ค.-ธ.ค.65

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1 มื้อ x 25 บาท x 140 คน 3,500 3,500

- คาจัดทําแบบคัดกรองฯแผนละ 50 สตางค x 1,500 ชุด x 5 หนา 3,750 3,750

ธ.ค.-65

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1 มื้อ x 25 บาท x 80 คน 2,000 2,000

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 80 คน 6,400 6,400

เม.ย.-มิย.66

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อ x 25 บาท x 80 คน 2,000 2,000

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 80 คน 6,400 6,400

24,050 15,650  - 8,400  -

ตรวจสอบ

แลว

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.เพื่อสรางแรงจูงใจให

ผูสูงอายุสนใจการดูแล

สุขภาพตนเองโดยไม

ตองพึ่งพาบุตรหลาน

โครงการ : พัฒนาคุณภาพผูสูงอายุ สุขกาย สบายใจ ประจําป 2566

แผนงานที:่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)               โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศกัยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

ตัวชี้วดั: รอยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค

ผูรับผิดชอบ:  นางยุพเรศ เส็นสด และ นางจุฑารัตน สุวรรณพันธ    โทรศัพท 075- 381011 ตอ 110   หนวยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

สมาชิกชมรม

ผูสูงอายุรพ.ชะอวด 

80 คน

สมาชิกชมรม

ผูสูงอายุรพ.ชะอวด 

80 คน

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏบัิติการการดูแลผูสูงอายุและการปองกัน

โรคสมองเสื่อมในผูสูงอายุ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

                                                                          รวมเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นสี่พันหาสิบบาทถวน)

กิจกรรมที:่ 1 ประเมิน/คัดกรองสุขภาพผูสูงอายุในเครือขาย     รพ.

ชะอวด

นางยุพเรศ   เส็นสด

นางจุฑารัตน สุวรรณ

พันธ

กิจกรรมที:่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารการดูแลและสงเสริมสุขภาพจิต

ในผูสูงอายุ

1.เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ

การคดักรองประเมิน

สุขภาพและทราบ

สถานะสุขภาพผูสูงอายุท่ี

ถูกตองตามหลักวิชาการ

อสม.140 คน 

ผูสูงอายุ 1,500 คน

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ

และฟนฟูสุขภาพ

ผูสูงอายุทางดานจิตใจ

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

................................................................. ผูตรวจสอบ
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ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

13 ต.ค-ธ.ค 65

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 100 คน 8,000 8,000

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 100 คน 5,000 5,000

 -คาสมนาคุณวิทยากรชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชม. x 1 คน 3,600 3,600

 -คาวัสดุอุปกรณและเอกสารในการอบรม 2,000 2000

คาอาหารกลางวัน 1 ม้ือ x 80 บาท x 60 คน 4,800 4,800

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 25 บาท x 60 คน 3,000 3,000

คาวัสดุอุปกรณและเอกสารในการอบรม 2,000 2,000

28,400  - 18,600 9,800  -

ตรวจสอบแลว

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : อบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล ประจําป 2566

แผนงานที:่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ                    โครงการท่ี: 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตัวชี้วดั: 1. บุคลากรกลุมเสี่ยงจากการทํางานโรงพยาบาลชะอวดไดรับการตรวจสุขภาพ รอยละ 100

ผูรับผิดชอบ: นางจุฑารัตน สุวรรณพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โทรศัพท 075 381011 ตอ 110 หนวยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลชะอวด

          2. โรงพยาบาลผานเกณฑการประเมิน Green and Clean hospital challenge

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

1.เจาหนาที่

โรงพยาบาลชะอวด 

จํานวน 100 คน

กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัตกิารปรับเปล่ียนพฤติกรรมในบุคลากร

กลุมเสี่ยงใหปลอดภัยจากการทํางาน

1. เพื่อใหเจาหนาที่

โรงพยาบาลเกิดความรู

ความเขาใจในเรื่องอาชี

วอนามัยและความ

ปลอดภัยในการทํางาน

2. เพื่อใหเจาหนาที่

โรงพยาบาลไดรับการ

ตรวจสุขภาพตามความ

เสี่ยงจากการทํางาน

                                                                      รวมเงินท้ังสิ้น (สองหมื่นแปดพันสี่รอยบาทถวน)

กิจกรรมที:่ 1 อบรมเจาหนาที่โรงพยาบาลเรื่องอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทํางาน

นางจุฑารัตน สุวรรณ

พันธ

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................. หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

3. เพื่อลดสถิติการ

ประสบอันตรายจากการ

ทํางาน

................................................................... ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

14 ม.ค.- ก.ย.66

 -คาอาหารกลางวัน  1 มื้อ x  80 บาท x 100 คน 8,000 8,000

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x  25 บาท X 100 คน 5,000 5,000

 -คาวัสดุอุปกรณในการอบรม 3,000 3,000

ม.ค.- ก.ย.66

 -คาอาหารกลางวัน  1 มื้อ x  80 บาท x 52 คน 4,160 4,160

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x  25 บาท x 52 คน 2,600 2,600

 -คาทรายอะเบท ขนาด 25 กก. x ถังละ 5,000 บาท x 1 ถัง 5,000 5,000

 -คาโลชั่นทากันยุงซองละ 6 บาท x 500 ซอง 3,000 3,000

 -คาสเปรยกําจัดยุงลาย ขวดละ 95 บาท x 50 ขวด 4,750 4,750

 -เกียรติบัตรสําหรับแกนนําผูผานการอบรม 50 บาท x 52 คน 2,600 2,600

 -คูมือการปองกันและควบคุมโรคในสถาศึกษา 100 บาท x 52 เลม 5,200 5,200

 -คาวัสดุอุปกรณในการอบรม 1,000 1,000

ม.ค.- ก.ย.66

 -ปายเตือนสถานที่เสี่ยง 2 เมตร x 1 เมตร x 700 บาท x 7 ชิ้น 4,900 4,900

49,210  - 49,210  -  -

ตรวจสอบแลว

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................. หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

................................................................... ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : ปองกันควบคุมโรคประจําถิ่นและโรคอบุตัิซ้ําในตําบลชะอวด ประจําป 2566

แผนงานที:่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ                    โครงการท่ี: 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตัวชี้วดั: 1. อัตราการปวยดวยโรคประจําถิ่นและโรคอุบัติซ้ําลดลงเมื่อเทียบกับคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป    2. อัตราการตายดวยโรคประจําถิ่นและโรคอุบัติซ้ํา = 0

ผูรับผิดชอบ: นางสาวประภาศรี นวลสระ     โทรศัพท 075- 381011 ตอ 110      หนวยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลชะอวด
งบประมาณ

รวม 

(บาท)

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่
ผูนําชุมชนตําบล    

ชะอวดและเทศบาล

ตําบลชะอวดผูฏิบัติ

งานพนหมอกควัน    

ผูปฏิบัติงานพน

หมอกควันครัวเรือน

ของเทศบาล แกน

นําอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจํา

หมูบานรวม 100   

           ครูอนามัยโรงเรียน 

จํานวน 12 คนและ

 ตัวแทนนักเรียน 

โรงเรียนละ 5 คน 

จํานวน 40 คน

                                                                         รวมเงินท้ังสิ้น (สี่หมื่นเกาพันสองรอยสิบบาทถวน )

กิจกรรมที:่ 1 ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรค SRRT ระดับ

ตําบลชะอวด

กิจกรรมที:่ 2 อบรมเชิงปฏบัิติการเพื่อสรางเครือขายในการเฝาระวัง

โรคตดิตอในสถานศึกษา

กิจกรรมที:่ 3 รณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับโรคฉี่หนูในพื้นที่เสี่ยง

ตําบลชะอวด

ประภาศรี   นวลสระ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรับผิดชอบ

1. เพื่อใหทีมภาคี

เครือขายในพื้นที่มีความรู

 ความเขาใจเกี่ยวกับการ

ปองกันและควบคุมโรค

ประจําถิ่นและโรคอุบัติ

ซ้ํา 

2. เพื่อใหการควบคุม

และปองกันโรคประจํา

ถิ่นและโรคอุบัติซ้ําใน

พ้ืนที่มีความรวดเรว็และ

ทันเวลา

3. เพื่อเสริมสรางและ

ฟนฟูทักษะของผูควบคุม

โรคและผูปฎิบัติงานพน

หมอกควันในพื้นที่

4. เพื่อพัฒนาระบบการ

รายงานโรคติดตอที่ตอง

เฝาระวังและสราง

เครือขายการเฝาระวัง

โรคติดตอในสถานศกึษา
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ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

15 มค.66

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 22 คน 1,100 1,100

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 22 คน 1,760 1,760

 -คาวัสดุ อุปกรณ 1,000 1,000

กิจกรรมที:่ 2 ติดตามเยี่ยมบาน case ตัวอยางในเขตอําเภอชะอวด กพ.- พค.66

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 22 คน 1,100 1,100

กิจกรรมที:่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู อสบ. ตนแบบ มิย. 66

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 22 คน     1,100    1,100 

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 22 คน 1,760 1,760

 - ประกาศณยีบัตรพรอมกรอบ 6 ชิ้น x 250 บาท 1,500 1,500

9,320  - 4,960 4,360  -

ตรวจสอบแลว

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

ผูรับผิดชอบ

                                                                     รวมเงินท้ังสิ้น (เกาพันสามรอยยี่สิบบาทถวน)

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................. หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

................................................................... ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

นางกาญจนา เรืองกลิ้ง

ผูรับผิดชอบ:   นางกาญจนา  เรืองกลิ้ง    โทรศัพท  075 381011 ตอ 110 หนวยงาน: งานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

เพื่อฟนฟูความรูทักษะ

ในการดูแลผูสงูอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิง(ติดบาน ติด

เตียง)ตามบทบาท

อาสาสมัครบริบาล

ทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง

อาสาสมัครบริบาล

ทองถิ่นเพื่อดูแล

ผูสูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิง(อสบ.)

เครือขายอําเภอ    

ชะอวดจํานวน 22 

คน

กิจกรรมที:่ 1 อบรมฟนฟูศกัยภาพ อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น(อสบ.)

เพื่อดแูลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ:ฟนฟูศักยภาพอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

แผนงานที:่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)               โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศกัยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

ตัวชี้วดั:ร อยละของตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ (Long Term  Care) ในชุมชนผานเกณฑ
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ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ผูรับผิดชอบ: นางสาวพัชรินทร จุลภักดิ์ โทรศัพท 075 381011 ตอ 110. หนวยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลชะอวด

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

16 มค.- มีค..66

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1 มื้อ x 25 บาท x 30 คน       750 750

มค.- มีค..66

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1 มื้อ x 25 บาท x 50 คน     1,250    1,250 

    4,800    4,800 

กิจกรรมที:่ 3 ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนํานักเรียนในโรงเรียน

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 50 คน เม.ย.-ม.ิย.66     2,500    2,500 

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 50 คน     4,000    4,000 

 -คาไวนิล ขนาด 1.25 x 3 เมตร  1 ชิ้น 600 600

 -คาวัสดุ อุปกรณ ในการจัดกิกรรม 1,500 1,500

เม.ย.-ม.ิย.66

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 40 คน     2,000 2,000

 -คาอาหารกลางวัน  1 มื้อ x 80 บาท  x  40 คน     3,200 3,200

 -คาไวนิลโครงการ ขนาด 1.25 x 3 เมตร 600 600

 -คาวัสดุ อุปกรณ ในการจัดกิกรรม 1,000 1,000

 22,200         -     6,800  15,400           -   

ตรวจสอบแลว

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................. หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

................................................................... ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

                                                                      รวมเงินท้ังสิ้น (สองหมื่นสองพันสองรอยบาทถวน)

1.เครือขายทราบแนว

ทางการดําเนินงาน

โครงการ2.แลกเปลี่ยน

ประสบการณในการ

ทํางาน และพัฒนาการ

ดําเนินงานให

ประสิทธิภาพมากขึ้น
3.มีการจัดตั้งมุมเพื่อนใจ

วัยรุนในโรงเรียนโดย

กลุมแกนนํานักเรียน

จนท.โรงพยาบาล /

จนท. รพ.สต /อปท/

โรงเรียนตนแบบ/  

อสม. จํานวน 50 คน

แกนนํานักเรียน ม.2

 จํานวน 50 คน

กิจกรรมที่ 4: ประชุมใหความรูการปองกันเด็กไทยตั้งครรภกอน วัย

อันควรในชุมชน

4.เพื่อใหกลุมผูปกครอง

มีความรู และเพิ่มการมี

สวนรวมของชุมชน ใน

การปองกันการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร
พอ แม ผูปกครองที่

มีบุตรวัยรุน จํานวน

 40 คน

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรับผิดชอบ

จนท.รพ.สต และ 

จนท.โรงพยาบาล 

จํานวน 30 คน

กิจกรรมที:่1  ประชุมชี้แจงการดาํเนินโครงการตอคณะกรรมการงาน

วัยรุนรวมกับเครือขายบริการสุขภาพอําเภอ

กิจกรรมที:่ 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูงานอนามัยการเจริญพันธ

เพื่อปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรเครือขายอําเภอชะอวด

 - คาไวนิลรณรงคการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรขนาด 2.0  x 

0.8 เมตร x 240 บาท x 20 ชิ้น (รวมเครือขายและในชุมชน)

นส.พัชรินทร จุลภักดิ์

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : ชะอวดรวมใจ ปองกันเด็กไทยตั้งครรภกอนวัยอนัควร ประจําป 2566

แผนงานที:่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)               โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศกัยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

ตัวชี้วดั:  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ไมเกินรอยละ 38 ตอ 1,000 ประชากร

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่
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ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลชะอวด

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

17 อสม. 90 คน ต.ค. - ธ.ค.

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1 มื้อ x 25 บาท x 90 คน     2,250    2,250 

 - คาวัสดุ       650       650 

ต.ค. - ธ.ค.

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 75 บาท x 30 คน     2,250    2,250 

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 30 คน     1,500    1,500 

 - ปายไวนิลโครงการขนาด 3 x 1.33 เมตร จํานวน 1 ชิ้น 600 600

 - คาวัสดุ เอกสารการอบรม 1,500 1,500

ม.ค.- ม.ิย.66

 - ชุดตรวจโคลิฟอรม แบคทีเรียในอาหาร ชุดละ 800 x 6 ชุด     4,800    4,800 

รานอาหาร 10 ราน     4,500    4,500 

แผงลอย 20 แผง 5,000    5,000 

1,440    1,440 

 - คาเอกสารประเมินรานอาหารและแผงลอย 500 500

 24,990    8,750 ######      500           -   

ตรวจสอบแลว
                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

ผูประกอบการ

รานอาหารและแผง

ลอยจําหนายอาหาร

 ในเขตตําบลชะอวด

 (โรงเรียนและ

โรงพยาบาล)จํานวน

 60 คน

กิจกรรมที:่ 1 ประชุมชี้แจง อสม.เพื่อสํารวจขอมูลรานอาหาร แผง

ลอยจําหนายอาหาร ในชุมชน/โรงเรียน

กิจกรรมที:่ 2 อบรมใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการ

รานอาหารแผงลอยจําหนายอาหาร

กิจกรรมที:่ 3 รณรงคตรวจสอบสารปนเปอนแบคทีเรียของ 

รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

 - คาจางทําปายรบัรองแผงลอยผานเกณฑมาตรฐาน "Clean Food 

Good Teste"  30x30 ซม. จํานวน 20 ปาย x 250 บาท

 - คาจางทําปายรบัรองรานอาหารผานเกณฑมาตรฐาน "Clean Food 

Good Teste"  50x50 ซม. จํานวน 10 ปาย x 450 บาท

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรับผิดชอบ

นส.พัชรินทร จุลภักดิ์

 - คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรานอาหาร และแผงลอย 3 คน x   

240 บาท x 2 วัน

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................. หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

                                                              รวมเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นส่ีพันเการอยเกาสิบบาทถวน)

................................................................... ผูตรวจสอบ

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

โครงการ :อาหารปลอดภัยใสใจผูบริโภค ประจําป 2566

แผนงานที:่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ                   โครงการที:่ 6 โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

ตัวชี้วดั 1. รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารผานเกณฑมาตรฐาน CFGT รอยละ 90

ผูรับผิดชอบ: นางสาวพัชรินทร จุลภักดิ์ โทรศัพท 075 381011 ตอ 110. หนวยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลชะอวด

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.เพื่อเฝาระวังและตรวจ

 สอบคุณภาพความ

ปลอดภัยของอาหารและ

รานจําหนายอาหารใน

เขตพื้นที่ตําบลชะอวดให

ผานเกณฑมาตรฐาน 

Clean Food Good 

Taste (CFGT)
2.เพื่อเพิ่มพูนองค

ความรูและเพิ่มศักยภาพ

ผูบริโภคใหประชาชน

ตระหนักและเฝาระวัง

ตนเองจากการบริโภค

อาหารที่ไมเหมาะสม
3. เพื่อเปนการประกัน

คุณภาพของอาหาร

ภายในเขตพื้นที่ตําบลชะ

อวด ลดความเสี่ยงในการ

เกิดอันตรายและโรคภัย

ไขเจ็บที่มีสาเหตุอัน

เนื่องมาจากการบริโภค

อาหารที่ไมปลอดภัยของ

ประชาชน
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ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลชะอวด

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

18  ต.ค-ธ.ค.65 สิรภัทร บุญฤทธ

ม.ค-มี.ค 66

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 75 บาท x 87 คน x 1 วัน 6,525 6,525

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 87 คน x 1 วัน 4,350 4,350

 - คาสมนาคุณวิทยากร  7 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 วัน 4,200 4,200

 - คาไวนิลโครงการ ขนาด 3 x 1.33 เมตร 1 ชิ้น 600 600

 - คาวัสด,ุอุปกรณ,เอกสาร 3,000 3,000

18,675  - 18,675  -  -

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

3.อาสาสมัคร

สาธารณสุข 87 คน

................................................................... ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................. หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

                                                                   รวมเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นแปดพันหกรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน)

กิจกรรมที:่ 1 สํารวจกลุมเปาหมาย เด็ก 0-5 ป ที่อยูในพื้นที่เขต 

รับผดิชอบ

กิจกรรมที:่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารการประเมินพัฒนาการเด็กแก 

อ.ส.ม

1. เพื่อสงเสริมใหเด็ก

เจริญเติบโตและ มี

พัฒนาการสมวัย พรอม

เรียนรูตามชวงวัย

2. สงเสริมใหพอแมผู

เลี้ยงดูมีความตระหนักรู

เรื่องการ เลี้ยงดูเด็ก

อยางมีคุณภาพ

 1. เด็กแรกเกิดถึง 

5 ป จํานวน 369 

คน 2. เด็กอายุ 

9,18,30,42,60 

เดือน จํานวน 295

 คน

โครงการ : สงเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กไทยสุขภาพดี ประจําป 2566

แผนงานที:่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)               โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศกัยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

ตัวชี้วดั 1.  เด็ก 0-5 ปไดรับการตรวจพัฒนาการตามกลุมวัยทุกคนและเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการตดิตามเพ่ือกระตันพัฒนาการและประเมินซ้ําภายใน 30 วัน

ผูรับผิดชอบ : นางสิรภัทร บุญฤทธ  โทรศัพท 075 381011 ตอ 110. หนวยงาน : กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลชะอวด

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

19 ม.ค.- ก.พ.66

2,500 2,500

กิจกรรม: 2. อบรมเชิงปฏบัิติการหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด เม.ย-มิ.ย.66

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x  80 บาท x 60 คน x 2 วัน 9,600 9,600

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 60 คน x 2 วัน 6,000 6,000

 - คาสมนาคุณวิทยากรหลัก 5 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 คน x 2 วัน 6,000 6,000

 - คาสมนาคุณวิทยากรกลุม 5 ชั่วโมง x 300 บาท x 4 คน x 2 วัน 12,000 12,000

 - คาเชาสระวายน้ํา วันละ 30 บาท x 60 คน x  2 วัน 3,600 3,600

 - คาไวนิลโครงการ ขนาด 3 x 1.33 เมตร 1 ชิ้น 600 600

 - คาวัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม 3,000 3,000

 - คาปายไวนิลแหลงน้ําเสี่ยงปายละ 1,000 บาท x 4 ปาย(พรอมติดตั้ง) 4,000 4,000

###

###

 - 6,500 ###

###

 -

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

กิจกรรม: 3. รณรงคประชาสัมพันธการจัดการแหลงน้ําเสี่ยงในชุมชน

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

1.เพื่อใหเด็กอายุต่ํากวา

 15 ปมีความรูและ

ทักษะการวายน้ําเพื่อเอา

ชีวิตรอด

                                                                            รวมเงินท้ังสิ้น (สี่หมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทถวน)

กิจกรรมที:่ 1 รณรงคสงเสริมความรอบรูการปองกันเดก็จมน้ําใน

โรงเรียน

 - คาสติกเกอรโฟมบอรดความรูการปองกันเด็กจมนํ้า ขนาด 60 x 60

 ซ.ม. X 250 บาท x 10 ชิ้น 2.เพื่อลดอัตราการ

เสียชีวิตจากการจมน้ําใน

เด็กอายุ   ต่ํากวา 15 ป

โรงเรียนในเขต

รับผิดชอบ 3 

โรงเรียน และศพด. 

 1 ศูนย

เด็กอายุ 6-15 ป ใน

เขตรับผิดชอบ

จํานวน 60 คน

นายอภิชาติ ของจิตร

แผนงานที:่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ                    โครงการท่ี: 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตัวชี้วดั: อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ไมเกิน 4.3 ตอแสนประชากร

ผูรับผิดชอบ: นายอภิชาติ  ของจิตร   โทรศพัท 075 381011 ตอ 110. หนวยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

แผนปฏิบัติการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ: เด็กเทศบาลตําบลชะอวดปลอดภัยไมจมน้ํา ป 2566
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ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลชะอวด

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

20 กิจกรรมที1่ สงเสริมความรอบรูการปองกันเด็กจมน้ําในโรงเรียน ม.ค.- ก.พ.66

 - คาสติกเกอรโฟมบอรดความรูการปองกันเด็กจมนํ้า

   ขนาด 60x60 ซ.ม. X 250 บาท x 10 ชิ้น 2,500 2,500

กิจกรรม: 2. อบรมเชิงปฏบัิติการหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด เม.ย-มิ.ย.66

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x  75 บาท x 60 คน x 2 วัน 9,000 9,000

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 60 คน x 2 วัน 6,000 6,000

 - คาวิทยากรหลัก 5 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 คน x 2 วัน 6,000 6,000

 - คาวิทยากรกลุม 5 ชั่วโมง x 300 บาท x 4 คน x 2 วัน 12,000 12,000

 - คาเชาสระวายน้ํา วันละ 30 บาท x 60 คน x  2 วัน 3,600 3,600

 - คาไวนิลโครงการ ขนาด 3 x 1.33 เมตร 1 ชิ้น 600 600

 - คาวัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม 3,000 3,000

กิจกรรม: 3. การจัดการแหลงน้ําเสี่ยงในชมุชน

 - คาปายไวนิลแหลงน้ําเสี่ยง ปายละ 550 บาท x  7 ปาย (พรอมติดตั้ง) 3,850 3,850

46,550 0 6,350 40,200  -

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

.................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ

ผูรับผิดชอบ

                                                                    รวมเงินท้ังสิ้น (สี่หมื่นหกพันหารอยหาสิบบาทถวน)

1.เพื่อใหเด็กอายุต่ํากวา

 15 ปมีความรูและ

ทักษะการวายน้ําเพื่อเอา

ชีวิตรอด
2.เพื่อลดอัตราการ

เสียชีวิตจากการจมน้ําใน

เด็กอายุ   ต่ํากวา 15 ป

โรงเรียนในเขต

รับผิดชอบ 7 โรง 

และศพด. 1 ศูนย

เด็กอายุ 6-15 ป ใน

เขตรับผิดชอบ

จํานวน 60 คน

นายอภิชาติ ของจิตร

แผนงานที:่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ                    โครงการท่ี: 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตัวชี้วดั: อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ไมเกิน 4.3 ตอแสนประชากร

ผูรับผิดชอบ: นายอภิชาติ  ของจิตร   โทรศพัท 075 381011 ตอ 110. หนวยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ: เด็กชะอวดปลอดภยัไมจมน้ํา ป 2566
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ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

21 ศพด. 30 ศูนย ม.ค.- ม.ีค.66

12,000 12,000

เม.ย-มิ.ย.66

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x  80 บาท x 60 คน x 1 วัน 4,800 4,800

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 60 คน x 1 วัน 3,000 3,000

 - คาวิทยากร 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 คน x 1 วัน 3,600 3,600

 - คาคูมือผูเขาอบรม ชุดละ 30 บาท x 60 ชุด 1,800 1,800

 - คาไวนิลโครงการ ขนาด 3 x 1.33 เมตร 1 ชิ้น 600 600

 - คาวัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม 3,000 3,000

28,800  - 12,000 16,800  -

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

                                                                    รวมเงินท้ังสิ้น (สองหมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน)

1.เพื่อใหเด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ไดรับการ

เฝาระวังโรคติดตอ และ

ภัยสุขภาพ

 2.เพื่อพัฒนาทักษะครูพี่

เลี้ยงใหเกิดความรู ความ

เขาใจ สามารถดูแลเด็ก

ไดอยางถูกตองแหมาะสม

กิจกรรมที:่ 1 รณรงคประชาสัมพันธสื่อใหความรูโรคและภัยสุขภาพ

ในศูนยเด็ก

 - คาไวนิลความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพ  ขนาด 250 x 100 ซ.ม. x 

400 บาท x 30 ช้ิน

กิจกรรม: 2. อบรมเชิงปฏบัิติใหความรูเรื่องการควบคมุปองกัน

โรคตดิตอในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

แหงชาติ     

นายอภิชาติ ของจิตร
คร/ูครูผูดูแลเด็ก  

จํานวน 60 คน

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

แผนปฏิบัติการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ: พัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็กตามมาตรฐานศูนยเด็กแหงชาติ ป 2566

แผนงานที:่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ                    โครงการท่ี: 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตัวชี้วดั: ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนินการตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ รอยละ 90

ผูรับผิดชอบ: นายอภิชาติ  ของจิตร   โทรศพัท 075 381011 ตอ 110. หนวยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลชะอวด
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ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลชะอวด

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
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 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 50 คน     2,500    2,500 

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 50 คน     4,000    4,000 

 -คาวัสดุอุปกรณ ชุดละ 100 บาท x 50 ชุด     5,000    5,000 

 -คาไวนิลปายประชุม ขนาด  3 ม. x 1.33 ม. x 1 ชิ้น       600       600 

    2,250    2,250 

 -คาเคร่ืองชั่งนํ้าหนักเด็กแบบแขวนดิจิตอลช้ินละ 400 บาท x 7 ชิ้น
    2,800    2,800 

 -คาผาออมรองเด็กเวลาชั่งน้ําหนัก ชิ้นละ 150 บาท x 7 ชิ้น 1,050    1,050   

 -ชุดสงเสริมพัฒนาการเด็ก ชุดละ 500 บาท x 15 ชุด     7,500    7,500 

25,700  - 25,700  -  -

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

                                                                   รวมเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน)

1.เพื่อเพิ่มอัตราการฝาก

ครรภครั้งแรก กอน 12 

สัปดาห เพิ่มขึ้นจากเดิม

อยางนอย รอยละ 5

 2.เพื่อเพ่ิมอัตราญิง

ตั้งครรภไดรับการดูแล

กอนคลอดครบ 5 คร้ัง

ตามเกณฑคุณภาพ 

เพิ่มขึ้น  จากเดิมอยาง

นอย รอยละ 5

 3. เพื่อใหหญิงหลัง

คลอดไดรับการติดตาม

เยี่ยมหลังคลอด 3 ครั้ง

ตามเกณฑ

จิตอาสาแมและเด็ก 

  อสม. และหญิงวัย

เจริญพันธุที่อยูกิน

กับสามี จํานวน 50

 คน

กิจกรรมที:่ 2 ติดตามเยี่ยมมารดาและเด็กหลังคลอด 3 ครั้งตามเกณฑ

 -คาพาหนะในการเดินทาง ไป–กลับ แกอสม.ในการติดตามมารดาและ

เด็กหลังคลอด  ครั้งละ 50 บาท x 3 ครั้งตอราย x 15 ราย

ต.ค.65-กย.

66

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมที:่1 ประชุมเชิงปฏบัิติการใหความรูแก จิตอาสาแมและเด็ก 

อสม.และหญิงวัยเจริญพันธุที่อยูกินกับสามี

หญิงหลังคลอด 

และบุตร จํานวน 

15 คน

นางปุญชรัสมิ์ นาคปลัด

ต.ค.65-กย.

66

แผนงานที:่ 1  การพัฒนาและสรางศกัยภาพคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)               โครงการท่ี 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศกัยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

ตัวชี้วดั: 1.  รอยละ 75 ของหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกกอนหรือเทากับ 12 สัปดาห

ผูรับผิดชอบ: นางปุญชรัสมิ์ นาคปลัด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โทรศัพท 075 381011 ตอ 110. หนวยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลชะอวด

          2. รอยละ 75 ของหญิงตั้งครรภไดรับบริการฝากครรภคณุภาพ

          3. รอยละ 75 ของหญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ: เพื่อลูกนอยสุขภาพดี ฝากครรภทันทีครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ” ประจําป 2566
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ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลชะอวด

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
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 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 80 คน     4,000    4,000 

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x  75 บาท x 80 คน     6,000    6,000 

 -คาวัสดุอุปกรณ ชุดละ 100 บาท x 80 ชุด     8,000    8,000 

  -คาไวนิลปายประชุม ขนาด  3 ม. x 1.33 ม.       600       600 

    6,000    6,000 

ชุดสงเสริมพัฒนาการเด็ก ชุดละ 500 บาท x 40 ชุด   20,000  20,000 

 44,600         -   ######         -             -   

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

หญิงหลังคลอด 

และบุตร จํานวน 

40 คน

                                                                        รวมเงินท้ังสิ้น (สี่หมื่นส่ีพันหกรอยบาทถวน)

          2. รอยละ 75 ของหญิงตั้งครรภไดรับบริการฝากครรภคณุภาพ

          3. รอยละ 75 ของหญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ

วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

กิจกรรมที:่1 ประชุมเชิงปฏบัิติการใหความรูแกจิตอาสาแมและเด็ก 

หญิงตั้งครรภและ อสม.
1.เพื่อเพิ่มอัตราการฝาก

ครรภครั้งแรก กอน 12 

สัปดาห เพิ่มขึ้นจากเดิม

อยางนอย รอยละ 5

 2.เพื่อเพิ่มอัตราญิง

ตั้งครรภไดรับการดูแล

กอนคลอดครบ 5 คร้ัง

ตามเกณฑคุณภาพ 

เพิ่มขึ้น  จากเดิมอยาง

นอย รอยละ 5
 3. เพื่อใหหญิงหลัง

คลอดไดรับการติดตาม

เยี่ยมหลังคลอด 3 ครั้ง

ตามเกณฑ

 -คาพาหนะในการเดินทาง ไป–กลับ แกอสม.ในการติดตามมารดาและ

เด็กหลังคลอด  ครั้งละ 50 บาท x 3 ครั้งตอราย x 40 ราย

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

กิจกรรมที่ 2 ติดตามเยี่ยมมารดาและเด็กหลังคลอด 3 ครั้งตามเกณฑ

นางปุญชรัสมิ์ นาคปลัด

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ เพ่ือลูกนอยสุขภาพดี ฝากครรภทันทีครบ 5 คร้ัง ตามเกณฑ” ประจําป 2566

แผนงานที:่ 1  การพัฒนาและสรางศกัยภาพคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)               โครงการท่ี 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศกัยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

ตัวชี้วดั: 1.  รอยละ 75 ของหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกกอนหรือเทากับ 12 สัปดาห

ผูรับผิดชอบ: นางปุญชรัสมิ์ นาคปลัด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โทรศัพท 075 381011 ตอ 110. หนวยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลชะอวด

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก

จิตอาสาแมและเด็ก

และ อสม.

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรที:่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แหลงงบประมาณ: กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลชะอวด

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
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 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1 มื้อ x 25 บาท x 163 คน 4,075 4,075

 -คาไวนิลโครงการ ขนาด 3 x 1.3 เมตร 1 ชิ้น 600 600

ม.ค.-ม.ีค.66

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 163 คน 13,040 13,040

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 163 คน 8,150 8,150

 -คาวัสดุอุปกรณและเอกสารในการอบรม 2,000 2,000

ก.ค.-กย.66

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1 มื้อ x 25 บาท x 163 คน 4,075 4,075

 -คาวัสดุอุปกรณ 2,000 2,000

33,940 4,675 23,190  - 6,075

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : ปองกันและแกไขโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน  ประจําป 2566

แผนงานที:่ 1  การพัฒนาและสรางศกัยภาพคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)               โครงการท่ี 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศกัยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

ตัวชี้วดั: 1  เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1   ไดรับการตรวจคัดกรองหาภาวะโลหิตจางรอยละ 90

          2  เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ที่มีผลเลือดภาวะโลหิตจาง ไดรับการแกไขโดยรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กรอยละ 100

ผูรับผิดชอบ

เด็กนักเรียน ป.1 รร.

บานชะอวด           

จํานวน 163 คน

ต.ค 65--

ก.ย.66

ผูรับผิดชอบ : นางอุษา  เรืองชวย     โทรศัพท 085-7950684   หนวยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

นางอุษา       เรืองชวย

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

                                                                               รวมเงินท้ังสิ้น    ( สามหมื่นสามพันเการอยสี่สิบบาทถวน )

กิจการที่:1 รณรงคการตรวจเลือดคัดกรองหาภาวะโลหิตจางในกลุม

นักเรียนชั้น ป.1

กิจการที่:2 อบรมใหความรูแกผูปกครองและเด็กนกัเรียนตาม

ประเภทความเสี่ยง

กิจการที่:3 รณรงคตดิตามผลเลือดในเด็กนกัเรียนที่ไดรับยาเม็ดเสริม

ธาตุเหล็กครบ 3 เดอืน

2.เด็กนักเรียนที่มีผล

เลือดภาวะโลหิตจาง

ไดรับยาเม็ดเสริมธาตุ

เหล็ก 3 เดือน

1.เด็กนักเรียน ป.1 

ไดรับการเจาะเลือดหา

ภาวะโลหิตจาง
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ยุทธศาสตรที:่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

25 ม.ค.-ม.ีค.66

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๒ มื้อ x 2๕ บาท x 100 คน     5,000 5,000

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 100 คน     8,000 8,000

 - คาสมนาคุณวิทยากรหลักชั่วโมงละ 600 บาท x 3 ชม. x 1 คน     1,800 1,800

 - คาสมนาคุณวิทยกรกลุมชั่วโมงละ 600 บาท x 3 ชม. x 4 คน     7,200 7,200

 - คาพาหนะวิทยากร     2,000 2,000

 - คาวัสดุอุปกรณ     3,000 3,000

27,000  - 27,000  -  -

         

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

แผนปฏิบัติการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมที:่ 1.ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่องพัฒนาศักยภาพเครือขายใน

การดูแลผูปวยโรคจิตและจิตเวช ของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอ

ชะอวด

แผนงานที:่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)                      โครงการท่ี:16 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ:พฒันาศักยภาพเครือขายในการดูแลผูปวยโรคจิตและจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง  อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ 2566

ตัวชี้วดั:  อัตราการกําเริบซ้ําในผูปวยจิตเวชไมเกินรอยละ 3

                                                                         รวมเงินท้ังสิ้น  (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ผูรับผิดชอบ: นางมลทิรา สุขนิตย    ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   โทรศัพท 083-8898131 หนวยงาน งานจิตเวชและยาเสพติด   โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ

..................................................................ผูตรวจสอบ

1.เพื่อใหเครือขาย

สุขภาพจิตมีความรูความ

เขาใจ และมีทักษะใน

การดูแลผูปวยโรคจิต  ที่

มีความเสี่ยงสูง

โครงการ/

กิจกรรมหลัก

2. เพื่อใหแกนนํา

เครือขายสามารถคนหา

และคัดกรองผูปวย

เบื้องตนและให

คําปรึกษาดานสุขภาพจิต

ได3. เพื่อใหผูปวยโรคจิต

กลุม SMI-V ไดรับการ

ดูแลตามมาตรฐาน

นางมลทิรา     สุขนิตยบุคลากรสาธารณสุข

และเครือขายใน

อําเภอชะอวด 

จํานวน  100 คน

วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรที:่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

26 ม.ค.-กย.66

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 50 คน     4,000 4,000

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๒ มื้อ x 25 บาท x 50 คน     2,500 2,500

 - คาสมนาคุณวิทยากรชม.ละ 600 บาท x 6 ชม. x 1 คน     3,600 3,600

 - คาพาหนะวิทยากร     1,000 1,000

 - คาวัสดุอุปกรณ     2,000 2,000

13,100  - 13,100  -  -

        

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ:เพิ่มการเขาถึงบริการของผูทํารายตนเองและเฝาระวังปองกันการกลับมาทํารายตนเองซ้ํา อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ 2566

..................................................................ผูตรวจสอบ

                                                                             รวมเงินท้ังสิ้น (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งรอยบาทถวน)

2.เพื่อใหเครือขาย

สุขภาพจิตมีความรูความ

เขาใจ และมีทักษะใน

การดูแลผูปวยที่มีความ

เสี่ยงตอการฆาตัวตาย

บุคลากรสาธารณสุข

และเครือขายใน

อําเภอชะอวด 

จํานวน  50 คน

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ผูรับผิดชอบ : นางมลทิรา สุขนิตย ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   โทรศัพท 083-8898131 หนวยงาน งานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมที:่ 1.ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพิ่มประสิทธิภาพดแูลเฝาระวัง ผู

ที่พยายามฆาตัวตายในชุมชน

1.เพื่อใหเครือขาย

สุขภาพ จิตสามารถ

คนหา คัดกรอง ประเมิน

 ผูที่มีความเสี่ยงตอการ

ฆาตัวตาย

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนงานที:่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)                      โครงการท่ี:16 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

ตัวชี้วดั: อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ ไมเกิน 8 ตอประชากรแสนคน

นางมลทิรา สุขนิตย
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ยุทธศาสตรที:่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

27

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 60 คน 4,800 4,800

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 60 คน     3,000 3,000

 - คาสมนาคุณวิทยากรหลักชั่วโมงละ 600 บาท x 3 ชม. x 1 คน     1,800    1,800 

 - คาวิทยากรกลุมชั่วโมงละ 600 บาท x 3 ชม. x 2 คน     3,600    3,600 

 - คาวัสดุอุปกรณ     2,000    2,000 

 - คาเดินทางวิทยากรคนละ 4,500 บาท x 2 คน ( กทม. ) 9,000 9,000

 - คาที่พักวิทยากรคนละ 1,500 บาท x 2 คน x 1 คืน 3,000 3,000

27,200  - 27,200  -  -

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

           3. ผูปวยท่ีมีบาดแผลมีความปลอดภัยไมเกิดภาวะแทรกซอน  100 %

ผูรับผิดชอบ :  นางสาวสิริการณ บุญยัง โทรศัพท 089-7311762  หนวยงาน กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลชะอวด

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๖

โครงการ : การดูแล รักษาบาดแผลแนวใหม  ( Wound Care ) เพื่อคุณภาพการดูแลผูปวย

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

ตัวชี้วดั : 1. บุคลากรสามารถประเมินลักษณะบาดแผลผูปวยไดอยางถูกตองมากกวา 90 %

          2. บุคลากรสามารถใหการดูแล รักษาบาดแผลตามวิธีการดูแลแผลแนวใหมไดอยางถูกตอง เหมาะสม  มากกวา 90 %

แผนงานที่ :  6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )                    โครงการท่ี: 17 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

           2. บุคลากรมีความรู สามารถใหการดูแลผูปวยท่ีมีบาดแผลตางๆไดอยางมีคุณภาพ เหมาะสมตามการดูแลบาดแผลแนวใหม  มากกวา 90 %

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรับผิดชอบ

ม.ค.-ม.ีค.66

 -แพทยผูสนใจ 4 

คน พยาบาล รพ.ชะ

อวด จํานวน 40 คน

 เจาหนาที่รพ.สต.

เครือขาย จํานวน 

16 คน รวม 60 คน

น.ส.สิริการณ บุญยัง

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

หนวยงานบริการ

พยาบาลที่ใหการ

พยาบาลผูปวยที่มี

แผล(OPD,ER,หอ

ผูปวยใน)

เม.ย.-มิย.66

กิจกรรมที:่ 1.อบรมเรื่องการดูแลบาดแผลแนวใหม ในบาดแผล

ประเภทตางๆ เพื่อคุณภาพการหายของแผล

1. เพื่อใหบุคลากรท่ี

เกี่ยวของในการดูแลแผล

มีความรูในการประเมิน

บาดแผลตางๆไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม

2.เพื่อใหบุคลากร

สามารถใหการดูแล

ผูปวยที่มีบาดแผลตางๆ

ไดอยางถูกตองเหมาะสม

 ตามวิธีการดูแล

บาดแผลแนวใหม
3. เพื่อใหผูปวยไดรับ

การดูแลอยางปลอดภัย 

ไมเกิดภาวะแทรกซอน

กิจกรรมที:่ 2.ประเมินติดตามการปฏิบัตขิองบคุลากรในการ

ใหบริการผูปวยเรื่องการดูแลแผล

                                                                             รวมเงินท้ังสิ้น (สองหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรที:่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

28

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 25 บาท x 70 คน     3,500    3,500 

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 70 คน     5,600    5,600 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 25 บาท x 7 คน x 4 วัน 1,400    350      350      350      350       

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 7 คน x 4 วัน 2,240    560      560      560      560       

 12,740      910      910  10,010        910 

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

2.เพื่อติดตามการ

ดําเนินงานในเครือขายฯ

กิจกรรมที:่ 2.ประชุมคณะทํางานแพทยแผนไทย เครือขายบริการ

สุขภาพอําเภอชะอวด

ผูรับผิดชอบ:  นายพงศสันต  ตงประเสริฐ    โทรศัพท 081-0383522   หนวยงาน การแพทยแผนไทย โรงพยาบาลชะอวด

..................................................................ผูตรวจสอบ

                                                                               รวมเงินท้ังสิ้น (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดรอยสี่สิบบาทถวน)

นายพงศสันต  

ตงประเสริฐ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

หมอพื้นบานที่ไดข้ึน

ทะเบียนในอําเภอ  

ชะอวด จํานวน 70

 คน

เม.ย.-ม.ิย.66

แพทยแผนไทย

เครือขายฯ จํานวน  

  7 คน

พ.ย.65 - 

ก.ย.66

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

           2.ผูปวยทั้งหมดท่ีไดรับการรักษาดวยยากัญชาทางการแพทย เพ่ิมขึ้นรอยละ 20

กิจกรรมที:่ 1. อบรมความรูเรื่องกัญชาและคัดเลือกตัวแทนหมอ

พื้นบาน 5 กลุม

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ

หมอพื้นบานในอําเภอ

ชะอวด

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ: พัฒนาระบบการบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย เครือขายบริการสุขภาพอําเภอชะอวด ป 2566

ตัวชี้วดั:  1.ผูปวยนอกทั้งหมดไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกรอยละ 20.5

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

แผนงานที่ :  6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )                    โครงการท่ี: 16 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยฯ
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ยุทธศาสตรที:่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

29 ม.ค.-ม.ีค.66

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x  80 บาท x 80 คน 6,400    6,400 

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  2 มื้อ x 25 บาท x 80 คน 4,000    4,000 

ม.ค.-ก.ย.66

 - คาวัสดุ อุปกรณ /คากระเปาผาใสยาใหผูปวย 3,000 3,000

 13,400         -   ######         -             -   

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

กิจกรรมที:่ 1.ประชุมทีมสหวิชาชีพเรื่อง Medication Safety และ 

การดําเนินงาน Medication Reconciliation และ  Rational 

Drug Use

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

กิจกรรม 3 : เภสัชกรคนหาปญหาการใชยาเพื่อใหคําแนะนําการ ใช

ยาอยางถูกตองและนํายาเดมิคืนกลับใหผูปวยใชตอ

ผูปวยที่มีปญหาการ

ใชยา

1.เพื่อบุคลากรรพ.ชะ

อวดมีความรูในเร่ือง 

Medication Safety, 

RDU มีการดําเนินงาน

Medication 

reconciliation แบบ    

 สหวิชาชีพ

 3. ผูปวยไดรับคําปรึกษา

เพื่อแกไขปญหาการใชยา

ใหถูกตอง และประหยัด

คายาผูปวยนํายาเดิมมา

และคืนกลับไปใชตอ

ภญ.วาสนา   ศรีรุง

แผนปฏิบัติการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภญ.สุนิสา รอดสง

2.เพื่อติดตามและพัฒนา

กระบวนการทํา 

Medication 

Reconciliation  แผนก

ผูปวยนอกและผูปวยใน

แพทย  9 คน     

เภสัชกร 9 คน   

พยาบาลวิชาชีพ  

62คน

เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

วัตถุประสงค

แผนงานที:่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ                                        โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

ผูปวยนอกและผูปวย

ใน

                                                                               รวมเงินท้ังสิ้น (หนึ่งหมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน)

กิจกรรมที:่ 2. รณรงคใหความรูการใชยาอยางปลอดภัยแกผูปวย

และการนํายาเดิมมาโรงพยาบาลทุกครั้งตามนัด

ม.ค. -ก.ย.66

โครงการ: พัฒนาระบบ  Medication Safety ( Medication Reconciliation, RDU)  โรงพยาบาลชะอวด

ผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วดั : 1. ผูปวยท่ีมีปญหาดานยาไดรับคาํปรึกษาโดยเภสัชกร > รอยละ 80   2. อุบัติการณไมพึงประสงคดานยาระดับรุนแรง ( E ขึ้นไป )  = 0   3. คาใชจายดานยาที่สามารถประหยัดได

ผูรับผิดชอบ:  นางวาสนา ศรีรุง  โทรศัพท (075) 381011-4 ตอ 109  หนวยงาน กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค   โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก

ภญ.กรวิกา   เพ็ชรหีด
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ยุทธศาสตรที:่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

30 เม.ย.-ม.ิย.66

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 50 คน 4,000 4,000

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 50 คน 2,500 2,500

 - คาวัสดุในการอบรม 2,000 2,000

เม.ย.-ม.ิย.66

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 50 คน 4,000 4,000

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 50 คน 2,500 2,500

กิจกรรมที:่ 3. ตดิตามเย่ียมเสริมพลังในเครือขายบริการสุขภาพ ก.ค.-ก.ย.66

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 10 คน x 4 วัน 3,200 3,200

  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 25 บาท x 10 คน x 4 วัน 2,000 2,000

1,000     1,000 

21,200  -  - 15,000 6,200

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

ผูรับผิดชอบ: นางกาญจนา  เรืองกลิ้ง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โทรศัพท 075 381011 ตอ 110 หนวยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม   โรงพยาบาลชะอวด

ตัวชี้วดั: 1 การใหการดูแลตามแผนการดูแลลวงหนา (Advance Care Plaing) ในผูปวยประคับประคองอยางมีคณุภาพ รอยละ 50

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาระบบการดูแลตอเนื่อง (continuity of care) ของเครือขายบริการสุขภาพอาํเภอชะอวด ปงบประมาณ 2566

แผนงานที:่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)                       โครงการที:่14 โครงการการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและการดูแลผูปวยก่ึงเฉียบพลัน

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

กิจกรรมที:่ 2. ประชุมเชิงปฏบัิติการใชโปรแกรม SMART COC และ

 Smart Service ในเครือขาย

นางกาญจนา  เรืองกลิ้ง

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก

นางจุฑารัตน สุวรรณ

พันธ

บุคลากรพ.ชะอวด

และเจาหนาที่

สาธารณสุขของรพ.

สต.ในเครือ ขาย

จํานวน 50 คน

วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

 - คาจัดทําปายประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ พื้นที่ตนแบบในการดูแล

ผูปวยกลุมเปราะบาง โซนละ 1 พ้ืนที่  250 บาท  x 4 โซน

3.เพื่อใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูใน

เครือขายและสราง

คุณคากับผูรับบริการ

และผูดูแลในชุมชน

ทีมคณะกรรมการ 

COC ของเครือขาย

บริการสุขภาพ

อําเภอ จํานวน 10 

คน

                                                                     รวมเงินท้ังสิ้น  (สองหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน)

ผูรับผิดชอบ

          2. ผูปวยกลุมเปราะบาง ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลตอเน่ือง  ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซอน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

1.เพื่อใหมีรูปแบบการ

ดูแลผูปวยกลุม

เปราะบางที่เปน

มาตรฐานเดียวกันและ

ประสานการดูแลอยาง

ตอเนื่อง

บุคลากรพ.ชะอวด

และเจาหนาที่

สาธารณสุขของรพ.

สต.ในเครือ ขาย

จํานวน 50 คน

2.เพื่อเชื่อมระบบขอมูล

สารสนเทศในการดูแล

ผูปวยกลุมเปราะบางใน

ภาพรวมของเครือขาย

กิจกรรมที:่ 1. ประชุมเชิงปฏบัิติการ Update การดูแลผูปวยกลุม

เปราะบาง ผูพกิาร และผูดอยโอกาสในชุมชน
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ยุทธศาสตรที:่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

31 กิจกรรมที:่1 ประชุมทีมพี่เลี้ยง/คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ ต.ค.-ธ.ค.65

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 30 คน     2,400    2,400 

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 30 คน     1,500    1,500 

 -คาคูมือแนวทางการพัฒนาฯ เลมละ 120 บาท x 30 เลม     3,600    3,600 

ม.ค.-66

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 50 คน x 2 วัน 8,000 8,000

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 50 คน x 2 วัน     5,000    5,000 

 -คาวัสดุ อุปกรณ เอกสาร ในการจัดประชุม 3,000 3,000

ม.ค.-มีค.66

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 40 คน 3,200 3,200

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x  25 บาท x 40 คน 2,000 2,000

 -คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม 1,500 1,500

รพ.สต. 16 แหง

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1 มื้อ x 25 บาท x 20 คน x 16 ครั้ง พ.ค.66     8,000 8,000

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

..................................................................ผูตรวจสอบ

.................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

กิจกรรมที:่4 เย่ียมเสริมพลังการดําเนินงานคุณภาพ รพ.สต.ติดตาว 

(7 Module)

2.เพื่อวางแผนและ

กําหนดระยะเวลาในการ

ดําเนินงานพัฒนา

คุณภาพบริการและ

ยกระดับคุณภาพบริการ

ในหนวยบริการปฐมภูมิ

ของเครือขาย

3.เพื่อรวมกันวาง

แผนการดําเนินงานและ

เยี่ยมเสริมพลังโดยทีมพี่

เลี้ยงระดับอําเภอ

ทีมพี่เลี้ยง และเจาที่

 รพ.สต /สสอ 

จํานวน 50 คน

เจาที่ รพ.สต. /สสอ

 และทีมงานจาก

โรงพยาบาลชะอวด

 40 คน

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ

1.เพื่อพัฒนาหนวย

บริการปฐมภูมิใน

เครือขายใหผานเกณฑ

โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลติดดาว

นางสุคนธ   ธานีรัตน

กิจกรรมที:่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาระบบบริการ ตาม

เกณฑคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (7 Module)

ทีมพี่เลี้ยง และ

คณะกรรมการ 30 

คน

กิจกรรมที:่ 3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ติดตามการดําเนินงาน

คุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว (7 Module) เครือขายอําเภอชะอวด

ผูรับผิดชอบ:  นางสุคนธ ธานีรัตน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   โทรศัพท: 091-8495219    หนวยงาน: กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ: พัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอชะอวด

แผนงานที:่ 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ                                             โครงการที:่ 30 โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ

ตัวชี้วดั: รอยละของ รพ.สต.ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (7 Module)
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ยุทธศาสตรที:่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

กิจกรรมที:่5  ถอดบทเรียน และสรุปผลการดําเนินงาน ก.ค.-ก.ย.66

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 30 คน 2,400 2,400

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 30 คน 1,500 1,500

                                                                                      รวมเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นสองพันหนึ่งรอยบาทถวน)  42,100    7,500 ######    8,000     3,900 

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ:  นางสุคนธ ธานีรัตน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   โทรศัพท: 091-8495219    หนวยงาน: กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

ทีมพี่เลี้ยง และ

คณะกรรมการ 30 

คน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ: พัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอชะอวด

แผนงานที:่ 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ                                             โครงการที:่ 30 โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ

ตัวชี้วดั: รอยละของ รพ.สต.ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (7 Module)
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ยุทธศาสตรที:่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

32 พ.ย-ธ.ค. 65

 -คาไวนิลปายประชุม ขนาด  3 ม. x 1.33 ม. x 1 ชิ้น 600 600

ม.ค.-ม.ีค 66

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 90 คน 4,500 4,500

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 90 คน 7,200 7,200

 -คาวัสดุอุปกรณ 2,000 2,000

เม.ย.-ม.ิย.66

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1 มื้อ x 25 บาท x 30 คน x 2 วัน 1,500 1,500

 -คาวัสดุอุปกรณ 3,000 3,000

 -คาจัดทําเอกสารเขาเลม 3,000 3,000

21,800 600 13,700 7,500  -

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

3.เพื่อพัฒนาระบบการ

ปองกันและการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองใหมีคุณภาพที่ยั่งยืน

นางจุฑารัตน สุวรรณ

พันธ

1.อสม.ผูดูแลผูปวย 

จํานวน2หมูบานๆ

ละ 30 คน

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

1.อสม. 30 คน     

 2.ผูดูแลผูปวย 30 

คน 3.ผูปวยกลุม

เสี่ยง 30 คน

                                                                            รวมเงินท้ังสิ้น  (สองหมื่นหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน)

กิจกรรมที:่1 คัดกรองผูปวยโรคเบาหวาน ความดันที่มีภาวะเสี่ยงโรค

หลอดเลือดสมอง

1.เพื่อปองกันการเกิด

โรคหลอดเลือดสมอง

ของกลุมเสี่ยงในชุมชน

2.เพื่อใหกลุมเส่ียง 

ผูดูแลและอสม.มีความรู

เกี่ยวกับการปองกันโรค

หลอดเลือดสมองและมี

พฤติกรรมสุขภาพที่

เหมาะสม

กิจกรรมที:่ 2 อบรมเชิงปฏบัิติการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใน

ชุมชนและการเขารับบริการที่รวดเร็ว

กิจกรรมที:่ 3.ประชุมวิเคราะหขอมูลและติดตามผลการดําเนินงาน

รวมกับชุมชน

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการปองกันและเฝาระวังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเชิงรุกในชุมชน ประจําป 2566

แผนงาน ที2่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที:่1 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง

ตัวชี้วดั:รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ไดรับการรักษาเหมาะสม

ผูรับผิดชอบ : นางจุฑารัตน สุวรรณพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โทรศัพท 075 381011 ตอ 110 หนวยงาน: งานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่
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ยุทธศาสตรที:่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

33

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 35 คน 1,750 1,750

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 35  คน 2,800 2,800

 -คาวัสดุอุปกรณ 2,000 2,000

มค. 66

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1 มื้อ x 25 บาท x 35 คน 875 875

 - คาประกาศณียบัตรพรอมกรอบ 6 ชิ้น x 250 บาท 1,500 1,500

กค. 66

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1 มื้อ x 25 บาท x 35 คน 875 875

9,800 6,550 2,375  - 875

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ

                                                                  รวมเงินทั้งสิ้น (เกาพันแปดรอยบาทถวน)

กิจกรรมที:่ 1 ประชุมเชิงปฎิบัติการฟนฟูการสรางเครือขายและการ

ดูแลผูปวยระยะทาย

กิจกรรมที:่ 2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการดูแลผูปวย

ระยะทาย

1.เพื่อใหพยาบาลมี

ศักยภาพในการดูแล

ผูปวยระยะทาย 2.เพื่อใหผูปวยระยะ

ทายไดรับการดูแลที่

เหมาะสม

1.พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลชะอวด

จํานวน 14 คน     

2.พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติใน สสอ.1

แหงและรพ.สต.ทั้ง 

17 แหง จํานวน 

21 คน

กาญจนา   เรืองกลิ้งธค.65.-ม.ิย

 66

กิจกรรมที3่:พัฒนาสมรรภนะพยาบาลวิชาชีพตอการดแูลผูปวยระยะ

ทาย

ผูรับผิดชอบ: นางกาญจนา  เรืองกลิ้ง  โทรศพัท     075381011 ตอ 110 หนวยงาน: งานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ :พัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพตอการดูแลผูปวยระยะทาย

แผนงานที:่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)                       โครงการที:่14 โครงการการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและการดูแลผูปวยก่ึงเฉียบพลัน

ตัวชี้วดั:  รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ ดวย Opioid ในผูปวยประคับประคองระยะทายอยางมีคณุภาพ
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ยุทธศาสตรที:่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ผูรับผิดชอบ นางสาวพัชรินทร จุลภักดิ์ โทรศัพท 075 381011 ตอ 110. หนวยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลชะอวด

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

34 ม.ค.-ม.ิย..66

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 30 คน 1,500 1,500

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 30 คน 2,400 2,400

 -คาสมนาคุณวิทยากร 6 ชั่วโมง x 600 บาท 3,600 3,600

 -คาเดินทางวิทยากร 2 ทาน x 600 บาท 1,200 1,200

 -คาเอกสารและวัสดุอุปกรณการจัดประชุม 1,500 1,500

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1 มื้อ x 25 บาท x 30 คน x 4 ครั้ง 3,000 750 750 750 750       

กิจกรรมที:่ 3 รณรงคการคัดกรองกลุมเสี่ยงในชุมชน

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1 มื้อ x 25 บาท x 90 คน 2,250 2,250

 -คาแผนพับ 200 แผน x 3 บาท 600 600

 -คาเอกสารคดักรองกลุมเสี่ยง 2,000 2,000

ต.ค.65-

ก.ย.66

 -คาอาหารสงเสริมภาวะโภชนาการ 5 ชุด x 400 บาท 2,000 1,000 1,000

20,050 3,600 13,950 1,750 750

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

                                                                                 รวมเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นหาสิบบาทถวน)

2.เพื่อเพิ่มความ

ครอบคลุมในการรักษา

ผูปวยวัณโรค  (TB 

Treatment Coverage)
3.เพื่อเพิ่มอัตราสําเร็จใน

การรักษาผูปวยวัณโรค 

(Success rate)

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ

กิจกรรมที:่ 4 ติดตามเยี่ยมบานผูปวยวัณโรคที่มีปญหาดานการ

รับประทานยาและภาวะทุพโภชนาการ

ต.ค.65-

ก.ย.66

นส.พัชรินทร จุลภักดิ์

จนท.รพ.ชะอวด/

จนท.รพ.สต. 30 คน

กิจกรรมที:่ 2 ประชุมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรูทีมสหวิชาชีพ 

(TB War Room)ของโรงพยาบาลและเครือขาย

.................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

ทีมสหวิชาชีพ (Case

 Manage-ment 

Team) รพ.ชะอวด

และเครือขาย

บริการสุขภาพ

จํานวน 30 คน

อสม. 90 คน 

ประชากรกลุมเสี่ยง 

6 กลุมโรค จํานวน 

1,650 คน

ธ.ค.65-

ก.ย.66

ผูปวยที่มีปญหาการ

รักษาวัณโรค

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

โครงการ :พัฒนาศักยภาพ Case Management Team การดูแลผูปวยวัณโรคเครือขายบริการสุขภาพอาํเภอชะอวด ประจําป 2566

แผนงานที:่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)                   โครงการที่ : 11 โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดตอ โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ํา

ตัวชี้วดั 1.อัตราความสาํเร็จการรักษาผูปวยวณัโรครายใหม รอยละ 88       2.รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลบัเปนซ้ํา รอยละ 90

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมที:่1 ประชุมวิชาการทีมสหวิชาชีพผูรับผิดชอบงานวัณโรคใน

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอชะอวด

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ทีมสหวิชาชีพ

ผูรับผิดชอบงานวัณโรค

ในเครือขาย
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ยุทธศาสตรที:่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

35 ม.ค.-ม.ีค.66

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 89 คน 7,120 7,120

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 89 คน 4,450 4,450

 -คาวัสดุอุปกรณและเอกสารในการอบรม 2,000 2,000

เม.ย.-ม.ิย.66

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 89 คน 7,120 7,120

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 89 คน 4,450 4,450

25,140  - 13,570 11,570  -

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

                                                                         รวมเงินท้ังสิ้น ( สองหมื่นหาพันหนึ่งรอยสี่สิบบาทถวน )

กิจการที่:1 อบรมใหความรูและเสริมทักษะดานการสงเสริมและ

ปองกันโรคและงานเชิงรุกในชุมชนแก อสม.

1.อสม.มีความรูและ

ทักษะในการปฎิบัติงาน

ดานสงเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรค

2.เพื่อสรางการบริการ

เชิงรุกดานการสงเสริม

สุขภาพ ปองกันโรค การ

รักษาและการฟนฟู

สมรรถภาพ

กิจกรรมที:่ 2 ประชุมเสริมพลังและถอดบทเรียนการดูแลผูปวย  ใน

ชุมชนโดย อสม.

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

นางอุษา     เรืองชวย

1.อสม.ในเขต

รับผิดชอบ       

จํานวน 89 คน

1.อสม.ในเขต

รับผิดชอบ  จํานวน

 89 คน

ผูรับผิดชอบ: นางอุษา  เรืองชวย  โทรศัพท 085-7950684  หนวยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) สูหมอครอบครัว ประจําป 2566

แผนงานที:่ 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ                                             โครงการที:่ 30 โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ

ตัวชี้วดั 1.จํานวนผูปวย และกลุมเปาหมายในชุมชนไดรับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบาน รอยละ 90

         2. อสม.ไดรับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเปน อสม.หมอประจําบาน รอยละ 90
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ยุทธศาสตรที:่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

36 ม.ค.-ม.ีค.66

 - คาอาหารกลางวัน  1 มื้อ x 80 บาท x 35 คน      2,800     2,800 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   2 มื้อ x 25 บาท x 35 คน      1,750     1,750 

 - คาเอกสาร/วัสดุอุปกรณในการจัดอบรม 1,500 1,500

เม.ย.-มิ.ย.66

 - คาอาหารกลางวัน  1 มื้อ x 80 บาท x 40 คน      3,200 3,200

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   2 มื้อ x 25 บาท x 40 คน      2,000 2,000

 - คาเอกสาร/วัสดุอุปกรณในการจัดอบรม      2,000  2,000

 - คารางวัลในการประกวด    10,000 10,000

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อ x 25 บาท x 30 คน x 4 ครั้ง 3,000 750 750 750 750

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

ธ.ค.65-ก.ย.

66

..................................................................ผูตรวจสอบ

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ: การพัฒนาระบบบริการผูปวยโรคติดตอไมเรื้อรัง (NCD) เครือขายสุขภาพอําเภอชะอวด

ผูรับผิดชอบ: นางสาวอรอุมา มาตนุมัต       โทรศัพท  086-6647025   หนวยงาน   งานการพยาบาลผูปวยนอก  กลุมงานการพยาบาล  โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

กิจกรรมที:่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ NCD Board เครือขาย

สุขภาพอําเภอชะอวด

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน 

 NCD   ในเครือขาย

 เจาหนาที่รับผิดชอบ

งาน NCDในเครือขาย

จํานวน 30 คน

กิจกรรมที:่2 ประกวดนวัตกรรมผลงานวิชาการการดูแลรักษาโรค  ไม

ติดตอเรื้อรัง เครือขายบริการสุขภาพอําเภอชะอวด

ตัวชี้วดั: 1. รอยละของผูปวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี HbA1C นอยกวา 7 ≥ รอยละ 40

แผนงานที:่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)                         โครงการท่ี: 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง

          2. รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี BP < 140/90  2 ครั้งสุดทายติดตอกัน  ≥ รอยละ 50

          3. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานไมมีภาวะแทรกซอนจากภาวะ retinopathy รอยละ 60 2.ผูปวย DM ไดรับการตรวจจอประสาทตารอยละ 80

นส.อรอุมา    มาตนุมัต

ผูรับผิดชอบ

นส.เรณู      จอมเสนา

2.เพื่อใหผูปวย

โรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูงควบคุมระดับ

น้ําตาลในเลือดและความ

ดันโลหิตไดดี ปองกันการ

เกิดภาวะแทรกซอน

กิจกรรมที:่3 ประชุมติดตามการดําเนินงานพัฒนาระบบโรคไมติดตอเรื้อรัง

 NCD Borad เครือขายสุขภาพอําเภอชะอวด

3.ผูปวยโรคเบาหวานที่พบ

ความผิดปกติทางจอ

ประสาทตาและเทาไดรับ

การดูแลสงตอโดยแพทย

ผูเชี่ยวชาญ

 เจาหนาที่รับผิดชอบ

งาน NCDในเครือขาย

และเจาหนาที่ที่สนใจ

จํานวน 40 คน

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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ยุทธศาสตรที:่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence) แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

ม.ค.-ม.ิย.66

 - คาอาหารวาง ผูปวย 1 มื้อ x 15 บาท × 2,700 คน    40,500   20,250    13,500 

 - คาจางตรวจคัดกรองจอประสาทตาคนละ 30 บาท × 2,700 คน    81,000   40,500    40,500 

  - คาเดินทางเจาหนาที่หนวยตรวจตา วันละ 500 x 6 วัน      3,000     1,500      1,500 

 - คาเอกสารซักประวัติและยาหยอดตาขยายรูมานตา    10,000     5,000      5,000 

 - คาอาหารกลางวันอสม. 1 มื้อ x 80 บาท x 10 คน x 6 วัน      4,800     2,400      2,400 

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืมอสม.2 มื้อ x 25 บาท x 10 คนx 6 วัน      3,000     1,500      1,500 

 168,550        750   77,950   82,350         750 

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

                                                                                รวมเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหารอยหาสิบบาทถวน)

แผนงานที:่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)                         โครงการท่ี: 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง

ตัวชี้วดั: 1. รอยละของผูปวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี HbA1C นอยกวา 7 ≥ รอยละ 40

เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ: การพัฒนาระบบบริการผูปวยโรคติดตอไมเรื้อรัง (NCD) เครือขายสุขภาพอําเภอชะอวด

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

ผูปวยเบาหวานจํานวน

 2,700 คน  

และอสม.ในพ้ืนที่ โซน

ละ 10 คน 6 โซน

กิจกรรมที:่ 4 เฝาระวังใหความรูและคัดกรองภาวะแทรกซอนทางตาและ

เทาในผูปวยเบาหวานในชุมชน

          2. รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี BP < 140/90  2 ครั้งสุดทายติดตอกัน  ≥ รอยละ 50

          3. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานไมมีภาวะแทรกซอนจากภาวะ retinopathy รอยละ 60 2.ผูปวย DM ไดรับการตรวจจอประสาทตารอยละ 80

ผูรับผิดชอบ: นางสาวอรอุมา มาตนุมัต       โทรศัพท  086-6647025   หนวยงาน   งานการพยาบาลผูปวยนอก  กลุมงานการพยาบาล  โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

..................................................................ผูตรวจสอบ
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แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

37 เม.ย.-ม.ิย.66

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x  80 บาท x 125 คน x 2 วัน 20,000 20,000

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  2 มื้อ x 25 บาท x 125 คน x 2 วัน 12,500 12,500

 - คาสมนาคุณวิทยากร (ภายนอก) 1,200 บาทx 6 ชม.x 2 วัน 14,400 14,400

 - คาเดินทางวิทยากร (ภายนอก) 5,000 5,000

 - คาที่พักวิทยากร คืนละ  1,500 บาท x 2 คืน 3,000 3,000

 - คาวัสดุอุปกรณในการอบรม 5,000 5,000

 - คาของที่ระลึกวิทยากร 1,500 1,500

61,400  -  - 61,400  -

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

ยุทธศาสตรที:่ 3 ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

แผนงานที:่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ              โครงการท่ี 31 :  โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข

ตัวชี้วดั : 1. บุคลากรมีคาความสุขเฉลี่ย > รอยละ 60

ผูรับผิดชอบ:  ภ.ญ.กรวิกา เพ็ชรหีด  โทรศัพท 088-7523764  หนวยงาน:  งานพัฒนาบุคลากร (HRD)    โรงพยาบาลชะอวด

แผนปฏิบัติการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ: พัฒนาบุคลิกภาพ จิตบริการ ใจสําราญ งานสัมฤทธิ์ ในบุคลากรโรงพยาบาลชะอวด

โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

1. เพื่อสงเสริมให

บุคลากร รพ.ชะอวดมี

บุคลิกภาพและ

พฤติกรรมบริการที่ดี
2. เพื่อสงเสริมให

บุคลากร รพ.ชะอวด 

ผอนคลายจากการ

ทํางานและมีความสุขใน

การทํางานเพิ่มขึ้น

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ลําดับ

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ

บุคลากร

โรงพยาบาลชะอวด

จํานวน 250 คน

                                                                  รวมเงินทั้งสิ้น (หกหมื่นหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน)

กิจกรรม: อบรมเชิงปฏบัิติการพัฒนาบุคลิกภาพ จิตบริการ ใจสําราญ

 งานสัมฤทธิ์ ในบุคลากรโรงพยาบาลชะอวด

ภ.ญ.กรวิกา เพ็ชรหีด

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

38 จนท.รพสต.34 คน

จนท.รพ.36 คน

1 ม.ค.

66-31 

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 70 คน     5,600    5,600 

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 70 คน     3,500    3,500 

 - คาวัสดุการอบรม     3,000    3,000 

12,100  - 12,100  -  -

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

แผนงานที:่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ                โครงการที:่ 33  โครงการพัฒนาองคกรคณุภาพ

ตัวชี้วดั: ลดอัตราการปฏิเสธส่ิงสงตรวจของเครือขายสุขภาพอําเภอชะอวด

ผูรับผิดชอบ: นางสาวธาราพร  ขุยดวง    โทรศัพท  082- 7293761  หนวยงาน กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลชะอวด

ยุทธศาสตรที:่ 4 ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล  (Governance Excellence)

กิจกรรม:  อบรมเชิงปฏบัิติการ การพัฒนาระบบคุณภาพการเก็บ  สิ่ง

สงตรวจ

น.ส.ธาราพร   ขุยดวง1.เพื่อใหเจาหนาที่ใน

เครือขายบริการสุขภาพ

มีความรูในการเก็บสิ่งสง

ตรวจใหมีคุณภาพ

โครงการ : พัฒนาระบบคุณภาพการเก็บสิ่งสงตรวจ  ประจําปงบประมาณ 2566

2.เพื่อลดอัตราการ

ปฏิเสธสิ่งสงตรวจของ

เครือขายบริการสุขภาพ

                                                                            รวมเงินท้ังสิ้น (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งรอยบาทถวน)

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

39 เม.ย.-ก.ย.66

 -คาอาหารกลางวัน  1 มื้อ x  80 บาท x 35 คน 2,800 2,800

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x  25 บาท X 35 คน 1,750 1,750

 -คาวัสดุอุปกรณในการอบรมและจัดกิจกรรม 2,000 2,000

คาอาหารกลางวัน  1 มื้อ x  80 บาท x 35 คน 2,800 2,800

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x  25 บาท X 35 คน 1,750 1,750

11,100  -  - 6,550 4,550

      

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

                                                                               รวมเงินท้ังสิ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน )

กิจกรรมที:่ 1 ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมภาคีเครือขายเกี่ยวกับ 

Green & Clean Hospital การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อผาน

ระบบ E-Manifest

1. เพื่อใหเครือขายมี

ความรูเก่ียวกับกระบวน

ทํางานของ Green & 

Clean Hospital และ

การใชงานระบบการ

บริหารจัดการมูลฝอยติด

เชื้อ E-Manifest
2. เพื่อใหผูปฏิบัติงาน

เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อมี

ความรูเร่ืองระบบการ

ขนสงและสามารถใช

อุปกรณปองกันตนเองได

อยางถูกวิธี
3.เพื่อสรางเครือขาย

การพัฒนา Green ลงสู

ชุมชนเพื่อใหเกิด Green

 Community

1.บุคลากร รพ.สต.

และสสอ.ท่ี

รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การจัดการขยะติด

เชื้อในสถานบริการ

สาธารณสุข แหงละ

 2 คน จํานวน 35 

คน (เจาหนาที่

ปฏิบัติงานและผูเก็บ

ขนขยะติดเชื้อ)กิจกรรมที:่ 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทีมภาคีเครือขายเกี่ยวกับ 

Green & Clean Hospital การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอชะอวด

ประภาศรี   นวลสระ

ตัวชี้วดั:  1.ผานเกณฑการประเมิน Green & Clean Hospital Challenge ระดับพื้นฐาน  2.ขยายผลการดําเนินงาน Green ไปยัง รพ.สต.อยางนอย 1 แหง 3.การเขาใชงานระบบ e-manifest 100 %

ผูรับผิดชอบ: นางสาวประภาศรี นวลสระ โทรศัพท 075 381011 ตอ 110 หนวยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลชะอวด

ยุทธศาสตรที:่ 4 ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล  (Governance Excellence)

แผนงานที:่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ                โครงการที:่ 33  โครงการพัฒนาองคกรคณุภาพ

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพ Green & Clean Hospital การใชงานระบบควบคุมกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) ในเครือขายอําเภอชะอวดประจําป 2566

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565
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แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

40

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อ x 25 บาท x 25 คน         625        625 

  - คาวัสดุ เอกสารประกอบการประชุม         500        500 

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 125 คน x 2 รุน 12,500   12,500  

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 125 คน x 2 รุน 20,000   20,000  

 - คาสมนาคุณวิทยากร(ภายนอก)  1,200 บาทx 3 ชั่วโมง x 2 รุน 7,200     7,200    

 - คาสมนาคุณวิทยากร 600 บาท x 7 ชั่วโมง x 2 รุน 8,400     8,400    

  - คาวัสดุ เอกสารประกอบการอบรม      8,000     8,000 

กิจกรรมที:่ 3 ประชมุติดตามตัวชี้วัด และสรุปผลการดําเนินงาน

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อ x 25 บาท x 15 คน x 2 ครั้ง         750 375        375 

   57,975           -     57,600        375            -   

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

.................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

เม.ย.- มิ.ย.66

                                                                         รวมเงินทั้งสิ้น (หาหม่ืนเจ็ดพันเการอยเจ็ดสิบหาบาทถวน)

ยุทธศาสตรที:่ 4 ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล  (Governance Excellence)

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมที:่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  การปองกันทุจริตและสงเสริม

จริยธรรมในการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป 2566

2.เพื่อใหเจาหนาที่มีความ

เขาใจในการปองกันการ

ทุจริตและสงเสริมใหมี

จริยธรรมในการทํางาน

เจาหนาที่โรงพยาบาล

และเครือขาย 250 คน

ม.ค.- ม.ีค. 66

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ

3.เพื่อติดตาม ควบคุม 

กํากับ สนับสนุนและ

ประเมินผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

กิจกรรมที:่1 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและมอบหมายหัวขอการประเมินแก

ผูรับผิดชอบ

1.เพื่อทําความเขาใจหัวขอ

การประเมินและ

มอบหมายผูรับผิดชอบใน

การจัดทําแบบประเมิน

หัวหนากลุมงานและ

หัวหนางาน จํานวน 

25 คน

ม.ค.- ม.ีค. 66 นายคทาวุธ     มีจิตต

ผูรับผิดชอบหัวขอการ

ประเมิน 15 คน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริตและสงเสริมจริยธรรมในการบริหารจัดการภาครัฐ โรงพยาบาลชะอวด ป 2566

แผนงานที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ                           โครงการท่ี  32 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปรงใส

ตัวชี้วดัที่ 61  รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 92

ผูรับผิดชอบ: นายคทาวุธ มีจิตต     โทรศัพท 095-4106467      หนวยงาน ฝายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่
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แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
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 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อ x 25 บาท x 25 คน         625        625 

 - คาวัสดุ เอกสารประกอบการประชุม         250        250 

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 70คน 3,500     3,500    

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท x 70 คน 5,600     5,600    

 - คาตอบแทนวิทยากร 600 บาทX 7 ชั่วโมง 4,200     4,200    

  - คาวัสดุ เอกสารประกอบการอบรม      2,000     2,000 

กิจกรรมที:่ 3 ประชมุติดตามตัวชี้วัด และสรุปผลการดําเนินงาน

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อ x 25 บาท x 15 คน x 2 ครั้ง         750        375          375 

   16,925           -     16,175        375         375 

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

กิจกรรมที:่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาระบบควบคุมภายใน 

เครือขายชะอวด ป2565

2.เพื่อใหเจาหนาที่มีความ

เขาใจในการปองกันการ

ทุจริตและสงเสริมใหมี

จริยธรรมในการทํางาน

ผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของ

 70 คน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

                                                                             รวมเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นหกพันเการอยยี่สิบหาบาทถวน)

ยุทธศาสตรที:่ 4 ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล  (Governance Excellence)

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

..................................................................ผูตรวจสอบ

กิจกรรมที:่1 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและมอบหมายหัวขอการประเมินแก

ผูรับผิดชอบ

1.เพื่อทําความเขาใจหัวขอ

การประเมินและ

มอบหมายผูรับผิดชอบใน

การจัดทําแบบประเมิน

หัวหนากลุมงานและ

หัวหนางาน จํานวน 

25 คน

ม.ค.- ม.ีค. 66 นายคทาวุธ     มีจิตต

ม.ค.- ม.ีค. 66

3.เพื่อติดตาม ควบคุม 

กํากับ สนับสนุนและ

ประเมินผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหัวขอการ

ประเมิน 15 คน

เม.ย.- มิ.ย.66

แผนงานที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ                           โครงการท่ี  32 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปรงใส

ตัวชี้วดัที่ 63 รอยละของสวนราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมินการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ:  นายคทาวุธ มีจิตต    โทรศัพท 095-4106467     หนวยงาน ฝายบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ

รวม 

(บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ: พัฒนาระบบควบคุมภายใน  เครือขายชะอวด ป 2566
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แหลงงบประมาณ: เงินบํารุง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

42

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ × 25 บาท × 50 คน      2,500       2,500 

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 บาท × 50 คน      4,000       4,000 

 -คาสมนาคุณวิทยากร  600 บาท × 6 ชม.      3,600       3,600 

 -คาเดินทางวิทยาการ      1,000       1,000 

 -คาวัสดุอุปกรณ      1,500       1,500 

   12,600           -             -             -      12,600 

ตรวจสอบ

                 (นางนฤมล  ทองแกว)

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอวด  

กิจกรรมที:่1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรของเครือขาย

บริการสุขภาพอําเภอชะอวด

ก.ค.-ก.ย.66 นางจิรนันท    ชวยศรีนวล

ตัวชี้วดั: 1.เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปของกระทรวงสาธารณสุขและตามบริบทของพ้ืนท่ี

          2.เพ่ือใหองคกรมีทิศทางและกลยุทธในการดาํเนินงานสงผลใหสามารถบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

ผูรับผิดชอบ:  นางจิรนันท  ชวยศรีนวล     โทรศัพท  086-4435582   หนวยงาน: งานประกันสุขภาพยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย โรงพยาบาลชะอวด

ลําดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ                 โครงการท่ี 33  โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ

ยุทธศาสตรที:่ 4 ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมภิบาล (Governance Excellence)

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ:ทบทวนแผนยุทธศาสตร เครือขายบริการสุขภาพอําเภอชะอวด ปงบประมาณ 2566

..................................................................ผูตรวจสอบ

       วันที่ ............... เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ

                                                                         รวมเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนสองพันหกรอยบาทถวน)

1.เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ

ของเครือขายใหสอดคลอง

กับบริบทของพ้ืนที่สราง

การมีสวนรวมในการ

พัฒนาองคกรของเจาหนาที่

ในเครือขาย

2.เพื่อรวมกันกําหนด

แนวทางกลยทุธในการ

พัฒนาองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ

ทีมนําจนท.รพ.ชะ

อวดและตัวแทนจาก

รพ.สต.เครือขาย

บริการสุขภาพอําเภอ

ชะอวด 50 คน

ระยะเวลา 

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

          ………................................................ ผูเสนอแผนปฏิบัติราชการ .................................................................หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข


