
โครงการ รอ้ยละ งบประมาณ รอ้ยละ โครงการ รอ้ยละ งบประมาณ รอ้ยละ
PP&P E. 6 28 1,716,190 7 25.00 401,100 23.37 21 75.00 1,315,090 76.63

SE. 2 8 902,400 6 75.00 851,300 94.34 2 25.00 51,100 5.66
P&G E. 2 39 1,789,670 21 53.85 981,570 54.85 18 46.15 808,100 45.15

รวม 10 75 4,408,260 34 45 2,233,970 51 41 55 2,174,290 49

แผนงานประจ า
รวมทั้งสิ้น 46 188 13,607,614 119 63.30 10,485,751 77.06 69 36.70 3,121,863 22.94

สรุปแผนปฏิบตักิารดา้นสาธารณสุข ปงีบประมาณ 2563  คบสอ........................   อ าเภอ...............  จังหวัดสิงห์บรุี

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ภาครฐั ภาคีเครอืข่าย
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ยทุธ

 

ศาส

ตร์

แผนงาน กจิกรรมส าคญั งบประมาณ
แหลง่

งบประมาณ
ภาคเีครอืขา่ย งบประมาณ

1 แผนงานที ่1 สง่เสรมิความ

รอบรูด้า้นสขุภาพประชาชน

ทกุกลุม่วยั ตามหลกั 3 อ 3 ส

1.คบสอ.จัดบรกิารสง่สรมิสขุภาพม่ละด็กอยา่งมี

คณุภาพเดม้าตรฐานงานอนามัยม่ละด็ก

(งานประจ า)

0 1. ชมรม.อสม.

ต าบลมว่งหมู ่

2. ศพด.บา้นบางดือ่

31,200

44,210

2.ขบัคลือ่นกลเกคณะกรรมการอนามัยม่ละด็ก ละภาคี

ครอืขา่ย฿นทกุระดบั

0

3.คบสอ.ขบัคลือ่นมหศัจรรย ์1,000 วันรกของชวีติ 0

4.พัฒนาศกัยภาพบคุลากรที่กีย่วขอ้ง ชน่ จา้หนา้ที ่

ผูป้กครอง ครศูนูย์ด็กล็ก กนน าอสม.฿นการสง่สรมิ ละ

การประมนิพัฒนาการด็กปฐมวัยดว้ยคูม่อื DSPM   (แผน

ยทุธศาสตร)์

0 กองทนุหลกัประกนั

สขุภาพทศบาล

มอืงสงิหบ์รุี

50,000

5.฿หค้วามรู้ละจัดกจิกรรมปรับปลีย่นพฤตกิรรมกลุม่ด็ก

ริม่อว้นละอว้น ผูป้กครอง คร ูมค่รัว ผูป้ระกอบการรา้นคา้

฿นละหนา้รงรยีน (แผนยทุธศาสตร)์

กองทนุหลกัประกนั

สขุภาพทศบาล

มอืงสงิหบ์รุี

109,700

6.พัฒนาคลนิกิ DPAC ตามกณฑม์าตรฐาน 0

7.สง่สรมิการขา้ถงึบรกิารละ฿ชถ้งุยางอนามัย  (งาน

ประจ า)

33,100 งนิบ ารงุ

8.฿หค้วามรูว้ัยรุ่นดา้นพศวถิศีกึษาละทักษะชวีติ วัยรุ่นที่

ตัง้ครรภเ์ดรั้บการปรกึษา (งานประจ า)

กองทนุหลกัประกนั

สขุภาพต าบลพธิช์ยั

13,860

9.จัดตัง้ชมรม ศนูย์พือ่น฿จ ละสรา้งกนน าTO BE 

NUMBER ONE ฿นพืน้ที ่

(ชมุชน สถานศกึษา สถานประกอบการ)   (งานประจ า)

3,000 กองทนุยา

สพตดิ 

สสจ.สงิหบ์รุี

กองทนุหลกัประกนั

สขุภาพต าบลพธิ์

ชยั/ กองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพ

ต าบลมว่งหมู่

65,210

แนวทางการจดัท าแผนปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี
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ยทุธ

 

ศาส

ตร์

แผนงาน กจิกรรมส าคญั งบประมาณ
แหลง่

งบประมาณ
ภาคเีครอืขา่ย งบประมาณ

แนวทางการจดัท าแผนปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี

10.สรา้งความขม้ข็งภาคีครอืขา่ยการด านนิงานสง่สรมิ

สขุภาพละการดูลผูส้งูอาย ุ

(50,000 ตอ่ คบสอ.)  (งานประจ า)

กองทนุหลกัประกนั

สขุภาพทศบาล

มอืงสงิหบ์รุ ี/ 

กองทนุหลกัประกนั

สขุภาพต าบลพธิช์ยั

 / กองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพ

ต าบลมว่งหมู ่/ 

กองทนุหลกัประกนั

สขุภาพต าบลพรหม

บรุี

1,001,600

11.ดูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิละบรหิารงบประมาณ฿น

ระบบ Long Term Care

568,000 งนิบ ารงุ

12.จัดกจิกรรมรยีนรูด้า้นสขุภาพ ตาม 3อ หา่งเกล 3ส 

(ผนงานยทุธศาสตร)์

0 กองทนุหลกัประกนั

สขุภาพต าบลพรหม

บรุ ี/ กองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพ

ต าบลมว่งหมู ่/ 

กองทนุหลกัประกนั

สขุภาพทศบาล

มอืงสงิหบ์รุ ี/ 

กองทนุหลกัประกนั

สขุภาพต าบลพธิช์ยั

 / กองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพ

ต าบลหวัเผ่

283,985
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ยทุธ

 

ศาส

ตร์

แผนงาน กจิกรรมส าคญั งบประมาณ
แหลง่

งบประมาณ
ภาคเีครอืขา่ย งบประมาณ

แนวทางการจดัท าแผนปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี

13.สือ่สารละรณรงคต์ามบรบิทปัญหาของพืน้ท ี(งาน

ประจ า)

10,200 งนิบ ารงุ กองทนุหลกัประกนั

สขุภาพต าบลพธิช์ยั

 / กองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพ

ต าบลหวัเผ่

50,250

14.จัดปัจจัยอือ้ดา้นการสือ่สารความรอบรู ้3อ3ส 0

แผนงานที ่2 สง่เสรมิสขุภาพ

และป้องกนัโรคดว้ยศาสตร์

การแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลอืก

1.จัดกจิกรรมหมูบ่า้นสขุภาพวถิธีรรมวถิเีทยดว้ยศาสตร์

การพทย์ผนเทยละการพทยท์างลอืก หน่วยบรกิารละ

  1 หมุบ่า้น/ชมุชน(ดว้ยหลกัธรรมานามัย)

0

2.หน่วยบรกิารมสีวนสมนุเพร ละมมุรยีนรู้รือ่งสมนุเพร

฿นชวีติประจ าวันละการดูลสขุภาพดว้ยหลกัธรรมานามัย

0

3.หน่วยบรกิารจัดกจิกรรมสง่สรมิสขุภาพกลุม่สีย่ง

บาหวานความดนัดว้ยศาสตรก์ารพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืกอยา่งนอ้ยดอืนละครัง้

0

4.จัดคลนิกิพทย์ผนเทยคลือ่นที่(ออกหน่วยบ าบดัทกุข์

กบัหน่วยพทย ์พอสว.)

0

แผนงานที ่3 ลดอตัรา

อบุตักิารณ์ดว้ยโรคไมต่ดิตอ่

ทีส่ าคญั

1.ปรับปลีย่นพฤตกิรรมทัง้ระดบับคุคลละชมุชน ละ 

ตรวจน ้าตาลซ ้า ฿นกลุม่สีย่งรคบาหวาน

          กลุม่สีย่งทัง้หมด 6498 คน(กลุม่สีย่งสงู 768 คน 

กลุม่สีย่ง 5,730 คน)

กองทนุหลกัประกนั

สขุภาพต าบลบาง

กระบอื / หวัเผ ่/ 

พธิช์ยั 1,2

129,180

2.ปรับปลีย่นพฤตกิรรมทัง้ระดบับคุคลละชมุชน ละ

ตรวจวัดความดนัลหติ ซ ้า ฿นกลุม่สีย่งรคความดนัลหติ

สงู  

 กลุม่สีย่งทัง้หมด 25638 คน

(กลุม่สีย่งสงู 2,601 คน 

กลุม่สีย่ง 23,037 คน)

0 กองทนุหลกัประกนั

สขุภาพต าบลพก

รวม

15,000
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ยทุธ

 

ศาส

ตร์

แผนงาน กจิกรรมส าคญั งบประมาณ
แหลง่

งบประมาณ
ภาคเีครอืขา่ย งบประมาณ

แนวทางการจดัท าแผนปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี

3.วัดความดนัลหติทีบ่า้น Home Blood Pressure 

Monitoring; HBPM ) ฿นประชาชนกลุม่สงสยัป่วยรคความ

ดนัลหติสงู   ปี 2563

0

4.สรา้งการรับรูด้า้นสขุภาพละ Self Mornitoring การ

ป้องกนัรคมะร็งปากมดลกู มะร็งตา้นม ละมะร็งล าเส ้

฿นประชากรกลุม่ป้าหมาย                                           

                กลุม่ป้าหมายหญงิทีม่ ีอาย ุ30-60 ปี  จ านวน 

49,453 คน

0 กองทนุหลกัประกนั

สขุภาพต าบลพก

รวม / พธิช์ยั 2

27,000

5.พัฒนาศกัยภาพ อสม. รว่มกบัการอบรม อสม.หมอประจ า

บา้น ฿นการคดักรองมะร็งทัง้ 4

0

6.คบสอ มกีารขบัคลือ่นองคก์รตน้บบละชมุชนตน้บบ

สขุภาพดี

0

แผนงานที ่4 ลดปจัจยัเสีย่ง

ดา้นสขุภาพและบรหิาร

จดัการสิง่แวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่

การมสีขุภาพดี

1.กลุม่สีย่งวัณรคประกอบดว้ย HCWs Household  

Contact HIV ละ Prisoner เดรั้บการอกซรยท์รวงอก  

100%  (งานประจ า)

2.คดักรองผูส้งูอาย/ุกลุม่รครือ้รัง ดย verbal screening

ถา้ขา้กณฑ์สีย่งวัณรค สง่อกซรยป์อด 100% (งาน

ประจ า)

3.ศนูยป์ฏบิตักิารอดสร์ะดบัอ าภอมกีารขบัคลือ่น

150,000

0

งนิบ ารงุ
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ศาส

ตร์

แผนงาน กจิกรรมส าคญั งบประมาณ
แหลง่

งบประมาณ
ภาคเีครอืขา่ย งบประมาณ

แนวทางการจดัท าแผนปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี

4.ขบัคลือ่นระบบรับจง้ขา่ว/ป่วย จากการสมัผัสสารคมี

ทางการกษตร 3 ชนดิ (พาราควอต คลอเพรฟิอส เกลฟ

สต) ดยประชาชน/อสม. ผา่น Mobile Application สู่

หน่วยบรกิาร(คลนีกิสารคมีกษตร/คลนีกิรคจากการ

ท างาน)

5.จัดท าฐานขอ้มลูอาชวีอนามัยละสิง่วดลอ้ม 

(Occupation and Environmental Health Profile : 

OEHP) ดา้นการกษตรกรรม ละมกีารรายงานการจ็บป่วย 

หรอืสยีชวีติจากสารคมทีางการกษตร(รหสัรค T60)  

(งานประจ า)

0

25,080




งนิบ ารงุ

กองทนุหลกัประกนั

สขุภาพต าบลหวัเผ่

 / พธิช์ยั 1 / มว่ง

หมู่

63,500

6.รงรยีนตน้บบดา้นสขุภาพ  PCU/NPCU ละ 1 รร.

(ลดหวาน มัน ค็ม/รงอาหาร฿นรงรยีนเดม้าตรฐาน/อส

ม.นอ้ย/หลา้ บหุรี ่/ปลอดน ้าอดัลม ฿นละนอกรงรยีน)

0 กองทนุหลกัประกนั

สขุภาพต าบลหวัเผ ่

 / ทศบาลมอืง

สงิหบ์รุี

122,050

7.ตรวจ/นะน ารา้นช า ตูน้ ้าหยอดหรยีญละประปาหมูบ่า้น

(คลฟิอรม์) 100%  (งานประจ า)

21,160 งนิบ ารงุ

8.ตรวจสารปนป้ือน 6 ชนดิ (ฟอรม์าลนี สารฟอกขาว สาร

กนัรา บอรกซ ์ยาฆา่มลง น ้ามันทอดซ ้า) รพสต ละ 30 

ตวัอยา่ง (งานประจ า)

67,180 งนิบ ารงุ กองทนุหลกัประกนั

สขุภาพต าบลพธิช์ยั

 1

7,000

แผนงานที ่5. สง่เสรมิการมี

รว่มของภาคเีครอืขา่ย

1.ขบัคลือ่นการด านนิงานกเ้ขปัญหาดา้นสขุภาพผา่น 

พชต. พชอ.

113,000 สสอ.มอืงหบ์รุี

แผนงานที ่6 พฒันาระบบ

การตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิและ

ภยัสขุภาพ

1.ขบัคลือ่นการด านนิงานศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกฉนิ 

(EOC ระดบั คบสอ.)

2.ซอ้มผนตอบตภ้าวะฉุกฉนิอยา่งนอ้ย 1 รือ่ง

43,800 งนิบ ารงุ

245140 1,938,335
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ยทุธ 

ศาสตร์
ผนงาน สาขา กจิกรรมส าคัญ

 งบประมาณ

(งานประจ า)

 งบประมาณ

(งานยทุธ)

 หลง่

งบประมา

ณ

 (รัฐ)
 (ภาคี

ครอืขา่ย)
 งบประมาณ

1.ขับคลือ่นการด านนิงานการพทยฉุ์กฉนิตาม CPG ฿น 3 ประด็น 

stroke, STEMI, trauma (สง่ตอ่เปยทุธ1)

              -   

2.พัฒนาศักยภาพพยาบาลประจ าหอ้งอบุัติหตุละฉุกฉนิ หลักสตูร ENP 

(สง่ตอ่เปยทุธ3) (จังหวัดด านนิการ)

              -   

3.อบรมฟ้ืนฟคูวามรู้นวทางการปฏบิัตงิานดา้นการพทยฉุ์กฉนิพยาบาล

ประจ าหอ้งอบุัติหตุละฉุกฉนิ (จังหวัดด านนิการ)

              -   

4.อบรมฟ้ืนฟคูวามรูก้ารปฐมพยาบาลบือ้งตน้ละการชว่ยฟ้ืนคนืชพี (CPR)

 ก่จา้หนา้ที(่รพ.สงิหบ์รุอีบรมACLS)

      25,000   /         25,000

5.ของบลงทนุฯ กระทรวงสาธารณสขุ ปี 2564 – 2565 พือ่ขยายหอ้ง

อบุัติหตุละฉุกฉนิ รพ.ทา่ชา้ง ละรพ.คา่ยบางระจัน (จังหวัดด านนิการ)

              -   

6.อบรมฟ้ืนฟคูวามรูห้ลักสตูรปฐมพยาบาล ละชว่ยปฏบิัตกิารพทยข์ึน้

พืน้ฐาน (EMR) จ านวน 16 ชัว่มง  (จังหวัดด านนิการ)

              -   

7.อบรมหลักสตูรปฐมพยาบาล ละชว่ยปฏบิัตกิารพทยข์ึน้พืน้ฐาน (EMR)               -   

8.พัฒนา TEA Unit ของ รพท.฿หเ้ดต้ามมาตรฐาน (ยทุธ3)               -   

9.ประชาสมัพันธ ์1669 พิม่การขา้ถงึบรกิารการพทยฉุ์กฉนิ               -   

10.ซอ้มผนอบุัติหตหุมู่       20,000   /         20,000

11.พัฒนาระบบการพทยฉุ์กฉนิครบวงจร     182,200   /       182,200

1.ปรับปลีย่นพฤตกิรรมละสรา้ง Heart Attack alert ฿นกลุม่สีย่ง cvd 

risk> 20% อยา่งขม้ขน้ 

              -   

2.อบรมชงิปฎบิัตกิารการดูลผูป่้วยรคหัว฿จตาม CPG ละระบบการสง่

ตอ่฿หส้อดคลอ้งกบัระบบการรับค าปรกึษา  (จังหวัดด านนิการ ยทุธ3)

              -   

3.พัฒนาศักยภาพจา้หนา้ที่พือ่ขับคลือ่นระบบ fast track stemi ดย 

รพ.สต.ทกุหง่ มกีาร฿ช ้CPG ดูลผูป่้วยละสง่ตอ่

ละรพ.ทกุระดับสามารถ฿หก้ารดูลรักษาผูป่้วยละ฿หย้าละลายลิม่ลอืด

ตามมาตรฐาน CPG (จังหวัดด านนิการ ยทุธ3)

              -   

ผนปฏบิัตกิาร คบสอ. ปีงบประมาณ 2563 (กจิกรรมส าคัญ)(ลดตาย ลดพกิาร ลดภาวะทรกซอ้น)


2 ผนงานที ่1 

พัฒนาคณุภาพ

บรกิารตาม

มาตรฐานที่

ก าหนด

ER คณุภาพ

หัว฿จ
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ยทุธ 

ศาสตร์
ผนงาน สาขา กจิกรรมส าคัญ

 งบประมาณ

(งานประจ า)

 งบประมาณ

(งานยทุธ)

 หลง่

งบประมา

ณ

 (รัฐ)
 (ภาคี

ครอืขา่ย)
 งบประมาณ

ผนปฏบิัตกิาร คบสอ. ปีงบประมาณ 2563 (กจิกรรมส าคัญ)(ลดตาย ลดพกิาร ลดภาวะทรกซอ้น)


1.ปรับปลีย่นพฤตกิรรมละสรา้ง  stoke alert ฿นกลุม่สีย่ง cvd risk> 

20% อยา่งขม้ขน้ 

              -   

2.อบรมชงิปฎบิัตกิารการดูลผูป่้วยรคหลอดลอืดสมองตาม CPG ละ

ระบบการสง่ตอ่฿หส้อดคลอ้งกบัระบบการรับค าปรกึษา

              -   

3.พัฒนาศักยภาพจา้หนา้ที่พือ่ขับคลือ่นระบบ fast track stoke ดย 

รพ.สต.ทกุหง่ มกีาร฿ช ้CPG ดูลผูป่้วยละสง่ตอ่

ละรพ.ทกุระดับสามารถ฿หก้ารดูลรักษาผูป่้วยละ฿หย้าละลายลิม่ลอืด

ตามมาตรฐาน CPG

              -   

4.ปิด Stroke Unit รับผูป่้วยเด ้4 ตยีง ฿น รพ.อนิทรบ์รุี               -   

5.ปรับปรงุ Stroke bed ป็น Stroke corner พิม่ป็น 4 ตยีง ฿น รพ.ระดับ

 F (รพช.)

              -   

1.คบสอ.จัดทมีบรูณาการการตรวจภาวะทรกซอ้นทางตา.฿นผูป่้วย

บาหวานละผูส้งูอายุ

              -   

2.ตดิตามคนเข฿้หเ้ดรั้บการรักษาตอ่อยา่งมปีระสทิธภิาพ (Refer)               -   

3.จัดระบบ Green Chanel ของ SP สาขาตา               -   

4.อบรมชงิปฎบิัตกิาร฿ช้ครือ่งตรวจตาดว้ย Fundus camera (จังหวัด

ด านนิการ ยทุธ3)

              -   

1.คบสอ.จัดทมีบรูณาการการตรวจภาวะทรกซอ้นทางเต (eGFR)               -   

2.ปรับปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพละท า self monitoring ฿นผูป่้วยรคเต 

Stage 3-4

              -   

3.รงพยาบาลทกุหง่ม ีCKD Clinic ดูลผูป่้วยรคเตรือ้รังตามมาตรฐาน

 (CPG)

              -   

4.ประสาน SP Palliative care ส าหรับผูป่้วย Palliative care CKD ,ESRD

 ทกุหง่

              -   

ตา

เต

2

หลอดลอืดสมอง
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ยทุธ 

ศาสตร์
ผนงาน สาขา กจิกรรมส าคัญ

 งบประมาณ

(งานประจ า)

 งบประมาณ

(งานยทุธ)

 หลง่

งบประมา

ณ

 (รัฐ)
 (ภาคี

ครอืขา่ย)
 งบประมาณ

ผนปฏบิัตกิาร คบสอ. ปีงบประมาณ 2563 (กจิกรรมส าคัญ)(ลดตาย ลดพกิาร ลดภาวะทรกซอ้น)


มะร็ง 1.พัฒนาศักยภาพ อสม ออก฿หค้วามรู้ละคัดกรอง มะร็งปากมดลกู 

มะร็งตา้นม มะร็งล าเส ้มะร็งตอ่มลกูหมาก ฿นกลุม่ป้าหมาย ทกุหลังคา

รอืน (จังหวัดด านนิการ ยทุธ3)

2.จัด Moblie clinic ทมีพทย ์ละพยาบาล ของรงพยาบาลสงิหบ์รุ ี

ออกตรวจ ผูพ้บความผดิปกตจิากการคัดกรอง ที ่PCU  ละ สง่ตอ่ผูป่้วย

ขา้รับการรักษา สง่ตอ่ ตามระบบ (SP + ยทุธ1)

 

              -   

NCD 1.พัฒนา NCD Clinic คณุภาพ ฿นรงพยาบาลทกุหง่ ฿หเ้ดม้าตรฐาน

ระดับดี

              -   

1.สง่ตอ่กลุม่สีย่ง 9Q , 8Q   ขา้พบพทย์พือ่รับการวนิจิฉัยทกุราย               -   

2.คบสอ.คนืขอ้มลูละตดิตามผูป่้วยพือ่฿หบ้รกิารดูลรักษาอยา่งตอ่นือ่ง               -   

3.service plan green chanel               -   

4.พัฒนาศักยภาพบคุลากร SP สขุภาพจติ (จังหวัดด านนิการ)               -   

1.มหัศจรรย ์1000 วันรกกดิของชวีติ (ยทุธ 1)               -   

2.มาตรการป้องกนัการคลอดกอ่นก าหนด               -   

1. คบสอ.ขับคลือ่น ฿หค้รอบครัวละชมุชนมสีว่นรว่ม฿นการบ าบัดตดิตาม

 ดูลตอ่นือ่ง (CBTx)

146,663     ยาสพ

ตดิ

 /       146,663

2. ตดิตามผูป่้วยยาสพตดิ 7 ครัง้ตามกณฑม์าตรฐาน ฿นระยะวลา 1 ปี               -   

1.พัฒนามาตรฐาน QTB ฿น รพ.ทกุหง่               -   

2.ตดิตามก ากบัการกนิยาของผูป่้วยวัณรคดว้ยระบบ DOT (MDR / XDR 

ดยจา้หนา้ที)่

              -   

3.ตดิตามผูป่้วยทีข่าดยาดว้ย NOCTB               -   

1.ด านนิการก็บคสกรณี฿ชย้า ATB ฿นบาดผลสด ตามบันทกึฯ ที่

ก าหนด ละรวบรวมรายงาน สสจ ทกุดอืน ตามระบบรายงานฯ

              -   

2.RDU community               -   

สขุภาพจติ

ทารกรกกดิ

ยาสพตดิ

วัณรค

RDU

2
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ยทุธ 

ศาสตร์
ผนงาน สาขา กจิกรรมส าคัญ

 งบประมาณ

(งานประจ า)

 งบประมาณ

(งานยทุธ)

 หลง่

งบประมา

ณ

 (รัฐ)
 (ภาคี

ครอืขา่ย)
 งบประมาณ

ผนปฏบิัตกิาร คบสอ. ปีงบประมาณ 2563 (กจิกรรมส าคัญ)(ลดตาย ลดพกิาร ลดภาวะทรกซอ้น)


AMR  -สรา้งกลเกการจัดการชือ้ดือ้ยาอยา่งบรูณาการ

 -ฝ้าระวังชือ้ดือ้ยาทางหอ้งปฏบิัตกิาร

 -การควบคมุก ากบัดูลการ฿ชย้าตา้นจลุชพี

 -การฝ้าระวัง ป้องกนัละควบคมุการตดิชือ้฿นรงพยาบาล

 -การวิคราะห/์สงัคราะหข์อ้มลูอยา่งบรูณาการ

              -   

Medication Error พัฒนาระบบการจัดการพือ่ลดความคลาดคลือ่ทางยา 99,100      /         99,100

IC พัฒนาระบบการป้องกนัละควบคมุการตดิชือ้฿นรงพยาบาล 15,000      /         15,000

กญัชา 1.ด านนิการตามขอ้สัง่การที่ป็นนวทางการบรหิารจัดการทีก่ระทรวง

ก าหนด (หนังสอืวยีน สป ทีส่ธ 0207.04/ว 2423 ลว11พย62)

              -   

1. สง่พยาบาลอบรมหลักสตูร 5 วัน/ 4 ดอืน พือ่฿หผ้า่นกณฑม์าตรฐาน

งาน Intermediate Care

              -   

2. ตดิตามยีย่มผูป่้วยตามกณฑท์ีก่ าหนดละบันทกึขอ้มลู฿นปรกรม 

Hos xp ละ Smart COC

              -   

3. ฿หก้ารบรบิาลฟ้ืนสภาพระยะกลางละตดิตามจนครบ 6 ดอืน หรอืจน 

Barthel index = 20 ฿นผูป่้วย Stroke, Traumatic Brain Injury ละ 

Spinal Cord Injury ทีร่อดชวีติละมคีะนน Barthel index <15 รวมทัง้

คะนน Barthel index >15 with multiple impairment

              -   

1. พทยต์อ้งวนิจิฉัยผูป่้วยละบันทกึรหัสการวนิจิฉัย (Z515) ฿นปรกรม

 Hos xp

              -   

2. ตดิตามยีย่มผูป่้วยตามกณฑท์ีก่ าหนดละบันทกึขอ้มลู฿นปรกรม 

Hos xp ละ Smart COC

              -   

3. ฿หผู้รั้บผดิชอบงาน Palliative Care ฿นรงพยาบาลทกุหง่ ตดิตาม

ขอ้มลูผูป่้วยตาม Ward ละ OPD รวมถงึประสานพยาบาลทีค่ัดกรอง

ผูป่้วย฿หท้ า Code เว฿้นอกสารคัดกรองพือ่฿ห้พทย ์ละผู้กีย่วขอ้ง

สงักตห็น

              -   

4. ประสานคณะกรรมการ พบส.องคก์รพทย,์ พบส.สารสนทศ รือ่งการ

บันทกึขอ้มลูกีย่วกบัผูป่้วย Palliative Care

              -   

5. จัดท า Advance Care Planning (ACP) ป็นลายลักษณ์อกัษร               -   

Intermediate Care

Palliative Care

2
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ยทุธ 

ศาสตร์
ผนงาน สาขา กจิกรรมส าคัญ

 งบประมาณ

(งานประจ า)

 งบประมาณ

(งานยทุธ)

 หลง่

งบประมา

ณ

 (รัฐ)
 (ภาคี

ครอืขา่ย)
 งบประมาณ

ผนปฏบิัตกิาร คบสอ. ปีงบประมาณ 2563 (กจิกรรมส าคัญ)(ลดตาย ลดพกิาร ลดภาวะทรกซอ้น)


1.หน่วยบรกิารทีม่ีพทย์ผนเทยตอ้งท าคลนิกิคูข่นาน คลนิกิครบวงจร 

คลนิกิฉพาะรค

              -   

2.มีละ฿ช ้CPG 5 กลุม่อาการ               -   

3.มกีาร฿ชย้าสมนุเพรทดทนยาผนปัจจบุันอยา่งนอ้ย 10 รายการ               -   

4.หน่วยบรกิารมกีารพัฒนาพืน้ทีต่น้บบ               -   

5.ปรับปลีย่นพฤตกิรรมกลุม่ป่วยดว้ยศาสตรก์ารพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

              -   

6.บรูณาการการพทย์ผนเทย฿น Intermediate Care Palliative Care               -   

1.จัดการผูป่้วย HT/ DM ตาม CPG 37,000      51,100      /         88,100

2.จัดการก าลังคน฿ห้หมาะสมพือ่รองรับการจัดการผูป่้วย HT/ DM ตาม 

CPG(ยทุธ3)

              -   

3.จัดระบบบรกิารรับยาทีร่า้นยาผนปัจจบุัน(ข.ย.1)               -   

4.หน่วยบรกิารทกุระดับทีม่ีพทย์ผนเทย(คลนิกิคูข่นาน) มกีาร฿ช้ละ

ประมนิประสทิธผิลคูม่อืวชปฏบิัต(ิCPG) ดา้นการพทย์ผนเทย 5 กลุม่

อาการ ตามบรบิทของความจ็บป่วย฿นพืน้ทีส่งิหบ์รุ ี(SP)

              -   

5.พัฒนาคณุภาพ PCU/NPCU ตามกณฑ ์3S ละ รพ.สต.ตดิดาว               -   

6.การดูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ(LTC) 88,200       /  /         88,200

61,200 27,000   

อสม.หมอประจ าบา้น ผูป่้วยตดิบา้นตดิตยีง ผูพ้กิาร ละผูด้อ้ยอกาสทีม่ภีาวะพึง่พงิ (378 * 3=

 1134 คน) เดรั้บการดูลจาก

อสม.หมอประจ าบา้น มคีณุภาพชวีติทีด่ ี

              -   

OPD พัฒนา Smart OPD 510,000     /       510,000

271,863    902,400    1,174,263   

ผนงานที ่2

ลดความออดั

ละลด

ระยะวลารอคอย

ปฐมภมูิ

พทย์ผนเทย

2
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ยทุธ

 

ศาสต

ร์

ผนงาน สาขา กจิกรรมส าคญั

 

งบประมาณ

(งานประจ า)

 งบประมาณ

(งานยทุธ)
 รัฐ

 ภาคี

ครอืขา่

ย

 งบประมาณ

1.จังหวดัด านนิการ฿นรปูคณะกรรมการฯ             -   

2.คบสอ.ด านนิการจัดซือ้ตามทีค่ณะกรรมการระดบั

จังหวดัก าหนด

            -   

1. พัฒนาขอ้มลูระบบบญัชีดย฿ช ้พบส.บญัชขีบัคลือ่น              -   

2. ก ากบัตดิตาม Planfin ดย CFO อ าภอ ละ CFO 

จังหวดัละ กวป.                               

            -   

3. ลดงนิตามจา่ยทีเ่มจ่ าป็น             -   

1.มข่า่ยก ากบัตดิตามสภาพคลอ่งของ รพ.สต.฿น

ครอืขา่ย

            -   

2. ก ากบัการ฿ชจ้า่ยงนิ฿ห้หมาะสมป็นเปตามผนงนิ

บ ารงุ

 5,484,532   /  5,484,532

3. ก ากบัตดิตามดย CFO อ าภอ ละ CFO จังหวดัละ

 กวป. ทกุดอืน

            -   

การบกิจา่ย

งบประมาณ

ตดิตามการบกิจา่ยงบประมาณ฿ห้ป็นเปตามผนการ฿ช ้

จา่ยงนิดย CFO อ าภอ ละ CFO จังหวดัละ กวป. 

ทกุดอืน

            -   

1.พัฒนาบคุลากร฿นรือ่งการประมนิระบบควบคมุภาย฿น

 บรหิารความสีย่ง  (จังหวดัด านนิการ) 

            -   

2. จัดท าผนบรหิารความสีย่งของ คบสอ.             -   

3. ตดิตามก ากบัการปฏบิตัติามผนบรหิารความสีย่งทกุ

6 ดอืน

            -   

1. SAR             -   

2. จัดท าผนพัฒนาสว่นขาด             -   

3. ก าหนดตวัชีว้ดัตามประด็นพัฒนา             -   

4. รายงานผลการปฏบิตังิานตามทีส่ว่นกลางก าหนด             -   

ผนปฏบิตักิาร คบสอ. ปีงบประมาณ 2563 (กจิกรรมส าคญั)(พัฒนาศกัยภาพ พัฒนาระบบ บรหิาร คน งนิ ของ)

3 ผนงานที่

 1ระบบธรร

มาภบิาล

ละ

องคก์ร

คณุภาพ

 จัดซือ้รว่ม

วกิฤติ

รงพยาบาล

สภาพคลอ่ง 

รพ.สต.

ระบบควบคมุ

ภาย฿น

PMQA
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ยทุธ

 

ศาสต

ร์

ผนงาน สาขา กจิกรรมส าคญั

 

งบประมาณ

(งานประจ า)

 งบประมาณ

(งานยทุธ)
 รัฐ

 ภาคี

ครอืขา่

ย

 งบประมาณ

ผนปฏบิตักิาร คบสอ. ปีงบประมาณ 2563 (กจิกรรมส าคญั)(พัฒนาศกัยภาพ พัฒนาระบบ บรหิาร คน งนิ ของ)

1. ทบทวนคณะกรรมการพัฒนา HA ของตล่ะ รพ. ละ

QLN

            -   

2.ทบทวนระบบงานทีส่ าคญั PCT/Risk /ยา/IC             -   

3. พัฒนาบคุลากรตามกณฑฉ์บบัที ่4             -   

1. จัดก็บตวัชีว้ดัการพยาบาล             -   

2. ออกยยีมสรมิพลงัการประมนิคณุภาพบรกิาร

พยาบาล (internal audit)

            -   

3. ตรยีมรับการประมนิคณุภาพบรกิารพยาบาล 

(external audit)

            -   

1. ทบทวนทมีพี่ลีย้งระดบัอ าภอ             -   

2. ทมีพี่ลีย้งอ าภอสรา้งความขา้฿จกณฑ ์รพ.สต.ตดิ

ดาวปี 2563

            -   

3.ทมีพี่ลีย้ง + รพ.สต. รว่มกนัประมนิละพัฒนาตาม

กณฑ ์รพสต.ตดิดาวปี 2563

            -   

4. สง่ผลการประมนิ รพสต.ตดิดาว฿หท้มีจังหวดัประมนิ

รับรอง

            -   

อสม. หมอ

ประจ าบา้น

พัฒนาศกัภาพอสม. ป็น อสม.หมอประจ าบา้นดย

หลกัสตูรจากสว่นกลาง หมูบ่า้น/ชมุชน ละ 3 คน   

จ านวน 3 วนั

            -   

อสม.฿หม่ พัฒนาศกัภาพ อสม. ตามหลกัสตูรอสม.มาตรฐาน 45 

ชัว่มง

    553,950   /    553,950

กลุม่ป้าหมาย พัฒนาศกัภาพกลุม่ป้าหมาย     133,850   /   /    133,850

สขุศกึษา พัฒนามาตรฐานงานสขุศกึษาของสถานบรกิาร        5,000   /        5,000

รพ.สต.ตดิดาว

3 ผนงานที่

 1ระบบธรร

มาภบิาล

ละ

องคก์ร

คณุภาพ

HA

QA
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ยทุธ

 

ศาสต

ร์

ผนงาน สาขา กจิกรรมส าคญั

 

งบประมาณ

(งานประจ า)

 งบประมาณ

(งานยทุธ)
 รัฐ

 ภาคี

ครอืขา่

ย

 งบประมาณ

ผนปฏบิตักิาร คบสอ. ปีงบประมาณ 2563 (กจิกรรมส าคญั)(พัฒนาศกัยภาพ พัฒนาระบบ บรหิาร คน งนิ ของ)

1. คบสอ.มกีารบรหิารจัดการบคุลากรพยีงพอ฿นการ

ปฏบิตังิาน

            -   

2. คบสอ. ขบัคลือ่นการด านนิงานองคก์รคณุธรรม       77,000   /      77,000

3. คบสอ. ขบัคลือ่นองคก์รหง่ความสขุ             -   

4. คบสอ.มกีารจัดท าละ฿ช ้IDP ฿นการพัฒนาบคุลากร 

อยา่งนอ้ย 1 รือ่ง / 1 ปี

    190,570   /    190,570

5. พัฒนาศกัยภาพจา้หนา้ที่     829,300   /   /    829,300

1. รพ.ทกุหง่ พัฒนาระบบ฿หบ้รกิารของของ

รงพยาบาลขา้สูร่ะบบ Digital Transfromation 4.0  

ตามกณฑ ์Smart Hospital  (จ านวน 7 ขอ้฿น 9 ขอ้)

            -   

2. มรีะบบ E-SERVICE ประกอบดว้ย 

2.1 สถานบรกิารทกุหง่ สง่ขอ้มลูขา้ระบบBMS Data 

Center พอืจัดท ารายงานที่กีย่วขอ้ง

            -   

2.2 บนัทกึขอ้มลู฿นระบบก ากบัตดิตามครงการ

งบประมาณ

            -   

2.3 ประมนิผลระบบก ากบัตดิตามผลงาน (Cockpit)             -   

2.4 รพ.มรีะบบคดัยกผูป่้วย DM HT(NCD Clinic)ตาม

ความสีย่ง (CPG)

            -   

3. จัดหา cloud server ส าหรับบรกิารขอ้มลู             -   

4. คบสอ.ตรวจสอบคณุภาพขอ้มลูละมผีลการ

ตรวจสอบตามกณฑ ์4 มติ ิประกอบดว้ย

            -   

1.) ความถกูตอ้งของขอ้มลู (Accuracy)             -   

2.) ความสอดคลอ้ง (Consistency)             -   

3.) ความครบถว้น สมบรูณ์ (Completeness)             -   

4.) ความทันตอ่การ฿ชง้านหรอืทันวลา (Timeliness)             -   

 5,484,532  1,789,670  7,274,202

ผนงานที่

 2 พัฒนา

ระบบ

บรหิาร

ทรัพยากร

บคุคลดา้น

สขุภาพ

HR

ผนที3่ 

พัฒนา

ระบบ

ขอ้มลู

สารสนทศ

ดา้นสขุภาพ

IT
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(1)

ยุทธศา

สตร์

(2)

แผนงาน

(3)

โครงการ

(4)

ตวัชีว้ดั
ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ

จ านวนเงนิ

(บาท)

แหลง่

งบประม

าณ

ระบเุดอืน

ทีด่ าเนนิการ

งบประมาณที่

ใช้

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่1

 สง่สรมิ

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

ประชาชน

ทกุกลุม่วยั

ตามหลัก 3 

อ 3 ส

1.ด็กอาย ุ

0-5 ปีเดรั้บ

การคัด

กรอง

พัฒนาการ

2.ด็กอาย ุ

0-5 ปีเดรั้บ

การคัด

กรอง

พัฒนาการ

สงสัยลา่ชา้

ครงการยีย่ม

บา้นครอบครัวรอบ

รูส้ขุภาพละ

พัฒนาการด็ก

ทศบาลมอืง

สงิหบ์รุ ีประจ าปี 

2563

พือ่฿หม้ารดาหรอืผูดู้ลด็กมี

ความรูค้วามขา้฿จกีย่วกับการ

สง่สรมิพัฒนาด็กตามชว่งวยั

อบรมมารดาหรอืผูดู้ลด็ก ประมนิละ

กระตุน้พัฒนาการ

ด็กรกกดิ - 1 ปี 

1. มารดาหรอืผูดู้ล

ด็ก฿นขตทศบาล

มอืงสงิหบ์รุ ี

จ านวน 83 ราย 

2. ด็กอาย ุ0 – 1 ปี 

฿นขตทศบาลมอืง

สงิหบ์รุ ี

จ านวน 83 ราย

3. ด็กทีม่ี

พัฒนาการลา่ชา้

เดรั้บการกระตุน้

พัฒนาการละเดรั้บ

การรักษาทีถู่กตอ้ง

฿นรายทีผ่ดิปกติ

83 55000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

พฤศจกิายน

2562 -

สงิหาคม

2563

กอง

สาธารณสุ

ขละ

สิง่วดลอ้

ม

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่1

 สง่สรมิ

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

ประชาชน

ทกุกลุม่วยั

ตามหลัก 3 

อ 3 ส

ด็ก 0-5ปี 

สงูดสีมสว่น

 ละสว่นสงู

ฉลีย่ทีอ่าย ุ

5 ปี

สงูดสีมสว่น 

พัฒนาการสมวยั 

ฟันเมผุ่

1.พือ่฿หผู้ป้กครองมคีวามรู ้ความ

ขา้฿จทีถู่กตอ้งกีย่วกับการดูล

ด็กอาย ุ0-5 ปี

2.พือ่฿หผู้ป้กครองตระหนักถงึ

ความส าคัญ฿นการฝ้าระวงัภาวะ

ภชนาการ การกระตุน้ละ

สง่สรมิพัฒนาการ ละการดูล

สขุภาพชอ่งปาก฿นด็กอาย ุ 0-5 ปี

รอ้ยละของด็ก

อาย ุ0-5 ปี สงูดี

สมสว่น ละ

สว่นสงูฉลีย่ที่

อาย ุ5 ปี

1.จัดอบรมรือ่งภชนาการ การสง่สรมิ

พัฒนาการ การดูลสขุภาพชอ่งปาก฿น

ด็กอาย ุ0-5 ปี

2.สรปุผลการด านนิงานละประมนิผล

ครงการ

ผูป้กครองด็กอายุ

 0-5 ปี 

100 คน 1.คา่อาหารกลางวนัละน ้าดืม่วนัละ 80 บาท

 X 100 คน X1วนั ป็นงนิ   8,000  บาท

2.คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่มือ้ละ 25 บาท 

X 100 คน x 2มือ้ ป็นงนิ   5,000  บาท

3.คา่วทิยากร ชัว่มงละ 600 บาท  x 2 คน x

 3 ชัว่มง ป็นงนิ   3,600  บาท

4.คา่วสัดอุปุกรณ์ละคา่฿ชจ้า่ยอืน่ๆ  ป็นงนิ

   3,000  บาท

19600 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ต าบล

มว่งหมู่

ต.ค.62-

ก.ย.63

ชมรม อส

ม.ต.มว่ง

หมู่

ทมีมอืง

สงิห ์2

(ชมรม 

อสม.

ต.มว่งหมู)่

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่1

 สง่สรมิ

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

ประชาชน

ทกุกลุม่วยั

ตามหลัก 3 

อ 3 ส

ด็กอาย ุ

6-14ปี สงูดี

สมสว่น

นักรยีนวดัศรสีด฿ส

 ฿ส฿่จฟันด ีปี 2563

1.พือ่฿หนั้กรยีนชัน้ประถมศกึษา

มคีวามรู้กีย่วกับการดูลสขุภาพ

ชอ่งปากดว้ยตนอง

2.พือ่฿หนั้กรยีนชัน้ประถมศกึษา

ตรวจฟันดว้ยตนองเด ้

3.พือ่฿หนั้กรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปรงฟันเดอ้ยา่งถูกวธิี

4.พือ่฿หผู้ป้กครองมคีวามรู฿้นการ

ดูลชอ่งปาก฿หบ้ตุรหลาน

1.นร.ขา้รว่มการ

อบรมเมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ80 

2.รอ้ยละ80 ของ

กลุม่ป้าหมายมี

ความรูม้ากขึน้

3.รอ้ยละ80 ของ

กลุม่ป้าหมาย

เดรั้บการตรวจ

สขุภาพชอ่งปาก

1.จัดอบรม฿หค้วามรูก้ารดูลสขุภาพชอ่ง

ปาก

2.สอนละสาธติการปรงฟัน 

5.ตรวจสขุภาพชอ่งปากละวางผนการ

รักษา

6.วิคราะห์ละประมณิผลครงการ

1.นร.ชัน้ร.ร.วดัศรี

สาครจ านวน50 คน

2.ผูป้กครองนร.ร.ร.

วดัศรสีาครจ านวน50

 คน

100  -คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่ จ านวน 2 มือ้ๆ

ละ 25 บาท (25*2=50)(50บาท*100คน*

2ครัง้)ป็นงนิ10,000 บาท 

-คา่วทิยากร฿นการอบรมจ านวน 2 ชม.ช.ม.

ละ600บาทจ านวน 2 ครัง้ป็นงนิ2,400 บาท

12400 อบต.

ตน้พธิ์

ตค62-กย63 ดัชรนิทร ์

สมดี

ทมีมอืง

สงิห ์3 

(รพ.สต.

ตน้พธิ1์)

(13)

หนว่ยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสุขจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี      งานยุทธศาสตร ์     þ

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
(5)

แผนงาน/

โครงการ

(6)

วตัถปุระสงค์

(7)

ตวัชีว้ดั

(8)

กจิกรรมส าคญั

(9) (10) (11)
(12)

ผูร้บัผดิช

อบ

26



(1)

ยุทธศา

สตร์

(2)

แผนงาน

(3)

โครงการ

(4)

ตวัชีว้ดั
ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ

จ านวนเงนิ

(บาท)

แหลง่

งบประม

าณ

ระบเุดอืน

ทีด่ าเนนิการ

งบประมาณที่

ใช้

(13)

หนว่ยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสุขจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี      งานยุทธศาสตร ์     þ

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
(5)

แผนงาน/

โครงการ

(6)

วตัถปุระสงค์

(7)

ตวัชีว้ดั

(8)

กจิกรรมส าคญั

(9) (10) (11)
(12)

ผูร้บัผดิช

อบ

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่1

 สง่สรมิ

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

ประชาชน

ทกุกลุม่วยั

ตามหลัก 3 

อ 3 ส

ด็กอาย ุ

6-14ปี สงูดี

สมสว่น

ครงการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรมสขุภาพ

฿นนักรยีนทีม่ี

ภาวะภชนาการ

กนิ อว้นละอว้น

อันตราย รงรยีน

฿นขตทศบาล

มอืงสงิหบ์รุี

1. พือ่฿ห้รงรยีนมวีธิกีาร

ด านนิงานกเ้ขปัญหาภาวะอว้น

฿นด็กนักรยีนเดต้ามป้าหมายที่

ก าหนด  

2. พือ่฿หนั้กรยีนทีม่ภีาวะ

ภชนาการกนิ อว้นละอว้น

อันตราย มคีวามรู ้ทัศนคต ิละ

การปฏบิัตติน฿นการลดน ้าหนัก

อยา่งถูกตอ้ง หมาะสม

1. นักรยีนที่ขา้

รว่มครงการมี

ความรู ้ทัศนคต ิ

ละการปฏบิัตติัว

฿นการลดน ้าหนัก

อยา่งถูกตอ้ง 

พิม่ขึน้รอ้ยละ 80 

        2. นักรยีน

ที่ขา้รว่ม

ครงการสามารถ

ลดน ้าหนัก ละมี

สขุภาพดขีึน้ รอ้ย

ละ70

1.จัดอบรมการสง่สรมิสขุภาพละภาวะ

ภชนาการ฿นด็กวยัรยีนละจัดกจิกรรม

สง่สรมิสขุภาพละภาวะภชนาการ฿นด็ก

วยัรยีนก ่ผูป้กครอง รงรยีน ละ

จา้หนา้ทีท่ี่กีย่วขอ้ง           

2.จัดกจิกรรมชัง่น ้าหนัก วดัสว่นสงู วดั

ความดันลหติ ตรวจระดับน ้าตาล฿นลอืด

ของนักรยีนกลุม่ป้าหมาย ประมนิภาวะ

สขุภาพกอ่นขา้รว่มกจิกรรม ฿หส้ขุศกึษา

ละความรู้รือ่งภาวะภชนาการละการ

ออกก าลังกาย

3.ตดิตามประมนิผลกลุม่ป้าหมาย ดอืน

ละ 1 ครัง้ จ านวน 4 ดอืน ดยประมนิ

จากสมดุบันทกึพฤตกิรรมการบริภค

อาหารละการออกก าลังกาย ชัง่น ้าหนัก 

วดัสว่นสงู การวดัความดันลหติ ตรวจ

ระดับน ้าตาล฿นลอืด ดยความรว่มมอืกับ

สถานศกึษา 

4.จัดอบรมพือ่ประมนิผลละสรปุผลการ

ด านนิกจิกรรม

นักรยีน คร ูละ

ผูป้กครอง

300 คน 1.คา่ตอบทนวทิยากรจ านวน 2 ครัง้ๆละ 3 

คนๆละ 1 ชัว่มงๆละ 600 บาท ป็นงนิ 

3,600 บาท

2.คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่ส าหรับคร ู

ผูป้กครอง จา้หนา้ทีท่ี่กีย่วขอ้ง ละ

นักรยีนที่ขา้รว่มครงการ จ านวน 300 คน 

จ านวน 2 ครัง้ๆละ 2 มือ้ๆละ 30 บาท ป็นงนิ

 36,000 บาท 

3.คา่อาหารกลางวนัส าหรับคร ูผูป้กครอง 

จา้หนา้ทีท่ี่กีย่วขอ้ง ละนักรยีนที่ขา้รว่ม

ครงการ จ านวน 300 คน จ านวน 2 ครัง้ๆละ

 1 มือ้ๆละ 60 บาท ป็นงนิ 36,000 บาท    

    

4.คา่จา้งหมาจัดท าป้ายครงการจ านวน 1 

ป้าย ป็นงนิ 1,000 บาท 5.คา่จา้งหมา

จัดท าป้ายความรู ้(Roll up) จ านวน 3 ป้าย 

ป็นงนิ 7,500 บาท    

5.คา่จา้งหมาจัดท าสมดุบันทกึพฤตกิรรม

สขุภาพด็กนักรยีนที่ขา้รว่มครงการ 

จ านวน 300 ลม่ ป็นงนิ 10,000 บาท       

                          

6. คา่วสัดอุปุกรณ์฿นการจัดครงการละอืน่ๆ

 ป็นงนิ 10,000 บาท

104100 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ตลุาคม 

2562-

สงิหาคม 

2563

วรัญธ

ภรณ์ 

พุทธคณุ

ทมีมอืง

สงิห ์4

(กลุม่งาน

วชกรรม

สังคม)

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่1

 สง่สรมิ

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

ประชาชน

ทกุกลุม่วยั

ตามหลัก 3 

อ 3 ส

ต าบลทีม่ี

ระบบการ

สง่สรมิ

สขุภาพ

ดูล

ผูส้งูอายุ

ระยะยาว 

(Long 

Term Care)

 ฿นชมุชน

ผา่นกณฑ์

ครงการดูลระยะ

ยาวผูส้งูอายทุีม่ ี

ภาวะพึง่พงิ (Long

 Term Care: 

LTC)อ าภอมอืง

สงิหบ์รุ ี

ปีงบประมาณ 2563

1. พือ่ตรยีมความพรอ้มทัง้

ทางดา้นขอ้มลูผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

พึง่พงิ การพัฒนาระบบบรกิารการ

ดูล

ระยะยาวดา้นสาธารณสขุส าหรับ

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ฿นพืน้ที่

2. พือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถ

฿นการวางผนการดูลผูส้งูอายทุี่

มภีาวะพึง่พงิของผูช้ว่ยหลอื

ดูลผูส้งูอาย ุละผู้กีย่วขอ้ง฿ห ้

สามารถบรกิารดา้นสาธารณสขุ

ส าหรับผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ฿น

พืน้ทีเ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

1.มฐีานขอ้มลู

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

พึง่พงิ ผูจั้ดการ

ระบบ (LTC 

Manager) 

ผูจั้ดการการดูล 

(Care Manager :

 CM) ผูช้ว่ยหลอื

ดูล (Care Giver

 : CG) ละทมี

หมอครอบครัว 

(Family Care 

Team)

2. ผูม้ภีาวะพึง่พงิ

เดรั้บบรกิารตาม

ผนการดูล

รายบคุคล (Care 

plan) ละมสีขุ

ภาวะดขี ึน้

1.ผูจั้ดการระบบการดูลระยะยาวดา้น

สาธารณสขุ (Care Manager : CM) 

จัดท าผนการดูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ

รายบคุคล (Care Plan) นอกวลาราชการ 

พือ่ประกอบการจัดท าขอ้สนอครงการ

ดูลระยะยาวผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ 

(Long Term Care : LTC) อ าภอมอืง

สงิหบ์รุ ีปีงบประมาณ 2563 

2.ประชมุทมีผูจั้ดการระบบการดูลระยะ

ยาวดา้นสาธารณสขุ (Care Manager : 

CM) พือ่ลกปลีย่นรยีนรู้ละปรกึษา

ปัญหารายกรณีกับทมีสหวชิาชพีที่

กีย่วขอ้ง (care conference) ของ

ครอืขา่ย พือ่จัดการรายกรณี฿ห้หมาะสม

3.จัดวทีลกปลีย่นรยีนรูก้ารด านนิงาน

ตามนยบายต าบลทีม่รีะบบการสง่สรมิ

สขุภาพดูลผูส้งูอายรุะยะยาว (Long 

Term Care : LTC)  ละนวตักรรม฿นทนีที่

฿นการดูลสขุภาพประชาชน  

1. ผูจั้ดการระบบ

การดูลระยะยาว

ดา้นสาธารณสขุ 

(Care Manager : 

CM) ครอืขา่ย

สขุภาพอ าภอมอืง

สงิหบ์รุ ีจ านวน 14 

คน 

2. ทมีสหสาขา

วชิาชพีจาก

ครอืขา่ยสขุภาพ

อ าภอมอืงสงิหบ์รุี

จ านวน 25 คน

3. ผูดู้ลผูส้งูอายทุี่

มภีาวะพึง่พงิ (Care

 Giver : CG) จ านวน

 111 คน

4. ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

พึง่พงิ 331 คน

1.คา่ตอบทนผูจั้ดการระบบการดูลระยะ

ยาวดา้นสาธารณสขุ (Care Manager : CM)

 จัดท าผนการดูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ

รายบคุคล (Care Plan) นอกวลาราชการ 

จ านวน 14 คน จา่ยตามจ านวนผูส้งูอายทุีม่ ี

ภาวะพึง่พงิ฿นพืน้ที ่ดังนี้

  1.1 ประมนิ ADL ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ 

รอบที ่1 พือ่จัดท าผนการดูลผูส้งูอายทุีม่ ี

ภาวะพึง่พงิรายบคุคล (Care Plan) ผูส้งูอายุ

ทีม่ภีาวะพึง่พงิจ านวน 331 คน คนละ 2 

ชัว่มงๆ ละ 75 บาท  ป็นงนิ 49,650 บาท

  

204300 งนิบ ารงุ ธันวาคม 

2562 – 30 

กันยายน 

2563

นาง

บญญาภา

ปานนียม

ทมีมอืง

สงิห ์4

(กลุม่งาน

วชกรรม

สังคม)
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(1)

ยุทธศา

สตร์

(2)

แผนงาน

(3)

โครงการ

(4)

ตวัชีว้ดั
ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ

จ านวนเงนิ

(บาท)

แหลง่

งบประม

าณ

ระบเุดอืน

ทีด่ าเนนิการ

งบประมาณที่

ใช้

(13)

หนว่ยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสุขจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี      งานยุทธศาสตร ์     þ

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
(5)

แผนงาน/

โครงการ

(6)

วตัถปุระสงค์

(7)

ตวัชีว้ดั

(8)

กจิกรรมส าคญั

(9) (10) (11)
(12)

ผูร้บัผดิช

อบ

4.สรปุละรายงานผล 

   4.1 ผูจั้ดการระบบการดูลระยะยาวดา้น

สาธารณสขุ (Care Manager : CM) 

กรรมการศนูยท์ีรั่บมอบหมาย ละ ผูดู้ล

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ (Care Giver : 

CG) สรปุผลการด านนิงานทกุ 3 ดอืน 

ละรายงานทีป่ระชมุคณะกรรมการดูล

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ

  4.2 คณะกรรมการดูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

พึง่พงิจัดท ารายงานละสรปุผลการ

ด านนิงานตอ่คณะอนุกรรมการสนับสนุน

การจัดบรกิารดูลระยะยาวส าหรับ

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิอยา่งนอ้ย 1 ครัง้

1.2 ประมนิ ADL ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ 

รอบที ่2 พือ่ปรับผนการดูลผูส้งูอายทุีม่ ี

ภาวะพึง่พงิรายบคุคล (Care Plan) ผูส้งูอายุ

ทีม่ภีาวะพึง่พงิจ านวน 331 คน คนละ 2 

ชัว่มงๆ ละ 75 บาท  ป็นงนิ 49,650 บาท

2. ประชมุทมีผูจั้ดการระบบการดูลระยะยาว

ดา้นสาธารณสขุจ านวน 150 คน ดยจัดยก

จ านวน 6 ทมีๆละ 2 ครัง้ ดยตล่ะทมี

ด านนิการจัดประชมุดังนี้

  2.1 คา่อาหารกลางวนัส าหรับผู้ขา้รว่ม

ประชมุ จ านวน 6 ทมี จ านวน 150 คน 

คนละ 1 มือ้ๆละ 40 บาท จ านวน 2 ครัง้     

ป็นงนิ 12,000 บาท

  2.2 คา่อาหารวา่งพรอ้มครือ่งดืม่ส าหรับ

ผู้ขา้รว่มประชมุ จ านวน 6 ทมี จ านวน 150 

คนๆ ละ 2 มือ้ๆละ 25 บาท จ านวน 2 ครัง้    

 ป็นงนิ 15,000 บาท

3. จัดวทีลกปลีย่นรยีนรูก้ารด านนิงาน

ตามนยบายต าบลทีม่รีะบบการสง่สรมิ

สขุภาพดูลผูส้งูอายรุะยะยาว (Long Term 

Care : LTC) จัดรวมทัง้อ าภอมอืงสงิหบ์รุ ี

ดังนี้

3.1 คา่อาหารกลางวนัส าหรับผู้ขา้รว่ม

ประชมุ จ านวน 200 คนๆ ละ 1 มือ้ๆละ    

40 บาท  ป็นงนิ 8,000 บาท

3.2 คา่อาหารวา่งพรอ้มครือ่งดืม่ส าหรับ

ผู้ขา้รว่มประชมุ จ านวน 200 คนๆ ละ 2 

มือ้ๆละ 25 บาท  ป็นงนิ 10,000 บาท

4. คา่วสัดอุปุกรณ์฿นการจัดประชมุละจัด

วทีลกปลีย่นรยีนรู ้ป็นงนิ 60,000 บาท

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่1

 สง่สรมิ

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

ประชาชน

ทกุกลุม่วยั

ตามหลัก 3 

อ 3 ส

ต าบลทีม่ี

ระบบการ

สง่สรมิ

สขุภาพ

ดูล

ผูส้งูอายุ

ระยะยาว 

(Long 

Term Care)

 ฿นชมุชน

ผา่นกณฑ์

ครงการพือ่

จัดบรกิารดูล

ระยะยาวดา้น

สาธารณสขุ

ส าหรับผูส้งูอายทุี่

มภีาวะพึง่พงิ

พือ่฿หผู้ส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ

เดรั้บการบรกิารดูลระยะยาวดา้น

สาธารณสขุ ดยหว่ยบรกิารสถาน

บรกิาร ละชว่ยหลอืดูล

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ (care 

giver)

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

พึง่พงิเดรั้บการ

บรกิารดูลระยะ

ยาวดา้น

สาธารณสขุตาม

ชดุสทิธปิระยชน์

1.ประมนิการท ากจิวตัรประจ าวนัดย฿ช ้

บบประมนิคัดกรองความสามารถ฿นการ

ด านนิชวีติประจ าวนัตามดัชนีบาร์ทลอดี

อลละสรปุขอ้มลูผูส้งูอายทุีม่คีะนน อ

ดีอล ทา่กับหรอืนอ้ยกวา่11 ดยจ านก 

4 กลุม่ ตามความตอ้งการบรกิารดา้น

สาธารณสขุ

2. ผูจั้ดการระบบการดูลระยะยาวดา้น

สาธารณสขุ จัดท าผนการดูลผูส้งูอายทุี่

มภีาวะพึง่พงิละลง฿นปรกรม long 

term care พือ่ประกอบการจัดท าขอ้สนอ

ครงการดูลระยะยาวผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

พึง่พงิ

3. ฿หบ้รกิารดูลระยะยาวดา้นสาธารณสขุ

ดยบคุลากรสาธารณสขุ/ทมีหมอครอบครัว

4. ประชมุลกปลีย่นรยีนรู ้care giver ,

care manager รว่มกับทมีสหวชิาชพี ละ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

5. ประมนิผลการดูลละปรับผนการ

ดูลรายบคุคล

1.กลุม่ที่คลือ่นเหว

เดบ้า้ง มปัีญหาการ

กนิ การขับถ่าย ต่

เมม่ภีาวะสับสนทาง

สอง

2. กลุม่ที่

คลือ่นเหวดา้ง มี

ภาวะสับสนทาง

สมอง ละอาจมี

ปัญหาการกนิ การ

ขับถ่าย

3.กลุม่ที่คลือ่นเหว

องเมเ่ด ้มปัีญหา

การกนิ การขับถ่าย

หรอืจ็บป่วยรนุรง

4. กลุม่ที่คลือ่นเหว

องเมเ่ด ้จ็บป่วย

รนุรง หรอือยู฿่น

ระยะทา้ยของชวีติ

32 หมาจา่ยตามผนการดูลรายบคุคลส าหรับ

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ฿นพืน้ที ่(care plan)

160000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุาพ 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค.63-

ธ.ค.63

พจนีย์

ธนัค

รสมบัติ

ทมีมอืง

สงิห ์4

(กลุม่งาน

วชกรรม

สังคม)
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(1)

ยุทธศา

สตร์

(2)

แผนงาน

(3)

โครงการ

(4)

ตวัชีว้ดั
ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ

จ านวนเงนิ

(บาท)

แหลง่

งบประม

าณ

ระบเุดอืน

ทีด่ าเนนิการ

งบประมาณที่

ใช้

(13)

หนว่ยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสุขจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี      งานยุทธศาสตร ์     þ

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
(5)

แผนงาน/

โครงการ

(6)

วตัถปุระสงค์

(7)

ตวัชีว้ดั

(8)

กจิกรรมส าคญั

(9) (10) (11)
(12)

ผูร้บัผดิช

อบ

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่1

 สง่สรมิ

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

ประชาชน

ทกุกลุม่วยั

ตามหลัก 3 

อ 3 ส

ประชากร

สงูอายทุีม่ ี

พฤตกิรรม

สขุภาพที่

พงึประสงค์

ข็งรมสมวยั 

หว่ง฿ยผูส้งูอายุ

1. พือ่สง่สรมิ฿หผู้ส้งูอายมุคีวามรู ้

รือ่งกีย่วกับการดูลสขุภาพ

ตนองตามหลัก 3อ.3ส. ที่

หมาะสมกับผูส้งูอายุ

2. พือ่฿หผู้ส้งูอายเุดรั้บการตรวจ

สขุภาพ ละทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย

รอ้ยละของ 

Healthy Ageing

1. ชมรม อสม. รว่มกับจา้หนา้ที ่รพ.สต.

มว่งหมู ่ประชมุชี้จงนวทาง฿นการดนิ

งานตามครงการ

2. ชมรม อสม. รว่มกับจา้หนา้ที ่รพ.สต.

มว่งหมู ่฿หค้วามรู้รือ่งกีย่วกับการดูล

สขุภาพตนองตามหลัก 

3. ชมรม อสม. รว่มกับจา้หนา้ที ่รพ.สต.

มว่งหมู ่ตรวจสขุภาพ ละทดสอบ

สมรรถภาพทางกายของผูส้งูอาย ุ

ผูส้งูอายุ 240 คน 1. คา่อาหารกลางวนัละน ้าดืม่วนัละ 80 

บาท X 240 คน X1วนั ป็นงนิ 19,200   

บาท

2. คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่วนัละ 25 บาท

 X 240 คน X 2 มือ้    ป็นงนิ 12,000   บาท

31200 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ต าบล

มว่งหมู่

ต.ค.62-

ก.ย.63

ชมรม อส

ม.ต.มว่ง

หมู่

ทมีมอืง

สงิห ์2

(ชมรม 

อสม.

ต.มว่งหมู)่

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่1

 สง่สรมิ

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

ประชาชน

ทกุกลุม่วยั

ตามหลัก 3 

อ 3 ส

ประชากร

สงูอายทุีม่ ี

พฤตกิรรม

สขุภาพที่

พงึประสงค์

ผูส้งูอายตุ าบล

พรหมบรุีข็งรง

สมวยั

1. พือ่สง่สรมิ฿หผู้ส้งูอายมุคีวามรู ้

รือ่งกีย่วกับการดูลสขุภาพ

ตนองตามหลัก 3อ.3ส. ที่

หมาะสมกับผูส้งูอายุ

2. พือ่฿หผู้ส้งูอายเุดรั้บการตรวจ

สขุภาพ ละทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย

รอ้ยละของ

Healthy Ageing

1. ชมรม อสม. รว่มกับจา้หนา้ที ่รพ.สต.

พรหมบรุ ีประชมุชี้จงนวทาง฿นการดนิ

งานตามครงการ

2. ชมรม อสม. รว่มกับจา้หนา้ที ่รพ.สต.

พรหมบรุ ี฿หค้วามรู้รือ่งกีย่วกับการดูล

สขุภาพตนองตามหลัก 

3. ชมรม อสม. รว่มกับจา้หนา้ที ่รพ.สต.

พรหมบรุ ีตรวจสขุภาพ ละทดสอบ

สมรรถภาพทางกายของผูส้งูอาย ุ

ผูส้งูอายุ 150 คน 1.คา่อาหารกลางวนัละน ้าดืม่ วนัละ 80 

บาท X 150 คน X1วนั ป็นงนิ 12,000 บาท

2. คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่            วนัละ

 25 บาท X 150 คน X 2 มือ้         ป็นงนิ 

7,500   บาท

19500 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ทศบาล

ต าบล

พรหมบรุี

ต.ค.62-

ก.ย.63

ชมรม

ผูส้งูอายุ

ต าบล

พรหมบรุี

ทมีมอืง

สงิห ์2

(ชมรม 

อสม.

ต.พรหม

บรุ)ี

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่1

 สง่สรมิ

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

ประชาชน

ทกุกลุม่วยั

ตามหลัก 3 

อ 3 ส

ประชากร

สงูอายทุีม่ ี

พฤตกิรรม

สขุภาพที่

พงึประสงค์

ผูส้งูวยัรอบรู ้

หา่งเกลปัจจัย

สีย่งรือ่งรคภัย

1.สง่สรมิการดูลกลุม่กอ่นวยั

สงูอายุละผูส้งูอาย ุบบบรูณา

การดยการมสีว่นรว่มของชมุชน

2.พือ่พัฒนาบคุคลละครอบครัว

ระดับชมุชน฿หม้คีวามรู ้ความขา้฿จ

ตรยีมพรอ้มกา้วสูก่อ่นวยัผูส้งูอายุ

ละวยัสงูอาย ุ  3.พือ่พัฒนา

ระบบบรกิารชงิรกุครอบคลมุทกุ

กลุม่วยั ละกระตุน้฿หม้คีวาม

ตระหนักรักษ์สขุภาพ

1.จ านวน

ผู้ขา้รว่มกจิกรรม

เมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ

 80

2.กลุม่ป้าหมาย

เดรั้บความรู ้

กีย่วกับรค฿น

ผูส้งูอายรุอ้ยละ

803.

กลุม่ป้าหมาย

เดรั้บการประมนิ

สขุภาพรอ้ยละ 80

1.จัดอบรม฿หค้วามรู้กีย่วกับการดูล

สขุภาพตรยีมพรอ้มสูว่ยัสงูอายุ

2.ประมนิสขุภาพบือ้งตน้

3.ตดิตามยีย่ม / ประมนิผล4.สรปุผลการ

ด านนิงาน

บคุคลอาย ุ55-85 ปี

 ละอสม.กนน า

ผูดู้ล ผส. กนน า

ผูดู้ล

215 1.จัดอบรม฿หค้วามรูค้รัง้ที1่กลุม่ผูส้งูอาย ุจ า

นาน 100 คน - คา่อาหารกลางวนัมือ้ละ 50 

บาท*100คน(50บาท x 100คน)ป็นงนิ 

5,000 บาท

 - คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่จ านวน 2 มือ้ๆ

ละ 25 บาท (25 x 2=50) (50บาท x 100

คน)ป็นงนิ 5,000 บาท 

 - คา่วทิยากร 600 บาท x 3ชม.ป็นงนิ 

1,800 บาท

2. จัดอบรม฿หค้วามรูฯ้ครัง้ที2่ -คา่อาหาร

กลางวนัมือ้ละ 50 บาทx115คนป็นงนิ 

5,750 บาท -คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่

จ านวน 2 มือ้ๆละ 25 บาท (25x2=50)(50

บาท x 115คน)ป็นงนิ 5,750 บาท -คา่

วทิยากร600บาท*3ชม.ป็นงนิ 1,800 บาท-

 คา่ป้ายเวนลิ 400 บาท- คา่ถ่ายอกสาร 

200 บาท

25700 อบต.

ตน้พธิ์

ตค62-กย63 นาง

สนัุนท ์

มาอยู่

ทมีมอืง

สงิห ์3 

(รพ.สต.

ตน้พธิ1์)

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่1

 สง่สรมิ

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

ประชาชน

ทกุกลุม่วยั

ตามหลัก 3 

อ 3 ส

ประชากร

สงูอายทุีม่ ี

พฤตกิรรม

สขุภาพที่

พงึประสงค์

ข็งรงสมวยั

หว่ง฿ยผูส้งูอายุ

1พือ่฿หผู้ส้งูอายมุพีฤตกิรรม

สขุภาพพงึประสงค ์

2.ผูส้งูอายเุดรั้บการประมนิสขุ

ภาวะ

รอ้ยละ80ของ

กลุม่ป้าหมายเด ้

ประมนิสขุภาวะ

1.จัดอบรม฿หค้วามรู้กีย่วกับการดูล

สขุภาพตรยีมพรอ้มสูว่ยัสงูอายุ

2.ประมนิสขุภาพบือ้งตน้

3.ตดิตามยีย่ม / ประมนิผล4.สรปุผลการ

ด านนิงาน

ผูส้งูอาย8ุ0คน 80คน 1.คา่อาหารวา่ง 2 มือ้ๆละ 25บ x 80 คน x2 

ครัง้ x 2 วนั =8,000บ. 

2.คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ๆละ75บ x 80คน x

 2วนั =12,000บ

3.คา่วทิยากร 600 x 2 x 2 =2,400บ.

22400 อบต.

ตน้พธิ์

ตค62-กย63 นางจันทิ

มา  

สอาดมว่ง

ทมีมอืง

สงิห ์3 

(รพ.สต.

ตน้พธิ2์)
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(1)

ยุทธศา

สตร์

(2)

แผนงาน

(3)

โครงการ

(4)

ตวัชีว้ดั
ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ

จ านวนเงนิ

(บาท)

แหลง่

งบประม

าณ

ระบเุดอืน

ทีด่ าเนนิการ

งบประมาณที่

ใช้

(13)

หนว่ยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสุขจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี      งานยุทธศาสตร ์     þ

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
(5)

แผนงาน/

โครงการ

(6)

วตัถปุระสงค์

(7)

ตวัชีว้ดั

(8)

กจิกรรมส าคญั

(9) (10) (11)
(12)

ผูร้บัผดิช

อบ

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่1

 สง่สรมิ

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

ประชาชน

ทกุกลุม่วยั

ตามหลัก 3 

อ 3 ส

ประชากร

สงูอายทุีม่ ี

พฤตกิรรม

สขุภาพที่

พงึประสงค์

ครงการสรา้ง

สรมิสมรรถภาพ

ทางกาย฿จส าหรับ

ผูส้งูวยั

1. พือ่พยากรณ์ความสามารถ฿น

การท ากจิวตัรประจ าวนั

2. พือ่ประมนิความสีย่งตอ่การมี

ภาวะพึง่พงิผูอ้ ืน่

3. พือ่วางผนออกก าลังกายเด ้

อยา่งหมาะสม

1. อบรม฿หค้วามรู้กีย่วกับการสรา้งสรมิ

สมรรถภาพทาง฿จ

2. สาธติ-สาธติกลับการออกก าลังกาย-

การยดืหยยีดกลา้มนือ้

3. บง่กลุม่ทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย

ตามฐาน จ านวน 7 ฐาน

ผูส้งูอายุละ

ประชาชนผูส้น฿จ 

ชมุชนละ 70 คน (ทัง้

 14 ชมุชน)

980

คน

526600 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

พฤศจกิายน

 2562 -

พฤษภาคม 

2563

นาง

สริรัีศมิ ์

ศรี

ประสรฐิ

ศนูยบ์รกิาร

สขุภาพ

ชมุชน

มอืง 2 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่1

 สง่สรมิ

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

ประชาชน

ทกุกลุม่วยั

ตามหลัก 3 

อ 3 ส

ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิงาน

ประชาชน

กลุม่สีย่ง

DM/HTมี

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

รือ่ง 3 อ.3 

ส.

ครงการสง่สรมิ

สขุภาพละ

ป้องกันรคทกุ

กลุม่วยั

1. พือ่฿หป้ระชาชนกลุม่อาย ุ15 ปี

ขึน้เป มคีวามรอบรู้รือ่งสขุภาพ

ตามหลัก 3อ 3ส อยา่งครอบคลมุ

2. พือ่ลดอัตราการกดิปัญหา

สขุภาพทีอ่าจกดิกับประชาชน

กลุม่ป้าหมาย ฿น 4 ดา้น เด้ก ่

กาย ฿จ สังคมละปัญญา(จติ

วญิญาณ)

3. พือ่฿หป้ระชาชนกลุม่ป้าหมาย

สามารถป็นผูส้ ือ่ขา่วสาร ความ

รอบรู้รือ่งสขุภาพทีถู่กตอ้งสู่

ชมุชนทีอ่ยูอ่าศัยอยา่งพรห่ลาย

 

1.เดรั้บความรู ้

รือ่งการป้องกัน

ภัยสขุภาพจาก

รคเมต่ดิตอ่

รือ้รัง (NCD) 

รอ้ยละ 70          

   2..เดรั้บความรู ้

รือ่งการป้องกัน

ภัยสขุภาพจาก

การประกอบ

อาชพีตามบรบิท

พืน้ที ่

รอ้ยละ 70          

             3.

เดรั้บความรู้รือ่ง

การรูทั้น

ทคนลยีละ

การป้องกันการ

ลอ่ลวงจากสือ่ที่

เม่หมาะสม รอ้ย

ละ 70               

         4.เด ้

รยีนรูก้ารปฐม

1. ประชมุชี้จงละประชาสัมพันธผ์ูน้ า

ชมุชน อสม. ประชาชนท่ัวเปตัง้ตอ่าย ุ15

 ปีขึน้เปจนถงึผูส้งูอายกุลุม่ตดิสังคม

2.วางผนชว่งวลาด านนิกจิกรรมพือ่฿ห ้

กดิประยชน์กับกลุม่ป้าหมายสงูสดุ

3. ด านนิกจิกรรมสง่สรมิความรอบรู้รือ่ง

สขุภาพ฿นประชาชนกลุม่ป้าหมายดย

จา้หนา้ทีส่าธารณสขุละปราชญช์มุชน 

ดยหลัก 3อ 3ส หัวขอ้ดังนี้

   - การป้องกันภัยสขุภาพจากรคเมต่ดิตอ่

รือ้รัง (NCD)

   - การป้องกันภัยสขุภาพจากการประกอบ

อาชพีตามบรบิทพืน้ที่

   - การรูทั้นทคนลยีละการป้องกัน

การลอ่ลวงจากสือ่ทีเ่ม่หมาะสม

   - การปฐมพยาบาลบือ้งตน้ตามบรบิท

พืน้ที่

   - การสง่สรมิสขุภาพกายละจติด฿ีน

ชมุชนตามหลัก 3อ 3ส

10.5 สรปุละประมนิผลการด านนิ

ครงการ

ประชาชน อาย ุ15 

ปีขึน้เปจนถงึ

ผูส้งูอายกุลุม่ตดิ

สังคม฿นพืน้ที่

รับผดิชอบหมูท่ี ่6, 

7, 8 ต าบลพธิช์ัย 

อ าภออนิทรบ์รุ ี

จังหวดัสงิหบ์รุี

 180 คน 1 คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่฿นกจิกรรม

สง่สรมิความรอบรูส้ขุภาพ จ านวน 2 มือ้ๆ ละ

 25 บาท จ านวน  180 คน ป็นงนิ 9,000  

บาท 

2. คา่อาหารกลางวนั฿นกจิกรรมสง่สรมิ

ความรอบรูส้ขุภาพ จ านวน 1 มือ้ๆ ละ 70 

บาท จ านวน 180 คน ป็นงนิ 12,600 บาท

3. คา่วสัดอุปุกรณ์ ป็นงนิ 2,000 บาท

23600 งนิ

บ ารงุ

ของ

รงพยา

บาล

สง่สรมิ

สขุภาพ

ต าบล

พธิช์ัย

 2 (งบ

งนิ

อดุหนุน

จาก

องคก์าร

บรหิาร

สว่น

ต าบล

พธิช์ัย)

ต.ค.62-

ก.ย.63

      นาง

สพุรรณ

ษา ศรี

เพรจน์

ทมีมอืง

สงิห ์6

(รพ.สต.

พธิช์ัย 2)

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที1่

 

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม

ตามหลัก  3

อ 3ส

1.KPI รอ้ย

ละของ

ปชช.อายุ

15ปีขึน้เปมี

พฤตกิรรม

สขุภาพที่

ถูกตอ้งดว้ย

มาตรการ    

 3อ3ส

ครงการรว่ม฿จ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรมละ

ดูลสขุภาพบบ

วถิเีทยพือ่คน

บางกระบอือายยุนื

1.พือ่฿หป้ระชาชนกลุม่สีย่ง

บาหวาน/ความดันลหติสงูเดรั้บ

การปรับปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ  

2.พือ่ลดอัตราการป่วยดว้ยรคเม่

ตดิตอ่ราย฿หม่

กลุม่สีย่งรคบาหวาน / ความดันลหติสงู

                  ประมนิภาวะสขุภาพ เด้ก ่

 ชัง่น ้าหนัก วดัสว่นสงู วดัรอบอว วดัความ

ดันลหติ ละวนิจิฉัยระดับความสีย่ง  - 

ท าบบประมนิความรอบรูด้า้นสขุภาพ

ละพฤตกิรรมสขุภาพ    (Pre-test)     

-บง่กลุม่สีย่งออกป็น 3 ระดับ คอื สีย่ง

นอ้ย สีย่งปานกลาง ละสีย่งสงู   

กลุม่ป้าหมายกลุม่

สีย่งรคบาหวาน

ละความดันลหติ

สงูจ านวนทัง้หมด 

คน  841 คน ขา้

รว่มครงการ200 คน

200 คา่อาหารกลางวนัละอาหารวา่ง 2 มือ้ มือ้ละ

   120 บาท จ านวน   200 คน  ป็นงนิ 

24,000 บาท       คา่ตอบทนทมีวทิยากร

฿นการ฿หค้วามรู ้6 ชม. ชัว่มงละ 600 บาท 

จ านวน 2 วนั ป็นงนิ 7,200 บาท

39,200 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืงสงิห1์

NPCU 

มอืงสงิห1์

งบ

คา่บรกิา

รสาธาร

ณสขุ

พิม่ตมิ

ส าหรับ

สถาน

บรกิาร

ปฐม

ภมูทิีม่ ี

พทย์

ประจ า

ครอบครั

ว

30



(1)

ยุทธศา

สตร์

(2)

แผนงาน

(3)

โครงการ

(4)

ตวัชีว้ดั
ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ

จ านวนเงนิ

(บาท)

แหลง่

งบประม

าณ

ระบเุดอืน

ทีด่ าเนนิการ

งบประมาณที่

ใช้

(13)

หนว่ยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสุขจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี      งานยุทธศาสตร ์     þ

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
(5)

แผนงาน/

โครงการ

(6)

วตัถปุระสงค์

(7)

ตวัชีว้ดั

(8)

กจิกรรมส าคญั

(9) (10) (11)
(12)

ผูร้บัผดิช

อบ

2.PI รอ้ยละ

กลุม่สีย่ง

ความดัน 

ลหติสงู

ละ

บาหวาน

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม

ตามหลัก3อ

3ส  3.KPI.

อัตรา

อบุัตกิารณ์

รคความดัน

ลหติสงู

ลดลง         

 4.PI อัตรา

ผูป่้วยความ

ดันลหติสงู

ราย฿หม ่

จากกลุม่

สีย่ง   3.PI

 อัตราผูป่้วย

 อบรม฿หค้วามรู฿้นรือ่งการปรับปลีย่น

พฤตกิรรมตามหลัก G54 3ส ละการ฿ช ้

หลักพทย์ผนเทยละพทยท์างลอืก,

การบง่ระดับการจ็บป่วยดว้ยปิงปอง7ส,ี

สมนุเพรลดความดันลหติละระดับ

น ้าตาล, การฝึกสมาธบิ าบัดบบ SKT ,

การสรา้งสขุภาพจติทีด่ ีดย฿ชห้ลักธรรม 

มพีระสงฆม์าสดงพระธรรมทศนา- ขา้

ฐานการรยีนรู้บง่ป็น

 3 ฐานคอื                              

1. อาหารที่หมาะสมกับความสีย่ง 

(มดลอาหาร) 

๒.การค านวนธาตุจา้รอืน,การออกก าลัง

กายดว้ยฤาษีดัดตน,การอบสมนุเพร฿นกลุม่

สีย่งทีม่คีา่ดัชนีมวลกายกนิ,การนวดกด

จดุสะทอ้นทา้ ละสมนุเพรทีม่สีรรพคณุ

ลดระดับน ้าตาลละความดันลหติ3.การ

ฝึกสมาธบิ าบัดบบ SKT ละการสรา้ง

สขุภาพจติทีด่ ี

4.ประชาสัมพันธผ์า่นหอกระจายขา่ว

หมูบ่า้น รือ่งการดูลสขุภาพพือ่ลดการ

กดิรคบาหวานละรคความดันลหติสงู

  คา่จา้งหมาท าคูม่อืการปรับปลีย่น

พฤตกิรรมละการดูลสขุภาพบบวถิเีทย

จ านวน         200 ลม่ๆละ 30 บาท  ป็นงนิ

 6,000 บาท                                         

           คา่จา้งหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์

ครงการ   1 ผน่ๆละ 500บาท 

    คา่วสัด฿ุนการอบรม (กระดาษA4 ,หมกึ

พมิพ,์ ปากกา)   ป็นงนิ 1,500 บาท

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่3

 ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเม่

ตดิตอ่ที่

ส าคัญ

1.กลุม่สีย่ง

รคบาหวาน

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจ

น ้าตาลซ ้า

2.กลุม่สีย่ง

รคความดัน

ลหติสงู

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจวดั

ความดัน

ลหติ ซ ้า

ครงการคัดกรอง

กลุม่สีย่ง

บาหวานละ

ความดันลหติสงู

1. พือ่฿ห ้อสม. มคีวามรู฿้นการ

ดูลสขุภาพ คัดกรอง ฝ้าระวงัรค

ละป้องกัน รคบาหวาน รค

ความดันลหติสงู ของตนอง ละ

ชมุชน

2. พือ่฿ห้กดิการด านนิการ฿น

การลดปัจจัยสีย่ง ลดการกดิ

รคบาหวาน ละรคความดัน

ลหติสงูของ อสม. ละชมุชน

3. พือ่คน้หาผูป่้วยรค บาหวาน 

ละรคความดันลหติสงูราย฿หม ่

พือ่฿หก้ารรักษา฿นระยะริม่ตน้เด ้

1.ประชากรอาย ุ

15 ปีขึน้เปเดรั้บ

การคัดกรอง

รคบาหวาน 

ความดันลหติ

มากกวา่รอ้ยละ 

90 

2.กลุม่สีย่ง

รคบาหวาน 

ความดันลหติ

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม

1.ชมรม อสม. รว่มกับจา้หนา้ที ่รพ.สต.

มว่งหมู ่จัดอบรม฿หค้วามรู้รือ่งรครือ้รัง 

เด้ก ่รคบาหวาน รคความดันลหติสงู

พรอ้มทัง้ชี้จงนวทางละวธิกีารคัดกรอง

ก ่อสม. 

2.ชมรม อสม.รว่มกับจา้หนา้ที ่รพ.สต.

มว่งหมู ่ออกคัดกรองกลุม่ป้าหมายความ

สีย่งตอ่รครือ้รัง  เด้ก่รคบาหวาน 

รคความดันลหติสงู฿นประชากรอาย ุ15 

ปีขึน้เป 

3.ชมรม อสม.รว่มกับจา้หนา้ที ่รพ.สต.

มว่งหมู ่ด านนิการปรับปลีย่นพฤตกิรรม

สขุภาพ฿นกลุม่สีย่ง พรอ้มทัง้฿หค้วามรู ้

รือ่ง 3อ.3ส. ตามละวกบา้นของ อสม.

4.ชมรม อสม.รว่มกับจา้หนา้ที ่รพ.สต.

มว่งหมู ่จัดวทีลกปลีย่นรยีนรู ้ สรปุผล

การด านนิงานของตล่ะหมูบ่า้น

อสม. 109 1. คา่อาหารกลางวนั ละน ้าดืม่฿นการอบรม 

     อสม. วนัละ     80 บาท x 109 คน x 2 

วนั ป็นงนิ  17,440 บาท

2.  อาหารวา่ง ละครือ่งดืม่฿นการอบรม 

อสม.   วนัละ  50 บาท x 109 คน x 2 วนั 

ป็นงนิ 10,900 บาท

- ซือ้ครือ่งวดัความดันลหติอัตนมัต ิ

ครือ่งละ 2,000 บาท x 5 ครือ่ง  ป็นงนิ  

10,000 บาท

- คา่วสัดอุปุกรณ์ ละคา่฿ชจ้า่ยอืน่ๆ ป็นงนิ 

  5,000 บาท

43340 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ต าบล

มว่งหมู่

ต.ค.62-

ก.ย.63

ชมรม อส

ม.

ต.มว่งหมู่

ทมีมอืง

สงิห ์2

(ชมรม 

อสม.

ต.มว่งหมู)่

งบ

คา่บรกิา

รสาธาร

ณสขุ

พิม่ตมิ

ส าหรับ

สถาน

บรกิาร

ปฐม

ภมูทิีม่ ี

พทย์

ประจ า

ครอบครั

ว
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(1)

ยุทธศา

สตร์

(2)

แผนงาน

(3)

โครงการ

(4)

ตวัชีว้ดั
ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ

จ านวนเงนิ

(บาท)

แหลง่

งบประม

าณ

ระบเุดอืน

ทีด่ าเนนิการ

งบประมาณที่

ใช้

(13)

หนว่ยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสุขจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี      งานยุทธศาสตร ์     þ

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
(5)

แผนงาน/

โครงการ

(6)

วตัถปุระสงค์

(7)

ตวัชีว้ดั

(8)

กจิกรรมส าคญั

(9) (10) (11)
(12)

ผูร้บัผดิช

อบ

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่3

 ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเม่

ตดิตอ่ที่

ส าคัญ

1.กลุม่สีย่ง

รคบาหวาน

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจ

น ้าตาลซ ้า

2.กลุม่สีย่ง

รคความดัน

ลหติสงู

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจวดั

ความดัน

ลหติ ซ ้า

ต าบลพรหมบรุี

สขุภาพดี

1. พือ่฿ห ้อสม. มคีวามรู฿้นการ

ดูลสขุภาพ คัดกรอง ฝ้าระวงัรค

ละป้องกัน รคบาหวาน รค

ความดันลหติสงู ของตนอง ละ

ชมุชน

2. พือ่฿ห้กดิการด านนิการ     

฿นการลดปัจจัยสีย่ง ลดการกดิ

รคบาหวาน ละรคความดัน

ลหติสงูของ อสม. ละชมุชน

3. พือ่คน้หาผูป่้วยรค บาหวาน 

ละรคความดันลหติสงูราย฿หม ่

พือ่฿หก้ารรักษา฿นระยะริม่ตน้เด ้

1.ประชากรอาย ุ

15 ปีขึน้เปเดรั้บ

การคัดกรอง

รคบาหวาน 

ความดันลหติ

มากกวา่รอ้ยละ 90

 2..กลุม่สีย่ง

รคบาหวาน 

ความดันลหติ

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม

1. ชมรม อสม. รว่มกับจา้หนา้ที ่รพ.สต.

พรหมบรุ ีจัดอบรม฿หค้วามรู้รือ่งรครือ้รัง

 เด้ก ่รคบาหวาน รคความดันลหติ

สงูพรอ้มทัง้ชี้จงนวทางละวธิกีารคัด

กรองก ่อสม. 

2.  ชมรม อสม.รว่มกับจา้หนา้ที ่รพ.สต.

พรหมบรุ ีออกคัดกรองกลุม่ป้าหมายความ

สีย่งตอ่รครือ้รัง  เด้ก่รคบาหวาน 

รคความดันลหติสงู฿นประชากรอาย ุ15 

ปีขึน้เป 

3. ชมรม อสม.รว่มกับจา้หนา้ที ่รพ.สต. 

พรหมบรุ ีด านนิการปรับปลีย่นพฤตกิรรม

สขุภาพ฿นกลุม่สีย่ง พรอ้มทัง้฿หค้วามรู ้

รือ่ง 3อ.3ส. ตามละวกบา้นของ อสม.

4. ชมรม อสม.รว่มกับจา้หนา้ที ่รพ.สต.

พรหมบรุ ีจัดวทีลกปลีย่นรยีนรูส้รปุผล

การด านนิงานของตล่ะหมูบ่า้น

อสม. 65 1.คา่อาหารกลางวนั ละน ้าดืม่฿นการอบรม 

อสม. วนัละ 80 บาท x 65 คน x 2 วนั ป็น

งนิ  10,400 บาท

2.อาหารวา่ง ละครือ่งดืม่฿นการอบรม อส

ม.   วนัละ  50 บาท x 65 คน x 2 วนั ป็น

งนิ 6,500 บาท

  - ซือ้ครือ่งวดัความดันลหติอัตนมัต ิ

ครือ่งละ 2,000 บาท x 6 ครือ่ง  ป็นงนิ  

12,000 บาท

  - คา่วสัดอุปุกรณ์ ละคา่฿ชจ้า่ยอืน่ๆ ป็น

งนิ   3,000 บาท

31900 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ต าบล

พรหมบรุี

ต.ค.62-

ก.ย.63

ชมรม อส

ม.ต.

พรหมบรุี

ทมีมอืง

สงิห ์2

(ชมรม 

อสม.

ต.พรหม

บรุ)ี

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่3

 ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเม่

ตดิตอ่ที่

ส าคัญ

1.กลุม่สีย่ง

รคบาหวาน

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจ

น ้าตาลซ ้า

2.กลุม่สีย่ง

รคความดัน

ลหติสงู

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจวดั

ความดัน

ลหติ ซ ้า

ครงการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรมกลุม่

ผูป่้วยรคบาหวาน

 รคความดัน

ลหติสงู ฿นต าบล

ตน้พธิ์

1.พือ่สง่สรมิความรูค้วามขา้฿จ

฿นการปฏบิัตติัวทีถู่กตอ้งกีย่วกับ

รคบาหวาน รคความดันอยา่ง

ถูกตอ้ง    

2.พือ่ป้องกันภาวะ ทรกซอ้นจาก

รคบาหวานละรคความดัน

ลหติทีค่วบคมุเมเ่ด ้

1.รอ้ยละ80ของ

กลุม่ป้าหมาย

เดรั้บการประมนิ

สขุภาพละรว่ม

ลกปลีย่นรยีนรู ้

1.จัดอบรม฿หค้วามรู ้อสม.กนน าหมูบ่า้น

ละผูป่้วยรคบาหวานรคความดันลหติ 

2.ประมนิสขุภาพบือ้งตน้ 

3.ตดิตาม / ประมนิผล /สรปุผลการ

ด านนิงาน

1.ทมีหมอครอบครัว

2.อสม. 

3.ผูน้ าชมุชน 

4.ผูป่้วย

300 1.จัดอบรม฿หค้วามรูค้รัง้ที1่กนน า ชมุชน

ละอสม.จ านาน 125 คน  

  - คา่อาหารกลางวนั มือ้ละ50บาท x 125

คน ป็นงนิ 6,250 บาท   

  - คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่จ านวน 2 มือ้ๆ

ละ 25 บาท (25x2=50 บาท)(50บาท x 

125คน)ป็นงนิ 6,250 บาท

  - คา่วทิยากร600บาท*3ชม.ป็นงนิ 1,800

 บาท          

2.จัดอบรม฿หค้วามรูค้รัง้ที2่,3,4 คา่อาหาร

วา่งละครือ่งดืม่25 บาท x 300คน x 1มือ้ x

 1ครัง้ ป็นงนิ 7,500 บาท

  - คา่วทิยากร 600บาท x    1ชม. x 3 ครัง้ 

ป็นงนิ 1,800 บาท

  - คา่ป้ายเวนลิ 400 บาท

  - คา่ถ่ายอกสาร 400 บาท

24400 อบต.

ตน้พธิ์

ตค62-กย63 นางพัชริ

นทร ์เมง้ ิว้

ทมีมอืง

สงิห ์3 

(รพ.สต.

ตน้พธิ1์)
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(1)

ยุทธศา

สตร์

(2)

แผนงาน

(3)

โครงการ

(4)

ตวัชีว้ดั
ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ

จ านวนเงนิ

(บาท)

แหลง่

งบประม

าณ

ระบเุดอืน

ทีด่ าเนนิการ

งบประมาณที่

ใช้

(13)

หนว่ยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสุขจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี      งานยุทธศาสตร ์     þ

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
(5)

แผนงาน/

โครงการ

(6)

วตัถปุระสงค์

(7)

ตวัชีว้ดั

(8)

กจิกรรมส าคญั

(9) (10) (11)
(12)

ผูร้บัผดิช

อบ

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่3

 ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเม่

ตดิตอ่ที่

ส าคัญ

1.กลุม่สีย่ง

รคบาหวาน

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจ

น ้าตาลซ ้า

2.กลุม่สีย่ง

รคความดัน

ลหติสงู

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจวดั

ความดัน

ครงการคนตน้

พธิร์ว่ม฿จ

ชว่ยหลอืผูป่้วย

บาหวานละ

ความดันลหติสงู

1.พือ่฿หผู้ป่้วยสามารถขา้ถงึ

บรกิารสาธารณสขุละสง่ตอ่พือ่

วนิจิฉัยเดถู้กตอ้ง

1.รอ้ยละ70ของ

ผูป่้วยเดรั้บการ

การรักษาตอ่นือ่ง 

2.ผูป่้วยทกุคนเด ้

รับประทานอาหาร

ชา้

1.฿หค้วามรูป้ระชาชน3อ.3ส. ผูป่้วยบาหวานละ

ความดันลหติ

100 คา่อาหารชา้100x50x4ครัง้ ป็นงนิ 20,000

 บาท

20000 อบต.

ตน้พธิ์

ตค62-กย63 นางจันทิ

มา  

สอาดมว่ง

ทมีมอืง

สงิห ์3 

(รพ.สต.

ตน้พธิ2์)

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่3

 ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเม่

ตดิตอ่ที่

ส าคัญ

1.กลุม่สีย่ง

รคบาหวาน

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจ

น ้าตาลซ ้า

2.กลุม่สีย่ง

รคความดัน

ลหติสงู

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจวดั

ความดัน

ลหติ ซ ้า

ครงการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรมกลุม่

ผูป่้วยรคบาหวาน

 รคความดัน

ลหติสงู

1.พือ่฿หผู้ท้ีค่ัดกรองพบภาวะ

สีย่งตอ่รคเดรั้บความรู ้,ความ

ขา้฿จละการปฏบิัตตินทีถู่กตอ้ง

พือ่ลดการกดิรค

2.กลุม่ผูป่้วยรคบาหวานละ

ความดันลหติสงูทีค่วบคมุรค

เมเ่ดเ้ดรั้บการตดิตามยีย่มละ

นะน าปรับปลีย่นพฤตกิรรมพือ่

ลดความรนุรงของรค

1.กลุม่สีย่ง

รคบาหวาน

ปีงบประมาณ 

2562 เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม ละ 

เดรั้บการตรวจ

น ้าตาลซ ้า

2.กลุม่สีย่งรค

ความดันลหติสงู

ปีงบประมาณ 

2562 เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม ละ 

เดรั้บการตรวจวดั

ความดันลหติ ซ ้า

1.ลงพืน้ที่ยีย่ม/นะน า

   1.1ครัง้ที ่1 ประมนิความรู/้ทัศนคติละ

สอบสวนพฤตกิรรมสขุภาพ กลุม่สีย่งละ

กลุม่ผูป่้วยฯ 

   1.2ตดิตามผลพฤตกิรรม สังกต

พฤตกิรรม  (หา่งครัง้ที ่1 ประมาณ 30-45

วนั) ปรับกร้ายทีม่ปัีญหา

  1.3 ตดิตามยีย่มรายทีม่ปัีญหา (หา่งจาก

ครัง้ที ่2 เม่กนิ 30 วนั)

 1.4 ตดิตามยีย่มประมนิ พือ่ ชมชย/

ประกาศ ประชาสัมพันธ ์

2.ชมชย/ประกาศ บคุคลตัวอยา่งทัง้กลุม่

สีย่งละกลุม่ป่วย

3.ประชมุชงิปฏบิัตกิารวิคราะหปั์ญหา/

ปัจจัย กลุม่ทีป่รับปลีย่น/ควบคมุเมเ่ด ้

4.สรปุผลครงการ

5.รายงานผลด านนิการ

1.กลุม่สีย่งฯ

 -รคบาหวานจาก

การคัดกรองฯ 

จ านวน 

102 คน

-รคความดันลหติ

สงู จ านวน 80 คน

2.กลุม่ผูป่้วย

รคบาหวานละ

ความดันลหติสงูที่

ควบคมุรคเมเ่ด ้

เดรั้บการตดิตาม

ยีย่มพือ่ลดความ

รนุรงของรค 

จ านวน 

164 คน 

346 1.คา่อาหารวา่ง/ครือ่งดืม่ประชมุ ตรยีมการ

ออกสอบสวนพฤตกิรรมกลุม่ป้าหมาย ละ

นวทางคัดลอืกกลุม่ตัวอยา่ง/ทมี ละ

ผนการออกยีย่ม จ านวน 30 คนๆละ 30 

บาท ป็นงนิ 900 บาท

2.คา่หมาจา่ยพาหนะ อสม. ละกลุม่

ตัวอยา่งสีย่งรค

  2.1 ประมนิความรู ้ละสอบสวนพฤตกิรรม

สขุภาพ พรอ้ม฿หค้ านะน า กลุม่สีย่ง ครัง้ที่

 1จ านวน 4 คนๆละ 100 บาท จ านวน 7 วนั  

  ป็นงนิ 2,800 บาท

  2.2 ยีย่มละประมนิพฤตกิรรมสขุภาพ/

ตรวจวดัคา่น ้าตาล/คา่ความดันลหติ กลุม่

สีย่ง (นะน ากเ้ขพฤตกิรรมฯทีเ่มถู่กตอ้ง)

 ครัง้ที ่2 จ านวน 4 คนๆละ 100 บาท จ านวน

 7วนั ป็นงนิ 2,800 บาท

  2.3 ตดิตามยีย่มรายทีม่ปัีญหา(กเ้ข)

ยีย่มประมนิรายปรกต ิพือ่ชมชย ครัง้ที ่3

จ านวน 4 คนๆละ 100 บาทจ านวน 7 วนั ป็น

งนิ 2,800 บาท รวมป็นงนิ 8,400 บาท

34000 กองทนุ

สปสช.

อบต.

รงชา้ง

ตค62-กย63 อสม.ต.

หัวป่า

ทมีมอืง

สงิห ์3

(อสม.

ต.หัวป่า)
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(1)

ยุทธศา

สตร์

(2)

แผนงาน

(3)

โครงการ

(4)

ตวัชีว้ดั
ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ

จ านวนเงนิ

(บาท)

แหลง่

งบประม

าณ

ระบเุดอืน

ทีด่ าเนนิการ

งบประมาณที่

ใช้

(13)

หนว่ยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสุขจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี      งานยุทธศาสตร ์     þ

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
(5)

แผนงาน/

โครงการ

(6)

วตัถปุระสงค์

(7)

ตวัชีว้ดั

(8)

กจิกรรมส าคญั

(9) (10) (11)
(12)

ผูร้บัผดิช

อบ

3.คา่หมาจา่ยพาหนะ อสม.ละกลุม่

ตัวอยา่งผูป่้วยฯ

  3.1 ประมนิความรู ้ละสอบสวนพฤตกิรรม

สขุภาพ พรอ้ม฿หค้ านะน าผูป่้วยฯ ครัง้ที ่1 

จ านวน 2 คนๆละ 100 บาท จ านวน 21 วนั 

ป็นงนิ 4,200 บาท

  3.2 ยีย่มละประมนิพฤตกิรรมสขุภาพ/

ตรวจวดัคา่น ้าตาล/คา่ความดันลหติ กลุม่

ผูป่้วย (นะน ากเ้ขพฤตกิรรมฯทีเ่มถู่กตอ้ง

 พรอ้มคัดลอืกผูป่้วยทีค่วบคมุรคเดด้)ี 

ครัง้ที ่2 จ านวน 2 คนๆละ 100 บาท จ านวน

 21 วนั ป็นงนิ 4,200 บาท

รวมป็นงนิ  8,400 บาท

4.คา่ครือ่งวดัความดันลหติ ดจิติอล จ านวน

 5 ครือ่งๆละ1,800 บาท ป็นงนิ 9,000บาท

5.คา่ถบตรวจน ้าตาล฿นลอืดจ านวน 2 

กลอ่งๆละ 2,000 บาท ป็นงนิ 4,000 บาท  

  6.คา่จา้งหมาป้ายเวนลิบคุคลตน้บบ 

จ านวน 4 ผน่ๆละ 600 บาท ป็นงนิ 2,400

 บาท

7.คา่อาหารวา่ง/ครือ่งดืม่ประชมุชงิ

ปฏบิัตกิารวิคราะหปั์ญหา/ปัจจัย พือ่หา

นวทางการกเ้ขปัญหากลุม่ป้าหมายทีเ่ม่

สามารถปรับปลีย่นละควบคมุรคเมเ่ด ้

จ านวน 30 คนๆละ 30บาท ป็นงนิ 900 บาท

รวมป็นงนิทัง้ส ิน้ 34,000 บาท

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่3

 ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเม่

ตดิตอ่ที่

ส าคัญ

3.ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิงาน

ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเม่

ตดิตอ่ที่

ส าคัญ

กลุม่สีย่ง

รคบาหวาน

ปีงบประมาณ 

2562 เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม ละ 

เดรั้บการตรวจ

น ้าตาลซ ้า

กลุม่สีย่งรคบาหวาน

ปีงบประมาณ 2562 เดรั้บการ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรมละ เดรั้บ

การตรวจน ้าตาลซ ้า

รอ้ยละของกลุม่

สีย่ง

รคบาหวาน

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม ≥ 80

1.จัดกจิกรรมปรับปลีย่นพฤตกิรรม฿นกลุม่

สีย่งรคบาหวาน ปีงบประมาณ 2562 

ชงิรกุ฿นชมุชนทัง้รายบคุคลละรายกลุม่

ยอ่ย฿นชมุชนดว้ยหลัก 3อ.3ส. ละ

ประมนิความรอบรูด้า้นการพฤตกิรรมจาก

กลุม่งานสขุศกึษา ละมกีารตรวจประมนิ

น ้าตาลซ ้า

กลุม่สีย่ง

รคบาหวาน

26 เม฿่ชง่บประมาณ 0 0 ตลุาคม 

2562-

กันยายน 

2563

ลลติา 

บญุงาม

ทมีมอืง

สงิห ์4 

(กลุม่งาน

วชกรรม

สังคม)

1.กลุม่สีย่งรค

ความดันลหติสงู

ปีงบประมาณ 

2562 เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม ละ 

เดรั้บการตรวจวดั

ความดันลหติ ซ ้า

กลุม่สีย่งรคความดันลหติสงู

ปีงบประมาณ 2562 เดรั้บการ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรมรายบคุคล

ละรายกลุม่ยอ่ย฿นชมุชน 

ละ เดรั้บการตรวจวดัความดัน

ลหติซ ้า ≥รอ้ยละ 90

รอ้ยละของกลุม่

สีย่งรความดัน

ลหติสงูเดรั้บ

การปรับปลีย่น

พฤตกิรรม ≥ 80

1.จัดกจิกรรมปรับปลีย่นพฤตกิรรม฿นกลุม่

สีย่งรคความดันลหติสงูปีงบประมาณ 

2562 ชงิรกุ฿นชมุชน ทัง้รายบคุคลละ

รายกลุม่ยอ่ย฿นชมุชนดว้ยหลัก 3อ.3ส. 

ละประมนิความรอบรูด้า้นการพฤตกิรรม

จากกลุม่งานสขุศกึษา ละมกีารตรวจ

ประมนิความดันลหติซ ้า (Home BP)

กลุม่สีย่งรคความ

ดันลหติสงู

584 เม฿่ชง่บประมาณ 0 0 ตลุาคม 

2562-

กันยายน 

2563

ลลติา 

บญุงาม

ทมีมอืง

สงิห ์4 

(กลุม่งาน

วชกรรม

สังคม)

บันทกึขอ้มลูการคัดกรองรคบาหวานละ

ความดันลหติสงู    ละบันทกึขอ้มลูการ

วดัซ ้า ละคยีข์อ้มงู Home BP ฿น Hos XP

 ละระบบรายงาน HDC

  ประชาชนอาย ุ15 

ปีขึน้เป

 8,100 

คน

คา่ตอบทนงานปฏบิัตงิานนอกวลาราชการ

พือ่บันทกึขอ้มลูการคัดกรองตามระบบ HDC

38,640 ตาม

ผน

งนิ

บ ารงุ   

ปี 2563

ตลุาคม 

2562-

กันยายน 

2563

38,640  บาท ลลติา 

บญุงาม

ทมีมอืง

สงิห ์4

(กลุม่งาน

วชกรรม

สังคม)
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(1)

ยุทธศา

สตร์

(2)

แผนงาน

(3)

โครงการ

(4)

ตวัชีว้ดั
ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ

จ านวนเงนิ

(บาท)

แหลง่

งบประม

าณ

ระบเุดอืน

ทีด่ าเนนิการ

งบประมาณที่

ใช้

(13)

หนว่ยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสุขจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี      งานยุทธศาสตร ์     þ

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
(5)

แผนงาน/

โครงการ

(6)

วตัถปุระสงค์

(7)

ตวัชีว้ดั

(8)

กจิกรรมส าคญั

(9) (10) (11)
(12)

ผูร้บัผดิช

อบ

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่3

 ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเม่

ตดิตอ่ที่

ส าคัญ

1.กลุม่สีย่ง

รคความดัน

ลหติสงู

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจวดั

ความดัน

ลหติ ซ ้า

ครงการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรมตามหลัก

 3 อ 3 ส ปี 2563

กลุม่สีย่งรคความดันลหติสงู

ปีงบประมาณ 2562 เดรั้บการ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรม ละ เดรั้บ

การตรวจวดัความดันลหติซ ้า

เมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ

 90

1.จัดกจิรรมปรับปลีย่นพฤตกิรรมละ

ตรวจวดัความดันลหติซ ้า฿นประชากรกลุม่

สีย่งรคความดันลหติสงู

กลุม่สีย่งรคความ

ดันลหติสงู

93 คน 1.คา่อาหารละอาหารวา่ง฿นการจัดกจิกรรม

ปรับปลีย่นพฤตกิรรม 9,000บาท

2.คา่วสัด ุ6,000บาท     

รวมทัง้ส ิน้ 15,000บาท

15000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพฯ

พย.62-กย.

63

ชมรม อส

ม.

ทมีมอืง

สงิห ์5

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่3

 ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเม่

ตดิตอ่ที่

ส าคัญ

1.กลุม่สีย่ง

รคบาหวาน

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจ

น ้าตาลซ ้า

2.กลุม่สีย่ง

รคความดัน

ลหติสงู

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจวดั

ความดัน

ลหติ ซ ้า

ครงการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรมตามหลัก

 3 อ 3 ส ปี 2563

1. พือ่฿หป้ระชาชนกลุม่อาย ุ15 ปี

ขึน้เปเดรั้บความรู฿้นการดูล

สขุภาพ มพีฤตกิรรมสขุภาพที่

ถูกตอ้งหมาะสม

2.พือ่ลดอัตราผูป่้วยรคบาหวาน

ละรคความดันลหติสงูราย฿หม่

3.พือ่฿หป้ระชากรกลุม่สีย่งสงูทกุ

คนขา้สูก่ระบวนการปรับปลีย่น

พฤตกิรรมสขุภาพ

4.พือ่ลดภาวะทรกซอ้น฿นผูป่้วย

รคบาหวานละความดันลหติสงู

1.กลุม่สีย่ง

รคบาหวาน

ปีงบประมาณ 

2562 เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม ละ 

เดรั้บการตรวจ

น ้าตาลซ ้า

2.กลุม่สีย่งรค

ความดันลหติสงู

ปีงบประมาณ 

2562 เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม ละ 

เดรั้บการตรวจวดั

ความดันลหติ ซ ้า

1.จัดอบรมพือ่ปรับปลีย่นพฤตกิรรม(ดว้ย

หลัก 3 อ 3 ส)ทัง้ระดับบคุคลละกลุม่

สีย่งรคบาหวาน ละตรวจน ้าตาลซ ้า 

฿นพืน้ทีต่ าบลหัวเผ ่จ านวน 2 ครัง้

2.จัดอบรมพือ่ปรับปลีย่นพฤตกิรรมทัง้

ระดับบคุคลละกลุม่สีย่งรคความดัน

ลหติสงู ละตรวจวดัความดันลหติซ ้า

฿นพืน้ทีต่ าบลหัวเผ ่จ านวน 2 ครัง้

3.วดัความดันลหติทีบ่า้น Home Blood 

Pressure Monitoring:HBPM)฿น

ประชาชนกลุม่สงสัยป่วยรคความดัน

ลหติสงู ปี 63

4.จัดกจิกรรมสง่สรมิการออกก าลังกาย

ดยการตน้อรบคิทีร่พ.สต.หัวเผ่

กลุม่สีย่ง

รคบาหวานละ

ความดันลหติสงู

113 1.คา่อาหารวา่งครือ่งดืม่ อาหารกลางวนั 

13,560 บาท

2.คา่ตอบทนผูน้ าการออกก าลังกาย 

12,600 บาท

3.คา่สมนาคณุวทิยากร 2,400 บาท

4.คา่วสัดอุบรม 3,440 บาท

32000 กองทนุ ม.ย.-ก.ย.63 น.ส.

รววีรรณ  

สวา่งกว้

ทมีมอืง

สงิห ์6

(รพ.สต.

พธิช์ัย 1)

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่3

 ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเม่

ตดิตอ่ที่

ส าคัญ

1.กลุม่สีย่ง

รคบาหวาน

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจ

น ้าตาลซ ้า

2.กลุม่สีย่ง

รคความดัน

ลหติสงู

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจวดั

ความดัน

ลหติ ซ ้า

ครงการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรมสขุภาพ

กลุม่สีย่งตอ่รค

บหวานละความ

ดันลหติสงู

1.พือ่ปรับปลีย่นพฤตกิรรม

สขุภาพ฿นกลุม่ป้าหมายที่สีย่งตอ่

รคบาหวานละความดันลหติสงู

 ฿หม้คีวามรู฿้นการดูลตนอง

เม฿่หป่้วยป็นรคฯ

2.พือ่ป็นกนน า฿นการ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรมกลุม่สีย่งตอ่

รคบหวาน ความดันลหติสงู

3.พือ่฿หป้ระชาชนต าบลหัวเผม่ี

พฤตกิรรมการดูลสขุภาพทีถู่กตอ้ง

1.กลุม่สีย่ง

รคบาหวาน

ปีงบประมาณ 

2562 เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม ละ 

เดรั้บการตรวจ

น ้าตาลซ ้า

2.กลุม่สีย่งรค

ความดันลหติสงู

ปีงบประมาณ 

2562 เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม ละ 

เดรั้บการตรวจวดั

ความดันลหติ ซ ้า

1.จัดอบรมพือ่ปรับปลีย่นพฤตกิรรม(ดว้ย

หลัก 3 อ 3 ส)ทัง้ระดับบคุคลละกลุม่

สีย่งรคบาหวาน ละตรวจน ้าตาลซ ้า 

฿นพืน้ทีต่ าบลหัวเผ ่จ านวน 2 ครัง้

2.จัดอบรมพือ่ปรับปลีย่นพฤตกิรรมทัง้

ระดับบคุคลละกลุม่สีย่งรคความดัน

ลหติสงู ละตรวจวดัความดันลหติซ ้า

฿นพืน้ทีต่ าบลหัวเผ ่จ านวน 2 ครัง้

3.วดัความดันลหติทีบ่า้น Home Blood 

Pressure Monitoring:HBPM)฿น

ประชาชนกลุม่สงสัยป่วยรคความดัน

ลหติสงู ปี 63

4.จัดกจิกรรมสง่สรมิการออกก าลังกาย

ดยการตน้อรบคิทีร่พ.สต.หัวเผ่

กลุม่สีย่ง

รคบาหวานละ

ความดันลหติสงู

100 1.คา่อาหารวา่งครือ่งดืม่ อาหารกลางวนั 

31300 บาท

2.คา่สมนาคณุวทิยากร 4,200 บาท

4.คา่วสัดอุบรม 1,500 บาท

37000 กอง

ทนุสปส

ช.

ต าบล

หัวเผ่

ม.ย.-ก.ย.63 37,000 จ.อ.ชค

ชัย คง

สมบญุ

ทมีมอืง

สงิห ์6

(รพ.สต.

หัวเผ)่
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(1)

ยุทธศา

สตร์

(2)

แผนงาน

(3)

โครงการ

(4)

ตวัชีว้ดั
ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ

จ านวนเงนิ

(บาท)

แหลง่

งบประม

าณ

ระบเุดอืน

ทีด่ าเนนิการ

งบประมาณที่

ใช้

(13)

หนว่ยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสุขจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี      งานยุทธศาสตร ์     þ

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
(5)

แผนงาน/

โครงการ

(6)

วตัถปุระสงค์

(7)

ตวัชีว้ดั

(8)

กจิกรรมส าคญั

(9) (10) (11)
(12)

ผูร้บัผดิช

อบ

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่4

 ลดปัจจัย

สีย่งดา้น

สขุภาพละ

บรหิาร

จัดการ

สิง่วดลอ้ม

฿ห้อือ้ตอ่

การมี

สขุภาพดี

รงรยีนทีม่ี

 อสม.นอ้ย

ครงการอย.นอ้ย

สขุภาพดีริม่ที่

รงรยีน

พือ่฿หนั้กรยีนมคีวามรูค้วามขา้฿จ

กีย่วกับผลติภัณฑส์ขุภาพละ

สามารถลอืกซือ้ ลอืกบริภคเด ้

อยา่งถูกตอ้งละสามารถ฿ชช้ดุ

ทดสอบสารปนป้ือน฿นอาหารเด ้

อยา่งถูกตอ้ง

อบรม฿หค้วามรู้รือ่งการทดสอบสาร

ปนป้ือน฿นอาหาร

นักรยีนรงรยีน฿น

สังกัดทศบาลมอืง

สงิหบ์รุ ีละรงรยีน

วดัตกึราชา

70 คน 47350 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

มกราคม 63

 – 

สงิหาคม 63

กอง

สาธารณสุ

ขละ

สิง่วดลอ้

ม

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนงานที ่4

 ลดปัจจัย

สีย่งดา้น

สขุภาพละ

บรหิาร

จัดการ

สิง่วดลอ้ม

฿ห้อือ้ตอ่

การมี

สขุภาพดี

รงรยีนทีม่ี

 อสม.นอ้ย

ครงการอบรม

ผูน้ านักรยีน

สง่สรมิสขุภาพ 

ประจ าปี 2563

1.พือ่฿หนั้กรยีนทราบถงึบทบาท

ผูน้ านักรยีนสง่สรมิสขุภาพ

2.พือ่สง่สรมิการรยีนรูด้า้นการ

สง่สรมิสขุภาพตามฐานการรยีนรู ้

ตา่งๆ 

1.อบรม฿หค้วามรู้รือ่งบทบาทนักรยีน

สง่สรมิสขุภาพ

2.บง่กลุม่ขา้ฐานท ากจิกรรม

กนน านักรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่5 

จ านวน 60 คน

60 คน 30000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

มกราคม 63

 – 

สงิหาคม 63

กอง

สาธารณสุ

ขละ

สิง่วดลอ้

ม

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนที ่5 

สง่สรมิการ

มสีว่นรว่ม

ของภาคี

ครอืขา่ย

ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิการ

พัฒนา

คณุภาพ

ชวีติระดับ

อ าภอทีม่ี

คณุภาพ

การพัฒนา

คณุภาพชวีติระดับ

อ าภอทีม่คีณุภาพ

1  พือ่พัฒนาทักษะบรหิารจัดการ

ผนพัฒนาคณุภาพชวีติก่

คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ

ชวีติระดับอ าภอ

2  พือ่พัฒนาศักยภาพการสรา้ง

สขุภาวะระดับพืน้ที่ก่

คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชวีติ

ระดับอ าภอ

3  พือ่สนับสนุนการท างานรว่ม

ของคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ

ชวีติระดับอ าภอตาม

บรบิทของพืน้ที ่

1.ผนการ

พัฒนา/กเ้ข

ปัญหาคณุภาพ

ชวีติ อยา่งนอ้ย 2

 ประด็น 

2.สรปุผลการ

พัฒนาคณุภาพ

ชวีติ อยา่งนอ้ย 2

 ประด็น

3.อ าภอผา่น

กณฑก์าร

ประมนิการ

พัฒนาคณุภาพ

ชวีติทีม่คีณุภาพ

  

1.ประชมุคณะกรรมการ

พัฒนาคณุภาพชวีติระดับอ าภอพือ่

ก าหนดผนงานละป้าหมาย฿นการ

พัฒนาคณุภาพชวีติ฿ห้หมาะสมกับสภาพ

ขอ้ท็จจรงิละสภาพปัญหา฿นพืน้ที่

2.ประชมุวิคราะหข์อ้มลูละประมนิ

สถานการณ์฿นพืน้ที่พือ่ก าหนดประด็น

การพัฒนา/กเ้ขปัญหา

3.ประชมุจัดท าผนพัฒนา/กเ้ขปัญหา

ตามประด็น 

อยา่งนอ้ย 2 ประด็น

1.คณะกรรมการ

2.ทมีผูจั้ด

50 คน  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

1. คา่บีย้ประชมุประธานละลขานุการ 

จ านวน 2 คน x 500 บาท ป็นงนิ 1,000 

บาท

2. คา่บีย้ประชมุกรรมการ จ านวน 19 คน 

x 300 บาท ป็นงนิ 5,700 บาท

3. คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่ จ านวน 25 คน 

x 25 บาท x 2 มือ้ ป็นงนิ 1,250 บาท

4. คา่อาหารกลางวนั จ านวน 25 คน 

x 70 บาท ป็นงนิ 1,750 บาท

รวมป็นงนิ 9,700 บาท

30,000 สป.สธ. ต.ค.62 - 

ก.ย.63

นางสาว

บญุสง่  

อม

ประดษิฐ

สสอ.

มอืง

สงิหบ์รุี
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(1)

ยุทธศา

สตร์

(2)

แผนงาน

(3)

โครงการ

(4)

ตวัชีว้ดั
ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ

จ านวนเงนิ

(บาท)

แหลง่

งบประม

าณ

ระบเุดอืน

ทีด่ าเนนิการ

งบประมาณที่

ใช้

(13)

หนว่ยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสุขจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี      งานยุทธศาสตร ์     þ

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
(5)

แผนงาน/

โครงการ

(6)

วตัถปุระสงค์

(7)

ตวัชีว้ดั

(8)

กจิกรรมส าคญั

(9) (10) (11)
(12)

ผูร้บัผดิช

อบ

 1. คา่บีย้ประชมุประธานละลขานุการ 

จ านวน 2 คน x 500 บาท ป็นงนิ 1,000 

บาท

2. คา่บีย้ประชมุกรรมการ จ านวน 19 คน 

x 300 บาท ป็นงนิ 5,700 บาท

3. คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่ จ านวน 25 คน 

x 25 บาท x 2 มือ้ ป็นงนิ 1,250 บาท

4. คา่อาหารกลางวนั จ านวน 25 คน 

x 70 บาท ป็นงนิ 1,750 บาท

รวมป็นงนิ 9,700 บาท

 ครงการ

สรมิสรา้งศักยภาพ

พือ่การขับคลือ่น

สขุภาวะระดับพืน้ที่

 กค่ณะกรรมการ

พัฒนาคณุภาพ

ชวีติระดับอ าภอ 

(พชอ.)

1  พือ่พัฒนาทักษะการบรหิาร

จัดการผนพัฒนาคณุภาพชวีติก่

คณะกรรมการพัฒนา

คณุภาพชวีติระดับอ าภอ

2  พือ่พัฒนาศักยภาพการสรา้ง

สขุภาวะระดับพืน้ที่ก่

คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชวีติ

ระดับอ าภอ

3  พือ่สนับสนุนการท างานรว่มกัน

ของคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ

ชวีติระดับอ าภอ

ตามบรบิทของพืน้ที ่

1 คณะกรรมการ

พัฒนาคณุภาพ

ชวีติระดับอ าภอ

สามารถบรหิาร

วางผนก าหนด

ประด็น

สขุภาวะ฿นอ าภอ 

2 อ าภอมี

ผนพัฒนา

คณุภาพชวีติ

ระดับอ าภอที่

สอดคลอ้งกับ

บรบิทพืน้ที่ดย฿ช ้

งบประมาณจาก

ทกุหง่ 

3 อ าภอบรรลผุล

การพัฒนา/กเ้ข

ปัญหาคณุภาพ

ชวีติ อยา่งนอ้ย 2

 ประด็น

1 พัฒนาศักยภาพการบรหิารจัดการสขุ

ภาวะระดับพืน้ที่กค่ณะกรรมการพัฒนา

คณุภาพชวีติระดับอ าภอ

 • การบรหิารจัดการตามวงจรของการ

วางผน 

 • การวิคราะหข์อ้มลูประมนิสถานการณ์ 

สขุภาวะระดับพืน้ที่พือ่ก าหนดประด็น

•  การตดิตามประมนิผล “การพัฒนา

คณุภาพชวีติ”

2. มกีระบวนการพจิารณาประด็นละ

พัฒนาผนพัฒนาคณุภาพชวีติระดับ

อ าภอทีส่อดคลอ้งกับบรบิทพืน้ที ่       

3 ด านนิการพัฒนาคณุภาพชวีติประชาชน

฿นอ าภอดว้ยการน ารว่มละบรูณาการ

ภารกจิการปฏบิัตงิานระหวา่งภาคสว่นตา่งๆ

                                               

4 ประชมุสรปุท ารายงานผลการด านนิงาน 

“ผนพัฒนาคณุภาพชวีติ”

1.ผูร้ว่มประชมุ 

จ านวน  25  คนจัด

กจิกรรม จ านวน  1  

ครัง้

2.ผูร้ว่มประชมุ 

จ านวน  25  คนจัด

กจิกรรม จ านวน  1  

ครัง้

3.ผูร้ว่มประชมุ 

จ านวน  25  คนจัด

กจิกรรม จ านวน  1  

ครัง้                      

    4.ผูร้ว่มประชมุ 

จ านวน  40  คน

(คณะกรรมการทมีผู ้

จัด ละคณะท างาน

ตามประด็นฯ) จัด

กจิกรรม จ านวน  1  

ครัง้

115 คน 1. คา่ตอบทนประธานละลขานุการ

จ านวน 2 คน x 500 บาท 

ป็นงนิ 1,000 บาท

2. คา่ตอบทนกรรมการ จ านวน 19 คน 

x 300 บาท ป็นงนิ 5,700 บาท

3. คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่ 

จ านวน 25 คน x 25 บาท x 2 มือ้ 

ป็นงนิ 1,250 บาท

4. คา่อาหารกลางวนั จ านวน 25 คน 

x 70 บาท ป็นงนิ 1,750 บาท

รวมป็นงนิ 9,700 บาท

1. คา่ตอบทนประธานละลขานุการ

จ านวน 2 คน x 500 บาท 

ป็นงนิ 1,000 บาท

25,000 สป.สธ. ต.ค.62- 

ก.ย.63

25,000 บาท สสอ.

มอืง

สงิหบ์รุี

2. คา่ตอบทนกรรมการ จ านวน 19 คน 

x 300 บาท ป็นงนิ 5,700 บาท

3. คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่ 

จ านวน 25 คน x 25 บาท x 2 มือ้ 

ป็นงนิ 1,250 บาท

4. คา่อาหารกลางวนั จ านวน 25 คน 

x 70 บาท ป็นงนิ 1,750 บาท

รวมป็นงนิ 9,700 บาท

1. คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่ 

จ านวน 40 คน x 25 บาท x 2 มือ้ 

ป็นงนิ 2,000 บาท

2. คา่อาหารกลางวนั จ านวน 00 คน 

x 70 บาท ป็นงนิ 2,800 บาท

3. คา่วสัด ุป็นงนิ 800 บาท

รวมป็นงนิ 5,600 บาท
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(1)

ยุทธศา

สตร์

(2)

แผนงาน

(3)

โครงการ

(4)

ตวัชีว้ดั
ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ

จ านวนเงนิ

(บาท)

แหลง่

งบประม

าณ

ระบเุดอืน

ทีด่ าเนนิการ

งบประมาณที่

ใช้

(13)

หนว่ยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสุขจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี      งานยุทธศาสตร ์     þ

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
(5)

แผนงาน/

โครงการ

(6)

วตัถปุระสงค์

(7)

ตวัชีว้ดั

(8)

กจิกรรมส าคญั

(9) (10) (11)
(12)

ผูร้บัผดิช

อบ

การพัฒนา

คณุภาพชวีติระดับ

อ าภอทีม่คีณุภาพ

1.สนับสนุนละอ านวยความ

สะดวกดา้นขอ้มลูละการ

ด านนิงานของ พชอ.                 

       2.ประชาสัมพันธห์รอื

ผยพรข่อ้มลูกีย่วกับการ

ด านนิการตา่งๆ        

3.จัดท าผน ป้าหมาย ทศิทาง 

ละยทุธศาสตร฿์นการพัฒนาคณุ

ภพ่ชวีติ฿นพืน้ที่

1.พือ่สนับสนุน

การขับคลือ่น

การด านนิงาน

พัฒนาคณุภาพ

ชวีติระดับอ าภอ

(พชอ.)

1.พือ่สนับสนุนการขับคลือ่นการ

ด านนิงานพัฒนาคณุภาพชวีติระดับอ าภอ

(พชอ.)

1.คณะกรรมการ  

พชอ.            2.

ทมีผูจั้ด       3.

คณะกรรมการ

กองทนุพัฒนา

คณุภาพชวีติ

ประชาชนอ าภอ

มอืงสงิหบ์รุี

21 คน 1.คา่วสัดสุ านักงาน จ านวน 10,000 บาท 10,000 ส านัก

สนับสนุ

นระบบ

สขุภาพ

ปฐมภมูิ

 

ส านักงา

นปลัดกร

ะทรวง

สาธารณ

สขุ

ต.ค.62 - 

ก.ย.63

นางสาว

บญุสง่  

อม

ประดษิฐ

สสอ.

มอืง

สงิหบ์รุี

ครงการ

ขับคลือ่นกลเก

ลการป้องกันการ

บาดจ็บจาก

การจราจร จังหวดั

สงิหบ์รุ ี(กเ้ข

ประด็นปัญหา

จากคณะกรรมการ

พชอ.)

๑ พือ่พัฒนาศักยภาพการ

สอบสวนการบาดจ็บจากอบุัติหตุ

ทางถนนบบสหวชิาชพีระดับ

อ าภอ  ทีม่ีกณฑ์สีย่งสงูละ

สีย่งสงูมาก

 ๒ พือ่พัฒนาขับคลือ่นกลเก

ศนูยป์ฏบิัตกิารความปลอดภัยทาง

ถนนอ าภอทีม่ีกณฑ์สีย่งสงูละ

สีย่งสงูมากละผลักดัน฿ห้กดิ

ศนูยป์ฏบิัตกิารความปลอดภัยทาง

ถนนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

 ๓ พือ่การสง่สรมิวฒันธรรมการ

ขับขีป่ลอดภัย฿นสถานศกึษาของ

อ าภอทีม่ีกณฑ์สีย่งสงูละ   

สีย่งสงูมาก

1.กลุม่ป้าหมาย

ขา้รว่มประชมุ

ชงิปฏบิัตกิาร

พัฒนาระบาด

วทิยาดา้นการ

วิคราะห์

สถานการณ์ละ

การ฿ช้ครือ่งมอื ๕

 ชิน้กับการ

ขับคลือ่นกลเก

การป้องกันการ

บาดจ็บจาก

การจราจรระดับ

อ าภอละต าบล 

รอ้ยละ 80     

2.กลุม่ป้าหมาย

ขา้รว่มประชมุ

ลกปลีย่นรยีนรู ้

คณะกรรมการ

ศนูยป์ฏบิัตกิาร

ความปลอดภัย

ทางถนนระดับ

ระดับอ าภอละ

1. จัดประชมุชี้จงนยบายละผนการ

ด านนิงานปี 2563 กผู่รั้บผดิชอบงาน

อบุัติหตทุางถนนของคณะกรรม

บรหิารงานสาธารณสขุระดับอ าภอ

ป้าหมาย

2. ประชมุชงิปฏบิัตกิารพัฒนาระบาด

วทิยาดา้นการวิคราะหส์ถานการณ์ละการ

฿ช้ครือ่งมอื 5 ชิน้กับการขับคลือ่นกลเก

การป้องกันการบาดจ็บจากการจราจร

ระดับอ าภอละต าบล 

3.ประชมุลกปลีย่นรยีนรูค้ณะกรรมการ

ศนูยป์ฏบิัตกิารความปลอดภัยทางถนน

ระดับระดับอ าภอละต าบล”

4. ประชมุตดิตามวิคราะหส์ถานการณ์การ

บาดจ็บละสยีชวีติจากอบุัติหตทุางถนน

ละตดิตามมาตรการป้องกันการบาดจ็บ

จากอบุัติหตทุางถนนระดับอ าภอละต าบล

1.คณะกรรมการ

ศนูยป์ฏบิัตกิารความ

ปลอดภัยทางถนน

ระดับอ าภอ 

2.จา้หนา้ทีส่ังกัด

กระทรวงสาธารณสขุ

฿นรงพยาบาล ละ

ส านักงาน

สาธารณสขุอ าภอ   

     

3.นักรยีน฿น

สถานศกึษา฿น

อ าภอทีม่ีกณฑ์

สีย่งสงูละสีย่งสงู

มาก

160 1. ประชมุชงิปฏบิัตกิารพัฒนาระบาดวทิยา

ดา้นการวิคราะหส์ถานการณ์ละ            

การ฿ช้ครือ่งมอื 5 ชิน้กับการขับคลือ่น

กลเกการป้องกันการบาดจ็บจากการจราจร

ระดับอ าภอละต าบลรายละอยีดคา่฿ชจ้า่ย

 ดังนี้

1.1 คา่อาหารกลางวนั อาหารวา่ง ละ

ครือ่งดืม่จ านวน 40 คนๆละ 2 วนัๆ ละ 1 

มือ้ๆ ละ 120 บาทตอ่คนป็นงนิ  9,600บาท

1.2.คา่coaching การสอบสวนอบุัติหตุ

จราจร จ านวน 6 หตุๆ ละ 1,000 บาท         

ป็นงนิ  6,000 บาท

48,800 ส านักงา

นป้อง

กัน

ควบคมุ

รคที ่๔

 

จังหวดั

สระบรุี

ต.ค.62- 

ก.ย.63

นางสาว

บญุสง่  

อม

ประดษิฐ

สสอ.

มอืง

สงิหบ์รุี

3.กลุม่ป้าหมาย

ขา้รว่มประชมุ

ชงิปฏบิัตกิารการ

สง่สรมิการขับขี่

ปลอดภัยถูกวนัิย

จราจร฿น

สถานศกึษา รอ้ย

ละ 80               

       4.ประชมุ

ตดิตามวิคราะห์

สถานการณ์การ

บาดจ็บละ

สยีชวีติจาก

อบุัติหตทุางถนน

ละตดิตาม

มาตรการป้องกัน

การบาดจ็บจาก

อบุัติหตทุางถนน

ระดับอ าภอละ

ต าบล

รอ้ยละ 80

5 ประชมุตดิตามวิคราะหส์ถานการณ์การ

บาดจ็บละสยีชวีติจากอบุัติหตทุางถนน

ละตดิตามมาตรการป้องกันการบาดจ็บ

จากอบุัติหตทุางถนนระดับอ าภอละต าบล

 6 ประชมุชงิปฏบิัตกิารการสง่สรมิการขับ

ขีป่ลอดภัยถูกวนัิยจราจร฿นสถานศกึษา

  7 สรปุละรายงานผลการด านนิงาน

1.3.คา่วสัด ุ ป็นงนิ  2,200 บาท 2.ประชมุ

ลกปลีย่นรยีนรูค้ณะกรรมการศนูย์

ปฏบิัตกิารความปลอดภัยทางถนนระดับ

ระดับอ าภอละต าบล รายละอยีดคา่฿ชจ้า่ย

 ดังนี้

1.1 คา่อาหารกลางวนั อาหารวา่ง ละ

ครือ่งดืม่จ านวน 40 คนๆ  ละ ๑ มือ้ๆ ละ 

120 บาทตอ่คนป็นงนิ  4,800 บาท

3.ประชมุชงิปฏบิัตกิารการสง่สรมิการขับขี่

ปลอดภัยถูกวนัิยจราจร฿นสถานศกึษา

รายละอยีดคา่฿ชจ้า่ย ดังนี้

1.1 คา่อาหารกลางวนั อาหารวา่ง ละ

ครือ่งดืม่จ านวน ๒ รุน่ๆ ละ 40 คนๆ ละ 

1 มือ้ๆ ละ 120 บาทตอ่คนป็นงนิ  9,600 

บาท

-คา่วสัด ุป็นงนิ 2,2 00 บาท

4.ประชมุตดิตามวิคราะหส์ถานการณ์การ

บาดจ็บละสยีชวีติจากอบุัติหตทุางถนน

ละตดิตามมาตรการป้องกันการบาดจ็บ

จากอบุัติหตทุางถนนระดับอ าภอละต าบล

-คา่อาหารกลางวนั อาหารวา่ง ละครือ่งดืม่

จ านวน 30 คนๆละ 4 ครัง้ๆ ละ 1 มือ้ๆละ 120

 บาท ป็นงนิ 14,400 บาท
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(1)

ยุทธศา

สตร์

(2)

แผนงาน

(3)

โครงการ

(4)

ตวัชีว้ดั
ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ

จ านวนเงนิ

(บาท)

แหลง่

งบประม

าณ

ระบเุดอืน

ทีด่ าเนนิการ

งบประมาณที่

ใช้

(13)

หนว่ยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสุขจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี      งานยุทธศาสตร ์     þ

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
(5)

แผนงาน/

โครงการ

(6)

วตัถปุระสงค์

(7)

ตวัชีว้ดั

(8)

กจิกรรมส าคญั

(9) (10) (11)
(12)

ผูร้บัผดิช

อบ

PP&P 

E.

(งบประ

มาณ/

ประเภ

ทงบ)

ผนที ่6 

พัฒนาระบบ

การตอบต ้

ภาวะฉุกฉนิ

ละภัย

สขุภาพ

ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิการ

พัฒนา

คณุภาพ

ชวีติระดับ

อ าภอทีม่ี

คณุภาพ

ครงการพัฒนา

ศักยภาพการ

จัดการภาวะ

ฉุกฉนิดา้น

สาธารณสขุ(Public

 Health 

Emergency 

Management : 

FHEM) จังหวดั

สงิหบ์รุ ีปี 2563

1.สรา้งทมีตอบตภ้าวะฉุกฉนิ

2.พัฒนาศักยภาพทมี JIT/SAT 

ทกุระดับ฿หม้คีวามขม้ข็ง

EOC ระดับ

จังหวดั/อ าภอ

สามารถ

ปฏบิัตงิานเดจ้รงิ

1.ประชมุชงิปฏบิัตกิาร฿หค้วามรู้กีย่วกับ

ศนูยป์ฏบิัตกิารภาวะฉุกฉนิทางสาธารณสขุ

2.จัดฝึกปฏบิัตซิอ้มผนบบบนตะ๊ 

(Table Top Exercise) ละฝึกซอ้มผน

บบสมอืนจรงิ  3.รายงานการสังคราะห์

รคละภัยสขุภาพ

คณะกรรมการ EOC

ทมี SAT ละ JIT

150 คน 1.คา่ตอบทนวทิยากร จ านวน 2 คน x 7 

ชัว่มง x 2 วนั x 600 บาท ป็นงนิ 16,800

 บาท

2.คา่อาหารวา่งพรอ้มครือ่งดืม่ 150 คน x 20

 บาท x 2 มือ้ ป็นงนิ 6,000 บาท

3.คา่อาหารกลางวนั 150 คน x 40 บาท x 1

 มือ้ ป็นงนิ 6,000 บาท

3.คา่ดนิทางวทิยากร ป็นงนิ 8,000 บาท

4.คา่ทีพั่กวทิยากร ป็นงนิ 2,000 บาท

5.คา่วสัดอุปุกรณ์ ป็นงนิ 5,000 บาท

43,800 งนิบ ารงุ ต.ค.62-กย.

63

วชกรรม

สังคม

รพ.สงิหบ์รุี

1,754,830
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(1) 

ยทุธศ

าสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครงการ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ชง้บประมาณ จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที฿่ช ้

ยทุธศ

า

สตร์

ที ่2 

การ

พัฒน

า

ระบบ

บรกิาร

  

Servi

ce 

Excell

ence

ผนที ่

2.การ

พัฒนา

ระบบ

บรกิาร

สขุภาพ

 สาขา

รคเม่

ตดิตอ่

ครงการ

ร่วม฿จ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม

ละดูล

สขุภาพ 

บบวถิี

เทยพือ่

คน  บาง

กระบอื

อายยุนื

KPI อัตราการตายจาก

รคบาหวานละความ

ดันลหติสงูลดลง       

 KPI รอ้ยละความพกิาร

จากภาวะทรกซอ้น

ของผูป่้วยบาหวาน/

ความดันลหติสงู(ตา 

ทา้)ลดลง        

                      PI

รอ้ยละผูป่้วยบาหวาน

ควบคมุน ้าตาลเดด้ี

                      

ครงการ

ร่วม฿จ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม

ละดูล

สขุภาพ 

บบวถิี

เทยพือ่

คน  บาง

กระบอื

อายยุนื

พือ่ลดภาวะทรกซอ้น฿น

กลุม่ผูป่้วยบาหวานละ

ความดันลหติสงู

 ประมนิภาวะสขุภาพ เด้ก ่  ชัง่

น ้าหนัก วัดสว่นสงู วัดรอบอว วัด

ความดันลหติท าบบประมนิ

ความรอบรูด้า้นสขุภาพละ

พฤตกิรรมสขุภาพ    (Pre-test)    

 อบรม฿หค้วามรู฿้นรือ่งการ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรมตามหลัก 3อ

 3ส , สมนุเพรลดความดันลหติ

ละลดน ้าตาล฿นลอืด , การ

ป้องกันละการสงักตอาการ

สดงภาวะทรกซอ้นทางตา เต 

ทา้ รคหัว฿จ รคหลอดลอืด

สมอง , การบง่ระดับความ

จ็บป่วยดว้ยปิงปอง 7ส ี การฝึก

สมาธิละการสรา้งสขุภาพจติทีด่ ี

ดย฿ชห้ลักธรรม มพีระสงฆม์า

สดงพระธรรมทศนาขา้ฐานการ

รยีนรู้บง่ป็น

 3 ฐานคอื ฐานที ่1  อาหารที่

หมาะสม (มดลอาหาร) ละ

การดฉูลากอาหาร 

ผูป่้วยคมุ

น ้าตาลเมเ่ด ้

(HbA1C≥7)

90 คน คา่จา้งหมาท าคูม่อืการปรับปลีย่น

พฤตกิรรมละการดูลสขุภาพบบ

วถิเีทยจ านวน         90 ลม่ๆละ 30

 บาท  ป็นงนิ 2,700 บาท

คา่ตอบทนวทิยากร฿นการ฿หค้วามรู ้

 วันละ 6 ชม. ชัว่มงละ 600 บาท    

 ป็นงนิ 3,600 บาท                    

            คา่อาหารกลางวันละ

อาหารวา่ง 2มือ้วันละ  120 บาท 90

 คน     ป็นงนิ 10,800 บาท  คา่

ตรวจ HbA1C  (HbA1C ≥ 7) 

จ านวน 90 คน ปีละ 2 ครัง้ ราคาครัง้

ละ 150 บาท ป้นงนิ 27,000 บาท  

          คา่น ้ามันชือ้พลงิ  ป็นงนิ 

5,000 บาท

         51,100 งบ

คา่บรกิา

รสาธาร

ณสขุ

พิม่ตมิ

ส าหรับ

สถาน

บรกิาร

ปฐม

ภมูทิีม่ ี

พทย์

ประจ า

ครอบครั

ว

ตลุาคม

 2562

 ถงึ 

กันยาย

น 2563

              51,100 NPCU 

มอืงสงิห์

 1

NPCU

 มอืง

สงิห ์1

ผนที ่

13.

พัฒนา

ระบบ

บรกิาร

สขุภาพ

สาขาเต

ผนที ่

14.

พัฒนา

ระบบ

บรกิาร

สขุภาพ

สาขา

จักษุ

วทิยา

PIรอ้ยละผูป่้วยความดัน

ลหติสงูควบคมุความ

ดันเดด้ ี

      

PIรอ้ยละผูป่้วย

บาหวานทีค่วบคมุ

น ้าตาลเดเ้มด่ ีเดรั้บ

การตรวจ HbA1C   2 

ครัง้/ปี  

PIผูป่้วยบาหวาน/

ความดันลหติสงูกดิ

ภาวะทรกซอ้น

ฉียบพลันนอ้ยกวา่รอ้ย

ละ 2

ฐานที ่๒  การค านวนธาตุจา้รอืน

,การออกก าลังกายดว้ยฤาษีดัดตน

,การอบสมนุเพร฿นกลุม่สีย่งทีม่ี

คา่ดัชนมีวลกายกนิ,การนวดกด

จดุสะทอ้นทา้ ละสมนุเพรทีม่ี

สรรพคณุลดน ้าตาล฿นลอืดละ

ลดระดับความดันลหติฐานที ่3  

การฝึกสมาธบิ าบดับบ SKT ละ

การสรา้งสขุภาพจติทีด่ ีละการ

นวดพือ่ลดอาการชาปลายมอื

ปลายทา้ประมนิผลจากบบ

ประมนิความรอบรูด้า้นสขุภาพ

ละพฤตกิรรมสขุภาพ (Post-test)

    ละยีย่มบา้นดยทมีหมอ

ครอบครัว         ยีย่มบา้นละ

จาะHbA1C ปีละ 2ครัง้, กลุม่ที่

คมุน ้าตาลเมเ่ดด้ านนิการดยหา

สาหตุละ    ปรกึษาทมีพือ่

กปั้ญหาฉพาะรายบคุคลละ

จาะHbA1C ปีละ 4ครัง้(ตามสทิธ ิ

2ครัง้,สมทบจา่ย 2ครัง้)สรา้งเลน์

กลุม่ผูป่้วยรครือ้รัง

คา่จา้งหมาท าป้ายประชาสมัพันธ์

ครงการ 1 ผน่ๆละ 500บาท   ป็น

งนิ 500 บาทคา่วัสด฿ุนการอบรม 

(กระดาษA4 ,หมกึพมิพ,์ ปากกา) 

ป็นงนิ 1,500 บาท       

(13) 

หน่วยง

าน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ. เมอืงสงิหบ์รุ ี  งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)      (5)     

 ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ัด             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ
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(1) 

ยทุธศ

าสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครงการ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ชง้บประมาณ จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที฿่ช ้

(13) 

หน่วยง

าน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ. เมอืงสงิหบ์รุ ี  งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)      (5)     

 ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ัด             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

PIRรอ้ยละของผูป่้วย   

 รคบาหวานละ

ความดันลหติสงูเดรั้บ

การประมนิ CVD Risk

PIRรอ้ยละของผูป่้วย

บาหวาน/ความดัน

ลหติสงู เดรั้บการ

ตรวจคัดกรองรค

ทรกซอ้นทางทา้

คนืขอ้มลูสูช่มุชนดยขา้ชี้จง

มือ่มกีารท าประชาคม฿นหมูบ่า้น   

                                           

           ตดิตามผลกาตรวจภาวะ

ทรก   ซอ้นทางตา เต ทา้

ประจ าปี                                 

                       ตดิตามผูป่้วย

บาหวานละความดันลหติสงูที่

เมเ่ดรั้บการคัดกรองรคเตรือ้รัง

มาตรวจพิม่

PIรอ้ยละของผูป่้วย

รคบาหวานละรค

ความดันลหติสงูเดรั้บ

การคัดกรองรคเต

รือ้รัง  

  

PIรอ้ยละ 70 ของผูป่้วย

รคบาหวานทีเ่ดรั้บ 

คัดกรอง

ภาวะทรกซอ้นทางตา 

                               

         

SE. ผนงาน

ที ่1 

พัฒนา

คณุภาพ

บรกิาร

ตาม

มาตรฐาน

ทีก่ าหนด

1.ลดอัตราการตายจาก

รค ทีส่ าคัญ

(รคหลอดลอืดหัว฿จ ,

 รคหลอดลอืดสมอง,

มะร็ง,เต,อบุตัิหตุ

จราจร,ฆา่ตัวตาย,ทารก

ตาย)

1. มีนวทางวชปฏบิตั ิ

(Clinical Practice 

Guidelines: CPG) ตาม

มาตรฐาน ของ

รคหลอดลอืดหัว฿จ, 

รคหลอดลอืดสมอง, 

รคมะร็ง, รคเต, 

อบุตัิหตจุราจร, ฆา่ตัว

ตาย, ทารกตาย

 - สงิห3์

SE. 2. ผูป่้วย STEMI เดรั้บ

ยาละลายลิม่ลอืดภาย฿น

 30 นาทหีลังการวนิจิฉัย

 - สงิห3์

SE. 3. ลดอัตราตายของ

ผูป่้วยรคกลา้มหัว฿จตาย

ฉียบพลันชนดิ STEMI 

 - สงิห3์

SE. 4. ผูป่้วย NSTEMI เดรั้บ

 PCI ฿น 72 ชม. หลังการ

วนิจิฉัย

 - สงิห3์
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(1) 

ยทุธศ

าสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครงการ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ชง้บประมาณ จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที฿่ช ้

(13) 

หน่วยง

าน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ. เมอืงสงิหบ์รุ ี  งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)      (5)     

 ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ัด             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. 5. ผูป่้วยรคบาหวาน

ละความดันลหติสงูมี

ผลการประมนิ CVD Risk

 ปี 2562 ทีม่รีะดับ>20%

 เดรั้บการปรับปลีย่น

พฤตกิรรม ละม ีHeart 

attack  aleart

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย DM/HT 

฿นพืน้ทีท่ีม่ผีลการประมนิ CVD 

Risk > 20%  

2.฿หค้วามรุ้ละสขุศกึษาพืป่รับ

ปลีย่นพฤตกิรรมผูป่้วยDM/HTทีม่ี

ผลการประมนิ CVD Risk >20% 

พือ่ป้องกันการกดิภาวะทรกซอ้น

ผูป่้วย DM/HT

 ฿นพืน้ที ่ทีม่ ี

ผลการประมนิ

 CVD Risk > 

20%

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

น.ส.นงน

ภัส อก

นุช

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. ลดอัตราตายของผูป่้วย

รค หลอดลอืดสมอง

ลดลง

 -

SE. ผูป่้วยทีม่อีาการเม่กนิ 

4.5 ชม.เดรั้บการรักษา

ภาย฿น 60 นาท ี   

 -

SE. ผูป่้วยทีม่อีาการเม่กนิ 72

 ชม. เดรั้บการรักษา฿น 

stroke unit≥45%         

 

 -

SE.  ผูป่้วยรคบาหวานละ

ความดันลหติสงูมผีล

การประมนิ CVD Risk ปี

 2562 ทีม่รีะดับ>20% 

เดรั้บการปรับปลีย่น

พฤตกิรรม ละม ีstroke 

 aleart

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย DM/HT 

฿นพืน้ทีท่ีม่ผีลการประมนิ CVD 

Risk > 20%

2.฿หค้วามรุ้ละสขุศกึษาพืป่รับ

ปลีย่นพฤตกิรรมผูป่้วย DM/HT ที่

มผีลการประมนิ CVD Risk >20%

  พือ่ป้องกันการกดิ

ภาวะทรกซอ้น

ผูป่้วย DM/HT

 ฿นพืน้ที ่ทีม่ ี

ผลการประมนิ

 CVD Risk > 

20%

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

น.ส.นงน

ภัส อก

นุช

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. ลดการสยีชวีติของผูป่้วย

วกิฤตฉุิกฉนิ ภาย฿น 24 

ชม. ฿น รงพยาบาล 

ระดับ S, M1 (ทัง้ที ่ER

ละ Admit)

 - น.ส.นงน

ภัส อก

นุช

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. ลดการสยีชวีติของผูป่้วย

อบุตัิหตจุราจร PS >0.75

 - น.ส.นงน

ภัส อก

นุช

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. พิม่การขา้ถงึการบรกิาร

การพทยฉุ์กฉนิเมน่อ้ย

กวา่รอ้ยละ 10 

 - น.ส.นงน

ภัส อก

นุช

รพ.

สต.

บาง

กระบอื
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(1) 

ยทุธศ

าสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครงการ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ชง้บประมาณ จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที฿่ช ้

(13) 

หน่วยง

าน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ. เมอืงสงิหบ์รุ ี  งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)      (5)     

 ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ัด             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ลดความออัด฿นหอ้ง

ฉุกฉนิ ผูป่้วยทีเ่มฉุ่กฉนิ

฿นหอ้งฉุกฉนิ ระดับ 4 

ละ 5 (Non – Trauma)

 ลดลงรอ้ยละ 10 

 - น.ส.นงน

ภัส อก

นุช

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. ลดความออัด฿นหอ้ง

ฉุกฉนิผูป่้วยทีม่ขีอ้บง่ชี้

฿นการ admit อยู฿่นหอ้ง

ฉุกฉนิเม่กนิ 2 ชม. (2hr

 triage) เมต่ า่กวา่ รอ้ย

ละ 50

 - น.ส.นงน

ภัส อก

นุช

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE.  ลดการฆา่ตัวตายส าร็จ 

(ผูพ้ยายามฆา่ตัวตายปี

2562เดรั้บการดูล

ตดิตามพือ่ป้องกันการ

พยายามฆา่ตัวตายซ ้า)

 - น.ส.นงน

ภัส อก

นุช

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. ประชาชนอาย ุ15 ปี ขึน้

เป ขา้ถงึการรักษารค

ซมึศรา้ราย฿หม่

1.จัดท าทะบยีน ปชช.อาย ุ15 ปี

ขึน้เป฿นพืน้ที่

2.คัดกรองรคซมึศรา้ดว้ย 8Q 

นน้฿นกลุม่ของผูป่้วย DM/HT , 

ผูส้งูอาย ุ3.หากผลการคัดกรอง

ดว้ย verbal sceening พบวา่มผีล

การคัดกรอง 8Q ฿นระดับ สงู,ปาน

กลาง,ต า่ จะด านนิการสง่ตอ่ รพ.

มข่า่ยทันที

ปชช.อาย ุ15

 ปีขึน้เป

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

น.ส.นงน

ภัส อก

นุช

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. อัตราตายทารกรกกดิ 

(ทารกกดิมชีพี ปี 62 จา

กรง.ก2)

 - น.ส.นงน

ภัส อก

นุช

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. 2. ลดความพกิารละ

ภาวะทรกซอ้น รคที่

ส าคัญ(บาหวาน,ความ

ดัน,ยาสพตดิ,วัณรค

,เต,มะร็ง)

ผูป่้วยรคบาหวานที่

ควบคมุระดับน ้าตาลเดด้ี

พิม่ข ึน้

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยบาหวาน

฿นพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ 2.฿หค้วามรู ้

ละสขุศกึษาถงึวธิกีารปรับปลีย่น

พฤตกิรรมทีถ่กูตอ้ง฿นการควบคมุ

ระดับน ้าตาล฿นร่างกาย

ผูป่้วย DM ฿น

พืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

 น.ส.นงน

ภัส อก

นุช

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. ผูป่้วยบาหวานเดรั้บการ

ตรวจ HbA1cอยา่งนอ้ย 2

 ครัง้ตอ่ปี  

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยบาหวาน

฿นพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ 2.จาะ 

HbA1c ฿นผูป่้วยบาหวาน ปีละ 2 

ครัง้ 3.฿หค้วามรู้ละสขุศกึษาถงึ

วธิกีารปรับปลีย่นพฤตกิรรมที่

ถกูตอ้ง฿นการควบคมุระดับน ้าตาล

฿นร่างกาย

ผูป่้วย DM ฿น

พืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

น.ส.นงน

ภัส อก

นุช

รพ.

สต.

บาง

กระบอื
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(1) 

ยทุธศ

าสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครงการ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ชง้บประมาณ จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที฿่ช ้

(13) 

หน่วยง

าน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ. เมอืงสงิหบ์รุ ี  งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)      (5)     

 ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ัด             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ผูป่้วยรคบาหวาน ที่

ควบคมุระดับน ้าตาลเด ้

เมด่ ีเดรั้บการประมนิ 

risk factor ละ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรม

ตามหลัก3อ3ส ละมSีelf

 care มากกวา่รอ้ยละ 80

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยบาหวาน

฿นพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ 2.฿หค้วามรู ้

ละสขุศกึษาถงึวธิกีารปรับปลีย่น

พฤตกิรรมทีถ่กูตอ้ง฿นการควบคมุ

ระดับน ้าตาล฿นร่างกายของตนอง

ผูป่้วย DM ฿น

พืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

น.ส.นงน

ภัส อก

นุช

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. ผูป่้วยรคความดันลหติ

สงูเดรั้บการตรวจวัด

ความดันลหติ  2 ครัง้

ตอ่ปี 

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยความดัน

ลหติสงู฿นพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ 2.

วัดความดันลหติ฿นกลุม่ผูป่้วย

รคความดันลหติสงู  ปีละ 2 ครัง้

 3.฿หค้วามรู้ละสขุศกึษาก่

ผูป่้วยละ ทมี อสม.฿นพืน้ที ่ถงึ

วธิกีารปรับปลีย่นพฤตกิรรมที่

ถกูตอ้ง฿นการควบคมุระดับความ

ดันดลหติ฿นร่างกาย

ผูป่้วย HT ฿น

พืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

น.ส.นงน

ภัส อก

นุช

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. ผูป่้วยรคความดันลหติ

สงูทีค่วบคมุความดัน

ลหติเมเ่ด ้เดรั้บการ

ประมนิ risk factor ละ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรม

ตามหลัก3อ 3ส ละมี

Self care )

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยความดัน

ลหติสงู฿นพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ 2.

฿หค้วามรู้ละสขุศกึษาถงึวธิกีาร

ปรับปลีย่นพฤตกิรรมทีถ่กูตอ้ง฿น

การควบคมุระดับความดันลหติสงู

฿นร่างกายของตนอง

ผูป่้วย HT ฿น

พืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

น.ส.นงน

ภัส อก

นุช

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. ผูป่้วย CKD ทีม่อีัตราการ

ลดลงของ eGFR<4 

ml/min/1.73m2/y

พิม่ข ึน้ 

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย CKD  ฿น

พืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ 2.฿หค้วามรู้ละ

สขุศกึษาถงึวธิกีารปรับปลีย่น

พฤตกิรรมทีถ่กูตอ้ง

ผูป่้วย CKD 

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

น.ส.นงน

ภัส อก

นุช

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

46



(1) 

ยทุธศ

าสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครงการ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ชง้บประมาณ จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที฿่ช ้

(13) 

หน่วยง

าน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ. เมอืงสงิหบ์รุ ี  งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)      (5)     

 ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ัด             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ผูป่้วย DM/HTคัดกรอง 

CKD    

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย DM/HT 

฿นพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ 3.คัดกรอง

ละคน้หารคเตรือ้รังดยการ

ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร  3.฿ห ้

ความรู้ละสขุศกึษาถงึวธิกีาร

ปรับปลีย่นพฤตกิรรมทีถ่กูตอ้ง฿น

การป้องกันตนองจากการกดิ

ภาวะทรกซอ้นทางเต

ผูป่้วย DM/ 

HT ฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

น.ส.นงน

ภัส อก

นุช

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. ผูป่้วย CKD Stage 3-4 

เดรั้บปรับปลีย่น

พฤตกิรรมละเดรั้บการ

ตดิตามหลังจากการ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรม.

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย  CKD  ฿น

พืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ  2.฿หค้วามรู ้

ละสขุศกึษาถงึวธิกีารปรับปลีย่น

พฤตกิรรมทีถ่กูตอ้ง฿นการป้องกัน

ตนองจากการกดิ

ภาวะทรกซอ้นทางเต

ผูป่้วย CKD

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

น.ส.นงน

ภัส อก

นุช

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. ผูป่้วยมะร็งล าเส ้เดรั้บ

การตดิตามละตรยีม

ความพรอ้ม พือ่฿หเ้ดรั้บ

การ ผา่ตัด รังสรัีกษา 

คมบี าบดั ตามกณฑท์ี่

ก าหนด

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยรคมะร็ง

ล า฿ส฿้นพืน้ที ่ 2.ออกยีย่มบา้น

ดยทมีสหวชิาชพี พือ่นะนการ

ดูลตนองละตรยีมความพรอ้ม

฿นการขา้รับการรักษาละ฿ห้คมี

บ าบดั  3.฿หค้ านะน ากญ่าต฿ิน

การดูลสภาพจติ฿จของผูป่้วย

ผูป่้วย 

รคมะร็ง

ล า฿ส฿้นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางภรูี

รัตน ์ อน้

ขยีว

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. ผูป่้วยมะร็งตา้นม เดรั้บ

การตดิตามละตรยีม

ความพรอ้ม พือ่฿หเ้ดรั้บ

การ ผา่ตัด รังสรัีกษา 

คมบี าบดั ตามกณฑท์ี่

ก าหนด

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยรคมะร็ง

ตา้นม฿นพืน้ที ่ 2.ออกยีย่มบา้น

ดยทมีสหวชิาชพี พือ่นะนการ

ดูลตนองละตรยีมความพรอ้ม

฿นการขา้รับการรักษาละ฿ห้คมี

บ าบดั  3.฿หค้ านะน ากญ่าต฿ิน

การดูลสภาพจติ฿จของผูป่้วย

ผูป่้วย 

รคมะร็งตา้

นม฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางภรูี

รัตน ์ อน้

ขยีว

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. ผูป่้วยมะร็งปากมดลกู 

เดรั้บการตดิตามละ

ตรยีมความพรอ้ม 

พือ่฿หเ้ดรั้บการ ผา่ตัด 

รังสรัีกษา คมบี าบดั ตาม

กณฑท์ีก่ าหนด

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยรคมะร็ง

ปากมดลกู฿นพืน้ที ่ 2.ออกยีย่ม

บา้นดยทมีสหวชิาชพี พือ่นะน

การดูลตนองละตรยีมความ

พรอ้ม฿นการขา้รับการรักษาละ

฿ห้คมบี าบดั  3.฿หค้ านะน าก่

ญาต฿ินการดูลสภาพจติ฿จของ

ผูป่้วย

ผูป่้วย 

รคมะร็ง

ปากมดลกุ฿น

พืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางภรูี

รัตน ์ อน้

ขยีว

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. พัฒนาหอ้งฉุกฉนิ

คณุภาพ รงพยาบาล  6 

หง่

 - นางภรูี

รัตน ์ อน้

ขยีว

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. ผูป่้วยยาสพตดิ ทีเ่ดรั้บ

การคัดกรองป็นผู฿้ช ้ผู ้

สพ ละผูต้ดิยาสพตดิ 

ทกุคน

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยยาสพตดิ

฿นพืน้ที่

ผูป่้วยยาสพ

ตดิ฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

น.ส.สุ

กัญญา 

กว้อร่าม

รพ.

สต.

บาง

กระบอื
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(1) 

ยทุธศ

าสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครงการ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ชง้บประมาณ จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที฿่ช ้

(13) 

หน่วยง

าน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ. เมอืงสงิหบ์รุ ี  งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)      (5)     

 ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ัด             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. จ านวนผูป่้วยกลุม่สีย่ง

กอ่ความรุนรงทีเ่ดรั้บ

การประมนิ การบาบดั

รักษาละเดรั้บการ

จ าหน่ายทัง้หมด฿น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 รอป้าหมายจากกระทรวง

 - น.ส.สุ

กัญญา 

กว้อร่าม

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. จ านวนผูป่้วยยาสพตดิที่

เดรั้บการบ าบดัดูลดย

฿ชช้มุชนป็นศนูยก์ลาง 

(CBTx) ตามป้าหมายที่

ก าหนด

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยยาสพตดิ

฿นพืน้ที ่2.฿หส้ขุศกึษาละความรุ ้

ก่ยาวชน฿นพืน้ที่

ผูป่้วยยาสพ

ตดิ฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

น.ส.สุ

กัญญา 

กว้อร่าม

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. อัตราความส าร็จของการ

รักษาวัณรคปอดราย฿หม่

พิม่ข ึน้

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยวัณรคปอด

฿นพืน้ที ่2.ตดิตามการรักษาละ

การกนิยาของผูป่้วยวัณรคอยา่ง

฿กลช้ดิ 3.฿หค้ านะน ากับผูส้มัผัส

ร่วมบา้นของผูป่้วย พือ่ป็นการ

วงจรตัดการพร่กระจายของชือ้

รค

ผูป่้วยวัณรค

ปอดราย฿หม่

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางวัน

นษิา 

ยม้

หมอืน

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. การ฿ชย้าอยา่งสมหตผุล 

(RDU) ฿นรงพยาบาล 

ละรงพยาบาลสง่สรมิ

สขุภาพต าบลทกุหง่

1.จัดท าหลักกณฑ์ละนว

ทางการ฿ชย้าปฏชิวีนะอยา่ง

สมหตสุมผลละยดึป็นหลัก

นวทางปฏบิตัิดยีวกัน

ผูป่้วยนอก

ทัง้หมด฿นปี

งบประมาน

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางวัน

นษิา 

ยม้

หมอืน

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. รงพยาบาลท่ัวเปมรีะบบ

จัดการการดือ้ยาตา้นจลุ

ชพีอยา่งบรูณาการ 

(AMR)  ละการตดิชือ้

ดือ้ยา฿นกระสลอืลดลง

 7.5%จากปีปฏทินิ 61

 -

SE. รงพยาบาลท่ัวเปมี

คลนิกิการ฿หบ้รกิาร

กัญชาทางการพทย์

ผสมผสานพทย์ผน

ปัจจบุนัละพทย์ผน

เทย

 -
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(1) 

ยทุธศ

าสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครงการ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ชง้บประมาณ จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที฿่ช ้

(13) 

หน่วยง

าน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ. เมอืงสงิหบ์รุ ี  งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)      (5)     

 ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ัด             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. พัฒนา

ระบบการ

ดูลรักษา

ที่

ปลอดภัย

เมม่ภีาวะ

ทรก

ซอ้นที่

ป้องกันเด ้

 ละมี

ความพงึ

พอ฿จ

พือ่฿หผู้ป่้วยขา้ถงึบรกิาร

ละเดรั้บการดูลอยา่งมี

คณุภาพ

อัตราการสยีชวีติวกิฤต

ฉุกฉนิ(triage level 1) 

รอ้ยละ 12

1.อบรมACLS ส าหรับจา้หนา้

พยาบาล

         25,000 งบร. ก.ค.-

ส.ค.

อบุตัิหตุ

 รพ.

สงิหบ์รุี

2.อบรมBLS ส าหรับจา้หนา้ทีท่ั่วเป  -  - ต.ค.-

ม.ีต.

อบุตัิหตุ

 รพ.

สงิหบ์รุี

3.ครงการซอ้มผนอบุตัิหตหุมู่          20,000 ขต

สขุภาพ

ม.ย. อบุตัิหตุ

 รพ.

สงิหบ์รุี

4.ครงการอบรมการ฿ชD้ispatch 

Protocal Medical ของหน่วย

ปฏบิตักิารร่วมกับขตสขุภาพที ่4

 -  - ต.ค.-

ม.ย.

อบุตัิหตุ

 รพ.

สงิหบ์รุี

5.ฟ้ืนฟคูวามรูก้ารดูลผูป่้วย

ระหวา่งสง่ตอ่

 -  - พ.ค.-

ม.ิย.

อบุตัิหตุ

 รพ.

สงิหบ์รุี

6.ฟ้ืนฟคูวามรู้รือ่งการTriage  -  - ต.ค.

,ม.ย.

อบุตัิหตุ

 รพ.

สงิหบ์รุี

พือ้฿หผูป่้วยเดรั้บการดูล

รักษาทีป่ลอดภัย

อบุตักิารณ์ความคลาด

คลือ่นทางยาทีม่ี

ผลกระทบระดับ E ขึน้เป

 ≤  5 ครัง้/ปี

1. ระบบรายงานความ

คลาดคลือ่นทางยา on  line

 -               99,100 คกก.

พัฒนา

ความปลอ

ดัยดา้นยา

รพ.

สงิหบ์รุี

  1.1)  ประชมุผู้กีย่วขอ้ง รวบรวม

ขอ้มลู ปัจจัยที่กีย่วขอ้ง

 - ธค. คกก.

พัฒนา

ความปลอ

ดัยดา้นยา

  1.2)  ก าหนดนวทาง  

กระบวนการ  การรายงาน

 - ม.ค. คกก.

พัฒนา

ความปลอ

ดัยดา้นยา

  1.3)  จัดตรยีมอปุกรณ์ ทดลอง

ระบบ

           3,100 งบร. ก.พ. คกก.

พัฒนา

ความปลอ

ดัยดา้นยา

  1.4)  สรุปผลการทดลอง   

วิคราะห ์ หานวทางพัฒนา

  - ม.ีค. คกก.

พัฒนา

ความปลอ

ดัยดา้นยา

พือ่ลด

ความคลา

อดคลือ่น

ทางยา
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(1) 

ยทุธศ

าสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครงการ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ชง้บประมาณ จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที฿่ช ้

(13) 

หน่วยง

าน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ. เมอืงสงิหบ์รุ ี  งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)      (5)     

 ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ัด             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

  1.5)  ประขมุชงิปฏบิตักิารพือ่

การขยายสูร่ะบบ

           1,000 งบร. ม.๊ค. คกก.

พัฒนา

ความปลอ

ดัยดา้นยา

  1.6)  วัดผล วิคราะห ์ หา

นวทางพัฒนา

  - ม.ย. คกก.

พัฒนา

ความปลอ

ดัยดา้นยา

2. จัดท า฿บบนัทกึการ฿ชย้าผูป่้วย

฿น(MAR) อิล็กทรอนกิส ์ (MAR:

 Medication admication record)

  - คกก.

พัฒนา

ความปลอ

ดัยดา้นยา

  ๒.1)  ประชมุผู้กีย่วขอ้งพือ่ท า

ความขา้฿จการ฿ช ้eMAR

  - ธค. คกก.

พัฒนา

ความปลอ

ดัยดา้นยา

  ๒.2)  ดงูานรพ.ที฿่ช้ปรกรม

HOSxP ละมกีาร฿ช ้eMAR

           5,000 งบร. ม.ค. คกก.

พัฒนา

ความปลอ

ดัยดา้นยา

  ๒.3)  ก าหนดนวทาง  

กระบวนการ  จัดท าปรกรม

ก.พ. คกก.

พัฒนา

ความปลอ

ดัยดา้นยา

  ๒.๔)  ทดลองระบบการ฿ช ้

eMAR ฿นหอผูป่้วยตน้บบ

ม.ีค. คกก.

พัฒนา

ความปลอ

ดัยดา้นยา

  ๒.๕)  สรุปผลการทดลอง   

วิคราะห ์ ปรับปรุงระบบ

ม.ีค. คกก.

พัฒนา

ความปลอ

ดัยดา้นยา

  ๒.๖) จัดตรยีมอปุกรณ์ ขยาย

การท า eMAR ทัง้ รพ.

         90,000 งบร. ม.ย. คกก.

พัฒนา

ความปลอ

ดัยดา้นยา
  ๒.๗)  วัดผล วิคราะห ์ หา

นวทางพัฒนา

พ.ค. คกก.

พัฒนา

ความปลอ

ดัยดา้นยา

พือ่ลด

ความคลา

อดคลือ่น

ทางยา
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(1) 

ยทุธศ

าสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครงการ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ชง้บประมาณ จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที฿่ช ้

(13) 

หน่วยง

าน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ. เมอืงสงิหบ์รุ ี  งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)      (5)     

 ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ัด             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

พือ่฿หผู้ป่้วยเดรั้บการดูล

รักษาทีป่ลอดภัย เมม่ี

ภาวะทรกซอ้นทีป้่องกันเด ้

อัตราการตดิชือ้฿น

รงพยาบาล

1. อัตราการกดิ Vap≤ 3

 ครัง้/1,000 วัน฿ช ้

ครือ่งชว่ยหาย฿จ

2. อัตราการกดิ CAUTI≤

 2 ครัง้/1,000 วันคาสาย

สวนปัสสาวะ

1.ฝ้ารังการตดิชือ้฿นผูรั้บบรกิารที่

มคีวามสีย่งตอ่การตดิชือ้สงูทกุ

ราย ชน่ ดยฉพาะผูป่้วยที฿่ช ้

ครือ่งชว่ยหาย฿จ, ผูป่้วยทีค่าสาย

สวนปัสสาวะ รวมทัง้ผูป่้วยทีท่ า

หัตถการตา่งๆ

งบร. ต.ค.-

ธ.ค.

              15,000 คกก.IC รพ.

สงิหบ์รุี

2. สง่สรมิละกระตุน้฿ห้กดิการ

ปฏบิตัติาม มาตรการป้องกันการ

ตดิชือ้อยา่งคร่งครัด

ต.ค,

ม.ค.,

ม.ย.

,ก.ค

คกก.IC รพ.

สงิหบ์รุี

3. ประมนิละสนับสนุ PPE อยา่

พยีงพอละหมาะสม

ก.ค.-

ส.ค.

คกก.IC รพ.

สงิหบ์รุี

4. ฟ้ืนฟคูวามรู้ละทักษะ฿นการ

ป้องกันละควบคมุการตดิชือ้ก่

บคุลากรทกุระดับ

         15,000 งบร. ม.ีค.-

ม.ย.

คกก.IC รพ.

สงิหบ์รุี

5. ประมนิละตดิตามการปฏบิตั ิ

ตามนวทางที'่ก าหนดพือ่

วางผน฿นการพัฒนา

พ.ย.

,ก.พ.

,พ.ค.

,ส.ค.

คกก.IC รพ.

สงิหบ์รุี

 Smart 

OPD

พือ่฿หผู้ป่้วยเดรั้บการดูล

รักษาทีป่ลอดภัย เมม่ี

ภาวะทรกซอ้นทีป้่องกันเด ้

ละมคีวามพงึพอ฿จ

1. อัตราความพงึพอ฿จ

ของผูรั้บบรกิารผูป่้วยนอก

 รอ้ยละ 80

1. ลดระยะวลารอรับบรกิาร (ยืน่

บตัร-รับยา)

        460,000 งบร.              510,000 คกก.

smart 

opd

รพ.

สงิหบ์รุี

2. จ านวนขอ้รอ้งรยีน

พฤตกิรรมบรกิารทีม่คีวาม

รุนรงระดับ 3 ขึน้เป ≤ 6

 ครัง้

   - ลดขัน้ตอนการรับบรกิาร (Lean

 Process)

  - ธค.-

ก.ย.

คกก.

smart 

opd

รพ.

สงิหบ์รุี

   - น าทคนลย ีทีทั่นสมัยมา฿ช ้

(ตูk้iosk)

 - ก.พ-

ก.ย.

คกก.

smart 

opd

รพ.

สงิหบ์รุี

   - พัฒนาระบบนัด Online  - ก.พ-

ก.ย.

คกก.

smart 

opd

รพ.

สงิหบ์รุี

 Smart 

OPD

2. จัดครงการพัฒนาพฤตกิรรม

บรกิาร ทักษะการสือ่สารละการ

ท างานป็นทมี

         50,000 งบร. ม.ย. คกก.พฤติ

กรรม

บรกิาร

ละเกล่

กลีย่

รพ.

สงิหบ์รุี

พัฒนา

ระบบการ

ป้องกัน

ละ

ควบคมุ

การตดิชือ้

฿นรพ.
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(1) 

ยทุธศ

าสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครงการ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ชง้บประมาณ จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที฿่ช ้

(13) 

หน่วยง

าน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ. เมอืงสงิหบ์รุ ี  งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)      (5)     

 ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ัด             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ผนงาน

ที ่2

ลด

ความ

ออัด

ละลด

ระยะวล

ารอคอย

3. ลดความออัด ละ

ลดระยะ

วลารอคอย

หน่วยบรกิารปฐมภมูิละ

ครอืขา่ยหน่วยบรกิาร

ปฐมภมู฿ินพืน้ที ่

จ านวน 20 ทมี

 - นางวัน

นษิา 

ยม้

หมอืน

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. ผูป่้วย กลุม่ป้าหมายที่

เดรั้บการดูลจาก

อสม. หมอประจ าบา้นมี

คณุภาพชวีติทีด่(ีผูป่้วย

ตดิบา้นตดิตยีง ผูพ้กิาร/

ผูด้อ้ยอกาสทีม่ภีาวะ

พึง่พงิ) 

1.อสม.เดรั้บการอบรม฿นการฟ้ืนฟู

ความรูก้ารดูลผูป่้วยตดิขา้น/ตดิ

ตยีง

ผูป่้วยตดิ

บา้น/ตดิตยีง 

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางวัน

นษิา 

ยม้

หมอืน

รพ.

สต.

บาง

กระบอื

SE. 1 3.

ครงการ

พัฒนา

ระบบ

บรกิาร

การพทย์

ฉุกฉนิ

ครบวงจร

(สธ./

จังหวัด)

KPI -3.1 อัตราสยีชวีติ

ของผูป่้วยวกิฤตฉุิกฉนิ

 ภาย฿น 24 ชม. ฿น 

รงพยาบาล ระดับ A, 

S, M1 (ทัง้ที ่ERละ 

Admit)จากอบุตัิหตจุ

ราลดลง

ครงการ

อบรมการ

฿ช ้

Dispatch 

Protocal 

ละ 

Medical 

Protocal 

ของหน่วย

ปฏบิตักิาร

อ านวยการ

 ขต

สขุภาพที ่4

1.พือ่ผู้ขา้ร่วมอบรมมคีวาม

ขา้฿จการ฿ช ้Dispatch 

Protocal ละ Medical 

Protocal ของหน่วย

ปฏบิตักิารอ านวยการ ขต

สขุภาพที ่4

2.พือ้฿หผู้้ขา้ร่วมอบรม

สามารถประสานลถ

ถา่ยทอดค าสัง่การทาง

การพทยจ์ากพทย์

อ านวยการเปยังผูป้ฏบิตั ิ

ฉุกฉนิเดอ้ยา่งถกูตอ้ง

3.พือ่฿หผู้้จา้ร่วมอบรม

สามารถควบคมุ ก ากับการ

ปฏบิตักิาร฿ห้ป็นป็นตาม

ค าสัง่ของพทยอ์ านวยการ

เดอ้ยง่ถกูตอ้ง

KPI -3.1 อัตราสยีชวีติ

ของผูป่้วยวกิฤตฉุิกฉนิ 

ภาย฿น 24 ชม. ฿น 

รงพยาบาล ระดับ A, S,

 M1 (ทัง้ที ่ERละ 

Admit)จากอบุตัิหตจุรา

ลดลง

KPI 3.2 อัตราการ

สยีชวีติของผูป่้วย

อบุตัิหตจุราจร PS >0.75

1.อบรมการ฿ชD้ispatch Protocal

 ละ Medical Protocal ของ

หน่วยปฏบิตักิารอ านวยการ ขต

สขุภาพที ่4            2.ฝึก

ปฏบิตักิารการ฿ชD้ispatch 

Protocal ละ Medical Protocal 

ของหน่วยปฏบิตักิารอ านวยการ 

ขตสขุภาพที ่4

7.๑ รุน่ที ่1 

พทย์

ผูรั้บผดิชอบ

งาน

การพทย์

ฉุกฉนิ

รงพยาบาล

ทกุหง่ละ

พยาบาลที่

ปฏบิตัหินา้ที่

ประจ าหอ้ง

อบุตัิหตุละ

ฉุกฉนิ

รงพยาบาล

ทกุหง่ของ

จังหวัด

อา่งทอง 

จ านวน 40 คน

86 6.๑ คา่วทิยากรบรรยาย จ านวน 2 

รุน่ ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 7 ชม.ๆ ละ ๖๐๐

 บาท  ป็นงนิ   16,800 บาท

6.2 คา่ชา่ทีพั่กส าหรับผู้ขา้อบรม 

จ านวน 2 รุน่ ๆ ละ 40 คนๆละ 1 

คนื ๆละ 75๐ บาท

 ป็นงนิ 60,000 บาท

6.3 คา่ชา่ทีพั่กส าหรับวทิยากร 

จ านวน 2 รุน่ ๆ ละ 2 คนๆละ 1 คนื ๆ

ละ 1,450 บาท

 ป็นงนิ 5,800 บาท

182,200 สถาบนั

การพท

ยฉุ์กฉนิ

ตลุาคม

 2562

 - 

มนีาคม

 2563

SP 

อบุตัิหตุ

ละ

ฉุกฉนิ

กลุม่

งาน

อบุตัิห

ตุละ

ฉุกฉนิ

รพ.

สงิหบ์รุี
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(1) 

ยทุธศ

าสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครงการ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ชง้บประมาณ จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที฿่ช ้

(13) 

หน่วยง

าน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ. เมอืงสงิหบ์รุ ี  งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)      (5)     

 ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ัด             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. 4.พือ่฿หผู้้ขา้ร่วมอบรม

สามารถวิคราะหข์อ้มลูการ

รับจง้หต ุละสัง่การขอ้

ปฏบิตักิารทางการพทยเ์ด ้

อยา่งถกูตอ้ง

7.๒ รุน่ที ่2 

พทย์วช

ศาสตรฉุ์กฉนิ

 หรอืพทยท์ี่

รับผดิชอบ

งาน

การพทย์

ฉุกฉนิ

รงพยาบาล

ทกุหง่ ละ

พยาบาลรับ

จง้หตุละ

สัง่การประจ า

ศนูยรั์บจง้

หตุละสัง่

การ 7 จังหวัด

 เด้ก ่

นครนายก 

นนทบรุ ี

ปทมุธาน ี

พระนครศรอียธุ

ยา สงิหบ์รุ ี

ลพบรุ ีสระบรุ ี

6.4 คา่อาหารวา่ง ละครือ่งดืม่

ส าหรับผู้ขา้ร่วมอบรม ละผูจั้ดการ

ประชมุ จ านวน 2 รุน่ ๆ ละ 55 คนๆ 

ละ

 4 มือ้ๆละ 5๐ บาท ป็นงนิ 22, 000

 บาท  

6.5 คา่อาหารกลางวันส าหรับ

ผู้ขา้ร่วมอบรม ละผูจั้ดการประชมุ 

จ านวน 2 รุน่ ๆ ละ 55 คนละ 

2 มือ้ ๆละ 250 บาท      ป็นงนิ 

55,๐๐๐ บาท

6.6 คา่อกสารประกอบการอบรม

จ านวน 2 รุน่ ๆ ละ 45 ชดุ ๆ ละ 195

 บาท     ป็นงนิ 15,6๐๐บาท

6.7 คา่พาหนะวทิยากรจ านวน 2 รุน่ 

ป็นงนิ 7,๐๐๐บาท

SP 

อบุตัิหตุ

ละ

ฉุกฉนิ

กลุม่

งาน

อบุตัิห

ตุละ

ฉุกฉนิ

รพ.

สงิหบ์รุี

        902,400
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที่

฿ช ้

P&G E. ผนงาน

ที ่2 

พัฒนา

ระบบ

บรหิาร

ทรัพยากร

บคุคล

ดา้น

สขุภาพ

ครงการ

อบรม

ชงิ

ปฏบิัตกิา

รหลักสตู

รมาตร

ฐาน

อาสาสมั

คร

สาธารณ

สขุ

ประจ า

หมูบ่า้น 

  (อสม.)

หน่วยงานมี

การจัดท า

ละ฿ช ้IDP 

฿นการพัฒนา

บคุลากร

ครงการอบรมชงิ

ปฏบิัตกิาร

หลักสตูรมาตรฐาน

อาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ า

หมูบ่า้น   (อสม.)

พือ่พัฒนาศักยาภาพ 

อสม.ตามหลักสตูร

มาตรฐานอาสาสมัคร

สาธารณสขุ ปี

พทุธศักราช 2550

อบรมชงิปฏบิัตกิารหลักสตูร

มาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสขุ 

(อสม.) ปีพทุธศักราช 2550  

ของกองสนับสนุนสขุภาพภาค

ประชาชน กรมสนับสนุนบรกิาร

สขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ

อาสาสมัคร

สาธารณสขุ

ประจ า

หมูบ่า้น 

พืน้ที ่รพ.

สต.บาง

กระบอื 

ละรพ.

สต.บาง

กระบอื 2 

ทีย่ังเม่

ผา่นการ

ฝึกอบรม 

หลักสตูร

มาตรฐาน ฯ

79 คน 1.)คา่อาหารกลางวนัละ

อาหารวา่ง 2 มือ้ คนละ   

120 บาท X จ านวน 79คน 

ป็นงนิ 9,480 บาท

2.)  คา่จา้งหมาท าคูม่อื

การหลักสตูรมาตรฐาน

อาสาสมัครสาธารณสขุ 

(อสม.) ปีพทุธศักราช 

2550 ลม่ละ 50 บาท X 

จ านวน  79  ป็นงนิ 

3,950 บาท

3.)คา่จา้งหมาท าป้าย

ประชาสมัพันธ์ครงการ 1 

ผน่ๆละ 500บาท

4.) คา่วสัด฿ุนการอบรม 

(กระดาษA4 ,หมกึพมิพ,์ 

ปากกา)  ป็นงนิ 2,000 

บาท

15,930 งบ

คา่บรกิาร

สาธารณ

สขุ

พิม่ตมิ

ส าหรับ

สถาน

บรกิาร

ปฐมภมูิ

ทีม่ ี

พทย์

ประจ า

ครอบครั

ว

ตลุาคม

 2562 

ถงึ 

กันยาย

น 2563

15,930 NPCU มอืง

สงิห ์1

NPCU 

มอืงสงิห์

 1

P&G E. ผนงาน

ที ่2 

พัฒนา

ระบบ

บรหิาร

ทรัพยากร

บคุคล

ดา้น

สขุภาพ

จัด

บคุลากร

฿นสงักัด

ขา้รับ

การ

อบรม 

หลักสตูร

การ

พยาบาล

ฉพาะ

ทาง

สาขา

วชฏบิัต ิ

ท่ัวเป

(การ

รักษา

รค

บือ้งตน้)

 ณ 

วพบ.

สพุรรณบุ

รี

หน่วยงานมี

การจัดท า

ละ฿ช ้IDP 

฿นการพัฒนา

บคุลากร

ครงการพัฒนา

ศักพภาพบคุลากร

ดา้นการพยบาล

อบรม  หลักสตูร

การพยาบาล

ฉพาะทางสาขา

วชฏบิัตท่ัิวเป(การ

รักษารคบือ้งตน้)

 ณ วพบ.สพุรรณบรุี

พือ่พัฒนาศักยภาพ

บคุลากรดา้นการ

พยาบาล ฿นการ

ปฏบิัตงิาน

บคุลากร฿นสงักัดขา้รับการอบรม

 หลักสตูรการพยาบาลฉพาะ

ทางสาขาวชฏบิัตท่ัิวเป(การ

รักษารคบือ้งตน้) ณ วพบ.

สพุรรณบรุี

จนท.สธ

(ดา้นการ

พยาบาล)

1 1.)คา่ลงทะบยีน 28,000 

บาท  ป็นงนิ 28,000 บาท

2.) คา่บีย้ลีย้ง 

(ภาคทฤษฎ)ีวนัละ 160 

บาท X จ านวน 39 วนั  ป็น

งนิ 6,240 บาท

3.)คา่บีย้ลีย้ง(ภาค

ปฎบิัต)ิ วนัละ 240 บาท X

 จ านวน 50 วนั  ป็นงนิ 

12,000 บาท

4.)คา่บีย้ลีย้ง

(ประมนิผล) วนัละ 160 

บาท X จ านวน 5 วนั  ป็น

งนิ 800 บาท

5.) คา่ดนิทาง

(ภาคทฤษฎ)ี  เป-กลับ 

ทีย่วละ 400 บาท X 13 

ทีย่วป็นงนิ 5,200 บาท  

     6.) คา่ดนิทาง

(ภาคปฏบิัต)ิ  เป-กลับ 

ทีย่วละ 400 บาท X 10 

ทีย่วป็นงนิ 4,000 บาท  

     7.) คา่ดนิทาง

60,640 งบ

คา่บรกิาร

สาธารณ

สขุ

พิม่ตมิ

ส าหรับ

สถาน

บรกิาร

ปฐมภมูิ

ทีม่ ี

พทย์

ประจ า

ครอบครั

ว

ม.ค.

63- 

ก.ค.63

       60,460 นางกฤษณ๊  

รยีนทับ

NPCU 

มอืงสงิห์

 1

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั

            (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

55



(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที่

฿ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั

            (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. ผนงาน

ที ่2 

พัฒนา

ระบบ

บรหิาร

ทรัพยากร

บคุคล

ดา้น

สขุภาพ

จัด

บคุลากร

฿นสงักัด

ขา้รับ

การ

อบรม 

หลักสตูร

อบรม 

หลักสตูร

การ

พยาบาล

ฉพาะ

ทาง

สาขา

วช

ศาสตร์

ครอบครัว

  ณ 

หน่วยงานมี

การจัดท า

ละ฿ช ้IDP 

฿นการพัฒนา

บคุลากร

ครงการพัฒนา

ศักพภาพบคุลากร

ดา้นการพยบาล

อบรม  อบรม 

หลักสตูรการ

พยาบาลฉพาะ

ทางสาขาวช

ศาสตรค์รอบครัว  

ณ วพบ.สระบรุี

พือ่พัฒนาศักยภาพ

บคุลากรดา้นการ

พยาบาล ฿นการ

ปฏบิัตงิาน

บคุลากร฿นสงักัดขา้รับการอบรม

 หลักสตูรการพยาบาลฉพาะ

ทางสาขาวชฏบิัตท่ัิวเป(การ

รักษารคบือ้งตน้) ณ วพบ.

สพุรรณบรุี

จนท.สธ

(ดา้นการ

พยาบาล)

2 1.)คา่ลงทะบยีน 15,000 

บาท x 2 คน   ป็นงนิ 

30,000 บาท                  

                           2.) 

คา่บีย้ลีย้ง วนัละ 240 

บาท X จ านวน 22 วนั X 2

 คน ป็นงนิ 10,560 บาท 

                      3.)คา่

ดนิทาง ระยะทาง 90 กม.

 X 4 บาท X 2 คน X 2 

(ขาเป-ขากลับ) ป็นงนิ 

1,440 บาท      4.)คา่ที่

พัก   4,000 บาท X 2 คน 

ป็นงนิ 8,000 บาท

50,000 งบ

คา่บรกิาร

สาธารณ

สขุ

พิม่ตมิ

ส าหรับ

สถาน

บรกิาร

ปฐมภมูิ

ทีม่ ี

พทย์

ประจ า

ครอบครั

ว

ม.ิย.

63- 

ก.ค.63

50,000 นางภรูรัีตน ์ 

อน้ขยีว  

(รพ.สต.บาง

กระบอื 1 )    

                 

  นายรุ่งหรัิญ 

 อนิจ๊ก (รพ.

สต.บาง

กระบอื2)

NPCU 

มอืงสงิห์

 1

P&G E. บรูณา

การ

ตอ่ตา้น

การ

ทจุรติ

ละ

ประพฤติ

มชิอบ

ครงการ

ประมนิ

คณุธรรม

ละ

ความ

ปรง่฿ส

บบ

บรูณา

การ

ผา่นกณฑ์

ประมนิ 

ITA(90 

คะนน)

ครงการอบรมชงิ

ปฏบิัตกิารการ

บรหิารความสีย่ง

฿นการปฏบิัตงิาน

ดา้นสาธารณสขุ

1. พือ่฿ห้จา้หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบ฿นการ

จัดท าระบบการบรหิาร

ความสีย่ง สามารถ

ประมนิผนงาน 

ครงการ ละ

งบประมาณเด ้

2. พือ่฿หห้น่วยงานมี

การประมนิละปรับปรงุ

กระบวนการบรหิารความ

สีย่ง ละการก ากับ

ดูลอยา่งป็นระบบ มี

ประสทิธภิาพ

3. พือ่฿ห มกีลเกที่

หมาะสม฿นการ

ขับคลือ่นป องกัน 

ปราบปรามการทจุรติ

ละประพฤตมิชิอบ

ละการส งสรมิ

คณุธรรมจรยิธรรม

กระทรวงสาธารณสขุ฿น

ทศิทางดยีวกัน

ผา่นกณฑป์ระมนิ ITA

 (90 คะนน)

1.ด านนิการจัดอบรม 

2.ตดิตามละประมนิผล

ด านนิงาน

ขา้ราชการ

฿นสงักัด

40 คน 1. คา่อาหารกลางวนั   (50

 บาท X 40 คน X 1 มือ้ )  

ป็นงนิ 2,000.-บาท

 2. คา่อาหารวา่งละ

ครือ่งดืม่         (25 บาท 

X 40 คน X 2 มือ้ )  ป็น

งนิ 2,000.-บาท

4,000 ศนูย์

ปฏบิัตกิา

รตอ่

ตา้น

การ

ทจุรติ 

กระทรวง

สาธารณ

สขุ

 ม.ีค.63 4,000 นายวฒุพิงษ์

 ทา่กระบา

สสอ.

มอืง

สงิหบ์รุี
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที่

฿ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั

            (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. ระบบ

ธรรมาภิ

บาลละ

องคก์ร

คณุภาพ

ครงการ

พัฒนา

ความส า

ร็จของ

การ

ด านนิงา

น

ดว้ย

ระบบ

ธรรมาภิ

บาลละ

องคก์ร

คณุภาพ

 (PMQA)

การพัฒนา

คณุภาพการ

บรหิาร

จัดการ

ภาครัฐผา่น

กณฑท์ี่

ก าหนด 

(PMQA)

ประชมุชงิ

ปฏบิัตกิารพือ่

ทบทวนผน

ปฏบิัตงิานดา้น

สาธารณสขุปี 

2563-2565 ละ

การจัดท าผน

ส านักงาน

สาธารณสขุอ าภอ

มอืงสงิหบ์รุ ี

ปีงบประมาณ 2563 

1.การ฿หค้วามส าคัญกับ

ผูรั้บบรกิารละผูม้สีว่น

เดส้ว่นสยีการ   2.

มุง่นน้ระบบปฏบิัตกิาร

ผา่นกณฑท์ีก่ าหนด 

(PMQA) หมวด 3 ละ

หมวด 6

1.สง่มอบคณุคา่ทีด่ขี ึน้อยา่ง

ตอ่นือ่ง฿หก้ับผูรั้บบรกิารละผูม้ี

สว่นเดส้ว่นสยี 

 2.ปรับปรงุประสทิธผิลการ

ด านนิการละขดีความสามารถ

ของสว่นราชการ

  3.มกีารปรับปรงุละกดิการ

รยีนรูข้องสว่นราชการ

  4.บคุลากรทกุระดับ฿นสว่น

ราชการมกีารรยีนรู้ละพัฒนา

ขา้ราชการ

฿นสงักัด

50 คน 1. คา่อาหารกลางวนั   

(350 บาท X 50 คน X 2 

มือ้ )  ป็นงนิ 35,000.-

บาท

 2. คา่อาหารวา่งละ

ครือ่งดืม่        (50 บาท X

 50 คน X 4 มือ้ )  ป็นงนิ

 10,000.-บาท

 3.คา่ชา่หอ้งประชมุ

พรอ้มอปุกรณ์สต 2 วนั ๆ

 ละ 7,000 บาท  ป็นงนิ 

14,000 บาท

59,000 งบ

ด านนิงา

น

 ม.ค.63 59,000 นายวฒุพิงษ์

 ทา่กระบา

สสอ.

มอืง

สงิหบ์รุี

P&G E. การ

พัฒนา

ระบบ

การพท

ยป์ฐมภมูิ

พัฒนา

ครอืขา่ย

ก าลังคน

ดา้น

สขุภาพ

 ละ 

อสม.

1.จ านวน     

อสม.ทีเ่ดรั้บ

การพัฒนา

ป็น อสม.

หมอประจ า

บา้น   2.รอ้ย

ละของผูป่้วย

 

กลุม่ป้าหมาย

ทีเ่ดรั้บการ

ดูลจาก    

อสม.หมอ

ประจ าบา้นมี

คณุภาพชวีติ

ทีด่ ี

การพัฒนา

ศักยภาพ     อสม.

ป็น    อสม.หมอ

ประจ าบา้น อ าภอ

มอืงสงิหบ์รุสีงิหบ์รุี

1.พือ่ยกระดับ อสม.ป็น

 อสม.หมอประจ าบา้น  

2.ลดความออัดของ

รงพยาบาลลดการ

พึง่พารงพยาบาลต่

พงึตนองพิม่ขึน้

รอ้ยละ 70 1.ประชมุชี้จงนยบายละนว

ทางการด านนิงานฯ

2.ประชมุ คร ูก ละ ข พือ่วาง

ผนการอบรม/ป้าหมาย/รว่ม

ป็นวทิยากร

3.ตดิตามการฝึกอบรม อสม.

หมอประจ าบา้น

4.ออกหนังสอืรับรองผูท้ีผ่า่นการ

อบรมฯ

5.ตดิตามการรายงานผลการ

ด านนิงานผา่นระบบ

6.ประมนิผลการด านนิงาน/

กเ้ขปัญหาตามบรบิทพืน้ที่

7. สรปุผลการด านนิงานฯ

ประธาน 

อสม.ระดับ

หมูบ่า้น/

ต าบล

72 (14

 ชมุชน

ละ58

 

หมูบ่า้น/

8 ต าบล

สบส. ต.ค.

62-

ก.ย.63

สสอ.ละ

กลุม่งานวช

กรรมสงัคม

คบสอ.

มอืง

สงิหบ์รุี
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 
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ที่
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าร

งบประมาณที่
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(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั
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ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. ผนงาน

ที ่1

ระบบ

ธรรมาภิ

บาลละ

องคก์ร

คณุภาพ

ผนงาน

ที ่1

ระบบ

ธรรมาภิ

บาลละ

องคก์ร

คณุภาพ

1. ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิงาน

ระบบธรรมาภิ

บาลละ

องคก์ร

คณุภาพ

1.อบรมปฏบิัตกิาร

ป้องกัน 

ปราบปรามการ

ทจุรติ ละ

ประพฤตมิชิอบ

รงพยาบาลผา่น

กณฑก์ารประมนิ ITA

อบรมชงิปฏบิัตกิาร ขา้ราชการ

พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน

กระทรวง

สาธารณสขุ

ลกูจา้ง

100 คน 1.คา่อาหารวา่งละ

ครือ่งดืม่ผู้ขา้รว่มอบรม 

วทิยากร ละคณะท างาน 

จ านวน ๑๐๐ คน x ๒๐ 

บาท x 2 มือ้ป็นงนิ 4,

๐๐๐ บาท 

2. คา่อาหารกลางวนั 

ส าหรับผู้ขา้รว่มครงการ

ละคณะท างาน 

จ านวน 10๐ คน x 4๐ บาท

 x 1 มือ้ ป็นงนิ 4,๐๐๐ 

บาท

3.คา่ตอบทนวทิยากร 

จ านวน 6 ชัว่มงๆ ละ 600

 บาท

จ านวน ๑ คน x 600 บาท 

x 6 ชัว่มง     ป็นงนิ 

3,6๐๐ บาท

4.คา่ชดชยน ้ามันชือ้พลงิ

 วทิยากร    ป็นงนิ 1,000

 บาท

5. คา่อกสารการอบรม     

ป็นงนิ 2,400 บาท

           14,000 งนิบ ารงุ ม.ค.-

ม.ีค.

นติกิรรพ.

สงิหบ์รุี

ฝ่าย

บรหิาร 

รพ.

สงิหบ์รุี

P&G E. 2.รณรงคส์ง่สรมิ

การสรา้งสงัคมเม่

ทนตอ่การทจุรติ

รงพยา  บาลผา่น

กณฑก์ารประมนิ ITA

ผยพร฿่หค้วามรู ้ ขา้ราชการ

พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน

กระทรวง

สาธารณสขุ

ลกูจา้ง

  - เม฿่ช ้ ต.ค. 

62 ถงึ 

ก.ย.63

 - นติกิรรพ.

สงิหบ์รุี

ฝ่าย

บรหิาร 

รพ.

สงิหบ์รุี

P&G E. มกีาร survey ดา้น

พฤตกิรรมสขุภาพละ

สิง่วดลอ้ม ปีละ 2 ครัง้

  - รพ.สต.

ตน้พธิ1์

P&G E. 2.มี

ระบบ

บรหิาร

จัดการที่

มี

ประสทิธภิ

าพ ละ

บคุลากร

มคีวามสขุ

ผนงาน

ที2่

พัฒนา

ระบบ

บรหิาร

ทรัพยาก

รบคุคล

ดา้น

สขุภาพ

2.ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิงาน

พัฒนาระบบ

บรหิาร

ทรัพยากร

บคุคล

ดา้นสขุภาพ

2. มรีะบบบรหิารจัดการ

ทีม่ปีระสทิธภิาพ ละ

บคุลากรมคีวามสขุ

5.1 คบสอ.มกีาร

บรหิารจัดการบคุลากร

พยีงพอ฿นการ

ปฏบิัตงิาน

  - รพ.สต.

ตน้พธิ1์
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที่

฿ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั

            (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. 1. ครงการพิม่

ประสทิธภิาพการ

บรหิารจัดการ

ก าลังคนดา้น

สขุภาพ

พือ่฿หม้กี าลังคนดา้น

สขุภาพที่พยีงพอ  มี

การกระจายที่หมาะสม

เดรั้บการพัฒนา

คณุภาพหน่วยงาน

ตระหนักถงึความ

สมหตสุมผล฿นการ

พัฒนาคน฿หส้ามารถ

ตอบสนองตอ่ทศิ

ทางการของ คบสอ.

5.1 คบสอ.มกีาร

บรหิารจัดการบคุลากร

พยีงพอ฿นการ

ปฏบิัตงิานมี

อัตราก าลังบคุลากรเม่

ต า่กวา่ 80 ปอร์ซน็ต์

ของผนก าลังคน

1.การวิคราะหอ์ัตราก าลัง฿นต่

ละหน่วยงาน

2.จัดท าผนอัตราก าลังคน

3.สรรหาละพัฒนาตามผน

อัตราก าลังคน

4.ประมนิผลการด านนิการ

หัวหนา้

หน่วยงาน

คา่อาหารกลางวนัละ

คา่อาหารวา่ง

  - งบร. ตค 62

 - กย 

63

คกก.

CHRO+การ

จา้หนา้ที่

รพ.

สงิหบ์รุี

P&G E. หน่วยงานมกีารจัดท า

ละ฿ช ้IDP฿นการ

พัฒนาบคุลากร

1.จัดบคุลากร฿นสงักัดขา้รับการ

อบรม หลักสตูรการพยาบาล

ฉพาะทางสาขาวชฏบิัตท่ัิวเป

(การรักษารคบือ้งตน้)ฟ้ืนฟู

จนท.สธ 1 คา่฿ชจ้า่ย฿นการอบรม              4,000 งนิ

บ ารงุ 

(งนิ 

PCC)

ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางพัชรนิทร์

 เมน้อ้ย

รพ.สต.

ตน้พธิ1์

P&G E. หน่วยงานมกีารจัดท า

ละ฿ช ้IDP฿นการ

พัฒนาบคุลากร

1.จัดบคุลากร฿นสงักัดขา้รับการ

อบรม หลักสตูรการพยาบาล

ฉพาะทางสาขาวชฏบิัตท่ัิวเป

(การรักษารคบือ้งตน้)

จนท.สธ 1 คา่฿ชจ้า่ย฿นการอบรม            60,000 งนิ

บ ารงุ 

(งนิ 

PCC)

ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางนงนภัส 

อกนุช

รพ.สต.

ตน้พธิ1์

P&G E. องคก์รหง่ความสขุ

(Happiorganization)

1.รว่มกันสรา้งความสขุ฿นองคก์ร 

นน้การมสีว่นรว่มรว่มกัน 2.จัด

กจิกรรม/ครงการพัฒนาบคุลากร

 3.ประมนิจากปรกรมส าร็จรปู

 Happinometer

จนท.สธ 8 เม฿่ชง้บประมาณ   - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นายสพัุฒน ์ 

อว่มนอ้ย

รพ.สต.

ตน้พธิ1์
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ผนงาน

 

(3)ครง

การ
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าร
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฿ช ้

(13) 

หน่วยงาน
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     (5)      
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 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. องคก์รคณุธรรม 1.มกีารประมนิระดับความส าร็จ

ละผลงานจากการด านนิงาน

ของจา้หนา้ที ่2.มกีารจัดการ

ลกปลีย่นรยีนรู฿้นการ

ด านนิงานกส่มาชกิ฿นองคก์ร

สม า่สมอ  3.มกีารยกยอ่งชดิชู

บคุคลากรทีป่ระพฤตดิ ี4.มกีาร฿ห ้

อกาส฿นการกเ้ขกบ่คุลากรที่

ผดิพลาด

จนท.สธ 8 เม฿่ชง้บประมาณ   - ต.ค.

62-

ก.ย.63

0 นายสพัุฒน ์ 

อว่มนอ้ย

รพ.สต.

ตน้พธิ1์

P&G E. อสม. เดรั้บการพัฒนา

ป็น อสม. หมอประจ า

บา้น

  - 

P&G E. 2. สมนุเพร฿กลต้ัว 1.พือ่฿หอ้าสาสมัคร

สาธารณสขุประจ า

หมูบ่า้น มคีวามรู ้ความ

ขา้฿จ การ฿ชส้มนุเพร

฿นการรักษาอาการ

จ็บป่วยบือ้งตน้เด ้

อยา่งถกูตอ้งปลอดภัย

รอ้ยละ80ของ อสม.มี

ความรูค้วามขา้฿จการ

฿ชส้มนุเพร฿นการ

รักษาอาการจ็บป่วย

บือ้งตน้เดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งปลอดภัย

 1.จัดท าครงการพือ่ขออนุมัติ

 2.จัดอบรม ฿หค้วามรู้ก่

อาสาสมัครสาธารณสขุประจ า

หมูบ่า้น 

3.สรปุผลการด านนิงาน

อสม. 115  -คา่อาหารกลางวนัคนละ 

50บาท × 115 คน    ป็น

งนิ    5,750 บาท

 -คา่อาหารวา่งละ

ครือ่งดืม่ จ านวน 2 มือ้ ๆ 

ละ 25 บาท ( 25 บาท X 

2มือ้ = 50 บาท)คนละ 50

บาท × 115 คน    ป็นงนิ

     5,750    บาท

 -คา่สมนาคณุวทิยากร  

600 บาทX 2 ชม.   ป็น

งนิ  1,200    บาท

 -คา่ป้ายเวนลิ      ป็นงนิ

     1,000    บาท

-คา่ถา่ยอกสารชดุความรู ้ 

   ป็นงนิ   1,000   บาท

           14,700 อบต.

ตน้พธิ์

ตค62-

กย63

นางศรนีวล 

ศลิามาศ

ทมีมอืง

สงิห ์3 

(รพ.สต.

ตน้พธิ1์)
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(1) ยทุธ
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 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที่

฿ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั

            (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. 3. ลดมว่ยั฿ส฿ส่

฿จสขุภาพ

1.พือ่฿หป้ระชาชน 

14-19 ปีมคีวามรู฿้น

รือ่งการคมุก านดิ฿นวธิี

ตา่งๆ    

2.มคีวามรู฿้นรือ่งการ

วางผนครอบครัว  

3.฿ห ้อสม.มคีวามรู้รือ่ง

การวางผนครอบครัว

ละรคตดิตอ่ทาง

พศสมัพันธ์

รอ้ยละ80ของ

กลุม่ป้าหมายมคีวามรู ้

พิม่ข ึน้

1.จัดท าครงการพือ่ขออนุมัต ิ

2.จัดอบรมกลุม่ป้าหมาย 

3.ตดิตามประมนิผล 

4.รายงานผลการด านนิงาน 

5.สรปุผลการด านนิงาน

อาย ุ14-19

 ปี ละ 

อสม.

150  -คา่อาหารกลางวนั มือ้ละ

 50 บาท จ านวน 150 คน 

(50บาทx150คน) ป็นงนิ

 7,500 บาท     -คา่อาหาร

วา่งละครือ่งดืม่ จ านวน 2

 มือ้ๆละ 25 บาท (25x2=

50)ป็นงนิ 7,500 บาท -

คา่ถา่ยอกสาร    100  

บาท - คา่ป้ายเวนลิรือ่ง 

คมุก านดิ 400 บาท x  9 

ป้าย ป็นงนิ 3,600บาท 

 -คา่วทิยากร ชัว่มงละ 

600บาท(600บาท*3ชม)

ป็นงนิ 1,800 บาท

           20,500 อบต.

ตน้พธิ์

ตค62-

กย63

นางสนัุนท ์

มาอยู่

ทมีมอืง

สงิห ์3 

(รพ.สต.

ตน้พธิ1์)

P&G E. 4. ชาวตน้พธิรั์กษ์

เต

1.สง่สรมิความรู้รือ่ง

รคเตวาย฿น กลุม่กน

น าชมุชนละอสม.

2.พือ่พัฒนาบคุคลละ

ครอบครัวระดับชมุชน฿ห ้

มคีวามรู ้ความขา้฿จ

รคเตวาย

1.จ านวนผู้ขา้รว่ม

กจิกรรมเมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

2.กลุม่ป้าหมายเดรั้บ

ความรู้รือ่งรคเตวาย

รอ้ยละ80

1.จัดท าครงการพือ่ขออนุมัต ิ

2.จง้ผู้กีย่วขอ้งทราบ 

3.จัดอบรม฿หค้วามรู้กีย่วกับการ

ดูลสขุภาพรคเตวาย 

4.฿หค้วามรู้สยีงตามสาย 

5.ตดิตาม / ประมนิผล 6.

สรปุผลการด านนิงาน

1.

ประชาชน

฿นต าบล

ตน้พธิ ์

2.อสม.

ละกน

น าผูดู้ล

ผูส้งูอายุ

125 1. จัดอบรม฿หค้วามรู้กน

น า ชมุชนละอสม. จ านาน

 125 คน 

-คา่อาหารกลางวนัมือ้ละ 

50 บาท*125คนป็นงนิ 

6,250 บาท  

 -คา่อาหารวา่งละ

ครือ่งดืม่จ านวน 2 มือ้ๆละ

 25 บาท (25x2=50)(50

บาท x 125คน)ป็นงนิ 

6,250 บาท 

-คา่วทิยากร600บาท*3

ชม.ป็นงนิ 1,800 บาท- 

คา่ป้ายเวนลิ 400 บาท

           14,700 อบต.

ตน้พธิ์

ตค62-

กย63

14700 นางสนัุนท ์

มาอยู่

ทมีมอืง

สงิห ์3 

(รพ.สต.

ตน้พธิ1์)
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที่

฿ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั

            (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. 5. สลมิ...พรอ้มสวย 1.สง่สรมิความรู้ก่

กลุม่ป้าหมาย ละ

ปลกูฝังการออกก าลัง

กาย 

2.กลุม่ป้าหมายทีม่คีา่

BMI >30 สามารถมคีา่

BMI ลดลง

3.มคีวามรู้รือ่งการออก

ก าลังกาย ละ

ประยชนข์องการออก

ก าลังกาย

1.รอ้ยละ80ของ

กลุม่ป้าหมายมคีวามรู ้

฿นรือ่งการออกก าลัง

กาย

2.รอ้ยละ80ของ

กลุม่ป้าหมายขา้รว่ม

กจิกรรม

3.รอ้ยละ60ของ

กลุม่ป้าหมายมภีาวะ

ป้าหมาย คา่ BMI 

ลดลง> รอ้ยละ 60(

ดยตดิตามการบันทกึ

สขุภาพ)

1.จัดท าครงการพือ่ขออนุมัติ

2.ประชมุจง้ผู้กีย่วขอ้งทราบ 

3.จัดอบรม฿หค้วามรู้ก่

กลุม่ป้าหมาย

4.ตดิตาม/พบกลุม่ป็นระยะ

5.ตดิตามประมนิผล

ผูท้ีม่คีา่ 

BMI 30

40 1.อบรม฿หค้วามรู ้

กลุม่ป้าหมายจ านวน 40 

คน*คา่อาหารกลางวนั

(50บาท * 40คน)ป็นงนิ 

2,000 บาท *คา่อาหาร

วา่งละครือ่งดืม่ จ านวน 2

 มือ้ๆละ 25 บาท (25*1=

50)(50  บาท * 40 คน)

ป็นงนิ 2,000 บาท-คา่

วทิยาการ 600 บาทX 3  

ช.มป็นงนิ 1,800 บาท2.

จัดออกก าลังกาย อาทติย์

ละ 3 วนั ฿นชว่ง 

16.00-16.30 น.-คา่ผูน้ า

ตน้ ครัง้ละ 100 บาท

(100บาท x 60 วนั)ป็น

งนิ 6,000 บาท-คา่น ้าตืม่

ชว่งวลา ออกก าลังกาย

(วนัละ 50 บาท x60 วนั)

ป็นงนิ 3,000 บาท

           14,800 อบต.

ตน้พธิ์

ตค62-

กย63

14800 นางสนัุนท ์

มาอยู่

ทมีมอืง

สงิห ์3 

(รพ.สต.

ตน้พธิ1์)

P&G E. 6. กษตรกรปลอด

รค ผูบ้ริภค

ปลอดภัย

1.พือ่฿ห้กษตรกรละ

ประชาชนมพีฤตกิรรม฿น

การ฿ชส้ารคมอียา่ง

ปลอดภัย

2.พือ่฿ห้กษตรกรละ

ประชาชนตระหนักถงึ

ผลสยีจากสารคมี

 -รอ้ยละ 80 ของ

กษตรกรกลุม่สีย่งมี

พฤตกิรรมการ฿ช ้

สารคมอียา่งปลอดภัย 

 -รอ้ยละ 80 ของ

กษตรกรละ

ประชาชนสามารถ 

ป้องกันตนองจาก

สารคมเีดอ้ยา่ง

ปลอดภัย

1.จัดท าครงการพือ่ขออนุมัต ิ

2.ส ารวจกษตรกรกลุม่สีย่งพือ่

ขึน้ทะบยีน 

3.จัดอบรม กษตรกร ละอสม. 

4.จาะลอืดกษตรกรพือ่คน้หา

สารพษิตกคา้ง฿นลอืด 

5.สรปุผลการด านนิงาน

กษตรกร

ละ

ประชาชน

100  -คา่อาหารกลางวนัมือ้ละ 

50  บาทจ านวน 100 คน

(50บาท*100คน)ป็นงนิ 

5,000 บาท -คา่อาหาร

วา่งละครือ่งดืม่ จ านวน 2

 มือ้ๆละ 25 บาท (25*2=

50)(50บาท*100คน)ป็น

งนิ 5,000 บาท -คา่

วทิยากร฿นการอบรมช.ม.

ละ600บาทจ านวน 2 ชม.

ป็นงนิ 1,200 บาท

           11,200 อบต.

ตน้พธิ์

ตค62-

กย63

ดัชรนิทร ์สมดี ทมีมอืง

สงิห ์3 

(รพ.สต.

ตน้พธิ1์)

P&G E. 7. วยัท างานสด฿ส

หา่งเกลจากรค

1.พือ่฿หป้ระชาชนมี

ความรู้รือ่งการป้องกัน

รคจากสารคมีละ

ดูลตัวองเด ้

1.พือ่ลดปัญหารค

จากสารคมเีดน้อ้ย

กวา่รอ้ยละ 30

1.฿หค้วามรูป้ระชาชน 2.ประมนิ

สขุภาพ       3.จาะลอืด         

4.จง้ผล               5.สรปุผล

ละประมนิผล

ประชาชน

ละ อสม.

50 คน คา่อาหารวา่ง2มือ้ๆละ25บ

x50คนx2ครัง้=5,000บ. 

2.คา่อาหารกลางวนั 1มือ้ๆ

ละ75บx50คนx2ครัง้=

7,500บ 3.คา่วทิยากร

600x2x2=2,400

           14,900 อบต.

ตน้พธิ์

ตค62-

กย63

นางณัชชา 

ชตพัุนธุ์

ทมีมอืง

สงิห ์3 

(รพ.สต.

ตน้พธิ2์)
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที่

฿ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั

            (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. 8. วยัรุ่นสด฿ส

หา่งเกลจากรค

1.พือ่฿ห้ยาวชนมี

ความรู้รือ่งการป้องกัน

รค           2.สามารถ

คน้หากลุม่สีย่งละ

ดูลตัวองเด ้

1.พือ่฿ห้ยาวชน

สามารถคน้หากลุม่

สีย่งละสง่ตอ่เด ้

ถกูตอ้ง

1.฿หค้วามรู้ยาวชน 

2.ประมนิสขุภาพ       

3.จาะลอืด         

4.จง้ผล               

5.สรปุผลละประมนิผล

ยาวชน 70 1.คา่อาหารวา่ง 2 มือ้ๆละ

25บx70คนx2ครัง้x2วนั=

7,000บ. 

2.คา่อาหารกลางวนั 1มือ้ๆ

ละ75บx70คนx2วนั=

10,500บ 3.คา่วทิยากร

600x2x2=2,400

           19,900 อบต.

ตน้พธิ์

ตค62-

กย63

นางจันทมิา  

สอาดมว่ง

ทมีมอืง

สงิห ์3 

(รพ.สต.

ตน้พธิ2์)

P&G E. 9. คนตน้พธิร์ว่ม

฿จตา้นภัย

เข้ลอืดออก ปี

2563

1.พือ่ลดอัตราป่วยของ

รคเข้ลอืดออก 

2.พือ่ลดความชกุชมุ

ของลกูน ้ายงุลาย 

3.พือ่฿หป้ระชาชน

ตระหนักถงึการควบคมุ

รค

1.อัตราป่วยเม่กนิ50/

ประชากรสนคน

2.เมม่ผีูป่้วยสยีชวีติ

ดว้ยรคเข้ลอืดออก

1.฿หค้วามรูป้ระชาชน 

2.กจิกรรมก าจัดหลง่พาะพันธุ์

ยงุลาย 

3.ควบคมุการระบาดรว่มกับ 

อบต.กรณีมคีนเข ้           

4.สรปุผลละประมนิผล

ประชาชน

ละ อสม.

ครัง้ละ 40 

คน

40 คน 1.คา่อาหารวา่ง2มือ้ๆละ

25บx40คนx2ครัง้x4วนั=

8,000บ. 

2.คา่อาหารกลางวนั 1มือ้ๆ

ละ75บx40คนx4วนั=

12,000บ 3.คา่วทิยากร

600x2x2=2,400

           22,400 อบต.

ตน้พธิ์

ตค62-

กย63

นางจันทมิา  

สอาดมว่ง

ทมีมอืง

สงิห ์3 

(รพ.สต.

ตน้พธิ2์)

P&G E. 10. การสรมิสรา้ง

รงจงู฿จ อสม.

(คา่ป่วยการ อสม.)

1.พือ่ป็นการสรา้งขวญั

ก าลัง฿จ฿นการท างาน

ของ อสม.                 

2.พือ่สนับสนุน฿ห ้อสม.

 สามารถปฏบิัตงิานชงิ

รกุ฿นการสง่สรมิ

สขุภาพ฿นทอ้งถิน่ละ

ชมุชนเดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ      

3.พือ่สง่สรมิ฿หภ้าค

ประชาชนมสีว่นรว่ม฿น

การดูลสขุภาพละ

ชมุชน

อสม.ทีป่ฎบิัตงิาน฿น

ชมุชนละสง่รายงานอ

สม.1เดรั้บงนิคา่ป่วย

การอสม.รอ้ยละ 100

1.ตรวจสอบรายงานอสม.

ประจ าดอืน       

2.บันทกึขอ้มลูอสม.ผา่นระบบ 

e-Social welfare ฿หถ้กูตอ้ง

ทันวลา              

3.อนุมัติบกิจา่ยงนิคา่ป่วยการ 

อสม.ของตล่ะดอืน            

4.สรปุรายงานการจา่ยงนิคา่ป่วย

การ อสม. ผา่นระบบ e-Social 

Welfare

อสม.ขต

ทศบาล14

 ชมุชน

341 คา่ป่วยการอสม.คนละ

1000บาท*341คน

          341,000 อบจ. ตค.

2562-

กย.

2563

นางนุชนันท ์

อออกมน

ทมีมอืง

สงิห ์4

(กลุม่งาน

วชกรรม

สงัคม)

P&G E. 11. การพัฒนา

ศักยภาพ  อสม.

ดีดน่ประจ าปี 2563

1.พือ่คัดลอืก อสม.

ดีดน่ระดับต าบล/

อ าภอ/จังหวดั          

2.พือ่ชดิชูกยีรติละ

สรา้งขวญัก าลัง฿จ ก ่

อสม.

จ านวน 12 สาขา 1.สนับสนุน฿หอ้สม.ทีม่คีณุสมบัติ

ครบตามหลักกณพก์ารประกวด 

ขา้ประกวดอสม.ดีดน่ระดับ

ต าบล/ อ าภอ/ จังหวดั        

2.สนับสนุนการจัดท าอกสาร

ประกอบการประกวด

อสม.ขต

ทศบาล14

 ชมุชน

14  -   -  - ตค.

2562-

กย.

2563

 - นางนุชนันท ์

อออกมน

ทมีมอืง

สงิห ์4

(กลุม่งาน

วชกรรม

สงัคม)
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที่

฿ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั

            (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. 12. พัฒนา 

ศักยภาพ    อสม.

ป็นอสม.หมอ

ประจ าบา้น

1.ผูป่้วยกลุม่ป้าหมายที่

เดรั้บการดูลจากอสม.

หมอประจ าบา้นมี

คณุภาพชวีติด ี    

2.พือ่ยกระดับ อสม.ป็น

 อสม.หมอประจ าบา้น  

3.พือ่ลดความออัด

ของรงพยาบาลลดการ

พึง่พารงพยาบาลต่

พงึตนองพิม่ขึน้

1.รอ้ยละประธาน อสม.

ระดับหมูบ่า้น/ต าบล  

เดรั้บการพฒ้นา

ศักยภาพป็นอสม.

หมอประจ าบา้น รอ้ย

ละ100       

2.ผูป่้วยตดิบา้น ตดิ

ตยีง ผูพ้กิาร 

ผูด้อ้ยอกาส ทีม่ี

ภาวะพึง่พงิเดรั้บการ

ดูลจากหมอประจ า

บา้น รอ้ยละ 70

1.คัดลอืกประธาน อสม.ระดับ

หมูบ่า้น/ต าบลขา้รับการอบรม

หลักสตูรอสม.หมอประจ าบา้น     

   

2.ตดิตามผลการฝึกอบรม อสม.

หมอประจ าบา้น

3.ตดิตามการด านนิงานการดูล

ผูป่้วยละรายงานผลการ

ปฏบิัตงิานของอสม.หมอประจ า

บา้น

1.ประธาน 

อสม.ระดับ

หมูบ่า้น/

ต าบล      

2.ผูป่้วย

กลุม่ป้าหม

ายทีเ่ดรั้บ

การดูล

จาก อสม.

หมอ

ประจ าบา้น

14 คน  

           

           

           

         

85 คน

รอความชดัจนจาก

สว่นกลาง

  - ตค.

2562-

กย.

2563

รอความ

ชดัจนจาก

สว่นกลาง

นางนุชนันท ์

อออกมน

ทมีมอืง

สงิห ์4

(กลุม่งาน

วชกรรม

สงัคม)

P&G E. 13. ครงการ

สง่สรมิความ

ปลอดภัยดา้น

อาหารปี 2563

1.พือ่ปรับปรงุ

รา้นอาหาร  ผงลอย

จ าหน่ายอาหารปรงุ

ส าร็จ ฿หเ้ดม้าตรฐาน 

Clean Food Good 

Taste

2.พือ่฿หผู้ป้ระกอบการ

รา้นคา้มคีวามรู้กีย่วกับ

พระราชบัญญัตคิุม้ครอง

ผูบ้ริภคละขอ้บัญญัติ

ขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

3.พือ่พิม่พนูองค์

ความรู้ละพิม่

ศักยภาพของ

ผูป้ระกอบการละ

ผูบ้ริภค฿หต้ระหนักละ

ฝ้าระวงัตนอง

จากการบริภคอาหารที่

เม่หมาะสม

1. อบรม฿หค้วามรูผู้ป้ระกอบการ

รา้นคา้ผงลอย รา้นขายของช า 

สถานทีผ่ลติอาหาร ละ อสม. 

2. ออกประมนิตดิตามคณุภาพ

รา้นอาหาร/ผงลอย฿นพืน้ทีต่าม

กณฑ ์CFGT ดย อสม.ละ

จา้หนา้ที่

ผูป้ระกอบก

ารรา้นคา้

ผงลอย 

รา้นขาย

ของช า 

สถานที่

ผลติอาหาร

 ละ อสม.

1.คา่อาหารวา่งครือ่งดืม่ 

อาหารกลางวนั

2.คา่วทิยากร฿หค้วามรู ้

ตา่งๆ 

3.คา่วสัด฿ุนการจัดอบรม

             7,000 กองทนุ ต.ค.

62-

ก.ย.63

ชมรมอสม. ทมีมอืง

สงิห ์6

(รพ.สต.

พธิช์ยั 

1)
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที่

฿ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั

            (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. 14.ครงการ

ป้องกันควบคมุรค

ละลดปัจจัยสีย่ง

ดา้นสขุภาพปี 2563

1.พือ่ตรวจหาระดับ

ปรมิาณสารคมตีกคา้ง

฿นลอืดของกษตรกร

กลุม่สีย่ง

2.พือ่฿ห้กษตรกลุม่

สีย่ง ทีม่รีะดับสารคมี

฿นลอืดระดับเม่

ปลอดภัยเดรั้บการ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรม

ละเดรั้บรางจดื

3.อบรม฿หค้วามรู ้

ตรวจหาสารคมกี าจัด

ศัตรพูชืตกคา้ง฿นกลุม่

กษตรกร จง้ผลการ

ตรวจพรอ้มค านะน า

ละจา่ยสมนุเพรรางจดื

1.ประชมุ อสม. พือ่รว่มกัน

ก าหนดผนงานการลงปฏบิัต฿ิน

พืน้ที่

2.คัดกรองดย฿ช้บบประมนิ

ความสีย่ง฿นการทางานของ

กษตรกรจากการสมัผัสสารคมี

กาจัดศัตรพูชื

3.อบรม฿หค้วามรูต้รวจหา

สารคมกี าจัดศัตรพูชืตกคา้ง฿น

กลุม่กษตรกร จง้ผลการตรวจ

พรอ้มค านะน าละจา่ยสมนุเพร

รางจดื

กษตรกร

กลุม่สีย่ง

75 1.คา่อาหารวา่งครือ่งดืม่ 

อาหารกลางวนั

2.คา่ถา่ยอกสาร

บบฟอรม์ผน่พับ฿ห ้

ความรูต้า่งๆ

3.คา่วสัด฿ุนการจัดอบรม

           12,000 กองทนุ ต.ค.

62-

ก.ย.63

ชมรมอสม. ทมีมอืง

สงิห ์6

(รพ.สต.

พธิช์ยั 

1)

P&G E. 15. ครงการขี่

จักรยานพือ่

สขุภาพละตา้น

ภัยยาสพตดิ

1.ผูน้ าชมุชน จา้หนา้ที่

สาธารณสขุ อบต. อสม.

 ประชาชน หมูท่ี ่6 – 

หมูท่ี ่8 ต าบลพธิช์ยั

2.ครูละนักรยีน

รงรยีนวดับา้นล า ป.1 -

 ม.3 จ านวน 71 คน

ระดับความส าร็จของ

การด านนิงาน

ประชาชนกลุม่สีย่ง

DM/HTมคีวามรอบรู ้

ดา้นสขุภาพรือ่ง 3 อ.3

 ส.

1.อบรม฿หค้วามรูนั้กรยีน฿นการ

ป้องกันยาสพตดิ

2.อบรม฿หค้วามรูอ้สม. ผูน้ า

ชมุชน อบต. ฿นการป้องกันยา

สพตดิ

3.จัดกจิกรรมการขีจั่กรยานพือ่

สขุภาพละตา้นภัยยาสพตดิ 

อยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 วนั 

ระหวา่งวลา 16.30-17.30 น. 

จ านวน 4 ครัง้/ดอืน ระยะวลา 4 

ดอืน 

ประชาชน

ทีส่น฿จ

71 คน 1.คา่อาหารกลางวนั฿นการ

ประชมุ อสม.,อบต.,ผูน้ า

ชมุชน  ป็นงนิ 2,100 บาท

2.คา่อาหารวา่งละ

ครือ่งดืม่฿นการประชมุ อส

ม.,อบต.,ผูน้ าชมุชน 

จ านวน 1 มือ้ป็นงนิ 750 

บาท

3.คา่อาหารวา่งละ

ครือ่งดืม่฿นการอบรม

นักรยีน รือ่งป้องกันยา

สพตดิ฿นรงรยีน           

  จ านวน 2 มือ้จ านวน 70 

คน ป็นงนิ 3,500 บาท

4.คา่วทิยากร฿นการอบรม

นักรยีน รือ่งป้องกันยา

สพตดิ฿นรงรยีน จ านวน

 1 คน ป็นงนิ 3,600 บาท

5.คา่อาหารวา่งละ

ครือ่งดืม่ส าหรับสมาชกิ

ชมรมจักรยานจัดกจิกรรม

ออกก าลังกายระหวา่ง

           24,150 งบประมา

ณกอง

ทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

องคก์าร

บรหิาร

สว่น

ต าบล

พธิช์ยั

ต.ค.

62-

ก.ย.63

นายสมบรูณ์ 

วงศส์กลุ

กยีรติ

รพ.สต.

พธิช์ยั 2
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที่

฿ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั

            (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. 16. ครงการ

ป้องกันควบคมุรค

ละลดปัจจัยสีย่ง

ดา้นสขุภาพ

1 พือ่฿ห้กษตรกรกลุม่

สีย่ง฿นพืน้ทีม่คีวามรู ้

กีย่วกับการ฿ชส้ารคมี

ก าจัดศัตรพูชือยา่งถกูวธิี

2 พือ่฿ห้กษตรกรกลุม่

สีย่ง฿นพืน้ทีม่กีาร

ปฏบิัตติัวเดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง฿นการ฿ช ้

สารคมกี าจัด

ศัตรพูชื              

3 พือ่ฝ้าระวงัป้องกัน

ละควบคมุรคละภัย

สขุภาพจากการ฿ช ้

สารคมกี าจัดศัตรพูชื

฿หก้ับ

กษตรกร฿นพืน้ที่

  

ระดับความส าร็จของ

การด านนิงานลด

ปัจจัยสีย่งดา้น

สขุภาพละบรหิาร

จัดการสิง่วดลอ้ม฿ห ้

อือ้ตอ่การมสีขุภาพดี

1.จัดท าทะบยีนกษตรกรกลุม่

สีย่งที่กีย่วขอ้งกับสารคมกี าจัด

ศัตรพูชื

2. จัดอบรม฿หค้วามรู้กษตรกร

กลุม่สีย่งกีย่วกับการ฿ชส้ารคมี

ก าจัดศัตรพูชื จ านวน 50 คน

3. ตรวจหาสารคมตีกคา้ง฿หก้ับ

กษตรกรกลุม่สีย่งรว่มกับการ

ท าประมนิความสีย่ง  

ตามบบ นบก.1-56 Rev.59 

ดยท าการจาะลหติ 2 ครัง้ 

ครัง้ที ่2 หา่งจากครัง้รก 3 ดอืน 

4.บันทกึผลการตรวจลง฿นสมดุ

บันทกึสขุภาพกษตรกร 

5. รายงานผลการด านนิงาน

จัดบรกิารอาชวีอนามัย฿หก้ับ

รงงาน฿นชมุชนของหน่วย

บรกิารสขุภาพปฐมภมู ิตามบบ 

Occ-นบ01Rev.60 ฿หส้ านักงาน

สาธารณสขุอ าภออนิทรบ์รุีละ

ส านักงานสาธารณสขุจังหวดั

กษตรกร

กลุม่สีย่ง

50 คน 1 คา่อาหารกลางวนัผู้ขา้

รับการอบรม จ านวน 1 มือ้ 

จ านวน 50 คน ป็นงนิ 

3,500 บาท 

2 คา่อาหารวา่งละ

ครือ่งดืม่ผู้ขา้รับการอบรม

 1 มือ้

50 คน ป็นงนิ 1,250 

บาท 

3. คา่วสัดอุปุกรณ์ที฿่ช฿้น

การอบรมจ านวน 5,050 

บาท

4 คา่วทิยากร฿นการอบรม 

จ านวน 2 คนๆละ 2 

ชัว่มง ๆ ละ 300 บาท 

ป็นงนิ 1,200 บาท

           11,000 งนิ

บ ารงุ

ของ

รงพยา

บาล

สง่สรมิ

สขุภาพ

ต าบล

พธิช์ยั

 2 (งบ

งนิ

อดุหนุน

จาก

องคก์าร

บรหิาร

สว่น

ต าบล

พธิช์ยั)

ต.ค.

62-

ก.ย.63

นายสมบรูณ์ 

วงศส์กลุ

กยีรติ

รพ.สต.

พธิช์ยั 2

P&G E. 17. อบรมการปฐม

พยาบาลบือ้งตน้

ละการชว่ยฟ้ืนคนื

ชพี(CPR)

พือ่฿หป้ระชนท่ัวเปละ

 นร.มคีวามรู้ละปฏบิัต ิ

เด ้

รอ้ยละ 60 ของผู้ขา้

อบรมมคีวามรู้ละ

ปฏบิัตเิดถ้กูตอ้ง

อบรม฿หค้วามรู้กป่ระชาชน/นร. 

ละฝึกปฏบิัต ิ

ประชาชน

ท่ัวเปละ  

      

นักรยีน

100คน 1.คา่อาหารละอาหารวา่ง

ผู้ขา้อบรม7,500บาท

2.คา่วทิยากร 1,200บาท  

  

3.คา่วสัด ุ5,000บาท     

รวมทัง้ส ิน้ 13,700บาท

           13,700 งนิบ ารงุ ต.ค.

62-

ก.ย.63

ชมรม อสม. ทมีมอืง

สงิห ์5

(ชมรม 

อสม.)

P&G E. 18. ครงการ

อบรมฟ้ืนฟพัูฒนา

ศักยภาพจา้หนา้ที่

 คบ.สอ.มอืง

สงิหบ์รุี

1.พือ่฿ห้จา้หนา้ที่

ครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ

อ ามอืงสงิหบ์รุมีคีวามรู ้

ความขา้฿จ ความ

ช านาญ฿นการปฏบิัตงิาน

1. จา้หนา้ทีม่คีวามรู ้

หลังการอบรม 100 %

2. ความพงึพอ฿จ฿น

การจัดกจิกรรม

มากกวา่รอ้ยละ 80

3. ผู้ขา้รับการอบรม

ขา้รว่มครงการ

มากกวา่รอ้ยละ 80

1. ด านนิการจัดอบรมชงิปฎบิัต ิ

การ฿นหัวขอ้ 

- ความรู้กีย่วกับรครือ้รัง

- การท า EKG

- การชว่ยฟ้ืนคนืชพี

- การ฿ชย้า฿นผูป่้วยรครือ้รัง

- การตรวจตาละทา้

2. สรปุละประมนิผลครงการ

จา้หนา้ที่

ครอืขา่ย

บรกิาร

สขุภาพ

อ าภอ

มอืงสงิหบ์รุี

50 1. คา่อาหารวา่งละ

ครือ่งดืม่ จ านวน 50 คน 

x 25 บาท x 2 มือ้ x  2 วนั

 ป็นงนิ 5,000  บาท

2. คา่อาหารกลางวนั 

จ านวน 50 คน 

x 40 บาท x 2 มือ้ ป็นงนิ

 4,000  บาท

3. คา่วสัด ุอปุกรณ์฿นการ

จัดท าครงการ ป็นงนิ 

3,000 บาท        

4. คา่เวนลิ บบรลอัพ 2

 อันๆละ  2,500 บาท ป็น

งนิ 5,000 บาท รวมป็น

งนิ 17,000   บาท

           17,000 งนิบ ารงุ ธ.ค.62

 - ม.ค.

63

พจนยี์

ธนัครสมบัติ

ทมีมอืง

สงิห ์4

(กลุม่งาน

วชกรรม

สงัคม)
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที่

฿ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั

            (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. 19. ครงการ

ฝึกอบรมการปฐม

พยาบาลบือ้งตน้

ละการชว่ยฟ้ืนคนื

ชพีก่กนน า

ประชาชน฿นชมุชน

ขตทศบาลมอืง

สงิหบ์รุี

พือ่฿หผู้้ขา้รับการ

อบรมมคีวามรู้ละทักษะ

฿นการปฐมพยาบาล

บือ้งตน้

อบรม฿หค้วามรู้ละฝึกปฏบิัตกิาร

ชว่ยฟ้ืนคนืชพีบือ้งตน้

อสม.ละ

คณะกรรมก

ารชมุชน 

ทัง้ 14 

ชมุชน฿น

ขต

ทศบาล

มอืงสงิหบ์รุี

70 44,250           กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

มกราคม

 63 –

สงิหาค

ม 63

กอง

สาธารณสขุ

ละ

สิง่วดลอ้ม

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

P&G E. 20. ครงการวยั

รยีน วยั฿ส รัก

อยา่งเรเม฿่ห้สีย่ง

- พือ่฿หผู้้ขา้รับการ

อบรมมคีวามรูค้วาม

ขา้฿จรือ่งรคอดส์ละ

พศศกึษา

- อบรม฿หค้วามรู้รือ่งรคอดส์

ละพศศกึษา

นักรยีน

รงรยีน

มัธยม

ทศบาล 4

 จ านวน 70

 คน

70 44,250           กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

มกราคม

 63 –

สงิหาค

ม 63

กอง

สาธารณสขุ

ละ

สิง่วดลอ้ม

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

P&G E. 21. ครงการ

คุม้ครองผูบ้ริภค

ดา้นผลติภัณฑ์

สขุภาพ฿นรา้นขาย

ของช าทศบาล

มอืงสงิหบ์รุี

- พือ่฿ห ้อสม.กนน า

งานคุม้ครองผูบ้ริภคมี

ความรู้กีย่วกับอาหาร 

ยา ครือ่งส าอาง 

ผลติภัณฑส์ขุภาพละ

บรกิารสขุภาพ

- อบรม฿หค้วามรู้กีย่วกับงาน

คุม้ครองผูบ้ริภค

อสม.กน

น า

คุม้ครอง

ผูบ้ริภค 

14 ชมุชน

฿นขต

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุ ี

จ านวน 70

 คน

70 47,350           กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

มกราคม

 63 –

สงิหาค

ม 63

กอง

สาธารณสขุ

ละ

สิง่วดลอ้ม

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที่

฿ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั

            (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. ผูป่้วยรือ้รัง 

ผูส้งูอายทุีม่ ี

นวนม้ฆา่

ตัวตายระดับ 

นอ้ย ปาน

กลาง มกีาร

รับรูด้า้น

สขุภาพละ 

สามารถ

ป้องกันการ

ฆา่ตัวตาย

ส าร็จ

22.ครงการพัฒนา

ระบบบรกิาร

สขุภาพจติละจติ

วชรือ้รัง 

รงพยาบาล

สงิหบ์รุ ีปี 2563

3.พือ่พิม่การขา้ถงึ

บรกิารรคซมึศรา้

การขา้ถงึบรกิารรค

ซมึศรา้≥ รอ้ยละ 65

1.ครงการพัฒนาระบบบรกิาร

สขุภาพจติละจติวชรือ้รัง 

รงพยาบาลสงิหบ์รุ ีปี 2563 

กจิกรรม 

1.พัฒนาองคค์วามรูส้ขุภาพจติ

ละจติวชกบ่คุคลากร฿น

ครอืขา่ย

จา้หนา้ที่

สาธารณสขุ

฿นรพ.ท./

รพ.ช.รพ.

สต. ทกุ

หง่ 6 

อ าภอ

100 คน 1.คา่อหารกลางวนั100คน

X40บาท =4000.00บาท

2.อาหารวา่ง 100 บาทX2

มือ้X20บาท=4000.00บาท

3.ป้ายครงการ1500.00 

บาท

4.วสัดจัุดอบรม/คา่ถา่ย

อกสาร 5500.00 บาท

15,000           งนิ

บ ารงุ

รพ

สงิหบ์รุี

งามตา 

อักษรเพร

ทมีมอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งานจติ

วช)

P&G E. 2.กจิกรรมอบรม฿หค้วามรู ้

สขุภาพจติละจติวช อสม.฿น

พืน้ทีรั่บผดิชอบ

อสม.฿น

ขต

รับผดิชอบ

150คน 1.คา่อหารกลางวนั150คน

X40บาทX2 วนั =

12000.00บาท

           30,000 งนิ

บ ารงุ

รพ

สงิหบ์รุี

งามตา 

อักษรเพร

ทมีมอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งานจติ

วช)

P&G E. 3.กจิกรรม คน้หา/คัดกรอง

ปัญหาสขุภาพจติ฿นกลุม่นักรยีน 

                           

1.1 อบรม฿หค้วามรูค้รู

1.2อบรมทคนคิการ฿หค้ าปรกึษา

฿นกลุม่ครู

คร฿ูนขต

รับผดิชอบ

80 คน 1.คา่อหารกลางวนั80คน

X40บาทX2 วนั

=6400.00

บาท

2.อาหารวา่ง 80 บาทX2

มือ้X20บาทX2 วนั=

6400.00บาท

3.วสัดจัุดอบรม/คา่ถา่ย

อกสาร 7200.00 บาท

20,000           งนิ

บ ารงุ

รพ

สงิหบ์รุี

งามตา 

อักษรเพร

ทมีมอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งานจติ

วช)

P&G E. 4.คา่จัดท าถงุผา้฿ส฿่จจติวช

รือ้รัง ก่ครอืขา่ย 6 อ าภอ

ถงุผา้ 300 ถงุ 1.ถงุผา้ดบิขนาด 35 cm .

 X 35 cm.กน้ขยาย 3 นิว้ 

฿บละ 30 บาท = 9000 

บาท

2. คา่สกรนี 3000.00 บาท

12,000           งนิ

บ ารงุ

รพ

สงิหบ์รุี

งามตา 

อักษรเพร

ทมีมอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งานจติ

วช)

P&G E. 5.Conferrenc case ละตดิตาม

ผูป่้วยจติวชรือ้รังรว่มกับ

ครอืขา่ย จ านวน 6 ครัง้

30 คน 6 ครัง้ 1.คา่อหารกลางวนั30คน

X40บาทX6 ครัง้ =

7200.00บาท

2.อาหารวา่ง 30 บาทX2

มือ้X20บาทX6 ครัง้=

7200.00บาท

14,400           งนิ

บ ารงุ

รพ

สงิหบ์รุี

งามตา 

อักษรเพร

ทมีมอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งานจติ

วช)
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที่

฿ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั

            (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. 23.ครงการ

พัฒนามาตรฐาน

งานสขุศกึษาของ

สถานบรกิาร

1.พือ่พัฒนางานสขุ

ศกึษา฿ห้ป็นเปตาม

มาตรฐานงานสขุศกึษา

฿นสถานบรกิาร

2.พือ่฿ห้จา้หนา้ที่ละ 

ผูป้ฏบิัตงิานทกุระดับ ฿ช ้

ป็นนวทางการ

ด านนิงานบรกิาร

สขุภาพที่นน้การ

พัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพ

฿หบ้รรลวุตัถปุระสงค ์

ป้าหมายการสรา้งสรมิ

สขุภาพ

ผา่นการประมนิ

มาตรฐานงานสขุ

ศกึษาสถานบรกิาร

1.จัดท าครงการสนอ

ผูบ้ังคับบัญชา/ประสานหน่วงานที่

กีย่วขอ้ง

2.ทบทวนค าสัง่ตง่ตัง้

คณะกรรมการสขุศกึษาละ

พัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพ       

3.ประชมุคณะกรรมการสขุศกึษา

ละพัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพ

รงพยาบาลสงิหบ์รุ ี    

4.ประชมุทมีสหสาขาวชิาชพี / 

ด านนิการตามผน

5.ประชมุกนน าชมุชน / อสม. / 

ชมรมสรา้งสขุภาพ

6.ประมนิตนอง รายงาน฿หก้อง

สขุศกึษาทราบ

7. รับการตรวจประมนิ ตดิตาม

จากทมีจังหวดัละขต

8. สรปุผลการประมนิ

ทมีสห

สาขา

วชิาชพี

ผูรั้บผดิชอบ

งานสขุ

ศกึษาของ

หน่วย

บรกิาร

opd/ipd

ละcup

รพ.สงิหบ์รุี

30 คน 1.คา่อาหารกลางวนั 

คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่

 กนน าชมุชน / อสม. / 

ชมรมสรา้งสขุภาพ    ที่ขา้

รว่มประชมุจ านวน 30 คนๆ

 ละ 80 บาทจ านวน 1 ครัง้ 

(30 คน x 80 บาท x 1 

ครัง้) ครัง้)ป็นงนิ 2,400 

บาท

2.คา่อาหารกลางวนั 

คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่

 คณะผูป้ระมนิละ

ผู้ขา้รว่มรับการประมนิ

จ านวน 30 คนๆ ละ80 บาท

 จ านวน 1 ครัง้  ( 30 คน x

 80 บาท x 1 ครัง้) ป็นงนิ

  2,400 บาท

             5,000 งบร. ตค.

62-

กย.63

นายกฤษฎา

กร    จรญิ

สขุ/           

 นายนพดล 

จันทรภ์ู่

ทมีมอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งานสขุ

ศกึษา)

P&G E. 3. คา่วสัดอุปุกรณ์ ป็นงนิ

 200 บาท

 รวมป็นงนิทัง้ส ิน้ 5,000 

บาท (หา้พันบาทถว้น)

(คา่฿ชจ้า่ยทกุรายการ

สามารถถัวจา่ยเดทั้ง้

จ านวนคนละจ านวนงนิ)
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที่

฿ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั

            (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. 24.ครงการ

พัฒนาสมรรถภาพ

รา่งกายจา้หนา้ที่

รงพยาบาล

สงิหบ์รุ ีปี ๒๕63

1.พือ่฿ห้จา้หนา้ทีเ่ด ้

ทราบถงึระดับ

สมรรถภาพรา่งกายที่

สมัพันธก์ับสขุภาพของ

ตนองดยปรยีบทยีบ

กับมาตรฐานที่กีย่วขอ้ง

กับสขุภาพ ดยการจก

จงตามอายุละพศ    

  2. พือ่จัดระดับละ

จง้ความสีย่งตอ่รค

ของจา้หนา้ที่

รงพยาบาลสงิหบ์รุี

3. พือ่ป็นการกระตุน้฿ห ้

กดิการพัฒนา

พฤตกิรรมสขุภาพ ลด

อกาสสีย่งตอ่การกดิ

รคตา่ง ๆ

๔. พือ่สง่สรมิการออก

ก าลังกาย น าขอ้มลูมา

จัดปรกรมการออก

ก าลังกายที่หมาะสม

กับสขุภาพของจา้หนา้ที่

1.จา้หนา้ที่

รงพยาบาลสงิหบ์รุ ี

ขา้รับการทดสอบ

สมรรถภาพรา่งกายต่

ละครัง้มากกวา่รอ้ยละ 

70                          

       2รอ้ยละของ

จา้หนา้ที ่มภีาวะกลุม่

สีย่งสมรรถภาพทาง

รา่งกาย  < 20

3. อัตราการขา้รว่ม

กจิกรรมออกก าลังกาย

ของจา้หนา้ที฿่น

รงพยาบาลสงิหบ์รุี

มากกวา่รอ้ยละ 20 

4.รอ้ยละของ

จา้หนา้ที่รงพยาบาล

สงิหบ์รุมีคีา่ดัชนมีวล

กาย(BMI) กนิ ตัง้ต ่

23  กก/ม๒ ขึน้เป ≤50

1.จัดท าครงการฯ สนอพือ่ขอ

อนุมัติ

2.ประสานงานละประชมุชี้จง

การด านนิงานตามครงการฯ ก่

ผูท้ี่กีย่วขอ้ง

 ๓.จัดตรยีมขอ้มลู ก าหนดวนั 

วลา สถานที ่อปุกรณ์ละ

อกสารที฿่ช฿้นการด านนิการ

๔. ผยพรป่ระชาสมัพันธ์

ครงการฯ ผา่นสือ่ตา่ง ๆ พือ่฿ห ้

หน่วยงานทกุหน่วยงานภาย฿น

รงพยาบาลสงิหบ์รุเีดท้ราบถงึ

วตัถปุระสงค์ครงการ ขัน้ตอน วนั

 วลา สถานที ่การตรยีมตัว฿น

การทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย

๕. ด านนิกจิกรรมการทดสอบ

สมรรถภาพรา่งกายจา้หนา้ที่

ตามทีก่ าหนด

6. รายงานผลการทดสอบ

สมรรถภาพรา่งกาย (ผา่นกณฑ์

 – เมผ่า่นกณฑ)์ ฿หห้น่วยงาน

ละจา้หนา้ที่

จา้หนา้ที่

รงพยาบาล

สงิหบ์รุี

800 คน 1 คา่ตอบทนวทิยากร

กลุม่การทดสอบ

สมรรถภาพรา่งกาย

จา้หนา้ที ่ประจ าจดุ

ทดสอบ 3 ฐานฐานละ 1 

คนๆ  600 บาท จ านวน 5 

วนั (3 คน x 600บาท x 5 

วนั)   ป็นงนิ 9,000 บาท

 2.คา่อาหารกลางวนั 

คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่

 อบรมกลุม่ชงิปฏบิัตกิาร

กลุม่เมผ่า่นกณฑก์าร

ทดสอบ(กลุม่สีย่ง)ละ

จา้หนา้ทีผู่ส้น฿จ จ านวน 

80 คน ๆ ละ ๘๐ บาท 

จ านวน ๑ วนั                  

           (80 คน x ๘๐ 

บาท x ๑ วนั)            ป็น

งนิ 6,4๐๐ บาท

           24,400 งบร. ตค.

62-

ธค.63

นายกฤษฎา

กร    จรญิ

สขุ/           

 นายนพดล 

จันทรภ์ู่

ทมีมอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งานสขุ

ศกึษา)

P&G E. 


7. จัดอบรมชงิปฏบิัตกิารพือ่

สรมิความรู฿้นการดูลสขุภาพ

ดา้นครงสรา้งรา่งกายของ

จา้หนา้ที่รงพยาบาลสงิหบ์รุ ี

ดยชญิวทิยากรภายนอกทีม่ี

ความชีย่วชาญทางดา้นการดูล

ครงสรา้งรา่งกายพรอ้มนะน า 

กปั้ญหา การดูลรา่งกาย฿ห ้

หมาะสมตามอายุละพศ

8 จัดกจิกรรมกลุม่฿หค้วามรู ้

นะน า การท ากจิกรรมพือ่

ควบคมุน ้าหนัก ชน่ การจัด

รายการอาหาร การออกก าลังกาย

 อารมณ์ หรอื฿ชห้ลัก 3 อ. 3 ส. 

ป็นตน้ พือ่ป็นนวทาง฿นการ

พัฒนาสมรรถภาพทางรา่งกาย

ของตล่ะบคุคลดยทมีสหสาขา

วชิาชพี

 9. จัดกจิกรรมการขง่ขันกฬีา

มหาสนุกละกฬีาประภทตา่ง ๆ 

฿หก้ับจา้หนา้ที่รงพยาบาล

สงิหบ์รุีพือ่ป็นการสง่สรมิ

3. คา่ตอบทนวทิยากร

อบรมชงิปฏบิัตกิารกลุม่

เมผ่า่นกณฑก์ารทดสอบ

(กลุม่สีย่ง)ละจา้หนา้ที่

ผูส้น฿จ ๑ คน จ านวน 5 

ชัว่มงๆ ละ 600 บาท

      (๑ คน x 600 บาท x 

5 ชัว่มง)                ป็น

งนิ 3,0๐๐ บาท

4. คา่วสัดอุปุกรณ์฿นการ

จัดกจิกรรม     ป็นงนิ 

6,000 บาท

  รวม฿ช้งนิ฿นครงการฯ 

ทัง้ส ิน้ป็นงนิ 24,4๐๐บาท

 (สองหมืน่สีพั่นสีร่อ้ยบาท

ถว้น) (คา่฿ชจ้า่ยทกุ

รายการสามารถถัวจา่ยเด ้

ทัง้จ านวนคนละจ านวน

งนิ)
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที่

฿ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั

            (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. 25.พัฒนาความ

รอบรูส้ขุภาพละ

พฤตกิรรมสขุภาพ 

รงพยาบาล

สงิหบ์รุ ีปี 2563

1.พือ่฿หท้ราบระดับ

ความรอบรูส้ขุภาพละ

พฤตกิรรมสขุภาพ 3อ.3

ส. ของอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ า

หมูบ่า้น 2. พือ่พัฒนา

งานความรอบรูส้ขุภาพ

ละพฤตกิรรมสขุภาพ 3

อ.3ส. ของอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ า

หมูบ่า้น 3.พือ่฿หท้ราบ

ระดับความรอบรูส้ขุภาพ

ละพฤตกิรรมสขุภาพ 3

อ.3ส. ของประชาชน฿น

ชมุชนทีอ่าสาสมัคร

สาธารณสขุประจ า

หมูบ่า้นรับผดิชอบ

1.ระดับความรอบรู ้

สขุภาพละพฤตกิรรม

สขุภาพ 3อ.3ส. ของ

อาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ า

หมูบ่า้นกอ่นละหลัง

ปรกรม     2.ระดับ

ความรอบรูส้ขุภาพ

ละพฤตกิรรมสขุภาพ 

3อ.3ส.ของประชาชน

฿นชมุชนที ่อสม.

รับผดิชอบ

 การ฿ห้ปรกรมดยอสม.จะ

เดรั้บปรกรมการพัฒนาความ

รอบรูส้ขุภาพละพฤตกิรรม

สขุภาพ3อ.3 ส. 

ครัง้ที ่1 สรา้งสมัพันธภาพ 

กจิกรรมสรมิสรา้งความรู ้

ประมนิพฤตกิรรมสีย่ง

รคบาหวาน ความดันลหติสงู

ชัง่น ้าหนัก วดัสว่นสงู วดัความดัน

ลหติ ระดับน ้าตาล ประมนิคา่

ดัชนมีวลกาย วดัรอบอว ของ

ตนอง สนทนากลุม่

ครัง้ที ่2 การบรรยายกลุม่รวม 

สือ่สาร พือ่สรา้งรงบันดาล฿จ 

ความตระหนักทัศนคตทิีด่ตีอ่

บทบาทหนา้ทีข่อง อาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น

ครัง้ที ่3  การฝึกปฏบิัตอิอกก าลัง

กาย  ละการหาความสขุจาก

ภาย฿น ฝึกสต ิละ การฝึกทักษะ

รยีนรู ้รคบาหวาน ความดัน

ลหติสงู หลอดลอืดสมอง 

หลอดลอืดหัว฿จ ธงภชนาการ 

อสม. 100 คน ฿ชง้บประมาณจากงบงนิ

บ ารงุรงพยาบาลสงิหบ์รุ ี

จ านวน 10,000 บาท 

(หนึง่หมืน่บาทถว้น)  ตาม

ผนการ   ฝึกอบรมภาย฿น

 (HRD3-22) ประจ าปี

งบประมาณ 2563 พือ่

ป็นคา่฿ชจ้า่ย฿นการ

ด านนิกจิกรรม ดังนี้

 1.คา่อาหารกลางวนั 

อาหารวา่งละครือ่งดืม่

อาสาสมัครสาธารณสขุ

ประจ าหมูบ่า้น ที่ขา้รว่ม

ประชมุ/อบรม จ านวน 100

 คนๆ ละ 80 บาทจ านวน 1

 วนั (100 คน x 80 บาท x

 1 วนั)  ป็นงนิ 8,000 

บาท                            

 2คา่อาหารวา่งอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น

 ที่ขา้ประชมุ/อบรม ละ

การตดิตาม   สรมิพลัง 

ลกปลีย่นรยีนรู ้จ านวน 

           10,000 งบร. ตค.

62-

กย.63

นายกฤษฎา

กร    จรญิ

สขุ/           

 นายนพดล 

จันทรภ์ู่

ทมีมอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งานสขุ

ศกึษา)

P&G E. 26. ครงการ

สง่สรมิศนูยบ์รกิาร

ออกก าลังกาย

รงพยาบาลสงิหบ์รุี

1.พือ่พัฒนาการ

฿หบ้รกิารละ

สภาพวดลอ้มภาย฿น

ศนูยอ์อกก าลังกาย฿ห ้

ผูรั้บบรกิารเดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง      2. พือ่

พัฒนาครือ่งมอืที฿่ช฿้น

การออกก าลังกาย฿ห ้

หมาะสมตามอาย ุพศ 

ละสภาพรา่งกายกผู่ ้

มารับบรกิาร฿นศนูยอ์อก

ก าลังกาย

๓  พือ่ป็นการกระตุน้

฿ห้กดิการพัฒนา

พฤตกิรรมสขุภาพ ลด

อกาสสีย่งตอ่การกดิ

รคเมต่ดิตอ่รือ้รัง 

(รคบาหวาน รค

ความดันลหติสงู 

รคหัว฿จละหลอด

ลอืด) ฿นจา้หนา้ทีข่อง

รงพยาบาลสงิหบ์รุีละ

ประชาชนท่ัวเป

1.จ านวนผูรั้บบรกิาร

ภาย฿นศนูยอ์อกก าลัง

กายรงพยาบาล

สงิหบ์รุ ี                   

         2. สมรรถภาพ

ทางกายของสมาชกิ

ศนูยอ์อกก าลังกาย

ทีม่า฿ชบ้รกิารอยา่ง

ตอ่นือ่ง

3  ส ารวจความพงึ

พอ฿จของผูรั้บบรกิาร

ภาย฿นศนูยอ์อกก าลัง

กายรงพยาบาลสงิหบ์รุี

1.ประชมุคณะกรรมการบรหิาร

ศนูยอ์อกก าลังกายรงพยาบาล

สงิหบ์รุ ี              2.จัดท า

ครงการฯ สนอพือ่ขออนุมัติ

3 ประสานงานละชี้จงการ

ด านนิงานตามครงการฯ กผู่ท้ี่

กีย่วขอ้งทราบ

4. ตรยีมบคุลากร฿นการดูล

ศนูยอ์อกก าลังกายรงพยาบาล

สงิหบ์รุ ีดยจัดจา้หนา้ทีป่ระจ า

ศนูยอ์อกก าลังกายรงพยาบาล

สงิหบ์รุวีนัละ 1  คน ตัง้ต่วลา 

16.00 น.– 20.30 น. พรอ้มทัง้

฿หค้วามรู้กีย่วกับหลักการออก

ก าลังกายทีถ่กูตอ้งกส่มาชกิ

กอ่นริม่ปรกรมออกก าลังกาย

5. ประชาสมัพันธก์าร฿หบ้รกิาร

ภาย฿นศนูยอ์อกก าลังกาย

รงพยาบาลสงิหบ์รุี

6. ด านนิการรับสมัครสมาชกิ

ศนูยอ์อกก าลังกายรงพยาบาล

สงิหบ์รุี

7.ด านนิการปิด฿หบ้รกิารศนูย์

ผูม้ารับ

บรกิาร฿น

ศนูยอ์อก

ก าลังกาย

รงพยาบาล

สงิหบ์รุี

(จนท./

สมาชกิ)

450

คน/

5,500 

ครัง้/ปี

 1.คา่วสัดอุปุกรณ์ ป็นงนิ

 6,000 บาท    2.

คา่ตอบทนจา้หนา้ที่

ประจ าศนูย ์๑ คนๆละ 150

 บาท จ านวน 250 วนั ป็น

งนิ 37,500 บาท            

                 รวมป็นงนิ

ทัง้ส ิน้ 43,500 บาท         

 (สีห่มืน่สามพันหา้รอ้ย

บาทถว้น)

 คา่฿ชจ้า่ยสามารถถัวฉลีย่

จา่ยเด ้

           43,500 สวสัดกิาร ตค.

62-

กย.63

นายกฤษฎา

กร    จรญิ

สขุ/           

 นายนพดล 

จันทรภ์ู่

ทมีมอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งานสขุ

ศกึษา)
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที่

฿ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั

            (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. 27.ครงการ

สง่สรมิการดูล

สขุภาพของผูม้า

รับบรกิาร฿นคลนิกิ

เรพ้งุ(DPAC)

1.พือ่รณรงคส์รา้ง

กระส฿ห้กดิการสือ่สาร

฿นสงัคมรือ่งพษิภัยของ

รคอว้นลงพงุผา่น

บคุคลองคก์ร ชมุชนเร ้

พงุตน้บบอยา่งตอ่นือ่ง

2.พือ่฿หค้วามรู้ละ

วธิกีารปรับปลีย่น

พฤตกิรรมทีถ่กูตอ้งก่

ประชาชน฿นการ฿ส฿่จ

ดูลสขุภาพตาม

นวทาง 3 อ. 3 ส.

3. พือ่พัฒนาระบบการ

฿หบ้รกิารคลนิกิเรพ้งุ 

(DPAC)  ฿หม้คีวาม

ชดัจนละมคีณุภาพ

มากยิง่ข ึน้

1.ผูม้ารับบรกิาร฿น

คลนิกิเรพ้งุ (DPAC) 

มคีา่ BMI ละรอบอว

ลดลง ≥ 20              

      2.อัตราความพงึ

พอ฿จของผูรั้บบรกิาร

ทีม่ตีอ่คลนิกิเรพ้งุ 

(DPAC) > 80

3.  คลนิกิเรพ้งุ 

(DPAC) ผา่นกณฑ์

การประมนิของกรม

อนามัยทกุปี

1.ประชมุทมีสหสาขาวชิาชพี 

พือ่จัดท าครงการฯ สนอขอ

อนุมัติ

2.ประสานงานละประชมุชี้จง

การด านนิงานครงการ

๓.  จัดตรยีมทมี฿หค้ าปรกึษา

ปัญหาสขุภาพพือ่ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม

4.  จัดหาปรกรมบันทกึขอ้มลู

พรอ้มอปุกรณ์฿นการบันทกึขอ้มลู

5.  บรกิารคัดกรอง/ประมนิความ

สีย่งพฤตกิรรมสขุภาพ  ประมนิ

ความพรอ้มละ฿หส้ขุศกึษาก่

ผู฿้ชบ้รกิารทัง้ชงิรกุละชงิรับ   

จัดกจิกรรมสง่สรมิสขุภาพก่

ผู฿้ชบ้รกิาร 

6.  จัดกจิกรรมกลุม่฿หค้วามรู ้

นะน า พือ่ควบคมุน ้าหนัก ชน่ 

การจัดรายการอาหาร การออก

ก าลังกาย การควบคมุอารมณ์  

฿ห้ก่จา้หนา้ที่รงพยาบาล

สงิหบ์รุ/ีผูม้ารับบรกิาร ทีม่นี ้าหนัก

กนิ

ผูม้ารับ

บรกิาร

คลนิกิเร ้

พงุ(DPAC)

80 คน 1.คา่อาหารกลางวนั 

คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่

 ส าหรับผู้ขา้รว่มกจิกรรม

ปรับปลีย่นพฤตกิรรม

สขุภาพจ านวน 80 คน ๆ 

ละ 80 บาท จ านวน 1 วนั

 (80 คน x 8๐ บาท x 1 

วนั)     ป็นงนิ 6,400 บาท

2. คา่จัดท าสือ่฿หค้วามรู ้

฿นการจัดกจิกรรม   ป็น

งนิ 2,500 บาท

3. คา่วสัดอุปุกรณ์฿นการ

จัดกจิกรรม     ป็นงนิ 

1,100 บาท

     รวม฿ช้งนิ฿นครงการฯ

 ทัง้ส ิน้ป็นงนิ 10,0๐๐

บาท (หนึง่หมืน่บาทถว้น) 

คา่฿ชจ้า่ยตา่งๆ สามารถถัว

ฉลีย่จา่ยทนกันเดทั้ง้

ครงการ

           10,000 งบร. ตค.

62-

กย.63

นายกฤษฎา

กร    จรญิ

สขุ/           

 นายนพดล 

จันทรภ์ู่

ทมีมอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งานสขุ

ศกึษา)

P&G E. 28.ต าบลทีม่รีะบบ

การสง่สรมิ

สขุภาพดูล

ผูส้งูอายรุะยะยาว 

(Long Term 

Care) ฿นชมุชน

ผา่นกณฑ์

ต าบลทีม่รีะบบการ

สง่สรมิสขุภาพดูล

ผูส้งูอายรุะยะยาว 

(Long Term Care) 

฿นชมุชนผา่นกณฑ์

จัดอบรม CM/CG จัดท า Care 

Plan พือ่ดูลผูส้งูอาย/ุผูป่้วยตดิ

บา้น/ตดิตยีง

CM ละ 

CG ทีผ่า่น

การอบรม

7 คา่จา้งหมาบรกิาร CG 5 x

 600 x 12 = 36,000 บาท

  ละ คา่จา้งหมาบรกิาร 

CG 1x1,500x12 = 

18,000 บาท

           54,000 งนิบ ารงุ ต.ค.

62-

ก.ย.63

ทมีมอืง

สงิห ์1

P&G E. 29.ต าบลทีม่รีะบบ

การสง่สรมิ

สขุภาพดูล

ผูส้งูอายรุะยะยาว 

(Long Term 

Care) ฿นชมุชน

ผา่นกณฑ์

ต าบลทีม่รีะบบการ

สง่สรมิสขุภาพดูล

ผูส้งูอายรุะยะยาว 

(Long Term Care) 

฿นชมุชนผา่นกณฑ์

จัดอบรม CM/CG จัดท า Care 

Plan พือ่ดูลผูส้งูอาย/ุผูป่้วยตดิ

บา้น/ตดิตยีง

CM ละ 

CG ทีผ่า่น

การอบรม

คา่จา้งหมาบรกิาร CG 5 x

 600 x 12 = 36,000 บาท

  ละ คา่จา้งหมาบรกิาร 

CG 1x1,500x12 = 

18,000 บาท

           54,000 งนิบ ารงุ ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางบังอร  ศิ

รจัินทร/์นาง

มาศร ีนือ้ทอง

ทมีมอืง

สงิห ์2
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที่

฿ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั

            (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. 30.ต าบลทีม่รีะบบ

การสง่สรมิ

สขุภาพดูล

ผูส้งูอายรุะยะยาว 

(Long Term 

Care) ฿นชมุชน

ผา่นกณฑ์

ต าบลทีม่รีะบบการ

สง่สรมิสขุภาพดูล

ผูส้งูอายรุะยะยาว 

(Long Term Care) 

฿นชมุชนผา่นกณฑ์

จัดอบรม CM/CG จัดท า Care 

Plan พือ่ดูลผูส้งูอาย/ุผูป่้วยตดิ

บา้น/ตดิตยีง

CM ละ 

CG ทีผ่า่น

การอบรม

18 คน คา่จา้งหมาบรกิาร CG 6 x

 600 x 12 = 43,200 บาท

  ละ คา่จา้งหมาบรกิาร 

CG 3x1,500x12 = 

54,000 บาท

           97,200 งนิบ ารงุ ต.ค.

62-

ก.ย.63

ทมีมอืง

สงิห ์3

P&G E. 31.ต าบลทีม่รีะบบ

การสง่สรมิ

สขุภาพดูล

ผูส้งูอายรุะยะยาว 

(Long Term 

Care) ฿นชมุชน

ผา่นกณฑ์

พือ่สง่สรมิสนับสนุน฿ห ้

ผูส้งูอายุขา้ถงึหรอื฿ช ้

นวตักรรมละ

ทคนลย฿ีนการดูล

ผูส้งูอายรุะยะยาวจาก

ทมีสหสาขาวชิาชพี

อยา่งตอ่นือ่งละ

สม า่สมอดยการมสีว่น

รว่มของครอบครัว ชมุชน

 ละทอ้งถิน่พือ่฿ห ้

ผูส้งูอายมุคีณุภาพชวีติ

ทีด่ ีอยู฿่นสงัคมอยา่งมี

ศักดิศ์ร ีสงัคมเทย 

สงัคมสงูวยัเมท่อดทิง้กัน

รอ้ยละ100 จัดอบรม CM/CG จัดท า Care 

Plan พือ่ดูลผูส้งูอาย/ุผูป่้วยตดิ

บา้น/ตดิตยีง

ผูส้งูอายทุี่

มภีาวะ

พึง่พงิ

23คน 112,800 บาท           112,800 งนิบ ารงุ ต.ค.

62-

ก.ย.63

ทมีมอืง

สงิห5์

P&G E. 32.การดูล

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

พึง่พงิทางดา้น

สาธารณสขุ ( LTC)

รพ.สต.มรีะบบการ

สง่สรมิสขุภาพดูล

ผูส้งูอายรุะยะยาว (Long

 Term Care) ฿นชมุชน

ผา่นกณฑ์

รอ้ยละ100 จัดอบรม CM/CG จัดท า Care 

Plan พือ่ดูลผูส้งูอาย/ุผูป่้วยตดิ

บา้น/ตดิตยีง

ผูส้งูอายทุี่

มภีาวะ

พึง่พงิ

 25 คน            90,000 กองทนุ

ต าบล

หัวเผ่

ต.ค.

62-

ก.ย.63

ทมีมอืง

สงิห ์6 

(รพ.สต.

หัวเผ)่

P&G E. 33.การดูล

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

พึง่พงิทางดา้น

สาธารณสขุ ( LTC)

1.ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

พึง่พงิเดรั้บการดูล

อยา่งหมาะสม

เมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 1.ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิเดรั้บ

การดูลอยา่งหมาะสมจาก  CG

ผูส้งูอายทุี่

มภีาวะ

พึง่พงิ

11คน วางผนขอ฿ชง้บประมาณ

จากอบต.พธิช์ยั ปี 2563

           55,000 ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสพุรรณ

ษา ศรี

เพรจน์

ทมีมอืง

สงิห ์6 

(รพ.สต.

พธิช์ยั 

2)
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ดั ประภท จ านวน
รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมาณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณที่

฿ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563  คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี   งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/ครงการ
  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั

            (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

P&G E. ผนที3่

พัฒนา

ระบบ

ขอ้มลู

สารสนท

ศดา้

นสขุภาพ

3.ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิงาน

พัฒนาระบบ

ขอ้มลู

สารสนทศ

ดา้นสขุภาพ

3. มรีะบบฐานขอ้มลู 

ละสารสนทศทีม่ี

คณุภาพ สามารถรองรับ

การพัฒนาของจังหวดั

เดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

8.1 รงพยาบาล

ภาครัฐ สงักัดกระทรวง

สาธารณสขุ มกีาร

ด านนิงาน Digital 

Transformationพือ่

กา้วสูก่ารป็น Smart 

Hospital

เม฿่ชง้บประมาณ   - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางศริวิรรณ 

ฟุ้งพงษ์

รพ.สต.

ตน้พธิ1์

P&G E. 8.2 บันทกึขอ้มลูผา่น

กณฑค์ณุภาพขอ้มลู

สาหตกุารตาย฿น

สถานบรกิาร

1.จัดท านวทางการบันทกึ

ขอ้มลูสาหตกุารตายอยา่งมี

คณุภาพ฿ห้ป็นนวทางดยีวกัน

฿นการด านนิงาน

จนท.สธ 8 เม฿่ชง้บประมาณ   - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางศริวิรรณ 

ฟุ้งพงษ์

รพ.สต.

ตน้พธิ1์

P&G E. พือ่฿หบ้คุลากรมคีวาม

พงึพอ฿จมคีวามรูทั้กษะ

ดา้นทคนลย ีมกีาร

น านวตักรรมมาร฿ช฿้ห ้

กดิประยชน฿์น

หน่วยงาน

รอ้ยละหน่วยงานมีละ

฿ชน้วตักรรมละ

งานวจัิย฿นการพัฒนา 

ละ฿ชป้ฏบิัตงิาน รอ้ย

ละ 80

1. จัดครงการอบรมความรู ้

กีย่วกับการพัฒนางาน R2R

           40,000 งบร. คกก.R2R รพ.

สงิหบ์รุี

P&G E. 2. จดทะบยีนผลงาน CQI/

นวตักรรม/R2R/วจัิย

 -

P&G E. 3. การตดิตามความกา้วหนา้การ

ท า CQI/นวตักรรม/R2R/วจัิย 

 -

P&G E. 3. ครงการประกวดละน าสนอ

ผลงาน CQI/นวตักรรม/R2R/วจัิย

           70,000 งบร.

P&G E. 4. การขอทนุวจัิย฿นการ

พัฒนาการท างานวจัิย

           70,000 งบร.

       1,789,670

 ครงการพัฒนา

ทักษะการท า 

R2R/วจัิย
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ลดอัตราตายของมารดา 

(มารดาหลังคลอด ปี62 จ านวน

 1614 คน)

1.ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิงาน

สง่สรมิ

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

ตามหลัก 3อ

 3ส

คน้หาหญงิตัง้ครรภร์าย฿หม่พือ่฿หเ้ดรั้บ

การฝากครรภค์รัง้รกกอ่น 12 สปัดาห ์, 

ฝ้าระวัง/ตดิตามหญงิตัง้ครรภ฿์หรั้บการ

ฝากครรภค์ณุภาพ  5 ครัง้  ละยีย่มหลัง

คลอด 3 ครัง้ตามกณฑ ์ ละ฿หค้วามรู฿้น

กลุม่หญงิตัง้ครรภ์ละหญงิหลังคลอด

รือ่งการดูลตนอง ละการสงักตุ

อาการทีผ่ดิปกติ

มารดา

หลังคลอด

 ปี 2562

39 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

พัฒนาการด็กตามกณฑ์

มาตรฐาน

KPI 2.ระดับ

ความส าร็จ

ของ

พัฒนาการ

ด็กตาม

กณฑ์

มาตรฐาน

ประมนิพัฒนาการ ด็กอาย ุ9 ดอืน ,18 

ดอืน ,30 ดอืน, 42 ดอืนละ 60 ดอืน 

฿นพืน้ทีรั่บผดิชอบ

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ที่

205 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ0-5 ปีเดรั้บการคัด

กรองพัฒนาการ  (ด็ก 9,18 , 

30, 42 , 60 ดอืน)

ด็กอาย ุ0-5

 ปีเดรั้บการ

คัดกรอง

พัฒนาการ  

(ด็ก 9,18 ,

 30, 42 , 60

 ดอืน)

1.จัดกจิกรรมสง่สรมิความรู้รือ่งการตรวจ

ฝ้าระวังพัฒนาการด็ก฿หก้ับกนน า/

อาสาสมัคร/ผูป้กครองหรอืผูดู้ลด็กตาม

นยบายมหัศจรรย ์1,000 วัน

2.จัดกจิกรรมชงิรุกออกตรวจพัฒนาการ

ตามกลุม่ป้าหมาย

3.นะน า฿หค้รูผูดู้ลด็กทราบถงึวธิกีาร

ประมนิพัฒนาการด็กบือ้งตน้

4.ตดิตามประมนิผล

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ที่

205 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ0-5 ปีเดรั้บการคัด

กรองพัฒนาการพบสงสยัลา่ชา้

ด็กอาย ุ0-5

 ปีเดรั้บการ

คัดกรอง

พัฒนาการ

พบสงสยั

ลา่ชา้

1.฿หค้วามรู้พือ่พัฒนาศักยภาพ

จา้หนา้ที/่อสม.ละผูดู้ลด็ก฿นรือ่ง

พัฒนาการทีส่มวัย                               

       2.นัดประมนิพัฒนาการซ ้าภาย฿น 1 

ดอืน  

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ทีท่ี่

พบสงสยั

ลา่ชา้

26 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ0-5 ปีทีม่พัีฒนาการ

สงสยัลา่ชา้เดรั้บการตดิตาม

ด็กอาย ุ0-5

 ปีทีม่ี

พัฒนาการ

สงสยัลา่ชา้

เดรั้บการ

ตดิตาม

ตดิตามด็กมาประมนิพัฒนนาการซ ้า 

หากพบลา่ชา้ สง่ตอ่ รพ.มข่า่ยทันที

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ทีท่ี่

มี

พัฒนาการ

ลา่ชา้

26 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็ก 0-5ปี สงูดสีมสว่น ละ

สว่นสงูฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี

ด็ก 0-5ปี 

สงูดสีมสว่น 

ละสว่นสงู

ฉลีย่ทีอ่าย ุ

5 ปี

1.ประมนิภาวะภชนาการ฿นกลุม่ด็ก 0-5

 ปี                  2.฿หค้วามรู้รือ่งการ

ปรับปลีย่นพฤตกรรมพือ่กปั้ญหารค

อว้น/ริม่อว้น ฿หก้ับคณุคร/ูอสม/

ผูป้กครองหรอืผูดู้ลด็ก  3.฿หค้วามรู ้

ผูป้ระกอบการรา้นคา้฿นรงรยีนละหนา้

รงรยีนรือ่งการจ าหน่ายอาหารละ

ครือ่งดืม่

4.ตดิตามประมนิผลฯ ทอมละ  1 ครัง้

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ที่

205 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

75



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ6-14ปี สงูดสีมสว่น ด็กอาย ุ

6-14ปี สงูดี

สมสว่น

1.ประมนิภาวะภชนาการ฿นกลุม่ด็ก 

6-14 ปี                2.฿หค้วามรู้รือ่งการ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรมพือ่กปั้ญหารค

อว้น/ริม่อว้น ฿หก้ับคณุคร/ูอสม/

ผูป้กครองหรอืผูดู้ลด็ก    3.฿หค้วามรู ้

ผูป้ระกอบการรา้นคา้฿นรงรยีนละหนา้

รงรยีนรือ่งการจ าหน่ายอาหารละ

ครือ่งดืม่

4.ตดิตามประมนิผลฯ ทอมละ  1 ครัง้

ด็ก 6-14 

ปี ฿นพืน้ที่

536 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ลดอัตราการคลอดมชีพี ฿น

หญงิอาย ุ15-19 ปี

ลดอัตราการ

คลอดมชีพี 

฿นหญงิอายุ

 15-19 ปี

1.฿หค้วามรู฿้นกลุม่หญงิวัยจรญิพันธ ์ละ

กลุม่นักรยีน฿นรงรยีนขยายอกาส฿น

พืน้ที ่พรอ้มทัง้วธิกีารคมุก านดิทีถ่กูตอ้ง   

                                                      

      2.หน่วยบรกิารมบีรกิารจา่ยถงุยาง

อนามัย฿หก้ับผูรั้บบรกิาร

หญงิอาย ุ

15-19 ปี 

฿นพืน้ที่

168 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ลดอัตราการตัง้ครรภซ์ ้า฿นหญงิ

อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี(หญงิทีม่า

รับบรกิารคลอดรพ.ท่ัวเป)

ลดอัตราการ

ตัง้ครรภซ์ ้า

฿นหญงิอายุ

นอ้ยกวา่ 20

 ปี(หญงิ

ทีม่ารับ

บรกิารคลอด

รพ.ท่ัวเป)

฿หค้วามรู้กีย่วกับพศศกึษาละทักษะการ

฿ชช้วีติ฿นกลุม่หญงิอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

พรอ้มทัง้วธิกีารคมุก านดิทีถ่กูตอ้ง

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ขับคลือ่นการ

ด านนิงานTO

BE NUMBER ONE

 พือ่ป้องกันละ

กเ้ขปัญหายา

สพตดิ   

ระดับความส าร็จการขับคลือ่น

กจิกรรม To be number One 

(ทกุ คบสอ.)

ระดับ

ความส าร็จ

การ

ขับคลือ่น

กจิกรรม To 

be number

 One (ทกุ 

คบสอ.)

สง่สรมิละสนับสนุนการด านนิงานของ

ชมรม To Be Number One ฿นรงรยีน

รงรยีน

฿นพืน้ที่

2 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

จา้หนา้ทีส่าธารณสขุจังหวัด

สงิหบ์รุ ีรักษ์สขุภาพ "ดนิ ว ิง่ 

ป่ัน ท าความสะอาด - ก็บ

มล็ดพันธุ ์(Exercise For 

Clean Environment)"'

จา้หนา้ที่

สาธารณสขุ

จังหวัด

สงิหบ์รุ ีรักษ์

สขุภาพ 

"ดนิ ว ิง่ ป่ัน

 ท าความ

สะอาด - 

ก็บมล็ด

พันธุ ์

(Exercise 

For Clean 

Environmen

t)"'

จนท.ออกก าลังกาย ท าความสะอาด

บริวณสถานบรกิาร / พืน้ทีส่าธารณะ ทกุ

วันพธุ                                         2.

พัฒนาการคลนิก DPAC ฿หเ้ดต้ามกณ์

มาตรฐาน

จนท.สธ 20 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

76



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ประชากร

สงูอายทุีม่ ี

พฤตกิรรม

สขุภาพที่

พงึประสงค์

(ผูส้งูอายุ

กลุม่

ชว่ยหลอื

ตัวองเด ้

สมบรูณ์/

กลุม่1 ตดิ

สงัคม)

1.จัดท าทะบยีนผูส้งูอาย฿ุนพืน้ที่

2.คัดกรองภาวะสขุภาพผูส้งูอาย ุ10 ดา้น

3.฿หค้วามรู้ละจัดกจิกรรม ฿นชมรม

ผูส้งูอาย฿ุนพืน้ที ่       4.สรา้งความ

ขม้ข็งภาคีครอืขา่ยการด านนิงานดา้น

สง่สรมิสขุภพละการดูลผูส้งูอาย ุ        

                   5.ดูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

พึง่พงิละบรหิารงบประมาณ฿นระบบ 

Long Team Care

ผูส้งูอายุ

฿นพืน้ที่

1,880 คา่จา้งหมาบรกิาร CG  ป็นงนิ 

 90,000 บาท

90,000 กองทนุ

 Long 

Team 

Care 

ต าบล

บาง

กระบอื

ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ประชากรสงูอายปุระภทตดิ

สงัคมมพีฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึ

ประสงค์

ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิงาน

ประชาชน

กลุม่สีย่ง

DM/HTมี

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

รือ่ง3อ3ส.

1.คัดกรองประชาชนกลุม่ป้าหมาย อาย ุ

15 ปีขึน้เปพือ่คน้หากลุม่สีย่ง DM/HT 

฿นพืน้ที่

2.฿หค้วามรู้ละประชาสมัพันธ฿์นชมุชน

ผา่นหอกระจายขา่ว/สยีงตามสาย฿นการ

ดูลตนองละพฤตกิรรมสขุภาพ ตาม 3อ

 หา่งเกล 3ส กป่ระชาชนกลุม่อาย ุ15 ปี

ขึน้เป

ประชาชน

อาย ุ15 ปี

ขึน้เป฿น

พืน้ที่

3,978 1.คา่อาหารวา่ง฿นการประชมุ

ชี้จงครงการ จ านวน  40 คน x

 25 บาท x 1 วันป็นงนิ  1,000

 บาท

2.คา่บีย้ลีย้ง฿นการออกคัด

กรองวันละ 120 บาท x 3 วัน x 

33 คน ป็นงนิ  11,880 บาท

3.คา่วัสด ุ ป็นงนิ  2,000 บาท

4.คา่ครือ่งวัดความดันฯ ครือ่ง

ละ 2,500 บาท x 7 ครือ่ง ป็น

งนิ 17,500 บาท 

5.คา่ครือ่งชัง่น ้าหนัก จ านวน 7 

ครือ่ง x 600 บาท ป็นงนิ 

4,200 บาท

รวมป็นงนิทัง้ส ิน้ 36,580 บาท

36580 กองทนุ

 

สขุภาพ

 ต าบล

บาง

กระบอื

ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

ผูป่้วยนอกเดรั้บบรกิาร

การพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 36

1.จัดกจิกรรมหมูบ่า้นสขุภาพวถิธีรรมวถิี

เทยดว้ยศาสตรก์ารพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก หน่วยบรกิารละ  1 

หมุบ่า้น/ชมุชน(ดว้ยหลักธรรมานามัย)      

                   

2.จัดกจิกรรมหมูบ่า้นสขุภาพดวีธิธีรรม วถิี

เทย ดว้ยศาสตรก์ารพทย์ผนเทยผูป่้วย

เดรั้บการสง่สรมิสขุภาพดว้ยการพทย์

ผนเทยละการพทยท์างลอืก /จา่ย

ยาสมนุเพร/การนวด/อบสมนุเพร/ประคบ

สมนุเพร/การดูลมารดาหลังคลอด(การ

ทับหมอ้กลอื)/การพอกยา

หมูบ่า้น 1 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

หน่วยบรกิารมสีวนสมนุเพร ละมมุรยีนรู ้

รือ่งสมนุเพร฿นชวีติประจ าวันละการ

ดูลสขุภาพดว้ยหลักธรรมานามัย

หน่วย

บรกิาร

2 

รพ.สต

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

จัดคลนิกิพทย์ผนเทยคลือ่นที(่ออก

หน่วยบ าบัดทกุขก์ับหน่วยพทย ์พอสว.)

หน่วย

บรกิาร

2 

รพ.สต

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

ประชาชนกลุม่สีย่งDM HT มี

พฤตกิรรมการสง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรคดว้ยศาสตร์

การพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

พิม่ขึน้รอ้ย

ละ 10

1.หน่วยบรกิารจัดกจิกรรมสง่สรมิสขุภาพ

กลุม่สีย่งบาหวานความดันดว้ยศาสตร์

การพทย์ผนเทยละการพทย์

ทางลอืกอยา่งนอ้ยดอืนละครัง้              

       2.กลุม่สีย่งเดรั้บการสง่สรมิสขุภาพ

ดว้ยการพทย์ผนเทยละการพทย์

ทางลอืก/จา่ยยาสมนุเพร/การ

รับประทานอาหารตามธาตุจา้รอืน/การ

ดืม่น ้าสมนุเพร/การออกก าลังกายดว้ยทา่

ฤาษีดัดตน

กลุม่สีย่ง 

DM,HT

841 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนที ่3 ลดอัตรา

การกดิ

รคบาหวานละ

ความดันลหติสงู

ราย฿หม่

อัตราการกดิรคบาหวานราย

฿หม฿่นกลุม่สีย่งลดลง

กลุม่สีย่ง

รคบาหวาน

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจ

น ้าตาลซ ้า

1.จัดท าทะบยีนกลุม่สีย่งบาหวานทีเ่ด ้

จากการคัดกรอง

2.ปรับปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ฿นกลุม่

สีย่งรคบาหวาน 3.จาะน ้าตาลปลายนิว้

ซ ้า฿นกลุม่สงสยัป่วย ปี 2563

 กลุม่สีย่ง

ละกลุม่

สงสยัป่วย

รคบาหวา

น

334 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนที ่3 ลดอัตรา

การกดิ

รคบาหวานละ

ความดันลหติสงู

ราย฿หม่

1.กลุม่สีย่งรคบาหวานเดรั้บ

การปรับปลีย่นพฤตกิรรม

สขุภาพละเดรั้บการตรวจ

ระดับน ้าตาลซ ้า

ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

รคความดัน

ลหติสงู

จากกลุม่

สีย่ง 

1.คัดกรองประชาชนกลุม่ป้าหมาย อาย ุ

15 ปีขึน้เปพือ่คน้หากลุม่สีย่ง HT฿นพืน้ที่

2.฿หค้วามรู฿้นการดูลตนองละ

พฤตกิรรมสขุภาพกป่ระชาชนกลุม่สีย่ง 

HT

ปชช.อาย ุ

15 ปีขึน้เป

3,792 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนที ่3 ลดอัตรา

การกดิ

รคบาหวานละ

ความดันลหติสงู

ราย฿หม่

อัตราการกดิรคความดัน

ลหติสงูราย฿หม฿่นกลุม่สีย่ง

ลดลง

กลุม่สีย่ง

รคความดัน

ลหติสงู

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจวัด

ความดัน

ลหติซ ้า

1.จัดท าทะบยีนกลุม่สีย่งความดันลหติ

ทีเ่ดจ้ากการคัดกรอง

2.ปรับปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ฿นกลุม่

สีย่งรคความดันลหติสงู  3.วัดความดัน

ลหติทีบ่า้น (Home BP) ฿นกลุม่สงสยั

ป่วย ปี 2563

กลุม่สีย่ง 

ละกลุม่

สงสยัป่วย

 HT

525 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

1.รณรงคก์ารออกก าลังกายทกุวันพธุ

2.จัดท าทะบยีนวัด-ประมนิผลคา่ดัชนี

มวลกายของจา้หนา้ที่

จนท.สธ 11 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ขับคลือ่นหมูบ่า้นตน้บบสขุภาพดี หมูบ่า้น 1

ผนที ่3 ลดอัตรา

การกดิ

รคบาหวานละ

ความดันลหติสงู

ราย฿หม่

พือ่สง่สรมิ฿ห้จา้หนา้ที฿่น

องคก์รมสีขุภาพดี

องคก์ร

ตน้บบ

สขุภาพดี

78



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนที ่3 ลดอัตรา

การกดิ

รคบาหวานละ

ความดันลหติสงู

ราย฿หม่

ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

รคมะร็ง

ปากมดลกู

ลดลง

1.จัดท าทะบยีนกลุม่ป้าหมาย สตรอีาย ุ

30-60 ปี฿นพืน้ที่

2.รณรงคก์ารตรวจคัดกรองมะร็งปาก

มดลกู฿นกลุม่ป้าหมาย 3. สรา้งการรับรู ้

ดา้นสขุภาพละ Self Mornitoring การ

ป้องกันรคมะร็งปากมดลกู ฿นประชากร

กลุม่ป้าหมาย           4. พัฒนาศักยภาพ

 อสม. ร่วมกับการอบรม อสม.หมอประจ า

บา้น ฿นการคัดกรองมะร็งปากมดลกู

สตรอีาย ุ

30-60 ปี

฿นพืน้ที่

1,426 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนงานควบคมุ

ละป้องกันรค

เมต่ดิตอ่ทีส่ าคัญ

ปีงบประมาณ2563

1.พือ่฿หป้ระชากร

กลุม่ป้าหมายเดรั้บการตรวจ

คัดกรองรคมะร็งปากมดลกู

2.พือ่ลดอัตราการกดิ

รคมะร็งปากมดลกู

ประชากร

พศหญงิทีม่ี

 อาย ุ30-60

 ปี มกีารรับรู ้

ดา้นสขุภาพ

ละ Self 

Mornitoring

 การป้องกัน

รคมะร็ง

ปากมดลกู

1.จัดท าทะบยีนกลุม่ป้าหมาย สตรอีาย ุ

30-60 ปี฿นพืน้ที่

2.฿หส้ขุศกึษากีย่วกับรคมะร็งปากมดลกู

สตรอีาย ุ

30-60 ปี

฿นพืน้ที่

1,426 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนที ่3 ลดอัตรา

การกดิ

รคบาหวานละ

ความดันลหติสงู

ราย฿หม่

ลดอัตราอบุัตกิารณ์รคมะร็ง

ตา้นมลดลง  (กลุม่ป้าหมาย 

ผูห้ญงิ 30-70 ปี)

ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

รคมะร็ง

ตา้นมลดลง

  

(กลุม่ป้าหมา

ย ผูห้ญงิ 

30-70 ปี)

1.จัดท าทะบยีนกลุม่ป้าหมาย สตรอีาย ุ

30-70 ปี฿นพืน้ที่

2.รณรงคก์ารตรวจคัดกรองมะร็งตา้นม

฿นกลุม่ป้าหมาย 3. สรา้งการรับรูด้า้น

สขุภาพละ Self Mornitoring การ

ป้องกันรคมะร็งตา้นม฿นประชากร

กลุม่ป้าหมาย           4. พัฒนาศักยภาพ

 อสม. ร่วมกับการอบรม อสม.หมอประจ า

บา้น ฿นการคัดกรองมะร็งตา้นม

สตรอีาย ุ

30-70 ปี

฿นพืน้ที่

1,864 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนที ่3 ลดอัตรา

การกดิ

รคบาหวานละ

ความดันลหติสงู

ราย฿หม่

สตรอีาย ุ30-70 ปี มกีารรับรู ้

กีย่วกับรคมะร็งตา้นม

ประชากร

หญงิทีม่ี

อาย ุ30-70 

ปี มกีารรับรู ้

ดา้นสขุภาพ

ละ Self 

Mornitoring

 การป้องกัน

รคงมะร็ง

ตา้นม

1.จัดท าทะบยีนกลุม่ป้าหมาย สตรอีาย ุ

30-70 ปี฿นพืน้ที่

2.฿หส้ขุศกึษากีย่วกับรคมะร็งปากมดลกู

3.฿หค้วามรู้ก ่อสม.฿นรือ่งการคัดกรอง

ละตรวจมะร็งตา้นมดว้ยตนอง

สตรอีาย ุ

30-70 ปี

฿นพืน้ที่

1,864 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

79



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนที ่3 ลดอัตรา

การกดิ

รคบาหวานละ

ความดันลหติสงู

ราย฿หม่

สตรอีาย ุ30-70 ปี มกีารรับรู ้

กีย่วกับรคมะร็งล าเส ้

ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

รคมะร็ง

ล าเส ้

(กลุม่ป้าหมา

ย 50-70 ปี)

1.จัดท าทะบยีนกลุม่ป้าหมาย ปชช.อาย ุ

50-70 ปี

2.คัดกรองดย verbal screening พือ่

คน้หากลุม่สีย่ง

3.กลุม่สีย่งทีเ่ดจ้ากการคัดกรองดว้ย 

verbal screening ก็บอจุจาระ พือ่ตรวจ

ดยวธิ ีFittest

4.กลุม่สีย่งทีม่ผีล Fittest ป็น positive 

สง่ รพ.มข่า่ย พือ่ตรวจดว้ยวธิ ีColono

ปชช.อาย ุ

50-70 ปี

1,764 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนงานควบคมุ

ละป้องกันรค

เมต่ดิตอ่ทีส่ าคัญ

ปีงบประมาณ2563

1.พือ่฿หป้ระชากร

กลุม่ป้าหมายเดรั้บการตรวจ

คัดกรองรคมะร็งล าเส ้

2.พือ่ลดอัตราการกดิ

รคมะร็งล าเส ้

ประชากร

ชายละ

หญงิทีม่อีายุ

 50-70 ปี มี

การรับรูด้า้น

สขุภาพละ

 Self 

Mornitoring

 การป้องกัน

รคมะร็ง

ล าเส ้

1.กลุม่ป้าหมาย ประชาชน 50-70 ปี฿น

พืน้ที่

2.฿หส้ขุศกึษากีย่วกับรคมะร็งล า฿ส ้

3.฿หค้วามรู้ก ่อสม.฿นรือ่งวธิกีารก็บ

อจุจาระดว้ยตนองพือ่สง่ตรวจ Fittest

ปชช.อาย ุ

50-70 ปี

1,764 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนงานที ่4 ลด

ปัจจัยสีย่งดา้น

สขุภาพละ

บรหิารจัดการ

สิง่วดลอ้ม฿ห้อือ้

ตอ่การมสีขุภาพดี

พือ่฿ห้รงรยีน฿นขตพืน้ที่

รับผดิชอบมกีารด านนิงานตาม

กณฑม์าตรฐานรงรยีน

ตน้บบดา้นสขุภาพ

รงรยีน

ตน้บบดา้น

สขุภาพ ทมี

ละ 1 

รงรยีน

1.สง่สรมิกจิกรรมชมรม อย.นอ้ย / อสม.

นอ้ย฿นรงรยีน฿นพืน้ที ่   2.฿หค้วามรูค้ร/ู

ผูป้ระกอบการ/รา้นคา้฿นรงรยีนละหนา้

รงรยีนรือ่งอาหารปลอดภัย ลดหวาน มัน

ค็ม ค็ม ) 3. ตรวจสขุภาพนร.ตามกณฑ์

มาตรฐาน ดยมกีารชัง่น ้าหนัก /วัด

สว่นสงู/BMI/จาะหาระดับน ้าตาลปลายนิว้

฿นกลุม่สีย่ง  4.รณรงค฿์หนั้กรยีนออก

ก าลังกาย รวมทัง้ลดการดืม่น ้าอัดลมละ

ขนมขบคีย้ว

รงรยีน

฿นพืน้ที่

2 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

80



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่4 ลด

ปัจจัยสีย่งดา้น

สขุภาพละ

บรหิารจัดการ

สิง่วดลอ้ม฿ห้อือ้

ตอ่การมสีขุภาพดี

1.พือ่฿หนั้กรยีนกลุม่ป้าหมาย

มคีวามรู้ละมบีทบาท฿นการ

ป็น อสม.นอ้ย

2.พือ่฿หก้ลุม่ป้าหมายดูล

สขุภาพตนองเดอ้ยา่งถกูตอ้ง

3.พือ่฿หก้ลุม่ป้าหมาย

สามารถคน้หานักรยีนทีม่ี

ปัญหาสขุภาพเดอ้ยา่งถกูตอ้ง

4.พือ่฿หก้ลุม่ป้าหมายฝ้า

ระวังละป้องกันรคตดิตอ่฿น

รงรยีนเดอ้ยา่งถกูตอ้ง

อาหารสด

ละอาหาร

ปรรูปที่

เดรั้บการ

ตรวจสอบ

จากตลาด 

รา้นช า 

รา้นอาหาร 

ผงลอย

จ าหน่าย

อาหาร 

สถานที่

ผลติ/

จ าหน่าย

อาหารเด ้

มาตรฐาน

ตามกณฑ์

ทีก่ าหนด 

จ านวน 

3,400 

ตัวอยา่ง (2 

ครัง้ตอ่ปี)

1.จัดท าทะบยีนรา้นคา้/รา้นช า/จ าหน่าย

อาหาร/ผงลอย฿นพืน้ที่

2.ออกสุม่ตรวจรา้นคา้฿หเ้ดต้ามกณฑ์

มาตรฐานของกรมอนามัย 3.ตรวจสาร

ปนป้ือน 6 ชนดิ (ฟอรม์าลนี สารฟอกขาว

 สารกันรา บอรกซ ์ยาฆา่มลง น ้ามัน

ทอดซ ้า) รพสต ละ 30 ตัวอยา่ง

รา้นคา้/

รา้นช า/

สถานที่

จ าหน่าย

อาหาร/

ผงลอย/

รา้นอาหาร

฿นพืน้ที่

57 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ผนงานที ่4 ลด

ปัจจัยสีย่งดา้น

สขุภาพละ

บรหิารจัดการ

สิง่วดลอ้ม฿ห้อือ้

ตอ่การมสีขุภาพดี

1.กลุม่สีย่งวัณรคประกอบดว้ย HCWs 

Household  Contact HIV ละ Prisoner

 เดรั้บการอกซรยท์รวงอก  100%

2.คัดกรองผูส้งูอาย/ุกลุม่รครือ้รัง ดย 

verbal screeningถา้ขา้กณฑ์สีย่งวัณ

รค สง่อกซรยป์อด 100%

3.ศนูยป์ฏบิัตกิารอดสร์ะดับอ าภอมกีาร

ขับคลือ่น

788 NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

ภาคีครอืขา่ยมี

สว่นร่วม฿นการ

พัฒนาสชุภาพ

ประชาชน

ภาคีครอืขา่ยมกีารจัดท า

ครงการสง่สรมิสขุภาพ

ประชาชน฿นพืน้ที่

ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ภาวะฉุกฉนิ 

(EOC) ละ

ทมีตระหนัก

รูส้ถานการณ์

 (SAT) 

สามารถ

ปฏบิัตงิาน

เดจ้รงิ

1.สรา้งทมีปฏบิัตกิารภาวะฉุกฉนิ (EOC) 

ละทมีตระหนักรูข้องสถานการณ์ (SAT) 

ทีส่ามารถปฏบิัตงิานเดจ้รงิมือ่กดิการ

ระบาดของรค฿นพืน้ที่

2.ทมี EOC ละทมี SAT สามารถจง้

หตกุารณ์ระบาดละความรุนรงของรค

ที่กดิขึน้ ตอ่ผูบ้ังคับบัญชาเดทั้นทว่งที

จนท.สธ 11 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

2.งานทันตกรรม 1.หญงิตัง้ครรภ฿์นขต

รับผดิชอบเดรั้บบรกิารทางทัน

ตกรรม

1.หญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพชอ่ง

ปากมากกวา่

รอ้ยละ 0

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากหญงิตัง้ครรภ/์

เดรั้บการฝึกปรงฟัน/การบรกิารทันตกรรม

หญงิ

ตัง้ครรภ์

50 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

81



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

2.หญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บการ

ฝึกการ

ปรงฟัน เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

2.ฝึกปรงฟันบบลงมอืปฏบิัต ิหรอื 

เดรั้บการฝึกปรงฟันบบลงมอืปฏบิัต ิ

ละplaque control นับรวมฝึกผูป้กครอง

ท าความสะอาดชอ่งปาก

หญงิ

ตัง้ครรภ์

50 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

3.หญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บบรกิาร

ทันตกรรม 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

3.฿หบ้รกิารทันตกรรมกห่ญงิตัง้ครรภ์ หญงิ

ตัง้ครรภ์

50 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

2.ด็ก 0-2 ปี ฿นขตรับผดิชอบ

 เดรั้บบรกิารทางทันตกรรม

1.ด็ก0-2ปี

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50 

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 0-2 ปี ด็ก0-2 ปี 107 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

2.ผูป้กครอง

ด็ก 0-2 ปี 

เดรั้บการ

ฝึกการ

ปรงฟัน/

ท าความ

สะอาดชอ่ง

ปากด็ก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ0

2.ผูป้กครองเดรั้บการฝึกปรงฟันบบลง

มอืปฏบิัต ิหรอื เดรั้บการฝึกปรงฟันบบ

ลงมอืปฏบิัต ิละplaque control นับรวม

ฝึกผูป้กครองท าความสะอาดชอ่งปาก

ด็ก0-2 ปี 107 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

3.ด็ก0-2ปี 

เดรั้บการ

คลอืบ/ทา 

ฟลอูอเรด์

ฉพาะที ่ 

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

3.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก 

0-2 ปี

ด็ก0-2 ปี 107 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

3.ด็ก 3-5 ปี ฿นขตรับผดิชอบ

 เดรั้บบรกิารทางทันตกรรม

1.ด็ก 3-5 ปี

 เดรั้บการ

ตรวจชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 3-5 ปี ด็ก3-5 ปี 129 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

2.ด็ก3-5ปี 

เดรั้บการ

คลอืบ/ทา 

ฟลอูอเรด์

ฉพาะที ่ 

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

2.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก

3-5 ปี

ด็ก3-5 ปี 129 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

82



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

3.ด็ก3-5 ปี

 เดรั้บ

บรกิารทัน

ตกรรม เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

3.฿หบ้รกิารทันตกรรมก่ด็ก 3-5 ปี ด็ก 3-5 ปี 129 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

3.ด็ก 6-12 ปี ฿นขต

รับผดิชอบ เดรั้บบรกิารทางทัน

ตกรรม

1.ด็ก6-12 

ปี เดรั้บการ

ตรวจชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 6 -12 ปี ด็ก 6-12ปี 508 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

2.ด็ก 6-12

 ปี เดรั้บการ

คลอืบหลมุ

ร่องฟันท ้

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

2.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก

6-12 ปี (฿น รร.ทอมละ 1 ครัง้ )

ด็ก 6-12ปี 508 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

3.ด็ก6-12 

ปี เดรั้บ

บรกิารทัน

ตกรรม เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

3.฿หบ้รกิารทันตกรรมก่ด็ก 6-12 ปี ด็ก 6-12ปี 508 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

4.ด็ก6-12ปี

 เดรั้บการ

คลอืบ/ทา 

ฟลอูอเรด์

ฉพาะที ่ 

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

3.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก 

6-12 ปี

ด็ก6-12 ปี 508 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

4.ผูป่้วยบาหวาน฿นพืน้ที่

รับผดิชอบเดต้รวจคัดกรอง

สขุภาพชอ่งปาก

1.ผูป่้วย

บาหวานเด ้

ตรวจคัด

กรอง

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

1.ตรวจสขุภาพชอ่งปากผูป่้วยรคบาหวาน ผูป่้วย

บาหวาน

518 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

5.ผูส้งูอาย฿ุนพืน้ทีรั่บผดิชอบ

เดต้รวจคัดกรองสขุภาพชอ่ง

ปาก

1.ผูส้งูอายุ

เดต้รวจคัด

กรอง

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

1.ตรวจสขุภาพชอ่งปากผูส้งูอายุ ผูส้งูอายุ 1,339 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

83



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

6.ประชาชนทกุสทิธิ฿์นพืน้ที่

รับผดิชอบเดรั้บบรกิารทันตกรรม

1.ประชาชน

฿นพืน้ที่

รับผดิชอบ

เดรั้บบรกิาร

ทันตกรรม 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 20

1.การ฿หบ้รกิารทันตกรรม฿นประชาชนทกุ

กลุม่วัย

ประชาชน

ทกุสทิธิ์

6,058 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

3.งานอนามัยม่

ละด็ก

1.หญงิตัง้ครรภ฿์นขต

รับผดิชอบฝากครรภก์อ่น 12 

สปัดาห์

1.หญงิ

ตัง้ครรภ ์

ฝากครรภ์

กอ่น 12 

สปัดาห ์เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.คน้หาหญงิตัง้ครรภ์ละนะน าการฝาก

ครรภ์

หญงิ

ตัง้ครรภ์

50 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

2.หญงิตัง้ครรภฝ์ากครรภค์รบ 5

 ครัง้ ตามกณฑ์

2.หญงิ

ตัง้ครรภ์

ฝากครรภ์

ครบ5ครัง้

ตามกณฑ ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.ตดิตามยีย่มหญงิตัง้ครรภ฿์ห฿้หรั้บรับ

การตรวจครรภค์รบตามกณฑ์

หญงิ

ตัง้ครรภ์

50 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

3.หญงิหลังครรภ์ละทารก

เดรั้บการยีย่มหลังคลอดตาม

กณฑ์

3.หญงิหลัง

คลอดละ

ทารกเดรั้บ

การยีย่ม

หลังคลอด

ครบ 3 ครัง้

ตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.ตดิตามยีย่มหญงิหลังคลอดละทารก

฿นพืน้ที่

หญงิหลัง

คลอดละ

ทารก

50 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

4.หญงิตัง้ครรภ์ละหลังคลอด

เดรั้บยาสรมิธาตุหล็ก

4.หญงิ

ตัง้ครรภ์

ละหลัง

คลอดเดรั้บ

ยาสรมิธาตุ

หล็กเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿หห้ญงิตัง้ครรภ์

ละหญงิหลังคลอด฿นพืน้ทีท่กุราย

50 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

4.การสง่สรมิ

สขุภาพด็ก 0-5 ปี

1.ด็ก 0-5 ปีเดรั้บการประมนิ

ภาวะภชนาการ

1.ด็ก 0-5 ปี

 เดรั้บการ

ประมนิ

ภาวะ

ภชนาการ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ตดิตามประมนิภาวะภชนาการด็ก 0-5

 ปี ปีละ 4 ครัง้ คอื ต.ต.,ม.ค.,ม.ย.,ก.ค.

ด็ก 0-5 ปี 224 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ต.62,

ม.ค.63,

ม.ย.63,

ก.ค.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

84



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

2.ด็ก0-5 ปี เดรั้บการประมนิ

พัฒนาการตามกณฑช์ว่งอายุ

2.ด็ก 0-5 ปี

 เดรั้บการ

ประมนิพัฒ

ฯการ เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ตดิตามประมนิพัฒนาการ ด็กอาย ุ9 

ดอืน ,18 ดอืน ,30 ดอืน, 42 ดอืนละ 

60 ดอืน ฿นพืน้ทีรั่บผดิชบิ

ด็กทีม่ี

อายคุรบ 

9,18,30,42

,60 ดอืน

฿นตล่ะ

ดอืน

120 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

3.ด็ก 0-5 ปี เดรั้บยาสรมิธาตุ

หล็ก

3.ด็ก0-5 ปี

 เดรั้บยา

สรมิธาตุ

หล็ก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿ห้ด็กอาย ุ6 

ดอืน - 5 ปี ทกุราย

ด็ก 6 

ดอืน - 5 ปี

182 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

5.การสง่สรมิ

สขุภาพด็กวัยรยีน

1.ด็ก 6-18 ปี เดรั้บการ

ประมนิภาวะภชนาการ

1.ด็ก 6-18

 ปี เดรั้บ

การประมนิ

ภาวะ

ภชนาการ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ตดิตามประมนิภาวะภชนาการด็ก 

6-18ปี ปีละ 2 ครัง้ คอื ต.ต.-ธ.ค.,พ.ค.-

ก.ค.

ด็ก 6-18 ปี 786 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ต.-ธ.ค.

62,พ.ค.-

ก.ค.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

2.ด็ก 6-14 ปี เดรั้บยาสรมิ

ธาตุหล็ก

2.ด็ก 6-14

 ปีเดรั้บยา

สรมิธาตุ

หล็กเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿ห้ด็กอาย ุ6-14ปี

 ทกุราย

ด็ก 6-14 ปี 572 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

6.การคัดกรองรค

เมต่ดิตอ่

1.ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้เป

เดรั้บการคัดกรองบาหวาน/

ความดันลหติ

1.ประชาชน

อาย ุ15 ปี

ขึน้เปเดรั้บ

การคัดกรอง

บาหวาน/

ความดัน

ลหติ เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.คัดกรองรคบาหวานละความความ

ดันลหติดยการจาะ DTX ละวัดความ

ดันลหติ ปีละ 1 ครัง้

15 ปีขึน้เป 4,604 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

2.ผูห้ญงิอาย ุ30-70 ปี  ตรวจ

คัดกรองมะร็งตา้นมดว้ยตนอง

2.ผูห้ญงิอายุ

 30-70 ปี  

ตรวจคัด

กรองมะร็ง

ตา้นมดว้ย

ตนอง เม่

นอ้ยกวา่ 70

1.สาธติการตรวจตรวจมะร็งตา้นมละ

ตดิตามผลการตรวจมะร็งตา้นมดว้ย

ตนองของกลุม่ป้าหมาย

ผูห้ญงิอายุ

 30-70 ปี

1,893 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

85



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

3.ผผูห้ญงิอาย ุ30-60 ปี เดรั้บ

การตรวจมะร็งปากมดลกู

3.ผผูห้ญงิ

อาย ุ30-60 

ปี เดรั้บการ

ตรวจมะร็ง

ปากมดลกู 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.รณรงคต์รวจมะร็งปากมดลกู฿หก้ับ

กลุม่ป้าหมาย

ผูห้ญงิอายุ

 30-60 ปี

1,484 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

7.การคัดกรอง

ภาวะสขุภาพ

ผูส้งูอายุ

1.ผูส้งูอายเุดรั้บการคัดกรอง

สขุภาพ 10 ดา้นตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.คัดกรองสขุภาพ 10 ดา้น คอื บาหวาน 

 ความดัน CVD ชอ่งปาก  ภาววะสมอง

สือ่ม ภาวะซมึศรา้ ขอ้ขา่  ภาวะหกลม้  

ADL ละ BMI

ผูส้งูอาย ุ

60 ปีขึน้เป

1,339 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

8.การคัดกรอง

สขุภาพจติ

1.ผูป่้วยรครือ้รัง หญงิ

ตัง้ครรภ์ละผูส้งูอายเุดรั้บการ

ประมนิความครยีด

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ....

1.คัดกรองความครยีด฿นกลุม่ป้าหมาย ผูป่้วยรค

รือ้รัง/

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

ผูส้งูอายุ

2,323 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

2.ผูป่้วยรครือ้รัง หญงิ

ตัง้ครรภ์ละผูส้งูอายเุดรั้บการ

ประมนิภาวะซมึศรา้

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ....

1.คัดกรองภาวะซมึศรา้฿นกลุม่ป้าหมาย ผูป่้วยรค

รือ้รัง/

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

ผูส้งูอายุ

2,323 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

3.ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้เป

เดรั้บการคัดกรองการดืม่สรุา

ละสบูบหุรี่

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.การคัดกรองการดืม่สรุาละสบูบหุรี ่฿น

กลุม่ป้าหมาย

อาย ุ15 ปี

ขึน้เป

4,874 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

9.งานสรา้งสรมิ

ภมูคิุม้กันรค

1.ด็กอาย0ุ-5 ปี เดรั้บวัคซนี

ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.ตดิตามด็กกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่ห ้

เดรั้บวัคซนีตามกณฑอ์ายุ

ด็กอาย ุ

0-5 ปี

224 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

2.ด็กอาย ุ6-12 ปี เดรั้บวัคซนี

ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.ตดิตามด็กกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่ห ้

เดรั้บวัคซนีตามกณฑอ์ายุ

ด็กอาย ุ

6-12 ปี

400 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

3.ประชาชนอาย ุ20-50 ปี 

เดรั้บ  dT ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ.......

1.ตดิตามกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่หเ้ดรั้บ

วัคซนี

ประชาชน

อาย ุ20-50

 ปี

2,179 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

4.ประชาชนกลุม่สีย่งเดรั้บ

วัคซนีป้องกันรคเขห้วัด฿หญ่

เมน่อ้ยกวา่

....

1.ตดิตามกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่หเ้ดรั้บ

วัคซนี

ผูป่้วยDM/

 หอบหดื/

COPD/ 

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

อว้น

อันตราย/

HIV/65 ปี+

677 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

10.งานวางผน

ครอบครัว

1.หญงิวัยจรญิพันธุเ์ดรั้บการ

วางผนครอบครัวที่หมาะสม

1.฿หค้ านะน า/บรกิารวางผนครอบครัว

กก่ลุม่ป้าหมาย

หญงิวัย

จรญิพันธ์

อายุ

15-44ปี

1,189 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

11.งานควบคมุ

รคตดิตอ่

1.ป้องกันละควบคมุการกดิ

รคเข้ลอืดออก

เม่กนิ 50/

สนประชากร

1.สง่สรมิ/รณรงค฿์หป้ระชาชนร่วมป้องกัน

ละควบคมุการกดิรคเข้ลอืดออกดว้ย

มาตรการ 5ป.1ข

ประชาชน

฿นพืน้ที/่นร.

6,058 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

12.งานอนามัย

รงรยีน

1.ด็กนักรยีนเดรั้บการตรวจ

สขุภาพ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจสขุภาพด็กนักรยีน นักรยีน 

ป.1-ม.3

197 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

2.ด็กนักรยีนเดรั้บการตรวจ

สายตา

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจสายตานักรยีนดว้ย  E-chart นักรยีน 

ป.1-ม.3

197 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

3.ด็กนักรยีน ป.1 เดรั้บการ

ตรวจคัดกรองรคลหติจาง

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจ Hct. ฿นด็ก6-12ดอืน ด็ก6-12

ดอืน

39 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

13.งานอาหาร

ปลอดภัย

1.รา้นอาหารละผงลอย

เดรั้บการตรวจประมนิรา้นละ

สารปนป้ือน฿นอาหาร

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.ตรวจประมนิรา้นอาหาร/ผลอยละ

ตรวจสารปนป้ือน 4 ชนดิ ดว้ย Kit Test

รา้นอาหาร

ละผล

ลอย

24 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

14.งานอาชวีอนา

มัย

1.กษตรกรกลุม่สีย่งเดรั้บการ

ตรวจสารคมตีกคา้ง฿นลอืด

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.ตรวจคัดกรองหาสารคมตีกคา้ง฿นลอืด

ละ฿หค้ านะน า  2.ขับคลือ่นระบบรับ

จง้ขา่ว/ป่วย จากการสมัผัสสารคมี

ทางการกษตร 3 ชนดิ (พาราควอต คลอ

เพรฟิอส เกลฟสต) ดยประชาชน/อส

ม. ผา่น Mobile Application สูห่น่วย

บรกิาร(คลนีกิสารคมีกษตร/คลนีกิรค

จากการท างาน)

5.จัดท าฐานขอ้มลูอาชวีอนามัยละ

สิง่วดลอ้ม (Occupation and 

Environmental Health Profile : OEHP)

 ดา้นการกษตรกรรม ละมกีารรายงาน

การจ็บป่วย หรอืสยีชวีติจากสารคมทีาง

การกษตร(รหัสรค T60)

กษตรกร

กลุม่สีย่ง

930 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

พ.ค.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

15.งานคุม้ครอง

ผูบ้ริภค

1.รา้นช าเดรั้บการตรวจฉลาก

ละผลติภัณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ส ารวจรา้นช า ตรวจผลติภัณฑ์ละ

ฉลากพรอ้ม฿หค้ านะน า   2.ตูน้ ้าหยอด

หรยีญละประปาหมูบ่า้น(คลฟิอรม์) 

100%

รา้นช า/ตู ้

น ้าหยอด

หรยีญ

57/1 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU มอืงสงิห ์1 NPCU

 

มอืง

สงิห ์1

1.ผนงานการ

บรหิารจัดการดา้น

การงนิการคลัง 

ของ รพ.สต.

พือ่฿หห้น่วยงานมคีวามพรอ้ม

฿นการปิด฿หบ้รกิาร

หน่วยงาน

สามารถปิด

฿หบ้รกิารทกุ

วัน

คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงาน ของ รพ.สต.

มว่งหมู่

1.คา่฿ชจ้า่ยดา้นบคุลากร

 - คา่จา้งลกูจา้งชัว่คราว ลกุจา้ง

ชัว่คราว

1 เดรั้บอนุญาต/อัตราตาม พรบ./

จา่ยจรงิ

100,680.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

100,680.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่
2.คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงานปกติ

2.1 คา่ตอบทน

87



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

 - คา่ตอบการปฏบิัตงิานรักษาพยาบาล

นอกวลาราชการฯ

บคุลากร 

สธ.

4 คา่ตอบทนฯ ตามพรบ./จา่ยจรงิ 43,920.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

43,920.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

 - คา่ตอบทนจดุบรกิาร (ทศกาลปี฿หม/่

สงกรานต)์

บคุลากร 

สธ.

5 คา่ตอบทนฯ อัตรา1 ผลัด/

960*9 ผลัดบาท*2คน=17,280

 อัตรา1 ผลัด/1200*24ผลัด

บาท*3คน=28,800

46,080.00 งนิบ ารุง ม.ค.63,

ม.ย.63

46,080.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

 - คา่ตอบทนตามกณฑฯ์ฉบับที1่1 บคุลากร 

สธ.

5 คา่ตอบทนฯ อัตราตามกณฑฯ์

 ฉบับที1่1

14,400.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

14,400.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

2.2 คา่฿ชส้อย

 -คา่฿ชจ้า่ย฿นการเปประชมุ/ฝึกอบรม บคุลากร 

สธ.

5 เดรั้บอนุญาต/อัตราตาม พรบ./

จา่ยจรงิ

20,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

20,000.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

 -คา่จา้งหมาบรกิาร บคุคลภายน

อก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 76,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

76,000.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

 -คา่ซอ่มซมละบ ารุงรักษา - - - - - - - - -

 -สมทบประกันสงัคม ส านักงาน

ประกันสงัค

ม

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 10,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

10,000.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

 -คา่จา้งถา่ยอกสาร บคุคลภายน

อก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 5,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

5,000.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

 -ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย ส านักงาน

สรรพากร

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 3,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

3,000.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

2.3 คา่วัสดุ

 -วัสดคุอมพวิตอร์ ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 30,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

30,000.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

 -วัสดสุ านักงาน ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 30,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

30,000.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

 -วัสดงุานบา้น/งานครัว ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 30,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

30,000.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

 -วัสดวุทิยาศาสตร์ ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 30,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

30,000.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

 -วัสดกุารพทย์ ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 10,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

10,000.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

 -ยาละวชภัณฑ์ - - - - - - - - -

 -คา่฿ชจ้า่ยอืน่ (ซอ่มละยา้ยคอยลร์อ้น

ครือ่งปรับอากาศ)

ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 10,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

10,000.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

2.4 คา่สาธารณูปภค

 -คา่เฟฟ้า กฟภ./ดอืน 12 ฿บจง้หนี้ 60,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

60,000.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

 -คา่น ้าประปา ประปา

หมูบ่า้น/

ดอืน

12 ฿บจง้หนี้ 3,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

3,000.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

 -คา่ทรศัพท์ TOT/ดอืน 12 ฿บจง้หนี้ 10,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

10,000.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

2.5 คา่฿ชจ้า่ยด านนิการอืน่

 -งนินอกงบประมาณ (งนิบ ารุง) อน

ออก฿หส้ถานบรกิาร

สถาน

บรกิาร

สาธารณสขุ

อืน่

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 10,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

10,000.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

3.ผนงนิบ ารุงประภทคา่฿ชจ้า่ยด านนิ

ตามผนงาน/ครงการ ปี 2563

 -ครงการ พือ่จัดการ บรกิารูดลระยาว

ดา้นสาธารณสขุส าหรับผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

พึง่พงิ

CM,CG เดรั้บอนุญาต/อัตราตาม พรบ./

จา่ยจรงิ

115,200.00 อปท.

อนขา้

งนิบ ารุง

ต.ค.62-

ก.ย.63

115,200.00 นางบังอร  ศริจัินทร์ รพ.

สต. 

มว่งหมู่

4. ผนงนิบ ารุงประภทคา่฿ชจ้า่ยลงทนุ

4.1คา่ครุภัณฑ์

ครุภัณฑส์ านักงาน               -กา้อี้

ส าหรับผูรั้บบรกิาร

ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 20,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

20,000.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

ครุภัณฑเ์ฟฟ้าละวทิย ุ        -ชดุครือ่ง

สยีงหอ้งประชมุ

ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 40,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

40,000.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

ครุภัณฑค์อมพวิตอร ์        -ครือ่ง

คอมพวิตอรก์ระป๋าหิว้

ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 20,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

20,000.00 นางกาญจนา  ผดุ

วารี

รพ.

สต. 

มว่งหมู่

4.2 คา่ทีด่นิละสงิกอ่สรา้ง (อาคาร รพ.

สต.)

4.2.1 คา่ทีด่นิ - - - - - - - - -
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

4.2.2 คา่กอ่สรา้ง

 -ซอ่มซมหลังคาอาคาร บคุคลภายน

อก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 187,700.00 งบคา่

สือ่ม

ต.ค.62-

ก.ย.63

187,700.00 นางมะล ิ ภาจรญิ รพ.

สต. 

มว่งหมู่

 -ซอ่มซมสอีาคาร บคุคลภายน

อก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 113,200.00 งบคา่

สือ่ม

ต.ค.62-

ก.ย.63

113,200.00 นางมะล ิ ภาจรญิ รพ.

สต. 

มว่งหมู่

 -พืน้คอนกรตีสรมิหล็กบริวณดา้นหนา้ บคุคลภายน

อก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 50,000.00 งบคา่

สือ่ม

ต.ค.62-

ก.ย.63

50,000.00 นางมะล ิ ภาจรญิ รพ.

สต. 

มว่งหมู่

 -พืน้คอนกรตีสรมิหล็กทางขา้ บคุคลภายน

อก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 68,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

68,000.00 นางมะล ิ ภาจรญิ รพ.

สต. 

มว่งหมู่

 -พืน้คอนกรตีสรมิหล็กทางออก บคุคลภายน

อก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 105,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

105,000.00 นางมะล ิ ภาจรญิ รพ.

สต. 

มว่งหมู่

 -ขดุรองยานวกระบือ้ง บคุคลภายน

อก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 9,700.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

9,700.00 นางมะล ิ ภาจรญิ รพ.

สต. 

มว่งหมู่

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ลดอัตราตายของมารดา

(มารดาหลังคลอด ปี62 จ านวน

 1614 คน)

1.ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิงาน

สง่สรมิ

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

ตามหลัก 3อ

 3ส

1.฿หค้วามรู฿้นกลุม่หญงิตัง้ครรภ์ละหญงิ

หลังคลอดรือ่งการดูลตนอง ละการ

สงักตอุาการทีผ่ดิปกติ

2.จัดบรกิารสง่สรมิสขุภาพม่ละด็ก

อยา่งมคีณุภาพเดม้าตรฐานงานอนามัย

ม่ละด็ก

มารดา

หลังคลอด

 ปี 2562

18 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางกาญจนา  ผดุ

วาร/ีนางมันทนา 

ภักดศีภุผล

ทมี

มอืง

สงิห ์2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

พัฒนาการด็กตามกณฑ์

มาตรฐาน

KPI 2.ระดับ

ความส าร็จ

ของ

พัฒนาการ

ด็กตาม

กณฑ์

มาตรฐาน

1.ตดิตามประมนิพัฒนาการ ด็กอาย ุ9 

ดอืน ,18 ดอืน ,30 ดอืน, 42 ดอืนละ 

60 ดอืน ฿นพืน้ทีรั่บผดิชอบ

2. ขับคลือ่นมหัศจรรย ์1,000 วันรก

ของชวีติ

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ที่

113 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางกาญจนา  ผดุ

วาร/ีนางมันทนา 

ภักดศีภุผล

ทมี

มอืง

สงิห ์2
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ0-5 ปีเดรั้บการคัด

กรองพัฒนาการ  (ด็ก 9,18 , 

30, 42 , 60 ดอืน)

ด็กอาย ุ0-5

 ปีเดรั้บการ

คัดกรอง

พัฒนาการ  

(ด็ก 9,18 ,

 30, 42 , 60

 ดอืน)

1.จัดกจิกรรมสง่สรมิความรู้รือ่งการตรวจ

ฝ้าระวังพัฒนาการด็กปฐมวัยดว้ยคูม่อื 

DSPM ฿หก้ับ จา้หนา้ที ่ผูป้กครอง ครูศนูย์

ด็กล็ก กนน า อสม.

2.จัดกจิกรรมชงิรุกออกตรวจพัฒนาการ

ตามกลุม่ป้าหมาย

3.นะน า฿หค้รูผูดู้ลด็กทราบถงึวธิกีาร

ประมนิพัฒนาการด็กบือ้งตน้

4.ตดิตามประมนิผล

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ที่

113 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางกาญจนา  ผดุ

วาร/ีนางมันทนา 

ภักดศีภุผล

ทมี

มอืง

สงิห ์2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ0-5 ปีเดรั้บการคัด

กรองพัฒนาการพบสงสยัลา่ชา้

ด็กอาย ุ0-5

 ปีเดรั้บการ

คัดกรอง

พัฒนาการ

พบสงสยั

ลา่ชา้

1.สง่สรมิละนะน า฿หผู้ป้กครองกระตุน้

พัฒนาการบตุรหลาน

2.นัดประมนิซ ้า 1 ดอืน

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ทีท่ี่

พบสงสยั

ลา่ชา้

27 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางกาญจนา  ผดุ

วาร/ีนางมันทนา 

ภักดศีภุผล

ทมี

มอืง

สงิห ์2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ0-5 ปีทีม่พัีฒนาการ

สงสยัลา่ชา้เดรั้บการตดิตาม

ด็กอาย ุ0-5

 ปีทีม่ี

พัฒนาการ

สงสยัลา่ชา้

เดรั้บการ

ตดิตาม

1.ตดิตามด็กมาประมนิซ ้า หากพบลา่ชา้ 

สง่ตอ่ รพ.มข่า่ยทันที

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ทีท่ี่

มี

พัฒนาการ

ลา่ชา้

27 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางกาญจนา  ผดุ

วาร/ีนางมันทนา 

ภักดศีภุผล

ทมี

มอืง

สงิห ์2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็ก 0-5ปี สงูดสีมสว่น ละ

สว่นสงูฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี

ด็ก 0-5ปี 

สงูดสีมสว่น 

ละสว่นสงู

ฉลีย่ทีอ่าย ุ

5 ปี

1.จัดกจิกรรมสง่สรมิความรู้รือ่งการตรวจ

ฝ้าระวังภชนาการด็ก฿หก้ับคณุครู /

อสม/ผูป้กครองหรอืผูดู้ลด็ก

2.จัดกจิกรรมชงิรุกออกส ารวจภชนาการ

 ละ฿หค้ านะน า฿นหลัก 3อ 3ส.

3.ตดิตามประมนิผลฯ ทอมละ  1 ครัง้

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ที่

122 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางกาญจนา  ผดุ

วาร/ีนางมันทนา 

ภักดศีภุผล

ทมี

มอืง

สงิห ์2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ลดอัตราการคลอดมชีพี ฿น

หญงิอาย ุ15-19 ปี

ลดอัตราการ

คลอดมชีพี 

฿นหญงิอายุ

 15-19 ปี

฿หค้วามรู฿้นกลุม่หญงิวัยจรญิพันธ ์พรอ้ม

ทัง้วธิกีารคมุก านดิทีถ่กูตอ้ง

หญงิอาย ุ

15-19 ปี 

฿นพืน้ที่

156 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางกาญจนา  ผดุ

วาร/ีนางมันทนา 

ภักดศีภุผล

ทมี

มอืง

สงิห ์2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ6-14ปี สงูดสีมสว่น ด็กอาย ุ

6-14ปี สงูดี

สมสว่น

1.จัดกจิกรรมสง่สรมิความรู้รือ่งการตรวจ

ฝ้าระวังภชนาการด็ก฿หก้ับคณุครู /

อสม/ผูป้กครองหรอืผูดู้ลด็ก

2.จัดกจิกรรมชงิรุกออกส ารวจภชนาการ

 ละ฿หค้ านะน า฿นหลัก 3อ3ส.

3.ตดิตามประมนิผลฯ ทอมละ  1 ครัง้

4.฿หค้วามรู้ละจัดกจิกรรมปรับปลีย่น

พฤตกิรรมกลุม่ด็กริม่อว้นละอว้น 

ผูป้กครอง ครู มค่รัว ผูป้ระกอบการ

รา้นคา้฿นละหนา้รงรยีน

ด็ก 6-14 

ปี ฿นพืน้ที่

98 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางกาญจนา  ผดุ

วาร/ีนางมันทนา 

ภักดศีภุผล

ทมี

มอืง

สงิห ์2
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ลดอัตราการตัง้ครรภซ์ ้า฿นหญงิ

อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี (หญงิทีม่า

รับบรกิารคลอดรพ.ท่ัวเป)

ลดอัตราการ

ตัง้ครรภซ์ ้า

฿นหญงิอายุ

นอ้ยกวา่ 20

 ปี(หญงิ

ทีม่ารับ

บรกิารคลอด

รพ.ท่ัวเป)

1.฿หค้วามรู฿้นกลุม่หญงิอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

พรอ้มทัง้วธิกีารคมุก านดิทีถ่กูตอ้ง

2. สง่สรมิการขา้ถงึบรกิารละ฿ชถ้งุยาง

อนามัย

3. ฿หค้วามรูด้า้นพศวถิศีกึษา ละทักษะ

ชวีติวัยรุ่นทีต่ัง้ครรภเ์ดรั้บการปรกึษา

156 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางกาญจนา  ผดุ

วาร/ีนางมันทนา 

ภักดศีภุผล

ทมี

มอืง

สงิห ์2

ขับคลือ่นการ

ด านนิงานTO

BE NUMBER ONE

 พือ่ป้องกันละ

กเ้ขปัญหายา

สพตดิ   

ระดับความส าร็จการขับคลือ่น

กจิกรรม To be number One 

(ทกุ คบสอ.)

ระดับ

ความส าร็จ

การ

ขับคลือ่น

กจิกรรม To 

be number

 One (ทกุ 

คบสอ.)

1.จัดตัง้ชมรมศนูย์พือ่น฿จ ละสรา้งกน

น า To Be Number One ฿นวทิยาลัย

กษตรละทคนลยสีงิหบ์รุี

ด็ก นร.รร.

ขต

รับผดิชอบ

502 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.64

ทมี

มอืง

สงิห ์2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

จา้หนา้ทีส่าธารณสขุจังหวัด

สงิหบ์รุ ีรักษ์สขุภาพ "ดนิ ว ิง่ 

ป่ัน ท าความสะอาด - ก็บ

มล็ดพันธุ ์(Exercise For 

Clean Environment)"'

จา้หนา้ที่

สาธารณสขุ

จังหวัด

สงิหบ์รุ ีรักษ์

สขุภาพ 

"ดนิ ว ิง่ ป่ัน

 ท าความ

สะอาด - 

ก็บมล็ด

พันธุ ์

(Exercise 

For Clean 

Environmen

t)"'

จา้หนา้ทีอ่อกก าลังกาย ท าความสะอาด

บริวณสถานบรกิาร / พืน้ทีส่าธารณะ ทกุ

วันพธุ

จนท.สธ 12 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ทมี

มอืง

สงิห ์2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

พือ่฿หผู้ส้งูอายทุีม่พีฤตกิรรม

สขุภาพทีพ่งึประสงค ์(ผูส้งูอายุ

กลุม่ชว่ยหลอืตัวองเด ้

สมบรูณ์/กลุม่ 1 ตดิสงัคม)

รอ้ยละ 60 1.จัดท าทะบยีนผูส้งูอาย฿ุนพืน้ที่

2.คัดกรองความสามารถ฿นการท ากจิวัตร

ประจ าวัน฿นผูส้งูอายุ

3.฿หค้วามรู้ละจัดกจิกรรม ฿นชมรม

ผูส้งูอาย฿ุนพืน้ที่

4.สรา้งความขม้ข็งภาคีครอืขา่ย

ด านนิงานสง่สรมิสขุภาพละการดูล

ผูส้งูอายุ

ผูส้งูอายุ

฿นพืน้ที่

1710 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางบังอร

ศริจัินทร/์

นางมันทนา

ภักดศีภุผล

ทมี

มอืง

สงิห ์2

92



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

พือ่฿หป้ระชาชนกลุม่สีย่ง 

DM/HT มคีวามรอบรูด้า้น

สขุภาพ รือ่ง 3อ 3ส

มากกวา่รอ้ย

ละ 70

1.คัดกรองประชาชนกลุม่ป้าหมาย อาย ุ

15 ปีขึน้เปพือ่คน้หากลุม่สีย่ง DM/HT 

฿นพืน้ที่

2.฿หค้วามรู฿้นการดูลตนองละ

พฤตกิรรมสขุภาพกป่ระชาชนกลุม่สีย่ง 

DM/HT

3.จัดกจิกรรมรยีนรูด้า้นสขุภาพ ตาม 3 อ 

หา่งเกล 3 ส

4.สือ่สารละรณรงคต์ามบรบิทปัญหาของ

พืน้ที่

5.จัดปัจจัยอือ้ดา้นการสือ่สารความรอบรู ้

3อ.3ส.

6.พัฒนาคลนิกิ DPAC ตามกณฑม์าตรฐาน

ประชาชน

อาย ุ15 ปี

ขึน้เป฿น

พืน้ที่

1468 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางรัชนีกร  ปลอ้ง

ประภา/

นางมารศร ีนื้อทอง

ทมี

มอืง

สงิห ์2

ป้องกัน ตดิตาม 

ละฝ้าระวัง

ปัญหายาสพตดิ

1.พือ่ฝ้าระวังผู้กีย่วขอ้งยา

สพตดิราย฿หม่

2พือ่฿หผู้ท้ีผ่า่นการบ าบัดยา

สพตดิ ขา้สูข่บวนการตดิตาม

อยา่งถกูตอ้งละป้องกันการ

สพซ ้า

รอ้ยละผูต้ดิ

ยาสพตดิ 

ทีบ่ าบัดครบ

ตามกณฑ์

ทีก่ าหนด

ละ เดรั้บ

การตดิตาม

ดูลตอ่นื่อง

 1 ปี 

(Retention 

Rate)

1.ตรยีมอปุกรณ์ละจัดท าครงการพือ่

สนอขออนุมัติ

2.ประชมุชี้จงนยบาย

3.จัดกจิกรรมด านนิการ

5.ประมนิผลการด านนิงาน

6.รายงานผลครงการ

อสม./ 

นักรยีน

ประถมศกึษ

า ละ

นักศกึษา

วทิยาลัย

กษตร

184 

คน

1. คา่อาหารกลางวัน ละน ้าดืม่

฿น฿หค้วามรู ้อสม. 

วันละ 80 บาท X 109 คน X 1วัน

 ป็นงนิ 8,720 บาท

2. คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่ 

฿น฿หค้วามรู ้อสม.  

มือ้ละ25 บาท X 109 คน x 2 มือ้

 ป็นงนิ 5,450 บาท

3. คา่อาหารกลางวันละน ้าดืม่ 

฿นการอบรม฿หค้วามรูนั้กรยีน/

นักศกึษา วันละ 80 บาท X 75 

คน 

X 1วัน   ป็นงนิ 6,000 บาท

4คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่ ฿น

การอบรม฿หค้วามรู้กนั่กรยีน/

นักศกึษา มือ้ละ 25 บาท X 75 

คน x 2 มือ้    ป็นงนิ 3,750 

บาท

5. วทิยากร ชัว่มงละ 600 บาท

 × 2 คนๆละ 3 ชัว่มง ป็นงนิ 

3,600 บาท

27,250 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ต าบล

มว่งหมู่

ต.ค.62-

ก.ย.63

27,250 ชมรม อสม.ต.มว่ง

หมู่

ชมรม 

อสม.

ต.

มว่งหมู่
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ออกก าลังกาย

พือ่สขุภาพ

1. พือ่สง่สริม฿หป้ระชาชนมี

การออกก าลังกายอยา่งตอ่นื่อง

2.พือ่สง่สรมิ฿หป้ระชาชน฿ช ้

วลาวา่ง฿ห้กดิประยชน์

3.พือ่สรา้งกนน า฿นการออก

ก าลังกายอยา่งป็นรูปบบ

1) ผู้ขา้ร่วม

กจิกรรมมี

สขุภาพ

ร่างกาย

ข็งรง

(2) 

ผู้ขา้ร่วม

กจิกรรม฿ห ้

ความสน฿จ

฿นการออก

ก าลังกาย

พิม่มากขึน้ 

ละรูจั้ก฿ช ้

วลาวา่ง฿ห ้

ป็นประยชน์

(3) มีกน

น าการออก

ก าลังกาย

พิม่ขึน้

1. สนอครงการ  

2.ประชาสมัพันธ์ครงการ  

3. ด านนิครงการ  

4. ตดิตามละประมนิผลการด านนิงาน

อสม. 

นักรยีน

ละยาวชน

140 

คน

(1) อาหารวา่งพรอ้มน ้าดืม่

ส าหรับผู้ขา้ร่วมกจิกรรมวันปิด

ครงการ 4,000 บาท( 160 

คนๆละ 25 บาท)

(2) อาหารวา่งพรอ้มน ้าดืม่ 

ส าหรับผู้ขา้ร่วมกจิกรรม 35,000

 บาท  (จ านวน 10 ครัง้ๆ ละ 140

 คนๆ ละ 25 บาท)

(3) คา่อาหารละครือ่งดืม่วัน

ปิดครงการ 10,900 บาท (109

 คนๆละ 100 บาท)

(4) คา่อาหารวา่งละน ้าดืม่

ส าหรับขกผูม้ีกยีรตริ่วม

กจิกรรมวันปิดครงการ ป็นงนิ 

625 บาท (จ านวน 25 คน ๆ ละ 

25 บาท)

(4) คา่จา้งผูน้ าตน้ ป็นงนิ 

3,300 บาท (11 ครัง้ ๆ ละ 300 

บาท)

(5) คา่จัดซือ้ชดุครือ่งล าพง 

พรอ้มอปุกรณ์ที่กีย่วขอ้ง จ านวน

 1 ชดุ ป็นงนิ 8,500 บาท 

(6) คา่วัสดทุี่กีย่วขอ้ง ป็นงนิ 

65,325 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ต าบล

มว่งหมู่

ต.ค.62-

ก.ย.63

65,325 ชมรม อสม.ต.มว่ง

หมู่

ชมรม 

อสม.

ต.

มว่งหมู่

สง่สรมิอนามัย

สิง่วดลอ้มต าบล

มว่งหมู่

(1) พือ่สง่สรมิ฿หป้ระชาชน

กดิความตระหนัก ละร่วมมอื

กันรักษาความสะอาด฿น

บา้นรอืน/ชมุชนของตนอง 

ร่วมกันปรับปรุงสภาพวดลอ้ม

฿หส้ะอาดถกูสขุลักษณะอยู่สมอ

(2) พือ่ป็นการป้องกันละ

ควบคมุรคตดิตอ่฿นชมุชน

(1) หมูบ่า้น

 สถานที่

สาธารณะมี

ความสะอาด

(2) 

ประชาชน 

ยาวชน 

ผูน้ าชมุชน 

หน่วยงาน

ทกุภาคสว่น

มจีติส านกึ

ละมสีว่น

ร่วม฿นการ

รักษาความ

สะอาด

อยา่งตอ่นื่อง

(3) อัตรา

ป่วย

รคตดิตอ่

ลดลง

1) สนอครงการขออนุมัตงิบประมาณ

จากกองทนุหลักประกันสขุภาพ อบต.มว่ง

หมู่

(2) ประชาสมัพันธ์ครงการ

(3) ด านนิครงการ

(4) ตดิตามละประมนิผลการด านนิงาน 

รายงานตอ่กองทนุหลักประกันสขุภาพ 

อบต.มว่งหมู่

อสม 109 (1) คา่อาหารวา่งผู้ขา้ร่วม

กจิกรรม10,900 บาท (จ านวน 

109 คนๆ ละ 25 บาท จ านวน 4

 ครัง้)

10,900 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ต าบล

มว่งหมู่

ต.ค.62-

ก.ย.63

10,900 ชมรม อสม.ต.มว่ง

หมู่

ชมรม 

อสม.

ต.

มว่งหมู่
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

คัดกรองสารคม฿ีน

ลอืด฿ห้ก่

ประชาชนทีม่คีวาม

สีย่ง

(1) พือ่฿หค้วามรู ้

กลุม่ป้าหมายปรับปลีย่น

พฤตกิรรม฿นการลดอันตราย

จากการ฿ชส้ารคมี

(2) พือ่ประมนิละฝ้าระวัง

สขุภาพผูม้ภีาวะสีย่งจากการ

฿ชส้ารคมี

(3) พือ่ป็นการตรวจสขุภาพ

บือ้งตน้กก่ลุม่ป้าหมาย

(1) 

กลุม่ป้าหมา

ยมี

พฤตกิรรม

฿นการลด

การ฿ช ้

สารคม฿ีน

การท า

กษตรกรรม

(2) มี

ฐานขอ้มลู

การขึน้

ทะบยีนของ

กษตรกร

ละ

ประชาชน

กลุม่สีย่ง฿น

ต าบลมว่งหมู่

(3) กลุม่

กษตรกร

ละ

ผูบ้ริภคมี

สขุภาพ

(1) ประสานกับ รพ.สต.ส ารวจขอ้มลู

กษตรกรกลุม่สีย่ง

(2) สนอครงการขออนุมัตงิบประมาณ

จากกองทนุหลักประกันสขุภาพ อบต.มว่ง

หมู่

(3) ประสานกับ รพ.สต.พือ่ตรยีม

วทิยากรละวางผนการตรวจหาสารคมี

(4) ด านนิการตามครงการ

(5) จัดท าทะบยีนกษตรกร กลุม่สีย่งที่

฿ชส้ารคมี

(6) ตดิตามผลละประมนิผลการด านนิ 

งาน รายงานตอ่กองทนุหลักประกันสขุภาพ

 อบต.มว่งหมู่

กลุม่

กษตรกร 

ละ

ประชาชน

100 

คน

(1) คา่อาหารอาหารวา่ง ละน ้า

ดืม่ ป็นงนิ20,000 บาท 

(จ านวน 2 ครัง้ๆ ละ 100 คนๆ ละ

 100 บาท)

(2) คา่วทิยากร 1,200 บาท 

(จ านวน 2 ครัง้ๆ ละ 1 ชม.ๆ ละ 

600 บาท)

(3) คา่ผูช้ว่ยวทิยากร 3,600 บาท

(4) คา่วัสด ุ3,000 บาท

27,800 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ต าบล

มว่งหมู่

ต.ค.62-

ก.ย.63

27,800 ชมรม อสม.ต.มว่ง

หมู่

ชมรม 

อสม.

ต.

มว่งหมู่

อสม. ประชา ร่วม

฿จ ปลอดภัย

เข้ลอืดออก

(1) พือ่ระดมความร่วมมอืจาก

ทกุภาคสว่น฿นการร่วมกันก าจัด

ลกูน ้ายงุลายป้องกันรค

เข้ลอืดออก

(2) พือ่สง่สรมิการรักษาความ

สะอาด฿นชมุชนละบา้นรอืน

(3) พือ่สรา้งจติส านกึร่วมกัน

อา฿จ฿สรั่กษาสิง่วดลอ้ม฿น

ชมุชน฿หส้ะอาด

(4) พือ่ประชาสมัพันธ฿์ห ้

ความรูป้ระชาชน สรา้งความ

ตระหนักตอ่การป้องกันรค

เข้ลอืดออก฿นขตต าบลมว่งหมู่

(1) รค

เข้ลอืดออก

฿นพืน้ที่

ต าบลมว่ง

หมูล่ดนอ้ยลง

(2) ต าบล

มว่งหมูม่ี

ความสะอาด

 ปราศจาก

ขยะหลง่

กอ่ชือ้รค

(3) 

ประชาชน

ต าบลมว่ง

หมูช่ว่ยกัน

รักษา

สิง่วดลอ้ม

฿นชมุชนเด ้

ดว้ยตนอง

(1) สนอครงการพือ่ขออนุมัตงิบประมาณ

(2) จัดซือ้วัสดทุี฿่ช฿้นการด านนิครงการ

(3) ประสานงานขอความร่วมมอืกับ ผูน้ า

ชมุชน อาสาสมัคร อสม. นักรยีน฿นพืน้ที่

(4) ด านนิงานออกพืน้ที฿่สท่รายอะบท 

คว า่ภาชนะ ละพน่หมอกควันก าจัดลกูน ้า

ยงุลาย หมูท่ี ่1 – 5

(5) ประมนิหมูบ่า้นปลอดลกูน ้ายงุลาย

ดยการส ารวจหลง่พาะพันธุล์กูน ้า

ยงุลาย จ านวน 4 ครัง้/ปี

(6) จัดกจิกรรมรณรงคป์ระชาสมัพันธข์อ

ความร่วมมอืจากประชาชน฿นการท าความ

สะอาดบา้นรอืน ชมุชน พือ่ชว่ยป้องกัน

ละฝ้าระวังรคเขลอืดออก

 (7) รายงานผลครงการ

อสม. 109 

คน

(1)คา่ชือ้พลงิส าหรับการพน่

หมอกควัน 20,000 บาท

(2) คา่อาหารวา่งละน ้าดืม่ 

กจิกรรมประมนิหมูบ่า้นฯ 4 

ครัง้ ๆละ 109 คน ๆ ละ 25 บาท 

ป็นงนิ 10,900 บาท

(3) คา่อาหาร(1มือ้) อาหารวา่ง

(2 มือ้) น ้าดืม่ กจิกรรมรณรงค ์

จ านวน 1 ครัง้ป็นงนิ  15,600 

บาท (130 คนๆ ละ 120 บาท)

(4) คา่ทรายก าจัดลกูน ้า จ านวน

 12 ถัง ป็นงนิ 54,000 บาท

(5) คา่น ้ายาพน่หมอกควันก าจัด

ยงุ จ านวน 15 ขวด ป็นงนิ 

21,000 บาท

 (6) คา่วัสด ุชน่ วงซีมนต์

ส าหรับลีย้งปลา, อาหารปลา, 

ป้ายครงการ ละวัสดอุืน่ที่

กีย่วขอ้ง ป็นงนิ 5,000  บาท

126,500 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ต าบล

มว่งหมู่

ต.ค.62-

ก.ย.63

126,500 ชมรม อสม.ต.มว่ง

หมู่

ชมรม 

อสม.

ต.

มว่งหมู่
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ชราอยา่งสขุ฿จ 

สมวัย ฿ส฿่จสขุภาพ

(1) ด านนิงานชมรมผูส้งูอายุ

อยา่งตอ่นื่องละยั่งยนื

(2) พือ่฿หผู้ส้งูอายมุคีวามรู ้

กีย่วกับการดูละสขุภาพของ

ตนอง

(3) พือ่฿หผู้ส้งูอายเุดม้กีาร

พบปะลกปลีย่นรยีนรู้ละมี

ความรู้กีย่วกับการ฿ช้วลาวา่ง

฿ห้ป็นประยชน์

(1) ชมรม

ผูส้งูอายมุี

การ

ด านนิงาน

ของชมรม

อยา่ง

ตอ่นื่องละ

ยั่งยนื

(2) 

ผูส้งูอายมุี

ความรู ้จต

คต ิทักษะ

฿นการ

ปฏบิัตติน

กีย่วกับการ

ดูลสขุภาพ

ตนอง

ถกูตอ้ง

(3) 

ผูส้งูอายมุี

ความรู ้

กีย่วกับการ

฿ช้วลาวา่ง

(1) คัดลอืกกนน าผูส้งูอายหุมูล่ะ 2 คน 

รวม 10 คน ดย อสม. ละจัดประชมุพือ่

ประชาสมัพันธ์ชญิผูส้งูอายุป็นสมาชกิ

(2) จัดประชมุสมาชกิชมรม 1 ดอืน/ครัง้

(3) จัด฿หม้กีจิกรรมลกปลีย่นรยีนรูท้กุ

ครัง้ทีม่กีารประชมุ

(4) จัดกจิกรรม฿หค้วามรูด้า้นสขุภาพ

(5) จัดกจิกรรม฿หค้วามรูด้า้นการ฿ช้วลา

วา่ง฿ห้ป็นประยชน์

(6) จัดกจิกรรมประกวดผูส้งูอายสุขุภาพดี

(7) รับฟังการบรรยายธรรมะ ฝึกสมาธ ิ

ละเปเหวพ้ระขอพร

(8) ยีย่มชมนวัตกรรมชมรมผูส้งูอาย ุ

ลกปลีย่นรยีนรู ้ชมรมผูส้งูอายตุ าบลทา่

ดนิดง

ผูส้งูอาย ุ

80 คน/ 

รพ.สต.

มว่งหมู ่, 

ชมรม

ผูส้งูอายุ

ต าบลทา่

ดนิดง อ.

ผักเห ่จ.

พระนครศรี

อยธุยา

80 คน (1) คา่อาหารกลางวันละน ้า

ดืม่/อาหารวา่งละครือ่งดืม่ ป็น

งนิ 114,400 บาท(จ านวน 11

วัน ๆ 80 คน ๆ 130 บาท)

(2) คา่วทิยากร 3,600 บาท 

(จ านวน 3 คน ๆ ละ 2 ชัว่มงๆ 

ละ 600 บาท) 

(3) คา่อาหารชา้ละน ้าดืม่ ป็น

งนิ 6,400 บาท (จ านวน 80 

คน ๆ 80 บาท ส าหรับวันเป

ลกปลีย่นรยีนรู ้ยีย่มชม

ชมรมผูส้งูอายตุ าบลทา่ดนิดง)

(4) คา่อาหารกลางวันละน ้าดืม่

 /อาหารวา่งละครือ่งดืม่ ป็น

งนิ 14,000 บาท (จ านวน 80 

คน ๆ 175 บาท ส าหรับวันเป

ลกปลีย่น รยีนรู ้ยีย่มชม

ชมรมผูส้งูอายตุ าบลทา่ดนิดง)

(5) คา่จา้งหมารถเปชมรม

ผูส้งูอายตุ าบลทา่ดนิดง จ านวน

 2 คัน ๆ ละ 10,000 บาท ป็น

งนิ 20,000 บาท 

(6) คา่วทิยากรผูส้งูอายตุ าบล

159,600 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ต าบล

มว่งหมู่

ต.ค.62-

ก.ย.63

159,600 ชมรมผูส้งูอาย ุต.

มว่งหมู่

ชมรม

ผูส้งูอา

ย ุต.

มว่งหมู่

สง่สรมิสขุภาพ

บคุลากรทางการ

ศกึษาฯ

(1) พือ่฿หค้รู , ผูดู้ลด็ก , ผู ้

ประกอบอาหาร , คนท าความ

สะอาดละพนักงานขับรถรับ –

 สง่ด็กนักรยีนของ ศพด.บา้น

บางดือ่ มสีขุภาพดปีลอดภัย

จากรคตดิตอ่

(2) พือ่ป้องกันการพร่ 

กระจายรคตดิตอ่จากครู , 

ผูดู้ลด็ก, ผูป้ระกอบอาหาร 

คนท าความสะอาด ละ

พนักงานขับรถรับ – สง่ด็ก

นักรยีน

(3) พือ่สง่สรมิการดูล

สขุภาพอนามัยของครู , ผูดู้ล

ด็ก , ผูป้ระกอบอาหาร , คน

ท าความสะอาด ละพนักงาน

ขับรถรับ – สง่ด็กนักรยีนของ 

ศพด.บา้นบางดือ่

(1)  ครู ,

ผูดู้ลด็ก

,ผูป้ระกอบ

อาหาร,คน

ท าความ

สะอาด ละ

พนักงานขับ

รถรับ-สง่

ด็กนักรยีน

ของ ศพด.

บา้นบางดือ่

 มสีขุภาพดี

ปลอดภัย

จาก

รคตดิตอ่

(2) ครู ,

ผูดู้ลด็ก

,ผูป้ระกอบ

อาหาร,คน

ท าความ

สะอาด ละ

พนักงานขับ

รถรับ-สง่

(1) ขยีนครงการสนอตอ่ประธาน

กองทนุหลักประกันสขุภาพ อบต.มว่งหมู่

(2) ตดิตอ่ประสานงานกับจา้หนา้ที่

รงพยาบาลสงิหบ์รุ ีพือ่ขอรับการตรวจ

สขุภาพ

(3) สรุปละรายงานผลการตรวจสขุภาพ

฿หผู้บ้รหิารทราบ

ผูป้ระกอบ

อาหาร

1 คน (1) คา่ตรวจสขุภาพบือ้งตน้ ผู ้

ประกอบอาหารของ ศพด.บา้น

บางดือ่ 1 คน

880 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ต าบล

มว่งหมู่

ต.ค.62-

ก.ย.63

880 ศพด.บา้นบางดือ่ ศพด.

บา้น

บาง

ดือ่
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

คัดกรองตดิตาม

พัฒนาการด็ก

ปฐมวัย

(1) มฐีานขอ้มลูของด็กทีม่ี

พัฒนาการสมวัย ละพบด็กที่

มพัีฒนาการเมส่มวัย

(2) ด็กเดรั้บการปลกูฝัง

กีย่วกับพฤตกิรรมการดูล

สขุภาพ ละกลา้สดงออกร่า

รงิ จม่฿ส มมีนุษยส์มัพันธท์ีด่ ี

ตอ่พือ่น ครู ผูอ้ ืน่ ละ฿ห ้

กยีรตผิูอ้ ืน่

(3) ผูป้กครอง ครูผูดู้ลด็ก มี

สว่นร่วม฿นการสง่สรมิ

พัฒนาการด็กดา้นร่างกาย 

อารมณ์ จติ฿จ สงัคม ละ

สตปัิญญาของด็ก

(1) พือ่

สง่สรมิ฿ห ้

ด็กเดค้ัด

กรองดา้น

ร่างกาย 

อารมณ์ 

จติ฿จ สงัคม

 ละ

สตปัิญญา

ต็มศักยภาพ

 สขุภาพจติ

ทีส่มบรูณ์

(2) พือ่

สง่สรมิ฿ห ้

ด็กสน฿จ 

ชืน่ชม ละ

ร่วมกจิกรรม

ดว้ยความ

มั่น฿จ กลา้

สดงออก 

ร่ารงิ 

จม่฿ส มี

มนุษย

(1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กองทนุหลักประกันสขุภาพ            อบต.

มว่งหมู่

(2) ตดิตอ่ประสานงานกับจา้หนา้ที ่รพ.

สต.มว่งหมู่

(3) ตรวจคัดกรองพัฒนาการด็กนักรยีน

(4) รายงานผลการตรวจคัดกรองด็ก

นักรยีน฿หผู้ป้กครองทราบ

(5)  ตดิตามพัฒนาการด็กนักรยีน

(6) สรุปละรายงานผลครงการฯ

ด็ก

นักรยีน 

ศพด.ละ

ผูป้กครอง

นักรยีน

60 คน (1) คา่อาหารวา่งพรอ้มน ้าดืม่ 

ส าหรับผูร้่วมงาน ผูป้กครอง ละ

 จนท.ของ รพ.สต. ป็นงนิ 

1,500 บาท (จ านวน 60 คน ๆ 

ละ 25 บาท)

(2) คา่ป้ายครงการ ขนาด 

1.20x2.40 ม.จ านวน 1 ป้าย 

ป็นงนิ 720 บาท

(3) คา่ลกูฟตุบอล หนัง PU บอร์

 3 จ านวน 2 ลกู ๆ 270 บาท ป็น

งนิ 540 บาท

(4) คา่ครือ่งลน่ DVD จ านวน 1

 ครือ่ง ป็นงนิ 1,450 บาท

4,210 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ต าบล

มว่งหมู่

ต.ค.62-

ก.ย.63

4,210 ศพด.บา้นบางดือ่ ศพด.

บา้น

บาง

ดือ่

ป้องกัน ควบคมุ

รคตดิตอ่฿นศนูย์

พัฒนาด็กล็ก

บา้นบางดือ่

1. ครู ผูป้กครองเดรั้บความรู ้

รือ่งรคตดิตอ่

2. สง่สรมิพฤตกิรรมอนามัยที่

ชว่ยป้องกันรคตดิตอ่

3. ผูป้กครอง ครู ละบคุลากร

ทีป่ฏบิัตงิาน฿น ศพด. ตืน่กลัว

ละตระหนัก฿นการดูลบตุร

หลานละนักรยีนของตนอง

฿หป้ลอดภัยจากรคตดิตอ่ 

1.พือ่฿ห ้

ความรู้รือ่ง

รคตดิตอ่฿น

ด็กล็กก่

ครู 

ผูป้กครอง

ละ

บคุลากรที่

ปฏบิัตงิาน฿น

 ศพด.

2. พือ่ป็น

การสง่สรมิ

พฤตกิรรม

อนามัยที่

ชว่ยป้องกัน

รคตดิตอ่

3.พือ่ป็น

การกระตุน้

฿หผู้ป้กครอง

 ครู ละ

บคุลากรที่

ปฏบิัตงิาน฿น

 ศพด. ตืน่

(1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กองทนุหลักประกันสขุภาพ            อบต.

มว่งหมู่

(2) ด านนิงานตามครงการ

(4) สรุปละรายงานผลครงการฯ

ครู 

ผูป้กครอง

 บคุลากร

ที่

ปฏบิัตงิาน

฿น ศพด.

บา้นบาง

ดือ่

50 คน (1) คา่อาหารวา่งพรอ้มน ้าดืม่ 

ส าหรับผู้ขา้ร่วมครงการ ป็น

งนิ 1,250 บาท (จ านวน 50 

คน ๆ ละ25 บาท)

(2) คา่วทิยากรบรรยาย฿หค้วามรู ้

 จ านวน 2 ชัว่มง ป็นงนิ 1,200

 บาท 

(3) คา่ป้ายครงการ ขนาด 

1.20x2.40 ม.จ านวน 1 ป้าย 

ป็นงนิ 720 บาท

(3) คา่วัสด ุอปุกรณ์ ที่กีย่วขอ้ง

กับการจัดกจิกรรม 830 บาท

4,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ต าบล

มว่งหมู่

ต.ค.62-

ก.ย.63

4,000 ศพด.บา้นบางดือ่ ศพด.

บา้น

บาง

ดือ่
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

พัฒนา

ประสทิธภิาพการ

บรหิารจัดการ

กองทนุ

(1) ผนงาน ครงการหรอื

กจิกรรมทีผ่า่นการอนุมัติป็นเป

ตามวัตถปุระสงคข์องกองทนุ

(2) การรับงนิ การจา่ยงนิ การ

ก็บรักษางนิละการจัดท า

บัญชหีรอืทรัพยส์นิ฿นกองทนุ

หลักประกันสขุภาพ ป็นเป

ตามหลักกณฑท์ี่

คณะกรรมการหลักประกัน

สขุภาพหง่ชาตกิ าหนด

(3) คณะกรรมการกองทนุ 

คณะท างานละกนน าสขุภาพ

มคีวามรูค้วามขา้฿จกีย่วกับ

การด านนิงานละบรหิาร

จัดการกองทนุ

(4) การสนอผนงาน ครงการ

 หรอืกจิกรรมป็นเปตาม

วัตถปุระสงคข์องกองทนุ

(5) กองทนุหลักประกันสขุภาพ

มกีารบรหิารจัดการ พัฒนาที่

ยั่งยนืละมปีระสทิธภิาพ

1) พือ่พิม่

ประสทิธภิาพ

฿นการ

บรหิารงาน

กองทนุฯ

(2) พือ่฿ห ้

คณะกรรมการ

กองทนุ

หลักประกัน

สขุภาพฯ มี

ความร่วม฿น

การบรหิาร

จัดการ

กองทนุ

หลักประกัน

สขุภาพ

(3) พือ่฿ห ้

การ

ปฏบิัตงิาน

ของกองทนุ

หลักประกัน

สขุภาพฯ 

ป็นเปดว้ย

(1) จัดท าครงการสนอคณะกรรมการ

กองทนุหลักประกันสขุภาพพือ่อนุมัต ิ

(2) ด านนิการจัดซือ้/จัดจา้งตามระบยีบ

พัสดุ

(3) จัดประชมุคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ คณะท างาน ละที่

ปรกึษา จา้หนา้ทีก่องทนุผูป้ฏบิัตงิาน

กองทนุ

(4) รายงานผลการด านนิงาน฿ห ้

คณะกรรมการกองทนุทราบ

(1) 

คณะกรรมก

ารกองทนุ

หลักประกัน

สขุภาพ

(2) 

คณะท างาน

(3) 

อาสาสมัคร

สาธารณสขุ

 

(4) 

จา้หนา้ที่

ผูป้ฏบิัตงิาน

ดา้น

สาธารณสขุ

22 คน (1) การประชมุคณะ กรรมการ

กองทนุ ทีป่รกึษา จนท.

ผูป้ฏบิัตงิานกองทนุฯ มี

คา่฿ชจ้า่ยดังนี้

-คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่ ป็น

งนิ 2,750 บาท (จ านวน 22 

คน ๆ ละ 25 บาท จ านวน 5 ครัง้)

- คา่ตอบทนกรรมการ ทีป่รกึษา

 / จนท.ผูป้ฏบิัตงิานกองทนุฯ 

ป็นงนิ 44,000 บาท (จ านวน 

22 คน ๆ ละ 400 บาท จ านวน 5

 ครัง้)

(2) จัดประชมุคณะ อนุ 

กรรมการกองทนุ คา่฿ชจ้า่ยดังนี้

-คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่ ป็น

งนิ 750 บาท (จ านวน 10 คน ๆ

 ละ25 บาท จ านวน 3 ครัง้)

-คา่ตอบทนคณะอนุกรรมการ 

ป็นงนิ 9,000 บาท (จ านวน 10

 คน ๆ ละ 300 บาท จ านวน 3 

ครัง้)

(3) คา่จา้งหมาบรกิาร  3,000 

บาท

59,500 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ต าบล

มว่งหมู่

ต.ค.62-

ก.ย.63

59,500 กองทนุ

หลักประกันสขุภาพ

 อบต.มว่งหมู่

กองทุ

นหลัก

ประกัน

สขุภา

พ 

อบต.

มว่งหมู่

จัดซือ้วัสดุละ

ครุภัณฑ์พือ่การ

ด านนิงาน

กองทนุ

หลักประกันสขุภาพ

(1) พือ่สนับสนุนการบรหิาร

จัดการละการปฏบิัตงิานของ

กองทนุ฿หม้ปีระสทิธภิาพ

(2) พือ่ความสะดวก฿นการ

รายงานระบบออนเลน์ละการ

จัดท ารายงานของกองทนุ

(1) 

กระบวนการ

บรหิาร

จัดการ

กองทนุมี

ประสทิธภิาพ

 รวดร็ว

(2) มีครือ่ง

อ านวย

ความสะดวก

฿นการ

ปฏบิัตงิานที่

จ าป็นละ

พยีงพอตอ่

การท างาน

1) จัดซือ้ครือ่งพมิพ์บบฉีดหมกึ (InkJet

 Printer) จ านวน 1 ครือ่ง ป็นงนิ 4,300

 บาท รายละอยีดตามคณุลักษณะพืน้ฐาน

ครุภัณฑค์อมพวิตอรป์ระจ าปี 2562 ที่

กระทรวงดจิติัลพือ่ศรษฐกจิละสงัคม 

ก าหนด

(2) จัดซือ้วัสดคุอมพวิตอร ์ชน่ ตลับ

หมกึพมิพ ์,หมกึส าหรับครือ่งพมิพ ์ป็น

งนิ 5,700 บาท

กองทนุ

หลักประกัน

สขุภาพ 

อบต.มว่ง

หมู่

(1) จัดซือ้ครือ่งพมิพ์บบฉีด

หมกึ (InkJet Printer) จ านวน 1

 ครือ่ง ป็นงนิ 4,300 บาท 

รายละอยีดตามคณุลักษณะ

พืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิตอร์

ประจ าปี 2562 ทีก่ระทรวงดจิติัล

พือ่ศรษฐกจิละสงัคม ก าหนด

(2) จัดซือ้วัสดคุอมพวิตอร ์ชน่

 ตลับหมกึพมิพ ์,หมกึส าหรับ

ครือ่งพมิพ ์ป็นงนิ 5,700 บาท

10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ต าบล

มว่งหมู่

ต.ค.62-

ก.ย.63

10,000 กองทนุ

หลักประกันสขุภาพ

 อบต.มว่งหมู่

กองทุ

นหลัก

ประกัน

สขุภา

พ 

อบต.

มว่งหมู่

ป้องกันละกเ้ข

ปัญหาสาธารณสขุ

 ฿นกรณีกดิรค

ระบาดหรอืภัย

พบิัตฉุิกฉนิ฿น

พืน้ทีอ่งคก์าร

บรหิารสว่นต าบล

มว่งหมู่

พือ่สนับสนุนละสง่สรมิ

กจิกรรม฿นการป้องกันละ

กเ้ขปัญหาดา้นสาธารณสขุ 

ตามความจ าป็นหมาะสมละ

ทันตอ่หตกุารณ์ กรณีที่กดิรค

ระบาดหรอืภัยพบิัตฉุิกฉนิ฿น

พืน้ที่

ประชาชน

฿นพืน้ที่

เดรั้บความ

ชว่ยหลอื

ดา้นสขุภาพ

฿นกรณีกดิ

ภัยพบิัต฿ิน

พืน้ที่

(1) จัดท าครงการพือ่ขออนุมัตติอ่คณะ

กรรมการบรหิารกองทนุฯ

(2) ด านนิการป้องกันละกเ้ขปัญหา

สาธารณสขุตามความหมาะสม

(3) สรุปผลการด านนิครงการ

พืน้ที฿่น

ขต

องคก์าร

บรหิาร

สว่นต าบล

มว่งหมู่

2000 (1) คา่จัดซือ้วัสด ุอปุกรณ์ที่

กีย่วขอ้งกับการด านนิงาน ป็น

งนิ 25,000 บาท

(2) คา่จา้งหมาบรกิาร ป็นงนิ 

15,000 บาท

40,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ต าบล

มว่งหมู่

ต.ค.62-

ก.ย.63

40,000 กองทนุ

หลักประกันสขุภาพ

 อบต.มว่งหมู่

กองทุ

นหลัก

ประกัน

สขุภา

พ 

อบต.

มว่งหมู่
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

อสม. ประชา ร่วม

฿จ ปลอดภัย

เข้ลอืดออก

(1) พือ่ระดมความร่วมมอืจาก

ทกุภาคสว่น฿นการร่วมกันก าจัด

ลกูน ้ายงุลายป้องกันรค

เข้ลอืดออก

(2) พือ่สง่สรมิการรักษาความ

สะอาด฿นชมุชนละบา้นรอืน

(3) พือ่สรา้งจติส านกึร่วมกัน

อา฿จ฿สรั่กษาสิง่วดลอ้ม฿น

ชมุชน฿หส้ะอาด

(4) พือ่ประชาสมัพันธ฿์ห ้

ความรูป้ระชาชน สรา้งความ

ตระหนักตอ่การป้องกันรค

เข้ลอืดออก฿นขตต าบล

พรหมบรุี

(1) รค

เข้ลอืดออก

฿นพืน้ที่

ต าบลมว่ง

หมูล่ดนอ้ยลง

(2) ต าบล

พรหมบรุมีี

ความสะอาด

 ปราศจาก

ขยะหลง่

กอ่ชือ้รค

(3) 

ประชาชน

ต าบลพรหม

บรุชีว่ยกัน

รักษา

สิง่วดลอ้ม

฿นชมุชนเด ้

ดว้ยตนอง

(1) สนอครงการพือ่ขออนุมัตงิบประมาณ

(2) จัดซือ้วัสดทุี฿่ช฿้นการด านนิครงการ

(3) ประสานงานขอความร่วมมอืกับ ผูน้ า

ชมุชน อาสาสมัคร อสม. นักรยีน฿นพืน้ที่

(4) ด านนิงานออกพืน้ที฿่สท่รายอะบท 

คว า่ภาชนะ ละพน่หมอกควันก าจัดลกูน ้า

ยงุลาย หมูท่ี ่1 – 6

(5) ประมนิหมูบ่า้นปลอดลกูน ้ายงุลาย

ดยการส ารวจหลง่พาะพันธุล์กูน ้า

ยงุลาย จ านวน 4 ครัง้/ปี

(6) จัดกจิกรรมรณรงคป์ระชาสมัพันธข์อ

ความร่วมมอืจากประชาชน฿นการท าความ

สะอาดบา้นรอืน ชมุชน พือ่ชว่ยป้องกัน

ละฝ้าระวังรคเขลอืดออก

 (7) รายงานผลครงการ

อสม. 65 คน (1) คา่ชือ้พลงิส าหรับการพน่

หมอกควัน 10,000 บาท

(2) คา่อาหารวา่งละน ้าดืม่ 

กจิกรรมประมนิหมูบ่า้นฯ 4 

ครัง้ ๆละ 65 คน ๆ ละ 25 บาท 

ป็นงนิ 1,625 บาท

(3) คา่อาหาร(1มือ้) อาหารวา่ง

(2 มือ้) น ้าดืม่ กจิกรรมรณรงค ์

จ านวน 1 ครัง้ป็นงนิ  7,800 

บาท (65 คนๆ ละ 120 บาท)

(4) คา่ทรายก าจัดลกูน ้า จ านวน

 6 ถัง ป็นงนิ 27,000 บาท

(5) คา่น ้ายาพน่หมอกควันก าจัด

ยงุ จ านวน 10 ขวด ป็นงนิ 

14,000 บาท

(6) คา่วัสด ุชน่ วงซีมนต์

ส าหรับลีย้งปลา, อาหารปลา, 

ป้ายครงการ ละวัสดอุืน่ที่

กีย่วขอ้ง ป็นงนิ 3,000  บาท

63,425 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ทศบาล

ต าบล

พรหมบรุี

ต.ค.62-

ก.ย.63

63,425 ชมรม อสม.ต.

พรหมบรุี

ชมรม 

อสม.

ต.

พรหม

บรุี

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

ประชาชนกลุม่สีย่งDM HT มี

พฤตกิรรมการสง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรคดว้ยศาสตร์

การพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

พิม่ขึน้รอ้ย

ละ 10

1.กลุม่สีย่งเดรั้บการสง่สรมิสขุภาพดว้ย

การพทย์ผนเทยละการพทย์

ทางลอืก/จา่ยยาสมนุเพร/การ

รับประทานอาหารตามธาตุจา้รอืน/การ

ดืม่น ้าสมนุเพร/การออกก าลังกายดว้ยทา่

ฤาษีดัดตน

2.หน่วยบรกิารมสีวนสมนุเพร ละมมุ

รยีนรู้รือ่งสมนุเพร฿นชวีติประจ าวันละ

การดูลสขุภาพดว้ยหลักธรรมานามัย

กลุม่สีย่ง 

DM/HT

1468 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางรัชนีกร  ปลอ้ง

ประภา/

นางมาศร ีนื้อทอง

ทมี

มอืง

สงิห ์2

หมูบ่า้นน าร่องหมูบ่า้นสขุภาพ

วถิธีรรมวถิเีทยดว้ยศาสตร์

การพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

หมูบ่า้นน า

ร่อง 1 

หมูบ่า้น

1.จัดกจิกรรมหมูบ่า้นสขุภาพวถิธีรรมวถิี

เทยดว้ยศาสตรก์ารพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก ดว้ยหลักธรรมานามัย

หมูบ่า้นน า

ร่อง

1 

หมูบ่า้

นบาง

ประทุ

น

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางรัชนีกร  ปลอ้ง

ประภา/นางมาศร ี

นื้อทอง

ทมี

มอืง

สงิห ์2

(รพ.

สต.

มว่ง

หมู)่

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

ลดอัตราอบุัตกิารณ์

รคบาหวานจากกลุม่สีย่ง

ลดลงรอ้ยละ

 10

1. กลุม่สีย่งรคบาหวานปีงบประมาณ 

2562 ปรับปลีย่นพฤตกิรรมทัง้ระดับ

บคุคลละชมุชน ละตรวจน ้าตาลซ ้า฿น

กลุม่สีย่งรคบาหวาน

กลุม่สีย่ง 

DM

29 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางรัชนีกร  ปลอ้ง

ประภา/นางมาศร ี

นื้อทอง

ทมี

มอืง

สงิห ์2

(รพ.

สต.

มว่ง

หมู)่

99



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

กลุม่สีย่งรคความดันลหติสงู

ปีงบประมาณ 2562 เดรั้บการ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรม ละ 

เดรั้บการตรวจวัดความดัน

ลหติซ ้า

ลดลงรอ้ยละ

 10

1.ปรับปลีย่นพฤตกิรรมทัง้ระดับบคุคล

ละชมุชน ละตรวจวัดความดันลหติ ซ ้า

 ฿นกลุม่สีย่งรคความดันลหติสงู  

2.วัดความดันลหติทีบ่า้น Home Blood 

Pressure Monitoring; HBPM ) ฿น

ประชาชนกลุม่สงสยัป่วยรคความดัน

ลหติสงู  ปี 2563

กลุม่สีย่ง 

HT

1439 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางรัชนีกร  ปลอ้ง

ประภา/นางมาศร ี

นื้อทอง

ทมี

มอืง

สงิห ์2

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

พือ่สง่สรมิ฿ห้จา้หนา้ที฿่น

องคก์รมสีขุภาพดี

มากกวา่รอ้ย

ละ 90

1.รณรงคก์ารออกก าลังกายทกุวันพธุ       

                   2.จัดท าทะบยีนวัด-

ประมนิผลคา่ดัชนีมวลกายของจา้หนา้ที่

จนท.สธ. 12 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางรัชนีกร  ปลอ้ง

ประภา

ทมี

มอืง

สงิห ์2

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

ลดอัตราอบุัตกิารณ์รคมะร็ง

ปากมดลกู

ลดลงรอ้ยละ

 5

1.จัดท าทะบยีนกลุม่ป้าหมาย สตรอีาย ุ

30-60 ปี฿นพืน้ที่

2.รณรงคก์ารตรวจคัดกรองมะร็งปาก

มดลกู฿นกลุม่ป้าหมาย

3.สรา้งการรับรูด้า้นสขุภาพละ Self 

Mornitoring การป้องกันรคมะร็งปาก

มดลกู ฿นประชากรกลุม่ป้าหมาย

4.พัฒนาศักยภาพ อสม. ร่วมกับการ

อบรมอสม.หมอประจ าบา้น ฿นการคัด

กรองมะร็งทัง้ 4

สตรอีาย ุ

30-60 ปี

฿นพืน้ที่

1886 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางรัชนีกร  ปลอ้ง

ประภา/

นางมาศร ีนื้อทอง

ทมี

มอืง

สงิห ์2

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

ประชากรพศหญงิทีม่ ีอาย ุ

30-60 ปี มกีารรับรูด้า้นสขุภาพ

ละ Self Mornitoring การ

ป้องกันรคมะร็งปากมดลกู

มากกวา่รอ้ย

ละ 90

1.จัดท าทะบยีนกลุม่ป้าหมาย สตรอีาย ุ

30-60 ปี฿นพืน้ที่

2.สรา้งการรับรูด้า้นสขุภาพละ Self 

Mornitoring การป้องกันรคมะร็งปาก

มดลกู ฿นประชากรกลุม่ป้าหมาย

3.พัฒนาศักยภาพ อสม. ร่วมกับการ

อบรมอสม.หมอประจ าบา้น ฿นการคัด

กรองมะร็งทัง้ 4

สตรอีาย ุ

30-60 ปี

฿นพืน้ที่

1886 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางรัชนีกร  ปลอ้ง

ประภา/นางมาศร ี

นื้อทอง

ทมี

มอืง

สงิห ์2

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

ลดอัตราอบุัตกิารณ์รคมะร็ง

ตา้นม

ลดลงรอ้ยละ

 5

1.จัดท าทะบยีนกลุม่ป้าหมาย สตรอีาย ุ

30-70 ปี฿นพืน้ที่

2.รณรงคก์ารตรวจคัดกรองมะร็งตา้นม

฿นกลุม่ป้าหมาย

3.สรา้งการรับรูด้า้นสขุภาพละ Self 

Mornitoring การป้องกันรคมะร็งตา้นม

4.พัฒนาศักยภาพ อสม. ร่วมกับการ

อบรมอสม.หมอประจ าบา้น ฿นการคัด

กรองมะร็งทัง้ 4

สตรอีาย ุ

30-70 ปี

฿นพืน้ที่

2236 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางรัชนีกร  ปลอ้ง

ประภา/นางมาศร ี

นื้อทอง

ทมี

มอืง

สงิห ์2

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

ประชากรหญงิทีม่อีาย ุ30-60 

ปี มกีารรับรูด้า้นสขุภาพละ 

Self Mornitoring การป้องกัน

รคงมะร็งตา้นม

มากกวา่รอ้ย

ละ 50

1.จัดท าทะบยีนกลุม่ป้าหมาย สตรอีาย ุ

30-70 ปี฿นพืน้ที่

2..สรา้งการรับรูด้า้นสขุภาพละ Self 

Mornitoring การป้องกันรคมะร็งตา้นม

3.พัฒนาศักยภาพ อสม. ร่วมกับการ

อบรมอสม.หมอประจ าบา้น ฿นการคัด

กรองมะร็งทัง้ 4

สตรอีาย ุ

30-70 ปี

฿นพืน้ที่

2236 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางรัชนีกร  ปลอ้ง

ประภา/นางมาศร ี

นื้อทอง

ทมี

มอืง

สงิห ์2

100



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

ลดอัตราอบุัตกิารณ์รคมะร็ง

ล าเส ้

ลดลงรอ้ยละ

 5

1.จัดท าทะบยีนกลุม่ป้าหมาย ปชช.อาย ุ

50-70 ปี฿นพืน้ที ่

2.คัดกรองดย verbal sceening พือ่

คน้หากลุม่สีย่ง 

3.กลุม่สีย่งทีเ่ดจ้ากการคัดกรองดว้ย 

verbal sceening ก็บอจุจาระพือ่ตรวจ

ดยวธิ ีFittest  

4.กลุม่สีย่งทีม่ผีล Fistest ป็น postsitive

 สง่ รพ.มข่า่ยพือ่ตรวจดว้ยวธิ ีColono

ปชช.อาย ุ

50-70 ปี

2415 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางรัชนีกร  ปลอ้ง

ประภา/นางมาศร ี

นื้อทอง

ทมี

มอืง

สงิห ์2

ผนงานที ่4 ลด

ปัจจัยสีย่งดา้น

สขุภาพละ

บรหิารจัดการ

สิง่วดลอ้ม฿ห้อือ้

ตอ่การมสีขุภาพดี

พือ่฿ห้รงรยีน฿นขตพืน้ที่

รับผดิชอบมกีารด านนิงานตาม

กณฑม์าตรฐานรงรยีน

ตน้บบดา้นสขุภาพ

รงรยีน

ตน้บบดา้น

สขุภาพ ทมี

ละ 1 

รงรยีน

1.จัดตัง้ชมรม อย.นอ้ย / อสม.นอ้ย฿น

รงรยีน฿นพืน้ที่

2.ตรวจสขุภาพนร.ตามกณฑม์าตรฐาน

ดยมกีารชัง่น ้าหนัก /วัดสว่นสงู/BMI/

จาะหาระดับน ้าตาลปลายนิว้฿นกลุม่สีย่ง

3.รณรงค฿์หนั้กรยีนออกก าลังกาย 

รวมทัง้ลดการดืม่น ้าอัดลมละขนมขบคีย้ว

4. จัดตัง้รงรยีนตน้บบดา้นสขุภาพ  

PCU/NPCU ละ 1 รร. (ลดหวาน มัน ค็ม/

รงอาหาร฿นรงรยีนเดม้าตรฐาน/อสม.

นอ้ย/หลา้ บหุรี ่/ปลอดน ้าอัดลม ฿นละ

นอกรงรยีน)

รร.ตน้บบ

 1 รร.

รร.

วัด

พระ

ปรางค์

มณีุ

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นายปฏภิาณ  บญุ

ทอง/นางอศิรา 

ฉมิบรุุษ

ทมี

มอืง

สงิห ์2

ผนงานที ่4 ลด

ปัจจัยสีย่งดา้น

สขุภาพละ

บรหิารจัดการ

สิง่วดลอ้ม฿ห้อือ้

ตอ่การมสีขุภาพดี

1.พือ่฿หนั้กรยีนกลุม่ป้าหมาย

มคีวามรู้ละมบีทบาท฿นการ

ป็น อสม.นอ้ย

2.พือ่฿หก้ลุม่ป้าหมายดูล

สขุภาพตนองเดอ้ยา่งถกูตอ้ง

3.พือ่฿หก้ลุม่ป้าหมาย

สามารถคน้หานักรยีนทีม่ี

ปัญหาสขุภาพเดอ้ยา่งถกูตอ้ง

4.พือ่฿หก้ลุม่ป้าหมายฝ้า

ระวังละป้องกันรคตดิตอ่฿น

รงรยีนเดอ้ยา่งถกูตอ้ง

อาหารสด

ละอาหาร

ปรรูปที่

เดรั้บการ

ตรวจสอบ

จากตลาด 

รา้นช า 

รา้นอาหาร 

ผงลอย

จ าหน่าย

อาหาร 

สถานที่

ผลติ/

จ าหน่าย

อาหารเด ้

มาตรฐาน

ตามกณฑ์

ทีก่ าหนด 

จ านวน 

3,400 

ตัวอยา่ง(2 

ครัง้ตอ่ปี)

1.จัดท าทะบยีนรา้นคา้/รา้นช า/จ าหน่าย

อาหาร/ผงลอย฿นพืน้ที่

2.ออกสุม่ตรวจรา้นคา้฿หเ้ดต้ามกณฑ์

มาตรฐานของกรมอนามัย

รา้นคา้/

รา้นช า/

สถานที่

จ าหน่าย

อาหาร/

ผงลอย/

รา้นอาหาร

฿นพืน้ที่

19 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นายปฏภิาณ  บญุ

ทอง/นางอศิรา 

ฉมิบรุุษ

ทมี

มอืง

สงิห ์2
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

1.กลุม่สีย่งทีส่งสยัวัณรค

เดรั้บการฝ้าระวังวัณรคดว้ย

การอกซรยท์รวงอก

รอ้ยละของ

การฝ้าระวัง

กลุม่สีย่งที่

สงสยัวัณ

รคดว้ยการ

อกซรย์

ทรวงอก

1.คัดกรองกลุม่สีย่งวัณรคประกอบดว้ย 

HCWs Household  Contact HIV ละ 

Prisoner สง่ตรวจอกซรยท์รวงอก

2.คัดกรองผูส้งูอาย/ุกลุม่รครือ้รัง ดย 

verbal screeningถา้ขา้กณฑ์สีย่งวัณ

รคสง่อกซรยป์อด

3.มกีารขับคลือ่นศนูยป์ฏบิัตกิารอดส์

ระดับอ าภอ

กลุม่สีย่ง

วัณรค

61 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นายปฏภิาณ  บญุ

ทอง/นางอศิรา 

ฉมิบรุุษ

ทมี

มอืง

สงิห ์2

1. พือ่฿หม้ขีอ้มลูดา้นปัจจัย

สีย่งตอ่สขุภาพ ผลกระทบตอ่

สขุภาพละสงิวดลอ้ม จาก

การสมัผัสสารคมทีางการ

กษตร                               

 2. พือ่พัฒนากลเกการฝ้า

ระวังการรายงานขอ้มลูฯ ละ

การจัดการปัญหาผลกระทบตอ่

สขุภาพ ละสิง่วดลอ้มจาก

สารครมทีางการกษตร฿นพืน้ที่

รพ.สต.มี

คลนิกิ

สารคมทีาง

การกษตร

1.ขับคลือ่นระบบรับจง้ขา่ว/ป่วย จาก

การสมัผัสสารคมทีางการกษตร 3 ชนดิ 

(พาราควอต คลอเพรฟิอส เกลฟสต) 

ดยประชาชน/อสม. ผา่น Mobile 

Applicationสูห่น่วยบรกิาร(คลนีกิสารคมี

กษตร/คลนีกิรคจากการท างาน)

2..จัดท าฐานขอ้มลูอาชวีอนามัยละ

สิง่วดลอ้ม (Occupation and 

Environmental Health Profile : OEHP)

 ดา้นการกษตรกรรม ละมกีารรายงาน

การจ็บป่วย หรอืสยีชวีติจากสารคมทีาง

การกษตร(รหัสรค T60)

รพ.สต.มี

คลนิกิ

สารคมี

ทาง

การกษตร

รพ.

สต.

มว่ง

หมู่

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นายปฏภิาณ  บญุ

ทอง/นางอศิรา 

ฉมิบรุุษ

ทมี

มอืง

สงิห ์2

1.ตรวจ/นะน ารา้นช า ตูน้ ้าหยอดหรยีญ 

ละประปาหมูบ่า้นดว้ยคลฟิอรม์

ตูน้ ้าหยอด

หรยีญ

ละ

ประปา

หมูบ่า้น

ดว้ยคลิ

ฟอรม์ 

100%

23 ชดุ เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นายปฏภิาณ  บญุ

ทอง/นางอศิรา 

ฉมิบรุุษ

ทมี

มอืง

สงิห ์2

1.฿หค้วามรูร้า้นช า  อสม.รือ่งสารปนป้ือน

฿นอาหาร

2.ตรวจสารปนป้ือน 6 ชนดิ (ฟอรม์าลนี 

สารฟอกขาว สารกันรา บอรกซ ์ยาฆา่

มลง น ้ามันทอดซ ้า)

รพ.สต.ละ

 30 

ตัวอยา่ง

30 

ตัวอย่

าง

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นายปฏภิาณ  บญุ

ทอง/นางอศิรา 

ฉมิบรุุษ

ทมี

มอืง

สงิห ์2

ผนงานที ่5 

สง่สรมิการมรี่วม

ของภาคีครอืขา่ย

1. พือ่พัฒนาคณุภาพชวีติของ

ประชาชน฿นพืน้ที฿่หม้คีณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้                          

 2.พือ่สรา้งกลเกความร่วมมอื

ของภาคีครอืขา่ยทกุภาคสว่น

฿นพืน้ทีอ่ าภอ

ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิการ

พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ระดับอ าภอ

ทีม่คีณุภาพ

1.จัดตัง้คณะกรรมการ พชอ.

2.ประชมุคณะกรรมการ พชอ.พือ่

คัดลอืกปัญหา

3.มกีารจัดท าผนกเ้ขปัญหา/พัฒนา

ตามประด็นขอ้ 2 อยา่งนอ้ย 2 ประด็น

4.คณะท างานมกีารประชมุ ละผนการ

ขับคลือ่นการด านนิงานกเ้ขปัญหาดา้น

สขุภาพ

พชอ.มี

การ

ขับคลือ่น

การ

ด านนิงาน

กเ้ข

ปัญหา

ดา้น

สขุภาพ 1  

รือ่ง

1รือ่ง เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

พชอ.

อ า

มอืง

สงิหบ์รุี

1. พือ่฿หผู้บ้ริภคเดรั้บอาหาร

ทีม่คีวามปลอดภัยป็นเปตาม

กณฑท์ีก่ าหนด

1. รอ้ยละตู ้

หยอด

หรยีญละ

ประปาบา้น

เดรั้บการ

ตรวจคลิ

ฟอรม์        

2.รอ้ยละ

ของอาหาร

สดละ

อาหารปร

รูปทีเ่ดรั้บ

การ
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่6 

พัฒนาระบบการ

ตอบตภ้าวะ

ฉุกฉนิละภัย

สขุภาพ

ภาคีครอืขา่ยมกีารจัดท า

ครงการสง่สรมิสขุภาพ

ประชาชน฿นพืน้ที่

ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ภาวะฉุกฉนิ 

(EOC) ละ

ทมีตระหนัก

รูส้ถานการณ์

 (SAT) 

สามารถ

ปฏบิัตงิาน

เดจ้รงิ

1.สรา้งทมีปฏบิัตกิารภาวะฉุกฉนิ 

(EOC)ละทมีตระหนักรูข้องสถานการณ์ 

(SAT) ทีส่ามารถปฏบิัตงิานเดจ้รงิมือ่กดิ

การระบาดของรค฿นพืน้ที่

2.ทมี EOC ละทมี SAT สามารถจง้

หตกุารณ์ระบาดละความรุนรงของรค

ที่กดิขึน้ ตอ่ผูบ้ังคับบัญชาเดทั้นทว่งท ี

3.ซอ้มผนตอบตภ้าวะฉุกฉนิ 1 รือ่ง

จนท.สธ 8 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

คบสอ.มอืง ทมี

มอืง

สงิห ์2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ลดอัตราตายของมารดา

(มารดาหลังคลอดปี62 จ านวน 

1614 คน)

1.ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิงาน

สง่สรมิ

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

ตามหลัก 3อ

 3ส

฿หค้วามรู฿้นกลุม่หญงิตัง้ครรภ์ละหญงิ

หลังคลอดรือ่งการดูลตนอง ละการ

สงักตอุาการทีผ่ดิปกติ

มารดา

หลังคลอด

 ปี 2562

59 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

พัฒนาการด็กตามกณฑ์

มาตรฐาน

ระดับ

ความส าร็จ

ของ

พัฒนาการ

ด็กตาม

กณฑ์

มาตรฐาน

1.ตดิตามประมนิพัฒนาการ ด็กอาย ุ9 

ดอืน ,18 ดอืน ,30 ดอืน, 42 ดอืนละ 

60 ดอืน ฿นพืน้ทีรั่บผดิชอบ

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ที่

256 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ0-5 ปีเดรั้บการคัด

กรองพัฒนาการ  ( ด็ก 9,18 , 

30, 42 , 60 ดอืน  )

ด็กอาย ุ0-5

 ปีเดรั้บการ

คัดกรอง

พัฒนาการ  (

 ด็ก 9,18 ,

 30, 42 , 60

 ดอืน  )

1.จัดกจิกรรมสง่สรมิความรู้รือ่งการตรวจ

ฝ้าระวังพัฒนาการด็ก฿หก้ับกนน า/

อาสาสมัคร/ผูป้กครองหรอืผูดู้ลด็ก

2.จัดกจิกรรมชงิรุกออกตรวจพัฒนาการ

ตามกลุม่ป้าหมาย

3.นะน า฿หค้รูผูดู้ลด็กทราบถงึวธิกีาร

ประมนิพัฒนาการด็กบือ้งตน้

4.ตดิตามประมนิผล

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ที่

256 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ0-5 ปีเดรั้บการคัด

กรองพัฒนาการพบสงสยัลา่ชา้

ด็กอาย ุ0-5

 ปีเดรั้บการ

คัดกรอง

พัฒนาการ

พบสงสยั

ลา่ชา้

1.สง่สรมิละนะน า฿หผู้ป้กครองกระตุน้

พัฒนาการบตุรหลาน

2.นัดประมนิซ ้า 1 ดอืน

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ทีท่ี่

พบสงสยั

ลา่ชา้

2 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ0-5 ปีทีม่พัีฒนาการ

สงสยัลา่ชา้เดรั้บการตดิตาม

ด็กอาย ุ0-5

 ปีทีม่ี

พัฒนาการ

สงสยัลา่ชา้

เดรั้บการ

ตดิตาม

1.ตดิตามด็กมาประมนิซ ้า หากพบลา่ชา้ 

สง่ตอ่ รพ.มข่า่ยทันที

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ทีท่ี่

มี

พัฒนาการ

ลา่ชา้

2 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ0-5 ปีทีพ่บพัฒนาการ

ลา่ชา้เดรั้บการกระตุน้ดว้ย

TEDA4I

ด็กอาย ุ0-5

 ปีทีพ่บ

พัฒนาการ

ลา่ชา้เดรั้บ

การกระตุน้

ดว้ยTEDA4I

1.ด็กทีค่ัดรองละพบวา่พัฒนาการลา่ชา้ 

ประสานงานละสง่ตอ่รงพยาบาลม่

ขา่ยทันที

2 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็ก 0-5ปี สงูดสีมสว่น ละ

สว่นสงูฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี

ด็ก 0-5ปี 

สงูดสีมสว่น 

ละสว่นสงู

ฉลีย่ทีอ่าย ุ

5 ปี

1.จัดกจิกรรมสง่สรมิความรู้รือ่งการตรวจ

ฝ้าระวังภชนาการด็ก฿หก้ับคณุครู /

อสม/ผูป้กครองหรอืผูดู้ลด็ก

2.จัดกจิกรรมชงิรุกออกส ารวจภชนาการ

 ละ฿หค้ านะน า฿นหลัก 3อ 3ส

3.ตดิตามประมนิผลฯ ทอมละ 1 ครัง้

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ที่

256 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ6-14ปี สงูดสีมสว่น ด็กอาย ุ

6-14ปี สงูดี

สมสว่น

1.จัดกจิกรรมสง่สรมิความรู้รือ่งการตรวจ

ฝ้าระวังภชนาการด็ก฿หก้ับคณุครู /

อสม/ผูป้กครองหรอืผูดู้ลด็ก

2.จัดกจิกรรมชงิรุกออกส ารวจภชนาการ

 ละ฿หค้ านะน า฿นหลัก 3อ3ส.

3.ตดิตามประมนิผลฯ ทอมละ 1 ครัง้

ด็ก 6-14 

ปี ฿นพืน้ที่

274 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ลดอัตราการคลอดมชีพี ฿น

หญงิอาย ุ15-19 ปี

ลดอัตราการ

คลอดมชีพี 

฿นหญงิอายุ

 15-19 ปี

฿หค้วามรู฿้นกลุม่หญงิวัยจรญิพันธ ์พรอ้ม

ทัง้วธิกีารคมุก านดิดว้ยวธิกีาร฿ชถ้งุยาง

อนามัยพือ่ป้องกันการตัง้ครรภ์ละ

รคตดิตอ่ทางพศสมัพันธุ์

หญงิอาย ุ

15-19 ปี 

฿นพืน้ที่

231 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ลดอัตราการตัง้ครรภซ์ ้า฿นหญงิ

อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี(หญงิทีม่า

รับบรกิารคลอดรพ.ท่ัวเป)

ลดอัตราการ

ตัง้ครรภซ์ ้า

฿นหญงิอายุ

นอ้ยกวา่ 20

 ปี(หญงิ

ทีม่ารับ

บรกิารคลอด

รพ.ท่ัวเป)

฿หค้วามรู฿้นกลุม่หญงิอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

พรอ้มทัง้วธิกีารคมุก านดิทีถ่กูตอ้ง พรอ้ม

ทัง้฿หค้วามรู้พศศกึษาละทักษะชวีติ

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ขับคลือ่นการ

ด านนิงานTO

BE NUMBER ONE

 พือ่ป้องกันละ

กเ้ขปัญหายา

สพตดิ   

ระดับความส าร็จการขับคลือ่น

กจิกรรม To be number One(

ทกุคบสอ.)

ระดับ

ความส าร็จ

การ

ขับคลือ่น

กจิกรรม To 

be number

 One(ทกุ

คบสอ.)

1.ร่วมกจิกรรมรณรงคข์องชมรม To Be 

Number One ฿นรงรยีนวัดศรสีาคร

ด็ก นร.รร.

ขต

รับผดิชอบ

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

104



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

จา้หนา้ทีส่าธารณสขุจังหวัด

สงิหบ์รุ ีรักษ์สขุภาพ "ดนิ ว ิง่ 

ป่ัน ท าความสะอาด - ก็บ

มล็ดพันธุ ์(Exercise For 

Clean Environment)"'

จา้หนา้ที่

สาธารณสขุ

จังหวัด

สงิหบ์รุ ีรักษ์

สขุภาพ 

"ดนิ ว ิง่ ป่ัน

 ท าความ

สะอาด - 

ก็บมล็ด

พันธุ ์

(Exercise 

For Clean 

Environmen

t)"'

จนท.ออกก าลังกาย ท าความสะอาดบ

ริวฯสถานบรกิาร / พืน้ทีส่าธารณะ ทกุวัน

พธุ

จนท.สธ 15 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ลดภาระงบประมาณคา่฿ชจ้า่ย

ดา้นบรกิารสขุภาพลงอยา่ง

ยั่งยนื ลดความออัด฿น

สถานพยาบาล พิม่ทักษะ฿น

การจัดการดูลสขุภาพตนอง

ดยครอบครัว ชมุชนมสีว่นร่วม

ประชากร

สงูอายทุีม่ ี

พฤตกิรรม

สขุภาพที่

พงึประสงค์

(ผูส้งูอายุ

กลุม่

ชว่ยหลอื

ตัวองเด ้

สมบรูณ์/

กลุม่1ตดิ

สงัคม)

1.จัดท าทะบยีนผูส้งูอาย฿ุนพืน้ที่

2.คัดกรองความสามารถ฿นการท ากจิวัตร

ประจ าวัน฿นผูส้งูอาย ุ1. มกีจิกรรมทาง

กาย/ออกก าลังกาย อยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 5

 วัน ครัง้ละ 30 นาที

หรอื มกีจิกรรมทางกายสะสม 150 นาท ี/ 

สปัดาห์

2. รับประทานผัก ผลเมส้ด ป็นประจ า

3. ดืม่น ้าสะอาดอยา่งนอ้ยวันละ 8 กว้

4. เมส่บูบหุรี ่/เมส่บูยาสน้

5. เมด่ืม่ครือ่งดืม่ทีม่สีว่นผสมของ

อลกอฮอล ์(ชน่ สรุา บยีร ์ยาดองหลา้)

3.฿หค้วามรู้ละจัดกจิกรรม ฿นชมรม

ผูส้งูอาย฿ุนพืน้ที่

ผูส้งูอายุ

฿นพืน้ที่

1,369

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

พือ่สรา้งความรอบรูด้า้น

สขุภาพ HL  3อ3ส พือ่ลด

จ านวนผูป่้วยราย฿หมจ่ากกลุม่

สีย่งรคบาหวาน/ความดัน

ลหติสงู

ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิงาน

ประชาชน

กลุม่สีย่ง

DM/HTมี

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

รือ่ง3อ3ส.

1.คัดกรองประชาชนกลุม่ป้าหมาย อาย ุ

15 ปีขึน้เปพือ่คน้หากลุม่สีย่ง DM/HT 

฿นพืน้ที ่ 2.฿หค้วามรู฿้นการดูลตนอง

ละพฤตกิรรมสขุภาพกป่ระชาชนกลุม่

สีย่ง DM/HT

ประชาชน

อาย ุ15 ปี

ขึน้เป฿น

พืน้ที่

199 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

105



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ครงการรงรยีน

สขุภาวะ

1. พือ่฿หนั้กรยีน฿นรงรยีน

เดดู้ลสขุภาพ  สขุนสิยั  ละ

ออกก าลังกาย สม า่สมอ

2. พือ่฿หนั้กรยีน฿นรงรยีนมี

สขุภาพร่างกายสมบรูณ์ข็งรง

 ละมสีขุภาพจติทีด่ ี

3. พือ่฿หนั้กรยีนรงรยีนวัด

พรหมทพาวาสมทัีกษะการขา้

สงัคมทีด่ขี ึน้

1. >รอ้ยละ 

50ของ

นักรยีน

รงรยีนวัด

พรหมทพา

วาสมสีขุ

ภาวะทีด่ขี ึน้

2. >รอ้ยละ 

50ของ

นักรยีน

รงรยีนวัด

พรหมทพา

วาสมทัีกษะ

การขา้

สงัคมทีด่ขี ึน้

1. สนอครงการพือ่ขออนุมัติ

2. ประชมุคณะกรรมการรงรยีน จัดท า

ผนการด านนิงาน/กจิกรรมทีเ่ดก้ าหนดเว ้

3. ตรยีมวัสด ุอปุกรณ์ ละประสาน/

ตดิตอ่วทิยากร

4. ด านนิกจิกรรมออกก าลังกายอรบคิ

กับนักรยีนรงรยีนวัดพรหมทพาวาส

5. ด านนิกจิกรรมสรมิสรา้งสขุภาวะทาง

จติทีด่ ีดยสรมิสรา้งทักษะการขา้สงัคม

฿หก้ับนักรยีนรงรยีนวัดพรหมทพาวาส 

6. ด านนิการตามผนงาน/กจิกรรมของ

ตล่ะดอืน

7. ตดิตามประมนิสขุภาวะของนักรยีน

รงรยีนวัดพรหมทพาวาส

8.ประชมุคณะกรรมการรงรยีน พือ่

ประมนิผลการด านนิงาน พือ่กเ้ขพัฒนา

9. สรุปผลครงการ

10.รายงานผลด านนิการ฿หผู้ร้่วม

ครงการละจา้ของงบประมาณทราบ

นักรยีน

รงรยีน

วัดพรหม

ทพา

วาสชัน้

ประถมศกึษ

าปีที ่1-6 

จ านวน 45

 คน 

45 1. คา่อาหารวา่ง/ครือ่งดืม่

ประชมุกรรมการรงรยีน 10 

คนๆละ 30บาท จ านวน 2 ครัง้ 

ป็นงนิ 600 บาท 

2. คา่อาหารวา่ง/นม ฿หก้ับ

นักรยีนที่ขา้ร่วมกจิกรรมทกุ

อาทติย ์จ านวน 45 คนๆละ 30 

บาท จ านวน 10 ครัง้ ป็นงนิ  

13,500 บาท

3. คา่ตอบทนวทิยากรทีด่ านนิ

กจิกรรมออกก าลังกาย ครัง้ละ 

600 บาท จ านวน 7 ครัง้ ครัง้ละ 

1 ชัว่มง ป็นงนิ 4,200 บาท

4. คา่ตอบทนวทิยากรจัด

กจิกรรมสรมิสรา้งทักษะการขา้

สงัคม ครัง้ละ 600 บาท จ านวน 

3 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่มง ป็นงนิ 

1,800 บาท

5. คา่จา้งสรุปลม่ครงการ 500

 บาท   

6. จา้งหมาป้ายเวนลิจ านวน 1 

ผน่ๆละ 600 บาท ป็นงนิ 600

 บาท

22200 กองทนุ

 สปสช.

 อบต.

รงชา้ง

ต.ค.62-

ก.ย.63

ครูอนามัย รงรยี

นวัด

พรหม

ทพา

วาส

1.พือ่฿หผู้ท้ีค่ัดกรองพบภาวะ

สีย่งตอ่รคเดรั้บความรู ้,ความ

ขา้฿จละการปฏบิัตตินที่

ถกูตอ้งพือ่ลดการกดิรค

2.กลุม่ผูป่้วยรคบาหวานละ

ความดันลหติสงูทีค่วบคมุรค

เมเ่ดเ้ดรั้บการตดิตามยีย่ม

ละนะน าปรับปลีย่น

พฤตกิรรมพือ่ลดความรุนรง

ของรค

ทมีคลนิกิ

หมอ

ครอบครัวมี

ครงการที่

ภาคี

ครอืขา่ย

ป็นจา้ของ

1.ท าทะบยีนกลุม่สีย่ง หลังจาก การคัด

กรอง ละกลุม่ผูป่้วยรคบาหวานละ

ความดันลหติสงูทีค่วบคมุรคเมเ่ด ้

2.ลงพืน้ทีส่ ารวจคน้หากลุม่สีย่งฯ

ตัวอยา่งทีม่พีฤตกิรรมทีถ่กูตอ้ง ละกลุม่

ป่วยทีค่วบคมุรคเดด้(ีประสานงาน รพ.

สต.)ชกัชวนร่วมทมียีย่มนะน า

3.ลงพืน้ที่ยีย่ม/นะน า

   3.1ครัง้ที ่1 ประมนิความรู/้ทัศนคต ิ

ละสอบสวนพฤตกิรรมสขุภาพ กลุม่สีย่ง

ละกลุม่ผูป่้วยฯ ตรวจวัดคา่น ้าตาล/คา่

ความดันลหติพรอ้ม฿หค้ านะน าฯจากทมี

ยีย่ม

   3.2ตดิตามผลพฤตกิรรม ดยวัดคา่

น ้าตาล/คา่ความดันลหติ สงักต

พฤตกิรรม  (หา่งครัง้ที ่1 ประมาณ 30-45

วัน) ปรับกร้ายทีม่ปัีญหา

  3.3 ตดิตามยีย่มรายทีม่ปัีญหา(หา่งจาก

ครัง้ที ่2 เม่กนิ 30 วัน)

  3.4ตดิตามยีย่มประมนิ พือ่ ชมชย/

ประกาศ ประชาสมัพันธ ์

4.ชมชย/ประกาศ บคุคลตัวอยา่งทัง้กลุม่

สีย่งละกลุม่ป่วย

1.กลุม่

สีย่งฯ

 -

รคบาหวา

นจากการ

คัดกรองฯ 

จ านวน 

102 คน

-รคความ

ดันลหติ

สงู จ านวน

 80 คน

2.กลุม่

ผูป่้วย

รคบาหวา

นละ

ความดัน

ลหติสงูที่

ควบคมุ

รคเมเ่ด ้

เดรั้บการ

ตดิตาม

ยีย่มพือ่

1.คา่อาหารวา่ง/ครือ่งดืม่ประชมุ

 ตรยีมการออกสอบสวน

พฤตกิรรมกลุม่ป้าหมาย ละ

นวทางคัดลอืกกลุม่ตัวอยา่ง/

ทมี ละผนการออกยีย่ม 

จ านวน 30 คนๆละ 30 บาท ป็น

งนิ 900 บาท

2.คา่หมาจา่ยพาหนะ อสม. 

ละกลุม่ตัวอยา่งสีย่งรค

  2.1 ประมนิความรู ้ละ

สอบสวนพฤตกิรรมสขุภาพ 

พรอ้ม฿หค้ านะน า กลุม่สีย่ง 

ครัง้ที ่1จ านวน 4 คนๆละ 100 

บาท จ านวน 7 วัน    ป็นงนิ 

2,800 บาท

  1.2 ยีย่มละประมนิ

พฤตกิรรมสขุภาพ/ตรวจวัดคา่

น ้าตาล/คา่ความดันลหติ กลุม่

สีย่ง (นะน ากเ้ขพฤตกิรรมฯ

ทีเ่มถ่กูตอ้ง) ครัง้ที ่2 จ านวน 4 

คนๆละ 100 บาท จ านวน 7 วัน  

 ป็นงนิ 2,800 บาท

  2.3 ตดิตามยีย่มรายทีม่ปัีญหา

34,000 กองทนุ

 

สปสช.

อบต.

รงชา้ง

ต.ค.62-

ก.ย.63

อส

ม.ต.

หัวป่า
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

ผูป่้วยนอกเดรั้บบรกิาร

การพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 36

ผูป่้วยเดรั้บการสง่สรมิสขุภาพดว้ย

การพทย์ผนเทยละการพทย์

ทางลอืก /จา่ยยาสมนุเพร/การนวด/อบ

สมนุเพร/ประคบสมนุเพร/การดูลมารดา

หลังคลอด(การทับหมอ้กลอื)/การพอกยา

ผูป่้วยนอก 3157 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางศรนีวล ศลิา

มาศ

รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

ผูป่้วยนอกเดรั้บบรกิาร

การพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 36

ผูป่้วยเดรั้บการสง่สรมิสขุภาพดว้ย

การพทย์ผนเทยละการพทย์

ทางลอืก /จา่ยยาสมนุเพร/การนวด/อบ

สมนุเพร/ประคบสมนุเพร/การดูลมารดา

หลังคลอด(การทับหมอ้กลอื)/การพอกยา

ผูป่้วยนอก 570 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางณัชชา  ชตุ

พันธุ์

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

ผูป่้วยนอกเดรั้บบรกิาร

การพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 36

ผูป่้วยเดรั้บการสง่สรมิสขุภาพดว้ย

การพทย์ผนเทยละการพทย์

ทางลอืก /จา่ยยาสมนุเพร/การนวด/อบ

สมนุเพร/ประคบสมนุเพร/การดูลมารดา

หลังคลอด(การทับหมอ้กลอื)/การพอกยา

ผูป่้วยนอก 2180 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วรศิรา ตุม้ทอง รพ.

สต.

จักรสหี์

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

ผูป่้วยนอกเดรั้บบรกิาร

การพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 36

ผูป่้วยเดรั้บการสง่สรมิสขุภาพดว้ย

การพทย์ผนเทยละการพทย์

ทางลอืก /จา่ยยาสมนุเพร/การนวด/อบ

สมนุเพร/ประคบสมนุเพร/การดูลมารดา

หลังคลอด(การทับหมอ้กลอื)/การพอกยา

ผูป่้วยนอก 440 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ศริวิัฒน์ ฿จกวา้ง รพ.

สต.

หัวป่า

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

ประชาชนกลุม่สีย่งDM HT มี

พฤตกิรรมการสง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรคดว้ยศาสตร์

การพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

พิม่ขึน้รอ้ย

ละ 10

กลุม่สีย่งเดรั้บการสง่สรมิสขุภาพดว้ย

การพทย์ผนเทยละการพทย์

ทางลอืก/จา่ยยาสมนุเพร/การ

รับประทานอาหารตามธาตุจา้รอืน/การ

ดืม่น ้าสมนุเพร/การออกก าลังกายดว้ยทา่

ฤาษีดัดตน

กลุม่สีย่ง

DM,HT

199 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางศรนีวล ศลิา

มาศ

รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

ประชาชนกลุม่สีย่งDM HT มี

พฤตกิรรมการสง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรคดว้ยศาสตร์

การพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

พิม่ขึน้รอ้ย

ละ 10

กลุม่สีย่งเดรั้บการสง่สรมิสขุภาพดว้ย

การพทย์ผนเทยละการพทย์

ทางลอืก/จา่ยยาสมนุเพร/การ

รับประทานอาหารตามธาตุจา้รอืน/การ

ดืม่น ้าสมนุเพร/การออกก าลังกายดว้ยทา่

ฤาษีดัดตน

กลุม่สีย่ง

DM,HT

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางณัชชา  ชตุ

พันธุ์

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

ประชาชนกลุม่สีย่งDM HT มี

พฤตกิรรมการสง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรคดว้ยศาสตร์

การพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

พิม่ขึน้รอ้ย

ละ 10

กลุม่สีย่งเดรั้บการสง่สรมิสขุภาพดว้ย

การพทย์ผนเทยละการพทย์

ทางลอืก/จา่ยยาสมนุเพร/การ

รับประทานอาหารตามธาตุจา้รอืน/การ

ดืม่น ้าสมนุเพร/การออกก าลังกายดว้ยทา่

ฤาษีดัดตน

กลุม่สีย่ง

DM,HT

386 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

พือ่จัดกจิกรรมหมูบ่า้นสขุภาพ

วถิธีรรมวถิเีทยดว้ยศาสตร์

การพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

หมูบ่า้น/

ชมุชน

ตน้บบ

สขุภาพดี

1.น าสนอ/คนืขอ้มลู ฿น พชต.   

2.รับสมัคร/คัดลอืกหมูบ่า้นทีม่คีวามพรอ้ม

(ขอ้มลูผลการด านนิงาน รพ.สต.ประกอบ)

   

3.ผูน้ าชมุชน/กม./ประชาชนร่วมคดิกรอบ/

นวทางการด านนิงาน                       

4.ผูน้ าชมุชน/กม.ประกาศป็นนยบาย/

ธรรมนูญ                  

5.ส ารวจ HL                         

6.ประมนิผล                         

7.รณรงค/์กจิกรรมสง่สรมิลดรค 

8.ประมนิผล/สรุป                 

9.นวทางพัฒนา/วทีลกปลีย่น  สง่ตอ่

หมูบ่า้นอืน่

หมูบ่า้น 1 หมู ่

 หมู่

ที7่ 

ต.

จักร

สหี์

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

พือ่฿หป้ระชาชนขา้ถงึการ

บรกิารการพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

ดอืนละ 1 

ครัง้

1.฿หค้วามรู้กป่ระชาชนละผูม้ารับบรกิาร

฿นคลนิกิรครือ้รัง                              

2.ตรวจรักษาดว้ยยาสมนุเพร

ผูป่้วย

นอกทีม่า

รับบรกิาร

฿นคลนิกิ

รครือ้รัง

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

พือ่ลดอัตราอบุัตกิารณ์กดิ

รคบาหวาน

กลุม่สีย่ง

รคบาหวาน

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจ

น ้าตาลซ ้า

1.ครือ่งมอื 7 ชิน้ มา฿ช฿้นการจัดท า

ขอ้มลูพืน้ฐาน                                    

 2.ทะบยีนกลุม่สีย่งบาหวานทีเ่ดจ้าก

การคัดกรอง                                      

3.จาะน ้าตาลปลายนิว้ซ ้า

กลุม่สีย่ง 

DM

264 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

พือ่สรา้งความรอบรูด้า้น

สขุภาพ HL  3อ3ส พือ่ลด

จ านวนผูป่้วยราย฿หมจ่ากกลุม่

สีย่งรคบาหวาน/ความดัน

ลหติสงู

ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

รคความดัน

ลหติสงู

จากกลุม่

สีย่ง 

1.คัดกรองประชาชนกลุม่ป้าหมาย อาย ุ

15 ปีขึน้เปพือ่คน้หากลุม่สีย่ง HT฿นพืน้ที่

  

2.฿หค้วามรู฿้นการดูลตนองละ

พฤตกิรรมสขุภาพกป่ระชาชนกลุม่สีย่ง 

HT

3.฿หค้วามรู้รือ่งการพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก การ฿ชส้มนุเพรพือ่

การรัษารค

ปชช.อาย ุ

15 ปีขึน้เป

5,230

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

พือ่สรา้งความรอบรูด้า้น

สขุภาพ HL  3อ3ส พือ่ลด

จ านวนผูป่้วยราย฿หมจ่ากกลุม่

สีย่งรคบาหวาน/ความดัน

ลหติสงู กลุม่สีย่งรคความ

ดันลหติสงูวัดความดันซ ้าที่

บา้น Home BP

กลุม่สีย่ง

รคความดัน

ลหติสงู

ปีงบประมาณ

 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ละ เดรั้บ

การตรวจวัด

ความดัน

ลหติซ ้า

1.จัดท าทะบยีนกลุม่สีย่งความดันลหติ

สงูทีเ่ดจ้ากการคัดกรอง

2.นัดกลุม่สีย่งรคความดันลหติสงูวัด

ความดันซ ้า

3.ด านนิการวัดความดันลหติซ ้าทีบ่า้น

ดย อสม.

กลุม่สีย่ง 

HT

212 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

พือ่สรา้งความรอบรูด้า้น

สขุภาพ HL  3อ3ส

องคก์ร

ตน้บบ

สขุภาพดี

1.รณรงคก์ารออกก าลังกายทกุวันพธุ

2.จัดท าทะบยีนวัด-ประมนิผลคา่ดัชนี

มวลกายของจา้หนา้ที่

3.สง่ตอ่฿นรายทีม่ปัีญหาขา้คลนิกิ DPAC

 ที ่รพ.มข่า่ย

จนท.สธ. 21 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

พือ่สรา้งความรอบรูด้า้น

สขุภาพ พือ่ลดจ านวนผูป่้วย

มะร็งปากมดลกูราย฿หม่

Pap smear

 > รอ้ยละ80

1.จัดท าทะบยีนกลุม่ป้าหมาย สตรอีาย ุ

30-60 ปี฿นพืน้ที่

2.฿หส้ขุศกึษากีย่วกับรคมะร็งปากมดลกู

3.รณรงคก์ารตรวจคัดกรองมะร็งปาก

มดลกู฿นกลุม่ป้าหมาย

สตรอีาย ุ

30-60 ปี

฿นพืน้ที่

2,400

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

พือ่สรา้งความรอบรูด้า้น

สขุภาพ ลดอัตราอบุัตกิารณ์

รคมะร็งตา้นม

ตรวจตา้นม

 > รอ้ยละ90

1.จัดท าทะบยีนกลุม่ป้าหมาย สตรอีาย ุ

30-70 ปี฿นพืน้ที่

2.฿หค้วามรู้ก ่อสม.฿นรือ่งการคัดกรอง

ละตรวจมะร็งตา้นมดว้ยตนอง

3..รณรงคก์ารตรวจคัดกรองมะร็งตา้นม

฿นกลุม่ป้าหมาย

สตรอีาย ุ

30-70 ปี

฿นพืน้ที่

2,847

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

109



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

1.พือ่฿หป้ระชากร

กลุม่ป้าหมายเดรั้บการตรวจ

คัดกรองรคมะร็งล าเส ้

2.พือ่ลดอัตราการกดิ

รคมะร็งล าเส ้
1.ป้าหมาย

ตรวจคัด

กรองมะร็ง

ล าเส>้รอ้ย

ละ 90

2.ป้าหมาย

พบความ

ผดิปกติ

เดรั้บการสง่

ตอ่พทย์

ตรวจละ

รักษารอ้ยละ

 100

1.฿หส้ขุศกึษากีย่วกับรคมะร็งล า฿ส ้

ประชาชน 50-70 ปี฿นพืน้ที่

2.คัดกรอง Verbal ผูท้ีม่ปีระวัต/ิความสีย่ง

3.฿หค้วามรู้ก ่อสม.฿นรือ่งวธิกีารก็บ

อจุจาระดว้ยตนองพือ่สง่ตรวจ Fittest

4.ผลบวก สง่ตอ่ สอ่งกลอ้งวนิจิฉัย

z^ 2,194

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ผนงานที ่4 ลด

อบุัตกิาณ์การกดิ

วัณรค

1.พือ่คน้หาผูป่้วยวัณรค        

            

2.พือ่฿หผู้ป่้วยวัณรคขา้ถงึ

ระบบบรกิารสขุภาพ  ฿นดา้น

การตรวจวนิจิฉัย ป้องกัน ดูล

รักษาทีเ่ดม้าตรฐานละรักษา

หาย รักษาครบ 

3.พือ่พัฒนาระบบบรกิาร

สขุภาพ฿นการตรวจวนิจิฉัย 

ป้องกัน ดูลรักษาผูป่้วยวัณ

รคของสถานบรกิารสาธารณสขุ

1.จนท.สธ

2.สมัผัสร่วม

บา้น

1.จัดท าทะบยีนกลุม่ป้าหมาย ฿นพืน้ที่

2.ตรวจคัดกรองคน้หาผูส้มัผัสร่วมบา้น /

พระ/จนท.สธ/ผูป่้วย

3.สง่ตอ่พือ่รับการรักษาทีถ่กูตอ้ง

1.

จนท.สธ.=

21คน 2.ผู ้

สมัผัสร่วม

บา้น =17 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ผนงานที ่4 ลด

ปัจจัยสีย่งดา้น

สขุภาพละ

บรหิารจัดการ

สิง่วดลอ้ม฿ห้อือ้

ตอ่การมสีขุภาพดี

พือ่฿ห้รงรยีน฿นขตพืน้ที่

รับผดิชอบมกีารด านนิงานตาม

กณฑม์าตรฐานรงรยีน

ตน้บบดา้นสขุภาพ

รงรยีน

ตน้บบดา้น

สขุภาพ ทมี

ละ 1 

รงรยีน

1.จัดตัง้ชมรม อย.นอ้ย / อสม.นอ้ย฿น

รงรยีน฿นพืน้ที่

2.ตรวจสขุภาพนร.ตามกณฑม์าตรฐาน

ดยมกีารชัง่น ้าหนัก /วัดสว่นสงู/BMI/

จาะหาระดับน ้าตาลปลายนิว้฿นกลุม่สีย่ง

3.รณรงค฿์หนั้กรยีนออกก าลังกาย 

รวมทัง้ลดการดืม่น ้าอัดลมละขนมขบคีย้ว

รงรยีน

ชมุชนวัด

จักรสหี์

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.64

ธันวาพร

จติรบ์ ารุง/นาง

จันทมิา สอาดมว่ง

NPCU

มอืง

สงิห ์3

110



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่4 ลด

ปัจจัยสีย่งดา้น

สขุภาพละ

บรหิารจัดการ

สิง่วดลอ้ม฿ห้อือ้

ตอ่การมสีขุภาพดี

1.พือ่ฝ้าระวังรา้นคา้/รา้นช า/

จ าหน่ายอาหาร/ผงลอย฿น

พืน้ที ่฿หผ้า่นกณฑม์าตรฐานที่

ก าหนด

อาหารสด

ละอาหาร

ปรรูปที่

เดรั้บการ

ตรวจสอบ

จากตลาด 

รา้นช า 

รา้นอาหาร 

ผงลอย

จ าหน่าย

อาหาร 

สถานที่

ผลติ/

จ าหน่าย

อาหารเด ้

มาตรฐาน

ตามกณฑ์

ทีก่ าหนด 

จ านวน 

3,400 

ตัวอยา่ง (2 

ครัง้ตอ่ปี)

1.จัดท าทะบยีนรา้นคา้/รา้นช า/จ าหน่าย

อาหาร/ผงลอย฿นพืน้ที่

2.ออกสุม่ตรวจรา้นคา้฿หเ้ดต้ามกณฑ์

มาตรฐานของกรมอนามัย

3.ตรวจสารปนป้ือน 6 ชนดิ฿นอาหารสด 

30ตัวอยา่ง

รา้นคา้/

รา้นช า/

สถานที่

จ าหน่าย

อาหาร/

ผงลอย/

รา้นอาหาร

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

ภาคีครอืขา่ยมี

สว่นร่วม฿นการ

พัฒนาสชุภาพ

ประชาชน

ภาคีครอืขา่ยมกีารจัดท า

ครงการสง่สรมิสขุภาพ

ประชาชน฿นพืน้ที่

ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ภาวะฉุกฉนิ 

(EOC) ละ

ทมีตระหนัก

รูส้ถานการณ์

 (SAT) 

สามารถ

ปฏบิัตงิาน

เดจ้รงิ

1.สรา้งทมีปฏบิัตกิารภาวะฉุกฉนิ 

(EOC)ละทมีตระหนักรูข้องสถานการณ์ 

(SAT) ทีส่ามารถปฏบิัตงิานเดจ้รงิมือ่กดิ

การระบาดของรค฿นพืน้ที่

2.ทมี EOC ละทมี SAT สามารถจง้

หตกุารณ์ระบาดละความรุนรงของรค

ที่กดิขึน้ ตอ่ผูบ้ังคับบัญชาเดทั้นทว่งที

จนท.สธ 8 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU

มอืง

สงิห ์3

2.งานทันตกรรม 1.หญงิตัง้ครรภ฿์นขต

รับผดิชอบเดรั้บบรกิารทางทัน

ตกรรม

1.หญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพชอ่ง

ปากมากกวา่

รอ้ยละ 50

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากหญงิตัง้ครรภ/์

เดรั้บการฝึกปรงฟัน/การบรกิารทันตกรรม

หญงิ

ตัง้ครรภ์

13 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ดัชรนิทร ์สมดี รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

2.งานทันตกรรม 1.หญงิตัง้ครรภ฿์นขต

รับผดิชอบเดรั้บบรกิารทางทัน

ตกรรม

1.หญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพชอ่ง

ปากมากกวา่

รอ้ยละ 0

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากหญงิตัง้ครรภ/์

เดรั้บการฝึกปรงฟัน/การบรกิารทันตกรรม

หญงิ

ตัง้ครรภ์

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

2.หญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บการ

ฝึกการ

ปรงฟัน เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

2.ฝึกปรงฟันบบลงมอืปฏบิัต ิหรอื 

เดรั้บการฝึกปรงฟันบบลงมอืปฏบิัต ิ

ละplaque control นับรวมฝึกผูป้กครอง

ท าความสะอาดชอ่งปาก

หญงิ

ตัง้ครรภ์

13 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ดัชรนิทร ์สมดี รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

2.หญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บการ

ฝึกการ

ปรงฟัน เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

2.ฝึกปรงฟันบบลงมอืปฏบิัต ิหรอื 

เดรั้บการฝึกปรงฟันบบลงมอืปฏบิัต ิ

ละplaque control นับรวมฝึกผูป้กครอง

ท าความสะอาดชอ่งปาก

หญงิ

ตัง้ครรภ์

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

ด็กอาย ุ0-5 ปีเดรั้บการคัด

กรองพัฒนาการ   ด็ก 9,18 , 

30, 42 , 60 ดอืน

รอ้ยละ90 

ของด็กอายุ

 0-5 ปีเดรั้บ

การคัด

กรอง

พัฒนาการ   

 ป้าหมาย

มกีาร

ปลีย่นปลง

ตามชว่งอายุ

(อาย ุ

6,18,30,42

 ละ อาย ุ

60 ดอืน)

ด็ก0-5 ปี 93 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

3.หญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บบรกิาร

ทันตกรรม 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

3.฿หบ้รกิารทันตกรรมกห่ญงิตัง้ครรภ์ หญงิ

ตัง้ครรภ์

24 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ดัชรนิทร ์สมดี รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

3.หญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บบรกิาร

ทันตกรรม 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

3.฿หบ้รกิารทันตกรรมกห่ญงิตัง้ครรภ์ หญงิ

ตัง้ครรภ์

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

ด็ก 0-5ปี สงูดสีมสว่น รอ้ย65 ของ

ด็ก0-5ปี 

สงูดสีมสว่น

ด็ก0-5 ปี 93 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

2.ด็ก 0-2 ปี ฿นขตรับผดิชอบ

 เดรั้บบรกิารทางทันตกรรม

1.ด็ก0-2ปี

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 65

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 0-2 ปี ด็ก0-2 ปี 55 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ดัชรนิทร ์สมดี รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

2.ด็ก 0-2 ปี ฿นขตรับผดิชอบ

 เดรั้บบรกิารทางทันตกรรม

1.ด็ก0-2ปี

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50 

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 0-2 ปี ด็ก0-2 ปี เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

ด็ก 0-2 ปี ฿นขตรับผดิชอบ 

เดรั้บบรกิารทางทันตกรรม

1.ด็ก0-2ปี

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50 

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 0-2 ปี ด็ก0-2 ปี 41 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ธันวาพร จติรบ์ ารุง รพ.

สต.

จักรสหี์

ด็ก 6-14ปี 

สงูดสีมสว่น

รอ้ย68 ของ

ด็ก 6-14ปี 

สงูดสีมสว่น

ด็ก 6-14ปี 274 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

2.ผูป้กครอง

ด็ก 0-2 ปี 

เดรั้บการ

ฝึกการ

ปรงฟัน/

ท าความ

สะอาดชอ่ง

ปากด็ก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ65

2.ผูป้กครองเดรั้บการฝึกปรงฟันบบลง

มอืปฏบิัต ิหรอื เดรั้บการฝึกปรงฟันบบ

ลงมอืปฏบิัต ิละplaque control นับรวม

ฝึกผูป้กครองท าความสะอาดชอ่งปาก

ด็ก0-2 ปี

55

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ดัชรนิทร ์สมดี รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

2.ผูป้กครอง

ด็ก 0-2 ปี 

เดรั้บการ

ฝึกการ

ปรงฟัน/

ท าความ

สะอาดชอ่ง

ปากด็ก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ0

2.ผูป้กครองเดรั้บการฝึกปรงฟันบบลง

มอืปฏบิัต ิหรอื เดรั้บการฝึกปรงฟันบบ

ลงมอืปฏบิัต ิละplaque control นับรวม

ฝึกผูป้กครองท าความสะอาดชอ่งปาก

ด็ก0-2 ปี เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

2.ผูป้กครอง

ด็ก 0-2 ปี 

เดรั้บการ

ฝึกการ

ปรงฟัน/

ท าความ

สะอาดชอ่ง

ปากด็ก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ0

2.ผูป้กครองเดรั้บการฝึกปรงฟันบบลง

มอืปฏบิัต ิหรอื เดรั้บการฝึกปรงฟันบบ

ลงมอืปฏบิัต ิละplaque control นับรวม

ฝึกผูป้กครองท าความสะอาดชอ่งปาก

ด็ก0-2 ปี 41 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ธันวาพร จติรบ์ ารุง รพ.

สต.

จักรสหี์

ลด.อัตราการ

คลอดมชีพี

 ฿นหญงิอายุ

 15-19 ปี

อัตราการ

คลอดมชีพี

 ฿นหญงิอายุ

 15-19 ปี

ลดลง 2ตอ่

พันประชากร

หญงิอายุ

 15-19 ปี

95 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

3.ด็ก0-2ปี 

เดรั้บการ

คลอืบ/ทา 

ฟลอูอเรด์

ฉพาะที ่ 

มากกวา่รอ้ย

ละ 65

3.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก 

0-2 ปี

ด็ก0-2 ปี

55

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ดัชรนิทร ์สมดี รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

3.ด็ก0-2ปี 

เดรั้บการ

คลอืบ/ทา 

ฟลอูอเรด์

ฉพาะที ่ 

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

3.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก 

0-2 ปี

ด็ก0-2 ปี เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

น.ส.สวุภิา  ออ่นองิ รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

3.ด็ก0-2ปี 

เดรั้บการ

คลอืบ/ทา 

ฟลอูอเรด์

ฉพาะที ่ 

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

3.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก 

0-2 ปี

ด็ก0-2 ปี 41 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ธันวาพร จติรบ์ ารุง รพ.

สต.

จักรสหี์

3.ด็ก 3-5 ปี ฿นขตรับผดิชอบ

 เดรั้บบรกิารทางทันตกรรม

1.ด็ก 3-5 ปี

 เดรั้บการ

ตรวจชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 70

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 3-5 ปี ด็ก3-5 ปี 19 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ดัชรนิทร ์สมดี รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

3.ด็ก 3-5 ปี ฿นขตรับผดิชอบ

 เดรั้บบรกิารทางทันตกรรม

1.ด็ก 3-5 ปี

 เดรั้บการ

ตรวจชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 3-5 ปี ด็ก3-5 ปี เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

ประชาชนกลุม่สีย่ง DM HT มี

พฤตกิรรมการสง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรคดว้ยศาสตร์

การพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

ประชาชน

กลุม่สีย่ง

DM HT มี

พฤตกิรรม

การสง่สรมิ

สขุภาพละ

ป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์

ผนเทย

ละการ

พทย์

ทางลอืก 

พิม่ขึน้รอ้ย

ละ10

ประชาชน

กลุม่สีย่ง

DM HT

255 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

ผนงานที ่3 ลด

อัตรา

อบุัตกิารณ์ดว้ย

รคเมต่ดิตอ่ที่

ส าคัญ

ลดลงอัตราอบุัตกิารณ์

รคบาหวานจากกลุม่สีย่ง .

กลุม่สีย่ง

อบุัตกิารณ์

รคบาหวาน

จากกลุม่

สีย่งลดลง 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ10

กลุม่สีย่ง

DM

65 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

กลุม่สีย่งรคบาหวานปี 2562

 เดรั้บการปรับ

ปลีย่นพฤตกิรรมละ เดรั้บ

การตรวจน ้าตาลซ ้า

กลุม่สีย่ง

รคบาหวาน

ปี 2562 

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม

ละ เดรั้บ

การตรวจ

น ้าตาลซ ้า ≥

รอ้ยละ 90

กลุม่สีย่ง

DM

65 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

ลดอัตราอบุัตกิารณ์รคความ

ดันลหติสงูจากกลุม่สีย่ง

อัตรา

อบุัตกิารณ์

รคความดัน

ลหติสงู

ลดลงเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 10

กลุม่สีย่ง

HT

89 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

กลุม่สีย่งรคความดันลหติสงู

ปีง2562 เดรั้บการ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรมละ 

เดรั้บการตรวจวัดความดัน

ลหติซ ้า

กลุม่สีย่ง

รคความดัน

ลหติสงูปีง

2562

 เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม

ละ เดรั้บ

การตรวจวัด

ความดัน

ลหติซ ้า  ≥

รอ้ยละ 90

กลุม่สีย่ง

HT

89 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

2.ด็ก3-5ปี 

เดรั้บการ

คลอืบ/ทา 

ฟลอูอเรด์

ฉพาะที ่ 

มากกวา่รอ้ย

ละ 70

2.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก

3-5 ปี

ด็ก3-5 ปี

19

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ดัชรนิทร ์สมดี รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

2.ด็ก3-5ปี 

เดรั้บการ

คลอืบ/ทา 

ฟลอูอเรด์

ฉพาะที ่ 

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

2.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก

3-5 ปี

ด็ก3-5 ปี เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

2.ด็ก3-5ปี 

เดรั้บการ

คลอืบ/ทา 

ฟลอูอเรด์

ฉพาะที ่ 

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

2.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก

3-5 ปี

ด็ก3-5 ปี 52 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ธันวาพร จติรบ์ ารุง รพ.

สต.

จักรสหี์

3.ด็ก 3-5 ปี ฿นขตรับผดิชอบ

 เดรั้บบรกิารทาง

ทันตกรรม

1.ด็ก 3-5 ปี

 เดรั้บการ

ตรวจชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 3-5 ปี ด็ก3-5 ปี 52 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ธันวาพร จติรบ์ ารุง รพ.

สต.

จักรสหี์

3.ด็ก3-5 ปี

 เดรั้บ

บรกิารทัน

ตกรรม เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

3.฿หบ้รกิารทันตกรรมก่ด็ก 3-5 ปี ด็ก 3-5 ปี เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

3.ด็ก3-5 ปี

 เดรั้บ

บรกิารทัน

ตกรรม เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

3.฿หบ้รกิารทันตกรรมก่ด็ก 3-5 ปี ด็ก 3-5 ปี 52 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ธันวาพร จติรบ์ ารุง รพ.

สต.

จักรสหี์

3.ด็ก 6-12 ปี ฿นขต

รับผดิชอบ เดรั้บบรกิารทางทัน

ตกรรม

1.ด็ก6-12 

ปี เดรั้บการ

ตรวจชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 70

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 6 -12 ปี ด็ก 6-12ปี 19 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ดัชรนิทร ์สมดี รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

2.ด็ก 6-12

 ปี เดรั้บการ

คลอืบหลมุ

ร่องฟัน

กรามทซ้ีท่ี่

6ละ7 

มากกวา่รอ้ย

ละ 40

2.คลอืบหลมุร่องฟันด็ก 6 ปี ฿นฟันกราม

ทซ้ีท่ี6่ละ7

ด็ก 6-12 ปี 12 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ดัชรนิทร ์สมดี รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

3.ด็ก 6-12 ปี ฿นขต

รับผดิชอบ เดรั้บบรกิารทางทัน

ตกรรม

1.ด็ก6-12 

ปี เดรั้บการ

ตรวจชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 6 -12 ปี ด็ก 6-12ปี เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

3.ด็ก 6-12 ปี ฿นขต

รับผดิชอบ เดรั้บบรกิารทาง

ทันตกรรม

1.ด็ก6-12 

ปี เดรั้บการ

ตรวจชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 6 -12 ปี ด็ก 6-12ปี 204 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ธันวาพร จติรบ์ ารุง รพ.

สต.

จักรสหี์

3.ด็ก6-12 

ปี เดรั้บ

บรกิารทัน

ตกรรม เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 70

3.฿หบ้รกิารทันตกรรมก่ด็ก 6-12 ปี ด็ก 6-12ปี 12 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ดัชรนิทร ์สมดี รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

2.ด็ก 6-12

 ปี เดรั้บการ

คลอืบหลมุ

ร่องฟันท ้

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

2.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก

6-12 ปี (฿น รร.ทอมละ 1 ครัง้ )

ด็ก 6-12ปี เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

117



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

2.ด็ก 6-12

 ปี เดรั้บการ

คลอืบหลมุ

ร่องฟันท ้

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

2. ด็ก 6-12 ปีเดรั้บการคลอืบหลมุร่อง

ฟันท ้มากกวา่รอ้ยละ 0(฿น รร.ทอมละ 1

 ครัง้ )

ด็ก 6-12ปี 204 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ธันวาพร จติรบ์ ารุง รพ.

สต.

จักรสหี์

4.ด็ก6-12ปี

 เดรั้บการ

คลอืบ/ทา 

ฟลอูอเรด์

ฉพาะที ่ 

มากกวา่รอ้ย

ละ 30

4.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก 

6-12 ปี

ด็ก6-12 ปี 12 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ดัชรนิทร ์สมดี รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

3.ด็ก6-12 

ปี เดรั้บ

บรกิารทัน

ตกรรม เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

3.฿หบ้รกิารทันตกรรมก่ด็ก 6-12 ปี ด็ก 6-12ปี เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

3.ด็ก6-12 

ปี เดรั้บ

บรกิารทัน

ตกรรม เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

3.฿หบ้รกิารทันตกรรมก่ด็ก 6-12 ปี ด็ก 6-12ปี 204 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ธันวาพร จติรบ์ ารุง รพ.

สต.

จักรสหี์

5.ด็ก6-12ปี

 ฟันดเีมม่ผี ุ

รอ้ยละ 86

5.ด็กอาย ุ6 - 12 ปี ตรวจพบฟันดเีมม่ผีุ ด็ก 6-12ปี 12 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ดัชรนิทร ์สมดี รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

4.ด็ก6-12ปี

 เดรั้บการ

คลอืบ/ทา 

ฟลอูอเรด์

ฉพาะที ่ 

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

3.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก 

6-12 ปี

ด็ก6-12 ปี เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

4.ผูป่้วยบาหวาน฿นพืน้ที่

รับผดิชอบเดต้รวจคัดกรอง

สขุภาพชอ่งปาก

1.ผูป่้วย

บาหวานเด ้

ตรวจคัด

กรอง

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.ตรวจสขุภาพชอ่งปากผูป่้วยรคบาหวาน ผูป่้วย

บาหวาน

139 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ดัชรนิทร ์สมดี รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

118



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

4.ผูป่้วยบาหวาน฿นพืน้ที่

รับผดิชอบเดต้รวจคัดกรอง

สขุภาพชอ่งปาก

1.ผูป่้วย

บาหวานเด ้

ตรวจคัด

กรอง

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

1.ตรวจสขุภาพชอ่งปากผูป่้วยรคบาหวาน ผูป่้วย

บาหวาน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

น.ส.สวุภิา  ออ่นองิ รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

4.ผูป่้วยบาหวาน฿นพืน้ที่

รับผดิชอบเดต้รวจคัดกรอง

สขุภาพชอ่งปาก

1.ผูป่้วย

บาหวานเด ้

ตรวจคัด

กรอง

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

1.ตรวจสขุภาพชอ่งปากผูป่้วยรคบาหวาน ผูป่้วย

บาหวาน

98 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ธันวาพร จติรบ์ ารุง รพ.

สต.

จักรสหี์

5.ผูส้งูอาย฿ุนพืน้ทีรั่บผดิชอบ

เดต้รวจคัดกรองสขุภาพชอ่ง

ปาก

1.ผูส้งูอายุ

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพชอ่ง

ปากเมน่อ้ย

กวา่รอ้ยละ 

60

1.ตรวจสขุภาพชอ่งปากผูส้งูอายุ ผูส้งูอายุ 180 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ดัชรนิทร ์สมดี รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

5.ผูส้งูอาย฿ุนพืน้ทีรั่บผดิชอบ

เดต้รวจคัดกรองสขุภาพชอ่ง

ปาก

1.ผูส้งูอายุ

เดต้รวจคัด

กรอง

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

1.ตรวจสขุภาพชอ่งปากผูส้งูอายุ ผูส้งูอายุ เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

5.ผูส้งูอาย฿ุนพืน้ทีรั่บผดิชอบ

เดต้รวจคัดกรองสขุภาพชอ่ง

ปาก

1.ผูส้งูอายุ

เดต้รวจคัด

กรอง

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

1.ตรวจสขุภาพชอ่งปากผูส้งูอายุ ผูส้งูอายุ 816 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ธันวาพร จติรบ์ ารุง รพ.

สต.

จักรสหี์

6.ประชาชนทกุสทิธิ฿์นพืน้ที่

รับผดิชอบเดรั้บบรกิารทันตกรรม

1.ประชาชน

฿นพืน้ที่

รับผดิชอบ

เดรั้บบรกิาร

ทันตกรรม 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 20

1.การ฿หบ้รกิารทันตกรรม฿นประชาชนทกุ

กลุม่วัย

ประชาชน

ทกุสทิธิ์

1,126 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ดัชรนิทร ์สมดี รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

6.ประชาชนทกุสทิธิ฿์นพืน้ที่

รับผดิชอบเดรั้บบรกิารทันตกรรม

1.ประชาชน

฿นพืน้ที่

รับผดิชอบ

เดรั้บบรกิาร

ทันตกรรม 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 20

1.การ฿หบ้รกิารทันตกรรม฿นประชาชนทกุ

กลุม่วัย

ประชาชน

ทกุสทิธิ์

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

6.ประชาชนทกุสทิธิ฿์นพืน้ที่

รับผดิชอบเดรั้บบรกิารทันตกรรม

1.ประชาชน

฿นพืน้ที่

รับผดิชอบ

เดรั้บบรกิาร

ทันตกรรม 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 20

1.การ฿หบ้รกิารทันตกรรม฿นประชาชนทกุ

กลุม่วัย

ประชาชน

ทกุสทิธิ์

3,260 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ธันวาพร จติรบ์ ารุง รพ.

สต.

จักรสหี์

3.งานอนามัยม่

ละด็ก

1.หญงิตัง้ครรภ฿์นขต

รับผดิชอบฝากครรภก์อ่น 12 

สปัดาห์

1.หญงิ

ตัง้ครรภ ์

ฝากครรภ์

กอ่น 12 

สปัดาห ์เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.คน้หาหญงิตัง้ครรภ์ละนะน าการฝาก

ครรภ์

หญงิ

ตัง้ครรภ ์  

7  คน

5 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสนัุนท ์มาอยู่ รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

3.งานอนามัยม่

ละด็ก

1.หญงิตัง้ครรภ฿์นขต

รับผดิชอบฝากครรภก์อ่น 12 

สปัดาห์

1.หญงิ

ตัง้ครรภ ์

ฝากครรภ์

กอ่น 12 

สปัดาห ์เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.คน้หาหญงิตัง้ครรภ์ละนะน าการฝาก

ครรภ์

หญงิ

ตัง้ครรภ์

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

ผนงานที6่

งานอนามัยม่ละ

ด็ก

1.หญงิตัง้ครรภ฿์นขต

รับผดิชอบฝากครรภก์อ่น 12 

สปัดาห์

1.หญงิ

ตัง้ครรภ ์

ฝากครรภ์

กอ่น 12 

สปัดาห ์เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.คน้หาหญงิตัง้ครรภ์ละนะน าการฝาก

ครรภ์

หญงิ

ตัง้ครรภ์

11 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

2.หญงิตัง้ครรภฝ์ากครรภค์รบ 5

 ครัง้ ตามกณฑ์

2.หญงิ

ตัง้ครรภ์

ฝากครรภ์

ครบ5ครัง้

ตามกณฑ ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.ตดิตามยีย่มหญงิตัง้ครรภ฿์ห฿้หรั้บรับ

การตรวจครรภค์รบตามกณฑ์

หญงิ

ตัง้ครรภ ์  

7  คน

5 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสนัุนท ์มาอยู่ รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

2.หญงิตัง้ครรภฝ์ากครรภค์รบ 5

 ครัง้ ตามกณฑ์

2.หญงิ

ตัง้ครรภ์

ฝากครรภ์

ครบ5ครัง้

ตามกณฑ ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.ตดิตามยีย่มหญงิตัง้ครรภ฿์ห฿้หรั้บรับ

การตรวจครรภค์รบตามกณฑ์

หญงิ

ตัง้ครรภ์

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

120



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

2.หญงิตัง้ครรภฝ์ากครรภค์รบ 5

 ครัง้ ตามกณฑ์

2.หญงิ

ตัง้ครรภ์

ฝากครรภ์

ครบ5ครัง้

ตามกณฑ ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.ตดิตามยีย่มหญงิตัง้ครรภ฿์ห฿้หรั้บรับ

การตรวจครรภค์รบตามกณฑ์

หญงิ

ตัง้ครรภ์

11 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

3.หญงิหลังครรภ์ละทารก

เดรั้บการยีย่มหลังคลอดตาม

กณฑ์

3.หญงิหลัง

คลอดละ

ทารกเดรั้บ

การยีย่ม

หลังคลอด

ครบ 3 ครัง้

ตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.ตดิตามยีย่มหญงิหลังคลอดละทารก

฿นพืน้ที่

หญงิหลัง

คลอดละ

ทารก  41

 คน

25 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสนัุนท ์มาอยู่ รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

3.หญงิหลังครรภ์ละทารก

เดรั้บการยีย่มหลังคลอดตาม

กณฑ์

3.หญงิหลัง

คลอดละ

ทารกเดรั้บ

การยีย่ม

หลังคลอด

ครบ 3 ครัง้

ตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.ตดิตามยีย่มหญงิหลังคลอดละทารก

฿นพืน้ที่

หญงิหลัง

คลอดละ

ทารก

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

3.หญงิหลังครรภ์ละทารก

เดรั้บการยีย่มหลังคลอดตาม

กณฑ์

3.หญงิหลัง

คลอดละ

ทารกเดรั้บ

การยีย่ม

หลังคลอด

ครบ 3 ครัง้

ตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.ตดิตามยีย่มหญงิหลังคลอดละทารก

฿นพืน้ที่

หญงิหลัง

คลอดละ

ทารก

18 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

4.หญงิตัง้ครรภ์ละหลังคลอด

เดรั้บยาสรมิธาตุหล็ก

4.หญงิ

ตัง้ครรภ์

ละหลัง

คลอดเดรั้บ

ยาสรมิธาตุ

หล็กเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿หห้ญงิตัง้ครรภ์

ละหญงิหลังคลอด฿นพืน้ทีท่กุราย

41 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสนัุนท ์มาอยู่ รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

121



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

4.หญงิตัง้ครรภ์ละหลังคลอด

เดรั้บยาสรมิธาตุหล็ก

4.หญงิ

ตัง้ครรภ์

ละหลัง

คลอดเดรั้บ

ยาสรมิธาตุ

หล็กเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿หห้ญงิตัง้ครรภ์

ละหญงิหลังคลอด฿นพืน้ทีท่กุราย

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

4.หญงิตัง้ครรภ์ละหลังคลอด

เดรั้บยาสรมิธาตุหล็ก

4.หญงิ

ตัง้ครรภ์

ละหลัง

คลอดเดรั้บ

ยาสรมิธาตุ

หล็กเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿หห้ญงิตัง้ครรภ์

ละหญงิหลังคลอด฿นพืน้ทีท่กุราย

18 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

4.การสง่สรมิ

สขุภาพด็ก 0-5 ปี

1.ด็ก 0-5 ปีเดรั้บการประมนิ

ภาวะภชนาการ

1.ด็ก 0-5 ปี

 เดรั้บการ

ประมนิ

ภาวะ

ภชนาการ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ตดิตามประมนิภาวะภชนาการด็ก 0-5

 ปี ปีละ 4 ครัง้ คอื ต.ต.,ม.ค.,ม.ย.,ก.ค.

ด็ก 0-5 ปี

       207  

 คน

187 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ต.62,

ม.ค.63,

ม.ย.63,

ก.ค.63

นางสนัุนท ์มาอยู่ รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

4.การสง่สรมิ

สขุภาพด็ก 0-5 ปี

1.ด็ก 0-5 ปีเดรั้บการประมนิ

ภาวะภชนาการ

1.ด็ก 0-5 ปี

 เดรั้บการ

ประมนิ

ภาวะ

ภชนาการ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ตดิตามประมนิภาวะภชนาการด็ก 0-5

 ปี ปีละ 4 ครัง้ คอื ต.ต.,ม.ค.,ม.ย.,ก.ค.

ด็ก 0-5 ปี เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ต.62,

ม.ค.63,

ม.ย.63,

ก.ค.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

2.ด็ก0-5 ปี เดรั้บการประมนิ

พัฒนาการตามกณฑช์ว่งอายุ

2.ด็ก 0-5 ปี

 เดรั้บการ

ประมนิพัฒ

ฯการ เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ตดิตามประมนิพัฒนาการ ด็กอาย ุ9 

ดอืน ,18 ดอืน ,30 ดอืน, 42 ดอืนละ 

60 ดอืน ฿นพืน้ทีรั่บผดิชบิ

ด็กทีม่ี

อายคุรบ 

9,18,30,42

,60 ดอืน

฿นตล่ะ

ดอืน

187 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสนัุนท ์มาอยู่ รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

2.ด็ก0-5 ปี เดรั้บการประมนิ

พัฒนาการตามกณฑช์ว่งอายุ

2.ด็ก 0-5 ปี

 เดรั้บการ

ประมนิพัฒ

ฯการ เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ตดิตามประมนิพัฒนาการ ด็กอาย ุ9 

ดอืน ,18 ดอืน ,30 ดอืน, 42 ดอืนละ 

60 ดอืน ฿นพืน้ทีรั่บผดิชบิ

ด็กทีม่ี

อายคุรบ 

9,18,30,42

,60 ดอืน

฿นตล่ะ

ดอืน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

122



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

3.ด็ก 0-5 ปี เดรั้บยาสรมิธาตุ

หล็ก

3.ด็ก0-5 ปี

 เดรั้บยา

สรมิธาตุ

หล็ก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿ห้ด็กอาย ุ6 

ดอืน - 5 ปี ทกุราย

ด็ก 6 

ดอืน - 5 ปี

105 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสนัุนท ์มาอยู่ รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

3.ด็ก 0-5 ปี เดรั้บยาสรมิธาตุ

หล็ก

3.ด็ก0-5 ปี

 เดรั้บยา

สรมิธาตุ

หล็ก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿ห้ด็กอาย ุ6 

ดอืน - 5 ปี ทกุราย

ด็ก 6 

ดอืน - 5 ปี

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

5.การสง่สรมิ

สขุภาพด็กวัยรยีน

1.ด็ก 6-18 ปี เดรั้บการ

ประมนิภาวะภชนาการ

1.ด็ก 6-18

 ปี เดรั้บ

การประมนิ

ภาวะ

ภชนาการ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ตดิตามประมนิภาวะภชนาการด็ก 0-5

 ปี ปีละ 2 ครัง้ คอื ต.ต.-ธ.ค.,พ.ค.-ก.ค.

ด็ก 6-18 

ปี 510 คน

459 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ต.-ธ.ค.

62,พ.ค.-

ก.ค.63

นางสนัุนท ์มาอยู่ รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

5.การสง่สรมิ

สขุภาพด็กวัยรยีน

1.ด็ก 6-18 ปี เดรั้บการ

ประมนิภาวะภชนาการ

1.ด็ก 6-18

 ปี เดรั้บ

การประมนิ

ภาวะ

ภชนาการ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ตดิตามประมนิภาวะภชนาการด็ก 0-5

 ปี ปีละ 2 ครัง้ คอื ต.ต.-ธ.ค.,พ.ค.-ก.ค.

ด็ก 6-18 ปี เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ต.-ธ.ค.

62,พ.ค.-

ก.ค.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

2.ด็ก 6-14 ปี เดรั้บยาสรมิ

ธาตุหล็ก

2.ด็ก 6-14

 ปีเดรั้บยา

สรมิธาตุ

หล็กเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿ห้ด็กอาย ุ6-14ปี

 ทกุราย

ด็ก 6-14 ปี 323 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสนัุนท ์มาอยู่ รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

2.ด็ก 6-14 ปี เดรั้บยาสรมิ

ธาตุหล็ก

2.ด็ก 6-14

 ปีเดรั้บยา

สรมิธาตุ

หล็กเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿ห้ด็กอาย ุ6-14ปี

 ทกุราย

ด็ก 6-14 ปี เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

6.การคัดกรองรค

เมต่ดิตอ่

1.ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้เป

เดรั้บการคัดกรองบาหวาน/

ความดันลหติ

1.ประชาชน

อาย ุ15 ปี

ขึน้เปเดรั้บ

การคัดกรอง

บาหวาน/

ความดัน

ลหติ เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1. ส ารวจประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้ละ

จัดท าทะบยีน           2.ตรวจการคัด

กรองรคบาหวานดยวธิกีารจาะลอืด

ปลายนิว้ละความความดันลหติสงูดย

จา้หนา้ที ่ละอสม.ทีผ่า่นการอบรม ปีละ 

1ครัง้

15 ปีขึน้เป

           

5230 คน

4969 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

พัชรนิทร ์เมง้ ิว้ รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

123



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

6.การคัดกรองรค

เมต่ดิตอ่

1.ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้เป

เดรั้บการคัดกรองบาหวาน/

ความดันลหติ

1.ประชาชน

อาย ุ15 ปี

ขึน้เปเดรั้บ

การคัดกรอง

บาหวาน/

ความดัน

ลหติ เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.คัดกรองรคบาหวานละความความ

ดันลหติดยการจาะ DTX ละวัดความ

ดันลหติ ปีละ 1 ครัง้

15 ปีขึน้เป เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

2.ผูห้ญงิอาย ุ30-70 ปี  ตรวจ

คัดกรองมะร็งตา้นมดว้ยตนอง

2.ผูห้ญงิอายุ

 30-70 ปี  

ตรวจคัด

กรองมะร็ง

ตา้นมดว้ย

ตนอง เม่

นอ้ยกวา่ 70

1. ส ารวจผูห้ญงิอาย ุ30-70 ปี2.฿หค้วามรู ้

฿นรือ่งการตรวจมะร็งตา้นมดว้ยตนอง

ละฝึกทักษะการตรวจตา้นมดย฿ช ้

มดลตา้นมจ าลองกอ่าสาสมัคร

สาธารณสขุหมูบ่า้น

3.อสม.ทีเ่ดรั้บการอบรมออก฿หค้วามรู ้

สอนการตรวจตา้นมดว้ยตนองกส้ตรี

กลุม่ป้าหมาย฿นละวกทีรั่บผดิชอบ

ผูห้ญงิอายุ

 30-70 ปี  

 2035 คน

1425 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

พัชรนิทร ์เมง้ ิว้ รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

2.ผูห้ญงิอาย ุ30-70 ปี  ตรวจ

คัดกรองมะร็งตา้นมดว้ยตนอง

2.ผูห้ญงิอายุ

 30-70 ปี  

ตรวจคัด

กรองมะร็ง

ตา้นมดว้ย

ตนอง เม่

นอ้ยกวา่ 70

1.สอน฿หค้วามรู้รือ่งการตรวจมะร็งตา้

นมละตดิตามผลการตรวจมะร็งตา้นม

ดว้ยตนองของกลุม่ป้าหมาย

ผูห้ญงิอายุ

 30-70 ปี

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

3.ผผูห้ญงิอาย ุ30-60 ปี เดรั้บ

การตรวจมะร็งปากมดลกู

3.ผผูห้ญงิ

อาย ุ30-60 

ปี เดรั้บการ

ตรวจมะร็ง

ปากมดลกู 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1. ส ารวจผูห้ญงิอาย ุ30-60 ปีละจัดท า

ทะบยีน                2.รณรงคต์รวจมะร็ง

ปากมดลกู฿หก้ับกลุม่ป้าหมาย

ผูห้ญงิอายุ

 30-60 ปี 

 1588 คน

1270 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

พัชรนิทร ์เมง้ ิว้ รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

3.ผผูห้ญงิอาย ุ30-60 ปี เดรั้บ

การตรวจมะร็งปากมดลกู

3.ผผูห้ญงิ

อาย ุ30-60 

ปี เดรั้บการ

ตรวจมะร็ง

ปากมดลกู 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.รณรงคต์รวจมะร็งปากมดลกู฿หก้ับ

กลุม่ป้าหมาย

ผูห้ญงิอายุ

 30-60 ปี

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

อบุัตกิารณ์

รคมะร็ง

ปากมดลกู

ลดลง

อบุัตกิารณ์

รคมะร็ง

ปากมดลกู

ลดลง เม่

นอ้ย

กวา่รอ้ยละ 5

รณรงคต์รวจ

มะร็ง

ปากมดลกู

฿หก้ับกลุม่

ป้าหมาย

ผูห้ญงิอาย ุ

30-60 ปี

812 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

124



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

7.การคัดกรอง

ภาวะสขุภาพ

ผูส้งูอายุ

1.ผูส้งูอายเุดรั้บการคัดกรอง

สขุภาพ 10 ดา้นตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.คัดกรองสขุภาพ 10 ดา้น คอื บาหวาน 

 ความดัน CVD ชอ่งปาก  ภาววะสมอง

สือ่ม ภาวะซมึศรา้ ขอ้ขา่  ภาวะหกลม้  

ADL ละ BMI

ผูส้งูอาย ุ

60 ปีขึน้เป

  1306 คน

1045 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสนัุนท ์มาอยู่ รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

7.การคัดกรอง

ภาวะสขุภาพ

ผูส้งูอายุ

1.ผูส้งูอายเุดรั้บการคัดกรอง

สขุภาพ 10 ดา้นตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.คัดกรองสขุภาพ 10 ดา้น คอื บาหวาน 

 ความดัน CVD ชอ่งปาก  ภาววะสมอง

สือ่ม ภาวะซมึศรา้ ขอ้ขา่  ภาวะหกลม้  

ADL ละ BMI

ผูส้งูอาย ุ

60 ปีขึน้เป

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

ผนงานที7่.การ

คัดกรองภาวะ

สขุภาพผูส้งูอายุ

1.ผูส้งูอายเุดรั้บการคัดกรอง

สขุภาพ 10 ดา้นตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.คัดกรองสขุภาพ 10 ดา้น คอื บาหวาน 

 ความดัน CVD ชอ่งปาก  ภาววะสมอง

สือ่ม ภาวะซมึศรา้ ขอ้ขา่  ภาวะหกลม้  

ADL ละ BMI

ผูส้งูอาย ุ

60 ปีขึน้เป

816 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

8.การคัดกรอง

สขุภาพจติ

1.ผูป่้วยรครือ้รัง หญงิ

ตัง้ครรภ์ละผูส้งูอายเุดรั้บการ

ประมนิความครยีด

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ....

1.คัดกรองความครยีด฿นกลุม่ป้าหมาย ผูป่้วยรค

รือ้รัง/

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

ผูส้งูอาย ุ 

 1158 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 นางสนัุนท ์มาอยู่ รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

8.การคัดกรอง

สขุภาพจติ

1.ผูป่้วยรครือ้รัง หญงิ

ตัง้ครรภ์ละผูส้งูอายเุดรั้บการ

ประมนิความครยีด

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ....

1.คัดกรองความครยีด฿นกลุม่ป้าหมาย ผูป่้วยรค

รือ้รัง/

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

ผูส้งูอายุ

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 นางภรูรัีตน์ อน้ขยีว รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

2.ผูป่้วยรครือ้รัง หญงิ

ตัง้ครรภ์ละผูส้งูอายเุดรั้บการ

ประมนิภาวะซมึศรา้

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ....

1.คัดกรองภาวะซมึศรา้฿นกลุม่ป้าหมาย ผูป่้วยรค

รือ้รัง/

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

ผูส้งูอาย ุ 

 1158 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสนัุนท ์มาอยู่ รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

2.ผูป่้วยรครือ้รัง หญงิ

ตัง้ครรภ์ละผูส้งูอายเุดรั้บการ

ประมนิภาวะซมึศรา้

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ....

1.คัดกรองภาวะซมึศรา้฿นกลุม่ป้าหมาย ผูป่้วยรค

รือ้รัง/

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

ผูส้งูอายุ

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

3.ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้เป

เดรั้บการคัดกรองการดืม่สรุา

ละสบูบหุรี่

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.การคัดกรองการดืม่สรุาละสบูบหุรี ่฿น

กลุม่ป้าหมาย

อาย ุ15 ปี

ขึน้เป    

5230 คน

2615 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสนัุนท ์มาอยู่ รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

3.ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้เป

เดรั้บการคัดกรองการดืม่สรุา

ละสบูบหุรี่

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.การคัดกรองการดืม่สรุาละสบูบหุรี ่฿น

กลุม่ป้าหมาย

อาย ุ15 ปี

ขึน้เป

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

9.งานสรา้งสรมิ

ภมูคิุม้กันรค

1.ด็กอาย0ุ-5 ปี เดรั้บวัคซนี

ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.ตดิตามด็กกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่ห ้

เดรั้บวัคซนีตามกณฑอ์ายุ

ด็กอาย ุ

0-5 ปี      

209 คน

199 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางศริวิรรณ ฟุ้ง

พงษ์

รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

9.งานสรา้งสรมิ

ภมูคิุม้กันรค

1.ด็กอาย0ุ-5 ปี เดรั้บวัคซนี

ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.ตดิตามด็กกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่ห ้

เดรั้บวัคซนีตามกณฑอ์ายุ

ด็กอาย ุ

0-5 ปี

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

1.ด็กอาย0ุ-5 ปี เดรั้บวัคซนี

ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.ตดิตามด็กกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่ห ้

เดรั้บวัคซนีตามกณฑอ์ายุ

ด็กอาย ุ

0-5 ปี

93 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นรมติ

เมน้อ้ย

รพ.

สต.

จักรสหี์

2.ด็กอาย ุ6-12 ปี เดรั้บวัคซนี

ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.ตดิตามด็กกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่ห ้

เดรั้บวัคซนีตามกณฑอ์ายุ

ด็กอาย ุ

6-12 ปี    

218 คน

208 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางศริวิรรณ ฟุ้ง

พงษ์

รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

2.ด็กอาย ุ6-12 ปี เดรั้บวัคซนี

ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.ตดิตามด็กกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่ห ้

เดรั้บวัคซนีตามกณฑอ์ายุ

ด็กอาย ุ

6-12 ปี

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

2.ด็กอาย ุ6-12 ปี เดรั้บวัคซนี

ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.ตดิตามด็กกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่ห ้

เดรั้บวัคซนีตามกณฑอ์ายุ

ด็กอาย ุ

6-12 ปี

198 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นรมติ

เมน้อ้ย

รพ.

สต.

จักรสหี์

3.ประชาชนอาย ุ20-50 ปี 

เดรั้บ  dT ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ.......

1.ตดิตามกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่หเ้ดรั้บ

วัคซนี

ประชาชน

อาย ุ20-50

 ปี   1393

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางศริวิรรณ ฟุ้ง

พงษ์

รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

3.ประชาชนอาย ุ20-50 ปี 

เดรั้บ  dT ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ.......

1.ตดิตามกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่หเ้ดรั้บ

วัคซนี

ประชาชน

อาย ุ20-50

 ปี

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

3.ประชาชนอาย ุ20-50 ปี 

เดรั้บ  dT ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ.......

1.ตดิตามกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่หเ้ดรั้บ

วัคซนี

ประชาชน

อาย ุ20-50

 ปี

1162 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นรมติ

เมน้อ้ย

รพ.

สต.

จักรสหี์

4.ประชาชนกลุม่สีย่งเดรั้บ

วัคซนีป้องกันรคเขห้วัด฿หญ่

เมน่อ้ยกวา่

....

1.ตดิตามกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่หเ้ดรั้บ

วัคซนี

ผูป่้วยDM/

 หอบหดื/

COPD/ 

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

อว้น

อันตราย/

HIV/65 

ปี+         

 1158 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางศริวิรรณ ฟุ้ง

พงษ์

รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

4.ประชาชนกลุม่สีย่งเดรั้บ

วัคซนีป้องกันรคเขห้วัด฿หญ่

เมน่อ้ยกวา่

....

1.ตดิตามกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่หเ้ดรั้บ

วัคซนี

ผูป่้วยDM/

 หอบหดื/

COPD/ 

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

อว้น

อันตราย/

HIV/65 ปี+

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

4.ประชาชนกลุม่สีย่งเดรั้บ

วัคซนีป้องกันรคเขห้วัด฿หญ่

เมน่อ้ยกวา่

....

1.ตดิตามกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่หเ้ดรั้บ

วัคซนี

ผูป่้วยDM/

 หอบหดื/

COPD/ 

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

อว้น

อันตราย/

HIV/65 ปี+

83 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นรมติ

เมน้อ้ย

รพ.

สต.

จักรสหี์

10.งานวางผน

ครอบครัว

1.หญงิวัยจรญิพันธุเ์ดรั้บการ

วางผนครอบครัวที่หมาะสม

1.฿หค้ านะน า/บรกิารวางผนครอบครัว

กก่ลุม่ป้าหมาย

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางสนัุนท ์มาอยู่ รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

10.งานวางผน

ครอบครัว

1.หญงิวัยจรญิพันธุเ์ดรั้บการ

วางผนครอบครัวที่หมาะสม

1.฿หค้ านะน า/บรกิารวางผนครอบครัว

กก่ลุม่ป้าหมาย

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

ผนงารที ่10

งานวางผน

ครอบครัว

1.หญงิวัยจรญิพันธุเ์ดรั้บการ

วางผนครอบครัวที่หมาะสม

1.฿หค้ านะน า/บรกิารวางผนครอบครัว

กก่ลุม่

ป้าหมาย

749 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

11.งานควบคมุ

รคตดิตอ่

1.ป้องกันละควบคมุการกดิ

รคเข้ลอืดออก

เม่กนิ 50/

สนประชากร

1.สง่สรมิ/รณรงค฿์หป้ระชาชนร่วมป้องกัน

ละควบคมุการกดิรคเข้ลอืดออกดว้ย

มาตรการ 5ป.1ข

ประชาชน

฿นพืน้ที/่

นร. 5714 

คน

3 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางศริวิรรณ ฟุ้ง

พงษ์

รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

11.งานควบคมุ

รคตดิตอ่

1.ป้องกันละควบคมุการกดิ

รคเข้ลอืดออก

เม่กนิ 50/

สนประชากร

1.สง่สรมิ/รณรงค฿์หป้ระชาชนร่วมป้องกัน

ละควบคมุการกดิรคเข้ลอืดออกดว้ย

มาตรการ 5ป.1ข

ประชาชน

฿นพืน้ที/่นร.

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

ผนงานที1่0

งานควบคมุ

รคตดิตอ่

1.ป้องกันละควบคมุการกดิ

รคเข้ลอืดออก

เม่กนิ 50/

สนประชากร

1.สง่สรมิ/รณรงค฿์หป้ระชาชนร่วมป้องกัน

ละควบคมุการกดิรคเข้ลอืดออกดว้ย

มาตรการ 5ป.1ข

ประชาชน

฿นพืน้ที/่นร.

2 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นรมติ

เมน้อ้ย

รพ.

สต.

จักรสหี์

12.งานอนามัย

รงรยีน

1.ด็กนักรยีนเดรั้บการตรวจ

สขุภาพ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจสขุภาพด็กนักรยีน นักรยีน 

ป.1-ม.3

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 นางศริวิรรณ ฟุ้ง

พงษ์

รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

12.งานอนามัย

รงรยีน

1.ด็กนักรยีนเดรั้บการตรวจ

สขุภาพ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจสขุภาพด็กนักรยีน นักรยีน 

ป.1-ม.3

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

12.งานอนามัย

รงรยีน

1.ด็กนักรยีนเดรั้บการตรวจ

สขุภาพ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจสขุภาพด็กนักรยีน นักรยีน 

ป.1-ม.3

371 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

12.งานอนามัย

รงรยีน

2.ด็กนักรยีนเดรั้บการตรวจ

สายตา

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจสายตานักรยีนดว้ย  E-chart นักรยีน 

ป.1-ม.3

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 นางศริวิรรณ ฟุ้ง

พงษ์

รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

12.งานอนามัย

รงรยีน

2.ด็กนักรยีนเดรั้บการตรวจ

สายตา

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจสายตานักรยีนดว้ย  E-chart นักรยีน 

ป.1-ม.3

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

12.งานอนามัย

รงรยีน

2.ด็กนักรยีนเดรั้บการตรวจ

สายตา

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจสายตานักรยีนดว้ย  E-chart นักรยีน 

ป.1-ม.3

371 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

3.ด็กนักรยีน ป.1 เดรั้บการ

ตรวจคัดกรองรคลหติจาง

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจ Hct. ฿นด็กนักรยีน ป.1 นักรยีน 

ป.1

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 นางศริวิรรณ ฟุ้ง

พงษ์

รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

3.ด็กนักรยีน ป.1 เดรั้บการ

ตรวจคัดกรองรคลหติจาง

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจ Hct. ฿นด็กนักรยีน ป.1 นักรยีน 

ป.1

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 นางจันทมิา สอาด

มว่ง

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

3.ด็กนักรยีน ป.1 เดรั้บการ

ตรวจคัดกรองรคลหติจาง

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจ Hct. ฿นด็กนักรยีน ป.1 นักรยีน 

ป.1

15 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

13.งานอาหาร

ปลอดภัย

1.รา้นอาหารละผงลอย

เดรั้บการตรวจประมนิรา้นละ

สารปนป้ือน฿นอาหาร

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.ตรวจประมนิรา้นอาหาร/ผลอยละ

ตรวจสารปนป้ือน 4 ชนดิ ดว้ย Kit Test

รา้นอาหาร

ละผล

ลอย

4 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

ดัชรนิทร ์สมดี รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

13.งานอาหาร

ปลอดภัย

1.รา้นอาหารละผงลอย

เดรั้บการตรวจประมนิรา้นละ

สารปนป้ือน฿นอาหาร

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.ตรวจประมนิรา้นอาหาร/ผลอยละ

ตรวจสารปนป้ือน 4 ชนดิ ดว้ย Kit Test

รา้นอาหาร

ละผล

ลอย

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางณัชชา  ชตุ

พันธุ์

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

อาหารสดละอาหารปรรูปที่

เดรั้บการตรวจสอบ

จากตลาด รา้นช า รา้นอาหาร 

ผงลอยจ าหน่ายอาหาร 

สถานทีผ่ลติ/จ าหน่ายอาหาร

เดม้าตรฐานตามกณฑท์ีก่ าหนด

รอ้ยละ 98 ตรวจหาสารปนป้ือนปีละ 2 ครัง้ ตลาด 

รา้นช า 

รา้นอาหาร 

ผงลอย

83 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นรมติ เมน้อ้ย รพ.

สต.

จักรสหี์

14.งานอาชวีอนา

มัย

1.กษตรกรกลุม่สีย่งเดรั้บการ

ตรวจสารคมตีกคา้ง฿นลอืด

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.ตรวจคัดกรองหาสารคมตีกคา้ง฿นลอืด

ละ฿หค้ านะน า

กษตรกร

กลุม่สีย่ง  

 34 คน

17 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

พ.ค.63

ดัชรนิทร ์สมดี รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

14.งานอาชวีอนา

มัย

1.กษตรกรกลุม่สีย่งเดรั้บการ

ตรวจสารคมตีกคา้ง฿นลอืด

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.ตรวจคัดกรองหาสารคมตีกคา้ง฿นลอืด

ละ฿หค้ านะน า

กษตรกร

กลุม่สีย่ง

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

พ.ค.63

นางณัชชา  ชตุ

พันธุ์

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์

15.งานคุม้ครอง

ผูบ้ริภค

1.รา้นช าเดรั้บการตรวจฉลาก

ละผลติภัณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ส ารวจรา้นช า ตรวจผลติภัณฑ์ละ

ฉลากพรอ้ม฿หค้ านะน า

รา้นช า     

 37 รา้น

34 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางอารรัีตน์ 

ประดษิฐ

รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

15.งานคุม้ครอง

ผูบ้ริภค

1.รา้นช าเดรั้บการตรวจฉลาก

ละผลติภัณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ส ารวจรา้นช า ตรวจผลติภัณฑ์ละ

ฉลากพรอ้ม฿หค้ านะน า

รา้นช า เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางณัชชา  ชตุ

พันธุ์

รพ.

สต.

ตน้

พธิ2์
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ประชากรพศหญงิทีม่ ี อาย ุ

30-60 ปีมกีารรับรูด้า้นสขุภาพ

ละ Self Mornitoringการ

ป้องกันรคมะร็งปากมดลกู

ประชากร

พศหญงิที่

มอีาย ุ30-60

 ปีมกีารรับรู ้

ดา้นสขุภาพ

ละ Self 

Mornitoring

การป้องกัน

รคมะร็ง

ปากมดลกู≥

รอ้ยละ 90

ผูห้ญงิอาย ุ

30-60 ปี

812 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

อัตราอบุัตกิารณ์รคมะร็งตา้

นมลดลง

อัตรา

อบุัตกิารณ์

รคมะร็ง

ตา้นมลดลง

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 5

ผูห้ญงิอาย ุ

30-60 ปี

812 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

ประชากรพศหญงิทีม่ ี อาย ุ

30-60 ปีมกีารรับรูด้า้นสขุภาพ

ละ Self Mornitoring การ

ป้องกันรคมะร็งตา้นม

ประชากร

พศหญงิที่

มอีาย ุ30-60

 ปีมกีารรับรู ้

ดา้นสขุภาพ

ละ Self 

Mornitoring

การป้องกัน

รคมะร็ง

ตา้นม≥

รอ้ยละ 90

ผูห้ญงิอาย ุ

30-60 ปี

812 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

อัตราอบุัตกิารณ์รคมะร็ง

ล าเสล้ดลง

ประชากร

อายุ

50-70 ปี มี

อัตรา

อบุัตกิารณ์

รคมะร็ง

ล าเสล้ดลง 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 5

ประชากร 

อายุ

50-70 ปี

1,111 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ประชากรชายละหญงิทีม่อีาย ุ

50-70 ปี มกีาร

รับรูด้า้นสขุภาพละ Self 

Mornitoring การป้องกัน

รคมะร็ง

ประชากรชาย

ละหญงิ

ทีม่อีาย ุ

50-70 ปี มี

การ

รับรูด้า้น

สขุภาพละ 

Self 

Mornitoring 

การป้องกัน

รคมะร็ง

ล าเส ้≥ 

รอ้ยละ 90

ประชากร 

อายุ

50-70 ปี

1,111 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.

สต.

จักรสหี์

ผนงานที ่4 

ลดปัจจัยสีย่ง

ดา้นสขุภาพ

ละบรหิาร

จัดการ

สิง่วดลอ้ม

฿ห้อือ้ตอ่การ

มสีขุภาพดี

อัตราการ฿ช ้

ถงุยางอนามัย

฿นกลุม่

นักรยีน ม.5

อัตราการ฿ช ้

ถงุยางอนามัย

฿นกลุม่

นักรยีน ม.5

> รอ้ยละ 50

นักรยีน ม.5 35 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นรมติ

เมน้อ้ย

รพ.

สต.

จักรสหี์

รงรยีนตน้

บบดา้น

สขุภาพ

รงรยีนตน้

บบดา้น

สขุภาพ  

ทมีละ 1 

รงรยีน

1.รณรงค฿์หค้วามรูทั้นตสาธารณสขุ 

2.ตรวจสขุภาพชอ่งปากนักรยีนประจ าปี 

3.สง่สรมิการออกก าลังกาย

4.กจิกรรมรงรยีนวถิพีทุธ

5.ตติามฝ้าดอูาหารกลางวันด็กนักรยีน

รร.ชมุชน

วัดพระนอน

จักรสหี์

1 รร. เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ธันวาพร

จติรบ์ ารุง

รพ.

สต.

จักรสหี์

หนูนอ้ยสขุภาพดี 1.พือ่เม฿่ห้กดิรคทีส่ามารถ

ป้องกันเดด้ว้ยวัคซนี฿นด็ก 0-5

 ปี             

2.สง่สรมิความรู ้ความขา้฿จ

กับกลุม่ป้าหมาย, ฿หค้วาม

ร่วมมอื฿นการตดิตามรับวัคซนี   

          

3.พัฒนาระบบบรกิารรือ่งการ

รับภมูคิุม้กัน฿หค้รอบคลมุ

ด็ก

กลุม่ป้าหมา

ยเดรั้บ

วัคซนีเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ80

1.จัดท าครงการพือ่ขออนุมัต ิ   

2.ประชมุชี้จงนวทางการปฏบิัตงิานก ่

อสม.  

3.ส ารวจกลุม่ป้าหมายด็ก 0-5 ปี ทีอ่ยู่

จรงิ฿นพืน้ที่

4.ส ารวจความครอบคลมุการเดรั้บวัคซนี

ของกลุม่ป้าหมาย

5.ตดิตามการรับวัคซนี

6.สรุปผลการด านนิงาน

อสม. 

ผูป้กครอง

ละญาติ

115 

คน

 -คา่อาหารกลางวัน1 มือ้ๆละ 50

 บาทจ านวน 115คน (50บาท*

115คน*2วัน)ป็นงนิ 11,500 

บาท -คา่อาหารวา่งละ

ครือ่งดืม่ จ านวน 2 มือ้ๆละ 25 

บาท (25*2=50)(50บาท*115 

คน*2วัน)ป็นงนิ 11,500 บาท

 -คา่ถา่ยอกสาร  1,000 บาท

24,000 อบต.

ตน้พธิ์

ตค62-กย63 24000 นางศริวิรรณ ฟุ้ง

พงษ์

รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

อ้ห บา้นรา

ปลอดลกูน ้ายงุลาย

1.พือ่ลดอัตราป่วยของรค

เข้ลอืดออก      

2.พือ่ลดความชกุชมุของลกูน ้า

ยงุลาย 

3.พือ่฿หป้ระชาชนตระหนักถงึ

ปัญหาของรคเข้ลอืดออก     

4.การมสีว่นร่วมของชมุชน

1.จัดท าครงการพือ่ขออนุมัติ

2.จัดตัง้คณะท างานระดับหมูบ่า้นระดับ

หมูบ่า้น จ านวน 9 หมูบ่า้น 

3.จัดท าผนปฏบิัตกิารละปฏบิัตติามผน

4.ประชมุ฿หค้วามรู้ก ่อสม.

5.จัดกจิกรรมรณรงค”์ป่ันก าจัดกอ่นกัด”

พือ่ควบคมุละก าจัดหลง่พาะพันธุ์

ลกูน ้ายงุลาย

6.สรุปผลการด านนิครงการ

อสม. 

อปท. ภาคี

ครอืขา่ยฯ

115  -คา่อาหารกลางวันคนละ 50

บาท × 115 คน x 2 ครัง้  ป็น

งนิ 11,500   บาท

 -คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่ 

จ านวน 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 

(25บาทX2มือ้ =50 บาท)

คนละ 50บาท × 115 คน x 2 

ครัง้  ป็นงนิ     11,500   บาท

 - คา่ป้ายประชาสมัพันธ ์  ป็น

งนิ 1,500   บาท

 - คา่ถา่ยอกสารบบส ารวจ/฿บ

ความรู ้  ป็นงนิ      700  บาท

 -คา่อาหารกลางวันคนละ 50

บาท × 115 คน x 2 ครัง้  ป็น

งนิ     11,500   บาท

 -คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่ 

จ านวน 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 

(25บาทX2มือ้ =50 บาท) คนละ

 50บาท × 115 คน x 2 ครัง้  

ป็นงนิ     11,500   บาท

 - คา่ป้ายประชาสมัพันธ ์  ป็น

งนิ  1,500   บาท

 - คา่ถา่ยอกสารบบส ารวจ/฿บ

26,500 อบต.

ตน้พธิ์

ตค62-กย63 26500 นางศริวิรรณ ฟุ้ง

พงษ์

รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

ครงการคนตน้

พธิร์่วม฿จ

ชว่ยหลอืผูป่้วย

บาหวานละ

ความดันลหติสงู

1.พือ่฿หผู้ป่้วยสามารถขา้ถงึ

บรกิารสาธารณสขุละสง่ตอ่

พือ่การวนิจิฉัยละการรักษาที่

ถกูตอ้ง

2.พือ่สง่สรมิการดูลกลุม่

ผูป่้วยรครือ้รังดยการมสีว่น

ของชมุชน

รอ้ยละ80

ของ

กลุม่ป้าหมา

ยเดรั้บการ

ตรวจรักษา

อยา่ง

ตอ่นื่องละ

มอีาหารชา้

รับประทาน

หลังตรวจ

ลอืด

1.ประชมุชี้จงละจง้ผู้กีย่วขอ้ง 

2.ประชาสมัพันธท์างหอ กระจายขา่วละ

จง้อสม. 

3.ตรวจบาหวานละ ความดันลหติผูป่้วย 

4.ผูป่้วยบาหวานละความดันลหติเด ้

รับประทานอาหารชา้ 

5.รายงานผลการด านนิงาน 

6.สรุปผลการด านนิงาน

ผูป่้วย 100 

คน

 -คา่อาหารชา้ 100 คน*50 

บาท 12 ดอืน

60,000 อบต.

ตน้พธิ์

ตค62-กย63 60000 นางพัชรนิทร ์เมง้ ิว้ รพ.

สต.

ตน้

พธิ1์

ผนงานการ

พัฒนาละสรา้ง

สรมิศักยภาพคน

เทยกลุม่สตรีละ

ด็กปฐมวัย

ฝ้าระวังหญงิชว่งตัง้ครรภ ์

คลอด ละหลังคลอดพือ่ลด

การตายของมารดาจากการ

ตัง้ครรภ์ละการคลอด

ลดอัตรา

ตายของ

มารดานอ้ย

กวา่ 15 ตอ่

สนการกดิ

มชีพี

1.ด านนิการชงิรุกคน้หาหญงิตัง้ครรภ฿์ห ้

มาฝากครรภก์อ่นอายคุรรภ1์2W ละฝาก

ครรภค์รบ 5 ครัง้ตามกณฑ์

2.นะน าการปฏบิัตตินองกห่ญงิตัง้ครรภ์

3.สง่ตอ่หญงิตัง้ครรภพ์บผดิปกติ

หญงิ

ตัง้ครรภ์

คลอด 

ละหลัง

คลอด

ภาย฿น  42

 วัน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกณุา  อาจ

สมัย

รพ.

สต.

หัวป่า

1.สง่สรมิ฿ห้ด็กจรญิตบิต

พัฒนาการสมวัยพรอ้มรยีนรู ้

ตามชว่งวัย              

2.สง่สรมิ฿หผู้ป้กครองมคีวาม

ตระหนักรู้รือ่งการลีย้งดูด็ก

อยา่งมคีณุภาพ

ด็กอาย ุ0-5

 ปีเดรั้บการ

คัดกรอง

พัฒนาการ

 > รอ้ยละ 90

1.จัดท าทะบยีนด็ก0-5ปี       

2.จัดกจิกรรมตรวจวัดพัฒนาการกับด็ก

กลุม่ป้าหมายทกุคนทีม่ารับบรกิารวัคซนี/

฿นศพดล./฿นชมุชน

3.การจัดกจิกรรมอบรม฿หค้วามรู้ก่

ผูป้กครอง

4.ตดิตามสงสยัลา่ชา้

5.กระตุน้TEDA4I ฿นรายทีพั่ฒนาการ

ลา่ชา้การสง่ตอ่มือ่พบ฿นรายทีผ่ดิปกติ

ด็กอาย ุ   

 0-5 ปี

59 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกณุา  อาจ

สมัย

รพ.

สต.

หัวป่า

131



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

1.สง่สรมิ฿ห้ด็กจรญิตบิต

พัฒนาการสมวัยพรอ้มรยีนรู ้

ตามชว่งวัย              

2.สง่สรมิ฿หผู้ป้กครองมคีวาม

ตระหนักรู้รือ่งการลีย้งดูด็ก

อยา่งมคีณุภาพ

ด็กอาย0ุ-5

 ปีทีค่ัด

กรองพัฒนา

 -การพบ

สงสยัลา่ชา้

รอ้ยละ20

1.จัดท าทะบยีนด็ก0-5ปี       

2.จัดกจิกรรมตรวจวัดพัฒนาการกับด็ก

กลุม่ป้าหมายทกุคนทีม่ารับบรกิารวัคซนี/

฿นศพดล./฿นชมุชน

3.การจัดกจิกรรมอบรม฿หค้วามรู้ก่

ผูป้กครอง

4.ตดิตามสงสยัลา่ชา้

5.กระตุน้TEDA4I ฿นรายทีพั่ฒนาการ

ลา่ชา้การสง่ตอ่มือ่พบ฿นรายทีผ่ดิปกติ

ประมาณ

20%ด็ก

อาย ุ0-5 ปี

(59*

20%)

=  12

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 นางสกณุา  อาจ

สมัย

รพ.

สต.

หัวป่า

1.สง่สรมิ฿ห้ด็กจรญิตบิต

พัฒนาการสมวัยพรอ้มรยีนรู ้

ตามชว่งวัย              

2.สง่สรมิ฿หผู้ป้กครองมคีวาม

ตระหนักรู้รือ่งการลีย้งดูด็ก

อยา่งมคีณุภาพ

ด็กอาย0ุ-5

 ปีทีม่ี

พัฒนาการ

สงสยัลา่ชา้

เดรั้บการ

ตดิตาม>

รอ้ยละ90

1.จัดท าทะบยีนด็ก0-5ปี       

2.จัดกจิกรรมตรวจวัดพัฒนาการกับด็ก

กลุม่ป้าหมายทกุคนทีม่ารับบรกิารวัคซนี/

฿นศพดล./฿นชมุชน

3.การจัดกจิกรรมอบรม฿หค้วามรู้ก่

ผูป้กครอง

4.ตดิตามสงสยัลา่ชา้

5.กระตุน้TEDA4I ฿นรายทีพั่ฒนาการ

ลา่ชา้การสง่ตอ่มือ่พบ฿นรายทีผ่ดิปกติ

ด็กอาย ุ 

0-5 ปีที่

พัฒนาการ

สงสยัลา่ชา้

(12*

90%)

=11

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 นางสกณุา  อาจ

สมัย

รพ.

สต.

หัวป่า

1.สง่สรมิ฿ห้ด็กจรญิตบิต

พัฒนาการสมวัยพรอ้มรยีนรู ้

ตามชว่งวัย              

2.สง่สรมิ฿หผู้ป้กครองมคีวาม

ตระหนักรู้รือ่งการลีย้งดูด็ก

อยา่งมคีณุภาพ

ด็ก0-5 ปีที่

พบ

พัฒนาการ

ลา่ชา้เดรั้บ

การกระตุน้

ดว้ยTEDA4I

 >รอ้ยละ 70

1.จัดท าทะบยีนด็ก0-5ปี       

2.จัดกจิกรรมตรวจวัดพัฒนาการกับด็ก

กลุม่ป้าหมายทกุคนทีม่ารับบรกิารวัคซนี/

฿นศพดล./฿นชมุชน

3.การจัดกจิกรรมอบรม฿หค้วามรู้ก่

ผูป้กครอง

4.ตดิตามสงสยัลา่ชา้

5.กระตุน้TEDA4I ฿นรายทีพั่ฒนาการ

ลา่ชา้การสง่ตอ่มือ่พบ฿นรายทีผ่ดิปกติ

ด็กอาย ุ 

0-5 ปีที่

พัฒนาการ

ลา่ชา้

(59*

15%)

=9

คน

ละ9

 คน

ตอ้ง

เด ้

กระตุน้

TEDA

4I>

70%

= 6

คน/

ผล

62=

1คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 นางสกณุา  อาจ

สมัย

รพ.

สต.

หัวป่า

พือ่สง่สรมิภชนาการด็ก

ปฐมวัยละ    พือ่สรา้งความ

รอบรูด้า้นภชนาการด็ก

ด็ก 0-5ปี 

สงูดสีมสว่น

ละสว่นสงู

ฉลีย่ทีอ่าย ุ

5 ปีรอ้ยละ65

1.ชัง่น ้าหนักวัดสว่นสงูด็กอาย ุ0-5ปี ทกุ 3

 ดอืน

2.ด็กทีพ่บความผดิปกตสิอบสวน

พฤตกิรรม,สอน฿หค้วามรู(้ด็ก/ผูป้กครอง/

ศพดล.)พรอ้มจา่ยยาสรมิธาตุหล็ก/MTV

 ละตดิตามทกุดอืน

ด็กอาย ุ

0-5 ปี

59 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกณุา  อาจ

สมัย

รพ.

สต.

หัวป่า

132



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานการ

พัฒนาละสรา้ง

สรมิศักยภาพคน

เทยกลุม่วัยรยีน

พือ่สง่สรมิ฿ห้ด็กวัยรยีน

ข็งรงละฉลาด รวมทัง้

สง่สรมิความรอบรูด้า้นสขุภาพ

ด็กอาย ุ

6-14ปี สงูดี

สมสว่น

1.ตรวจสขุภาพนักรยีน/ฝ้าระวังภาวะการ

จรญิตบิตทอมละ 1 ครัง้

2.จา่ยยาม็ดสรมิธาตุหล็กก่ด็กวัยรยีน

 ป.1-ป.6 

3.ประสาน ร.ร.ท ากจิกรรรมกปั้ญหา/

สง่สรมิสขุภาพนร.ชน่ภชนาการ/ออก

ก าลัง(ดดชอืก/ตน้ตาราง9 ชอ่ง)          

  

 4.สง่สรมิ/พัฒนาความรอบรูด้า้นสขุภาพ

(HL)

ด็กอาย ุ

6-14ปี

นร.ป

1-

6=45

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกณุา  อาจ

สมัย

รพ.

สต.

หัวป่า

ครงการรงรยีน

สขุภาวะ

1. พือ่฿หนั้กรยีน฿นรงรยีน

เดดู้ลสขุภาพ  สขุนสิยั  ละ

ออกก าลังกาย สม า่สมอ

2. พือ่฿หนั้กรยีน฿นรงรยีนมี

สขุภาพร่างกายสมบรูณ์ข็งรง

 ละมสีขุภาพจติทีด่ ี

3. พือ่฿หนั้กรยีนรงรยีนวัด

พรหมทพาวาสมทัีกษะการขา้

สงัคมทีด่ขี ึน้

1. >รอ้ยละ 

50ของ

นักรยีน

รงรยีนวัด

พรหมทพา

วาสมสีขุ

ภาวะทีด่ขี ึน้

2. >รอ้ยละ 

50ของ

นักรยีน

รงรยีนวัด

พรหมทพา

วาสมทัีกษะ

การขา้

สงัคมทีด่ขี ึน้

1. สนอครงการพือ่ขออนุมัติ

2. ประชมุคณะกรรมการรงรยีน จัดท า

ผนการด านนิงาน/กจิกรรมทีเ่ดก้ าหนดเว ้

3. ตรยีมวัสด ุอปุกรณ์ ละประสาน/

ตดิตอ่วทิยากร

4. ด านนิกจิกรรมออกก าลังกายอรบคิ

กับนักรยีนรงรยีนวัดพรหมทพาวาส

5. ด านนิกจิกรรมสรมิสรา้งสขุภาวะทาง

จติทีด่ ีดยสรมิสรา้งทักษะการขา้สงัคม

฿หก้ับนักรยีนรงรยีนวัดพรหมทพาวาส 

6. ด านนิการตามผนงาน/กจิกรรมของ

ตล่ะดอืน

7. ตดิตามประมนิสขุภาวะของนักรยีน

รงรยีนวัดพรหมทพาวาส

8.ประชมุคณะกรรมการรงรยีน พือ่

ประมนิผลการด านนิงาน พือ่กเ้ขพัฒนา

9. สรุปผลครงการ

10.รายงานผลด านนิการ฿หผู้ร้่วม

ครงการละจา้ของงบประมาณทราบ

1. นักรยีน

รงรยีน

วัดพรหม

ทพา

วาสชัน้

ประถมศกึษ

าปีที ่1-6 

จ านวน 45

 คน 

45 1. คา่อาหารวา่ง/ครือ่งดืม่

ประชมุกรรมการรงรยีน 10 

คนๆละ 30บาท จ านวน 2 ครัง้ 

ป็นงนิ 600 บาท 

2. คา่อาหารวา่ง/นม ฿หก้ับ

นักรยีนที่ขา้ร่วมกจิกรรมทกุ

อาทติย ์จ านวน 45 คนๆละ 30 

บาท จ านวน 10 ครัง้ ป็นงนิ  

13,500 บาท

3. คา่ตอบทนวทิยากรทีด่ านนิ

กจิกรรมออกก าลังกาย ครัง้ละ 

600 บาท จ านวน 7 ครัง้ ครัง้ละ 

1 ชัว่มง ป็นงนิ 4,200 บาท

4. คา่ตอบทนวทิยากรจัด

กจิกรรมสรมิสรา้งทักษะการขา้

สงัคม ครัง้ละ 600 บาท จ านวน 

3 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่มง ป็นงนิ 

1,800 บาท

5. คา่จา้งสรุปลม่ครงการ 500

 บาท   

6. จา้งหมาป้ายเวนลิจ านวน 1 

ผน่ๆละ 600 บาท ป็นงนิ 600

 บาท

22200 กอง

ทนุสปส

ชอบต.

รงชา้ง

ต.ค.62-

ก.ย.63

ครูอนามัย รงรยี

นวัด

พรหม

ทพา

วาส

ผนงานการ

พัฒนาละสรา้ง

สรมิศักยภาพคน

เทยกลุม่วัยรุ่น

1. พือ่฿หส้มาชกิ TO BE 

NUMBER ONE กดิคา่นยิม

ป็นหนึง่ดยเมพ่ึง่ยาสพตดิ    

         พือ่฿ห้ยาวชนเดรั้บ

ประสบการณ์ ละพิม่พนู

ทักษะจากการฝึกกปั้ญหา

พัฒนา EQ ทัง้ดว้ยตนอง ละ

จากกลุม่พือ่นวัยดยีวกัน

ระดับ

ความส าร็จ

การ

ขับคลือ่น

กจิกรรม To 

be number

 One(ทกุ

คบสอ.)

1. ก าหนดนยบาย

2. มคี าสัง่ต งตัง้คณะกรรมการ

ขับคลือ่นครงการร

3.รณรงค์ดยการ฿ชส้ือ่ละกจิกรรมพือ่

สรา้งกระสละรับสมัครสมาชกิอยา่ง

ตอ่นื่อง 4.สนับสนุนการจัดตัง้ชมรม TO  

BE NUMBER ONE 

 5.สนับสนุนการจัดตัง้ศนูย พือ่น฿จ TO 

BE NUMBER ONE 

ฐาน

ยาวชน

6-24ปี

242 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 นางสกณุา  อาจ

สมัย

รพ.

สต.

หัวป่า
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ครงการพัฒนา

ชมรมผูส้งูอายุ

ต าบลหัวป่า

1.พือ่฿หผู้ส้งูอายเุดร้วมกลุม่

ท ากจิกรรมเดม้ีอกาสพดูคยุ

พบปะสงัสรรค์ลกปลีย่น

ประสบการณ์

2.พือ่สง่สรมิ฿หผู้ส้งูอายเุดม้ี

สขุภาพกาย จติละสงัคมดขี ึน้

รูส้กึตนวา่ยังมคีณุคา่

3.พือ่฿หผู้ส้งูอายุ

เดรั้บการตดิตามยีย่ม

1. สนอครงการพือ่ขออนุมัติ

2. ประชมุคณะกรรมการชมรม จัดท า

ผนการด านนิงาน/กจิกรรมชมรม

3. ตรยีมวัสด ุอปุกรณ์ ละประสาน/

ตดิตอ่วทิยากร

4. ประชาสมัพันธ์ครงการ 

5. ด านนิการตามผนงาน/กจิกรรมชมรม

ทกุวันที ่13 ของตล่ะดอืน

6.อบรมพัฒนาทมีวทิยากรสนัทนาการ

7.กจิกรรมกลุม่ผูน้ าของสมาชกิชมรม ฿น

การฝึกท ายาหมอ่งน ้า/น ้ามันหอมละหย 

สมนุเพร ฿นพืน้ที่

8.ตดิตามยีย่ม/สอบถาม ประมนิ ละ

สง่สรมิสขุภาพบือ้งตน้ พือ่นสมาชกิ 

ชมรมผูส้งูอายทุีเ่มเ่ด้ขา้ร่วมกจิกรรม

ชมรมฯ

9.ประชมุคณะกรรมการชมรม พือ่

ประมนิผลการด านนิงาน พือ่กเ้ขพัฒนา

10.สรุปผลครงการ

11.รายงานผลด านนิการ฿หผู้ร้่วม

ครงการละจา้ของงบประมาณทราบ

1.สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

ต าบล หัว

ป่า 120 คน

120 1.คา่อาหารวา่ง/ครือ่งดืม่

ประชมุกรรมการชมรมฯ 15 คนๆ

ละ 30บาท จ านวน   3 ครัง้ ป็น

งนิ 1,350 บาท 

2.คา่จา้งหมาพาหนะ(รถยนต)์ 

น าผูส้งูอาย ุร่วมกจิกรรม จ านวน

 2คันๆ ละ 500บาท จ านวน 10 

ครัง้ ป็นงนิ 8,000 บาท

3.คา่อาหารวา่ง/ครือ่งดืม่ 

สมาชกิชมรมร่วมกจิกรรมทกุ

ดอืน จ านวน 60 คนๆละ30 บาท

 จ านวน 8 ครัง้ ป็นงนิ  14,400

 บาท

4.คา่ตอบทนวทิยากร฿หค้วามรู ้

ผูร้่วมชมรม 8 ครัง้ๆละ 1 

ชัว่มงๆละ 600บาท

ป็นงนิ 4,800บาท

5.คา่ตอบทนวทิยากรพัฒนา

ทมีสนัทนาการ 1 ครัง้ๆละ 5 

ชัว่มงๆละ 600บาท

จ านวน 2 คน ป็นงนิ 6,000บาท

6.คา่อาหารกลางวันกนน าทีม่า

อบรมสนัทนาการ จ านวน 10 

46950 กอง

ทนุสปส

ช.อบต.

รงชา้ง

ม.ค.- ก.ย. 

2563

ชมรมผูส้งูอาย ุ

ต าบลหัวป่า

ชมรม

ผูส้งูอา

ย ุ

ต าบล

หัวป่า

7.คา่อาหารวา่ง/ครือ่งดืม่ 

ตัวทนสมาชกิชมรมฝึกท ายา

หมอ่งน ้า/น ้ามันหอมละหย 

สมนุเพรทกุดอืนๆละ 10คนๆละ

30 บาท จ านวน 8 ครัง้ ป็นงนิ 

 2,400 บาท

8.วัสด฿ุชท้ ายาหมอ่งน ้า/น ้ามัน

หอมละหย ป็นงนิ  5,000 บาท

9.คา่จา้งหมาพาหนะตัวทน

กรรมการชมรมผูส้งูอาย ุยีย่ม

สมาชกิทีป่่วยตดิตยีงละขาด

ร่วมกจิกรรม จ านวน 10 คนๆละ

100บาท จ านวน 2 ครัง้ป็นงนิ 

2,000 บาท

10.วัสดสุ านักงาน฿ชท้ าสือ่ความรู ้

 ละอืน่ๆ ป็นงนิ 2,000 บาท
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

พือ่พัฒนาความรอบรูด้า้น

สขุภาพรือ่ง 3อ.3ส.ของ

ประชาชนกลุม่สีย่งDM/HT

ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิงาน

ประชาชน

กลุม่สีย่ง

DM/HTมี

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

รือ่ง 3 อ.3 

ส.

1.ส ารวจ/ท าทะบยีนกลุม่สีย่ง 

2.สรา้งบบ(฿ช้บบHLของกองสขุศกึษา)

                              3.ส ารวจ฿น

กลุม่ป้าหมาย         

4.ปรผล/วิคราะห์ยกกลุม่     

5.พัฒนา/กเ้ข ตามกลุม่ยอ่ยทีม่ปัีญหา  

สรา้งความรอบรู)้            6.ประมนิซ ้า/

ปรผล

กลุม่สีย่ง

DM/HT

253 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกณุา  อาจ

สมัย

รพ.

สต.

หัวป่า

ประชาชน

กลุม่สีย่ง

DM HT มี

พฤตกิรรม

การสง่สรมิ

สขุภาพละ

ป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์

ผนเทย

ละ

การพทย์

ทางลอืก

1.ส ารวจ/ท าทะบยีนกลุม่สีย่ง 

2.สสจ.สรา้งบบประมนิ           

3.ส ารวจ฿นกลุม่ป้าหมาย         

4.ปรผล/วิคราะห์ยกกลุม่     

5.พัฒนา/กเ้ข ตามกลุม่ยอ่ยทีม่ปัีญหา  

สรา้งความรอบรู)้ 

6.ประมนิซ ้า/ปรผล

กลุม่สีย่ง

DM/HT

253 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นายศริวิัฒน์  ฿จ

กวา้ง

รพ.

สต.

หัวป่า

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

พือ่ลดจ านวนผูป่้วย

รคบาหวานราย฿หมจ่ากกลุม่

สีย่งรคบาหวาน

ลดลงอัตรา

อบุัตกิารณ์

รคบาหวาน

จากกลุม่

สีย่ง .

กลุม่สีย่ง

ทัง้หมด 

7,386 คน

กลุม่สีย่งสงู

 1,043 คน 

กลุม่สีย่ง 

6,343 คน

1.จัดท าทะบยีนกลุม่สีย่งบาหวาน

2.ปรับปลีย่น3 อ.3 ส.

3.อสม.ตดิตามจาะระดับน ้าตาล฿นลอืด

฿หก้ลุม่สีย่งบาหวานทกุ 3 ดอืน

4.ตดิตามยีย่มบา้นละลงบันทกึขอ้มลู

สมดุประจ าตัวผูป่้วย

5.มรีูปบบการออกก าลังกายพือ่

ปรับปลีย่นพฤตกิรรม

6.ประมนิละบันทกึผลการตดิตามผล

ระดับน ้าตาล฿นปรกรมHosXP

กลุม่สีย่ง 80 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกณุา  อาจ

สมัย

รพ.

สต.

หัวป่า
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

1.ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

รคความดัน

ลหติสงู

จากกลุม่

สีย่ง 

.กลุม่สีย่ง

ทัง้หมด 

25,702 คน

(กลุม่สีย่ง

สงู 2,585 

คน กลุม่

สีย่ง 

23,117 คน)

1.จัดท าทะบยีนกลุม่สีย่งรคความดัน

ลหติสงู  สอบถาม/ส ารวจ/สอบสวน

พฤตกิรรม

2.ปรับปลีย่น3 อ.3 ส. สขุศกึษารายบคุคล

  ภาพพลกิ   3. จัดครือ่งวัดความดัน

ลหติ฿หก้ลุม่สีย่งวัดความดันลหติทีบ่า้น

4.ตดิตามยีย่มบา้นละลงบันทกึขอ้มลู

สมดุประจ าตัวผูป่้วย

5.มรีูปบบการออกก าลังกายพือ่

ปรับปลีย่นพฤตกิรรม฿ห้หมาะสมกับบรบิท

 ของกลุม่สีย่งอง (วลา/สถานที)่

6.ประมนิละบันทกึผลการตดิตามหา

คา่ฉลีย่ละบันทกึลงปรกรมHosXP  

ละ HDC

173 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกณุา  อาจ

สมัย

รพ.

สต.

หัวป่า

หมูบ่า้น/

ชมุชน

ตน้บบ

สขุภาพดี

1.น าสนอ/คนืขอ้มลู ฿น พชต.   

2.รับสมัคร/คัดลอืกหมูบ่า้นทีม่คีวามพรอ้ม

(ขอ้มลูผลการด านนิงาน รพ.สต.ประกอบ)

   

3.ผูน้ าชมุชน/กม./ประชาชนร่วมคดิกรอบ/

นวทางการด านนิงาน 4.ผูน้ าชมุชน/กม.

ประกาศป็นนยบาย/ธรรมนูญ               

   

5.ส ารวจ HL                         

6.ประมนิผล                         

7.รณรงค/์กจิกรรมสง่สรมิลดรค 

8.ประมนิผล/สรุป                 

9.นวทางพัฒนา/วทีลกปลีย่น  สง่ตอ่

หมูบ่า้นอืน่

หมูบ่า้น 1 หมู่ เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกณุา  อาจ

สมัย/

 นายตอ่พงษ์  ค า

คงศักดิ์

รพ.

สต.

หัวป่า

ประชากร

พศหญงิทีม่ี

 อาย ุ30-60

 ปี มกีารรับรู ้

ดา้นสขุภาพ

ละ Self 

Mornitoring

 การป้องกัน

รคมะร็ง

ปากมดลกู 

(กลุม่ป้าหมา

ย 49,453 

คน)

1.ส ารวจละขึน้ทะบยีนประชากรสตรอีายุ

 30-60ปี

2. วางผน/ตาราง/ตดิตอ่ จนท.สลับตรวจ

 ฿น คบสอ

3. จัดกจิกรรมรือ่งรคมะร็งปากมดลกู 

กส่ตรกีลุม่ป้าหมาย จ านวน 80 คน

4. รณรงคต์รวจรคมะร็งปากมดลกู 

฿ห้กส่ตรกีลุม่ป้าหมาย

5. สรุปประมนิผลการด านนิการ

หญงิทีม่ ี

อาย ุ30-60

 ปี

259 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกณุา  อาจ

สมัย

รพ.

สต.

หัวป่า

136



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ดย ประชากร

หญงิทีม่ ี  

อาย ุ30-60 

ปี มกีารรับรู ้

ดา้นสขุภาพ

ละ Self 

Mornitoring

 การป้องกัน

รคงมะร็ง 

ตา้นม

1.ส ารวจละขึน้ทะบยีนประชากรสตรอีายุ

 30-60ปี

2.฿หค้วามรู้รือ่งการตรวจมะร็งตา้นม

ดว้ยตนอง(รายกลุม่/รายบคุคล)

3.ประมนิทักษะการตรวจตา้นมดว้ย

ตนองของกลุม่ป้าหมาย ดยจา้หนา้ที่

สาธารณสขุ

4.สรุปผลการประมนิ

5.รายงานผลการประมนิ

หญงิทีม่ ี

อาย ุ30-60

 ปี

259     0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกณุา  อาจ

สมัย

รพ.

สต.

หัวป่า

ประชากร

ชายละ

หญงิทีม่อีายุ

 50-70 ปี มี

การรับรูด้า้น

สขุภาพละ

 Self 

Mornitoring

 การป้องกัน

รคมะร็ง

ล าเส ้

(กลุม่ป้าหมา

ย 61,607)

1.ส ารวจละขึน้ทะบยีนประชากรอาย ุ

50-70ปี

2.฿หค้วามรู้รือ่งมะร็งล าเส(้รายกลุม่/

รายบคุคล)

3.คัดกรองดย verbal                

4.สอนวธิีก็บอจุจาระ ดยจา้หนา้ที่

สาธารณสขุ กับผู้สีย่งจาก verbal 

5.สง่อจุจาระตรวจดยวธิ ีFittest 

6.จง้กลุม่สีย่ง/ผลอจุจาระผดิปกต ิพือ่

สอ่งกลอ้ง

7.สรุปผลการประมนิ

8.บันทกึผล/รายงานผล

9.ตดิตามการรักษา

ประชากร

ชายละ

หญงิทีม่ี

อาย ุ50-70

 ปีมกีาร

รับรูด้า้น

สขุภาพ

ละSelf 

Mornitorin

g การ

ป้องกัน

รคมะร็ง

ล าเส ้≥

รอ้ยละ 90

379 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกณุา  อาจ

สมัย

รพ.

สต.

หัวป่า

ผนงานการ

พัฒนาละสรา้ง

สรมิศักยภาพคน

เทยกลุม่วัยสงูอายุ

1.พือ่สง่สรมิ สนับสนุน฿ห ้

ผูส้งูอายุขา้ถงึหรอื฿ชน้วัตกรรม

 ละทคนลย฿ีนการดูล

ผูส้งูอายรุะยะยาวอยา่งสมอ

ภาคละทา่ทยีม จากทมีสห

สาขาวชิาชพี หน่วยบรกิารปฐม

ภมูิละรงพยาบาลสง่สรมิ

สขุภาพต าบลอยา่งตอ่นื่อง

ละสม า่สมอ ดยการมสีว่น

ร่วมของครอบครัว ชมุชน ละ

ทอ้งถิน่ พือ่฿หผู้ส้งูอายมุี

คณุภาพชวีติทีด่ ีอยู฿่นสงัคม

อยา่งมศีักดิศ์ร ี“สงัคมเทย 

สงัคมสงูวัย เมท่อดทิง้กัน”

ต าบลทีม่ี

ระบบการ

สง่สรมิ

สขุภาพดูล

ผูส้งูอายุ

ระยะยาว 

(Long Term

 Care) ฿น

ชมุชนผา่น

กณฑ์

1.ประมนิความสามารถ฿นการด านนิ

ชวีติประจ าวัน : ADL บง่กลุม่พือ่วาง

ผนการดูล 

2.จัดกลุม่/ศนูยด์ูลระยะยาวส าหรับ

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ

3.ด านนิงานชมรมผูส้งูอายคุณุภาพ

4.สนับสนุนจา้หนา้ที่ขา้รับการอบรม 

Care Manager

5.การจัดท าผนการดูลผูส้งูอายุ

รายบคุคล (Care plan)

6.นักบรบิาล(care  giver) ลงพืน้ทีบ่รกิาร

ผูท้ีม่ภีาวะพึง่พงิตาม Care plan

7.Care Manager ตดิตามก ากับนิทศการ

ท างานของ care giver

ผูส้งูอายทุี่

มภีาวะ

พึง่พงิ

9  -บรกิารดูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

พึง่พงิ จ านวน 9 ราย อัตรา

คา่จา้งหมา 1:3 =600 บาท/

ดอืน จ านวน 12 ดอืนป็น

จ านวนงนิ 21,600 บาท

- คา่จัดซือ้วัสดอุปุกรณ์ทาง

การพทย ์ละอปุกรณ์

ครือ่งชว่ยทีจ่ าป็น ป็นงนิ..

900. บาท

- คา่จัดซือ้ถงุมอื จ านวน 5  

กลอ่งๆละ 90 บาทป็นงนิ 450 

บาท

- คา่MASK จ านวน 5 กลอ่งๆละ 

450 บาท

- คา่วัสดอุืน่ๆทีจ่ าป็นผา้ออ้ม

ผู฿้หญผ่นืละ 12 บาทจ านวน 8

คน 7ดอืน ดอืนละ 30 วันป็น

งนิ 20,160  บาท

- คา่อปุกร์ครือ่ง฿ชอ้ืน่ๆ  รวมป็น

งนิทัง้ส ิน้ 2,340 บาท

45,000 งนิ

บ ารุง

ขอรับ

งนิ

อนคนื

จาก

อบต.

รงชา้ง

นางสกณุา  อาจ

สมัย

ทมี

มอืง

สงิห ์3

(รพ.

สต.

หัวป่า)

137



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

พัฒนาการบรกิาร

งานฝากครรภ ์

คลอดละหลัง

คลอด฿หเ้ด ้

คณุภาพ

1.งานฝากครรภ ์งานหอ้ง

คลอดละหลังคลอด฿หบ้รกิาร

เดถ้กูตอ้งตามมาตราฐานงาน

อนามัยม่ละด็ก

อัตราตาย

ของมารดา

นอ้ยกวา่ 15

 ตอ่สนการ

กดิมชีพี

1.พัฒนางานฝากครรภค์ณุภาพ               

      

- คัดกรองความสีย่ง฿นระยะตัง้ครรภ ์       

      

-จัดตัง้ High risk Pregnancy care 

manager   

-ชือ่มยงขอ้มลู  High risk Pregnancy ,

 Preterm , 4MD กับชมุชน ดย฿ช ้Smart

 COC พือ่ดูลตอ่นื่อง฿นชมุชนละสรา้ง

 Health literacy กห่ญงิตัง้ครรภ ์          

                  

2.พัฒนางานหอ้งคลอดคณุภาพ             

        

- คัดกรองหญงิตัง้ครรภ์รกรับละจัด

ระดับความรุนรงละ฿หก้ารดูลตาม

มาตรฐาน         

-ประมนิ competency ของพยาบาลหอ้ง

คลอด 1 ครัง้ / ปี

3.พัฒนาการดูลหลังคลอด฿นมารดาทีม่ี

ความสีย่ง

-สง่ตอ่ขอ้มลูการดูล฿นชมุชนดย฿ช ้

Smart COC

- ยีย่มหลังคลอดตามมาตรฐาน

หญงิ

ตัง้ครรภท์ี่

ฝากครรภ์

ละคลอด

ที่

รงพยาบา

ลสงิหบ์รุี

1,132

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

บญญพร ผอ่งค า

พันธ์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(คณะก

รรม

การ

อนามัย

ม่

ละ

ด็ก)

พัฒนาการด็กตาม

กณฑม์าตรฐาน

พัฒนาการด็กตามกณฑ์

มาตรฐาน ระดับ 5

พัฒนาการ

ด็กตาม

กณฑ์

มาตรฐาน 

ระดับ 5

1.ขับคลือ่นมหัศจรรย ์1,000 วันรกของ

ชวีติ ดว้ยการตดิตามยีย่มหญงิตัง้ครรภ์

,หญงิหลังคลอดละด็กรกกดิ ,การ

ประมนิภาวะภชนาการละประมนิ

พัฒนาการ฿นด็ก 0-5 ปี

2.สรา้งความตระหนักรู ้การลีย้งดูด็กดย

฿ชส้มดุบันทกึสขุภาพม่ละด็ก สง่สรมิ

พัฒนาการ ดว้ยกจิกรรมกนิ กอด ลน่ ลา่ 

 ฝ้าดฟัูน

3. ร่งคัดกรองพัฒนาการ ละสง่สรมิ

พัฒนาการด็กปฐมวัยตาม 4 ชว่งอายคุรบ

ตามป้าหมายทกุดอืน

4. สง่สรมิพอ่ม ่ผูป้กครอง฿ชคู้ม่อื DSPM

 ฿นการฝ้าระวัง คัดกรอง ละสง่สรมิ

พัฒนาการของด็กปฐมวัย 

5.฿หค้วามรู ้ครูศนุย์ด็กล็กรือ่งการ

สง่สรมิพัฒนาการละการประมนิ

พัฒนาการด็กปฐมวัยดว้ยคูม่อื DSPM    

6.฿หค้วามรู ้ อสม.รือ่งการสง่สรมิ

พัฒนาการละการประมนิพัฒนาการด็ก

ปฐมวัยดว้ยคูม่อื DSPM    

7.ประชมุคณะกรรมการงานอนามัยม่ละ

ด็กอ าภอมอืงสงิหบ์รุีรือ่งการจัดบรกิาร

ด็ก0-5ปี 143

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริพิร        

วจิารณ์ปรชีา

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

138



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ด็กอาย ุ0-5 ปี

เดรั้บการคัดกรอง

พัฒนาการ

ด็กอาย ุ0-5 ปีเดรั้บการคัด

กรองพัฒนาการ รอ้ยละ 90

ด็กอาย ุ0-5

 ปีเดรั้บการ

คัดกรอง

พัฒนาการ

1.จัดท าทะบยีนด็ก0-5ปี฿นพืน้ที฿่นชมุชน

        

2.ฝ้าระวังละสง่สรมิพัฒนาการด็ก0-5 

ปี฿นพืน้ที฿่นชมุชน฿ห้หมาะสมตามวัยดย

กระตุน้ละสง่สรมิ฿หผู้ป้กครองละผูดู้ล

ด็ก฿ชคู้ม่อืDSPMตัง้ตยีย่มหลังคลอด    

                      

3.คัดกรองพัฒนาการด็กกลุม่อาย ุ9 ดอืน

,18 ดอืน,30 ดอืน,42 ดอืนทกุคน฿น

ชมุชนทีรั่บผดิชอบ                                

4. ด านนิการตรวจพัฒนาการด็กชงิรุก

฿นชมุชน ดยประสาน อสม.฿นพืน้ที่

รับผดิชอบ            

5 .กระตุน้สง่สรมิพัฒนาการด็กสงสยั

พัฒนาการลา่ชา้ดย฿ชคู้ม่อืDSPMละ

ประมนิซ ้าภาย฿น 1 ดอืน                     

           

6.สง่ตอ่ด็กทีป่ระมนิซ ้าลว้พบวา่

พัฒนาการลา่ชา้฿หผู้้ชีย่วชาญพือ่รับการ

กระตุน้พัฒนาการดว้ยTEDA4I                

           

7.ก ากับตดิตามขอ้มลู฿น HDC

ด็ก0-5ปี 143

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริพิร        

วจิารณ์ปรชีา

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

ด็กอาย ุ0-5 ปี

เดรั้บการคัดกรอง

พัฒนาการพบ

สงสยัลา่ชา้

ด็กอาย ุ0-5 ปีเดรั้บการคัด

กรองพัฒนาการพบสงสยัลา่ชา้ 

รอ้ยละ 20

ด็กอาย ุ0-5

 ปีเดรั้บการ

คัดกรอง

พัฒนาการ

พบสงสยั

ลา่ชา้

1.จัดท าทะบยีนด็ก0-5ปี฿นพืน้ที฿่นชมุชน

        

2.ฝ้าระวังละสง่สรมิพัฒนาการด็ก0-5 

ปี฿นพืน้ที฿่นชมุชน฿ห้หมาะสมตามวัยดย

กระตุน้ละสง่สรมิ฿หผู้ป้กครองละผูดู้ล

ด็ก฿ชคู้ม่อืDSPMตัง้ตยีย่มหลังคลอด    

                      

3.คัดกรองพัฒนาการด็กกลุม่อาย ุ9 ดอืน

,18 ดอืน,30 ดอืน,42 ดอืนทกุคน฿น

ชมุชนทีรั่บผดิชอบ                                

4. ด านนิการตรวจพัฒนาการด็กชงิรุก

฿นชมุชน ดยประสาน อสม.฿นพืน้ที่

รับผดิชอบ            

5 .กระตุน้สง่สรมิพัฒนาการด็กสงสยั

พัฒนาการลา่ชา้ดย฿ชคู้ม่อืDSPMละ

ประมนิซ ้าภาย฿น 1 ดอืน                     

           

6.สง่ตอ่ด็กทีป่ระมนิซ ้าลว้พบวา่

พัฒนาการลา่ชา้฿หผู้้ชีย่วชาญพือ่รับการ

กระตุน้พัฒนาการดว้ยTEDA4I                

           

7.ก ากับตดิตามขอ้มลู฿น HDC

ด็ก0-5ปี 143

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริพิร        

วจิารณ์ปรชีา

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

139



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ด็กอาย ุ0-5 ปีที่

มพัีฒนาการสงสยั

ลา่ชา้เดรั้บการ

ตดิตาม

ด็กอาย ุ0-5 ปีทีม่พัีฒนาการ

สงสยัลา่ชา้เดรั้บการตดิตาม

รอ้ยละ90

ด็กอาย ุ0-5

 ปีทีม่ี

พัฒนาการ

สงสยัลา่ชา้

เดรั้บการ

ตดิตาม

1.จัดท าทะบยีนด็ก0-5ปี฿นพืน้ที฿่นชมุชน

        

2.ฝ้าระวังละสง่สรมิพัฒนาการด็ก0-5 

ปี฿นพืน้ที฿่นชมุชน฿ห้หมาะสมตามวัยดย

กระตุน้ละสง่สรมิ฿หผู้ป้กครองละผูดู้ล

ด็ก฿ชคู้ม่อืDSPMตัง้ตยีย่มหลังคลอด    

                     

3.คัดกรองพัฒนาการด็กกลุม่อาย ุ9 ดอืน

,18 ดอืน,30 ดอืน,42 ดอืนทกุคน฿น

ชมุชนทีรั่บผดิชอบ

4. ด านนิการตรวจพัฒนาการด็กชงิรุก

฿นชมุชน ดยประสาน อสม.฿นพืน้ที่

รับผดิชอบ

5 .กระตุน้สง่สรมิพัฒนาการด็กสงสยั

พัฒนาการลา่ชา้ดย฿ชคู้ม่อืDSPMละ

ประมนิซ ้าภาย฿น 1 ดอืน

 6.สง่ตอ่ด็กทีป่ระมนิซ ้าลว้พบวา่

พัฒนาการลา่ชา้฿หผู้้ชีย่วชาญพือ่รับการ

กระตุน้พัฒนาการดว้ยTEDA4I

 7.ก ากับตดิตามขอ้มลู฿น HDC

ด็ก0-5ปี 29คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริพิร        

วจิารณ์ปรชีา

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

ด็กอาย ุ0-5 ปีที่

พบพัฒนาการ

ลา่ชา้เดรั้บการ

กระตุน้ดว้ยTEDA4I

ด็กอาย ุ0-5 ปีทีพ่บพัฒนาการ

ลา่ชา้เดรั้บการกระตุน้ดว้ย

TEDA4Iรอ้ยละ 70

ด็กอาย ุ0-5

 ปีทีพ่บ

พัฒนาการ

ลา่ชา้เดรั้บ

การกระตุน้

ดว้ยTEDA4I

1.ตรวจพัฒนาการกับด็กกลุม่อาย ุ9 ดอืน

,18 ดอืน,30 ดอืน,42 ดอืนทกุคนทีม่า

รับบรกิารวัคซนี ละ฿นชมุชนทีรั่บผดิชอบ 

          

2 .กระตุน้สง่สรมิพัฒนาการด็กสงสยั

พัฒนาการลา่ชา้ดย฿ชคู้ม่อืDSPMละ

ตดิตามประมนิซ ้าภาย฿น 1 ดอืน           

         

3.มือ่ประมนิด็กสงสยัพัฒนาการลา่ชา้

ซ ้าลว้พบวา่ด็กพัฒนาการลา่ชา้สง่ขา้

รับการกระตุน้พัฒนาการดว้ยTEDA4I  

ภาย฿น 3 ดอืน  

4.ด็กทีต่ดิตามกระตุน้ดว้ย TEDA4I ลว้

ยังมพัีฒนาการเมส่มวัย฿หก้ระตุน้ตอ่ห

หรอืสง่ตอ่พบนักกจิกรรมบ าบัดละ

ผู้ชีย่วชาญฉพาะทาง                          

                          

5. ก ากับตดิตามขอ้มลู฿น HDC ละ

ตดิตามด็กทีย่ังเมเ่ดรั้บการกระตุน้พือ่

ขา้รับการกระตุน้

ด็ก0-5ปี 10คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

กสร สตีะระส ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

จติ

วช)
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ด็ก 0-5ปี สงูดสีม

สว่น ละสว่นสงู

ฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี

ด็ก 0-5ปี สงูดสีมสว่น ละ

สว่นสงูฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี รอ้ยละ 

65

ด็ก 0-5ปี 

สงูดสีมสว่น 

ละสว่นสงู

ฉลีย่ทีอ่าย ุ

5 ปี

1.จัดท าทะบยีนด็ก 0-5ปี ฿นพืน้ที่ละ

ปรับปรุงขอ้มลู฿น HDC ฿หต้รงกับความ

ป็นจรงิ        

2.สง่สรมิการลน่ละการออกก าลังกายที่

หมาะสมกับชว่งวัยด็ก

3. ขับคลือ่นมหัศจรรย ์1,000 วันรก

ของชวีติ ดว้ยการตดิตามยีย่มหญงิ

ตัง้ครรภ,์หญงิหลังคลอดละด็กรกกดิ

 ,การประมนิภาวะภชนาการละประมนิ

พัฒนาการ฿นด็ก 0-5 ปี 

4 .ตดิตามชัง่น ้าหนักวัดสว่นสงูด็กอายุ

0-5ปี ทกุ 3ดอืน

5.ประมนิภาวะการจรญิตบิต ป็น

รายบคุคลจง้ผูป้กครองทราบพรอ้มทัง้฿ห ้

ค านะน าการกนิอาหาร ปรมิาณพยีงพอ

ละหมาะสมกับภาวะการจรญิตบิต

6.ตดิตามประมนิด็กทีม่กีารจรญิตบิต

เมส่มสว่นซ ้า

7.สง่ตอ่ด็กทีม่ภีาวะภชนาการผดิปกติ

ปรกึษาพทย์

ด็ก 0-5 ปี 256 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริพิร        

วจิารณ์ปรชีา

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

ลด.อัตราการ

คลอดมชีพี ฿น

หญงิอาย ุ15-19 ปี

ลด.อัตราการคลอดมชีพี ฿น

หญงิอาย ุ15-19 ปี   2 ตอ่พัน

ลด.อัตรา

การคลอดมี

ชพี ฿นหญงิ

อาย ุ15-19 ปี

1.การจัดอบรมดา้นพศวถิศีกึษา สรมิ

ทักษะชวีติป้องกันปัญหา  ตัง้ครรภว์ัยรุ่น฿น

 รงรยีน

2.จัดบรกิาร฿หค้ าปรกึษาคลนิกิคูค่ดิมติรวัย

฿ส ส ารวจวิคราะหข์อ้มลูปัญหาตัง้ครรภ์

วัยรุ่น

3.การตดิตามการฝากครรภค์ณุภาพ฿นวัยรุ่น

4.ด านนิการสง่สรมิป้องกันการตัง้ครรภ์

ซ ้าดยนะน าการคมุก านดิบบกึง่ถาวร

5.ตดิตามยีย่มมว่ัยรุ่นพรอ้ม฿หค้ านะน า

฿นการลีย้งดบูตุร

6.สรุปผลการด านนิงานละวางผนกเ้ข

หญงิอาย ุ

15-19 ปี

257 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สริพิร        

วจิารณ์ปรชีา

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

141



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ลดอัตราการ

ตัง้ครรภซ์ ้า฿น

หญงิอายนุอ้ยกวา่

 20 ปี

ลดอัตราการตัง้ครรภซ์ ้า฿นหญงิ

อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี ลดลงรอ้ย

ละ 1.5

ลดอัตราการ

ตัง้ครรภซ์ ้า

฿นหญงิอายุ

นอ้ยกวา่ 20

 ปี

1.การจัดอบรมดา้นพศวถิศีกึษาละ 

สรมิทักษะชวีติป้องกันปัญหา  ตัง้ครรภ์

วัยรุ่น฿นชมุชน รงรยีน

2.จัดบรกิาร฿หค้ าปรกึษาคลนิกิคูค่ดิมติรวัย

฿ส ประชาสมัพันธ์กีย่วกับการคมุก านดิ

บบกึง่ถาวรฟร฿ีนกลุม่หญงิวัยรุ่นอายนุอ้ย

กวา่ 20 ปี                    

3.ส ารวจวิคราะหข์อ้มลูปัญหาตัง้ครรภ์

วัยรุ่นละการตัง้ครรภซ์ ้า฿นหญงิอายนุอ้ย

กวา่ 20 ปี

4.การตดิตามการฝากครรภค์ณุภาพ฿น

วัยรุ่นละ฿หค้ าปรกึษาหญงิตัง้ครรภอ์ายุ

นอ้ยกวา่ 20ปี

5.ด านนิการสง่สรมิป้องกันการตัง้ครรภ์

ซ ้าดยการคมุก านดิบบกึง่ถาวรหลัง

คลอดที่รงพยาบาลสงิหบ์รุกีอ่นกลับบา้น 

   

6.฿หบ้รกิารคมุก านดิบบกึง่ถาวร฿นหญงิ

ตัง้ครรภอ์ายนุอ้ยกวา่ 20 ปีทีม่ภีาวะทง้

บตุรหรอืตัง้ครรภเ์มพ่รอ้ม  ฿นวันทีม่ารับ

บรกิารทันที

7.ตดิตามยีย่มมว่ัยรุ่นพรอ้ม฿หค้ านะน า

฿นการลีย้งดบูตุรละการคมุก านดิ

หญงิอายุ

นอ้ยกวา่

20ปี

114

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

 พญ.วชิชลุดา 

ชาวน์วม

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(คลนิกิ

คูค่ดิ

มติร

วัย฿ส)

ผนงานสรา้ง

สรมิภมูคิุม้กันรค 

(EPI)

ลดอัตราป่วยของการกดิรคที่

ป้องกันดว้ยวัคซนี

1. วัคซนีทกุ

ชนดิยกวน้

 MMR 

มากกวา่ 

รอ้ยละ 90

7.จัดท าครงการละขอ้สนอครงการ

พรอ้มสรุบผนการดูลรายบคุคล พือ่

ขอรับการสนับสนุคา่฿ชจ้า่ยบรกิารดูล

ระยะยาวตอ่กองทนุหลักประกันสขุภาพ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล/ทศบาล

ด็ก 0-5 ปี 257 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 1 ตลุาคม 

62 - 

30 กันยายน

 63

นางจรีวรรณ 

บญุญฤทธิ์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

2. วัคซนี 

MMR 

มากกวา่ 

รอ้ยละ 95

3. วัคซนี 

นร. HPV 

มากกวา่ 

รอ้ยละ 95

4. วัคซนี 

นร. dT รอ้ย

ละ 95

7. จัดวทีลกปลีย่นรยีนรูก้ารดูล

สขุภาพผูส้งูอายรุะยะยาว CG CM  ทมีสห

วชิาชพี ละภาคีครอืขา่ย

นร.ป1, 

นักรยีน

นร.หญงิ 

ป.5

นร.หญงิ 

ป.6

1640 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 1 ตลุาคม 

62 - 

30 กันยายน

 63

นางจรีวรรณ 

บญุญฤทธิ์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

5.วัคซนี

เขห้วัด฿หญ่

฿นประชาชน

กลุม่สีย่ง

รอ้ยละ 85 

ของจ านวน

วัคซนีทีเ่ดรั้บ

8.มคีณะกรรมการกองทนุต าบล฿นการ

ขับคลือ่นการดูลผูส้งูอายรุะยะยาว

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 1 ตลุาคม 

62 - 

30 กันยายน

 63

นางจรีวรรณ 

บญุญฤทธิ์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

142



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

6.วัคซนีdT 

฿นผู฿้หญท่ี่

มอีายุ

20,30,40,50

,60,จนสิน้

อายเุข)

9.ตดิตามประมนิผลการด านนิงาน ผู฿้หญท่ีม่ี

อายลุง

ทา้ยดว้ย

ลข 0 

(20,30,40,

50,60,จน

สิน้อายเุข)

1164 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 1 ตลุาคม 

62 - 

30 กันยายน

 63

นางจรีวรรณ 

บญุญฤทธิ์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

รงรยีนตน้บบ

ดา้นสขุภาพ

พือ่฿ห้รงรยีน฿นขตพืน้ที่

รับผดิชอบมกีารด านนิงานตาม

กณฑม์าตรฐานรงรยีน

ตน้บบดา้นสขุภาพ

รงรยีน฿น

ขตพืน้ที่

รับผดิชอบ

ผา่นกณฑ์

การประกวด

รงรยีน

สรา้งสรมิ

พฤตกิรรม

ตามสขุ

บัญญัติ

หง่ชาตริะ

ดังจังหวัด 

อยา่งนอ้ย 1

 รงรยีน

ชี้จงนวทางการด านนิงานตามมาตรการ

 ละ฿หค้ าปรกึษานะน า

รงรยีน฿น

ขตพืน้ที่

รับผดิชอบ

1 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ธันวาคม 

2562-

กันยายน 

2563

วรัญธภรณ์ พทุธคณุ ทมี

มอืง

สงิห ์4

(วช

กรรม

สงัคม)

1 ระบบการสง่สรมิ

สขุภาพดูล

ผูส้งูอายรุะยะยาว 

(Long Term Care)

1. พือ่฿หผู้ส้งูอายเุดรั้บการ

ประมนิคัดกรอง เดรั้บบรกิาร

สง่สรมิสขุภาพดูลระยะยาว

ตาม ศักยภาพของผูส้งูอาย ุ

ขา้ถงึชดุสทิธปิระยชน์อยา่ง

ถว้นหนา้ละทา่ทยีม 

2. พือ่฿หผู้ส้งูอายทุีอ่ยู฿่น

ภาวะพึง่พงิ เดรั้บดูลจาก

ทมีสหสาขาวชิาชพี จากหน่วย 

บรกิารปฐมภมูิละรงพยาบาล

สง่สรมิสขุภาพระดับต าบล 

฿หบ้รกิารดูลดา้นสขุภาพถงึที่

 บา้นอยา่งตอ่นื่องละสม ่า

สมอตามปัญหาสขุภาพละ

ชดุสทิธปิระยชน์ดยการมสีว่น

ร่วม ของครอบครัว ชมุชนละ

ทอ้งถิน่ ผูส้งูอายมุคีณุภาพ

ชวีติทีด่ ีอยู฿่นสงัคมอยา่งมี

ศักดิศ์ร ีขา้ถงึบรกิารอยา่งถว้น

หนา้ละทา่ทยีม ป็นการ

สรา้งสงัคมหง่ความอือ้อาทร 

ละ สมานฉันท ์

3. สามารถลดภาระงบประมาณ

ต าบลทีม่ี

ระบบการ

สง่สรมิ

สขุภาพดูล

ผูส้งูอายุ

ระยะยาว 

(Long Term

 Care) ฿น

ชมุชนผา่น

กณฑ ์(8 

ต าบล)

1. ส ารวจผูส้งูอาย฿ุนพืน้ที ่ละประมนิ

การท ากจิวัตรประจ าวันดย฿ช้บบ

ประมนิคัดกรองความสามารถ฿นการ

ด านนิชวีติประจ าวันตามดัชนีบาร์ธลอดี

อล ละสรุปขอ้มลูผูส้งูอายทุีม่คีะนน

ประมนิ ADL ทา่กับหรอืนอ้ยกวา่ 11 ดย

จ านกป็น 4 กลุม่ ตามความตอ้งการ

บรกิารดา้นสาธารณสขุ จัดก็บป็น

ฐานขอ้มลูละบันทกึลง฿นปรกรม LTC 

กรมอนามัย      

2. สนับสนุนการด านนิงานชมรมผูส้งูอาย ุ 

                 

3. จัด฿หม้ผีูจั้ดการดูลผูส้งูอาย(ุCare 

manager)ผูดู้ลผูส้งูอาย(ุCare giver) 

หรอือาสาสมัครดูลผูส้งูอาย ุครอบคลมุ

ทกุต าบล 

 4. .มรีะบบการดูลผูท้ีม่ภีาวะพึง่พงิจาก

รงพยาบาลสูช่มุชน ดยผา่นปรกรม 

smart COC ละมกีารตดิตามยีย่มบา้น

ดยบคุลากรสาธารณสขุละทมีสหวชิาชพี

ต าบลทีม่ี

ระบบการ

สง่สรมิ

สขุภาพ

ดูล

ผูส้งูอายุ

ระยะยาว

8 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 มกราคม 63 -

ธันวาคม 63

นางพจนีย ์ ธนัค

รสมบัติ

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

143



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

การส ารวจสภาวะ

สขุภาพผูส้งูอายุ

กลุม่ตดิสงัคม

1.พือ่การสง่สรมิสขุภาพละ

ป้องกันรคส าหรับผูส้งูอายุ

2.พือ่การวางผน฿นการดูล

ชว่ยหลอืผูส้งูอาย ุพือ่฿ห ้

ผูส้งูอายสุามารถด านนิ

ชวีติประจ าวันเดอ้ยา่งมคีณุภาพ

รอ้ยละของ

ผูส้งูอายทุี่

เดรั้บการ

คัดกรอง

สภาวะ

สขุภาพ

1.ส ารวจละจัดท าทะบยีนรายชือ่

ผูส้งูอาย฿ุนขตทศบาลมอืงสงิหบ์รุี

2.฿หอ้สม.คัดกรองสภาวะสขุภาพผูส้งูอายุ

 10 รือ่ง

3.ประมนิคัดกรองผูส้งูอายตุาม

ความสามารถ฿นการประกอบกจิวัตร

ประจ าวัน (ADL) ฿นผูส้งูอายกุลุม่ตดิบา้น

ละผูส้งูอายกุลุม่ตดิสงัคม พือ่การดูล

ระยะยาว

4.บันทกึการคัดกรองสภาวะสขุภาพ

ผูส้งูอาย ุ฿นปรกรม Hosxp

5.สรุปรายงานส ารวจสภาวะสขุภาพละ

มาตรฐานสขุภาพทีพ่งึประสงคข์องผูส้งูอายุ

ผูส้งูอาย฿ุน

ขต

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

3,944

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 1 ตลุาคม 

62 - 

30 กันยายน

 63

วรรณอษุา รัตนา

สทิธิ์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

การคัดกรอง

สายตาผูส้งูอาย฿ุน

ขตทศบาลมอืง

สงิหบ์รุี

พือ่ปิดอกาส฿หผู้ส้งูอายเุด ้

ขา้รับการคัดกรองสายตา ละ

ขา้รับการรักษาอยา่งรวดร็ว

รอ้ยละของ

ผูส้งูอายทุี่

เดรั้บการ

คัดกรอง

สายตา

1.ส ารวจละจัดท าทะบยีนรายชือ่

ผูส้งูอาย฿ุนขตทศบาลมอืงสงิหบ์รุี

2.฿ห ้อสม.คัดกรองสายตาผูส้งูอาย ุบบ

งา่ย

3.จา้หนา้ทีว่ัดสายตาบบละอยีด (วัด 

VA with Pin hole) ฿นผูส้งูอายทุีผ่า่นการ

คัดกรองจาก อสม. ละสงสยัตอ้กระจก

4.บันทกึคา่ VA ฿นบบคัดกรอง ละ

บันทกึ฿น vision 2020

5.฿นกรณีที ่VA with PH 20/200 สงสยั

ตอ้กระจกชนดิสายตาลอืนราง (Low 

Vision Cataract) VA with PH นอ้ยกวา่

หรอืทา่กับ 20/400 สงสยัตอ้กระจกชนดิ

บอด (Blinding Cataract) สอบถามประวัต ิ

 รคประจ าตัว การพย้า การ฿ชย้าละลาย

ลิม่ลอืด การผา่ตัดตอ้กระจก

6.ประสานพยาบาลวชปฏบิัตติาหรอื

จา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบของรงพยาบาล 

พือ่นัดหมายการสง่ตอ่ผูป่้วยขา้รับการ

ผา่ตัด

ผูส้งูอายุ

กลุม่ตดิ

สงัคม

3,860

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 1 ตลุาคม 

62 - 

30 กันยายน

 63

วรรณอษุา รัตนา

สทิธิ์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

144



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

การทดสอบ

สมรรถภาพ

ผูส้งูอาย฿ุนขต

ทศบาลมอืง

สงิหบ์รุี

พือ่ประมนิสมรรถภาพการท า

หนา้ทีท่างกายตอ่การด ารง

ชวีติประจ าวัน

รอ้ยละของ

ผูส้งูอายทุี่

เดรั้บการ

ทดสอบ

สมรรถภาพ

1.ส ารวจขอ้มลูสภาวะสขุภาพผูส้งูอายุ

2.จัดท าฐานขอ้มลูผูส้งูอายุ

3.ประชาสมัพันธ์ละรวบรวมผูส้งูอาย฿ุน

การท ากจิกรรม

4.ตรวจสขุภาพร่างกายบือ้งตน้ ชัง่น ้าหนัก

 , วัดรอบอว , วัดความดันลหติ

5.กจิกรรมยดืหยยีดกลา้มนื้อ กอ่นการ

ทดสอบสมรรถภาพ

6.ทดสอบสมรรถภาพทางกาย พือ่ดคูวาม

ปลีย่นปลงสมรรถภาพร่างกายของ

ผูส้งูอาย ุ6 ฐาน

   ฐานที ่1 ลกุ-ยนื-น่ัง

   ฐานที ่2 ยกน ้าหนักขึน้ลง

   ฐานที ่3 ย า่ทา้ยกขา่สงู 2 นาที

   ฐานที ่4 น่ังกา้อี้ตะปลายทา้

   ฐานที ่5 มอืเขวห้ลังตะกัน

   ฐานที ่6 ลกุ-ดนิ-น่ัง เปกลับ 16 ฟตุ

7.บันทกึคา่฿นบบคัดกรองละ

ประมวลผลคา่฿นปรกรม

ผูส้งูอายุ

กลุม่ตดิ

สงัคม

3,860

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 1 ตลุาคม 

62 - 

30 กันยายน

 63

วรรณอษุา รัตนา

สทิธิ์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

ครงการสง่สรมิ

สภาวะสขุภาพ

ผูส้งูอายกุลุม่ตดิ

สงัคม ฿นขต

ทศบาลมอืง

สงิหบ์รุ ีปี 2563

1.พือ่สรมิสรา้งผูส้งูอายกุลุม่

ตดิสงัคมมคีวามรู ้ความขา้฿จ

กีย่วกับการดูลสขุภาพตนอง

2.พือ่สง่สรมิ฿หอ้าสาสมัคร

สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น (อส

ม.) มคีวามรู ้ความขา้฿จ

กีย่วกับการดูลละคัดกรอง

ผูส้งูอายสุามารถน าความรูเ้ป

ผยพร่เดอ้ยา่งหมาะสม

รอ้ยละของ

ผูส้งูอายุ

กลุม่ตดิ

สงัคมมี

ความรูค้วาม

ขา้฿จ฿น

การดูล

สขุภาพ

ตนอง

1.จัดท าผนพือ่สนอขออนุมัติครงการ

2.จัดประชมุจา้หนา้ทีท่ี่กีย่วขอ้ง ภาคี

ครอืขา่ยสขุภาพ฿นชมุชน ประธานชมุชน 

อาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น (อส

ม.) พือ่จง้ระบบการด านนิงาน รวบรวม

ขอ้มลูพือ่ร่วมกันก าหนดนวทาง฿นการ

ด านนิงานดา้นสง่สรมิสขุภาพผูส้งูอายุ

ร่วมกัน

3.ส ารวจจ านวนประชากรผูส้งูอายกุลุม่ตดิ

สงัคม฿นขตทศบาลมอืงสงิหบ์รุี

4.จัดครงการสง่สรมิสภาวะสขุภาพ

ผูส้งูอายกุลุม่ตดิสงัคม฿นขตทศบาล

มอืงสงิหบ์รุ ีปี 2563

   กจิกรรมที ่1 จัดอบรม฿หค้วามรู้ละ

พัฒนากนน าอาสาสมัครสาธารณสขุ

ประจ าหมูบ่า้น (อสม.) ฿นการคัดกรอง

สภาวะสขุภาพผูส้งูอายุละการดูล

สขุภาพผูส้งูอายกุลุม่ตดิสงัคม

   กจิกรรมที ่2 ส ารวจคัดกรองสภาวะ

สขุภาพผูส้งูอายกุลุม่ตดิสงัคมละทดสอบ

สมรรถภาพผูส้งูอายุ

ผูส้งูอายุ

กลุม่ตดิ

สงัคม

300 

คน

1.คา่จา้งหมาจัดท าคูม่อืการ

ดูลสขุภาพผูส้งูอาย ุป็นงนิ 

10,000 บาท

2.คา่จา้งหมาจัดท าผน่พับ

กีย่วกับการดูลสขุภาพผูส้งูอายุ

 ป็นงนิ 10,000 บาท

3.คา่วัสด ุอปุกรณ์ทีจ่ าป็น

ส าหรับจัดครงการ ป็นงนิ 

5,000 บาท

4.คา่อาหารวา่งพรอ้มครือ่งดืม่

ส าหรับกนน าอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้นที่ขา้

ร่วมกจิกรรมอบรม จ านวน 100 

คน x 2 มือ้ x 30 บาท ป็นงนิ 

6,000 บาท

5.คา่อาหารกลางวันส าหรับกน

น าอาสาสมัครสาธารณสขุประจ า

หมูบ่า้นที่ขา้ร่วมกจิกรรมอบรม 

จ านวน 100 คน x 1 มือ้ x 60 

บาท ป็นงนิ 6,000 บาท

74,800 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

1 ตลุาคม 

62 - 

30 กันยายน

 63

74,800 บาท วรรณอษุา รัตนา

สทิธิ์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

กจิกรรมที ่3 จัดอบรม฿หค้วามรูก้าร

สง่สรมิสขุภาพ฿นผูส้งูอายกุลุม่ตดิสงัคม

   - อาหารส าหรับผูส้งูอายุ

   - การสง่สรมิการออกก าลังกายผูส้งูอายุ

   - การดูลอารมณ์ละพัฒนาสมอง

ผูส้งูอายุ

   - การดูลฟันส าหรับผูส้งูอายุ

   - การรู้ทา่ทันขา่ว฿นสือ่ Social media

5.สรุปผลการด านนิงานสนอตอ่ผูบ้รหิาร

ละหน่วยงานสว่นกลางที่กีย่วขอ้ง

6.คา่ตอบทนวทิยากร฿หค้วามรู ้

฿นการคัดกรองสภาวะสขุภาพ

ผูส้งูอายุละการดูลสขุภาพ

ผูส้งูอายกุลุม่ตดิสงัคม จ านวน 6

 ชัว่มง x 600 บาท ป็นงนิ 

3,600 บาท

7.คา่อาหารวา่งพรอ้มครือ่งดืม่

ส าหรับผูส้งูอายกุลุม่ตดิสงัคมที่

ขา้ร่วมกจิกรรมอบรม จ านวน 

300 คน x 1 มือ้ x 30 บาท ป็น

งนิ 9,000 บาท

8.คา่ตอบทนวทิยากร฿หค้วามรู ้

การสง่สรมิสขุภาพ฿นผูส้งูอายุ

กลุม่ตดิสงัคม จ านวน 3 ชัว่มง x

 600 บาท x 14 ครัง้ ป็นงนิ 

25,200 บาท

0 0

ผนงานควบคมุ

ละป้องกันรค

เมต่ดิตอ่รือ้รัง 

ปีงบประมาณ 2563

1.พือ่฿หป้ระชาชนขา้ถงึ

บรกิารการตรวจคัดกรอง

รคบาหวานละความดัน

ลหติสงู฿หค้รอบคลมุ 

2.พือ่฿หป้ระชาชนมคีวามรู฿้น

การปฏบิัตติัวพือ่ป้องกันปัจจัย

สีย่งทีอ่าจท า฿ห้กดิรคเม่

ตดิตอ่รือ้รัง              

3.พือ่ลดอัตราการกดิผูป่้วย

รคบาหวานละความดัน

ลหติราย฿หมจ่ากกลุม่สีย่ง

1.ประชาชน

กลุม่ป้าหมา

ยเดรั้บการ

ตรวจคัด

กรอง

รคบาหวาน

ละความ

ดันลหติสงู

ที่

ครอบคลมุ≥

รอ้ยละ90

 2. อัตรา

อบุัตกิารณ์

รคบาหวาน

ละรค

ความดัน

ลหติสงู

จากกลุม่

สีย่งลดลง

฿หบ้รกิารชงิรุกพือ่คัดกรองรคบาหวาน

ละความดันลหติสงู฿นประชาชนอาย ุ15

 ปีขึน้เป 

  

ประชาชน

อาย ุ15 ปี

ขึน้เป

28,49

6 คน

1.คา่ชดุน ้าตาลทีป่ลายนิว้ (DTX)

 ชดุละ 6 บาท * 28,4960 คน =

 170,950 บาท                      

2.คา่ครือ่งวัดความดันลหติ

ลลดจิติัล ครือ่งละ 1600 

บาท*50ครือ่ง = 73,600 บาท   

     

3. คา่จา้งหมาผลติอกสาร 

20,000 บาท

264,550 งนิ

บ ารุง ปี

 2563 

(PP)

ตลุาคม 

2562-

กันยายน 

2563

ลลติา บญุงาม ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

ครงการฝ้าระวัง

รคความดัน

ลหติสงูดยวัด

ความดันลหติที่

บา้น

1.พือ่฿หป้ระชาชนกลุม่ปกติ

ควบคมุระดับความดันลหติเด ้

เม่ป็นกลุม่สีย่ง                    

    

2.พือ่฿หป้ระชาชนกลุม่สีย่ง

ควบคมุระดับความดันลหติเด ้

เม่ป็นกลุม่ป่วยราย฿หม่

1.ประชาชน

กลุม่ปกติ

ละกลุม่

สีย่งรค

ความดัน

ลหติสงู

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม 

ครอบคลมุ ≥

 รอ้ยละ90

ประชาชน฿นชมุชนวัดพรหมสาครเดรั้บการ

วัดความดันลหติรับการวัดความดันลหติ

 มกีารปรับปลีย่นพฤตกิรรมทีบ่า้นพือ่ฝ้า

ระวังละ เดรั้บการตรวจวัดความดัน

ลหติซ ้า

จ านวน

หลังคา

รอืน

ชมุชนวัด

พรหม

สาคร มี

ประชาชน

อาย ุ15 ปี

 จ านวน 

1,037 คน

500

หลังค

ารอืน

1.คา่ครือ่งวัดความดันบบ

ดจิติอล จ านวน 500 ครือ่ง

ครือ่งละ 1,550 บาท  =  

775,000 บาท      

2.สมดุบันทกึระดับความดัน

ลหติ จ านวน 500 ลม่ลม่ละ 

50 บาท=25,000บาท

800,000 งนิ

มลูนธิ ิ

หลวง

พอ่จรัญ

ฯ

ตลุาคม 

2562-

กันยายน 

2563

1.บญญาภา ปาน

นียม        2.ลลิ

ตา บญุงาม

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานควบคมุ

ละป้องกันรค

เมต่ดิตอ่ทีส่ าคัญ

ปีงบประมาณ2563

1.พือ่฿หป้ระชากร

กลุม่ป้าหมายเดรั้บการตรวจ

คัดกรองรคมะร็งปากมดลกู     

2.พือ่ลดอัตราการกดิ

รคมะร็งปากมดลกู

1.ประชากร

หญงิทีม่ ี

อาย ุ30-60 

ปี เดรั้บการ

ตรวจ

คัดกรอง

มะร็งปาก

มดลกู

มากกวา่รอ้ย

ละ 20

2.ประชากร

หญงิทีม่ี

ตรวจมะร็ง

ปากมดลกู  

พบความ

ผดิปกติ

เดรั้บการสง่

ตอ่ละรับ

การรักษา

รอ้ยละ 100 

          3.

อัตรา

อบุัตกิารณ์

1.฿หบ้รกิารตรวจคัดกรองมะร็งปากมดลกู

ดว้ยวธิ ีPap smear ฿นประชากรหญงิอาย ุ

30-60 ปี

 2.ประชากรหญงิทีต่รวจมะร็งปากมดลกู 

 พบความผดิปกตเิดรั้บการสง่ตอ่พทย์

ตรวจละรักษารอ้ยละ 100  

ประชากร

หญงิทีม่ี

อาย ุ30-60

 ปี

2469 เม฿่ชง่บประมาณ 0 0 ตค.2562-

กย.2563

0 นางนุชนันท ์ออ

อกมน

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

ประชากรพศ

หญงิทีม่ ีอาย ุ

30-60 ปี มกีาร

รับรูด้า้นสขุภาพ

ละ Self 

Mornitoring การ

ป้องกันรคมะร็ง

ปากมดลกู

1.พือ่฿หป้ระชากร

กลุม่ป้าหมายมคีวามรู ้

รคมะร็งปากมดลกูละ

สามารถดูลตนองเด้พือ่

ป้องกันการกดิรค

1.ประชากร

พศหญงิทีม่ี

 อาย ุ30-60

 ปี มกีารรับรู ้

ดา้นสขุภาพ

ละ Self 

Mornitoring

 การป้องกัน

รคมะร็ง

ปากมดลกู

1.฿หค้วามรู้รือ่งรคมะร็งปากมดลกู ก่

สตรกีลุม่ป้าหมาย ละสรา้งความ

ตระหนัก฿นการดูล ป้องกันรคมะร็งปาก

มดลกู

ประชากร

หญงิทีม่ี

อาย ุ30-60

 ปี

2469 เม฿่ชง่บประมาณ 0 0 ตค.2562-

กย.2563

0 นางนุชนันท ์ออ

อกมน

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานควบคมุ

ละป้องกันรค

เมต่ดิตอ่ทีส่ าคัญ

ปีงบประมาณ2563

1.พือ่฿หป้ระชากร

กลุม่ป้าหมายเดรั้บการตรวจ

คัดกรองรคมะร็งตา้นม  

2.พือ่ลดอัตราการกดิ

รคมะร็งตา้นม

1.ประชากร

หญงิทีม่ ี

อาย ุ30-70 

ปี เดรั้บการ

ตรวจคัด

กรองมะร็ง

ตา้นม   

มากกวา่รอ้ย

ละ 90        

      

2.ประชากร

หญงิทีม่ี

ตรวจมะร็ง

ตา้นม  พบ

ความ

ผดิปกติ

เดรั้บการสง่

ตอ่ละรับ

การรักษา

รอ้ยละ 100 

              

3.อัตรา

อบุัตกิารณ์

1.฿หบ้รกิารตรวจคัดกรองมะร็งตา้นม

ดว้ยการตรวจตา้นม ฿นประชากรหญงิอายุ

 30-70 ปี

2.ประชากรหญงิทีม่ตีรวจตา้นมพบความ

ผดิปกตเิดรั้บการสง่ตอ่ละรับการรักษา    

                                                       

                                                       

               

ประชากร

หญงิทีม่ี

อาย ุ30-70

 ปี

3321 คา่ตอบทนบันทกึขอ้มลูนอก

วาลราชการ 2คน*7วัน*420บาท

5880 งนิ

บ ารุงปี

2563(P

P)

ตค.2562-

กย.2563

5880 นางนุชนันท ์ออ

อกมน

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

ประชากรหญงิทีม่ี

   อาย ุ30-70 ปี 

มกีารรับรูด้า้น

สขุภาพละ Self 

Mornitoring การ

ป้องกันรคงมะร็ง

 ตา้นม

1.พือ่฿หป้ระชากร

กลุม่ป้าหมายมคีวามรู ้

รคมะร็งตา้นมละสามารถ

ดูลตนองเด้พือ่ป้องกันการ

กดิรค

3.ประชากร

หญงิทีม่อีายุ

 30-70 ปี มี

การรับรูด้า้น

สขุภาพละ

 Self 

Mornitoring

 การป้องกัน

รคงมะร็ง  

  ตา้นม ≥

รอ้ยละ 90

1. ฿หค้วามรู้รคมะร็งตา้นมละสรา้ง

ความตระหนักรือ่งการดูลความผดิปกติ

ของตา้นมละสอนการตา้นมดว้ยตนอง 

(BSE)

2.ประมนิทักษะการตรวจตา้นมดว้ย

ตนองของกลุม่ป้าหมาย ดยจา้หนา้ที่

สาธารณสขุ

ประชากร

หญงิทีม่ี

อาย ุ30-70

 ปี

3321 เม฿่ชง่บประมาณ 0 0 ตค.2562-

กย.2563

 - นางนุชนันท ์ออ

อกมน

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

ประชากรชายละ

หญงิทีม่อีาย ุ

50-70 ปี มกีาร

รับรูด้า้นสขุภาพ

ละ Self 

Mornitoring การ

ป้องกันรคมะร็ง

ล าเส ้

1.พือ่฿หป้ระชากร

กลุม่ป้าหมายมคีวามรู ้

รคมะร็งล าเส้ละสามารถ

ดูลตนองเด้พือ่ป้องกันการ

กดิรค

ประชากร

ชายละ

หญงิทีม่อีายุ

 50-70 ปี มี

การรับรูด้า้น

สขุภาพละ

 Self 

Mornitoring

 การป้องกัน

รคมะร็ง

ล าเส ้ ≥

รอ้ยละ 90

1.฿หค้วามรู้รือ่งรคมะร็งล าเสป้ระชากร

ป้าหมายละสรา้งความตระหนัก฿นการ

ดูล ป้องกันรคมะร็งล าเส ้

ประชากร

ชายละ

หญงิทีม่ี

อาย ุ30-70

 ปี

3194 เม฿่ชง่บประมาณ 0 0 ตค.2562-

กย.2563

 - นางนุชนันท ์ออ

อกมน

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานควบคมุ

ละป้องกันรค

เมต่ดิตอ่ทีส่ าคัญ

ปีงบประมาณ2563

1.พือ่฿หป้ระชากร

กลุม่ป้าหมายเดรั้บการตรวจ

คัดกรองรคมะร็งล าเส ้

2.พือ่ลดอัตราการกดิ

รคมะร็งล าเส ้

1.ประชากร

ชายละ

หญงิทีม่อีาย ุ

50-70 ปี 

เดรั้บการ

ตรวจคัด

กรองมะร็ง

ล าเส ้

มากกวา่รอ้ย

ละ  90 

2.ประชากร

ชายละ

หญงิทีม่อีาย ุ

50-70 ปีทีม่ี

ตรวจมะร็ง

ล าเสพ้บ

ความ

ผดิปกติ

เดรั้บการสง่

ตอ่พทย์

ตรวจละ

รักษารอ้ยละ

 100

1.กลุม่ป้าหมายเดรั้บการตรวจคัดกรอง

มะร็งล าเสด้ว้ยวาจา(verbal screening)  

                                                      

     2.กลุม่ป้าหมายทีค่ัดกรองวาจา 

(verbal screening) มคีวามสีย่งสงูเดรั้บ

การก็บอจุจาระสง่ตรวจมะร็งล าเส฿้หญ่

ละล าเสต้รงดว้ยวธิ ีFit Test                

    

3.กลุม่ป้าหมายทีต่รวจมะร็งล าเส฿้หญ่

ละล าเสต้รงดว้ยวธิ ีFit Test พบความ

ผดิปกตเิดรั้บการสง่ตอ่ละรับการรักษา

ประชากร

ชายละ

หญงิทีม่ี

อาย ุ50-70

 ปี

3,194 คา่ชดุตรวจFit test ชดุละ 20

บาท x 1500 ชดุ

30,000 งนิ

บ ารุงปี

2563

(PP)

ตค.2562-

กย.2563

นางนุชนันท ์ออก

มน

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

ผนงานควบคมุ

ละป้องกันรค

เมต่ดิตอ่ทีส่ าคัญ

ปีงบประมาณ2563

พือ่พัฒนาศักยภาพอสม.

ร่วมกับอบรมอสม.หมอประจ า

บา้น฿นการคัดกรองรคมะร็ง

ปากมดลกู มะร็งตา้นมละ

มะร็งล าเส ้

1.ประธานอ

สม.ระดับ

หมูบ่า้น/

ชมุชน 

เดรั้บการ

อบรมหลัด

สตูรอสม.

หมอประจ า

บา้น รอ้ยละ

100   

2.กนน า

อสม.เดรั้บ

การพัฒนา

ศักยภาพ

ความรู้รือ่ง

รคมะร็ง 

หมูบ่า้น/

ชมุชนละ 1 

คน

1.ประธานอสม.ระดับหมูบ่า้น/ ชมุชน 

เดรั้บการอบรมหลักสตูรอสม.หมอประจ า

บา้น฿นการฝ้าระวัง ป้องกัน ละคัดกรอง

ความสีย่งรคมะร็งปากมดลกู มะร็งตา้

นมละมะร็งล าเส ้

2.กนน าอสม.เดรั้บการถา่ยทอดความรู ้

จากอสม.หมอประจ าบา้นละจา้หนา้ที่

สาธารณสขุ฿นการฝ้าระวัง ป้องกัน ละ

คัดกรองความสีย่งรคมะร็งปากมดลกู

ละมะร็งล าเส ้

1.

ประธานอ

สม.ระดับ

หมูบ่า้น/

ชมุชน

2.กนน า

อสม.

28    

   

เม฿่ชง่บประมาณ   (สสจ.เดรั้บ

งบประมาณจากสบส.ขต4 

จัดการอบรมรวมทัง้จังหวัด)  

0 0 ตค.2562-

กย.2563

นางนุชนันท ์ออก

มน

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

งานบรกิารผูต้ดิ

ชือ้อชเอว/ีผูป่้วย

อดส์

พือ่฿หป้ระชากรกลุม่สีย่ง

เดรั้บตรวจคัดกรองรคตดิตอ่

ทางพศสมัพันธ์

รอ้ยละของ

ผูรั้บบรกิาร

เดรั้บการ

ตรวจลอืด

พือ่คน้หา

รค

2.รอ้ยละ

ของผูป่้วย

เดรั้บการ

รักษาละ

ตดิตามผู ้

สมัผัสรค

1.บรกิารตรวจคัดกรองรคตดิตอ่ทาง

พศสมัพันธ฿์นประชากรกลุม่สยีงละผู ้

สมัผัสรค

2.บรกิาร฿หค้ าปรกึษาทางการพทย์ละ

สงัคม

3.บรกิารตดิตามยีย่มผูป่้วยทีบ่า้น/จดุนัด

พบ              

4.บรกิารสง่สรมิการ฿ชถ้งุยางอนามัย       

  

5.ส ารวจละตดิตามยีย่มสถานบรกิารทาง

พศ 

6.รณรงค฿์หค้วามรู้รือ่งรคตดิตอ่ทาง

พศสมัพันธ ์         

7.จัดกจิกรรม VCT Mobile กลุม่ MSM

ประชากร

กลุม่สีย่ง 

ละผู ้

สมัผัสรค

20 1.คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่จัด

กจิกรรมกลุม่ 20 คนๆ ละ 25 

บาท จ านวน3 ครัง้ ป็นงนิ 

1,500 บาท 

2. คา่วัสด/ุอปุกรณ์จัดกจิกรรม 

2,000 บาท 

3.คา่ตอบทนนอกวลา ตดิตาม

ยีย่มหลง่สถานบรกิารทางพศ

 1,600 บาท            

4.จัดซือ้สารหลอ่ลืน่  จ านวน 

1,000 ซอง x 6 บาท ป็นงนิ 

6,000 บาท

5.จัดซือ้ถงุยางอนามัยขนาด 52

 นิว้ จ านวน 80 กลอ่ง x  275 

บาท ป็นงนิ 22,000 บาท

33,100 งบ

ป้องกนั

การตดิ

ชือ้ 

HIV

1 ตลุาคม 

62 - 

30 กันยายน

 63

นางสาวกัลยา 

คันธอลุศิ

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

อาหารสดละ

อาหารปรรูปที่

เดรั้บการ

ตรวจสอบจาก

ตลาด รา้นช า 

รา้นอาหาร ผง

ลอยจ าหน่าย

อาหาร สถานที่

ผลติ/จ าหน่าย

อาหาร เด ้

มาตรฐานตาม

กณฑท์ีก่ าหนด 

3,400 ตัวอยา่ง 

(2ครัง้ตอ่ปี)

พือ่ป็นการฝ้าระวัง ละตรวจ

ประมนิมาตรฐานอาหารสด

ละอาหารปรรูปจากตลาด 

รา้นช า รา้นอาหารละผงลอย

฿นขตพืน้ทีรั่บผดิชอบ

ตลาด รา้น

ช า 

รา้นอาหาร

ละผง

ลอย฿นขต

พืน้ที่

รับผดิชอบ

ตรวจประมนิอาหารสด อาหารปรรูปจาก

ตลาด รา้นช า รา้นอาหาร ผงลอย

จ าหน่ายอาหาร สถานทีผ่ลติ/จ าหน่าย

อาหาร฿นขตพืน้ทีรั่บผดิชอบ 2 ครัง้/ปี

อยูร่ะหวา่ง

การส ารวจ

คา่ตอบทนนอกวลาราชการ 

16.30-20.30 น. ตรวจประมนิ

รา้นอาหาร/ผงลอย฿นขตพืน้ที่

รับผดิชอบ จ านวน 7วัน * 3คน *

 120บาท

2,520 งนิ

บ ารุง

รงพยา

บาล

สงิหบ์รุี

ธันวาคม 

2562-

กันยายน 

2563

วรัญธภรณ์ พทุธคณุ ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

อาหารสดละ

อาหารปรรูปที่

เดรั้บการ

ตรวจสอบ เด ้

มาตรฐานตาม

กณฑท์ีก่ าหนด

พือ่฿หผู้บ้ริภคเดรั้บอาหารทีม่ี

ความปลอดภัยป็นเปตาม

กณฑท์ีก่ าหนด

รอ้ยละของ

อาหารสด

ละอาหาร

ปรรูปที่

เดรั้บการ

ตรวจสอบ 

เด ้

มาตรฐาน

ตามกณฑ์

ทีก่ าหนด

ด านนิการก็บตัวอยา่งละตรวจสอบ

อาหารสดละอาหารปรรูป

ตัวอยา่ง

อาหารสด

ละ

อาหารปร

รูป

1.ชดุทดสอบคลฟิอรม์

บคทีรยี(SI2) 5 กลอ่งๆละ 

1,000 บาท ป็นงนิ 5,000 บาท

                                  2. 

ชดุตรวจสารปนป้ือน 6 ชนดิ     

                       2.1 ฟอรม์าลนี

 1test/1ชดุ จ านวน 255 ชดุๆ 50

 บาท ป็นงนิ 12,750 บาท   

2.2 ชดุตรวจสารฟอกขาว 

50test/ 1ชดุ จ านวน 17 ชดุๆละ

 130 บาท ป็นงนิ 2,210 บาท  

 2.3 ชดุตรวจสารกันรา 

50test/1ชดุ จ านวน 17 ชดุๆละ 

330 บาท ป็นงนิ 5,610 บาท 

2.4 ชดุตรวจสารบอรกซ ์

50test/1ชดุ จ านวน 17 ชดุๆละ 

230 บาท ป็นงนิ 3,910 บาท 

2.5 ชดุตรวจยาฆา่มลง 

10test/1ชดุ จ านวน 23 ชดุๆละ 

900บาท ป็นงนิ 20,700 บาท 

2.6 ชดุตรวจน ้ามันทอดซ ้า 

25test/1ชดุ จ านวน 17 ชดุๆละ 

1,000 บาท ป็นงนิ 17,000 

67,180 งนิ

บ ารุง

รงพยา

บาล

สงิหบ์รุี

ธันวาคม 

2562-

กันยายน 

2563

วรัญธภรณ์ พทุธคณุ ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

อาหารสดละ

อาหารปรรูปที่

เดรั้บการ

ตรวจสอบ เด ้

มาตรฐานตาม

กณฑท์ีก่ าหนด

พือ่฿หผู้บ้ริภคเดรั้บอาหารทีม่ี

ความปลอดภัยป็นเปตาม

กณฑท์ีก่ าหนด

รอ้ยละของ

อาหารสด

ละอาหาร

ปรรูปที่

เดรั้บการ

ตรวจสอบ 

เด ้

มาตรฐาน

ตามกณฑ์

ทีก่ าหนด

ด านนิการก็บตัวอยา่งละตรวจสอบ

อาหารสดละอาหารปรรูป

ตัวอยา่ง

อาหารสด

ละ

อาหารปร

รูป

 - เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางอารรัีตน์  ตาระ

กษ

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ภสชั

กรรม)

ตรวจ/นะน า รา้น

ช า ตูน้ ้าหยอด

หรยีญละประปา

หมูบ่า้น (คลิ

ฟอรม์)

พือ่฿หป้ระชาชนเดด้ืม่ละ฿ช ้

น ้าทีส่ะอาดละปลอดภัย

ตรวจ/

นะน า รา้น

ช า 

ตูน้ ้าหยอด

หรยีญละ

ประปา

หมูบ่า้น (ค

ลฟิอรม์) 

100 %

1. ส ารวจจ านวนตูน้ ้าหยอดหรยีญ ละ

ประปาหมูบ่า้น

2. ก็บตัวอยา่งน ้าทีตู่น้ ้าหยอดหรยีญ 

ละประปาหมูบ่า้น

3. ทดสอบตัวอยา่งน ้าดย฿ชช้ดุทดสอบ

คลฟิอรม์฿นน ้าละน ้าข็ง

4. สรุปผลการทดสอบตัวอยา่งน ้า

ตัวอยา่ง

น ้าทีตู่น้ ้า

หยอด

หรยีญ

ละ

ประปา

หมูบ่า้น

353 

ตัวอย่

าง

ชดุทดสอบคลฟิอรม์฿นน ้าละ

น ้าข็ง จ านวน 23 ชดุ x 920 

บาท ป็นงนิ 21,160 บาท 

( หมายหต ุ1 ชดุตรวจเด ้20 

ตัวอยา่ง)

21,160 งนิ

บ ารุง  

 ปี 

2563 

(PP)

ม.ค. - ก.ย.

 63

นางอารรัีตน์  ตาระ

กษ

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ภสชั

กรรม)

151



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ครงการชมรมดี

วถิบีา้น (ชมรม

ผูส้งูอาย)ุ

1.พือ่พัฒนาชมรมผูส้งูอายุ

ทศบาลมอืงสงิหบ์รุ฿ีหม้ี

มาตรฐาน 

2. พือ่฿หผู้ส้งูอายเุดรั้บความรู ้

 ทักษะการดูล สขุภาพกาย฿จ

ที่หมาะสม      

3. พือ่฿หส้มาชกิเดพ้บปะ

ลกปลีย่นประสบการณ์ ฿น

การ฿ชช้วีติ

1.บรรยาย฿หค้วามรู้บบองคร์วม 

2. สาธติการออกก าลังกายยอ้นยคุ 

3. ลกปลีย่นประสบการณ์ละองคค์วามรู ้

           

4. น าขอ้มลูมาวิคราะหผ์ลจัดกกิรรมครัง้

ตอ่เป

สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอาย ุ

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

490 1.คา่อาหารวา่งพรอ้มครือ่งดืม่ 

จ านวน 80 คนๆละ 30 บาท 

จ านวน 1 มือ้ 7 ครัง้ ป็นงนิ 

16,800 บาท  

2..คา่ตอบทนวทิยากรบรรยาย 

2 ชม.ๆ 600 บาท 7 ครัง้ป็นงนิ

 8,400 บาท

3.คา่จัดท าป้ายครงการจ านวน 

1 ป้าย ป็นงนิ 1000 บาท   

4. คา่เวนลิบบรลอัพ กีย่วกับ

การดูลสขุภาพผูส้งูอาย ุจ านวน

 7 อันๆละ 2,000บาท ป็นงนิ 

14,000 บาท  

5. คา่จัดท ารูปลม่รายงาน คา่

ถา่ยอกสาร คา่วัสดอุปุกรณ์ ฿น

การจัดกจิกรรม ป็นงนิ 10,000

 บาท

50,200 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุาพ 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ดอืน

ธันวาคม 

2562 ถงึ

ดอืน

กรกฎาคม 

2563

นางสริรัีศมิ ์ศรี

ประสรฐิ

ศนูยบ์ริ

การ

สาธาร

ณสุ

ขชมุ

ชน

มอืง 

2 

ทศบา

ลมอืง

สงิหบ์รุี

ครงการสง่สรมิ

สขุภาพ฿นรอืนจ า

1. พือ่สรา้งสรมิสขุภาพ฿ห ้

ผูต้อ้งขังภาย฿นรอืนจ า

2. พือ่สรา้งความตระหนัก

กีย่วกับการดูลสขุภาพของ

ผูต้อ้งขัง฿นรอืนจ า

3. ผูต้อ้งขัง฿นรอืนจ าสามารถ

น าความรูก้ารสรา้งสรมิสขุภาพ

 การป้องกัน ละควบคมุรค

เปประยกุต฿์ช฿้นการดูล

สขุภาพภาย฿นรอืนจ า ละ

ภายหลังจากพน้ทษอยา่งมี

ประสทิธภิาพ

รอ้ยละ

กลุม่ป้าหมา

ย฿นรอืนจ า

เดรั้บการ

สรา้งสรมิ

สขุภาพรอ้ย

ละ 80

1. จัดท าครงการสนอพือ่อนุมัต ิ

2. ด านนิการจัดอบรม฿หค้วามรูผู้ต้อ้งขัง

฿นรอืนจ า 

3. ประมนิละสรุปผลการด านนิงาน

สนอผูบ้รหิารละหน่วยงานสว่นกลางที่

กีย่วขอ้งตอ่เป

ผูต้อ้งขัง

กลุม่สีย่ง 

เด้ก ่

ผูส้งูอาย ุ

ผูท้ี่สพยา

สพตดิ 

หรอืผูท้ีม่ ี

สขุภาพ

ออ่นอ

810 

คน

1. จัดกจิกรรมสง่สรมิความรู ้

ผูต้อ้งขังภาย฿นรอืนจ าดย

บง่ป็น จ านวน 2 รุ่นๆละ  405 

คน รวมจ านวนทัง้หมด 810 คน

2. คา่ตอบทนวทิยากร จ านวน 

2 คน คนละ 3 ชัว่มง ป็นงนิ 

3,600 บาท

3. คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่ 

จ านวน 810 คน x  20 บาท ป็น

งนิ 16,200 บาท   

4. คา่วัสด ุอปุกรณ์฿นการจัด

กจิกรรมครงการ 

    4.1 อปุกรณ์ป้องกัน/ควบคมุ

รค 

     - หนา้กากอนามัย (N-95) 

จ านวน 30 กลอ่ง     ป็นงนิ 

33,000 บาท

     - หนา้กากอนามัย (Surgical

 Mask) จ านวน 300 กลอ่ง  ป็น

งนิ 12,000 บาท

64,800 งบร. 1 ตลุาคม 

62 - 

30 กันยายน

 63

0 นายทพรังสรรค ์

จันทร์จม่

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

152



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ครงการร่งรัด

การควบคมุวัณรค

ชงิรุก฿นรอืนจ า

จังหวัดสงิหบ์รุี

1. พือ่คน้หาผูป่้วยวัณรคราย

฿หม่ละกลับป็นซ ้า฿นรอืนจ า

จังหวัดสงิหบ์รุี

2. พือ่ตัดวงจรการพร่กระจาย

ชือ้วัณรค฿นรอืนจ าจังหวัด

สงิหบ์รุี

3. พือ่฿หผู้ป่้วยวัณรคราย฿หม่

ละกลับป็นซ ้าเด้ขา้สูร่ะบบ

การรักษาละเดรั้บยาตามสตูร

มาตรฐานตาม NTP 2018

ผูต้อ้งขัง฿น

รอืนจ าทกุ

รายเดรั้บ

การตรวจคัด

กรองวัณรค

 ดว้ยวธิี

อกซรยป์อด

1. จัดท าทะบยีนรายชือ่ผูต้อ้งขังรกรับ 

2. ประชมุคณะท างาน พือ่ก าหนด

นวทาง฿นการคัดกรองละการสง่ตอ่

ผูป่้วยวัณรค

3. ด านนิการตรวจคัดกรองดว้ยวธิี

อกซรยป์อด ดยจา้งหมารถอกซรย์

คลือ่นที฿่นรอืนจ า จ านวน 2 วัน

4. สรุปผลการคัดกรองละการสง่ตอ่ขา้สู่

ระบบการรักษา ฿นรายทีผ่ดิปกตทิ าการนัด

ขา้สูก่ระบวนการรักษา ละก็บสมหะสง่

ตรวจจ านวน 2 กระปกุ

ผูต้อ้งขัง฿น

รอืนจ าทกุ

ราย

คาด

ประมา

ณ 

2,000

 คน

1.คา่จา้งหมารถอกซรย์

คลือ่นที฿่นรอืนจ า จ านวน 2 วัน

 รวม 2,000 ราย   รายละ 75 

บาท

ป็นงนิ 150,000 บาท

150,000 งบร. 1 ตลุาคม 

62 - 

30 กันยายน

 63

0 นายทพรังสรรค ์

จันทร์จม่

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

ครงการคัดกรอง

วัณรค฿น

ผูต้อ้งขังรกรับ

กอ่นขา้รอืนจ า 

รอืนจ าจังหวัด

สงิหบ์รุี

1. พือ่ลดการพร่กระจายชือ้ 

ตัดวงจรการพร่กระจายชือ้สู่

ผูต้อ้งขัง฿นรอืนจ า

2. พือ่ป้องกันปัญหาวัณรค

ดือ้ยาหลายขนาน (MDR-XDR 

TB)

3. พือ่ลดอัตราความรุนรง

ของรค฿นผูต้อ้งขัง

ผูต้อ้งขังรก

รับกอ่นขา้

รอืนจ า

เดรั้บการ

ตรวจคัด

กรองวัณรค

 ดว้ยวธิี

อกซรยป์อด

1. จัดท าทะบยีนรายชือ่ผูต้อ้งขังรกรับ 

2. ด านนิการตรวจคัดกรองดว้ยวธิี

อกซรยป์อด

3. สรุปผลการคัดกรอง ฿นรายทีผ่ดิปกติ

ท าการนัดขา้สูก่ระบวนการรักษา ละก็บ

สมหะสง่ตรวจจ านวน 2 กระปกุ

ผูต้อ้งขัง

รกรับ

กอ่นขา้

รอืนจ าทกุ

ราย

คาด

ประมา

ณ 

1,000

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 1 ตลุาคม 

62 - 

30 กันยายน

 63

0 นายทพรังสรรค ์

จันทร์จม่ ละ

นางตวงทพิย ์ ศุ

กระจันทร์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม

 ละ

คลนิกิ

วัณ

รค)

กจิกรรมการคัด

กรองวัณรค฿น

ชมุชนตามกลุม่

สีย่ง฿นชมุชน

1. พือ่ป้องกันการพร่กระจาย

ชือ้วัณรค 

2. พือ่ลดอัตราการตายของ

ผูป่้วย

3. พือ่ป้องกันปัญหาวัณรค

ดือ้ยาหลายขนาน (MDR-XDR 

TB)

อัตราการ

คน้พบละ

ขึน้ทะบยีน

รักษา ผูป่้วย

วัณรคราย

฿หม่ละ

กลับป็นซ ้า

1. มทีะบยีนผูป่้วยวัณรคละกลุม่สีย่ง 

2. ประชมุคณะท างาน พือ่วางผนการคัด

กรอง

3. ตรวจคัดกรองกลุม่สีย่งดว้ยวธิกีาร

อกซรยป์อด ประกอบดว้ย HCWs 

Household  Contact HIV ละ Prisoner

 เดรั้บการอกซรยท์รวงอก  100%

4.คัดกรองผูส้งูอาย/ุกลุม่รครือ้รัง ดย 

verbal screeningถา้ขา้กณฑ์สีย่งวัณ

รค สง่อกซรยป์อด 100%

5. ฿นรายทีส่งสยัท าการก็บสมหะจ านวน

 2 กระปกุ

6. ขึน้ทะบยีน ผูป่้วยวัณรคราย฿หม่ละ

กลับป็นซ ้า

7.  ด านนิการตามกระบวนการรักษา ละ

ตดิตามการดูล ฿หค้ านะน า ก ากับการ

กนิยา การป้องกันการพร่กระจายชือ้

1.ผูส้มัผัส

วัณรค 

2. ผูต้ดิ

ชือ้อชเอ

ว ี

3.

บคุลากร

สาธารณสขุ

 

4. Prisoner

5. 

ผูส้งูอาย ุ

65 ปีขึน้เป

6. ผูป่้วย

บาหวาน

ทีม่คีา่ 

HbA1C>7

7. ผูป่้วย

เต ระดับ 3

8. อืน่ๆ (ผู ้

ตดิยาสพ

ตดิ/ตดิสรุา)

คาด

ประมา

ณ 

2,000

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 1 ตลุาคม 

62 - 

30 กันยายน

 63

0 นายทพรังสรรค ์

จันทร์จม่ ละ

นางตวงทพิย ์ ศุ

กระจันทร์

คลนิกิ

วัณ

รค 

ละ

กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม

153



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ครงการพัฒนา

ศักยภาพ

อาสาสมัคร

สาธารณสขุ

ประจ าหมูบ่า้น 

(อสม.)฿นการ

ดูลละก ากับ

การกนิยาผูป่้วย

วัณรค ปี 2563

1. พือ่พัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสขุประจ า

หมูบ่า้น (อสม.) ฿นการคัดกรอง

รคบือ้งตน้ ดูลผูป่้วย ฿ห ้

ค านะน า ตลอดจนก ากับการ

กนิยาผูป่้วยวัณรคเด ้

รอ้ยละ

อาสาสมัคร

สาธารณสขุ

ประจ า

หมูบ่า้น (อส

ม.) ตาม

ป้าหมาย

เดรั้บการ

อบรม รอ้ย

ละ 100

1. ส ารวจรายชือ่อาสาสมัครสาธารณสขุ

ประจ าหมูบ่า้น (อสม.) ประจ าตัวผูป่้วยรค

วัณรค (TB)

2. จัดท าทะบยีนรายชือ่อาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น (อสม.) 

ประจ าตัวผูป่้วยรควัณรค (TB)

3. จัดท าอกสาร คูม่อื อาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น (อสม.) ฿นการ

ดูลละก ากับการกนิยา

ของผูป่้วยวัณรค

4. จง้ – ประสานกลุม่ป้าหมายละ

ประชาชน฿นชมุชนประชาสมัพันธ ์

ก าหนดการด านนิงาน฿นชมุชน 

5. จัดอบรมชงิปฏบิัตกิารพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น (อส

ม.) ฿นการดูลละก ากับการกนิยาผูป่้วย

วัณรค ฿หเ้ดรั้บความรู้รือ่งกีย่วกับวัณ

รค การป้องกันการพร่กระจายชือ้ การ

กนิยาตอ่นื่อง การปฏบิัตติัวขณะป่วย การ

คัดกรองรคบือ้งตน้ ตลอดจนสงักต

อาการขา้งคยีงของยาเด ้ 

6. รณรงค์นื่อง฿นวันวัณรคสากล (24 

มนีาคม)  พือ่สรา้งความตระหนักละสรา้ง

อาสาสมัคร

สาธารณสขุ

ประจ า

หมูบ่า้น 

(อสม.)

80 คน 1. คา่ตอบทนวทิยากร จ านวน 

 6   ชัว่มง ชัว่มงละ  600  

บาท    ป็นงนิ 3,600 บาท

2. คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่

ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสขุ

ประจ าหมูบ่า้น (อสม.)

ที่ขา้ร่วมครงการ จ านวน    80 

  คน รวม   2  มือ้ มือ้ละ  30  

บาท    ป็นงนิ 4,800 บาท

3. คา่อาหารกลางวัน ส าหรับ

อาสาสมัครสาธารณสขุประจ า

หมูบ่า้น (อสม.) 

จ านวน    80   คน รวม   1  มือ้ 

มือ้ละ  60  บาท      ป็นงนิ 

4,800 บาท

4.คา่จัดซือ้อปุกรณ์ป้องกัน/

ควบคมุรควัณรค 

4.1 หนา้กากอนามัย (N-95) 

จ านวน 30 กลอ่ง    ป็นงนิ 

45,000 บาท

4.2 หนา้กากอนามัย (Surgical 

Mask) จ านวน 30 กลอ่ง     ป็น

งนิ 2,000 บาท

67,200 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

 

จังหวัด

สงิหบ์รุี

1 ธันวาคม 

2562  -  30

 กันยายน 

2563

67,200 บาท นายทพรังสรรค ์

จันทร์จม่

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

ผนพัฒนาระบบ

ฝ้าระวังกลุม่

อาการคลา้ย

เขห้วัด฿หญ ่(ILI)

1. พือ่พัฒนาระบบฝ้าระวัง

กลุม่อาการคลา้ยเขห้วัด฿หญ ่

฿หต้รวจจับการพิม่ขึน้ของ

ผูป่้วยอาการคลา้ยเขห้วัด฿หญ่

ละตอบสนองตอ่สถานการณ์

การพร่ระบาดของรคเขห้วัด

฿หญ ่฿นประทศเทย เดทั้นวลา

2. พือ่พัฒนาศักยภาพดา้นการ

วิคราะหข์อ้มลูจากระบบฝ้า

ระวังฯ ของจา้หนา้ทีร่ะบาด

วทิยา฿นพืน้ที ่ละด านนิ

มาตรการ

3. พือ่พัฒนาระบบฝ้าระวัง

รคทางระบาดวทิยาของกลุม่

อาการคลา้ยเขห้วัด฿หญ ่ดย

฿ช้ทคนลยกีารสือ่สาร฿ห ้

หมาะสมกับภาระงานของ

บคุลากรสาธารณสขุ฿นปัจจบุัน

รอ้ยละ 50 

ของ

สถานพยาบา

ลที่

ลงทะบยีน

รายงาน

จ านวน

ผูป่้วยกลุม่

อาการคลา้ย

เขห้วัด฿หญ่

 เดค้รบถว้น

 ละ

ผยพร่เด ้

ทันวลา

1. พัฒนาปรกรมคอมพวิตอร์พือ่ป็น

ฐานขอ้มลูของระบบฝ้าระวังกลุม่อาการ

คลา้ยเขห้วัด฿หญ ่ละการชือ่มตอ่

สญัญาณส าหรับการสง่ขอ้ความตอืนผา่น

ระบบทรศัพท์คลือ่นที ่

2. จัดประชมุชี้จงหน่วยงานที่กีย่วขอ้ง 

เด้ก ่ส านักงานป้องกันควบคมุรค 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด รงพยาบาล

 ส านักงานสาธารณสขุอ าภอ ฿นพืน้ที่ฝ้า

ระวัง พือ่ชี้จงรายละอยีดของการ

ด านนิงาน

ประสานหน่วยงานตา่ง ๆ ที่กีย่วขอ้ง ฿น

การด านนิงานฝ้าระวังฉพาะพืน้ที ่พือ่

ซักซอ้มความขา้฿จ฿นการปฏบิัต ิละ฿ห ้

การสนับสนุนดา้นตา่ง ๆ  

3. การก็บรวบรวมขอ้มลูผูป่้วยอาการ

คลา้ยเขห้วัด฿หญ฿่นผนกผูป่้วยนอก 

จากฐานขอ้มลูของตล่ะสถานพยาบาล 

ดยจา้หนา้ที฿่นตล่ะสถานพยาบาลก็บ

ขอ้มลูจ านวนผูป่้วยทัง้หมดที่ขา้รับการ

รักษา฿นผนกผูป่้วยนอกของรงพยาบาล

รายวันสปัดาห ์ละขอ้มลูจ านวนผูป่้วย

สงสยัรคเขห้วัด฿หญท่ี่ขา้รับการรักษา

ผูป่้วยทีม่ ี

ICD10 

ดังตอ่เปนี้

J00     

J02.9  

J06.9   

J09      

J10      

J11

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

154



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ครงการพัฒนา

กนน า

อาสาสมัคร

สาธารณสขุ

ประจ าหมูบ่า้น ฿น

การฝ้าระวัง 

ป้องกัน ละ

ควบคมุรค

เข้ลอืดออก ฿น

ขตทศบาลมอืง

สงิหบ์รุ ี

ปีงบประมาณ 2563

1.พือ่สรา้งกนน าอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น฿น

การท าลายหลง่พาะพันธุ์

ยงุลายละควบคมุรค

เข้ลอืดออกบือ้งตน้

 2.พือ่สรมิสรา้งความรู ้

กีย่วกับการท าลายหลง่

พาะพันธุย์งุลายละการ

ควบคมุรคเข้ลอืดออก    

บือ้งตน้฿นชมุชน

1.อัตราป่วย

เขล้อืดออก

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50 

ตอ่ประชากร

สนคน

2.HI นอ้ย

กวา่รอ้ยละ

10 ละคา่CI

 ป็นศนูย์

1.จัดอบรม฿หค้วามรู้ก่กนน าการฝ้า

ระวัง ป้องกัน ละควบคมุรคเข้ลอืดออก

฿นชมุชน฿นขตทศบาลมอืงสงิหบ์รุี

- ลักษณะละวงจรชวีติของยงุลาย

- รคตดิตอ่ทีม่ยีงุลายป็นพาหะ

- อาการ การดูลรักษาบือ้งตน้ ละ

สญัญาณอันตราย (ชอ็ก)

- มาตรการละการป้องกันภัยจากยงุลาย

- บทบาทของอสม.฿นการป้องกัน ฝ้า

ระวังละควบคมุรคเข้ลอืดออก฿นชมุชน

ของตนอง

อาสาสมัคร

สาธารณสขุ

ประจ า

หมูบ่า้น

150 

คน

1. คา่ตอบทนวทิยากร จ านวน 6 

ชัว่มง ชัว่มง ละ 600 บาท ป็นงนิ 

3,600 บาท 

2. คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่ของการ

จัดอบรม฿หค้วามรู้ก่กนน าการฝ้า

ระวัง ป้องกัน ละควบคมุรค

เข้ลอืดออก฿นชมุชน฿นขตทศบาล

มอืงสงิหบ์รุ ีจ านวน 150 คนจ านวน 2

 มือ้ มือ้ละ 30 บาท ป็นงนิ 9,000 

บาท 

3. คา่อาหารกลางวันของการจัดอบรม

฿หค้วามรู้ก่กนน าการฝ้าระวัง 

ป้องกัน ละควบคมุรคเข้ลอืดออก

฿นชมุชน ฿นขตทศบาลมอืงสงิหบ์รุ ี

จ านวน 150 คน จ านวน 1 มือ้ มือ้ละ 

60 บาท ป็นงนิ 9,000 บาท 

4. คา่ทรายอะบท ป็นงนิ 20,000 

บาท

5. ลชัน่กันยงุ ละสปรยก์ระป๋องฉีด

ป้องกันยงุ ป็นงนิ 10,000 บาท

6. คา่เฟฉาย ป็นงนิ 5,000 บาท

7. คา่ครือ่งพน่หมอกควัน ชนดิมอืถอื  

ป็นงนิ 75,000 บาท

8. คา่วัสดอุปุกรณ์฿นการจัดครงการ

ละอืน่ๆ ป็นงนิ 5,000 บาท  

136600 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ดอืน 

มกราคม – 

สงิหาคม 

2563

นางสาวนภสร 

จรญิอนิทร์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

ครงการพัฒนา

กนน าการฝ้า

ระวัง ป้องกัน ละ

ควบคมุรค

เข้ลอืดออก

รงรยีน฿นขต

ทศบาลมอืง

สงิหบ์รุี

ปีงบประมาณ 2563

1. พือ่สรา้งกนน า฿นการ

ท าลายหลง่พาะพันธุย์งุลาย

ภาย฿นรงรยีน

 2. พือ่สรมิสรา้งความรู ้

กีย่วกับการท าลายหลง่

พาะพันธุย์งุลายภาย฿นรงรยีน

1.อัตราป่วย

เขล้อืดออก

นอ้ยกวา่ 

รอ้ยละ 50

ตอ่ประชากร

สนคน

2.HI นอ้ย

กวา่รอ้ยละ

10 ละคา่CI

 ป็นศนูย์

1.จัดประชมุชี้จงกนน าการฝ้าระวัง

ป้องกัน ละควบคมุรคเข้ลอืดออก

รงรยีน฿นขตทศบาลมอืงสงิหบ์รุพีรอ้ม

ประมนิบบวัดความรูก้อ่นเดรั้บความรู ้

ของครงการฯ

2..จัดกจิกรรมอบรม฿หค้วามรู้ละลงปฏบิัต ิ

กีย่วกับการรณรงค฿์สท่รายอะบทป้องกัน

รคเข้ลอืดออก฿นหอ้งน ้าภาย฿น

รงรยีนกลุม่ป้าหมาย ตามนวนยบาย

ลดวลารยีนพิม่วลารูพ้รอ้มประมนิบบ

วัดความรูห้ลังเดรั้บความรูข้องครงการฯ

3. ประมนิ ละสรุปผลครงการ พือ่

สนอผูบ้รหิารละผูท้ี่กีย่วขอ้งตอ่เป

นักรยีน

ชัน้

ประถมศกึษ

าปีที ่6

จ านวน 5 

รงรยีน

เด้ก ่

1.รงรยีน

วัดสงัฆรา

ชาวาส

2.รงรยีน

อนุบาล

สงิหบ์รุี

3.รงรยีน

อนิทมลี

ประทาน

4.รงรยีน

วัดพรหม

สาคร 

5.รงรยีน

ทศบาล 3 

50 คน 1.คา่ตอบทนวทิยากร จ านวน 1

 คน คนละ 3 ชัว่มง ชัว่มง ละ 

600 บาท ทัง้หมด 5 วัน ป็นงนิ

 9,000 บาท 

2.คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่

ของการประชมุชี้จงกนน าการ

ฝ้าระวัง ป้องกัน ละควบคมุ

รคเข้ลอืดออก฿นรงรยีน 

จ านวน 50 คน จ านวน 1 มือ้ มือ้

ละ 30 บาท ป็นงนิ 1,500 บาท 

3.คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่

ของการกจิกรรมอบรม฿หค้วามรู ้

ละลงปฏบิัติกีย่วกับการรณรงค์

฿สท่ราย  อะบทป้องกันรค

เข้ลอืดออก฿นรงรยีน จ านวน

 50 คน จ านวน 1 มือ้ มือ้ละ 30 

บาท ป็นงนิ 1,500 บาท 

4.ผน่พับ฿หค้วามรู ้จ านวน 

10,000 บาท

5.คา่ทรายอะบท ป็นงนิ 

20,000 บาท

6.คา่วัสดอุปุกรณ์฿นการจัด

ครงการละอืน่ๆ ป็นงนิ 3,800

45800 งนิบ ารุง ดอืน 

มกราคม – 

สงิหาคม 

2563

นางสาวนภสร 

จรญิอนิทร์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนพัฒนาระบบ

การตอบตภ้าวะ

ฉุกฉนิละภัย

สขุภาพ 

(SRRT/EOC)

พัฒนาศักยภาพทมีSRRT/EOC

 อทุกภัย

พัฒนา

ศักยภาพทมี

 SRRT คบ

สอ.มอืง

สงิหบ์รุ ี฿ห ้

ผา่นกณฑ์

มาตรฐาน 

ระดับดี

- จัดตัง้ทมี 

SRRT ระดับ

ชมุชนทีม่ี

ประสทิธภิาพ

 ระดับดี

1.กอ่นกดิภัย การตรยีมรับสถานการณ์

ส าหรับประชาชนจากการที่กดิอทุกภัยที่

ผา่นมามตี าบล  

หมูบ่า้นวกิฤต฿ินทอ้งทีต่ าบลตา่งๆ พอสรุป

เด ้ ดังนี้

  1.1 ประชาสมัพันธ์จง้ขา่ว฿หป้ระชาชน

ทราบดยท่ัวกัน

  1.2 จา้หนา้ทีฝ่่ายล าลยีงขนสง่รวบรวม

ยานพาหนะทีจ่ะท าการอพยพผูค้น฿นขต

อันตรายเปยังทีป่ลอดภัยดยร็ว

2..ขณะกดิอทุกภัย การปฏบิัตกิาร

ชว่ยหลอื฿นขณะทีม่อีทุกภัยของ

จา้หนา้ทีฝ่่ายระงับละบรรทาภัย

การชว่ยหลอืผูค้นภาย฿นวัดพลงขต

ชมุชน ขนยา้ยผูค้นละพัสดสุ ิง่ของ฿ช้รอื

ทอ้งบนละ฿ช้รอืร็วพรอ้มดว้ย

ครือ่งมอือยา่งพรอ้มพรยีงลน่ตระวณ

เปตามหมูบ่า้น หรอืบา้นรอืนทีอ่ยู่

หา่งเกลจากชมุชน  พือ่รับคนทีก่ าลัง

ประสบภัยเปอยู฿่นทีส่งูหรอืทีป่ลอดภัย

  -  ท าการปฐมพยาบาลผูท้ีป่ระสบภัยจาก

น ้าทว่ม

  -  กรณีกดิอัคคภัียหน่วยดับพลงิขา้ท า

ประชาชน

฿นขต

ทศบาล 

14 ชมุชน

17359 100000 งบร. ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสาวนภสร 

จรญิอนิทร์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม

 

รงพย

าบาล

สงิหบ์รุี

ร่วมกับ

ทศบา

ลมอืง

สงิหบ์รุี

)

3.มือ่ภัยผา่นพน้เปลว้

     1) ขนสง่ผูค้นอพยพกลับภมูลิ านาดมิ

     2) รือ้ส ิง่ของปรักหักพัง  ซอ่มซม

บา้นรอืนทีห่ักพัง

     3) ก็บกวาดขนสง่ซากปรักหักพัง

ท่ัวเป กระท าความสะอาดถนนหนทางทีม่ี

คลนตมละสิง่ช ารุดสยีหาย฿หก้ลับขา้

สภาพปกติดยร็ว     

     4) ส ารวจความสยีหายบือ้งตน้ที่

กดิขึน้ ละรบีรายงานหน่วยหนือทราบ

     5) ซอ่มซมรงรยีน ทีพั่กอาศัย  

ถนน ทีห่ักพังช ารุดสยีหาย

     6) จัดซอ่มครือ่งสาธารณูปภค฿ห ้

กลับคนืสภาพปกติดยร็วทีส่ดุ ชน่ การ

เฟฟ้า ประปา ทรศัพท ์ ฯลฯ

     7) ซากสตัวต์าย฿นทีต่า่งๆ ก็บฝัง

ดยร็วสว่นสตัวท์ีม่อียูซ่ ึง่อดอาหารป็น

วลานาน  รบี฿หอ้าหารละน ากลับคนื฿ห ้

จา้ของ

     8) ซอ่มถนน สะพาน ละสน้ทาง

ตา่งๆ ทีข่าด ช ารุด สยีหาย ฿หก้ลับขา้สู่

สภาพดมิ พือ่฿ห฿้ชส้ญัจรเด้ดยร็วทีส่ดุ 
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนปฏบิัตงิานฝ้า

ระวัง ป้องกัน

ควบคมุรคตดิตอ่

พือ่ป้องกันควบคมุรคตดิตอ่ 

ละลดอัตราป่วยรค

ลดอัตรา

การป่วยดว้ย

 อัตราตาย 

ละลด

อบุัตกิารณ์

ของการกดิ

รคตดิตอ่

1.การก็บละวิคราะหข์อ้มลูฝ้าระวัง      

               

    - วธิกีาร/การมสีว่นร่วมของบคุลากร

พือ่฿หส้ามารถพบการพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอื

การระบาดของรค                 

    - มรีะบบการก็บขอ้มลูการฝ้าระวังทาง

ระบาดวทิยาชงิรุกจากทมี SRRT ระดับ

ต าบล ละฝ้าระวังชงิรับจากหน่วยบรกิาร

       

   - มกีารวิคราะหข์อ้มลูทางระบาดวทิยา

ละปรยีบทยีบนวนม้ความรุนรงของ

รคทีต่อ้งฝ้าระวังตามมาตรฐานทาง

ระบาดวทิยา 

2. การตอบสนองตอ่การระบาดของรค

ละภัยสขุภาพ     

    - การประมนิความทันตอ่สถานการณ์

฿นการสอบสวนรคส าคัญ

3. การผยพร่ขอ้มลูขา่วสารละตอืนภัย 

                  

    - รายงานขอ้มลูสถานการณ์รค ฿หก้ับ

ผูบ้รหิารทราบ฿นการประชมุ คบสอ.ทกุ

ดอืนหรอืการประชมุอืน่ๆที่กีย่วขอ้ง พือ่

ฝ้าระวังละตอืนภัย฿นพืน้ที ่                 

ประชาชน

฿นขต

ทศบาล 

14 ชมุชน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสาวนภสร 

จรญิอนิทร์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)

ผนปฏบิัตงิานฝ้า

ระวัง ป้องกัน

ควบคมุรค

เข้ลอืดออก ทกุ

เตรมาส

พือ่ฝ้าระวัง ป้องกันควบคมุ

รคเข้ลอืดออก฿นชมุชน

 คา่HI นอ้ย

กวา่ 10 CI 

ทา่กับ 0

1. นอกสถานพยาบาล

  - จา้หนา้ทีล่งรณรงค฿์หค้วามรู ้ละรย

ทรายอะบทพรอ้ม อสม. ทัง้ 14 ชมุชน 

(รายเตรมาส) ละอสม. ลงส ารวจลกูน ้า

ยงุลายรายดอืน พรอ้มรับ฿บส ารวจ ละ

ทรายอะบท ฿นวันประชมุ อสม. รายดอืน

  - รงพยาบาลสงิหบ์รุ ีร่วมกับทศบาล

มอืงสงิหบ์รุ ีวางผนพน่หมอควันยงุลาย

ชว่งกอ่นปิดภาครยีน ปีละ 2 ครัง้ ละ

รณรงคพ์น่หมอกควันยงุลาย฿นขต

ทศบาล 14 ชมุชน ปีละ 1 ครัง้

2. ฿นสถานพยาบาล

  - จา้หนา้ทีร่ะบาดวทิยาคัดกรองขอ้มลู฿น

 HosXP พือ่ฝ้าระวังรคเข้ลอืดออก฿น

รายงาน 506

  - จา้หนา้ทีร่ะบาด ดนิสอบสวนรค วัน

ละ 1 ครัง้ ละจง้พยาบาลตามตกึหอ

ผูป่้วย฿น฿ห้จง้กลุม่งานวชกรรมสงัคม

มือ่พบ Case รคตดิตอ่ พือ่ตรวจสอบ 

Case ขา้รับ฿หม ่ละสอบสวนรค

  - ประสานกลุม่งานประชาสมัพันธ฿์นการ

ผยพร่ความรู้กีย่วกับรคเข้ลอืดออก 

ชน่ วทิยุสยีงตามสาย ฯลฯ

ประชาชน

฿นขต

ทศบาล 

14 ชมุชน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 นางสาวนภสร 

จรญิอนิทร์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(กลุม่

งาน

วช

กรรม

สงัคม)
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

พือ่฿ห้กดิการสง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรคดว้ยศาสตร์

การพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

1.฿นขต

รับผดิชอบมี

ชมุชน

สขุภาพดวีถิี

ธรรมวถิเีทย

อยา่งนอ้ย 1

 ชมุชน

2. ฿หค้วามรู ้

การดูล

สขุภาพดว้ย

หลักการ

พทย์ผน

เทย฿นกลุม่

สีย่ง

บาหวาน

ละความ

ดันลหติสงู

อยา่งนอ้ย

ดอืนละ 1 

ครัง้

1. ออกหน่วยบรกิารชมุชนละ฿หค้วามรู ้

การดูลสขุภาพดว้ยหลักการพทย์ผน

เทยชมุชนวัดพรหมสาคร 1 ครัง้/ดอืน

2.  ฿หค้วามรูก้ารดูลสขุภาพดว้ย

หลักการพทย์ผนเทย฿นกลุม่สีย่ง

บาหวานละความดันลหติสงู฿นขต

พืน้ทีรั่บผดิชอบ 1 ครัง้/ดอืน

ประชาชน

฿นชมุชน

วัดพรหม

สาครละ

กลุม่สีย่ง

บาหวาน

ละความ

ดันลหติสงู

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0  ตค.62-กย 

63

นาย        จรัิฐพัสก์

  สรัีมภ์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(พท

ย์

ผน

เทย)

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

พือ่฿หก้ลุม่สีย่งรคDM/HT 

฿ชศ้าสตรก์ารพทย์ผนเทย

ละการพทยท์างลอืก฿นการ

ดูลสขุภาพละป้องกันรค

ประชาชน

กลุม่สีย่งHT

  มี

พฤตกิรรม

การงสรมิ

สขุภาพละ

ป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์

ผนเทย

ละ

การพทย์

ทางลอืก

พิม่ขึน้  ≥

รอ้ยละ 10

1.ส ารวจสมนุเพรที฿่ชป้้องกันรคบาหวาน

 ฿นครัวรอืนละชมุชน กลุม่สีย่ง 

2. อธบิายสรรพคณุละวธิกีาร฿ชส้มนุเพร

ทีถ่กูตอ้ง  

3. ฿ชห้ลักธรรมานามัย฿นการดูลสขุภาพ

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0  ตค.62-กย 
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นาย        จรัิฐพัสก์

  สรัีมภ์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(พท

ย์

ผน

เทย)
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ขับคลือ่นการ

ด านนิงาน TO BE

 NUMBER ONE 

พือ่ป้องกันละ

กเ้ขปัญหายา

สพตดิ  

1. พือ่฿หส้มาชกิ TO BE 

NUMBER ONE กดิคา่นยิม

ป็นหนึง่ดยเมพ่ึง่ยาสพตดิ2.

พือ่฿ห้ยาวชนเดรั้บ

ประสบการณ์ ละพิม่พนู

ทักษะจากการฝึกกปั้ญหา

พัฒนา EQ ทัง้ดว้ยตนอง ละ

จากกลุม่พือ่นวัยดยีวกัน

2.พือ่฿หส้มาชกิ มภีมูคิุม้กัน

ทางจติ ละทักษะการด านนิ

ชวีติทีป่ลอดภัยจากยาสพตดิ 

ละปัญหารอบดา้น ทีพ่บ

฿นวัรุ่นละยาวชน    3.พือ่

พัฒนาศักยภาพละคณุภาพ

ยาวชน฿ห้ป็นคนรุ่น฿หมท่ี่

ชือ่มั่นละภาคภมู฿ิจ฿นตนอง

 ระดับ

ความส าร็จ

ของอ าภอ

ทีม่กีาร

ขับคลือ่น

กจิกรรม TO

 BE 

NUMBER 

ONE

1.สนับสนุนการรณรงคส์รา้งกระสป้องกัน

ละกเ้ขปัญหายาสพตดิ ฿หม้กีาร

ประชาสมัพันธ ์รับสมัครสมาชกิ TO BE 

NUMBER ONE   ฿นพืน้ที ่รงรยีน/

สถานทีร่าชการ

2.สรา้งกนน ายาวชน฿นพืน้ที ่฿หม้อีงค์

ความรูก้ารสรมิสรา้งภมูคิุม้กันทางจติ฿จ 

ละทักษะการด ารงชวีติ ละความรูด้า้น

การป้องกันละปัญหายาสพตดิจัดตัง้

ชมรม ละศนูย์พือ่น฿จ  TO BE NUMBER

 ONE ฿นพืน้ที ่฿นสถานศกึษา พือ่

สรมิสรา้งภมูคิุม้กันทางจติ ละป้องกัน

กเ้ขปัญหาพฤตกิรรมวัยรุ่นชงิรุก฿น

พืน้ทีท่ี่สีย่งตอ่การกดิปัญหาวัยรุ่นเดง้า่ย 

3.สนับสนุนการกจิกรรมการประกวดระดับ

อ าภอ พือ่อือ้฿หก้ับยาวชนเดน้ าความ

ถนัดสดงความสามารถฉพาะตัว สรา้ง

ความภาคภมู฿ิจ฿นตนองละ฿ช้วลาวา่ง

฿ห้ป็นประยค  กจิกรรมดังนี้ 1.ประกวด

ชมรม TO BE NUMBER ONE ตล่ะ

ประภท (ชมุชน/รงรยีน)

4.จัดท าฐานข อมลูการด านนิงาน TO BE

 NUMBER ONE ที่ป นป จจบุัน ละ

สถานศกึษา

/นร/นศ฿น

ขตพืน้ที่

รับผดิชอบ

ยาวชน 

อาย ุ6 – 

24 ปี

1 

อ าภอ

 1 

ชมรม

ที่ขา้

ร่วม

กจิกรร

ม

กจิกรรมชมรม TO BE NUMBER

 ONE

3000 งบประม

าณยา

สพตดิ

 สสจ.

สงิหบ์รุี

ม.ค.63 -

ก.ย.63

พัชราภรณ์  เลท้อง ทมี

มอืง

สงิห ์4

(จติ

วช)

ผนงานพัฒนา

ความรอบรู ้

สขุภาพละ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรมสขุภาพ 

3อ.3ส.

พือ่฿หก้ลุม่ป้าหมายมคีวาม

รอบรูด้า้นสขุภาพละ

พฤตกิรรมสขุภาพทีถ่กูตอ้ง 

หมาะสม

กลุม่ป้าหมา

ยมคีวามรอบ

รูด้า้น

สขุภาพละ

พฤตกิรรม

สขุภาพที่

ถกูตอ้งตาม

กณฑท์ี่

ก าหนดเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 70

จัดกจิกรรมพัฒนาความรอบรูส้ขุภาพละ

พฤตกิรรมสขุภาพตาม 3อ.3ส.             

1.สรมิสรา้งความรู ้                        

2.สรา้งความตระหนัก                        

3.ฝึกทักษะ                                         

4.มาตรการ สงัคม  สรา้งปัจจัยอือ้          

                

5.สรมิพิม่พลัง

ปชช.  

กลุม่ปกต/ิ

กลุม่สีย่ง

ชมุ

ขนละ

 50 

คน 

14 

ชมุชน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ตค.62-กย.

63

นายกฤษฎากร    

จรญิสขุ/

นายนพดล จันทรภ์ู่

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(สขุ

ศกึษา)

159



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ครงการสรา้ง

สรมิสขุภาพ

ชมรมผูส้งูอายุ

รงพยาบาล 

สงิหบ์รุ ีปี ๒๕63

1.พือ่฿หผู้ส้งูอายเุดม้า

ลกปลีย่นความคดิห็นซึง่กัน

ละกันร่วมกจิกรรมกปั้ญหา

ตา่ง ๆ ร่วมกัน 

2.พือ่฿หผู้ส้งูอายมุพีฤตกิรรมที่

หมาะสม฿นการดูลสขุภาพ

ละสามารถกปั้ญหาดา้น

สขุภาพดว้ยตัวองเด ้    

3.พือ่฿หผู้ส้งูอายมุสีขุภาพ

ข็งรงทัง้ร่างกายละจติ฿จ

ลดความสีย่งตอ่การกดิรคที่

พบบอ่ย฿นผูส้งูอาย ุรวมทัง้

ป้องกันภาวะทรกซอ้นจากรค

รือ้รัง                     

4.ป็นหลง่฿หป้ระสบการณ์฿น

ชวีติ ป็นสือ่กลางของผูส้งูอายุ

 ด ารงเวซ้ ึง่ประพณีละ

วัฒนธรรมทีด่งีาม

1. ผูส้งูอายุ

ที่ป็น

สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

รงพยาบาล

สงิหบ์รุ ีขา้

ร่วมกจิกรรม

สง่สรมิ

สขุภาพทกุ

ดอืน ≥ 

80%      

2. ผูส้งูอายุ

ที่ป็น

สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

รงพยาบาล

สงิหบ์รุี

ตรวจ

สขุภาพ

ประจ าปี ≥ 

85% 

1.ด านนิการสรา้งสรมิสขุภาพชมรม

ผูส้งูอายุรงพยาบาลสงิหบ์รุีดยจัด

กจิกรรมสง่สรสิขุภาพละพัฒนา

สมรรถภาพทางกายของผูส้งูอายอุยา่ง

ตอ่นื่อง                                      

2.จัดกจิกรรมสรา้งสรมิสขุภาพ ดย

ผูส้งูอายมุสีว่นร่วมดอืนละ 1 ครัง้ ดังนี้   

-ลงทะบยีน ชัง่น ้าหนัก วัดสว่นสงู วัด

ความดันลหติประมนิสขุภาพ

 -กจิกรรมสวดมนต ์น่ังสมาธ ิ             

-การออกก าลังกาย                      

 -กจิกรรมอวยพรวันคลา้ยวันกดิ฿ห ้

สมาชกิทีม่วีันคลา้ยวันกดิ฿นดอืนทีจั่ด

กจิกรรม                                     

-฿หค้วามรู ้วชิาการผูส้งูอาย ุดยบคุลากร

ทางสาธารณสขุทกุดอืน 

-จกผน่พับ/อกสารความรูด้า้นสขุภาพ/

ลกปลีย่นประสบการณ์ รือ่งของชมรม   

                                 

 -การสดงความสามารถของสมาชกิ

ผูส้งูอาย/ุกจิกรรมสนัทนาการ

สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

รงพยาบา

ลสงิหบ์รุี

209 

คน

1  คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่ 

จ านวน 180 คน/ดอืน ๆ ละ ๒๐

 บาท ดอืนละ 1 ครัง้ จ านวน 10

 ดอืน ริม่ดอืนธันวาคม 2562 –

 กันยายน 2563 (180 คน x 20 

บาท x10 ดอืน)    ป็นงนิ  

36,000 บาท                         

   

2.คา่วัสดจัุดกจิกรรม ป็นงนิ 

3,500 บาท

  รวมป็นงนิ  39,500 บาท

(สามหมืน่กา้พันหา้รอ้ยบาท

ถว้น) คา่฿ชจ้า่ยสามารถถ่ัวฉลีย่

จา่ยเดทั้ง้ครงการ

39,500 งนิบ ารุง ตค.62-กย.

63

39,500 นายกฤษฎากร    

จรญิสขุ/

นายนพดล จันทรภ์ู่

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(สขุ

ศกึษา)

3. ผูส้งูอายุ

ที่ป็น

สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

รงพยาบาล

สงิหบ์รุ ีมี

พฤตกิรรม

สขุภาพที่

ถกูตอ้ง 

หมาะสม ≥

 85%         

      

4. อัตรา

ของสมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

รงพยาบาล

สงิหบ์รุ ีทีม่ ี

ภาวะกลุม่

สีย่งดา้น

สมรรถภาพ

ทางกาย ≤ 

3.กจิกรรมทางศาสนา/วันสงกรานต/์

กจิกรรมบ าพ็ญประยชน์ตอ่สงัคม

4. กจิกรรมศกึษาดงูาน ตามมตสิมาชกิ  

5.การตรวจสขุภาพ ทันตกรรม 

6. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย       

7.฿หค้วามร่วมมอืกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทัง้

ภาครัฐละอกชนทีช่มรมห็นวา่มปีระยชน์

8. กจิกรรมสรา้งสมัพันธภาพ฿นกลุม่

สมาชกิ ชน่ จัดงานปี฿หม ่ยีย่มยยีน

พือ่นสมาชกิที่จ็บป่วย                      

9.ลกปลีย่นรยีนรู/้ยีย่มชมรมผูส้งูอายุ

฿นครอืขา่ยชมุชนตา่งๆ

10.ร่วมกจิกรรมชมรมผูส้งูอายจัุงหวัด

สงิหบ์รุ/ีกจิกรรมจติอาสา/กจิกรรมอืน่ ๆ 

ตามมตขิองสมาชกิ

0 0
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ครงการสง่สรมิ

พฤตกิรรมสขุภาพ

พือ่การดูล

ตนองของผูป่้วย

รคบาหวาน 

รงพยาบาล

สงิหบ์รุ ีปี 2563

1.พือ่฿หผู้ป่้วยบาหวานมี

ความรู ้ความขา้฿จ รือ่ง

รคบาหวาน        

2.พือ่฿หผู้ป่้วยบาหวานมี

พฤตกิรรม฿นการดูลตนอง

ถกูตอ้ง หมาะสม ละลด

ภาวะทรกซอ้น 3.พือ่ลด

ระดับน ้าตาล฿นลอืด฿หอ้ยู฿่น

ภาวะปกต ิหรอื฿กล้คยีงกับ

ภาวะปกติ

1.ผูป่้วย

รคบาหวาน

มคีวามรู ้

รือ่ง

รคบาหวาน

  ≥ 75 %   

2.ผูป่้วย

รคบาหวาน

 มพีฤตกิรรม

การดูล

สขุภาพ

ตนอง

ถกูตอ้ง 

(3อ.3ส.)≥ 

75 %    

3.ผูป่้วย

รคบาหวาน

 ≥60 % 

สามารถ

ควบคมุ

ระดับน ้าตาล

฿นลอืด 

(FBS) < 

1 จัดกจิกรรมสขุศกึษาบบกระบวนการ

กลุม่ ตามปรกรม 3 ครัง้ /กลุม่ หา่งกัน

ครัง้ละ 3 ดอืน ทกุวันอังคารละวัน

พฤหัสบดทีีค่ลนิกิบาหวาน                   

ครัง้ที ่1 นักสขุศกึษา – ผูป่้วย – ญาต ิ

พือ่฿หค้วามรูท่ั้วเปรือ่งรคบาหวาน 

ความรู้รือ่งการออกก าลังกาย             

ครัง้ที ่2  นักภชนาการ – ภสชักร-ผูป่้วย

 – ญาต ิพือ่฿หค้วามรู้รือ่งการควบคมุ

อาหาร การ฿ชย้า                            

ครัง้ที ่3 พยาบาลจติวช  - พยาบาล

วชิาชพี พทย์ผนเทย – ผูป่้วย – ญาต ิ

พือ่ประมนิรคทรกซอ้นบาหวาน การ

ดูลทา้ละสภาวะครยีด                  2.

  สุม่ประมนิ Pre-test , Post - test ละ

ประมนิพฤตกิรรมสขุภาพ              3.

บรกิารตรวจทา้ละสขุภาพชอ่งปาก ดย

ทมีสหสาขาวชิาชพี

4. ทมีสหสาขาวชิาชพี฿หค้ าปรกึษาผูป่้วย

ทีม่รีะดับ FBS ≥ 180 mg% ,  HbA1c ≥ 

7, Cholesterol  ≥  200 mg% , 

Triglyceride≥ 200 mg% ละผูป่้วย฿หม่

ทกุราย

ผูป่้วย

ละญาติ

ทีม่ารับ

บรกิาร

คลนิกิ

บาหวาน

จ านว

น 

2,859

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ตค.62-กย.
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- นายกฤษฎากร    

จรญิสขุ/

นายนพดล จันทรภ์ู่

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(สขุ

ศกึษา)

ครงการสง่สรมิ

พฤตกิรรมสขุภาพ

พือ่การดูล

ตนองของผูป่้วย

รคความดัน

ลหติสงู 

รงพยาบาล

สงิหบ์รุ ีปี 2563

1.พือ่฿หผู้ป่้วยมคีวามรู ้ความ

ขา้฿จ รือ่งรคความดันลหติ

สงู         

2.พือ่฿หผู้ป่้วยนมพีฤตกิรรม฿น

การดูลตนองถกูตอ้ง 

หมาะสม ละลด

ภาวะทรกซอ้น 

3.พือ่฿หร้ะดับความดันลหติ

ลดลงสูภ่าวะปกตหิรอื฿กล้คยีง

กับภาวะปกติ

1.ผูป่้วยรค

ความดัน

ลหติสงูมี

ความรู้รือ่ง

รคความดัน

ลหติสงู ≥ 

75 % 

2.ผูป่้วยรค

ความดัน

ลหติสงู มี

พฤตกิรรม

การดูล

สขุภาพ

ตนอง

ถกูตอ้ง 

(3อ.3ส.) 

≥75 % 

3.ผูป่้วยรค

ความดัน

ลหติสงู 

สามารถ

ควบคมุ

ระดับความ

1.จัดกจิกรรมสขุศกึษาบบกระบวนการ

กลุม่ ดยผูป่้วย-ญาต ิมสีว่นร่วม฿นการ฿ห ้

ความรูต้ามปรกรม 3 ครัง้ หา่งกันครัง้ละ

 2ดอืน                                        

ครัง้ที ่1  นักสขุศกึษา – ผูป่้วย – ญาต ิ

พือ่฿หค้วามรูท่ั้วเปรือ่งรคความดัน

ลหติสงู ความรู้รือ่งการออกก าลังกาย    

     

ครัง้ที ่2  นักภชนาการ – ภสชักร-ผูป่้วย

 – ญาต ิพือ่฿หค้วามรู้รือ่งอาหารผูป่้วย

ความดันลหติสงู การ฿ชย้า                 

ครัง้ที ่3  พยาบาลจติวช  - พยาบาล

วชิาชพี พทย์ผนเทย – ผูป่้วย – ญาต ิ

พือ่ประมนิสภาวะครยีด             

2. สุม่ประมนิ Pre-test , Post-test ละ

ประมนิพฤตกิรรมสขุภาพ                

3. ทมีสหสาขาวชิาชพี฿หค้ าปรกึษาก่

ผูป่้วยทีม่รีะดับความดันลหติ ≥ 160/100

 mmHg  

4. จกผน่พับ อกสารความรู ้หลังการ

สอนสขุศกึษา พือ่฿หผู้ป่้วยกลับเป

ทบทวนทีบ่า้น                                    

  

ผูป่้วย

ละญาติ

ทีม่ารับ

บรกิาร

คลนิกิ

ความดัน

ลหติสงู

จ านว

น 

3,869

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ตค.62-กย.
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- นายกฤษฎากร    

จรญิสขุ/

นายนพดล จันทรภ์ู่

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(สขุ

ศกึษา)

161



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ครงการ

รงพยาบาล

สงิหบ์รุ ีดูล 

หว่ง฿ย พือ่ทกุคน

 พน้ภัยบาหวาน 

นื่อง฿นวัน

บาหวานลก ปี 

2562 (งบประมาณ

 2563)

1.พือ่สรา้งกระสตืน่ตัว฿ห ้

ประชาชนท่ัวเปเดต้ระหนักถงึ

ภัยคกุคามจากรคบาหวาน     

  

2.พือ่สง่สรมิ฿หป้ระชาชน

ท่ัวเปกลุม่สีย่งละกลุม่ป่วย

รคบาหวานมคีวามรูค้วาม

ขา้฿จถงึปัจจัยสีย่งตอ่การกดิ

รคบาหวานการประมนิความ

สีย่งสญัญาณตอืนภัยวธิกีาร

ลดสีย่งพือ่ป้องกันรคการ

ดูลตนองมือ่ป็นบาหวาน

ละการป้องกันการกดิรค

ทรกซอ้นจากรคบาหวานเด ้

อยา่งถกูตอ้งละหมาะสม      

3. พือ่สรา้งสมัพันธภาพ

ระหวา่งผูป่้วยรคบาหวานละ

ลกปลีย่นประสบการณ์฿นการ

ดูลตนอ       

4..พือ่สรา้งสมัพันธภาพ

ระหวา่งพทย ์พยาบาลละ

ทมีสหสาขาวชิาชพีกับผูป่้วย

รคบาหวาน

1.ผู้ขา้ร่วม

กจิกรรมมี

ความรู ้ความ

ขา้฿จรือ่ง

รคบาหวาน

 ฿นระดับด ี

≥75% 

2. ผู้ขา้ร่วม

กจิกรรมมี

การตรวจ

ลอืดหา

ระดับ

น ้าตาลหลัง

อาหาร 2 

ชัว่มง 

ระดับ

น ้าตาลนอ้ย

กวา่180 

mg% ≥75

 %           

3.อัตรา

ความพงึ

พอ฿จ

1.จัดกจิกรรมการ฿หค้วามรู้ละการมสีว่น

ร่วมของผูป่้วยรคบาหวานการรักษา

รคบาหวาน ดยอายรุพทย/์

ภาวะทรกซอ้น/การประมนิระดับน ้าตาล 

ดยทมีสหสาขาวชิาชพี/การออกก าลัง

กายดยนักสขุศกึษา/การควบคมุอาหาร

ดยนักภชนาการ                        

2.การนวดผนเทย พือ่ป้องกัน

ภาวะทรกซอ้นดยพยาบาลพทย์ผน

เทย

3.  กจิกรรมกลุม่การรยีนรู้ดยผูป่้วยมสีว่น

ร่วมดยทมีสหสาขาวชิาชพีละจาะลอืด

หาระดับน ้าตาลหลังอาหาร 

4.  จัดนทิรรศการระหวา่งวันที ่11 – 15 

พฤศจกิายน 2562 ที่ผนกผูป่้วยนอก

ผูป่้วย

รคบาหวา

น ละ

ญาติ

ครอืขา่ย

ผูดู้ล฿น

ชมุชน 

ประชาชน

ผูส้น฿จ

120 

คน

1.คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่ 

ผู้ขา้ร่วมกจิกรรมประชมุจ านวน 

120 คนๆ ละ 20 บาท จ านวน 2

 ครัง้ (120 คน x 20 บาท x 2 

ครัง้)    ป็นงนิ  4,800 บาท     

  

2.คา่อาหารกลางวัน ผู้ขา้ร่วม

กจิกรรมประชมุ จ านวน 120 คนๆ

 ละ 40 บาท 

จ านวน 1 วัน  (120 คน x 40 

บาท x 1 วัน)    ป็นงนิ  4,800

 บาท

3  คา่จัดซือ้อาหารสาธติ

บาหวาน   ป็นงนิ  600 บาท

      รวมป็นงนิทัง้ส ิน้   10,200

 บาท              (หนึง่หมืน่สอง

รอ้ยบาทถว้น) 

 (คา่฿ชจ้า่ยทกุรายการสามารถ

ถัวจา่ยเดทั้ง้จ านวนคนละ

จ านวนงนิ)

10,200 บงร. ตค.62-กย.
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นายกฤษฎากร    

จรญิสขุ/

นายนพดล จันทรภ์ู่

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(สขุ

ศกึษา)

การขับคลือ่น

ระบบรับจง้ขา่ว/

ป่วยจากการ

สมัผัสสารคมี

ทางการกษตร 3 

ชนดิ (พาราคอต 

คลอเพรฟิอส 

เกลฟสต) ดย

ประชาชน/อสม.

ผา่นMobile 

Application สู่

หน่วยบรกิาร 

(คลนิกิสารคมี

กษตรกร/คลนิกิ

รคจากการ

ท างาน)

 - พือ่ขับคลือ่นระบบจง้ขา่ว มรีะบบรับ

จง้ขา่ว การ

฿ช/้ป่วยจาก

การสมัผัส

สารคมทีาง

การกษตร 

3ชนดิ (พา

ราควอต 

คลอรเ์พริ

ฟอส เกลฟ

สต) ดย

ประชาชน/

อสม. ผา่น 

Mobile 

Application

 สูห่น่วย

บรกิาร 

(คลนิกิ

สารคมี

กษตร/

คลนิกิรค

จากการ

ท างาน

1.ขับคลือ่นระบบจง้ขา่ว

 - ประสานกลุม่งานวชกรรมสงัคม พือ่฿ห ้

ผูรั้บชอบการสมัคร(รพ.สต)  Mobile  

Application ขอรหัสผา่นทางตน้สงักัด

 - ขา้ป็นสมาชกิ฿นระบบ Mobile  

Application 

กษตรกร เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.63-

ก.ย.64

 - พัชรพีร  ประคองดี ทมี

มอืง

สงิห4์

 

(กลุม่

งาน

อาชวี

วช

กรรม)

162



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

การจัดท า

ฐานขอ้มลูอาชวีอ

นามัยละ

สิง่วดลอ้ม

(Occupation and

 Environmental 

Health 

Profile:OEHP) 

ดา้นกษตรกรรม

ละมกีารรายงาน

การจ็บป่วย หรอื

สยีชวีติ จาก

สารคมทีาง

การกษตร (รหัส

รค T60)

 - พือ่จัดท าฐานขอ้มลูอาชวีอ

นามัยละสิง่วดลอ้ม

 - พือ่รายงานการจ็บป่วย หรอื

สยีชวีติ จากสารคมทีาง

การกษตร

มกีาร

รายงานการ

จ็บป่วย 

หรอืสยีชวีติ

จากสารคมี

ทาง

การกษตร 

(รหัสรค 

T60)

 - จัดท าฐานขอ้มลูอาชวีอนามัยละ

สิง่วดลอ้ม

 - รายงานการจ็บป่วย หรอืสยีชวีติ จาก

สารคมทีางการกษตร (รหัสรค T60)

 - รวบรวมขอ้มลูจากระบบ Hos Xp

 - วิคราะหข์อ้มลู

 - ผูรั้บ

สมัผัสสาร

(พาราคอต

, คลอเพริ

ฟอส ,

เกลฟสต)

19 

กลอ่ง

จัดซือ้ชดุทดสอบการสมัผัส

สารคมกี าจัดศัตรูพชื

ดยกระดาษทดสอบคลนี

อสตอรส

(Cholinesterase reactive 

paper) 

1.หัวจาะราคา 6 บาท x 1900 

คน ป็นงนิ 11,400 บาท

2.กระป๋าชดุตรวจ 720 บาท x 

19 ชดุ ป็นงนิ 13,680 บาท

25,080 บาท งนิ

บ ารุงปี

2563 

(PP)

ต.ค.63-

ก.ย.64

พัชรพีร  ประคองดี ทมี

มอืง

สงิห4์

 

(กลุม่

งาน

อาชวี

วช

กรรม)

มกีารขับคลือ่น

องคก์รตน้บบ

สขุภาพดี

พือ่฿หบ้คุลากร฿นรงพยาบาล

สงิหบ์รุ ีทกุคนมสีขุภาพดี

บคุลากร

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพ

ประจ าปีรอ้ย

ละ 95

ขับคลือ่น฿ห้รงพยาบาลสงิหบ์รุีป็น

องคก์รตน้บบสขุภาพดี

บคุลากร

฿น

รงพยาบา

ลสงิหบ์รุี

781 คา่กรอบรูปที฿่ช฿้นครงการ 

จ านวน 25 อัน อันละ 100 บาท 

 =  2,500 บาท

2,500 งนิ

บ ารุงปี

2563 

(PP)

ต.ค.62-

ก.ย.63

- จรญิญา ตงสภา ทมี

มอืง

สงิห4์

 

(กลุม่

งาน

อาชวี

วช

กรรม)

ผนงานตรวจ

สขุภาพประจ าปี

บคุลากร฿นรงพยาบาลสงิหบ์รุี

ทกุคนเดรั้บการอกซรยท์รวง

อก

บคุลากร

เดรั้บการ

ตดิตาม

อกซรย์

ทรวงอก

รอ้ยละ100

1.ด านนิการตรวจคัดกรองดว้ยวธิี

อกซรยท์รวงอก

2.รวบรวมขอ้มลูอกซรยท์รวงอก฿น

บคุลากร       3.กระตุน้ละตดิตาม

บคุลากรรายบคุคล             4.สรุปผล

การคัดกรองละการสง่ตอ่ขา้สูร่ะบบการ

รักษา ฿นรายทีผ่ดิปกตทิ าการนัดขา้สู่

กระบวนการรักษา

บคุลากร

฿น

รงพยาบา

ลสงิหบ์รุ ี

ทกุคน

781 เม฿่ชง่บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

- จรญิญา ตงสภา ทมี

มอืง

สงิห4์

 

(กลุม่

งาน

อาชวี

วช

กรรม)

ครงการฝึก

ทดสอบ

สมรรถภาพทาง

กายละ

สขุภาพจติ฿น

ชมรมผูส้งูอายุ

ชมุชนวัดหัววา่ว

พือ่฿หผู้ส้งูอายสุมรรถภาพทาง

ร่างกายทีส่มบรูณ์

กจิกรรมอบรม฿หค้วามรู้ละทดสอบ

สมรรถภาพทางกายละสขุภาพจติ

สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

ชมุชนวัด

หัววา่ว

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนวัดหัววา่ว

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

วัด

หัววา่ว

)

ครงการผูส้งูวัย฿ส่

฿จสขุภาพชมุชน

พือ่฿หผู้ส้งูอายมุคีวามรู ้ความ

ขา้฿จ฿นจการดูลสขุภาพของ

ตนองละผู฿้กลช้ดิ฿นดา้น

ภชนาการละฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ร่างกายละจติ฿จ

กจิกรรมอบรม฿หค้วามรูผู้ส้งูอาย ุฯลฯ สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

ชมุชนวัด

พธิข์า้ว

ผอก

60 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนวัดพธิข์า้ว

ผอก

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

วัด

พธิ์

ขา้ว

ผอก)
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ครงการดูล

สรมิสรา้ง

สขุภาพขง

ผูส้งูอาย฿ุหส้ขุ

กายละสขุ฿จ

พือ่฿หผู้ส้งูอายมุคีวามรู ้ความ

ขา้฿จ฿นจการดูลสขุภาพของ

ตนองละผู฿้กลช้ดิ฿นดา้น

ภชนาการละฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ร่างกายละจติ฿จ

กจิกรรมอบรม฿หค้วามรูผู้ส้งูอาย ุฯลฯ สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

ชมุชน

วัดสงัฆรา

ชาวาส

64 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนวัดสงัฆราชา

วาส

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

วัดสงัฆ

ราชา

วาส)

ครงการฝึก

ทดสอบ

สมรรถภาพทาง

กายละ

สขุภาพจติ฿น

ชมรมผูส้งูอายุ

ชมุชนวัดสฐยีร

วัฒนดษิฐุ์

พือ่฿หผู้ส้งูอายสุมรรถภาพทาง

ร่างกายทีส่มบรูณ์

กจิกรรมอบรม฿หค้วามรู้ละทดสอบ

สมรรถภาพทางกายละสขุภาพจติ

สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

ชมุชนวัด

สฐยีร

วัฒนดษิฐุ์

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนวัดสฐยีร

วัฒนดษิฐุ์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

วัด

สฐยีร

วัฒนดิ

ษฐุ)์

ครงการฝึก

ทดสอบ

สมรรถภาพทาง

กายละ

สขุภาพจติ฿น

ชมรมผูส้งูอายุ

ชมุชนวัดตกึราชา

พือ่฿หผู้ส้งูอายสุมรรถภาพทาง

ร่างกายทีส่มบรูณ์

กจิกรรมอบรม฿หค้วามรู้ละทดสอบ

สมรรถภาพทางกายละสขุภาพจติ

สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

ชมุชนวัด

ตกึราชา

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนวัดตกึราชา

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

วัดตกึ

ราชา)

ครงการฝึก

ทดสอบ

สมรรถภาพทาง

กายละ

สขุภาพจติ฿น

ชมรมผูส้งูอายุ

ชมุชนวัดสวา่ง

อารมณ์

พือ่฿หผู้ส้งูอายสุมรรถภาพทาง

ร่างกายทีส่มบรูณ์

กจิกรรมอบรม฿หค้วามรู้ละทดสอบ

สมรรถภาพทางกายละสขุภาพจติ

สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

ชมุชนวัด

สวา่ง

อารมณ์

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนวัดสวา่ง

อารมณ์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

วัด

สวา่ง

อารม

ณ์)

ครงการฝึก

ทดสอบ

สมรรถภาพทาง

กายละ

สขุภาพจติ฿น

ชมรมผูส้งูอายุ

ชมุชน

วทิยาลัยทคนคิ

พือ่฿หผู้ส้งูอายสุมรรถภาพทาง

ร่างกายทีส่มบรูณ์

กจิกรรมอบรม฿หค้วามรู้ละทดสอบ

สมรรถภาพทางกายละสขุภาพจติ

สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

ชมุชน

วทิยาลัยท

คนคิ

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชน

วทิยาลัยทคนคิ

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

วทิยาลั

ยทค

นคิ)

ครงการอบรทม

฿หค้วามรู฿้นการ

ป้องกันรคร่วมกับ

การออกก าลังกาย

฿นผูส้งูอายชุมุชน

วัดพรหมสาคร

พือ่฿หผู้ส้งูอายมุคีวามรู ้ความ

ขา้฿จ฿นจการดูลสขุภาพของ

ตนองละผู฿้กลช้ดิ฿นดา้น

ภชนาการละฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ร่างกายละจติ฿จ

กจิกรรมอบรม฿หค้วามรูผู้ส้งูอาย ุฯลฯ สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

ชมุชนวัด

พรหมสาคร

70 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนวัดพรหม

สาคร

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

วัด

พรหม

สาคร)
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ครงการฝึก

ทดสอบ

สมรรถภาพทาง

กายละ

สขุภาพจติ฿น

ชมรมผูส้งูอายุ

ชมุชนวัดพธิ์กว้

นพคณุ

พือ่฿หผู้ส้งูอายสุมรรถภาพทาง

ร่างกายทีส่มบรูณ์

กจิกรรมอบรม฿หค้วามรู้ละทดสอบ

สมรรถภาพทางกายละสขุภาพจติ

สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

ชมุชนวัด

พธิ์กว้

นพคณุ

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนวัดพธิ์กว้

นพคณุ

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

วัด

พธิ์

กว้

นพ

คณุ)

ครงการฝึก

ทดสอบ

สมรรถภาพทาง

กายละ

สขุภาพจติ฿น

ชมรมผูส้งูอายุ

ชมุชนชาวตลาด

พือ่฿หผู้ส้งูอายสุมรรถภาพทาง

ร่างกายทีส่มบรูณ์

กจิกรรมอบรม฿หค้วามรู้ละทดสอบ

สมรรถภาพทางกายละสขุภาพจติ

สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

ชมุชนชาว

ตลาด

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนชาวตลาด

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

ชาว

ตลาด)

ครงการผูส้งูอายุ

สขุภาพดชีวีติมสีขุ

พือ่฿หผู้ส้งูอายมุคีวามรู ้ความ

ขา้฿จ฿นจการดูลสขุภาพของ

ตนองละปฏบิัตติัวพือ่

ป้องกันรครือ้งรังบเดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง

กจิกรรมอบรม฿หค้วามรูผู้ส้งูอาย ุฯลฯ สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

ชมุชนบาง

ค฿น

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนบางค฿น

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

บาง

ค฿น)

ครงการอบรทม

฿หค้วามรู฿้นการ

ป้องกันรคร่วมกับ

การออกก าลังกาย

฿นผูส้งูอายชุมุชน

บางคนอก

พือ่฿หผู้ส้งูอายมุคีวามรู ้ความ

ขา้฿จ฿นจการดูลสขุภาพของ

ตนองละผู฿้กลช้ดิ฿นดา้น

ภชนาการละฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ร่างกายละจติ฿จ

กจิกรรมอบรม฿หค้วามรูผู้ส้งูอาย ุฯลฯ สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

ชมุชนบาง

คนอก

70 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนบางคนอก

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

บาง

ค

นอก)

ครงการฝึก

ทดสอบ

สมรรถภาพทาง

กายละ

สขุภาพจติ฿น

ชมรมผูส้งูอายุ

ชมุชนบางกระบอื

พือ่฿หผู้ส้งูอายสุมรรถภาพทาง

ร่างกายทีส่มบรูณ์

กจิกรรมอบรม฿หค้วามรู้ละทดสอบ

สมรรถภาพทางกายละสขุภาพจติ

สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

ชมุชนบาง

กระบอื

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนบางกระบอื

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

บาง

กระบอื

)

ครงการสง่สรมิ

สขุภาพผูส้งูอายุ

฿หส้ขุภาพกาย-฿จ

 ดยธรรมะพา

พลนิบกิบาน

พือ่฿หผู้ส้งูอายมุคีวามรู ้ความ

ขา้฿จ฿นจการดูลสขุภาพของ

ตนองละผู฿้กลช้ดิ฿นดา้น

ภชนาการละฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ร่างกายละจติ฿จ

กจิกรรมอบรม฿หค้วามรูผู้ส้งูอาย฿ุนรือ่ง

การดูลสขุภาพกาย สขุภาพจติ ละการ

ออกก าลังกาย

สมาชกิ

ชมรม

ผูส้งูอายุ

ชมุชน

ศาลหลักมื

อง

64 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชน

ศาลหลักมอืง

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

ศาล

หลัก

มอืง)

165



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ครงการอบรม฿ห ้

ความรูภ้มูปัิญญา

เทย สมนุเพรเล่

ยงุ ชมุชนวัดหัววา่ว

พือ่ควบคมุละป้องกันรค

เข้ลอืดออก฿นชมุชน

- อบรม฿หค้วามรู้ละสาธติการผลติ

สมนุเพรเลย่งุ

อสม.ละ

ประชาชน

฿นชมุชน

ชมุชนวัด

หัววา่ว

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนชมุชนวัด

หัววา่ว

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

วัด

หัววา่ว

)

ครงการอบรม฿ห ้

ความรูภ้มูปัิญญา

เทย สมนุเพรเล่

ยงุ ชมุชนวัดพธิ์

ขา้วผอก

พือ่ควบคมุละป้องกันรค

เข้ลอืดออก฿นชมุชน

- อบรม฿หค้วามรู้ละสาธติการผลติ

สมนุเพรเลย่งุ

อสม.ละ

ประชาชน

฿นชมุชน

วัดพธิ์

ขา้วผอก

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนชมุชนวัด

พธิข์า้วผอก

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

วัด

พธิ์

ขา้ว

ผอก)

ครงการอบรม฿ห ้

ความรูภ้มูปัิญญา

เทย สมนุเพรเล่

ยงุ ชมุชน

วัดสงัฆราชาวาส

พือ่ควบคมุละป้องกันรค

เข้ลอืดออก฿นชมุชน

- อบรม฿หค้วามรู้ละสาธติการผลติ

สมนุเพรเลย่งุ

อสม.ละ

ประชาชน

฿นชมุชน

วัดสงัฆรา

ชาวาส

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนวัดสงัฆราชา

วาส

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

วัดสงัฆ

ราชา

วาส)

ครงการอบรม฿ห ้

ความรูภ้มูปัิญญา

เทย สมนุเพรเล่

ยงุ ชมุชนวัด

สถยีรวัฒนดษิฐ์

พือ่ควบคมุละป้องกันรค

เข้ลอืดออก฿นชมุชน

- อบรม฿หค้วามรู้ละสาธติการผลติ

สมนุเพรเลย่งุ

อสม.ละ

ประชาชน

฿นชมุชน

วัดสถยีร

วัฒนดษิฐ์

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนวัดสถยีร

วัฒนดษิฐ์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

วัด

สฐยีร

วัฒนดิ

ษฐุ)์

ครงการอบรม฿ห ้

ความรูภ้มูปัิญญา

เทย สมนุเพรเล่

ยงุ ชมุชนวัดตกึ

ราชา

พือ่ควบคมุละป้องกันรค

เข้ลอืดออก฿นชมุชน

- อบรม฿หค้วามรู้ละสาธติการผลติ

สมนุเพรเลย่งุ

อสม.ละ

ประชาชน

฿นชมุชน

วัดตกึราชา

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนวัดตกึราชา

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

วัดตกึ

ราชา)

ครงการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรมสขุภาพ

 ลดรค 3อ. 3ส. 

ตามวถิชีมุชนวัด

สวา่งอารมณ์

พือ่฿หอ้สม.ละประชาชน฿น

ชมุชนมคีวามรูค้วามขา้฿จ฿น

หลักการ 3อ. 3ส. ละมี

พฤตกิรรมสขุภาพทีช่ว่ยป้องกัน

รครือ้รังตา่งๆ

- อบรม฿หค้วามรู้รือ่งการปรับปลีย่น

พฤตกิรรมสขุภาพ ลดรคดว้ยหลักการ 3อ.

 3ส.

อสม.ละ

ประชาชน

฿นชมุชน

วัดสวา่ง

อารมณ์

40 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนวัดสวา่ง

อารมณ์

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

วัด

สวา่ง

อารม

ณ์)
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ครงการอบรม฿ห ้

ความรูภ้มูปัิญญา

เทย สมนุเพรเล่

ยงุ ชมุชน

วทิยาลัยทคนคิ

พือ่ควบคมุละป้องกันรค

เข้ลอืดออก฿นชมุชน

- อบรม฿หค้วามรู้ละสาธติการผลติ

สมนุเพรเลย่งุ

อสม.ละ

ประชาชน

฿นชมุชน

วทิยาลัยท

คนคิ

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชน

วทิยาลัยทคนคิ

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

วทิยาลั

ยทค

นคิ)

ครงการอบรม฿ห ้

ความรูภ้มูปัิญญา

เทย สมนุเพรเล่

ยงุ ชมุชนวัด

พรหมสาคร

พือ่ควบคมุละป้องกันรค

เข้ลอืดออก฿นชมุชน

- อบรม฿หค้วามรู้ละสาธติการผลติ

สมนุเพรเลย่งุ

อสม.ละ

ประชาชน

฿นชมุชน

วัดพรหม

สาคร

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนวัดพรหม

สาคร

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

วัด

พรหม

สาคร)

ครงการอบรม฿ห ้

ความรูภ้มูปัิญญา

เทย สมนุเพรเล่

ยงุ ชมุชนวัดพธิ์

กว้นพคณุ

พือ่ควบคมุละป้องกันรค

เข้ลอืดออก฿นชมุชน

- อบรม฿หค้วามรู้ละสาธติการผลติ

สมนุเพรเลย่งุ

อสม.ละ

ประชาชน

฿นชมุชน

วัดพธิ์

กว้นพคณุ

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนวัดพธิ์กว้

นพคณุ

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

วัด

พธิ์

กว้

นพ

คณุ)

ครงการอบรม฿ห ้

ความรูภ้มูปัิญญา

เทย สมนุเพรเล่

ยงุ ชมุชนชาวตลาด

พือ่ควบคมุละป้องกันรค

เข้ลอืดออก฿นชมุชน

- อบรม฿หค้วามรู้ละสาธติการผลติ

สมนุเพรเลย่งุ

อสม.ละ

ประชาชน

฿นชมุชน

ชาวตลาด

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนชาวตลาด

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

ชาว

ตลาด)

ครงการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรมสขุภาพ

 ลดรค 3อ. 3ส. 

ตามวถิชีมุชนบาง

ค฿น

พือ่฿หอ้สม.ละประชาชน฿น

ชมุชนมคีวามรูค้วามขา้฿จ฿น

หลักการ 3อ. 3ส. ละมี

พฤตกิรรมสขุภาพทีช่ว่ยป้องกัน

รครือ้รังตา่งๆ

- อบรม฿หค้วามรู้รือ่งการปรับปลีย่น

พฤตกิรรมสขุภาพ ลดรคดว้ยหลักการ 3อ.

 3ส.

อสม.ละ

ประชาชน

฿นชมุชน

บางค฿น

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนบางค฿น

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

บาง

ค฿น)

ครงการอบรม฿ห ้

ความรูภ้มูปัิญญา

เทย สมนุเพรเล่

ยงุ ชมุชนบางค

นอก

พือ่ควบคมุละป้องกันรค

เข้ลอืดออก฿นชมุชน

- อบรม฿หค้วามรู้ละสาธติการผลติ

สมนุเพรเลย่งุ

อสม.ละ

ประชาชน

฿นชมุชน

บางคนอก

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนบางคนอก

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

บาง

ค

นอก)
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ครงการอบรม฿ห ้

ความรูภ้มูปัิญญา

เทย สมนุเพรเล่

ยงุ ชมุชนบาง

กระบอื

พือ่ควบคมุละป้องกันรค

เข้ลอืดออก฿นชมุชน

- อบรม฿หค้วามรู้ละสาธติการผลติ

สมนุเพรเลย่งุ

อสม.ละ

ประชาชน

฿นชมุชน

บางกระบอื

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชนบางกระบอื

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

บาง

กระบอื

)

ครงการอบรม฿ห ้

ความรูภ้มูปัิญญา

เทย สมนุเพรเล่

ยงุ ชมุชน

ศาลหลักมอืง

พือ่ควบคมุละป้องกันรค

เข้ลอืดออก฿นชมุชน

- อบรม฿หค้วามรู้ละสาธติการผลติ

สมนุเพรเลย่งุ

อสม.ละ

ประชาชน

฿นชมุชน

ศาลหลักมื

อง

45 คน 10,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

 

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ม.ค. - ส.ค.

 63

10,000 ประธาน อสม.

ชมุชน

ศาลหลักมอืง

ทมี

มอืง

สงิห ์4

(ชมุชน

ศาล

หลัก

มอืง)

2248990

1.ผนงานการ

บรหิารจัดการดา้น

การงนิการคลัง 

ของ รพ.สต.

พือ่฿หห้น่วยงานมคีวามพรอ้ม

฿นการปิด฿หบ้รกิาร

 รพสต. ทีม่ี

สภาพคลอ่ง

มากกวา่ 3 

ดอืน

คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงาน ของ รพ.สต.

พกรวม

1.คา่฿ชจ้า่ยดา้นบคุลากร - - - - - - -

2.คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงานปกติ

2.1 คา่ตอบทน

 - คา่ตอบทนจดุบรกิาร (ทศกาลปี฿หม/่

สงกรานต)์

บคุลากร 

สธ.

8 คา่ตอบทนฯ อัตรา1 ผลัด/

960*11ผลัดบาท*3คน=31,680

 อัตรา1 ผลัด/1200*10ผลัด

บาท*5คน=60,000

92,880.00 งนิบ ารุง ม.ค.63,

ม.ย.63

92,880.00 NPCU 

มอืง

สงิห ์5

 - คา่ตอบทน ฉ11 บคุลากร 

สธ.

5 คา่ตอบทน ฉ11 จพ.ทันตะฯ 131,200.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

131,200.00 NPCU 

มอืง

สงิห ์5

2.2 คา่฿ชส้อย

 -คา่฿ชจ้า่ย฿นการดนิทางเปราชการ บคุลากร 

สธ.

8 เดรั้บอนุญาต/อัตราตาม พรบ./

จา่ยจรงิ

20,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

20,000.00 NPCU 

มอืง

สงิห ์5

 -คา่฿ชจ้า่ย฿นการเปประชมุ/ฝึกอบรม บคุลากร 

สธ.

8 เดรั้บอนุญาต/อัตราตาม พรบ./

จา่ยจรงิ

118,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.64

118,000.00 NPCU 

มอืง

สงิห ์5

 -คา่จา้งหมาบรกิาร บคุคลภายน

อก

4 เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 420,880.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

420,880.00 NPCU 

มอืง

สงิห ์5

 -คา่ซอ่มซมละบ ารุงรักษา บคุคลภายน

อก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 15,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

15,000.00 NPCU 

มอืง

สงิห ์5

2.3 คา่วัสดุ

 -วัสดคุอมพวิตอร์ ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 10,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

10,000.00 NPCU 

มอืง

สงิห ์5
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

 -วัสดสุ านักงาน ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ    25,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

25000 NPCU 

มอืง

สงิห ์5

 -วัสดงุานบา้น/งานครัว ผูข้าย - เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ    15,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

15000 NPCU 

มอืง

สงิห ์5

 -วัสดวุทิยาศาสตร์ - - - - - - - - -

 -วัสดกุารพทย์ - - เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 3000 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

3000 - NPCU 

มอืง

สงิห ์5

 -ยาละวชภัณฑ์ - - - - - - - - -

2.4 คา่สาธารณูปภค - - - - - - - - -

 -คา่เฟฟ้า กฟภ./ดอืน 12 ฿บจง้หนี้ 60,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

60,000.00 NPCU 

มอืง

สงิห ์5

 -คา่น ้าประปา - - - - - - - - -

 -คา่ทรศัพท์ TOT/ดอืน 12 ฿บจง้หนี้ 3,284.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

3,284.00 NPCU 

มอืง

สงิห ์5

 -คา่เปรษณีย์ - - - - - - - -

 -คา่บรกิารสือ่สารละทรคมนาคม - - - - - - - - -

2.5 คา่฿ชจ้า่ยด านนิการอืน่ - - - - - - - - -

 - ครงการ LTC ผูส้งูอายุ

ตดิบา้นตดิ

ตยีง

23 เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ   112,800.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

 112,800.00 NPCU 

มอืง

สงิห ์5

คา่฿ชจ้า่ยการลงทนุ ของ รพ.สต.พกรวม

1. ครุภัณฑ์

 - กลอ้งวงจรปิด ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ    20,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

  20,000.00 นายเชยรัตน์ ยม้

ศริิ

รพ.

สต. 

พก

รวม

 - ขยายฟสเฟฟ้า กฟภ เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ    70,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

  70,000.00 นายเชยรัตน์ ยม้

ศริิ

รพ.

สต. 

พก

รวม

 - ซอ่มรถมอตอเซด์ บคุคลภายน

อก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ      8,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

    8,000.00 นายเชยรัตน์ ยม้

ศริิ

รพ.

สต. 

พก

รวม

2. คา่ทีด่นิละสิง่กอ่สรา้ง

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ลดอัตราตายของมารดา

(มารดาหลังคลอด ปี62 จ านวน

 1614 คน)

นอ้ยกวา่ 15

 ตอ่สนการ

กดิมชีพี

฿หค้วามรู฿้นกลุม่หญงิตัง้ครรภ์ละหญงิ

หลังคลอดรือ่งการดูลตนอง ละการ

สงักตอุาการทีผ่ดิปกติ

ลดอัตรา

ตายของ

มารดา 

(มารดา

หลัง

คลอดปี62

49คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 NPCU 

มอืง

สงิห ์5
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

พัฒนาการด็กตามกณฑ์

มาตรฐาน

KPI 2.ระดับ

ความส าร็จ

ของ

พัฒนาการ

ด็กตาม

กณฑ์

มาตรฐาน

ตดิตามประมนิพัฒนาการ ด็กอาย ุ9 

ดอืน ,18 ดอืน ,30 ดอืน, 42 ดอืนละ 

60 ดอืน ฿นพืน้ทีรั่บผดิชอบ

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ที่

656

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ0-5 ปีเดรั้บการคัด

กรองพัฒนาการ  ( ด็ก 9,18 , 

30, 42 , 60 ดอืน  )

ด็กอาย ุ0-5

 ปีเดรั้บการ

คัดกรอง

พัฒนาการ  (

 ด็ก 9,18 ,

 30, 42 , 60

 ดอืน  )

ตดิตามประมนิพัฒนาการ ด็กอาย ุ9 

ดอืน ,18 ดอืน ,30 ดอืน, 42 ดอืนละ 

60 ดอืน ฿นพืน้ทีรั่บผดิชอบ

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ที่

656

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ0-5 ปีเดรั้บการคัด

กรองพัฒนาการพบสงสยัลา่ชา้

ด็กอาย ุ0-5

 ปีเดรั้บการ

คัดกรอง

พัฒนาการ

พบสงสยั

ลา่ชา้

สง่สรมิละนะน า฿หผู้ป้กครองกระตุน้

พัฒนาการบตุรหลาน      2.นัดประมนิซ ้า

 1 ดอืน

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ทีท่ี่

พบสงสยั

ลา่ชา้

4คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ0-5 ปีทีม่พัีฒนาการ

สงสยัลา่ชา้เดรั้บการตดิตาม

ด็กอาย ุ0-5

 ปีทีม่ี

พัฒนาการ

สงสยัลา่ชา้

เดรั้บการ

ตดิตาม

ตดิตามด็กมาประมนิซ ้า หากพบลา่ชา้ 

สง่ตอ่ รพ.มข่า่ยทันที

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ทีท่ี่

มี

พัฒนาการ

ลา่ชา้

4คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ0-5 ปีทีพ่บพัฒนาการ

ลา่ชา้เดรั้บการกระตุน้ดว้ย

TEDA4I

ด็กอาย ุ0-5

 ปีทีพ่บ

พัฒนาการ

ลา่ชา้เดรั้บ

การกระตุน้

ดว้ยTEDA4I

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็ก 0-5ปี สงูดสีมสว่น ละ

สว่นสงูฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี

ด็ก 0-5ปี 

สงูดสีมสว่น 

ละสว่นสงู

ฉลีย่ทีอ่าย ุ

5 ปี

1.จัดกจิกรรมสง่สรมิความรู้รือ่งการตรวจ

ฝ้าระวังภชนาการด็ก฿หก้ับคณุครู /

อสม/ผูป้กครองหรอืผูดู้ลด็ก

2.จัดกจิกรรมชงิรุกออกส ารวจภชนาการ

 ละ฿หค้ านะน า฿นหลัก 3อ3ส.             

                    

3.ตดิตามประมนิผลฯ ทอมละ  1 ครัง้

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ที่

656

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ6-14ปี สงูดสีมสว่น ด็กอาย ุ

6-14ปี สงูดี

สมสว่น

1.จัดกจิกรรมสง่สรมิความรู้รือ่งการตรวจ

ฝ้าระวังภชนาการด็ก฿หก้ับคณุครู /

อสม/ผูป้กครองหรอืผูดู้ลด็ก

2.จัดกจิกรรมชงิรุกออกส ารวจภชนาการ

 ละ฿หค้ านะน า฿นหลัก 3อ3ส.             

                    

3.ตดิตามประมนิผลฯ ทอมละ  1 ครัง้

ด็ก 6-14 

ปี ฿นพืน้ที่

1173

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ลดอัตราการคลอดมชีพี ฿น

หญงิอาย ุ15-19 ปี

ลดอัตราการ

คลอดมชีพี 

฿นหญงิอายุ

 15-19 ปี

1.฿หค้วามรู฿้นกลุม่หญงิวัยจรญิพันธ ์

พรอ้มทัง้วธิกีารคมุก านดิทีถ่กูตอ้ง

หญงิอาย ุ

15-19 ปี 

฿นพืน้ที่

214

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ลดอัตราการตัง้ครรภซ์ ้า฿นหญงิ

อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี(หญงิทีม่า

รับบรกิารคลอดรพ.ท่ัวเป)

ลดอัตราการ

ตัง้ครรภซ์ ้า

฿นหญงิอายุ

นอ้ยกวา่ 20

 ปี(หญงิ

ทีม่ารับ

บรกิารคลอด

รพ.ท่ัวเป)

1.฿หค้วามรู฿้นกลุม่หญงิอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

พรอ้มทัง้วธิกีารคมุก านดิทีถ่กูตอ้ง

หญงิ

ตัง้ครรภ์

อายนุอ้ย

กวา่20ปี

9คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ป้องกันละกเ้ข

ปัญหาด็กอว้น฿น

รงรยีน

1.พือ่฿หนั้กรยีนมคีวามรู้ละ

พฤตกิรรม3อ ที่หมาะสม       

2.พือ่฿หนั้กรยีนทีอ่ว้นละริม่

อว้นเดรั้บการปรับปลีย่น

พฤตกิรรม

ด็กนักรยีน

ชัน้ ป.1-6 มี

ภาวะสงูดี

สมสว่น

1.คัดกรองภาวะภชนาการด็กนักรยีน ป.

1-6                        

2.จัดกจิกรรมปรับปลีย่นพฤตกิรรมด็ก

ภาวะอว้นละริม่อว้น

ด็กชัน้ป

1-6฿น

รงรยีนที่

รับผดิชอบ

87คน 1.คา่อาหารละอาหารวา่ง

ส าหรับการจัดกจิกรรม   

2.คา่วัสด ุ      

3.คา่วทิยากร

ป็นงนิ 5,600บาท

5600 กองทนุฯ ต.ค.62-

ก.ย.63

ชมรม

 อส

ม.

ต าบล

พก

รวม

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

1.หญงิตัง้ครรภ฿์นขต

รับผดิชอบฝากครรภก์อ่น 12 

สปัดาห์

1.หญงิ

ตัง้ครรภ ์

ฝากครรภ์

กอ่น 12 

สปัดาห ์เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

คน้หาหญงิตัง้ครรภ์ละนะน าการฝาก

ครรภ์

หญงิ

ตัง้ครรภ์

49คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

2.หญงิตัง้ครรภฝ์ากครรภค์รบ 5

 ครัง้ ตามกณฑ์

2.หญงิ

ตัง้ครรภ์

ฝากครรภ์

ครบ5ครัง้

ตามกณฑ ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

ตดิตามยีย่มหญงิตัง้ครรภ฿์ห฿้หรั้บรับการ

ตรวจครรภค์รบตามกณฑ์

หญงิ

ตัง้ครรภ์

49คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

3.หญงิหลังครรภ์ละทารก

เดรั้บการยีย่มหลังคลอดตาม

กณฑ์

3.หญงิหลัง

คลอดละ

ทารกเดรั้บ

การยีย่ม

หลังคลอด

ครบ 3 ครัง้

ตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

ตดิตามยีย่มหญงิหลังคลอดละทารก฿น

พืน้ที่

หญงิหลัง

คลอดละ

ทารก

49คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

4.หญงิตัง้ครรภ์ละหลังคลอด

เดรั้บยาสรมิธาตุหล็ก

4.หญงิ

ตัง้ครรภ์

ละหลัง

คลอดเดรั้บ

ยาสรมิธาตุ

หล็กเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿หห้ญงิตัง้ครรภ์

ละหญงิหลังคลอด฿นพืน้ทีท่กุราย

49คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

จา้หนา้ทีส่าธารณสขุจังหวัด

สงิหบ์รุ ีรักษ์สขุภาพ "ดนิ ว ิง่ 

ป่ัน ท าความสะอาด - ก็บ

มล็ดพันธุ ์(Exercise For 

Clean Environment)"'

จา้หนา้ที่

สาธารณสขุ

จังหวัด

สงิหบ์รุ ีรักษ์

สขุภาพ 

"ดนิ ว ิง่ ป่ัน

 ท าความ

สะอาด - 

ก็บมล็ด

พันธุ ์

(Exercise 

For Clean 

Environmen

t)"'

จนท.ออกก าลังกาย ท าความสะอาดบ

ริวฯสถานบรกิาร / พืน้ทีส่าธารณะ ทกุวัน

พธุ

จนท.สธ 10คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ประชากร

สงูอายทุีม่ ี

พฤตกิรรม

สขุภาพที่

พงึประสงค์

(ผูส้งูอายุ

กลุม่

ชว่ยหลอื

ตัวองเด ้

สมบรูณ์/

กลุม่1ตดิ

สงัคม)

1.จัดท าทะบยีนผูส้งูอาย฿ุนพืน้ที ่

2.คัดกรองความสามารถ฿นการท ากจิวัตร

ประจ าวัน฿นผูส้งูอาย ุ 

3.฿หค้วามรู้ละจัดกจิกรรม ฿นชมรม

ผูส้งูอาย฿ุนพืน้ที่

ผูส้งูอาย ุ

฿นพืน้ที่

3150

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ครงการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรมสขุภาพ

ลดรคดว้ย

หลักการ 3อ3ส 

ตามวถิชีมุชน

ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิงาน

ประชาชน

กลุม่สีย่ง

DM/HTมี

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

รือ่ง3อ3ส.

1.คัดกรองประชาชนกลุม่ป้าหมาย อาย ุ

15 ปีขึน้เปพือ่คน้หากลุม่สีย่ง DM/HT 

฿นพืน้ที่

2.฿หค้วามรู฿้นการดูลตนองละ

พฤตกิรรมสขุภาพกป่ระชาชนกลุม่สีย่ง 

DM/HT

กลุม่สีย่ง DM/HT120 1.คา่อาหารละอาหารวา่ง฿น

การจัดกจิกรรม฿หค้วามรูก้ลุม่

ปกต ิกลุม่สีย่ง กลุม่ป่วย฿น

คลนิกิรครือ้รัง จ านวน 120 คน

 คนละ 75 บาท ป็นงนิ 9,000 

บาท

2.คา่วัสด ุอปุกรณ์อืน่ๆ฿น

ครงการ ป็นงนิ 6,000 บาท

15000 กองทนุฯต.ค.62-ก.ย.63 15,000 บาท ชมรม

ผูส้งูอา

ยุ

พก

รวม
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

2.งานทันตกรรม 1.หญงิตัง้ครรภ฿์นขต

รับผดิชอบเดรั้บบรกิารทางทัน

ตกรรม

1.หญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพชอ่ง

ปากมากกวา่

รอ้ยละ 0

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากหญงิตัง้ครรภ/์

เดรั้บการฝึกปรงฟัน/การบรกิารทันตกรรม

หญงิ

ตัง้ครรภ์

49คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

2.หญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บการ

ฝึกการ

ปรงฟัน เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

2.ฝึกปรงฟันบบลงมอืปฏบิัต ิหรอื 

เดรั้บการฝึกปรงฟันบบลงมอืปฏบิัต ิ

ละplaque control นับรวมฝึกผูป้กครอง

ท าความสะอาดชอ่งปาก

หญงิ

ตัง้ครรภ์

49คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

3.หญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บบรกิาร

ทันตกรรม 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

3.฿หบ้รกิารทันตกรรมกห่ญงิตัง้ครรภ์ หญงิ

ตัง้ครรภ์

49คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

2.ด็ก 0-2 ปี ฿นขตรับผดิชอบ

 เดรั้บบรกิารทางทันตกรรม

1.ด็ก0-2ปี

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50 

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 0-2 ปี ด็ก0-2 ปี 246

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

2.ผูป้กครอง

ด็ก 0-2 ปี 

เดรั้บการ

ฝึกการ

ปรงฟัน/

ท าความ

สะอาดชอ่ง

ปากด็ก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ0

2.ผูป้กครองเดรั้บการฝึกปรงฟันบบลง

มอืปฏบิัต ิหรอื เดรั้บการฝึกปรงฟันบบ

ลงมอืปฏบิัต ิละplaque control นับรวม

ฝึกผูป้กครองท าความสะอาดชอ่งปาก

ด็ก0-2 ปี 246

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

3.ด็ก0-2ปี 

เดรั้บการ

คลอืบ/ทา 

ฟลอูอเรด์

ฉพาะที ่ 

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

3.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก 

0-2 ปี

ด็ก0-2 ปี 246

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

3.ด็ก 3-5 ปี ฿นขตรับผดิชอบ

 เดรั้บบรกิารทางทันตกรรม

1.ด็ก 3-5 ปี

 เดรั้บการ

ตรวจชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 3-5 ปี ด็ก3-5 ปี 275

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

2.ด็ก3-5ปี 

เดรั้บการ

คลอืบ/ทา 

ฟลอูอเรด์

ฉพาะที ่ 

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

2.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก

3-5 ปี

ด็ก3-5 ปี 275

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

3.ด็ก 6-12 ปี ฿นขต

รับผดิชอบ เดรั้บบรกิารทางทัน

ตกรรม

1.ด็ก6-12 

ปี เดรั้บการ

ตรวจชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 6 -12 ปี ด็ก 6-12ปี 836

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

2.ด็ก 6-12

 ปี เดรั้บการ

คลอืบหลมุ

ร่องฟันท ้

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

2.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก

6-12 ปี (฿น รร.ทอมละ 1 ครัง้ )

ด็ก 6-12ปี 836

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

3.ด็ก6-12 

ปี เดรั้บ

บรกิารทัน

ตกรรม เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

3.฿หบ้รกิารทันตกรรมก่ด็ก 6-12 ปี ด็ก 6-12ปี 836

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

4.ด็ก6-12ปี

 เดรั้บการ

คลอืบ/ทา 

ฟลอูอเรด์

ฉพาะที ่ 

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

3.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก 

6-12 ปี

ด็ก6-12 ปี 836

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

Diabetic 

patient&Kinderga

rten children 

ออ่นหวาน ยิม้สวย

 ฿ส฿่จสขุภาพชอ่ง

ปาก

สง่รมิสขุภาพผูป่้วยบหวาน/

ด็กอนุบาล2-3ปี

ผูป่้วย

บาหวาน/

ด็กอนุบาล

เดรั้บการ

ตรวจชอ่ง

ปากทกุคน

1.ตรวจสขุภาพชอ่งปากละ฿หทั้นตะสขุ

ศกึษา

-ผูป่้วย

บาหวาน

ละด็ก

อาย2ุ-3ปี

120

คน

1.คา่ชดุอปุกรณ์ท าความสะอาด

ชอ่งปาก12,600บาท

2.คา่อปุกรณ์อดุฟัน 3,600 บาท 

3.คา่อาหารอาหารวา่งผขา้

ร่วมครงการ 6,750บาท     

4.คา่ผน่ป้ายประชาสมัพันธ์

600บาท       

5.คา่วทิยากร600บาท               

รวมป็นงนิ 31,350บาท

31350 กองทนุ ต.ค.62-

ก.ย.63

ชมรม

 อส

ม.

ต าบล

พก

รวม
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

4.ผูป่้วยบาหวาน฿นพืน้ที่

รับผดิชอบเดต้รวจคัดกรอง

สขุภาพชอ่งปาก

1.ผูป่้วย

บาหวานเด ้

ตรวจคัด

กรอง

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

1.ตรวจสขุภาพชอ่งปากผูป่้วยรคบาหวาน ผูป่้วย

บาหวาน

185

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

5.ผูส้งูอาย฿ุนพืน้ทีรั่บผดิชอบ

เดต้รวจคัดกรองสขุภาพชอ่ง

ปาก

1.ผูส้งูอายุ

เดต้รวจคัด

กรอง

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

1.ตรวจสขุภาพชอ่งปากผูส้งูอายุ ผูส้งูอายุ 3150

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

6.ประชาชนทกุสทิธิ฿์นพืน้ที่

รับผดิชอบเดรั้บบรกิารทันตกรรม

1.ประชาชน

฿นพืน้ที่

รับผดิชอบ

เดรั้บบรกิาร

ทันตกรรม 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 20

1.การ฿หบ้รกิารทันตกรรม฿นประชาชนทกุ

กลุม่วัย

ประชาชน

ทกุสทิธิ์

5950

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

3.การสง่สรมิ

สขุภาพด็กวัยรยีน

1.ด็ก 6-18 ปี เดรั้บการ

ประมนิภาวะภชนาการ

1.ด็ก 6-18

 ปี เดรั้บ

การประมนิ

ภาวะ

ภชนาการ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ตดิตามประมนิภาวะภชนาการด็ก 0-5

 ปี ปีละ 2 ครัง้ คอื ต.ต.-ธ.ค.,พ.ค.-ก.ค.

ด็ก 6-18 ปี 1717

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ต.-ธ.ค.

62,พ.ค.-

ก.ค.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

2.ด็ก 6-14 ปี เดรั้บยาสรมิ

ธาตุหล็ก

2.ด็ก 6-14

 ปีเดรั้บยา

สรมิธาตุ

หล็กเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

2.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿ห้ด็กอาย ุ6-14ปี

 ทกุราย

ด็ก 6-14 ปี 1050

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

4.การคัดกรองรค

เมต่ดิตอ่

1.ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้เป

เดรั้บการคัดกรองบาหวาน/

ความดันลหติ

1.ประชาชน

อาย ุ15 ปี

ขึน้เปเดรั้บ

การคัดกรอง

บาหวาน/

ความดัน

ลหติ เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.คัดกรองรคบาหวานละความความ

ดันลหติดยการจาะ DTX ละวัดความ

ดันลหติ ปีละ 1 ครัง้

15 ปีขึน้เป 9021

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิงาน

ประชาชน

กลุม่สีย่ง

DM/HTมี

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

รือ่ง 3 อ.3 

ส.

1.คัดกรองประชาชนกลุม่ป้าหมาย อาย ุ

15 ปีขึน้เปพือ่คน้หากลุม่สีย่ง DM/HT 

฿นพืน้ที ่ 2.฿หค้วามรู฿้นการดูลตนอง

ละพฤตกิรรมสขุภาพกป่ระชาชนกลุม่

สีย่ง DM/HT

ประชาชน

อาย ุ15 ปี

ขึน้เป฿น

พืน้ที่

9021

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

2.ผูห้ญงิอาย ุ30-70 ปี  ตรวจ

คัดกรองมะร็งตา้นมดว้ยตนอง

2.ผูห้ญงิอายุ

 30-70 ปี  

ตรวจคัด

กรองมะร็ง

ตา้นมดว้ย

ตนอง เม่

นอ้ยกวา่ 70

1.สอน฿หค้วามรู้รือ่งการตรวจมะร็งตา้

นมละตดิตามผลการตรวจมะร็งตา้นม

ดว้ยตนองของกลุม่ป้าหมาย

ผูห้ญงิอายุ

 30-70 ปี

3451

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

3.ผผูห้ญงิอาย ุ30-60 ปี เดรั้บ

การตรวจมะร็งปากมดลกู

3.ผผูห้ญงิ

อาย ุ30-60 

ปี เดรั้บการ

ตรวจมะร็ง

ปากมดลกู 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.รณรงคต์รวจมะร็งปากมดลกู฿หก้ับ

กลุม่ป้าหมาย

ผูห้ญงิอายุ

 30-60 ปี

2576

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

5.การคัดกรอง

ภาวะสขุภาพ

ผูส้งูอายุ

1.ผูส้งูอายเุดรั้บการคัดกรอง

สขุภาพ 10 ดา้นตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.คัดกรองสขุภาพ 10 ดา้น คอื บาหวาน 

 ความดัน CVD ชอ่งปาก  ภาววะสมอง

สือ่ม ภาวะซมึศรา้ ขอ้ขา่  ภาวะหกลม้  

ADL ละ BMI

ผูส้งูอาย ุ

60 ปีขึน้เป

3150

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

6.ครงการ

ผูส้งูอายจุติ

จม่฿สหัว฿จ

ข็งรง

1.พือ่สง่สรมิพัฒนาผูส้งูอาย4ุ

ดา้น  2.สรมิสรา้งทักา฿นการ

ดูลสขุภาพ

รอ้ยละ 80 

ของกนน า

ผูส้งูอายุขา้

ร่วมกจิกรรม

1.จัดกจิกรรมลกปลีย่นรยีนรูร้ะหวา่ง

ผูส้งูอายุละผูม้ปีระสบการณ์ดา้นตา่งๆ   

2.จัดกจิกรรมฝึกอาชพีหรอืถา่ยทอดภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่฿ห้กผู่ส้งูอายุ

กนน า

ผูส้งูอายุ

80คน 1.คา่อาหารอาหารวา่ง฿นการจัด

กจิกรรม จ านวน 3 ครัง้  18,000

บาท  

2.คา่วัสด ุ5,000 บาท    

3.คา่วทิยากร 3 ครัง้ 2,700 บาท

    

รวมป็นงนิ 25,700บาท

25,700 ต.ค.62-

ก.ย.63

ชมรม

ผูส้งูอา

ยุ

ต าบล

พก

รวม

7.การสง่สรมิ

สขุภาพด็กวัยรยีน

1.ด็ก 6-18 ปี เดรั้บการ

ประมนิภาวะภชนาการ

1.ด็ก 6-18

 ปี เดรั้บ

การประมนิ

ภาวะ

ภชนาการ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ตดิตามประมนิภาวะภชนาการด็ก 0-5

 ปี ปีละ 2 ครัง้ คอื ต.ต.-ธ.ค.,พ.ค.-ก.ค.

ด็ก 6-18 ปี 1717

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ต.-ธ.ค.

62,พ.ค.-

ก.ค.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

2.ด็ก 6-14 ปี เดรั้บยาสรมิ

ธาตุหล็ก

2.ด็ก 6-14

 ปีเดรั้บยา

สรมิธาตุ

หล็กเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿ห้ด็กอาย ุ6-14ปี

 ทกุราย

ด็ก 6-14 ปี 1050

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

8.การคัดกรอง

สขุภาพจติ

1.ผูป่้วยรครือ้รัง หญงิ

ตัง้ครรภ์ละผูส้งูอายเุดรั้บการ

ประมนิความครยีด

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ....

1.คัดกรองความครยีด฿นกลุม่ป้าหมาย ผูป่้วยรค

รือ้รัง/

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

ผูส้งูอายุ

4680

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

2.ผูป่้วยรครือ้รัง หญงิ

ตัง้ครรภ์ละผูส้งูอายเุดรั้บการ

ประมนิภาวะซมึศรา้

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ....

1.คัดกรองภาวะซมึศรา้฿นกลุม่ป้าหมาย ผูป่้วยรค

รือ้รัง/

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

ผูส้งูอายุ

4680

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

3.ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้เป

เดรั้บการคัดกรองการดืม่สรุา

ละสบูบหุรี่

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.การคัดกรองการดืม่สรุาละสบูบหุรี ่฿น

กลุม่ป้าหมาย

อาย ุ15 ปี

ขึน้เป

9021

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

9.งานสรา้งสรมิ

ภมูคิุม้กันรค

1.ด็กอาย0ุ-5 ปี เดรั้บวัคซนี

ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.ตดิตามด็กกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่ห ้

เดรั้บวัคซนีตามกณฑอ์ายุ

ด็กอาย ุ

0-5 ปี

656

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

2.ด็กอาย ุ6-12 ปี เดรั้บวัคซนี

ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.ตดิตามด็กกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่ห ้

เดรั้บวัคซนีตามกณฑอ์ายุ

ด็กอาย ุ

6-12 ปี

836

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

3.ประชาชนอาย ุ20-50 ปี 

เดรั้บ  dT ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ.......

1.ตดิตามกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่หเ้ดรั้บ

วัคซนี

ประชาชน

อาย ุ20-50

 ปี

4331

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

4.ประชาชนกลุม่สีย่งเดรั้บ

วัคซนีป้องกันรคเขห้วัด฿หญ่

เมน่อ้ยกวา่

....

1.ตดิตามกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่หเ้ดรั้บ

วัคซนี

ผูป่้วยDM/

 หอบหดื/

COPD/ 

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

อว้น

อันตราย/

HIV/65 ปี+

2963

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

10.งานวางผน

ครอบครัว

1.หญงิวัยจรญิพันธุเ์ดรั้บการ

วางผนครอบครัวที่หมาะสม

1.฿หค้ านะน า/บรกิารวางผนครอบครัว

กก่ลุม่ป้าหมาย

หญงิวัย

จรญิพันธุ์

4856

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

11.งานควบคมุ

รคตดิตอ่

1.ป้องกันละควบคมุการกดิ

รคเข้ลอืดออก

เม่กนิ 50/

สนประชากร

1.สง่สรมิ/รณรงค฿์หป้ระชาชนร่วมป้องกัน

ละควบคมุการกดิรคเข้ลอืดออกดว้ย

มาตรการ 5ป.1ข

ประชาชน

฿นพืน้ที/่นร.

13486

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

12.งานอนามัย

รงรยีน

1.ด็กนักรยีนเดรั้บการตรวจ

สขุภาพ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจสขุภาพด็กนักรยีน นักรยีน 

ป.1-ม.3

87 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 NPCU 

มอืง

สงิห ์5

2.ด็กนักรยีนเดรั้บการตรวจ

สายตา

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจสายตานักรยีนดว้ย  E-chart นักรยีน 

ป.1-ม.3

87 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 NPCU 

มอืง

สงิห ์5

3.ด็กนักรยีน ป.1 เดรั้บการ

ตรวจคัดกรองรคลหติจาง

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจ Hct. ฿นด็กนักรยีน ป.1 นักรยีน 

ป.1

16 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 NPCU 

มอืง

สงิห ์5

13.งานอาหาร

ปลอดภัย

1.รา้นอาหารละผงลอย

เดรั้บการตรวจประมนิรา้นละ

สารปนป้ือน฿นอาหาร

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.ตรวจประมนิรา้นอาหาร/ผลอยละ

ตรวจสารปนป้ือน 4 ชนดิ ดว้ย Kit Test

รา้นอาหาร

ละผง

ลอย

39 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62,

ม.ีค.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

177



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

14.งานอาชวีอนา

มัย

1.กษตรกรกลุม่สีย่งเดรั้บการ

ตรวจสารคมตีกคา้ง฿นลอืด

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.ตรวจคัดกรองหาสารคมตีกคา้ง฿นลอืด

ละ฿หค้ านะน า

กษตรกร

กลุม่สีย่ง

161 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

พ.ค.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

15.งานคุม้ครอง

ผูบ้ริภค

1.รา้นช าเดรั้บการตรวจฉลาก

ละผลติภัณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ส ารวจรา้นช า ตรวจผลติภัณฑ์ละ

ฉลากพรอ้ม฿หค้ านะน า

รา้นช า 45 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

16.งานภสชักรรม 1.ผูป่้วยรคตดิชือ้ระบบ

ทางดนิหาย฿จเดรั้บยา

ปฏชิวีนะอยา่งหมาะสม

เม่กนิรอ้ย

ละ 20

1.การตรวจวนิจิฉัยละ฿หค้ านะน าการ฿ช ้

ยาปฏชิวีนะที่หมาะสม

ผูป่้วยนอก 1841 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

2.ผูป่้วยรคตดิชือ้ระบบ

ทางดนิอาหารฉียบพลันเดรั้บ

ยาปฏชิวีนะอยา่งหมาะสม

เม่กนิรอ้ย

ละ 20

1.การตรวจวนิจิฉัยละ฿หค้ านะน าการ฿ช ้

ยาปฏชิวีนะที่หมาะสม

ผูป่้วยนอก 246 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

17.การตรวจคัด

กรอง

ภาวะทรกซอ้น

฿นผูป่้วยรครือ้รัง

1.ผูป่้วยรค HT/DM เดรับการ

ตรวจ Lab อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.ตรวจ Lab ประจ าปี ผูป่้วย 

HT/DM

3432 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

2.ผูป่้วยรค HT/DM เดรับการ

ตรวจ eGFR อยา่งนอ้ยปีละ1 

ครัง้

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.ตรวจ Lab  ประจ าปี ผูป่้วย 

HT/DM

3432 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

3.ผูป่้วยรค DM เดรับการ

ตรวจจอประสาทตา

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.ตรวจจอประสาทตาดว้ย Fudus camera ผูป่้วย DM 1014 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

4.ผูป่้วยรค DM เดรับการตรวจ

ทา้

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.ตรวจทา้ดว้ย microfilamen ผูป่้วยDM 1014 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

ประชาชน

กลุม่สีย่ง

DM HT มี

พฤตกิรรม

การสง่สรมิ

สขุภาพละ

ป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์

ผนเทย

ละ

การพทย์

ทางลอืก

กลุม่สีย่งเดรั้บการสง่สรมิสขุภาพดว้ย

การพทย์ผนเทยละการพทย์

ทางลอืก/จา่ยยาสมนุเพร/การ

รับประทานอาหารตามธาตุจา้รอืน/การ

ดืม่น ้าสมนุเพร/การออกก าลังกายดว้ยทา่

ฤาษีดัดตน

กลุม่สีย่ง 

DM/HT

565 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

1.ลดอัตราอบุัตกิารณ์

รคบาหวานจากกลุม่สีย่ง 

1.ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

รคบาหวาน

จากกลุม่

สีย่ง 

1.คัดกรองประชาชนกลุม่ป้าหมาย อาย ุ

15 ปีขึน้เปพือ่คน้หากลุม่สีย่ง DM฿น

พืน้ที ่ 2.฿หค้วามรู฿้นการดูลตนองละ

พฤตกิรรมสขุภาพกป่ระชาชนกลุม่สีย่ง 

DM

กลุม่สีย่ง 

DM

212 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

178



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

2.ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้เป

เดรั้บการคัดกรองบาหวาน/

ความดันลหติ

2.ประชาชน

อาย ุ15 ปี

ขึน้เปเดรั้บ

การคัดกรอง

บาหวาน/

ความดัน

ลหติ เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.คัดกรองรคบาหวานละความความ

ดันลหติดยการจาะ DTX ละวัดความ

ดันลหติ ปีละ 1 ครัง้

15 ปีขึน้เป 9021 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

3.ผูห้ญงิอาย ุ30-70 ปี  ตรวจ

คัดกรองมะร็งตา้นมดว้ยตนอง

3.ผูห้ญงิอายุ

 30-70 ปี  

ตรวจคัด

กรองมะร็ง

ตา้นมดว้ย

ตนอง เม่

นอ้ยกวา่ 70

1.สอน฿หค้วามรู้รือ่งการตรวจมะร็งตา้

นมละตดิตามผลการตรวจมะร็งตา้นม

ดว้ยตนองของกลุม่ป้าหมาย

ผูห้ญงิอายุ

 30-70 ปี

3451 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

4.ผูห้ญงิอาย ุ30-60 ปี เดรั้บ

การตรวจมะร็งปากมดลกู

4.ผผูห้ญงิ

อาย ุ30-60 

ปี เดรั้บการ

ตรวจมะร็ง

ปากมดลกู 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.รณรงคต์รวจมะร็งปากมดลกู฿หก้ับ

กลุม่ป้าหมาย

ผูห้ญงิอายุ

 30-60 ปี

2576 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิงาน

ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเม่

ตดิตอ่ที่

ส าคัญ

1.คัดกรองประชาชนกลุม่ป้าหมาย อาย ุ

15 ปีขึน้เปพือ่คน้หากลุม่สีย่ง DM฿นพืน้ที่

2.฿หค้วามรู฿้นการดูลตนองละ

พฤตกิรรมสขุภาพกป่ระชาชนกลุม่สีย่ง 

DM

5802

เม฿่ชง้บประมาณ NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ครงการฝ้าระวัง

รคความดัน

ลหติสงูดยวัด

ความดันลหติที่

บา้น

1.พือ่฿หป้ระชาชนกลุม่ปกติ

ควบคมุระดับความดันลหติเด ้

เม่ป็นกลุม่สีย่ง

2.พือ่฿หป้ระชาชนกลุม่สีย่ง

ควบคมุระดับความดันลหติเด ้

เม่ป็นกลุม่ป่วยราย฿หม่

ลดลงเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ10 

ของคา่ฉลีย่

 3 ยอ้นหลัง

1.คัดกรองประชาชนกลุม่ป้าหมาย อาย ุ

15 ปีขึน้เปพือ่คน้หากลุม่สีย่ง HT ฿นพืน้ที่

2.฿หค้วามรู฿้นการดูลตนองละ

พฤตกิรรมสขุภาพกป่ระชาชนกลุม่สีย่ง 

HT

5802

เม฿่ชง้บประมาณ NPCU 

มอืง

สงิห ์5

สตรยีคุ฿หม฿่ส฿่จ

มะร็ง

ประชากรพศหญงิทีม่ ีอาย ุ

30-60 ปี มกีารรับรูด้า้นสขุภาพ

ละ Self Mornitoring การ

ป้องกันรคมะร็งปากมดลกู

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ประชมุ฿หค้วามรูห้ญงิอาย ุ30-60 ปีละ

กนน า

2.ตรวจคัดกรองมะร็งตา้นมละมะร็ง

ปากมดลกู

ผูห้ญงิ

อาย ุ30-70

 ปี

951 

คน

1.คา่อาหารละอาหารวา่ง฿น

การ฿หค้วามรู้กนน าละสตรี

กลุม่ป้าหมาย 6,000 บาท

2.คา่วัสด ุ2,000 บาท

3.คา่วทิยากร 900 บาท       

รวมทัง้ส ิน้ 12,400 บาท

12,400 กองทนุฯ ต.ค.62-

ก.ย.63

12,400 บาท ชมรม

 อสม.

พก

รวม
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

1.พือ่฿หป้ระชากร

กลุม่ป้าหมายเดรั้บการตรวจ

คัดกรองรคมะร็งตา้นม

2.พือ่ลดอัตราการกดิ

รคมะร็งตา้นม

ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

รคมะร็ง

ตา้นมลดลง

  

(กลุม่ป้าหมา

ย ผูห้ญงิ 

30-70 ปี)

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90 3753

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ประชากรหญงิที่

มอีาย ุ30-70 ปี มี

การรับรูด้า้น

สขุภาพละ Self 

Mornitoring การ

ป้องกันรคงมะร็ง

ตา้นม

1.พือ่฿หป้ระชากร

กลุม่ป้าหมายมคีวามรู ้

รคมะร็งตา้นมละสามารถ

ดูลตนองเด้พือ่ป้องกันการ

กดิรค

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

3,753 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

รคมะร็ง

ล าเส ้

(กลุม่ป้าหมา

ย 50-70 ปี)

8 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ภาคีครอืขา่ยมี

สว่นร่วม฿นการ

พัฒนาสชุภาพ

ประชาชน

ภาคีครอืขา่ยมกีารจัดท า

ครงการสง่สรมิสขุภาพ

ประชาชน฿นพืน้ที่

ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ภาวะฉุกฉนิ 

(EOC) ละ

ทมีตระหนัก

รูส้ถานการณ์

 (SAT) 

สามารถ

ปฏบิัตงิาน

เดจ้รงิ

1.สรา้งทมีปฏบิัตกิารภาวะฉุกฉนิ 

(EOC)ละทมีตระหนักรูข้องสถานการณ์ 

(SAT) ทีส่ามารถปฏบิัตงิานเดจ้รงิมือ่กดิ

การระบาดของรค฿นพืน้ที ่

2.ทมี EOC ละทมี SAT สามารถจง้

หตกุารณ์ระบาดละความรุนรงของรค

ที่กดิขึน้ ตอ่ผูบ้ังคับบัญชาเดทั้นทว่งที

จนท.สธ 10 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

5.การคัดกรองรค

เมต่ดิตอ่

1.ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้เป

เดรั้บการคัดกรองบาหวาน/

ความดันลหติ

1.ประชาชน

อาย ุ15 ปี

ขึน้เปเดรั้บ

การคัดกรอง

บาหวาน/

ความดัน

ลหติ เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.คัดกรองรคบาหวานละความความ

ดันลหติดยการจาะ DTX ละวัดความ

ดันลหติ ปีละ 1 ครัง้

15 ปีขึน้เป 9021 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

2.ผูห้ญงิอาย ุ30-70 ปี  ตรวจ

คัดกรองมะร็งตา้นมดว้ยตนอง

2.ผูห้ญงิอายุ

 30-70 ปี  

ตรวจคัด

กรองมะร็ง

ตา้นมดว้ย

ตนอง เม่

นอ้ยกวา่ 70

1.สอน฿หค้วามรู้รือ่งการตรวจมะร็งตา้

นมละตดิตามผลการตรวจมะร็งตา้นม

ดว้ยตนองของกลุม่ป้าหมาย

ผูห้ญงิอายุ

 30-70 ปี

3451 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

3.ผผูห้ญงิอาย ุ30-60 ปี เดรั้บ

การตรวจมะร็งปากมดลกู

3.ผผูห้ญงิ

อาย ุ30-60 

ปี เดรั้บการ

ตรวจมะร็ง

ปากมดลกู 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.รณรงคต์รวจมะร็งปากมดลกู฿หก้ับ

กลุม่ป้าหมาย

ผูห้ญงิอายุ

 30-60 ปี

2576 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

6.การคัดกรอง

สขุภาพจติ

1.ผูป่้วยรครือ้รัง หญงิ

ตัง้ครรภ์ละผูส้งูอายเุดรั้บการ

ประมนิความครยีด

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ....

1.คัดกรองความครยีด฿นกลุม่ป้าหมาย ผูป่้วยรค

รือ้รัง/

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

ผูส้งูอายุ

4680 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 NPCU 

มอืง

สงิห ์5

2.ผูป่้วยรครือ้รัง หญงิ

ตัง้ครรภ์ละผูส้งูอายเุดรั้บการ

ประมนิภาวะซมึศรา้

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ....

1.คัดกรองภาวะซมึศรา้฿นกลุม่ป้าหมาย ผูป่้วยรค

รือ้รัง/

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

ผูส้งูอายุ

4680 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

3.ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้เป

เดรั้บการคัดกรองการดืม่สรุา

ละสบูบหุรี่

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.การคัดกรองการดืม่สรุาละสบูบหุรี ่฿น

กลุม่ป้าหมาย

อาย ุ15 ปี

ขึน้เป

9021 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ครงการควบคมุ

ป้องกันละกเ้ข

ปัญหาสขุภาพการ

กดิรคระบาด

หรอืภัยพบิัต฿ิน

พืน้ที่ทศบาล

มอืงสงิหบ์รุี

1.ลงพืน้ทีด่ านนิกจิกรรมสง่สรมิ ป้องกัน 

รักษา ฟ้ืนฟภูาวะสขุภาพประชาชน฿นพืน้ที่

กรณีกดิรคระบาดหรอืภัยพบิัต ิ

ประชาชน

กลุม่สีย่ง

฿นขต

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุ ี

จ านวน 14

 ชมุชน

7800 200,000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

มกราคม 63

 –

สงิหาคม 63

กองสาธารณสขุ

ละสิง่วดลอ้ม

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

(ทศบ

า

ลมอืง

สงิหบ์รุี

)

ผนงานที ่4 ลด

ปัจจัยสีย่งดา้น

สขุภาพละการ

บรหิารจัดการ

สิง่วดลอ้ม฿ห้อือ้

ตอ่การมสีขุภาพดี

1.กลุม่สีย่งวัณรคประกอบดว้ย

 HCWs Household Contact 

HIV ละ Prisoner

รอ้ยละ 100 1.กลุม่สีย่งวัณรคประกอบดว้ย HCWs 

Household Contact HIV ละ Prisoner 

เดรั้บการอกซรยท์รวงอก

ประชากร

กลุม่สีย่ง

วัณรค

ประกอบดว้

ย HCWs 

Household

 Contact 

HIV ละ 

Prison

44 สนับสนุนมข่า่ย 0 รงพยา

บาล

สงิหบ์รุี

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

2ผูส้งูอาย/ุกลุม่รคริอ้รัง ดย 

verbal screening ถา้ขา้กณฑ์

สีย่งวัณรคเดรั้บการคัดกรอง

ลว้ สง่อกซรยป์อด

รอ้ยละ 100 2.คัดกรองผูส้งูอาย/ุกลุม่รคริอ้รัง ดย 

verbal screening ถา้ขา้กณฑ์สีย่งวัณ

รค สง่อกซรยป์อด

ผูส้งูอาย/ุ

กลุม่รค

ริอ้รัง

4550 สนับสนุนมข่า่ย 0 รงพยา

บาล

สงิหบ์รุี

NPCU 

มอืง

สงิห ์5
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

3.พือ่ขับคลือ่นศนูยป์ฏบิัตกิาร

อดสร์ะดับอ าภอ

3.ศนูยป์ฏบิัตกิารอดสร์ะดับอ าภอมกีาร

ขับคลือ่น

12486 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

4.พือ่ขับคลือ่นระบบรับจง้

ขา่ว/ป่วย จากการสมัผัส

สารคมทีางการกษตร 3 ชนดิ 

(พาราควอต คลอเพรฟิอส 

เกลพสต) ดยประชาชน/อส

ม.ผา่น Mobile Application สู่

หน่วยบรกิาร(คลนีกิสารคมี

กษตร/คลนีกิรคจาการท างาน)

4.ขับคลือ่นระบบรับจง้ขา่ว/ป่วย จาก

การสมัผัสสารคมทีางการกษตร 3 ชนดิ 

(พาราควอต คลอเพรฟิอส เกลพสต) 

ดยประชาชน/อสม.ผา่น Mobile 

Application สูห่น่วยบรกิาร(คลนีกิสารคมี

กษตร/คลนีกิรคจาการท างาน)

ประชาชน/

อสม.

161 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

5.พือ่รายงานการจ็บป่วย หรอื

สยีชวีติจากสารคมทีาง

การกษตร(รหัสรค T60)

5.จัดท าฐานขอ้มลูอาชวีอนามัยละ

สิง่วดลอ้ม (Occuption and 

Environmental Health profile : OEHP)

 ดา้นกษตรกรรม ละมกีารรายงานการ

จ็บป่วย หรอืสยีชวีติจากสารคมทีาง

การกษตร(รหัสรค T60)

กษตรกร 2 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

6.พือ่ตรวจ/นะน ารา้นช า ตู ้

น ้าหยอดหรยีญละประปา

หมูบ่า้น(คลฟิอรม์)

รอ้ยละ 100 6.ตรวจ/นะน ารา้นช า ตูน้ ้าหยอดหรยีญ

ละประปาหมูบ่า้น(คลฟิอรม์)

รา้นช า ตู ้

น ้าหยอด

หรยีญ 

ประปา

หมูบ้า้น

2 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

7.พือ่ตรวจสารปนป้ือน 6 ชนดิ

 (ฟอรม์าลนี สารฟอกขาว สาร

กันรา บอรกซ ์ยาฆา่มลง 

น ้ามันทอดซ ้า) รพ.สต.ละ 30 

ตัวอยา่ง

รอ้ยละ 100 7.ตรวจสารปนป้ือน 6 ชนดิ (ฟอรม์าลนี 

สารฟอกขาว สารกันรา บอรกซ ์ยาฆา่

มลง น ้ามันทอดซ ้า) รพ.สต.ละ 30 

ตัวอยา่ง

ตลาด 

รา้นอาหาร

ผงลอย

จ าหน่าย

อาหาร

30 สนับสนุนมข่า่ย 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

NPCU 

มอืง

สงิห ์5

ครงการอบรม

การปฐมพยาบาล

บือ้งตน้ละการ

ชว่ยฟ้ืนคนืชพี

(CPR)

พือ่฿หป้ระชนท่ัวเปละ นร.มี

ความรู้ละปฏบิัตเิด ้

รอ้ยละ 60 

ของผู้ขา้

อบรมมี

ความรู้ละ

ปฏบิัตเิด ้

ถกูตอ้ง

อบรม฿หค้วามรู้กป่ระชาชน/นร. ละฝึก

ปฏบิัต ิ

ประชาชน

ท่ัวเปละ

นักรยีน

100

คน

1.คา่อาหารละอาหารวา่งผู้ขา้

อบรม7,500บาท

2.คา่วทิยากร 1,200บาท    3.

คา่วัสด ุ5,000บาท     รวมทัง้ส ิน้

 13,700บาท

13700 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

ต.ค.62-

ก.ย.63

ชมรม อสม. ทมี

มอืง

สงิห ์5

ชมรม

 อสม.

ครงการควบคมุ

ละป้องกันการ

กดิรคมอืทา้ปาก

 ละรคตดิตอ่฿น

ศนูยพั์ฒนาด็ก

ล็ก฿นขต

ทศบาลมอืง

สงิหบ์รุี

พือ่฿หค้รูศนูยพั์ฒนาด็กล็ก

ละครูชัน้อนุบาล฿นขต

ทศบาลมคีวามรู้กีย่วกับรคมอื

ทา้ปากละรคตดิตอ่

อบรม฿หค้วามรูท้างวชิาการกีย่วกับรคมอื

ทา้ปากละรคตดิตอ่ทีส่ าคัญ฿นปัจจบุัน

ครูศนูย์ด็ก

ล็กละ

ครูชัน้

อนุบาล฿น

ขต

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

35 20000 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

มกราคม 63

 –

สงิหาคม 63

กองสาธารณสขุ

ละสิง่วดลอ้ม

ทศบา

ลมอืง

สงิหบ์รุี

ครงการฝึกอบรม

การปฐมพยาบาล

บือ้งตน้ละการ

ชว่ยฟ้ืนคนืชพีก่

นักรยีน฿น

สถานศกึษา

พือ่฿หผู้้ขา้รับการอบรมมี

ความรู้ละทักษะ฿นการปฐม

พยาบาลบือ้งตน้

อบรม฿หค้วามรู้ละฝึกปฏบิัตกิารชว่ยฟ้ืน

คนืชพีบือ้งตน้

กนน า

นักรยีน

รงรยีน

มัธยม

ทศบาล 4

70 44250 กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

ทศบาล

มอืง

สงิหบ์รุี

มกราคม 63

 –

สงิหาคม 63

กองสาธารณสขุ

ละสิง่วดลอ้ม

ทศบา

ลมอืง

สงิหบ์รุี
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

1493044

1.ผนงานการ

บรหิารจัดการดา้น

การงนิการคลัง 

ของ รพ.สต.

พือ่฿หห้น่วยงานมคีวามพรอ้ม

฿นการปิด฿หบ้รกิาร

 รพ.สต. มี

ความพรอ้ม

฿นการปิด

฿หบ้รกิาร

คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงาน ของ รพ.สต.

หัวเผ่

1.คา่฿ชจ้า่ยดา้นบคุลากร เมม่ี

2.งบรายจา่ยด านนิการปกติ

2.1 คา่ตอบทน

2.1.1.คา่ตอบทนการปฏบิัตงิานนอก

วลาฯ

จนท.สธ. 2 คน คา่ตอบทนการปฏบิัตงิานนอก

วลาราชการละ฿น

วันหยดุราชการฯ

81000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

  81,000.00 นางมัณฑนา จม่มี รพ.

สต.

หัวเผ่

 2.1.2.คา่ตอบทนการปฏบิัตงิานจดุ

บรกิาร (ทศกาลปี฿หม/่สงกรานต)์

จนท. สธ. 4 คน คา่ตอบทนการปฏบิัตงิานของ

จนท.ฯ

16000.00 งนิบ ารุง ม.ค.63,

ม.ย.63

  16,000.00 นางสม฿จ มานะกร

กวทิ

รพ.

สต.

หัวเผ่

2.2 คา่฿ชส้อย

2.2.1 คา่฿ชจ้า่ย฿นการประชมุ/ฝึกอบรม จนท.สธ. 4 คน คา่฿ชจ้า่ย฿นการดนิทางเป

ราชการ (คา่ลงทะบยีน, คา่

พาหนะดนิทาง,คา่บีย้ลีย้ง)

20000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

  20,000.00 นางสม฿จ มานะกร

กวทิ

รพ.

สต.

หัวเผ่

2.2.1 คา่จา้งหมาบรกิารฯ ลกูจา้ง

ชัว่คราว

4 คน คา่จา้งหมาบรกิาร 240000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

 240,000.00 นางมัณฑนา จม่มี รพ.

สต.

หัวเผ่

2.3 คา่วัสดุ

2.3.1 วัสดสุ านักงาน ฿นงานรพ.

สต.

คา่จัดซือ้วัสดสุ านักงานฯ 10000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

  10,000.00 นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

2.4 คา่สาธารณูปภค

2.4.1 คา่เฟฟ้า ฿นงานรพ.

สต.

คา่กระสเฟฟ้าฯ 65000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

  65,000.00 นางมัณฑนา จม่มี รพ.

สต.

หัวเผ่

2.4.2 คา่น ้าประปา ฿นงานรพ.

สต.

คา่น ้าประปา 10000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

  10,000.00 นางมัณฑนา จม่มี รพ.

สต.

หัวเผ่

2.5 คา่฿ชจ้า่ยด านนิการอืน่

2.5.1 พัฒนา ปรับปรุงรพ.สต. ฿นงานรพ.

สต.

ปรับปรุง ซอ่มซม 60000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

  60,000.00 นางสม฿จ มานะกร

กวทิ

รพ.

สต.

หัวเผ่

 2.5.1 ครงการ LTC ผูส้งูอายุ

ตดิบา้นตดิ

ตยีง

25 คา่ตอบทน CG 90000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

  90,000.00 นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

คา่฿ชจ้า่ยการลงทนุ ของ รพ.สต.หัวเผ่

1. ครุภัณฑ์ - - - - - -  - - -

1.1 คา่ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดฯ ฿นงานรพ.

สต.

4 ตัว คา่จัดจา้งตดิกลอ้งวงจรปิด 20000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

  20,000.00 นางสม฿จ มานะกร

กวทิ

รพ.

สต.

หัวเผ่

2. คา่ทีด่นิละสิง่กอ่สรา้ง - - - - - -  - - -

3.งบรายจา่ยด านนิการตามผนงาน/

ครงการ
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

1.งานพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

ผูป่้วยนอกเดรั้บบรกิาร

การพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 36

1.จัดกจิกรรมสง่สรมิสขุภาพดว้ย

การพทย์ผนเทยละการพทย์

ทางลอืก /จา่ยยาสมนุเพร/การนวดเทย 

ฯอยา่งนอ้ยดอืนละ 1ครัง้

2.จัดกจิกรรมหมูบ่า้นสขุภาพวถิธีรรมวถิี

เทยดว้ยศาสตรก์ารพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืกฯ

3.หน่วยบรกิารมสีวนสมนุเพรละมมุรยีนรู ้

รือ่งสมนุเพรฯ

4.ร่วมออกหน่วยบ าบัดทกุขบ์ ารุงสขุ

คลือ่นทีด่ว้ยการพทย์ผนเทย

ผูป่้วยนอก 0.00 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

              -   จ.อ.ชคชยั คงสม

บญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่

2.งานทันตกรรม 1.พือ่฿หห้ญงิตัง้ครรภม์ี

สขุภาพชอ่งปากทีด่ี

2.พือ่ลดความสีย่ง

ภาวะทรกซอ้นขณะตัง้ครรภ/์

คลอดกอ่นก าหนด/ด็กนนฬตัว

นอ้ยกวา่กณฑ์

1.รอ้ยละ

ของหญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพชอ่ง

ปากเมน่อ้ย

กวา่รอ้ยละ 

50

2.รอ้ยละ

ของหญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บการ

ฝึกปรงฟัน

ฯเมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

3.รอ้ยละ

ของหญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บบรกิาร

ทันตกรรม

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.฿หบ้รกิารตรวจสขุภาพชอ่งปาก

2.฿หบ้รกิารขดูหนิน ้าลาย

3.ฝึกปรงฟันบบลงมอืปฏบิัต ิ฿หค้วามรู ้

3.฿หบ้รกิารทันตกรรมตามความหมาะสม

฿นหญงิตัง้ครรภ์

หญงิ

ตัง้ครรภ์

฿นพืน้ที ่

จ านวน 5 

คน

1.เม่

นอ้ย

กวา่

รอ้ย

ละ 50

( 3 

คน)

2.เม่

นอ้ย

กวา่

รอ้ย

ละ 50

 ( 3 

คน)

3.เม่

นอ้ย

กวา่

รอ้ย

ละ 

95 

( 5 

คน)

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางมัณฑนา จม่มี รพ.

สต.

หัวเผ่
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

1.พือ่฿ห้ด็กกอ่นวัยรยีนมี

สขุภาพชอ่งปากทีด่ี

2.พือ่ลดความสีย่ง฿นการกดิ

รคฟันผ฿ุนอนาคต

1.รอ้ยละ

ของด็ก 0-2

 ปีเดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพชอ่ง

ปากเมน่อ้ย

กวา่รอ้ยละ 

65 

2.รอ้ยละ

ของ

ผูป้กครอง

ด็กอาย ุ0-2

 ปี เดรั้บ

การฝึก

ปรงฟัน

บบลงมอื

ปฏบิัตเิม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 65

3.รอ้ยละ

ของด็กอายุ

 0-2 ปี 

เดรั้บการ

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปาก ฝึกผูป้กครอง

ปรงฟันบบลงมอืปฏบิัต ิละคลอืบ/ทา

ฟลอูอเรดว์านชิฉพาะที ่฿นด็ก 6 ดอืน 9

 ดอืน ละ 18 ดอืน

ด็ก0-2 ปี

(80 คน)

เม่

นอ้ย

กวา่

รอ้ย

ละ 

65 

(76 

คน)

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางมัณฑนา จม่มี รพ.

สต.

หัวเผ่

ครงการสง่สรมิ

สขุภาพชอ่งปาก฿น

ด็ก 18 ดอืน - 5

 ปี ฿นรงรยีน

ละศนูย์ด็กล็ก

฿นขตต าบลหัวเผ่

3.พือ่ลดความสีย่ง฿นการกดิ

รคฟันผ฿ุนอนาคต

1.ด็ก 3-5 ปี

 เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 70 

2.ด็ก 3-5 ปี

 เดรั้บการ

คลอืบ/ทา

ฟลอูอเรด์

ฉพาะที่

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 3-5 ปี

2.เดรั้บการทาฟลอูอเรดว์านชิ ฉพาะที่

3.ด านนิการจัดการอบรมชงิปฏบิัตกิารฯ

4.จกปรงสฟัีน

ด็ก3-5 ปี 

(122 คน)

เม่

นอ้ย

กวา่

รอ้ย

ละ 

70 

(86 

คน)

1.คา่฿ชจ้า่ย฿นการจัดการอบรม

1.1.ซือ้ฟลอูอเรดว์านชิ จ านวน 

10 หลอด จ านวน 19,500 บาท

1.2.คา่อาหารวา่ง ครือ่งดืม่ 

อาหารกลางวัน จ านวน 18,000 

บาท

1.3 คา่ตอบทนวทิยากรฯ 

จ านวน 7,200 บาท

44700.00 กอง

ทนุสปส

ช.

ต าบล

หัวเผ่

ต.ค.62-

ก.ย.63

นางมัณฑนา จม่มี รพ.

สต.

หัวเผ่
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

3.พือ่ลดปัญหาการกดิรคฟัน

ผ฿ุนกลุม่ด็กนักรยีน

1.รอ้ยละ

ของด็กอายุ

 6-12 ปี 

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ70

2.รอ้ยละ

ของด็กอายุ

 6-12 ปี 

เดรั้บการ

บรกิารทัน

ตกรรมเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 70

3.รอ้ยละ

ของด็ก 

6-12 ปี 

เดรั้บบรกิาร

คลอืบหลมุ

ร่องฟัน฿น

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 6 -12 ปี

2.ทาฟลอูอเรดว์านชิ

3.คลอืบหลมุร่องฟันถาวร(ซีท่ี ่6 ละ 7 )

4.฿หบ้รกิารทันตกรรมทีจ่ าป็นฯ

ด็ก 6-12

ปี(194 คน)

1. 

เม่

นอ้ย

กวา่

รอ้ย

ละ 

70 

2.เม่

นอ้ย

กวา่

รอ้ย

ละ 

70 

3.เม่

นอ้ย

กวา่

รอ้ย

ละ 40

4.เม่

นอ้ย

กวา่

รอ้ย

ละ 30

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางมัณฑนา จม่มี รพ.

สต.

หัวเผ่

4.พือ่฿หก้ลุม่วัยรุ่นมสีขุภาพ

ชอ่งปากทีด่ ี

5.พือ่฿หค้วามรูนั้กรยีนรือ่ง

จัดฟันฟชัน่

1.4.รอ้ยละ

ของด็ก

นักรยีน

มัธยมฯ(อายุ

 13-18 ปี)

เดรั้บการ

ตรวจฟัน 

ยอ้มคราบ

จลุนิทรยี ์

ละฝึก

ปรงฟัน

5.จ านวนรร.

เดรั้บความรู ้

รือ่งการ

ดูลสขุภาพ

ชอ่งปาก

ละจัดฟัน

ฟชัน่(น า

ร่องอ าภอ

ละ 1 รร.)

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากปีละ 1 ครัง้

2.ยอ้มสฟัีนฯ ปรงฟันละการตรวจดกูาร

ตดิสขีองฟัน

3.฿หบ้รกิารสง่ตอ่ฯ

4.฿หค้วามรูฯ้

ด็ก 13-18

 ปี (138 

คน)

138 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางมัณฑนา จม่มี รพ.

สต.

หัวเผ่

186



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

5.กลุม่อาย ุ19-59 ปี / ผูส้งูอายุ

฿นขตรับผดิชอบ เดรั้บบรกิาร

ทางทันตกรรม

1.กลุม่อาย ุ

19-59 ปี / 

ผูส้งูอายุ

เดรั้บบรกิาร

สขุภาพ

ตรวจชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากปีละ 1 ครัง้

2.฿หบ้รกิารทันตกรรมทีจ่ าป็น ละบรกิาร

สง่ตอ่ฯ

อาย ุ19-59

 ปี ละ

ผูส้งูอายุ

2,996

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางมัณฑนา จม่มี รพ.

สต.

หัวเผ่

6.ผูป่้วยบาหวาน฿นพืน้ที่

รับผดิชอบเดต้รวจคัดกรอง

สขุภาพชอ่งปาก

1.ผูป่้วย

บาหวานเด ้

ตรวจคัด

กรอง

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากปีละ 1 ครัง้

2.฿หบ้รกิารทันตกรรมทีจ่ าป็น ละบรกิาร

สง่ตอ่ฯ

ผูป่้วย

บาหวาน

133 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางมัณฑนา จม่มี รพ.

สต.

หัวเผ่

3.งานอนามัยม่

ละด็ก

1.หญงิตัง้ครรภ฿์นขต

รับผดิชอบฝากครรภก์อ่น 12 

สปัดาห์

1.หญงิ

ตัง้ครรภ ์

ฝากครรภ์

กอ่น 12 

สปัดาห ์เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.คน้หาหญงิตัง้ครรภ์ละนะน าการฝาก

ครรภ์

หญงิ

ตัง้ครรภ์

5 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

2.ขับคลือ่นกลเกคณะกรรมการอนามัย 

ละภาคีครอืขา่ย฿นทกุระดับ

จนท.สธ. 2 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

2.หญงิตัง้ครรภฝ์ากครรภค์รบ 5

 ครัง้ ตามกณฑ์

2.หญงิ

ตัง้ครรภ์

ฝากครรภ์

ครบ5ครัง้

ตามกณฑ ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.ตดิตามยีย่มหญงิตัง้ครรภ฿์หเ้ดรั้บการ

ดูลตรวจครรภค์รบตามกณฑ์

หญงิ

ตัง้ครรภ์

5 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

3.หญงิหลังคลอดละทารก

เดรั้บการยีย่มหลังคลอดตาม

กณฑ์

3.หญงิหลัง

คลอดละ

ทารกเดรั้บ

การยีย่ม

หลังคลอด

ครบ 3 ครัง้

ตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.ตดิตามยีย่มหญงิหลังคลอดละทารก

฿นพืน้ที่

หญงิหลัง

คลอดละ

ทารก

5 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

187



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

4.การสง่สรมิ

สขุภาพด็ก 0-5 ปี

1.ด็ก 0-5 ปีเดรั้บการประมนิ

ภาวะภชนาการ

1.ด็ก 0-5 ปี

 เดรั้บการ

ประมนิ

ภาวะ

ภชนาการ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ตดิตามประมนิภาวะภชนาการด็ก 0-5

 ปี ปีละ 4 ครัง้ คอื ต.ต.,ม.ค.,ม.ย.,ก.ค.

2.฿หค้วามรู้กผู่ป้กครองด็ก ครู อสม.ฯ

ด็ก 0-5 ปี 233 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ต.62,

ม.ค.63,

ม.ย.63,

ก.ค.63

นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

2.ด็ก0-5 ปี เดรั้บการประมนิ

พัฒนาการตามกณฑช์ว่งอายุ

2.ด็ก 0-5 ปี

 เดรั้บการ

ประมนิ

พัฒนาฯ 

การเมน่อ้ย

กวา่รอ้ยละ 

90

1.ตดิตามประมนิพัฒนาการ ด็กอาย ุ9 

ดอืน ,18 ดอืน ,30 ดอืน, 42 ดอืนละ 

60 ดอืน ฿นพืน้ทีรั่บผดิชอบ

ด็กทีม่ี

อายคุรบ 

9,18,30,42

,60 ดอืน

฿นตล่ะ

ดอืน

233 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

3.ด็ก 0-5 ปี เดรั้บยาสรมิธาตุ

หล็ก

3.ด็ก0-5 ปี

 เดรั้บยา

สรมิธาตุ

หล็ก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿ห้ด็กอาย ุ6 

ดอืน - 5 ปี ทกุราย

ด็ก 6 

ดอืน - 5 ปี

233 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

5.การสง่สรมิ

สขุภาพด็กวัยรยีน

1.ด็ก 6-18 ปี เดรั้บการ

ประมนิภาวะภชนาการ

1.ด็ก 6-18

 ปี เดรั้บ

การประมนิ

ภาวะ

ภชนาการ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ตดิตามประมนิภาวะภชนาการด็ก 

6-18  ปี ปีละ 2 ครัง้ คอื ต.ต.-ธ.ค.,พ.ค.-

ก.ค.

2.฿หค้วามรู้ละจัดกจิกรรมปรับปลีย่น

พฤตกิรรมกลุม่ด็กริม่อว้นละอว้น 

ผูป้กครอง ครู มค่รัว ผูป้ระกอบการ

รา้นคา้฿นละหนา้รงรยีน 

3.สง่สรมิการขา้ถงึบรกิารละ฿ชถ้งุยาง

อนามัย 

4.฿หค้วามรูว้ัยรุ่นดา้นพศวถิศีกึษาละ

ทักษะชวีติ 

วัยรุ่นทีต่ัง้ครรภเ์ดรั้บการปรกึษา

5.สนับสนุนการด านนิงานการกจิกรรม TO

 BE NUMBER ONE ฿นพืน้ที ่(ชมุชน 

สถานศกึษา สถานประกอบการ)

ด็ก 6-18 ปี 435 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ต.-ธ.ค.

62,พ.ค.-

ก.ค.63

นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

2.ด็ก 6-14 ปี เดรั้บยาสรมิ

ธาตุหล็ก

2.ด็ก 6-14

 ปีเดรั้บยา

สรมิธาตุ

หล็กเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿ห้ด็กอาย ุ6-14 

ปี ทกุราย

ด็ก 6-14 ปี 305 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

188



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

6.การคัดกรองรค

เมต่ดิตอ่

1.ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้เป

เดรั้บการคัดกรองบาหวาน/

ความดันลหติ

1.ประชาชน

อาย ุ15 ปี

ขึน้เปเดรั้บ

การคัดกรอง

บาหวาน/

ความดัน

ลหติ เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.คัดกรองรคบาหวานละความความ

ดันลหติดยการจาะ DTX ละวัดความ

ดันลหติ ปีละ 1 ครัง้

2.฿หค้วามรูด้า้นสขุภาพ ตาม 3อ หา่งเกล

 3ส ป็นรายบคุคล รายกลุม่ ฿นประชาชน

ท่ัวเป

3.สือ่สารละรณรงคต์ามบรบิทปัญหาของ

พืน้ท ี

4.จัดปัจจัยอือ้ดา้นการสือ่สารความรอบรู ้

3อ3ส ชน่ สือ่ประชาสมัพันธ ์สปอต ผน่

พับ

15 ปีขึน้เป 3,924

 คน

1.คา่ตอบทนของอสม.฿นการ

ออกด านนิการคัดกรองฯจ านวน

 11,400 บาท

2.คา่จัดซือ้ครือ่งวัดความดัน

ทดทนฯ จ านวน 10,000 บาท

3.คา่จัดซือ้ครือ่งชัง่นน./วัด

สว่นสงูฯ จ านวน 4,000 บาท

25400.00 กอง

ทนุสปส

ช.

ต าบล

หัวเผ่

ต.ค.62-

ม.ีค.63

ชมรมอสม.+จ.อ.

ชคชยั คงสมบญุ

ชมรมอ

สม.

รพ.

สต.

หัวเผ่

2.ผูห้ญงิอาย ุ30-70 ปี  ตรวจ

คัดกรองมะร็งตา้นมดว้ยตนอง

2.ผูห้ญงิอายุ

 30-70 ปี  

ตรวจคัด

กรองมะร็ง

ตา้นมดว้ย

ตนอง เม่

นอ้ยกวา่ 70

1.สาธติการตรวจคัดกรองมะร็งตา้นม

ละตดิตามผลการตรวจมะร็งตา้นมดว้ย

ตนองของกลุม่ป้าหมาย

2.สรา้งการรับรูด้า้นสขุภาพละ Self 

Mornitoring การป้องกันรคมะร็งตา้นม 

ละมะร็งล าเส ้ดยการจัดการอบรมบบ

ป็นกลุม่ละรายบคุคล

ผูห้ญงิอายุ

 30-70 ปี

1,022

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

3.ผูห้ญงิอาย ุ30-60 ปี เดรั้บ

การตรวจมะร็งปากมดลกู

3.ผผูห้ญงิ

อาย ุ30-60 

ปี เดรั้บการ

ตรวจมะร็ง

ปากมดลกู 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.รณรงคต์รวจมะร็งปากมดลกู฿หก้ับ

กลุม่ป้าหมาย

2.สรา้งการรับรูด้า้นสขุภาพละ Self 

Mornitoring การป้องกันรคมะร็งปาก

มดลกู ดยการจัดการอบรมละ฿หค้วามรู ้

รายบคุคล

ผูห้ญงิอายุ

 30-60 ปี

905 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

7.การคัดกรอง

ภาวะสขุภาพ

ผูส้งูอายุ

1.ผูส้งูอายเุดรั้บการคัดกรอง

สขุภาพ 10 ดา้นตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.คัดกรองสขุภาพ 10 ดา้น คอื บาหวาน 

 ความดัน CVD ชอ่งปาก  ภาววะสมอง

สือ่ม ภาวะซมึศรา้ ขอ้ขา่  ภาวะหกลม้  

ADL ละ BMI

2.สรา้งความขม้ข็งภาคีครอืขา่ยการ

ด านนิงานสง่สรมิสขุภาพละการดูล

ผูส้งูอายุ

ผูส้งูอาย ุ

60 ปีขึน้เป

1,022

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

8.สง่สรมิสขุภาพ

ผูส้งูวัยต าบลหัวเผ่

 ปี 2563

1.พือ่สง่สรมิ฿หผู้ส้งูอายมุี

ความรู้รือ่ง 3 อ 3 ส ที่

ถกูตอ้ง ดยการ฿ชส้ตปัิฏ

ฐาน 4 (ป็นหลักธรรม฿น

การด านนิชวีติฯ)

2.พือ่ดูลรักษารครือ้รัง 

ละสง่สรมิ฿หผู้ส้งูอายุ

สามารถปรับปลีย่น

พฤตกิรรมสขุภาพ พือ่ลด

ความสีย่งตอ่การกดิรค

เมต่ดิตอ่รือ้รัง

3.พือ่สง่สรมิสขุภาพกาย 

ปัญญา จติ ฿นผูส้งูอาย฿ุห ้

มสีขุภาพทีด่ีละอายทุีย่นื

ยาวขึน้

4.พือ่สรา้งความส าคัญ 

สดงความกตัญํ ูตอ่ 

ผูส้งูอาย฿ุนชมุชน

5.พือ่กดิสมัพันธภาพทีด่ี

฿นชมุชน ท า฿ห้กดิความ

ขม้ข็ง฿นชมุชนตนอง

1. สงูอายุ

ขา้ร่วม

กจิกรรมรอ้ย

ละ 80

 2. ผูส้งูอายุ

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพละ

ประมนิ

สมรรถนะ

รอ้ยละ 95

1 จัดอบรม฿หค้วามรู้กผู่ส้งูอายุกีย่วกับ

รือ่ง 3อ 3ส ทกุดอืนทีส่ถานบรกิาร

  2. จัดกจิกรรมสง่สรมิสขุภาพกาย 

ปัญญา จติ กผู่ส้งูอาย ุดยนน้฿ห ้

ผูส้งูอายมุสีว่นร่วม ทกุครัง้ทีม่าร่วมกจิกรรม

 ดยมรีายละอยีดกจิกรรมป็นประจ าทกุ

ดอืน

ผูส้งูอายุ 85 คน 1.คา่อาหารวา่ง ครือ่งดืม่ 

อาหารกลางวันฯ 

2.คา่฿ชจ้า่ย฿นการจัดกจิกรรม

ตล่ะดอืนฯ

140,200 กอง

ทนุสปส

ช.

อบต.

หัวเผ่

ต.ค.62-

ก.ย.63

140200 บาท นายประดษิฐ ์ 

ธูปแกว้

ประธา

นชมร

ม.

ผูส้งูอา

ยุ

ต าบล

หัวเผ่

9.ครงการการ

ดูลผูส้งูอายทุีม่ ี

ภาวะพึง่พงิละ

บรหิารงบประมาณ

฿นระบบ Long 

Term Care

1.ดูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

พึง่พงิละบรหิาร

งบประมาณ฿นระบบ Long 

Term Care

1.ผูส้งูอายุ

ทีม่ภีาวะ

พึง่พงิเดรั้บ

การดูล

สขุภาพฯเด ้

ตามชดุสทิธิ

ประยชน์ฯ

1.ตง่ตัง้คณะกรรมการ 

2.ประชมุชี้จงผู้กีย่วขอ้ง

3.ออกด านนิการดูลผูส้งูอายตุาม

ผนการรักษาฯ

4.ตดิตามประมนิผลฯ

5.รายงานผลการปฏบิัตงิานฯ

ผูท้ีม่ภีาวะ

พึง่พงิ

25 

ราย

1.คา่ตอบทน CG ฿นการดูลฯ 90,000 กองทนุฯ ต.ค.62-

ก.ย.63

90000 บาท นางสกุญัญา 

ดรุยิะหริญั

รพ.

สต.

หัวเผ่

8.การคัดกรอง

สขุภาพจติ

1.ผูป่้วยรครือ้รัง หญงิ

ตัง้ครรภ์ละผูส้งูอายเุดรั้บการ

ประมนิความครยีด

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ....

1.คัดกรองความครยีด฿นกลุม่ป้าหมาย ผูป่้วยรค

รือ้รัง/

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

ผูส้งูอายุ

391 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

จ.อ.ชคชยั คงสม

บญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่

2.ผูป่้วยรครือ้รัง หญงิ

ตัง้ครรภ์ละผูส้งูอายเุดรั้บการ

ประมนิภาวะซมึศรา้

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ....

1.คัดกรองภาวะซมึศรา้฿นกลุม่ป้าหมาย ผูป่้วยรค

รือ้รัง/

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

ผูส้งูอายุ

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

จ.อ.ชคชยั คงสม

บญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่

3.ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้เป

เดรั้บการคัดกรองการดืม่สรุา

ละสบูบหุรี่

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.การคัดกรองการดืม่สรุาละสบูบหุรี ่฿น

กลุม่ป้าหมาย

อาย ุ15 ปี

ขึน้เป

3,924

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

จ.อ.ชคชยั คงสม

บญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่

9.งานสรา้งสรมิ

ภมูคิุม้กันรค

1.ด็กอาย0ุ-5 ปี เดรั้บวัคซนี

ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.ตดิตามด็กกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่ห ้

เดรั้บวัคซนีตามกณฑอ์ายุ

ด็กอาย ุ

0-5 ปี

233 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

2.ด็กอาย ุ6-12 ปี เดรั้บวัคซนี

ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.ตดิตามด็กกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่ห ้

เดรั้บวัคซนีตามกณฑอ์ายุ

ด็กอาย ุ

6-12 ปี

194 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

จ.อ.ชคชยั คงสม

บญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

3.ประชาชนอาย ุ20-50 ปี 

เดรั้บ  dT ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ.......

1.ตดิตามกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่หเ้ดรั้บ

วัคซนี

ประชาชน

อาย ุ20-50

 ปี

299 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

จ.อ.ชคชยั คงสม

บญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่

4.ประชาชนกลุม่สีย่งเดรั้บ

วัคซนีป้องกันรคเขห้วัด฿หญ่

เมน่อ้ยกวา่

....

1.ตดิตามกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่หเ้ดรั้บ

วัคซนี

ผูป่้วยDM/

 หอบหดื/

COPD/ 

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

อว้น

อันตราย/

HIV/65 ปี+

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

จ.อ.ชคชยั คงสม

บญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่

10.งานวางผน

ครอบครัว

1.หญงิวัยจรญิพันธุเ์ดรั้บการ

วางผนครอบครัวที่หมาะสม

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ……

1.฿หค้ านะน า/บรกิารวางผนครอบครัว

กก่ลุม่ป้าหมาย

หญงิวัย

จรญิพันธ์

669 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

11.งานควบคมุ

รคตดิตอ่

ครงการป้องกัน

ละควบคมุรค

เข้ลอืดออกปี 

2563

1.พือ่ลดอัตราป่วยละตาย

ของผูป่้วยเข้ลอืดออก 

2.พือ่ก าจัดควบคมุหรอืท าลาย

หลง่พาะพันธย์งุลาย฿น

ชมุชน/฿นสถานบรกิารละ

รงรยีนลดปัญหาการพร่

ระบาดของรค

3.พือ่฿หป้ระชาชนมคีวามรู ้

ความขา้฿จ฿นการควบคมุ

ป้องกันรคเข้ลอืดออกทีถ่กู

วธิีละหมาะสม

1.พือ่ลด

อัตราป่วย

ละตาย

ของผูป่้วย

เข้ลอืดออก

 เม่กนิ  ๕๐ 

 ตอ่สน

ประชากร

1.จัดประชมุชงิปฏบิัตกิาร฿หค้วามรู้กอ่

สม.ละกนน านักรยีน฿นการป้องกันรค

เข้ลอืดออก

2.ด านนิการรณรงคต์ามกจิกรรมสปัดาห์

รณรงคก์ าจัดลกูน ้ายงุลาย จ านวน 4 ครัง้

3.จัดตัง้ทมีคลือ่นที่ร็วพือ่ควบคมุรค

เข้ลอืดออกด านนิการสอบสวนละ

ควบคมุการระบาดของรคภาย฿น 24 

ชัว่มง หลังเดรั้บรายงานผูป่้วย฿นพืน้ทีท่กุ

ราย ดยพน่สารคมกี าจัดยงุตัวก฿่นบา้น

ผูป่้วยละบา้น฿กล้คยีง฿นรัศม ี50 มตร

อสม  114

 คน

1.คา่อาหารวา่งครือ่งดืม่ อาหาร

กลางวันจ านวน 12,540 บาท

2.คา่ถา่ยอกสารบบฟอรม์ผน่

พับ฿หค้วามรูต้า่งๆจ านวน460 

บาท

3.คา่วัสด฿ุนการจัดอบรมจ านวน

1,000 บาท

36250.00 กองทนุ

ต าบล

หัวเผ่

ต.ค.62-

ก.ย.63

รพ.สต.หวัไผ่ ชมรม.

อสม.

ต าบล

หัวเผ่

2.ป้องกันละควบคมุวัณรค 1.จนท.สธ เดรั้บการตรวจสขุภาพประจ าปี

 ปีละ 1 ครัง้

2.คัดกรองผูส้งูอาย/ุกลุม่รครือ้รัง ดย 

verbal screening ถา้ขา้กณฑ์สีย่งวัณ

รค สง่อกซรยป์อด 100%

3.฿หค้วามรูผู้ป่้วย ผูส้มัผัสฯ, DOT ฿น

ผูป่้วยทกุราย

4.ขา้ร่วมปฏบิัตงิานศนูยป์ฏบิัตกิารอดส์

ระดับอ าภอมกีารขับคลือ่น

1.

จนท.สธ.

จ านวน 8 

คน

2.

ผูส้งูอาย/ุ

กลุม่รค

รือ้รังฯ 

จ านวน 

1062 คน

1070

 คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

จ.อ.ชคชยั  คง

สมบญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่

3.รงรยีนตน้บบดา้นสขุภาพ 

PCU/NPCU ละ 1 รร.

1.รงรยีนตน้บบดา้นสขุภาพ  

PCU/NPCU ละ 1 รร.

(ลดหวาน มัน ค็ม/รงอาหาร฿นรงรยีน

เดม้าตรฐาน/อสม.นอ้ย/หลา้ บหุรี ่/

ปลอดน ้าอัดลม ฿นละนอกรงรยีน)

รร.วัดขอ่ย 1 รร เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

12.งานอนามัย

รงรยีน

1.ด็กนักรยีนเดรั้บการตรวจ

สขุภาพ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจสขุภาพด็กนักรยีน นักรยีน 

ป.1-ม.3

336 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

2.ด็กนักรยีนเดรั้บการตรวจ

สายตา

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจสายตานักรยีนดว้ย  E-chart นักรยีน 

ป.1-ม.3

336 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

3.ด็กนักรยีน ป.1 เดรั้บการ

ตรวจคัดกรองรคลหติจาง

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจ Hct. ฿นด็กนักรยีน ป.1 นักรยีน 

ป.1

36 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

13.งานอาหาร

ปลอดภัย

1.รา้นอาหารละผงลอย

เดรั้บการตรวจประมนิรา้นละ

สารปนป้ือน฿นอาหาร

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.ตรวจ/นะน ารา้นช า ตูน้ ้าหยอดหรยีญ

ละประปาหมูบ่า้นคลฟิอรม์

2.ตรวจสารปนป้ือน 6 ชนดิรพ.สต.ละ 6 

ชนดิ ดว้ย Kit Test

รา้นอาหาร

ละผล

ลอย

21 

รา้น

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62,

ม.ีค.63

จ.อ.ชคชยั คงสม

บญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่

14.งานอาชวีอนา

มัย

1.กษตรกรกลุม่สีย่งเดรั้บการ

ตรวจสารคมตีกคา้ง฿นลอืด

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.ขับคลือ่นระบบรับจง้ขา่ว/ป่วย จาก

การสมัผัสสารคมทีางการกษตร 3 ชนดิ 

(พาราควอต คลอเพรฟิอส เกลฟสต) 

ดยประชาชน/อสม. ผา่น Mobile 

Application สูห่น่วยบรกิาร(คลนีกิสารคมี

กษตร/คลนีกิรคจากการท างาน)

2.จัดท าฐานขอ้มลูอาชวีอนามัยละ

สิง่วดลอ้ม (Occupation and 

Environmental Health Profile : OEHP)

 ดา้นการกษตรกรรม ละมกีารรายงาน

การจ็บป่วย หรอืสยีชวีติจากสารคมทีาง

การกษตร(รหัสรค T60)

3.ตรวจคัดกรองหาสารคมตีกคา้ง฿นลอืด

ละ฿หค้ านะน า

กษตรกร

กลุม่สีย่ง

100 

คน

1.คา่จัดท าสมดุฯ จ านวน 3,000

 บาท

2.คา่฿ชจ้า่ย฿นการจัดอบรมฯ 

จ านวน 19,200 บาท

3.คา่จัดจา้งท าป้าย

ประชาสมัพันธฯ์1,500 บาท

23700.00 กอง

ทนุสปส

ช.

ต าบล

หัวเผ่

ต.ค.62-

พ.ค.63

จ.อ.ชคชยั คงสม

บญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่

15.งานคุม้ครอง

ผูบ้ริภค

1.รา้นช าเดรั้บการตรวจฉลาก

ละผลติภัณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ส ารวจรา้นช า ตรวจผลติภัณฑ์ละ

ฉลากพรอ้ม฿หค้ านะน า

รา้นช า 21 

รา้น

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

จ.อ.ชคชยั คงสม

บญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่

16.งานภสชักรรม 1.ผูป่้วยรคตดิชือ้ระบบ

ทางดนิหาย฿จเดรั้บยา

ปฏชิวีนะอยา่งหมาะสม

เม่กนิรอ้ย

ละ 20

1.การตรวจวนิจิฉัยละ฿หค้ านะน าการ฿ช ้

ยาปฏชิวีนะที่หมาะสม

ผูป่้วยนอก เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

จ.อ.ชคชยั คงสม

บญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่

2.ผูป่้วยรคตดิชือ้ระบบ

ทางดนิอาหารฉียบพลันเดรั้บ

ยาปฏชิวีนะอยา่งหมาะสม

เม่กนิรอ้ย

ละ 20

1.การตรวจวนิจิฉัยละ฿หค้ านะน าการ฿ช ้

ยาปฏชิวีนะที่หมาะสม

ผูป่้วยนอก เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

จ.อ.ชคชยั คงสม

บญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่

17.การตรวจคัด

กรอง

ภาวะทรกซอ้น

฿นผูป่้วยรครือ้รัง

1.ผูป่้วยรค HT/DM เดรั้บการ

ตรวจ Lab อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.ตรวจ Lab ประจ าปี ผูป่้วย 

HT/DM

453 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

จ.อ.ชคชยั คงสม

บญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่

2.ผูป่้วยรค HT/DM เดรับการ

ตรวจ eGFR อยา่งนอ้ยปีละ1 

ครัง้

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.ตรวจ Lab  ประจ าปี ผูป่้วย 

HT/DM

453 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

จ.อ.ชคชยั คงสม

บญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่

3.ผูป่้วยรค DM เดรับการ

ตรวจจอประสาทตา

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.ตรวจจอประสาทตาดว้ย Fudus camera ผูป่้วย DM 133 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

จ.อ.ชคชยั คงสม

บญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่

4.ผูป่้วยรค DM เดรั้บการตรวจ

ทา้

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.ตรวจทา้ดว้ย microfilamen ผูป่้วยDM 133 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

จ.อ.ชคชยั คงสม

บญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

18.สง่สรมิการมี

สว่นร่วมของภาคี

ครอืขา่ย

พือ่฿หห้น่วยงานภาครัฐ อกชน

 ขา้มามสีว่นร่วม฿นการพัฒนา

งานสาธารณสขุฯ

พชต., 

พชอ.

สามารถ

ด านนิการ

กเ้ข

ปัญหาของ

ชมุชนเด ้

1.มกีารจัดตัง้พชต.

2.ขา้ร่วม/ขับคลือ่นการด านนิงานกเ้ข

ปัญหาดา้นสขุภาพผา่นพชอ.

มี

พชต.พชอ.

พชต.

ทมี

pcc6

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

จ.อ.ชคชยั คงสม

บญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่

19.พัฒนาระบบ

การตอบตภ้าวะ

ฉุกฉนิละภัย

สขุภาพ

1.พือ่สามารถรองรับภาวะ

ฉุกฉนิละภัยสขุภาพเ้ด ้

มศีนูยฺ

ปฏบิัตกิาร

ฉุกฉนิฯ

กดิขึน้ทัง้฿น

ระดับต าบล

ละระดับ

อ าภอ

1.ขา้ร่วมขับคลือ่นการด านนิงานศนูย์

ปฏบิัตกิารภาวะฉุกฉนิ (EOC) ระดับต าบล

2.ร่วมซอ้มผนตอบตภ้าวะฉุกฉนิอยา่ง

นอ้ย 1 รือ่ง

ต าบลหัว

เผ ่อ าภอ

มอืง

สงิหบ์รุี

ต าบล

หัวเผ่

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

จ.อ.ชคชยั คงสม

บญุ

รพ.

สต.

หัวเผ่

20.พัฒนา

ศักยภาพอสม.

พือ่พัฒนาองคค์วามรู฿้ห้กอ่

สม.

1.พัฒนาศักยภาพ อสม. ดยการจัดการ

อบรม อสม. ฿นการคัดกรองมะร็งทัง้ 4

อสม 114 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางสกุัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.

สต.

หัวเผ่

21.มกีาร

ขับคลือ่นองคก์ร

ตน้บบ

พือ่พัฒนาองคก์รตน้บบฯ 1.ร่วมกับคบสอ.มอืงสงิหบ์รุดี านนิการ

ขับคลือ่นองคก์รตน้บบละชมุชน

ตน้บบสขุภาพดี

คบสอ. เม฿่ชง้บประมาณ

1.ผนงานการ

บรหิารจัดการดา้น

การงนิการคลัง 

ของ รพ.สต.

พือ่฿หห้น่วยงานมคีวามพรอ้ม

฿นการปิด฿หบ้รกิาร

 รพสต. ทีม่ี

สภาพคลอ่ง

มากกวา่ 3 

ดอืน

คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงาน ของ รพ.สต.

พธิช์ยั 1

1.คา่฿ชจ้า่ยดา้นบคุลากร - - - - - -  - 

2.คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงานปกติ

2.1 คา่ตอบทน

 - คา่ตอบทนจดุบรกิาร (ทศกาลปี฿หม/่

สงกรานต)์คา่ตอบทนนอกวลาราชการ

บคุลากร 

สธ.

3 คา่ตอบทนฯ อัตรา 1 ผลัด 28000.00 งนิบ ารุง ม.ค.63,

ม.ย.63

  28,000.00 น.ส.รววีรรณ  

สวา่งกว้

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 1

 - คา่ตอบทน ฉ11 บคุลากร 

สธ.

2.2 คา่฿ชส้อย

 -คา่฿ชจ้า่ย฿นการดนิทางเปราชการ บคุลากร 

สธ.

4 เดรั้บอนุญาต/อัตราตาม พรบ./

จา่ยจรงิ

9000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

    9,000.00 น.ส.รววีรรณ  

สวา่งกว้

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 1

 -คา่฿ชจ้า่ย฿นการเปประชมุ/ฝึกอบรม บคุลากร 

สธ.

2 เดรั้บอนุญาต/อัตราตาม พรบ./

จา่ยจรงิ

18000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.64

  18,000.00 นางณัชชา  ชตุ

พันธุ์

รพ.

สต. 

ตน้

พธิ ์2

 -คา่จา้งหมาบรกิาร บคุคลภายน

อก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 156000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

 156,000.00 น.ส.รววีรรณ  

สวา่งกว้

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 1

 -คา่ซอ่มซมละบ ารุงรักษา บคุคลภายน

อก

2.3 คา่วัสดุ
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

 -วัสดคุอมพวิตอร์ ผูข้าย

 -วัสดสุ านักงาน ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 2000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

    2,000.00 น.ส.รววีรรณ  

สวา่งกว้

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 1

 -วัสดงุานบา้น/งานครัว ผูข้าย - เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 1000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

    1,000.00 น.ส.รววีรรณ  

สวา่งกว้

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 1

 -วัสดวุทิยาศาสตร์ - - - - - -  - - -

 -วัสดกุารพทย์ - - - - - -  - - -

 -ยาละวชภัณฑ์ - - - - - -  - - -

2.4 คา่สาธารณูปภค - - - - - -  - - -

 -คา่เฟฟ้า กฟภ./ดอืน 12 ฿บจง้หนี้ 28000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

  28,000.00 น.ส.รววีรรณ  

สวา่งกว้

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 1

 -คา่น ้าประปา - - - - - -  - - -

 -คา่ทรศัพท์ TOT/ดอืน 12

 -คา่เปรษณีย์ - - - - -  - - -

 -คา่บรกิารสือ่สารละทรคมนาคม - - - - - -  - - -

2.5 คา่฿ชจ้า่ยด านนิการอืน่ - - - - - -  - - -

 - ครงการ LTC ผูส้งูอายุ

ตดิบา้นตดิ

ตยีง

12

คา่฿ชจ้า่ยการลงทนุ ของ รพ.สต.พธิช์ยั 1

1. ครุภัณฑ์

 - กลอ้งวงจรปิด ผูข้าย

 - ขยายฟสเฟฟ้า กฟภ

 - ซอ่มรถมอตอเซด์ บคุคลภายน

อก

2. คา่ทีด่นิละสิง่กอ่สรา้ง

1.งานพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

ผูป่้วยนอกเดรั้บบรกิาร

การพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 36

ผูป่้วยเดรั้บการสง่สรมิสขุภาพดว้ย

การพทย์ผนเทยละการพทย์

ทางลอืก /จา่ยยาสมนุเพร/การนวด/อบ

สมนุเพร/ประคบสมนุเพร/การดูลมารดา

หลังคลอด(การทับหมอ้กลอื)/การพอกยา

2.จัดกจิกรรมหมูบ่า้นสขุภาพวถิธีรรมวถิี

เทยดว้ยศาสตรก์ารพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืกฯ

3.หน่วยบรกิารมสีวนสมนุเพรละมมุรยีนรู ้

รือ่งสมนุเพรฯ

4.ร่วมออกหน่วยบ าบัดทกุขบ์ ารุงสขุ

คลือ่นทีด่ว้ยการพทย์ผนเทย

ผูป่้วยนอก 4331 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นพดล วรรณจรญิ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ประชาชนกลุม่สีย่งDM HT มี

พฤตกิรรมการสง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรคดว้ยศาสตร์

การพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

พิม่ขึน้รอ้ย

ละ 10

กลุม่สีย่งเดรั้บการสง่สรมิสขุภาพดว้ย

การพทย์ผนเทยละการพทย์

ทางลอืก/จา่ยยาสมนุเพร/การ

รับประทานอาหารตามธาตุจา้รอืน/การ

ดืม่น ้าสมนุเพร/การออกก าลังกายดว้ยทา่

ฤาษีดัดตน

กลุม่สีย่ง

DM,HT

85 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

2.งานทันตกรรม 1.หญงิตัง้ครรภ฿์นขต

รับผดิชอบเดรั้บบรกิารทางทัน

ตกรรม

1.หญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพชอ่ง

ปากมากกวา่

รอ้ยละ 0

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากหญงิตัง้ครรภ/์

เดรั้บการฝึกปรงฟัน/การบรกิารทันตกรรม

หญงิ

ตัง้ครรภ์

3 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

2.หญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บการ

ฝึกการ

ปรงฟัน เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

2.ฝึกปรงฟันบบลงมอืปฏบิัต ิหรอื 

เดรั้บการฝึกปรงฟันบบลงมอืปฏบิัต ิ

ละplaque control นับรวมฝึกผูป้กครอง

ท าความสะอาดชอ่งปาก

หญงิ

ตัง้ครรภ์

3 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

3.หญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บบรกิาร

ทันตกรรม 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

3.฿หบ้รกิารทันตกรรมกห่ญงิตัง้ครรภ์ หญงิ

ตัง้ครรภ์

3 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

2.ด็ก 0-2 ปี ฿นขตรับผดิชอบ

 เดรั้บบรกิารทางทันตกรรม

1.ด็ก0-2ปี

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50 

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 0-2 ปี ด็ก0-2 ปี 37 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

2.ผูป้กครอง

ด็ก 0-2 ปี 

เดรั้บการ

ฝึกการ

ปรงฟัน/

ท าความ

สะอาดชอ่ง

ปากด็ก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ0

2.ผูป้กครองเดรั้บการฝึกปรงฟันบบลง

มอืปฏบิัต ิหรอื เดรั้บการฝึกปรงฟันบบ

ลงมอืปฏบิัต ิละplaque control นับรวม

ฝึกผูป้กครองท าความสะอาดชอ่งปาก

ด็ก0-2 ปี 37 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

3.ด็ก0-2ปี 

เดรั้บการ

คลอืบ/ทา 

ฟลอูอเรด์

ฉพาะที ่ 

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

3.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก 

0-2 ปี

ด็ก0-2 ปี 37 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

3.ด็ก 3-5 ปี ฿นขตรับผดิชอบ

 เดรั้บบรกิารทางทันตกรรม

1.ด็ก 3-5 ปี

 เดรั้บการ

ตรวจชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 3-5 ปี ด็ก3-5 ปี 42 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

2.ด็ก3-5ปี 

เดรั้บการ

คลอืบ/ทา 

ฟลอูอเรด์

ฉพาะที ่ 

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

2.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก

3-5 ปี

ด็ก3-5 ปี 42 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

3.ด็ก3-5 ปี

 เดรั้บ

บรกิารทัน

ตกรรม เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

3.฿หบ้รกิารทันตกรรมก่ด็ก 3-5 ปี ด็ก 3-5 ปี 42 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

3.ด็ก 6-12 ปี ฿นขต

รับผดิชอบ เดรั้บบรกิารทางทัน

ตกรรม

1.ด็ก6-12 

ปี เดรั้บการ

ตรวจชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 6 -12 ปี ด็ก 6-12ปี 109 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

2.ด็ก 6-12

 ปี เดรั้บการ

คลอืบหลมุ

ร่องฟันท ้

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

2.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก

6-12 ปี (฿น รร.ทอมละ 1 ครัง้ )

ด็ก 6-12ปี 109 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

3.ด็ก6-12 

ปี เดรั้บ

บรกิารทัน

ตกรรม เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

3.฿หบ้รกิารทันตกรรมก่ด็ก 6-12 ปี ด็ก 6-12ปี 109 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

4.ด็ก6-12ปี

 เดรั้บการ

คลอืบ/ทา 

ฟลอูอเรด์

ฉพาะที ่ 

มากกวา่รอ้ย

ละ 0

3.คลอืบ/ทา ฟลอูอเรด์ฉพาะที฿่นด็ก 

6-12 ปี

ด็ก6-12 ปี 109 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

4.ผูป่้วยบาหวาน฿นพืน้ที่

รับผดิชอบเดต้รวจคัดกรอง

สขุภาพชอ่งปาก

1.ผูป่้วย

บาหวานเด ้

ตรวจคัด

กรอง

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

1.ตรวจสขุภาพชอ่งปากผูป่้วยรคบาหวาน ผูป่้วย

บาหวาน

136 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

5.ผูส้งูอาย฿ุนพืน้ทีรั่บผดิชอบ

เดต้รวจคัดกรองสขุภาพชอ่ง

ปาก

1.ผูส้งูอายุ

เดต้รวจคัด

กรอง

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

1.ตรวจสขุภาพชอ่งปากผูส้งูอายุ ผูส้งูอายุ 306 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

6.ประชาชนทกุสทิธิ฿์นพืน้ที่

รับผดิชอบเดรั้บบรกิารทันตกรรม

1.ประชาชน

฿นพืน้ที่

รับผดิชอบ

เดรั้บบรกิาร

ทันตกรรม 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 20

1.การ฿หบ้รกิารทันตกรรม฿นประชาชนทกุ

กลุม่วัย

ประชาชน

ทกุสทิธิ์

1172 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

3.งานอนามัยม่

ละด็ก

1.หญงิตัง้ครรภ฿์นขต

รับผดิชอบฝากครรภก์อ่น 12 

สปัดาห์

1.หญงิ

ตัง้ครรภ ์

ฝากครรภ์

กอ่น 12 

สปัดาห ์เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.คน้หาหญงิตัง้ครรภ์ละนะน าการฝาก

ครรภ์

หญงิ

ตัง้ครรภ์

3 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

2.ขับคลือ่นกลเกคณะกรรมการอนามัย

ม่ละด็ก ละถาคีครอืขา่ย฿นทกุระดับ

จนท.สธ 6 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

2.หญงิตัง้ครรภฝ์ากครรภค์รบ 5

 ครัง้ ตามกณฑ์

2.หญงิ

ตัง้ครรภ์

ฝากครรภ์

ครบ5ครัง้

ตามกณฑ ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.ตดิตามยีย่มหญงิตัง้ครรภ฿์ห฿้หรั้บรับ

การตรวจครรภค์รบตามกณฑ์

หญงิ

ตัง้ครรภ์

3 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

3.หญงิหลังครรภ์ละทารก

เดรั้บการยีย่มหลังคลอดตาม

กณฑ์

3.หญงิหลัง

คลอดละ

ทารกเดรั้บ

การยีย่ม

หลังคลอด

ครบ 3 ครัง้

ตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.ตดิตามยีย่มหญงิหลังคลอดละทารก

฿นพืน้ที่

หญงิหลัง

คลอดละ

ทารก

3 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

4.หญงิตัง้ครรภ์ละหลังคลอด

เดรั้บยาสรมิธาตุหล็ก

4.หญงิ

ตัง้ครรภ์

ละหลัง

คลอดเดรั้บ

ยาสรมิธาตุ

หล็กเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿หห้ญงิตัง้ครรภ์

ละหญงิหลังคลอด฿นพืน้ทีท่กุราย

หญงิ

ตัง้ครรภ์

ละหลัง

คลอด

3 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

4.การสง่สรมิ

สขุภาพด็ก 0-5 ปี

1.ด็ก 0-5 ปีเดรั้บการประมนิ

ภาวะภชนาการ

1.ด็ก 0-5 ปี

 เดรั้บการ

ประมนิ

ภาวะ

ภชนาการ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ตดิตามประมนิภาวะภชนาการด็ก 0-5

 ปี ปีละ 4 ครัง้ คอื ต.ต.,ม.ค.,ม.ย.,ก.ค.

ด็ก 0-5 ปี 79 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ต.62,

ม.ค.63,

ม.ย.63,

ก.ค.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

2.ด็ก0-5 ปี เดรั้บการประมนิ

พัฒนาการตามกณฑช์ว่งอายุ

2.ด็ก 0-5 ปี

 เดรั้บการ

ประมนิพัฒ

ฯการ เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ตดิตามประมนิพัฒนาการ ด็กอาย ุ9 

ดอืน ,18 ดอืน ,30 ดอืน, 42 ดอืนละ 

60 ดอืน ฿นพืน้ทีรั่บผดิชบิ

2.฿หค้วามรู้กผู่ป้กครองด็ก ครู อสม.ฯ

ด็กทีม่ี

อายคุรบ 

9,18,30,42

,60 ดอืน

฿นตล่ะ

ดอืน

44 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

3.ด็ก 0-5 ปี เดรั้บยาสรมิธาตุ

หล็ก

3.ด็ก0-5 ปี

 เดรั้บยา

สรมิธาตุ

หล็ก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿ห้ด็กอาย ุ6 

ดอืน - 5 ปี ทกุราย

ด็ก 6 

ดอืน - 5 ปี

24 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

5.การสง่สรมิ

สขุภาพด็กวัยรยีน

1.ด็ก 6-18 ปี เดรั้บการ

ประมนิภาวะภชนาการ

1.ด็ก 6-18

 ปี เดรั้บ

การประมนิ

ภาวะ

ภชนาการ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ตดิตามประมนิภาวะภชนาการด็ก 0-5

 ปี ปีละ 2 ครัง้ คอื ต.ต.-ธ.ค.,พ.ค.-ก.ค.

2.฿หค้วามรู้ละจัดกจิกรรมปรับปลีย่น

พฤตกิรรมกลุม่ด็กริม่อว้นละอว้น 

ผูป้กครอง ครู มค่รัว ผูป้ระกอบการ

รา้นคา้฿นละหนา้รงรยีน 

3.สง่สรมิการขา้ถงึบรกิารละ฿ชถ้งุยาง

อนามัย 

4.฿หค้วามรูว้ัยรุ่นดา้นพศวถิศีกึษาละ

ทักษะชวีติ 

วัยรุ่นทีต่ัง้ครรภเ์ดรั้บการปรกึษา

5.สนับสนุนการด านนิงานการกจิกรรม TO

 BE NUMBER ONE ฿นพืน้ที ่(ชมุชน 

สถานศกึษา สถานประกอบการ)

ด็ก 6-18 ปี 184 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ต.-ธ.ค.

62,พ.ค.-

ก.ค.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

2.ด็ก 6-14 ปี เดรั้บยาสรมิ

ธาตุหล็ก

2.ด็ก 6-14

 ปีเดรั้บยา

สรมิธาตุ

หล็กเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿ห้ด็กอาย ุ6-14ปี

 ทกุราย

ด็ก 6-14 ปี 43 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

6.การคัดกรองรค

เมต่ดิตอ่

1.ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้เป

เดรั้บการคัดกรองบาหวาน/

ความดันลหติ

1.ประชาชน

อาย ุ15 ปี

ขึน้เปเดรั้บ

การคัดกรอง

บาหวาน/

ความดัน

ลหติ เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.คัดกรองรคบาหวานละความความ

ดันลหติดยการจาะ DTX ละวัดความ

ดันลหติ ปีละ 1 ครัง้

2.฿หค้วามรูด้า้นสขุภาพ ตาม 3อ หา่งเกล

 3ส ป็นรายบคุคล รายกลุม่ ฿นประชาชน

ท่ัวเป

3.สือ่สารละรณรงคต์ามบรบิทปัญหาของ

พืน้ท ี

4.จัดปัจจัยอือ้ดา้นการสือ่สารความรอบรู ้

3อ3ส ชน่ สือ่ประชาสมัพันธ ์สปอต ผน่

พับ

15 ปีขึน้เป 971 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

2.ผูห้ญงิอาย ุ30-70 ปี  ตรวจ

คัดกรองมะร็งตา้นมดว้ยตนอง

2.ผูห้ญงิอายุ

 30-70 ปี  

ตรวจคัด

กรองมะร็ง

ตา้นมดว้ย

ตนอง เม่

นอ้ยกวา่ 70

1.สาธติการตรวจคัดกรองมะร็งตา้นม

ละตดิตามผลการตรวจมะร็งตา้นมดว้ย

ตนองของกลุม่ป้าหมาย

2.สรา้งการรับรูด้า้นสขุภาพละ Self 

Mornitoring การป้องกันรคมะร็งตา้นม

ละมะร็งล าเส ้

ผูห้ญงิอายุ

 30-70 ปี

356 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

3.ผผูห้ญงิอาย ุ30-60 ปี เดรั้บ

การตรวจมะร็งปากมดลกู

3.ผผูห้ญงิ

อาย ุ30-60 

ปี เดรั้บการ

ตรวจมะร็ง

ปากมดลกู 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.รณรงคต์รวจมะร็งปากมดลกู฿หก้ับ

กลุม่ป้าหมาย

2.สรา้งการรับรูด้า้นสขุภาพละ Self 

Mornitoring การป้องกันรคมะร็งปาก

มดลกู

ผูห้ญงิอายุ

 30-60 ปี

276 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

7.การคัดกรอง

ภาวะสขุภาพ

ผูส้งูอายุ

1.ผูส้งูอายเุดรั้บการคัดกรอง

สขุภาพ 10 ดา้นตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.คัดกรองสขุภาพ 10 ดา้น คอื บาหวาน 

 ความดัน CVD ชอ่งปาก  ภาววะสมอง

สือ่ม ภาวะซมึศรา้ ขอ้ขา่  ภาวะหกลม้  

ADL ละ BMI

2.สรา้งความขม้ข็งภาคีครอืขา่ยการ

ด านนิงานสง่สรมิสขุภาพละการดูล

ผูส้งูอาย ุ

3.ดูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิละบรหิาร

งบประมาณ฿นระบบ Long Term Care

ผูส้งูอาย ุ

60 ปีขึน้เป

306 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

ครงการสง่สรมิ

สขุภาพผูส้งูอาย ุปี

 2563

1.      พือ่สง่สรมิสขุภาพ

ผูส้งูอายุบบองคร์วม กาย 

จติ สงัคม ละจติวญิญาณ

2. พือ่สรา้งครอืขา่ย

ชมรมผูส้งูอายสุง่สรมิ

ความตอ่นื่องละยัง่ยนื

ของชมรมผูส้งูอายุ

1. สงูอายุ

ขา้ร่วม

กจิกรรมรอ้ย

ละ 80

 2. ผูส้งูอายุ

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพละ

ประมนิ

สมรรถนะ

รอ้ยละ 95

1. จัดกจิกรรมชมรมผูส้งูอาย ุ2 ครัง้ ดย

ดูล฿หค้ านะน าการออกก าลังกาย ท า

กายภาพบ าบัด

บือ้งตน้ กผู่ส้งูอาย ุคัดกรองสขุภาพ

ผูส้งูอายุบือ้งตน้  การชัง่น ้าหนัก วัด

สว่นสงู ละประมนิดัชนีมวลกาย    การ

คัดกรองรคบาหวาน ละรคความดัน

ลหติสงู  ประมนิสมรรถนะผูส้งูอาย ุการ

ประมนิความสามารถ฿นกจิวัตรประจ าวัน

ผูส้งูอาย ุการคัดกรองภาวะซมึศรา้ดว้ย 2

 Qs ละการคัดกรองภาวะสมองสือ่ม

ส าหรับบคุคล฿นครอบครัวเด ้

ผูส้งูอายุ 80คน 1.คา่อาหารวา่งครือ่งดืม่ อาหาร

กลางวันจ านวน 19,200 บาท

2.คา่วทิยากร฿นการอบรม

จ านวน2,400 บาท

3.คา่วัสด฿ุนการจัดอบรมจ านวน

4,000 บาท

4.คา่ถา่ยอกสาร1,400 บาท

27,000 กอง

ทนุสปส

ช.อบต.

พธิช์ยั

ต.ค.62-

ก.ย.63

  27,000.00 รพ.สต.โพธิช์ยั 1 ชมรม.

ผูส้งูอา

ยุ

ต าบล

พธิ์

ชยั

8.การคัดกรอง

สขุภาพจติ

1.ผูป่้วยรครือ้รัง หญงิ

ตัง้ครรภ์ละผูส้งูอายเุดรั้บการ

ประมนิความครยีด

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ....

1.คัดกรองความครยีด฿นกลุม่ป้าหมาย ผูป่้วยรค

รือ้รัง/

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

ผูส้งูอายุ

736 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

2.ผูป่้วยรครือ้รัง หญงิ

ตัง้ครรภ์ละผูส้งูอายเุดรั้บการ

ประมนิภาวะซมึศรา้

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ....

1.คัดกรองภาวะซมึศรา้฿นกลุม่ป้าหมาย ผูป่้วยรค

รือ้รัง/

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

ผูส้งูอายุ

736 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

3.ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้เป

เดรั้บการคัดกรองการดืม่สรุา

ละสบูบหุรี่

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.การคัดกรองการดืม่สรุาละสบูบหุรี ่฿น

กลุม่ป้าหมาย

อาย ุ15 ปี

ขึน้เป

971 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

9.งานสรา้งสรมิ

ภมูคิุม้กันรค

1.ด็กอาย0ุ-5 ปี เดรั้บวัคซนี

ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.ตดิตามด็กกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่ห ้

เดรั้บวัคซนีตามกณฑอ์ายุ

ด็กอาย ุ

0-5 ปี

44 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นพดล วรรณจรญิ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

2.ด็กอาย ุ6-12 ปี เดรั้บวัคซนี

ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.ตดิตามด็กกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่ห ้

เดรั้บวัคซนีตามกณฑอ์ายุ

ด็กอาย ุ

6-12 ปี

109 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นพดล วรรณจรญิ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

3.ประชาชนอาย ุ20-50 ปี 

เดรั้บ  dT ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ.......

1.ตดิตามกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่หเ้ดรั้บ

วัคซนี

ประชาชน

อาย ุ20-50

 ปี

81 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นพดล วรรณจรญิ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

4.ประชาชนกลุม่สีย่งเดรั้บ

วัคซนีป้องกันรคเขห้วัด฿หญ่

เมน่อ้ยกวา่

....

1.ตดิตามกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่หเ้ดรั้บ

วัคซนี

ผูป่้วยDM/

 หอบหดื/

COPD/ 

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

อว้น

อันตราย/

HIV/65 ปี+

150 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นพดล วรรณจรญิ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

10.งานวางผน

ครอบครัว

1.หญงิวัยจรญิพันธุเ์ดรั้บการ

วางผนครอบครัวที่หมาะสม

1.฿หค้ านะน า/บรกิารวางผนครอบครัว

กก่ลุม่ป้าหมาย

หญงิวัย

จรญิพันธุ์

283 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

11.งานควบคมุ

รคตดิตอ่

ครงการป้องกัน

ละควบคมุรค

เข้ลอืดออกปี 

2563

1.พือ่ลดอัตราป่วยละตาย

ของผูป่้วยเข้ลอืดออก 

2.พือ่ก าจัควบคมุหรอืท าลาย

หลง่พาะพันธย์งุลาย฿น

ชมุชน/฿นสถานบรกิารละ

รงรยีนลดปัญหาการพร่

ระบาดของรค

3.พือ่฿หป้ระชาชนมคีวามรู ้

ความขา้฿จ฿นการควบคมุ

ป้องกันรคเข้ลอืดออกทีถ่กู

วธิีละหมาะสม

1.พือ่ลด

อัตราป่วย

ละตาย

ของผูป่้วย

เข้ลอืดออก

 เม่กนิ  ๕๐ 

 ตอ่สน

ประชากร

1.จัดประชมุชงิปฏบิัตกิาร฿หค้วามรู้กอ่

สม.ละกนน านักรยีน฿นการป้องกันรค

เข้ลอืดออก

2.ด านนิการรณรงคต์ามกจิกรรมสปัดาห์

รณรงคก์ าจัดลกูน ้ายงุลาย จ านวน 4 ครัง้

3.จัดตัง้ทมีคลือ่นที่ร็วพือ่ควบคมุรค

เข้ลอืดออกด านนิการสอบสวนละ

ควบคมุการระบาดของรคภาย฿น 24 

ชัว่มง หลังเดรั้บรายงานผูป่้วย฿นพืน้ทีท่กุ

ราย ดยพน่สารคมกี าจัดยงุตัวก฿่นบา้น

ผูป่้วยละบา้น฿กล้คยีง฿นรัศม ี50 มตร

อสม.รพ.

สต.พธิช์ยั

 1

 33 

คน

1.คา่อาหารวา่งครือ่งดืม่ อาหาร

กลางวันจ านวน 12,540 บาท

2.คา่ถา่ยอกสารบบฟอรม์ผน่

พับ฿หค้วามรูต้า่งๆจ านวน460 

บาท

3.คา่วัสด฿ุนการจัดอบรมจ านวน

1,000 บาท

14000.00 กองทนุ

อบต.

พธิช์ยั1

ต.ค.62-

ก.ย.63

  14,000.00 รพ.สต.โพธิช์ยั 1 ชมรม.

อสม.

ต าบล

พธิ์

ชยั

2.ป้องกันละควบคมุวัณรค 1.จนท.สธ เดรั้บการตรวจสขุภาพประจ าปี

ปีละ 1 ครัง้

2.คัดกรองผูส้งูอาย/ุกลุม่รครือ้รัง ดย 

verbal screening ถา้ขา้กณฑ์สีย่งวัณ

รค สง่อกซรยป์อด 100%

3.฿หค้วามรูผู้ป่้วย ผูส้มัผัสฯ, DOT ฿น

ผูป่้วยทกุราย

4.ขา้ร่วมปฏบิัตงิานศนูยป์ฏบิัตกิารอดส์

ระดับอ าภอมกีารขับคลือ่น

1.

จนท.สธ.

จ านวน 5 

คน

2.

ผูส้งูอาย/ุ

กลุม่รค

รือ้รังฯ 

จ านวน 

390 คน

395 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นพดล วรรณจรญิ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

12.งานอนามัย

รงรยีน

1.ด็กนักรยีนเดรั้บการตรวจ

สขุภาพ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจสขุภาพด็กนักรยีน นักรยีน 

ป.1-ม.3

38 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

2.ด็กนักรยีนเดรั้บการตรวจ

สายตา

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจสายตานักรยีนดว้ย  E-chart นักรยีน 

ป.1-ม.3

38 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1

3.ด็กนักรยีน ป.1 เดรั้บการ

ตรวจคัดกรองรคลหติจาง

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจ Hct. ฿นด็กนักรยีน ป.1 นักรยีน 

ป.1

7 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 วนีา นาวรีะ รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 1
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

13.งานอาหาร

ปลอดภัย

ครงการสง่สรมิ

ความปลอดภัย

ดา้นอาหารปี 2563

1. ผงลอยจ าหน่ายอาหารรง

อาหาร฿นรงรยีนผา่น

มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ

อร่อย (CFGT)

2. ฝ้าระวังตรวจสารปนป้ือน

฿นอาหาร ผลติภัณฑส์ขุภาพ 

ละผงลอยจ าหน่ายอาหาร

3. ผูป้ระกอบการรา้นอาหาร

ละผงลอยมคีวามรู ้ขา้฿จ฿น

ขอ้ก าหนดการปรับปรุงสถาน

ประกอบการ฿หเ้ดม้าตรฐาน

สขุาภบิาลอาหารทีก่ าหนดพือ่

ป้องกันรคที่กดิจากอาหาร

ละน ้าป็นสือ่ รูจั้กลอืก

อาหารทีถ่กูหลักภชนาการละ

หมาะสมกับสขุภาพของตล่ะ

บคุคลพือ่ลดความสีย่งรคที่

กดิจากอาหาร

1. รอ้ยละ 

60  ผง

ลอย

จ าหน่าย

อาหาร  

ผา่น

มาตรฐาน

อาหาร

สะอาด 

รสชาตอิร่อย

 (CFGT)

  2. รอ้ยละ 

100  รง

อาหาร฿น

รงรยีน

ผา่น

มาตรฐาน

อาหาร

สะอาด  

รสชาตอิร่อย

 (CFGT)

1. อบรม฿หค้วามรูผู้ป้ระกอบการรา้นคา้

ผงลอย รา้นขายของช า สถานทีผ่ลติ

อาหาร ละ อสม. 

 2. ออกประมนิตดิตามคณุภาพ

รา้นอาหาร/ผงลอย฿นพืน้ทีต่ามกณฑ ์

CFGT ดย อสม.ละจา้หนา้ที ่ 

3. ประมนิดยการตรวจสารปนป้ือน฿น

อาหารเด้ก ่สารบอรกซ ์สารฟอรม์าลนิ 

สารกันรา ละสารฟอกขาว  ผงลอยขาย

อาหาร ผงลอยขายอาหารสด 2 ครัง้/ปี

4. การตรวจประมนิรา้นช า฿นพืน้ที ่2 

ครัง้/ปี

5.ตรวจ/นะน าตูน้ ้าหยอดหรยีญละ

ประปาหมูบ่า้นคลฟิอรม์

อสม.ละ

ผูป้ระกอบก

ารรา้น

อาหาร

ละผล

ลอย

39 คน 1.คา่อาหารวา่งครือ่งดืม่ อาหาร

กลางวันจ านวน 4,680 บาท

2.คา่วทิยากร฿นการอบรม

จ านวน1,200 บาท

3.คา่วัสด฿ุนการจัดอบรมจ านวน

1,120 บาท

7,000 กองทนุ

อบต.

พธิช์ยั1

ต.ค.62,

ม.ีค.63

    7,000.00 รพ.สต.โพธิช์ยั 1 ชมรม.

อสม.

ต าบล

พธิ์

ชยั

14.ครงการ

ป้องกันควบคมุ

รคละลดปัจจัย

สีย่งดา้นสขุภาพปี

 2563

1.กษตรกรกลุม่สีย่งเดรั้บการ

ตรวจสารคมตีกคา้ง฿นลอืด

ละมคีวามรู฿้นการ฿ชส้ารคมทีี่

ถกูตอ้ง

2.พือ่฿ห้กษตรกลุม่สีย่ง ทีม่ี

ระดับสารคม฿ีนลอืดระดับเม่

ปลอดภัยเดรั้บรางจดื

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.ตรวจคัดกรองหาสารคมตีกคา้ง฿นลอืด

ละ฿หค้ านะน า

2.อบรม฿หค้วามรูต้รวจหาสารคมกี าจัด

ศัตรูพชืตกคา้ง฿นกลุม่กษตรกร จง้ผล

การตรวจพรอ้มค านะน าละจา่ยสมนุเพร

รางจดื

กษตรกร

กลุม่สีย่ง

75 1.คา่อาหารวา่งครือ่งดืม่ อาหาร

กลางวันจ านวน 9,785 บาท

2.คา่วัสด฿ุนการจัดอบรมจ านวน

2,000 บาท

3.คา่จา้งถา่ยอกสาร จ านวน 

215 บาท

12,000 บาท กอง

ทนุสปส

ช.อบต.

พธิช์ยั

ต.ค.62-

พ.ค.63

  12,000.00 รพ.สต.พธิช์ยั 1 ชมรม

 อส

ม.

ต าบล

พธิ์

ชยั

15.พัฒนา

ศักยภาพอสม.

พือ่พัฒนาองคค์วามรู฿้ห้กอ่

สม.

1.พัฒนาศักยภาพ อสม. ดยการจัดการ

อบรม อสม. ฿นการคัดกรองมะร็งทัง้ 4

อสม 36 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

น.ส.รววีรรณ  

สวา่งกว้

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 1

905250.00
1.ผนงานการ

บรหิารจัดการดา้น

การงนิการคลัง 

ของ รพ.สต.

พือ่฿หห้น่วยงานมคีวามพรอ้ม

฿นการปิด฿หบ้รกิาร

 รพสต. ทีม่ี

สภาพคลอ่ง

มากกวา่ 3 

ดอืน

คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงาน ของ รพ.สต.

พธิช์ยั 2

1.คา่฿ชจ้า่ยดา้นบคุลากร - - - - - - -

2.คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงานปกติ

2.1 คา่ตอบทน

 - คา่ตอบทนจดุบรกิาร (ทศกาลปี฿หม/่

สงกรานต)์คา่ตอบทนนอกวลาราชการ

บคุลากร 

สธ.

3 คา่ตอบทนฯ 1,800.00 งนิบ ารุง ม.ค.63,

ม.ย.63

1,800.00 นายสมกยีรติ ์

รอืงฤทธิก์ลู

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 2

 - คา่ตอบทนวรนอกวลาราชการ บคุลากร 

สธ.

3 คา่ตอบทนฯ อัตรา 1 ผลัด/

420บาท*138=57,960บาท

58,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

58,000.00 นายสมกยีรติ ์

รอืงฤทธิก์ลู

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 2

202



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

2.2 คา่฿ชส้อย

 -คา่฿ชจ้า่ย฿นการดนิทางเปราชการ บคุลากร 

สธ.

3 เดรั้บอนุญาต/อัตราตาม พรบ./

จา่ยจรงิ

15,000 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

15,000 นายสมกยีรติ ์

รอืงฤทธิก์ลู

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 2

 -คา่จา้งหมาบรกิาร บคุคลภายน

อก

2 เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 111,000 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

111,000 นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 2

คา่จา้งพนักงานบันทกึขอ้มลู บคุคลภายน

อก

1 เดรั้บอนุญาต/อัตราตาม พรบ./

จา่ยจรงิ

60,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

60,000.00 นายสมกยีรติ ์

รอืงฤทธิก์ลู

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 2

คา่จา้งหมาบรกิารจา้งท าความสะอาด บคุคลภายน

อก

1 เดรั้บอนุญาต/อัตราตาม พรบ./

จา่ยจรงิ

48,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

48,000.00 นายสมกยีรติ ์

รอืงฤทธิก์ลู

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 2

 -คา่ซอ่มซมละบ ารุงรักษา บคุคลภายน

อก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 3,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

3,000.00 นายสมกยีรติ ์

รอืงฤทธิก์ลู

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 2

2.3 คา่วสัดุ

 -วัสดคุอมพวิตอร์ ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ 5,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

5,000.00 นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 2

 -วัสดสุ านักงาน ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ      5,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

5000.00 นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 2

 -วัสดงุานบา้น/งานครัว ผูข้าย - เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ      2,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

2000.00 นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 2

 -วัสดวุทิยาศาสตร์ - - - - - - - - -

 -วัสดกุารพทย์ - - - - - - - - -

 -ยาละวชภัณฑ์ - - - - - - - - -

2.4 คา่สาธารณูปภค - - - - - - - - -

 -คา่เฟฟ้า กฟภ./ดอืน 12 ฿บจง้หนี้ 25,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

25,000.00 นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 2

 -คา่น ้าประปา - - - - - - - - -

 -คา่ทรศัพท์ - - - - - - - - -

 -คา่เปรษณีย์ - - - - - - - -

 -คา่บรกิารสือ่สารละทรคมนาคม - - - - - - - - -

2.5 คา่฿ชจ้า่ยด านนิการอืน่ - - - - - - - - -

199,800.00 199,800.00

คา่฿ชจ้า่ยการลงทนุ ของ รพ.สต.พธิช์ยั2
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

1. ครุภัณฑ์

 - จอ monitor กลอ้งวงจรปิด ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ      4,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

    4,000.00 นายสมกยีรติ ์

รอืงฤทธิก์ลู

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 2

 - ซอ่ม/บ ารุงรถมอตอเซด์ บคุคลภายน

อก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/จา่ยจรงิ      5,000.00 งนิบ ารุง ต.ค.62-

ก.ย.63

    5,000.00 นายสมกยีรติ ์

รอืงฤทธิก์ลู

รพ.

สต. 

พธิ์

ชยั 2

9,000.00     9000.00

รวม 208,800.00 208800.00

1.อนามัยม่ละ

ด็ก

ลดอัตราตายของมารดา

(มารดาหลังคลอดปี62 จ านวน 

1614 คน)

1.ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิงาน

สง่สรมิ

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

ตามหลัก 3 

อ 3 ส

฿หค้วามรู฿้นกลุม่หญงิตัง้ครรภ์ละหญงิ

หลังคลอดรือ่งการดูลตนอง ละการ

สงักตอุาการทีผ่ดิปกติ

มารดา

หลังคลอด

 ปี 2562

3คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

พัฒนาการด็กตามกณฑ์

มาตรฐาน

KPI 2.ระดับ

ความส าร็จ

ของ

พัฒนาการ

ด็กตาม

กณฑ์

มาตรฐาน

ตดิตามประมนิพัฒนาการ ด็กอาย ุ9 

ดอืน ,18 ดอืน ,30 ดอืน, 42 ดอืนละ 

60 ดอืน ฿นพืน้ทีรั่บผดิชอบ

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ที่

 12คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ0-5 ปีเดรั้บการคัด

กรองพัฒนาการ  ( ด็ก 9,18 , 

30, 42 , 60 ดอืน  )

ด็กอาย ุ0-5

 ปีเดรั้บการ

คัดกรอง

พัฒนาการ  (

 ด็ก 9,18 ,

 30, 42 , 60

 ดอืน  )

ตดิตามประมนิพัฒนาการ ด็กอาย ุ9 

ดอืน ,18 ดอืน ,30 ดอืน, 42 ดอืนละ 

60 ดอืน ฿นพืน้ทีรั่บผดิชอบ

2.฿หค้วามรู้กผู่ป้กครองด็ก ครู อสม.ฯ

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ที่

12คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ0-5 ปีเดรั้บการคัด

กรองพัฒนาการพบสงสยัลา่ชา้

ด็กอาย ุ0-5

 ปีเดรั้บการ

คัดกรอง

พัฒนาการ

พบสงสยั

ลา่ชา้

1.สง่สรมิละนะน า฿หผู้ป้กครองกระตุน้

พัฒนาการบตุรหลาน      

2.นัดประมนิซ ้า 1 ดอืน

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ทีท่ี่

พบสงสยั

ลา่ชา้

144

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ0-5 ปีทีม่พัีฒนาการ

สงสยัลา่ชา้เดรั้บการตดิตาม

ด็กอาย ุ0-5

 ปีทีม่ี

พัฒนาการ

สงสยัลา่ชา้

เดรั้บการ

ตดิตาม

ตดิตามด็กมาประมนิซ ้า หากพบลา่ชา้ 

สง่ตอ่ รพ.มข่า่ยทันที

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ทีท่ี่

มี

พัฒนาการ

ลา่ชา้

144

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็ก 0-5ปี สงูดสีมสว่น ละ

สว่นสงูฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี

ด็ก 0-5ปี 

สงูดสีมสว่น 

ละสว่นสงู

ฉลีย่ทีอ่าย ุ

5 ปี

จัดกจิกรรมสง่สรมิความรู้รือ่งการตรวจ

ฝ้าระวังภชนาการด็ก฿หก้ับคณุครู /

อสม/ผูป้กครองหรอืผูดู้ลด็ก

2.จัดกจิกรรมชงิรุกออกส ารวจภชนาการ

 ละ฿หค้ านะน า฿นหลัก 3อ3ส.             

                   

 3.ตดิตามประมนิผลฯ ทอมละ  1 ครัง้

ด็ก 0-5 ปี

 ฿นพืน้ที่

12คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ด็กอาย ุ6-14ปี สงูดสีมสว่น ด็กอาย ุ

6-14ปี สงูดี

สมสว่น

จัดกจิกรรมสง่สรมิความรู้รือ่งการตรวจ

ฝ้าระวังภชนาการด็ก฿หก้ับคณุครู /

อสม/ผูป้กครองหรอืผูดู้ลด็ก

2.จัดกจิกรรมชงิรุกออกส ารวจภชนาการ

 ละ฿หค้ านะน า฿นหลัก 3อ3ส           

3.ตดิตามประมนิผลฯ ทอมละ  1 ครัง้

ด็ก 6-14 

ปี ฿นพืน้ที่

83คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ลดอัตราการคลอดมชีพี ฿น

หญงิอาย ุ15-19 ปี

ลดอัตราการ

คลอดมชีพี 

฿นหญงิอายุ

 15-19 ปี

2.฿หค้วามรู฿้นกลุม่หญงิวัยจรญิพันธ ์

พรอ้มทัง้วธิกีารคมุก านดิทีถ่กูตอ้ง

หญงิอาย ุ

15-19 ปี 

฿นพืน้ที่

22คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

ทมี

มอืง

สงิห ์6

(รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2)

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

1.หญงิตัง้ครรภ฿์นขต

รับผดิชอบฝากครรภก์อ่น 12 

สปัดาห์

1.หญงิ

ตัง้ครรภ ์

ฝากครรภ์

กอ่น 12 

สปัดาห ์เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

1.คน้หาหญงิตัง้ครรภ์ละนะน าการฝาก

ครรภ์

หญงิ

ตัง้ครรภ์

2คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

2.ขับคลือ่นกลเกคณะกรรมการอนามัย

ม่ละด็ก ละถาคีครอืขา่ย฿นทกุระดับ

จนท.สธ 6 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

2.หญงิตัง้ครรภฝ์ากครรภค์รบ 5

 ครัง้ ตามกณฑ์

2.หญงิ

ตัง้ครรภ์

ฝากครรภ์

ครบ5ครัง้

ตามกณฑ ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

ตดิตามยีย่มหญงิตัง้ครรภ฿์ห฿้หรั้บรับการ

ตรวจครรภค์รบตามกณฑ์

หญงิ

ตัง้ครรภ์

2คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

3.หญงิหลังครรภ์ละทารก

เดรั้บการยีย่มหลังคลอดตาม

กณฑ์

3.หญงิหลัง

คลอดละ

ทารกเดรั้บ

การยีย่ม

หลังคลอด

ครบ 3 ครัง้

ตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60

ตดิตามยีย่มหญงิหลังคลอดละทารก฿น

พืน้ที่

หญงิหลัง

คลอดละ

ทารก

4คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

205



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

4.หญงิตัง้ครรภ์ละหลังคลอด

เดรั้บยาสรมิธาตุหล็ก

4.หญงิ

ตัง้ครรภ์

ละหลัง

คลอดเดรั้บ

ยาสรมิธาตุ

หล็กเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿หห้ญงิตัง้ครรภ์

ละหญงิหลังคลอด฿นพืน้ทีท่กุราย

หญงิ

ตัง้ครรภ์

ละหลัง

คลอดเ

5คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

จา้หนา้ทีส่าธารณสขุจังหวัด

สงิหบ์รุ ีรักษ์สขุภาพ "ดนิ ว ิง่ 

ป่ัน ท าความสะอาด - ก็บ

มล็ดพันธุ ์(Exercise For 

Clean Environment)"'

จา้หนา้ที่

สาธารณสขุ

จังหวัด

สงิหบ์รุ ีรักษ์

สขุภาพ 

"ดนิ ว ิง่ ป่ัน

 ท าความ

สะอาด - 

ก็บมล็ด

พันธุ ์

(Exercise 

For Clean 

Environmen

t)"'

จนท.ออกก าลังกาย ท าความสะอาด

บริวณสถานบรกิาร / พืน้ทีส่าธารณะ ทกุ

วันพธุ

จนท.สธ 3 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

ครงการขีจั่กรยาน

พือ่สขุภาพละ

ตา้นภัยยาสพตดิ

1.พือ่กระตุน้฿หป้ระชาชนมกีาร

ออกก าลังกายอยา่งสม า่สมอ

พือ่ป้องกันปัญหาสขุภาพ

2.พือ่฿หป้ระชาชนกดิความ

ร่วมมอื฿นการกเ้ขละกัน

ป้องกันปัญหายาสพตดิ฿น

ชมุชน

3.พือ่฿ห้กดิการพบปะสงัสรรค์

 สรา้งความสามัคค฿ีห้กดิขึน้

฿นหมูค่ณะ

1.ประชมุชี้จงวัตถปุระสงค ์การด านนิการ

 ก ่ผูน้ าชมุชน กรรมการหมูบ่า้น อสม. 

อบต. ครู  

2.จัดท าครงการพือ่สนอขออนุมัติ

ครงการ

3..สนอครงการพือ่ของบประมาณ

สนับสนุนจากกองทนุหลักประกันสขุภาพ

ต าบลพธิช์ยั

4.อบรม฿หค้วามรูนั้กรยีน฿นการป้องกันยา

สพตดิ

5.อบรม฿หค้วามรูอ้สม. ผูน้ าชมุชน อบต. 

฿นการป้องกันยาสพตดิ

6.จัดกจิกรรมการขีจั่กรยานพือ่สขุภาพ

ละตา้นภัยยาสพตดิ อยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ

 1 วัน     

 ระหวา่งวลา 16.30-17.30 น. จ านวน 4 

ครัง้/ดอืน ระยะวลา 4 ดอืน                 

                                                       

                            

1.ผูน้ า

ชมุชน 

จา้หนา้ที่

สาธารณสขุ

 อบต. อส

ม. 

ประชาชน

 หมูท่ี ่6 –

 หมูท่ี ่8 

ต าบลพธิ์

ชยั

2.ครูละ

นักรยีน

รงรยีน

วัดบา้นล า

 ป.1 - ม.3 

 71 

คน

 1.คา่อาหารกลางวัน฿นการ

ประชมุ อสม.,อบต.,ผูน้ าชมุชน

จ านวน 1 มือ้ๆละ 70 บาท  

จ านวน 30 คน  ป็นงนิ 2,100 

บาท

2.คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่฿น

การประชมุ อสม.,อบต.,ผูน้ า

ชมุชน จ านวน 1 มือ้ๆละ 25 บาท

 จ านวน 30 คน ป็นงนิ 750 

บาท

3.คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่฿น

การอบรมนักรยีน รือ่งป้องกัน

ยาสพตดิ฿นรงรยีน จ านวน 2 

มือ้ๆละ 25 บาท จ านวน 70 คน 

ป็นงนิ 3,500 บาท

4.คา่วทิยากร฿นการอบรม

นักรยีน รือ่งป้องกันยาสพตดิ

฿นรงรยีน จ านวน 1 คนๆละ 6 

ชัว่มงๆละ 600 บาท ป็นงนิ 

3,600 บาท

5.คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่

ส าหรับสมาชกิชมรมจักรยานจัด

กจิกรรมออกก าลังกายระหวา่ง

24,150 งบประม

าณ

กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

องคก์าร

บรหิาร

สว่น

ต าบล

พธิช์ยั

ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

2.งานทันตกรรม 1.หญงิตัง้ครรภ฿์นขต

รับผดิชอบเดรั้บบรกิารทางทัน

ตกรรม

1.หญงิ

ตัง้ครรภ์

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพชอ่ง

ปากมากกวา่

รอ้ยละ 0

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากหญงิตัง้ครรภ/์

เดรั้บการฝึกปรงฟัน/การบรกิารทันตกรรม

หญงิ

ตัง้ครรภ์

2 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

2.ด็ก 0-2 ปี ฿นขตรับผดิชอบ

 เดรั้บบรกิารทางทันตกรรม

1.ด็ก0-2ปี

เดรั้บการ

ตรวจ

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50 

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 0-2 ปี ด็ก0-2 ปี 8 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

3.ด็ก 3-5 ปี ฿นขตรับผดิชอบ

 เดรั้บบรกิารทางทันตกรรม

1.ด็ก 3-5 ปี

 เดรั้บการ

ตรวจชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 3-5 ปี ด็ก3-5 ปี 13 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

4.ด็ก 6-12 ปี ฿นขต

รับผดิชอบ เดรั้บบรกิารทางทัน

ตกรรม

1.ด็ก6-12 

ปี เดรั้บการ

ตรวจชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

1.การตรวจสขุภาพชอ่งปากด็ก 6 -12 ปี ด็ก 6-12ปี 9 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

5.ผูป่้วยบาหวาน฿นพืน้ที่

รับผดิชอบเดต้รวจคัดกรอง

สขุภาพชอ่งปาก

1.ผูป่้วย

บาหวานเด ้

ตรวจคัด

กรอง

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

1.ตรวจสขุภาพชอ่งปากผูป่้วยรคบาหวาน ผูป่้วย

บาหวาน

48 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

6.ผูส้งูอาย฿ุนพืน้ทีรั่บผดิชอบ

เดต้รวจคัดกรองสขุภาพชอ่ง

ปาก

1.ผูส้งูอายุ

เดต้รวจคัด

กรอง

สขุภาพชอ่ง

ปาก เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 0

1.ตรวจสขุภาพชอ่งปากผูส้งูอายุ ผูส้งูอายุ 16 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

7.ประชาชนทกุสทิธิ฿์นพืน้ที่

รับผดิชอบเดรั้บบรกิารทันตกรรม

1.ประชาชน

฿นพืน้ที่

รับผดิชอบ

เดรั้บบรกิาร

ทันตกรรม 

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 20

1.การ฿หบ้รกิารทันตกรรม฿นประชาชนทกุ

กลุม่วัย

ประชาชน

ทกุสทิธิ์

127

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

3.การสง่สรมิ

สขุภาพด็กวัยรยีน

1.ด็ก 6-18 ปี เดรั้บการ

ประมนิภาวะภชนาการ

1.ด็ก 6-18

 ปี เดรั้บ

การประมนิ

ภาวะ

ภชนาการ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ตดิตามประมนิภาวะภชนาการด็ก 

6-18 ปี ปีละ 2 ครัง้ คอื ต.ต.-ธ.ค.,พ.ค.-

ก.ค.

2.฿หค้วามรู้ละจัดกจิกรรมปรับปลีย่น

พฤตกิรรมกลุม่ด็กริม่อว้นละอว้น 

ผูป้กครอง ครู มค่รัว ผูป้ระกอบการ

รา้นคา้฿นละหนา้รงรยีน                    

                                              3.

สนับสนุนนยบายรงรยีนตน้บบดา้น

สขุภาพปลอดน ้าอัดลม ฿นละนอก

รงรยีน ละ ดา้นลดหวาน มัน ค็ม  

4.สนับสนุนการด านนิงานการกจิกรรม TO

 BE NUMBER ONE ฿นพืน้ที ่(ชมุชน 

สถานศกึษา สถานประกอบการ)

ด็ก 6-18 ปี 114

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ต.-ธ.ค.

62,พ.ค.-

ก.ค.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

2.ด็ก 6-14 ปี เดรั้บยาสรมิ

ธาตุหล็ก

2.ด็ก 6-14

 ปีเดรั้บยา

สรมิธาตุ

หล็กเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

2.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿ห้ด็กอาย ุ6-14ปี

 ทกุราย

ด็ก 6-14 ปี 79คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

4.การคัดกรองรค

เมต่ดิตอ่

1.ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้เป

เดรั้บการคัดกรองบาหวาน/

ความดันลหติ

1.ประชาชน

อาย ุ15 ปี

ขึน้เปเดรั้บ

การคัดกรอง

บาหวาน/

ความดัน

ลหติ เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.คัดกรองรคบาหวานละความความ

ดันลหติดยการจาะ DTX ละวัดความ

ดันลหติ ปีละ 1 ครัง้

2.฿หค้วามรูด้า้นสขุภาพ ตาม 3อ หา่งเกล

 3ส ป็นรายบคุคล รายกลุม่ ฿นประชาชน

ท่ัวเป

3.สือ่สารละรณรงคต์ามบรบิทปัญหาของ

พืน้ท ี

4.จัดปัจจัยอือ้ดา้นการสือ่สารความรอบรู ้

3อ3ส ชน่ ผน่พับ ปสตอร์

15 ปีขึน้เป 511 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิงาน

ประชาชน

กลุม่สีย่ง

DM/HTมี

ความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ

รือ่ง 3 อ.3 

ส.

1.คัดกรองประชาชนกลุม่ป้าหมาย อาย ุ

15 ปีขึน้เปพือ่คน้หากลุม่สีย่ง DM/HT 

฿นพืน้ที ่ 2.฿หค้วามรู฿้นการดูลตนอง

ละพฤตกิรรมสขุภาพกป่ระชาชนกลุม่

สีย่ง DM/HT

ประชาชน

อาย ุ15 ปี

ขึน้เป฿น

พืน้ที่

511

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ครงการคัดกรอง

รคบาหวานละ

รคความดัน

ลหติสงู ปี 2563

1.พือ่฿หป้ระชาชนกลุม่อาย ุ15

 ปีขึน้เปเดรั้บการตรวจคัด

กรองความสีย่งรคบาหวาน

ละรคความดันลหติสงูอยา่ง

ครอบคลมุ 

2.พือ่ลดอัตราผูป่้วย

รคบาหวาน/รคความดัน

ลหติสงูราย฿หม ่

3.พือ่฿หป้ระชาชนมคีวามรู฿้น

การดูลสขุภาพละมี

พฤตกิรรมสขุภาพทีถ่กูตอ้ง

หมาะสม

ละสรา้งกระส฿หป้ระชาชน

อาย ุ15 ปีขึน้เป ดูลสขุภาพ

ของตนองดยหลัก 3อ.2ส. 

(อาหาร การออกก าลังกาย 

อารมณ์ งดสบูบหุรี่ละงดดืม่

สรุา) อยา่งตอ่นื่อง

4.พือ่฿หป้ระชากรกลุม่สีย่งสงู

ทกุคนขา้สูก่ระบวนการ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ

1.ประชาชน

อาย ุ15 ปี

ขึน้เปเดรั้บ

การคัดกรอง

บาหวาน/

ความดัน

ลหติ เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.จัดท าครงการสนอพือ่ขออนุมัติ

งบประมาณ

2.จัดประชมุชงิปฏบิัตกิารทมีสขุภาพพือ่

ก าหนดป้าหมายละวธิดี านนิการ   

 3.จัดท าทะบยีนกลุม่ป้าหมายอาย ุ15 ปี

ขึน้เปดยบง่ตามละวกที ่อสม. 

รับผดิชอบ

 4.฿ห ้อสม.ออกตรวจคัดกรองความสีย่ง

ดว้ยวาจาดย฿ช้บบคัดกรองพือ่คน้หา

กลุม่สีย่ง

5.การจัดบรกิารสรา้งสรมิสขุภาพชงิรุก 

ตรวจสขุภาพประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้เป 

ชัง่น ้าหนัก วัดสว่นสงู  วัดรอบอว 

ตรวจวัดความดันลหติ ตรวจหาระดับ

น ้าตาล฿นลอืด  สาธติการตรวจมะร็งตา้

นม฿นชมุชน จ านวน 3 ครัง้ 

6.น าขอ้มลูมาประมวลผลยกประภท

กลุม่ปกต ิกลุม่สีย่งละกลุม่ป่วย ตาม

กณฑปิ์งปองจราจรชวีติ 7 สีพือ่฿หก้าร

ดูลสง่สรมิสขุภาพตอ่เป

7.บันทกึผลการด านนิงานลงปรกรม 

HOSxP_PCU ละสง่ขอ้มลู฿ห ้สสจ.สงิหบ์รุี

8.฿หค้วามรูป้รับปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ

ประชาชน

อาย ุ15 ปี

ขึน้เป฿น

พืน้ที่

รับผดิชอบ

 หมูท่ี ่

6,7,8 

ต าบลพธิ์

ชยั

150 

คน

1.คา่อาหารชา้ละครือ่งดืม่ผู ้

ร่วมกจิกรรมจ านวน 150 คนๆละ

 70 บาท         ป็นงนิ 10,500

บาท

 2.คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่

฿นการจัดอบรมทมีสขุภาพ

จ านวน 1 มือ้ๆละ 25 บาท  

จ านวน  23 คน ป็นงนิ 575 

บาท

 3.คา่อาหารกลางวัน฿นการจัด

อบรมทมีสขุภาพจ านวน 1 มือ้ๆ

ละ 70 บาทจ านวน 23 คน ป็น

งนิ 1,610 บาท

 4.คา่วัสดสุ านักงาน ป็นงนิ 

5,000 บาท

17685.00 งบประม

าณ

กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

องคก์าร

บรหิาร

สว่น

ต าบล

พธิช์ยั

ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

5.การคัดกรอง

ภาวะสขุภาพ

ผูส้งูอายุ

1.ผูส้งูอายเุดรั้บการคัดกรอง

สขุภาพ 10 ดา้นตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.คัดกรองสขุภาพ 10 ดา้น คอื บาหวาน 

 ความดัน CVD ชอ่งปาก  ภาววะสมอง

สือ่ม ภาวะซมึศรา้ ขอ้ขา่  ภาวะหกลม้  

ADL ละ BMI

2.ดูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิละบรหิาร

งบประมาณ฿นระบบ Long Term Care     

                                                      

 3.คัดกรองผูส้งูอาย ุดย verbal 

screeningถา้ขา้กณฑ์สีย่งวัณรค สง่

อกซรยป์อด 100%

ผูส้งูอาย ุ

60 ปีขึน้เป

156

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

7.การสง่สรมิ

สขุภาพด็กวัยรยีน

1.ด็ก 6-18 ปี เดรั้บการ

ประมนิภาวะภชนาการ

1.ด็ก 6-18

 ปี เดรั้บ

การประมนิ

ภาวะ

ภชนาการ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1.ตดิตามประมนิภาวะภชนาการด็ก 

6-18 ปี ปีละ 2 ครัง้ คอื ต.ต.-ธ.ค.,พ.ค.-

ก.ค.

ด็ก 6-18 ปี 114

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ต.-ธ.ค.

62,พ.ค.-

ก.ค.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

2.ด็ก 6-14 ปี เดรั้บยาสรมิ

ธาตุหล็ก

2.ด็ก 6-14

 ปีเดรั้บยา

สรมิธาตุ

หล็กเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

2.จา่ยยาสรมิธาตุหล็ก฿ห้ด็กอาย ุ6-14ปี

 ทกุราย

ด็ก 6-14 ปี 88คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

8.การคัดกรอง

สขุภาพจติ

1.ผูป่้วยรครือ้รัง หญงิ

ตัง้ครรภ์ละผูส้งูอายเุดรั้บการ

ประมนิความครยีด

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ....

1.คัดกรองความครยีด฿นกลุม่ป้าหมาย ผูป่้วยรค

รือ้รัง/

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

ผูส้งูอายุ

180

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

2.ผูป่้วยรครือ้รัง หญงิ

ตัง้ครรภ์ละผูส้งูอายเุดรั้บการ

ประมนิภาวะซมึศรา้

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ....

1.คัดกรองภาวะซมึศรา้฿นกลุม่ป้าหมาย ผูป่้วยรค

รือ้รัง/

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

ผูส้งูอายุ

180

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

3.ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้เป

เดรั้บการคัดกรองการดืม่สรุา

ละสบูบหุรี่

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.การคัดกรองการดืม่สรุาละสบูบหุรี ่฿น

กลุม่ป้าหมาย

อาย ุ15 ปี

ขึน้เป

511

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

9.งานสรา้งสรมิ

ภมูคิุม้กันรค

1.ด็กอาย0ุ-5 ปี เดรั้บวัคซนี

ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.ตดิตามด็กกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่ห ้

เดรั้บวัคซนีตามกณฑอ์ายุ

ด็กอาย ุ

0-5 ปี

12คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

2.ด็กอาย ุ6-12 ปี เดรั้บวัคซนี

ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 95

1.ตดิตามด็กกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่ห ้

เดรั้บวัคซนีตามกณฑอ์ายุ

ด็กอาย ุ

6-12 ปี

  50 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

3.ประชาชนอาย ุ20-50 ปี 

เดรั้บ  dT ครบตามกณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ.......

1.ตดิตามกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่หเ้ดรั้บ

วัคซนี

ประชาชน

อาย ุ20-50

 ปี

10คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

4.ประชาชนกลุม่สีย่งเดรั้บ

วัคซนีป้องกันรคเขห้วัด฿หญ่

เมน่อ้ยกวา่

....

1.ตดิตามกลุม่ป้าหมาย฿นพืน้ที฿่หเ้ดรั้บ

วัคซนี

ผูป่้วยDM/

 หอบหดื/

COPD/ 

หญงิ

ตัง้ครรภ/์

อว้น

อันตราย/

HIV/65 ปี+

150

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

1.กลุม่สีย่งวัณรคประกอบดว้ย HCWs 

Household  Contact HIV ละ Prisoner

 เดรั้บการอกซรยท์รวงอก  100%

กลุม่สีย่ง/

ป่วยวัณรค

มข่า่ยสนับสนุนการอกซรย์ 0 มข่า่ย

สนับสนุ

นการ

อกซรย์

ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

10.งานวางผน

ครอบครัว

1.หญงิวัยจรญิพันธุเ์ดรั้บการ

วางผนครอบครัวที่หมาะสม

1.฿หค้ านะน า/บรกิารวางผนครอบครัว

กก่ลุม่ป้าหมาย

หญงิวัย

จรญิพันธุ์

169

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

11.งานควบคมุ

รคตดิตอ่

1.ป้องกันละควบคมุการกดิ

รคเข้ลอืดออก

เม่กนิ 50/

สนประชากร

+ ประชาชน

฿นพืน้ที/่นร.

700

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

12.งานอนามัย

รงรยีน

1.ด็กนักรยีนเดรั้บการตรวจ

สขุภาพ

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจสขุภาพด็กนักรยีน นักรยีน 

ป.1-ม.3

87 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

2.ด็กนักรยีนเดรั้บการตรวจ

สายตา

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจสายตานักรยีนดว้ย  E-chart นักรยีน 

ป.1-ม.3

87 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

3.ด็กนักรยีน ป.1 เดรั้บการ

ตรวจคัดกรองรคลหติจาง

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ90

1.ตรวจ Hct. ฿นด็กนักรยีน ป.1 นักรยีน 

ป.1

16 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ม.ิย.-ก.ค.63 นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

13.งานอาหาร

ปลอดภัย

1.รา้นอาหารละผงลอย

เดรั้บการตรวจประมนิรา้นละ

สารปนป้ือน฿นอาหาร

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

1.ตรวจประมนิรา้นอาหาร/ผลอยละ

ตรวจสารปนป้ือน 4 ชนดิ ดว้ย Kit Test

รา้นอาหาร

ละผง

ลอย

5 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62,

ม.ีค.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

14.งานอาชวีอนา

มัย

1.กษตรกรกลุม่สีย่งเดรั้บการ

ตรวจสารคมตีกคา้ง฿นลอืด

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

1.ตรวจคัดกรองหาสารคมตีกคา้ง฿นลอืด

ละ฿หค้ านะน า           2.รพ.สต.พธิช์ยั

 2 ขับคลือ่นระบบรับจง้ขา่ว/ป่วย จาก

การสมัผัสสารคมทีางการกษตร 3 ชนดิ 

(พาราควอต คลอเพรฟิอส เกลฟสต) 

ดยประชาชน/อสม. ผา่น Mobile 

Application สูห่น่วยบรกิาร(คลนีกิสารคมี

กษตร/คลนีกิรคจากการท างาน)

กษตรกร

กลุม่สีย่ง

80 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

พ.ค.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

15.งานคุม้ครอง

ผูบ้ริภค

1.รา้นช าเดรั้บการตรวจฉลาก

ละผลติภัณฑ์

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

5.จัดท าฐานขอ้มลูอาชวีอนามัยละ

สิง่วดลอ้ม (Occupation and 

Environmental Health Profile : OEHP)

 ดา้นการกษตรกรรม ละมกีารรายงาน

การจ็บป่วย หรอืสยีชวีติจากสารคมทีาง

การกษตร(รหัสรค T60)

รา้นช า 3 รา้น เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

1.ตรวจ/นะน ารา้นช า ตูน้ ้าหยอด

หรยีญละประปาหมูบ่า้น(คลิ

ฟอรม์) 100%

รา้นช า,

ประปา

หมูบ่า้น

รา้น

ช า  

5 

รา้น 

      

      

     

 

ประป

า 3 

หง่

มข่า่ยสนับสนุนชดุทดสอบสาร

คลฟิอรม์
0 มข่า่ย

สนับสนุ

นชดุ

ทดสอบ

สารค

ลฟิอรม์

ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

1.ตรวจสารปนป้ือน 6 ชนดิ (ฟอรม์าลนี 

สารฟอกขาว สารกันรา บอรกซ ์ยาฆา่

มลง น ้ามันทอดซ ้า)

รา้นอาหาร

ละผง

ลอย

 30 

ตัวอย่

าง

มข่า่ยสนับสนุนชดุทดสอบสาร

ปนป้ือน 6 ชนดิ

0 มข่า่ย

สนับสนุ

นชดุ

ทดสอบ

สาร

ปนป้ือน

 6 ชนดิ

ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

16.งานภสชักรรม 1.ผูป่้วยรคตดิชือ้ระบบ

ทางดนิหาย฿จเดรั้บยา

ปฏชิวีนะอยา่งหมาะสม

เม่กนิรอ้ย

ละ 20

1.การตรวจวนิจิฉัยละ฿หค้ านะน าการ฿ช ้

ยาปฏชิวีนะที่หมาะสม

ผูป่้วยนอก 2 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

2.ผูป่้วยรคตดิชือ้ระบบ

ทางดนิอาหารฉียบพลันเดรั้บ

ยาปฏชิวีนะอยา่งหมาะสม

เม่กนิรอ้ย

ละ 20

1.การตรวจวนิจิฉัยละ฿หค้ านะน าการ฿ช ้

ยาปฏชิวีนะที่หมาะสม

ผูป่้วยนอก 2 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

17.การตรวจคัด

กรอง

ภาวะทรกซอ้น

฿นผูป่้วยรครือ้รัง

1.ผูป่้วยรค HT/DM เดรั้บการ

ตรวจ Lab อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.ตรวจ Lab ประจ าปี                           

                       2.คัดกรองผูป่้วยรค

รือ้รัง ดย verbal screeningถา้ขา้กณฑ์

สีย่งวัณรค สง่อกซรยป์อด 100%

ผูป่้วย 

HT/DM

100

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

2.ผูป่้วยรค HT/DM เดรับการ

ตรวจ eGFR อยา่งนอ้ยปีละ1 

ครัง้

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.ตรวจ Lab  ประจ าปี ผูป่้วย 

HT/DM

100

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

3.ผูป่้วยรค DM เดรับการ

ตรวจจอประสาทตา

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.ตรวจจอประสาทตาดว้ย Fudus camera ผูป่้วย DM 47คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

4.ผูป่้วยรค DM เดรับการตรวจ

ทา้

เมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.ตรวจทา้ดว้ย monofilamen การ

สงักตอาการผดิปกตจิากการด ูคล าชพีจร

ที่ทา้

ผูป่้วยDM 47คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ม.ีค.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ลดอัตราตายของมารดา

(มารดาหลังคลอดปี62 จ านวน 

1614 คน)

นอ้ยกวา่ 15

 ตอ่สนการ

กดิมชีพี

฿หค้วามรู฿้นกลุม่หญงิตัง้ครรภ์ละหญงิ

หลังคลอดรือ่งการดูลตนอง ละการ

สงักตอุาการทีผ่ดิปกติ

ลดอัตรา

ตายของ

มารดา

(มารดา

หลัง

คลอดปี62

20 คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ทมีมอืงสงิห ์6

ทมีมอืงสงิห ์6

ผนงานที ่1 

สง่สรมิความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนทกุกลุม่

วัยตามหลัก 3 อ 3

 ส

ลดอัตราการตัง้ครรภซ์ ้า฿นหญงิ

อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี(หญงิทีม่า

รับบรกิารคลอดรพ.ท่ัวเป)

ลดอัตราการ

ตัง้ครรภซ์ ้า

฿นหญงิอายุ

นอ้ยกวา่ 20

 ปี(หญงิ

ทีม่ารับ

บรกิารคลอด

รพ.ท่ัวเป)

3.฿หค้วามรู฿้นกลุม่หญงิอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

พรอ้มทัง้วธิกีารคมุก านดิทีถ่กูตอ้ง

หญงิ

ตัง้ครรภ์

อายนุอ้ย

กวา่20ปี

22คน เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

ทมี

มอืง

สงิห ์6

(รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2)
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่2 

สง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์ผน

เทยละ

การพทย์

ทางลอืก

ประชาชนกลุม่สีย่ง DM HT มี

พฤตกิรรมการสง่สรมิสขุภาพ

ละป้องกันรคดว้ยศาสตร์

การพทย์ผนเทยละ

การพทยท์างลอืก

ประชาชน

กลุม่สีย่ง

DM HT มี

พฤตกิรรม

การสง่สรมิ

สขุภาพละ

ป้องกันรค

ดว้ยศาสตร์

การพทย์

ผนเทย

ละ

การพทย์

ทางลอืก

1. กลุม่สีย่งเดรั้บการสง่สรมิสขุภาพดว้ย

การพทย์ผนเทยละการพทย์

ทางลอืก/จา่ยยาสมนุเพร/การ

รับประทานอาหารตามธาตุจา้รอืน/การ

ดืม่น ้าสมนุเพร/การออกก าลังกายดว้ยทา่

ฤาษีดัดตน อยา่งนอ้ยดอืนละ 1 ครัง้

กลุม่สีย่ง 

DM/HT

120 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ทมี

มอืง

สงิห ์6

2.รพ.สต.พธิช์ยั 2 สง่สรมิกจิกรรม

หมูบ่า้นสขุภาพวถิธีรรมวถิเีทยดว้ยศาสตร์

การพทย์ผนเทยละการพทย์

ทางลอืก ฿น หมู ่7 ต.พธิช์ยั (ดว้ยหลัก

ธรรมานามัย)

3.รพ.สต.พธิช์ยั 2 มสีวนสมนุเพร ละมมุ

รยีนรู้รือ่งสมนุเพร฿นชวีติประจ าวันละ

การดูลสขุภาพดว้ยหลักธรรมานามัย

กลุม่สีย่ง 

DM/HT

120 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

ทมี

มอืง

สงิห ์6

(รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2)

4.รพ.สต.พธิช์ยั 2 จัดยาสมนุเพรละน ้า

ดืม่สมนุเพรขา้ร่วม฿นหน่วยบ าบัดทกุข์

กับหน่วยพทย ์พอสว. ละทกุกจิกรรม

พือ่สง่สรมิหลักธรรมานามัย

ประชาชน

ท่ัวเป

500 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

ทมี

มอืง

สงิห ์6

(รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2)

ครงการป้องกัน

ละลดปัญหาดา้น

พศสมัพันธ/์การ

ตัง้ครรภเ์มพ่รอ้ม

฿นยาวชน

รงรยีนวัดบา้นล า

1.พือ่สง่สรมิ฿ห้ด็กยาวชน฿น

ขตรงรยีนวัดบา้นล า ต าบล

พธิช์ยั  มคีวามรู ้ความขา้฿จ 

ละตระหนักถงึความส าคัญ

ของความฉลาดทางอารมณ์ 

(EQ)

2.พือ่ป้องกันละลดปัญหา

ดา้นพศสมัพันธ/์การตัง้ครรภ์

เมพ่รอ้ม฿นยาวชน

ลดอัตราการ

คลอดมชีพี 

฿นหญงิอายุ

 15-19 ปี

ด านนิการจัดอบรม฿หค้วามรู้ชงิปฏบิัตกิาร

 ลกปลีย่นรยีนรู ้ดยวทิยากร ตาม

นื้อหาดังนี้

  - พัฒนาการทางร่างกายละจติ฿จของ

ยาวชน

   - การกลา้สดงออกรือ่งพศอยา่ง

หมาะสม

  - การป้องกันละลดปัญหาดา้น

พศสมัพันธ/์การตัง้ครรภเ์มพ่รอ้ม฿น

ยาวชน

ด็ก

ยาวชน

อายตุัง้ต่

 10-15 ปี

50 คน  คา่อาหารกลางวันคณะท างาน 

จ านวน 23 คน ป็นงนิ  1,610 

บาท

 คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่

คณะท างาน จ านวน 23 คน  

จ านวน 2 มือ้   ป็นงนิ  1,150

บาท

คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่ 

กลุม่ป้าหมาย จ านวน 50 คน 

จ านวน 2 มือ้ ป็นงนิ  2,500 

บาท

 คา่ตอบทนวทิยากร 2 คนๆละ 

3 ชัว่มง  ป็นงนิ  3,600 บาท

 คา่วัสดอุปุกรณ์     ป็นงนิ  

5,000 บาท

13860.00 งบประม

าณ

กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

องคก์าร

บรหิาร

สว่น

ต าบล

พธิช์ยั

ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

ทมี

มอืง

สงิห ์6

(รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2)
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

อัตราการกดิรคบาหวานราย

฿หม฿่นกลุม่สีย่งลดลง ราย฿หม่

ระดับ

ความส าร็จ

ของการ

ด านนิงาน

ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเม่

ตดิตอ่ที่

ส าคัญ

1.คัดกรองประชาชนกลุม่ป้าหมาย อาย ุ

15 ปีขึน้เปพือ่คน้หากลุม่สีย่ง DM฿นพืน้ที่

2.จัดกจิกรรม฿นการดูลตนองละปรับ

พฤตกิรรมสขุภาพ ละตรวจน ้าตาล฿น

ลอืดซ ้ากป่ระชาชนกลุม่สีย่ง DM

กลุม่สีย่ง

DM

 22 

คน

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

ทมี

มอืง

สงิห ์6

(รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2)

ผนงานที ่3 ลด

อัตราอบุัตกิารณ์

ดว้ยรคเมต่ดิตอ่

ทีส่ าคัญ

อัตราการกดิรคความดัน

ลหติสงูราย฿หม฿่นกลุม่สีย่ง

ลดลง

ลดลงเม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ10 

ของคา่ฉลีย่

 3 ยอ้นหลัง

1.คัดกรองประชาชนกลุม่ป้าหมาย อาย ุ

15 ปีขึน้เปพือ่คน้หากลุม่สีย่ง HT ฿นพืน้ที่

2. จัดกจิกรรม฿นการดูลตนองละปรับ

พฤตกิรรมสขุภาพ  ละตรวจวัดความดัน

ลหติ ซ ้า กป่ระชาชนกลุม่สีย่ง HT

3.ตดิตามวัดความดันลหติทีบ่า้น Home 

Blood Pressure Monitoring; HBPM ) 

฿นประชาชนกลุม่สงสยัป่วยรคความดัน

ลหติสงู  ปี 2563 ละบันทกึขอ้มลูลง 

HDC

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

ทมีมอืงสงิห ์6

ทมี

มอืง

สงิห์

 6

แผนงานที ่3 ลด

อตัราอบุตักิารณ์

ดว้ยโรคไม่

ตดิตอ่ทีส่ าคญั

สรา้งการรับรูด้า้นสขุภาพละ 

Self Mornitoring การป้องกัน

รคมะร็งปากมดลกู มะร็งตา้

นม ละมะร็งล าเส ้฿น

ประชากรกลุม่ป้าหมาย

1 .รพ.สต.พธิช์ยั 2 ด านนิการคัดกรอง

มะร็งล าเส฿้หญ่ละล าเสต้รง ฿น

ประชากรกลุม่ป้าหมาย อาย ุ50 - 70 ปี ปี

ละ 1 ครัง้

อาย ุ50 - 

70 ปี

30 คน มข่า่ยสนับสนุน Fit Test 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

มข่า่ย

สนับสนุน Fit

 Test

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

ทมี

มอืง

สงิห ์6

(รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2)

2.รพ.สต.พธิช์ยั 2 มกีารพัฒนาศักยภาพ

 อสม.ละสง่ประธานอสม.ทกุหมูอ่บรม  

อสม.หมอประจ าบา้น ฿นการคัดกรอง

มะร็งทัง้ 4

ประธานอ

สม.ประจ า

หมู่

3 คน มข่า่ยสนับสนุนการจัดอบรม 0 0 6 - 8 

มกราคม 

2563 (คป

สอ.อนิทรบ์รุ)ี

มข่า่ย

สนับสนุน

การจัดอบรม

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

ทมี

มอืง

สงิห ์6

(รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2)

คบสอ. มกีารขับคลือ่นองคก์ร

ตน้บบละชมุชนตน้บบ

สขุภาพดี

3.รพ.สต.พธิช์ยั 2 มกีารขับคลือ่น

องคก์รตน้บบละชมุชนตน้บบสขุภาพดี

 ทีห่มู ่7 ต.พธิช์ยั อ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุี

ประชากร

ทกุกลุม่วัย

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

เม฿่ช ้

งบประมาณ

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

ทมี

มอืง

สงิห ์6

(รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2)
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

ครงการคุม้ครอง

ผูบ้ริภคดา้น

ผลติภัณฑส์ขุภาพ

ละบรกิารสขุภาพ

 (สธ.)

รา้นคา้/ผงลอย/สถานทีผ่ลติ

อาหาร เดรั้บการตรวจสาร

ปนป้ือน 4 ชนดิ

รอ้ยละ100 

ของรา้นคา้/

ผงลอย

ทัง้หมด ,เม่

นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 98  

ของ

ตัวอยา่ง

ทัง้หมด

1.ส ารวจรา้นช า ตรวจผลติภัณฑ์ละ

ฉลากพรอ้ม฿หค้ านะน า

48 ตัวอยา่ง 48 

ตัวอย่

าง

เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

เม฿่ช ้

งบประมาณ

ทมี

มอืง

สงิห ์6

ครงการตรวจคัด

กรองมะร็งปาก

มดลกูละมะร็ง

ตา้นม

1.พือ่฿หก้ลุม่สตรวีัยจรญิพันธุ์

เดรั้บความรู้รือ่งรค฿นอวัยวะ

สบืพันธุส์ตร ีละมคีวามรู฿้น

การดูลสขุภาพละมี

พฤตกิรรมสขุภาพทีถ่กูตอ้ง

หมาะสม

2.พือ่฿หก้ลุม่สตรวีัยจรญิพันธุ์

เดรั้บการตรวจคัดกรองมะร็ง

ปากมดลกูละมะร็งตา้นม

ดยทมีสขุภาพ

3.พือ่฿ห้กดิการพัฒนาทมี

สขุภาพละสง่สรมิการ

พึง่ตนองของประชาชน฿นการ

ดูลสขุภาพร่วมกับองคก์รภาคี

ชมุชนอยา่งมรีะบบ

1. ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

รคมะร็ง

ปากมดลกู

ลดลง

2..ประชากร

พศหญงิทีม่ี

 อาย ุ30-60

 ปี มกีารรับรู ้

ดา้นสขุภาพ

ละ Self 

Mornitoring

 การป้องกัน

รคมะร็ง

ปากมดลกู 

3.ลดอัตรา

อบุัตกิารณ์

รคมะร็ง

ตา้นมลดลง

  

(กลุม่ป้าหมา

ย ผูห้ญงิ 

30-70 ปี) 

1.จัดอบรม฿หค้วามรู้ชงิปฏบิัตกิาร฿น

กลุม่ป้าหมายละวธิดี านนิการที่

รงพยาบาลสง่สรมิสขุภาพต าบลพธิช์ยั 

2 ฿ชว้ธิกีารบรรยายละอภปิรายกลุม่ 

พือ่฿หท้มีสขุภาพ เดม้กีารฝึกทักษะละ

พัฒนาองค ์ความรู฿้นการส ารวจ

กลุม่ป้าหมาย ละความรู้รือ่งรค ฿น

อวัยวะสบืพันธุส์ตร ีรคมะร็งปากมดลกู

ละมะร็งตา้นม ร่วมกันจัดท ารูปบบการ

฿หบ้รกิารสรา้งสรมิสขุภาพ฿นชมุชน

2.บรกิาร฿หค้วามรูส้รา้งสรมิสขุภาพ 

ประชาสมัพันธ ์ดย฿หผู้น้ าชมุชนละ

อาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้นทกุ

หมู ่ประชาสมัพันธ์ครงการผา่นทางหอ

กระจายขา่ว

หญงิอายุ

30-70ปี

50 คน 1.คา่อาหารกลางวัน฿นการอบรม 

จ านวน 1 มือ้จ านวน 50 คน ป็น

งนิ 3,500 บาท

2.คา่อาหารวา่งละครือ่งดืม่฿น

การอบรม 

จ านวน 2 มือ้จ านวน 50 คน ป็น

งนิ 2,500 บาท 

3.คา่วัสดอุปุกรณ์฿นการอบรม 

ป็นงนิ 5,000 บาท

4.คา่ตอบทนวทิยากร 1 คน 

จ านวน 6 ชัว่มง ป็นงนิ 3,600

 บาท

14600.00 งบประม

าณ

กองทนุ

หลักประ

กัน

สขุภาพ

องคก์าร

บรหิาร

สว่น

ต าบล

พธิช์ยั

ต.ค.62-

ก.ย.63

14,600 นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

ทมี

มอืง

สงิห ์6

(รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2)
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชี้

วัด
ประภท

จ านว

น

รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ 

   (บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณ

ที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน   คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี     งานประจ า     þ
นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์
    (7)     

ตัวชีว้ัด
            (8)             กจิกรรมส าคัญ

 (9)      (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13)

 

หน่วย

งาน

อัตราการ฿ช ้

ถงุยางอนามัย฿น

กลุม่นักรยีน ม.5 

ละปวช.2 

(ประมนิจากการ 

Survey BSS ปีละ

 1 ครัง้ ชว่ง พ.ค.-

ก.ค.)

ผูต้ดิชือ้อช

เอวีละ

รคตดิตอ่

ทาง

พศสมัพันธ์

ลดลง       

- อัตราป่วย

รคตดิตอ่

ทาง

พศสมัพันธ์

(ซฟิิลสิ, 

หนอง฿น, 

หนอง฿น

ทยีม, หดู

หงอนเก ่

ละผลรมิ

ออ่น)ต า่กวา่

คา่มัธยฐาน

ยอ้นหลัง 3 ปี

1.฿หค้วามรู้ละสขุศกึษารือ่งรคตดิตอ่

ทางพศสมัพันธ ์ 

2.รณรงคก์าร฿ชถ้งุยางอนามัยทกุครัง้ทีม่ี

พศสมัพันธ ์                3. สนับสนุน

กจิกรรมป้องกันการตดิชือ้HIV/รคอดส์

จากศนูยป์ฏบิัตกิารอดสร์ะดับอ าภอ

นร.ระดับ

มัธยมศกึษา

(เมนั่บ

รวมรร.

ขยาย

อกาส)

150 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

ทมี

มอืง

สงิห ์6

(รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2)

อัตราการ฿ช ้

ถงุยางอนามัย฿น

กลุม่นักรยีน ม.5 

ละปวช.2 

(ประมนิจากการ 

Survey BSS ปีละ

 1 ครัง้ ชว่ง พ.ค.-

ก.ค.)

อัตราการ฿ช ้

ถงุยาง

อนามัย฿น

กลุม่

นักรยีนม.5

ละปวช.2 

(ประมนิ

จากการ 

Survey BSS

 ปีละ 1 ครัง้

 ชว่ง พ.ค.-

ก.ค.)

กลุม่

นักรยีน 

ม.5 ละ

ปวช.2

19 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 สพุรรณษา ศรี

เพรจน์

ทมี

มอืง

สงิห ์6

(รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2)

ภาคีครอืขา่ยมี

สว่นร่วม฿นการ

พัฒนาสชุภาพ

ประชาชน

ภาคีครอืขา่ยมกีารจัดท า

ครงการสง่สรมิสขุภาพ

ประชาชน฿นพืน้ที่

ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ภาวะฉุกฉนิ 

(EOC) ละ

ทมีตระหนัก

รูส้ถานการณ์

 (SAT) 

สามารถ

ปฏบิัตงิาน

เดจ้รงิ

1.สรา้งทมีปฏบิัตกิารภาวะฉุกฉนิ 

(EOC)ละทมีตระหนักรูข้องสถานการณ์ 

(SAT) ทีส่ามารถปฏบิัตงิานเดจ้รงิมือ่กดิ

การระบาดของรค฿นพืน้ที่

2.ทมี EOC ละทมี SAT สามารถจง้

หตกุารณ์ระบาดละความรุนรงของรค

ที่กดิขึน้ ตอ่ผูบ้ังคับบัญชาเดทั้นทว่งท ี   

              3.ขับคลือ่นการด านนิงาน

กเ้ขปัญหาดา้นสขุภาพผา่น พชต. พชอ.

จนท.สธ 2 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสพุรรณษา ศรี

เพรจน์

ทมี

มอืง

สงิห ์6

รพ.

สต.

พธิ์

ชยั 2
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

SE. แผนงานที่

 1 พัฒนา

คณุภาพ

บรกิาร

ตาม

มาตรฐาน

ทีก่ าหนด

1.ลดอัตราการตาย

จากโรค ทีส่ าคัญ

(โรคหลอดเลอืด

หวัใจ , โรคหลอด

เลอืดสมอง,มะเร็ง

,ไต,อบุัตเิหตจุราจร

,ฆา่ตัวตาย,ทารก

ตาย)

1. มแีนวทางเวชปฏบิัต(ิClinical 

Practice Guidelines: CPG) ตาม

มาตรฐาน ของ

โรคหลอดเลอืดหวัใจ, โรคหลอด

เลอืดสมอง, โรคมะเร็ง, โรคไต, 

อบุัตเิหตจุราจร, ฆา่ตัวตาย, 

ทารกตาย

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ผูป่้วย STEMI ไดรั้บยาละลายลิม่

เลอืดภายใน 30 นาทหีลังการ

วนิจิฉัย

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ลดอัตราตายของผูป่้วยโรคกลา้ม

หวัใจตายเฉียบพลันชนดิ STEMI 

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ผูป่้วย NSTEMI ไดรั้บ PCI ใน 72

 ชม. หลังการวนิจิฉัย

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ผูป่้วยโรคเบาหวานและความดัน

โลหติสงูมผีลการประเมนิ CVD 

Risk ปี 2562 ทีม่รีะดับ>20% 

ไดรั้บการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 

และม ีHeart attack  aleart

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย 

DM/HT ในพืน้ทีท่ีม่ผีลการ

ประเมนิ CVD Risk > 20%  

2.ใหค้วามรุแ้ละสขุศกึษา

เพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

ผูป่้วย DM/HTทีม่ผีลการ

ประเมนิ CVD Risk > 20% 

เพือ่ป้องกันการเกดิ

ภาวะแทรกซอ้น

ผูป่้วย 

DM/HT ใน

พืน้ที ่ทีม่ผีล

การประเมนิ 

CVD Risk > 

20%

2 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ลดอัตราตายของผูป่้วยโรค หลอด

เลอืดสมองลดลง

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ผูป่้วยทีม่อีาการไมเ่กนิ 4.5 ชม.

ไดรั้บการรักษาภายใน 60 นาท ี   

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ผูป่้วยทีม่อีาการไมเ่กนิ 72 ชม. 

ไดรั้บการรักษาใน stroke 

unit≥45%          

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE.  ผูป่้วยโรคเบาหวานและความดัน

โลหติสงูมผีลการประเมนิ CVD 

Risk ปี 2562 ทีม่รีะดับ>20% 

ไดรั้บการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 

และม ีstroke  aleart

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย 

DM/HT ในพืน้ทีท่ีม่ผีลการ

ประเมนิ CVD Risk > 20%  

2.ใหค้วามรุแ้ละสขุศกึษา

เพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

ผูป่้วย DM/HT ทีม่ผีลการ

ประเมนิ CVD Risk > 20%  

เพือ่ป้องกันการเกดิ

ภาวะแทรกซอ้น

ผูป่้วย 

DM/HT ใน

พืน้ที ่ทีม่ผีล

การประเมนิ 

CVD Risk > 

20%

2 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

PCC มอืง

สงิห ์1

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ลดการเสยีชวีติของผูป่้วยวกิฤติ

ฉุกเฉนิ ภายใน 24 ชม. ใน 

โรงพยาบาล ระดับ S, M1 (ทัง้ที ่

ERและ Admit)

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ลดการเสยีชวีติของผูป่้วย

อบุัตเิหตจุราจร PS >0.75

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE. เพิม่การเขา้ถงึการบรกิาร

การแพทยฉุ์กเฉนิไมน่อ้ยกวา่รอ้ย

ละ 10 

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ลดความแออัดในหอ้งฉุกเฉนิ 

ผูป่้วยทีไ่มฉุ่กเฉนิในหอ้งฉุกเฉนิ 

ระดับ 4 และ 5 (Non – Trauma)

 ลดลงรอ้ยละ 10 

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ลดความแออัดในหอ้งฉุกเฉนิ

ผูป่้วยทีม่ขีอ้บง่ชีใ้นการ admit อยู่

ในหอ้งฉุกเฉนิไมเ่กนิ 2 ชม. (2hr 

triage) ไมต่ า่กวา่ รอ้ยละ 50

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE.  ลดการฆา่ตัวตายส าเร็จ (ผู ้

พยายามฆา่ตัวตายปี2562ไดรั้บ

การดแูลตดิตามเพือ่ป้องกันการ

พยายามฆา่ตัวตายซ ้า)

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ประชาชนอาย ุ15 ปี ขึน้ไป 

เขา้ถงึการรักษาโรคซมึเศรา้ราย

ใหม่

1.จัดท าทะเบยีน ปชช.อาย ุ

15 ปีขึน้ไปในพืน้ที ่ 2.คัด

กรองโรคซมึเศรา้ดว้ย 8Q 

เนน้ในกลุม่ของผูป่้วย 

DM/HT , ผูส้งูอาย ุ3.หาก

ผลการคัดกรองดว้ย verbal 

sceening พบวา่มผีลการคัด

กรอง 8Q ในระดับ สงู,ปาน

กลาง,ต า่ จะด าเนนิการสง่ตอ่

 รพ.แมข่า่ยทันที

ปชช.อาย ุ15

 ปีขึน้ไป

4,022 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

PCC มอืง

สงิห ์1

SE. อัตราตายทารกแรกเกดิ (ทารก

เกดิมชีพี ปี 62 จากรง.ก2)

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE. แผนงานที่

 1 พัฒนา

คณุภาพ

บรกิาร

ตาม

มาตรฐาน

ทีก่ าหนด

1.ลดอัตราการตาย

จากโรค ทีส่ าคัญ

(โรคหลอดเลอืด

หวัใจ , โรคหลอด

เลอืดสมอง,มะเร็ง

,ไต,อบุัตเิหตจุราจร

,ฆา่ตัวตาย,ทารก

ตาย)

1. มแีนวทางเวชปฏบิัต(ิClinical 

Practice Guidelines: CPG) ตาม

มาตรฐาน ของ

โรคหลอดเลอืดหวัใจ, โรคหลอด

เลอืดสมอง, โรคมะเร็ง, โรคไต, 

อบุัตเิหตจุราจร, ฆา่ตัวตาย, 

ทารกตาย

 - สงิห ์2
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ผูป่้วย STEMI ไดรั้บยาละลายลิม่

เลอืดภายใน 30 นาทหีลังการ

วนิจิฉัย

 - สงิห ์2

SE. ลดอัตราตายของผูป่้วยโรคกลา้ม

หวัใจตายเฉียบพลันชนดิ STEMI 

 - สงิห ์2

SE. ผูป่้วย NSTEMI ไดรั้บ PCI ใน 72

 ชม. หลังการวนิจิฉัย

 - สงิห ์2

SE. ผูป่้วยโรคเบาหวานและความดัน

โลหติสงูมผีลการประเมนิ CVD 

Risk ปี 2562 ทีม่รีะดับ>20% 

ไดรั้บการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 

และม ีHeart attack  aleart

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย 

DM/HT ในพืน้ทีท่ีม่ผีลการ

ประเมนิ CVD Risk > 20%  

2.ใหค้วามรุแ้ละสขุศกึษา

เพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

ผูป่้วย DM/HTทีม่ผีลการ

ประเมนิ CVD Risk > 20% 

เพือ่ป้องกันการเกดิ

ภาวะแทรกซอ้น

ผูป่้วย 

DM/HT ใน

พืน้ที ่ทีม่ผีล

การประเมนิ 

CVD Risk > 

20%

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางรัชนีกร

  ปลอ้ง

ประภา

รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. แผนงานที่

 1 พัฒนา

คณุภาพ

บรกิาร

ตาม

มาตรฐาน

ทีก่ าหนด

1.ลดอัตราการตาย

จากโรค ทีส่ าคัญ

(โรคหลอดเลอืด

หวัใจ , โรคหลอด

เลอืดสมอง,มะเร็ง

,ไต,อบุัตเิหตจุราจร

,ฆา่ตัวตาย,ทารก

ตาย)

ลดอัตราตายของผูป่้วยโรค หลอด

เลอืดสมองลดลง

 - รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. ผูป่้วยทีม่อีาการไมเ่กนิ 4.5 ชม.

ไดรั้บการรักษาภายใน 60 นาท ี   

 - รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. ผูป่้วยทีม่อีาการไมเ่กนิ 72 ชม. 

ไดรั้บการรักษาใน stroke 

unit≥45%          

 - รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE.  ผูป่้วยโรคเบาหวานและความดัน

โลหติสงูมผีลการประเมนิ CVD 

Risk ปี 2562 ทีม่รีะดับ>20% 

ไดรั้บการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 

และม ีstroke  aleart

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย 

DM/HT ในพืน้ทีท่ีม่ผีลการ

ประเมนิ CVD Risk > 20%  

2.ใหค้วามรุแ้ละสขุศกึษา

เพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

ผูป่้วย DM/HT ทีม่ผีลการ

ประเมนิ CVD Risk > 20%  

เพือ่ป้องกันการเกดิ

ภาวะแทรกซอ้น

ผูป่้วย 

DM/HT ใน

พืน้ที ่ทีม่ผีล

การประเมนิ 

CVD Risk > 

20%

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางรัชนีกร

  ปลอ้ง

ประภา

รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. ลดการเสยีชวีติของผูป่้วยวกิฤติ

ฉุกเฉนิ ภายใน 24 ชม. ใน 

โรงพยาบาล ระดับ S, M1 (ทัง้ที ่

ERและ Admit)

 - รพ.สต.มว่ง

หมู่
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ลดการเสยีชวีติของผูป่้วย

อบุัตเิหตจุราจร PS >0.75

 - รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. เพิม่การเขา้ถงึการบรกิาร

การแพทยฉุ์กเฉนิไมน่อ้ยกวา่รอ้ย

ละ 10 

 - รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. ลดความแออัดในหอ้งฉุกเฉนิ 

ผูป่้วยทีไ่มฉุ่กเฉนิในหอ้งฉุกเฉนิ 

ระดับ 4 และ 5 (Non – Trauma)

 ลดลงรอ้ยละ 10 

 - รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. ลดความแออัดในหอ้งฉุกเฉนิ

ผูป่้วยทีม่ขีอ้บง่ชีใ้นการ admit อยู่

ในหอ้งฉุกเฉนิไมเ่กนิ 2 ชม. (2hr 

triage) ไมต่ า่กวา่ รอ้ยละ 50

 - รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE.  ลดการฆา่ตัวตายส าเร็จ (ผู ้

พยายามฆา่ตัวตายปี2562ไดรั้บ

การดแูลตดิตามเพือ่ป้องกันการ

พยายามฆา่ตัวตายซ ้า)

 - รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. ประชาชนอาย ุ15 ปี ขึน้ไป 

เขา้ถงึการรักษาโรคซมึเศรา้ราย

ใหม่

1.จัดท าทะเบยีน ปชช.อาย ุ

15 ปีขึน้ไปในพืน้ที ่ 2.คัด

กรองโรคซมึเศรา้ดว้ย 8Q 

เนน้ในกลุม่ของผูป่้วย 

DM/HT , ผูส้งูอาย ุ3.หาก

ผลการคัดกรองดว้ย verbal 

sceening พบวา่มผีลการคัด

กรอง 8Q ในระดับ สงู,ปาน

กลาง,ต า่ จะด าเนนิการสง่ตอ่

 รพ.แมข่า่ยทันที

ปชช.อาย ุ15

 ปีขึน้ไป

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางบังอร 

 ศริจัินทร์

รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. อัตราตายทารกแรกเกดิ (ทารก

เกดิมชีพี ปี 62 จากรง.ก2)

 - รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. 16.งานภสัชกรรม 1.ผูป่้วยรคตดิชือ้ระบบ

ทางดนิหาย฿จเดรั้บยา

ปฏชิวีนะอยา่งหมาะสม

เม่กนิรอ้ยละ 20 1.การตรวจวนิจิฉัยละ฿ห ้

ค านะน าการ฿ชย้าปฏชิวีนะ

ที่หมาะสม

ผูป่้วยนอก 1754  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางอารี

รัตน์ 

ประดษิฐ

รพ.สต.ตน้

พธิ1์

SE. 16.งานภสัชกรรม 1.ผูป่้วยรคตดิชือ้ระบบ

ทางดนิหาย฿จเดรั้บยา

ปฏชิวีนะอยา่งหมาะสม

เม่กนิรอ้ยละ 20 1.การตรวจวนิจิฉัยละ฿ห ้

ค านะน าการ฿ชย้าปฏชิวีนะ

ที่หมาะสม

ผูป่้วยนอก  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางจันทิ

มา สอาด

มว่ง

รพ.สต.ตน้

พธิ2์

SE. 2.ผูป่้วยรคตดิชือ้ระบบ

ทางดนิอาหารฉียบพลัน

เดรั้บยาปฏชิวีนะอยา่งหมาะสม

เม่กนิรอ้ยละ 20 1.การตรวจวนิจิฉัยละ฿ห ้

ค านะน าการ฿ชย้าปฏชิวีนะ

ที่หมาะสม

ผูป่้วยนอก 1754  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางอารี

รัตน์ 

ประดษิฐ

รพ.สต.ตน้

พธิ1์

SE. 2.ผูป่้วยรคตดิชือ้ระบบ

ทางดนิอาหารฉียบพลัน

เดรั้บยาปฏชิวีนะอยา่งหมาะสม

เม่กนิรอ้ยละ 20 1.การตรวจวนิจิฉัยละ฿ห ้

ค านะน าการ฿ชย้าปฏชิวีนะ

ที่หมาะสม

ผูป่้วยนอก  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางจันทิ

มา สอาด

มว่ง

รพ.สต.ตน้

พธิ2์
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. 17.การตรวจคัด

กรอง

ภาวะทรกซอ้น

฿นผูป่้วยรครือ้รัง

1.ผูป่้วยรค HT/DM เดรับการ

ตรวจ Lab อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

เมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย

รคบาหวาน ความดันลหติ

สงู  2.ตรวจทาง

หอ้งปฏบิัตกิาร

ประจ าปี

ผูป่้วย 

HT/DM   

1151  คน

920  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

พัชรนิทร ์

เมง้ ิว้

รพ.สต.ตน้

พธิ1์

SE. 17.การตรวจคัด

กรอง

ภาวะทรกซอ้น

฿นผูป่้วยรครือ้รัง

1.ผูป่้วยรค HT/DM เดรับการ

ตรวจ Lab อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

เมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 1.ตรวจ Lab ประจ าปี ผูป่้วย HT/DM  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

นางจันทิ

มา สอาด

มว่ง

รพ.สต.ตน้

พธิ2์

SE. 2.ผูป่้วยรค HT/DM เดรับการ

ตรวจ eGFR อยา่งนอ้ยปีละ1 

ครัง้

เมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย

รคบาหวาน ความดันลหติ

สงู 2.ตรวจ eGFR อยา่งนอ้ย

ปีละ1 ครัง้ตรวจ

ผูป่้วย 

HT/DM   

1151 คน

920  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

พัชรนิทร ์

เมง้ ิว้

รพ.สต.ตน้

พธิ1์

SE. 2.ผูป่้วยรค HT/DM เดรับการ

ตรวจ eGFR อยา่งนอ้ยปีละ1 

ครัง้

เมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 1.ตรวจ Lab  ประจ าปี ผูป่้วย HT/DM  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

นางจันทิ

มา สอาด

มว่ง

รพ.สต.ตน้

พธิ2์

SE. 3.ผูป่้วยรค DM เดรับการ

ตรวจจอประสาทตา

เมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย

รคบาหวาน                    

 2.ตรวจจอประสาทตาดว้ย 

Fudus camera

ผูป่้วย DM   

 496 คน

397  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

พัชรนิทร ์

เมง้ ิว้

รพ.สต.ตน้

พธิ1์

SE. 3.ผูป่้วยรค DM เดรับการ

ตรวจจอประสาทตา

เมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 1.ตรวจจอประสาทตาดว้ย 

Fudus camera

ผูป่้วย DM  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

นางจันทิ

มา สอาด

มว่ง

รพ.สต.ตน้

พธิ2์

SE. 4.ผูป่้วยรค DM เดรับการ

ตรวจทา้

เมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย

รคบาหวาน                    

  2.ตรวจคัดกรอง

ภาวะทรกซอ้นทางทา้  

ดย Mono Filament

ผูป่้วย DM   

 496 คน

397  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

พัชรนิทร ์

เมง้ ิว้

รพ.สต.ตน้

พธิ1์

SE. 4.ผูป่้วยรค DM เดรับการ

ตรวจทา้

เมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 1.ตรวจทา้ดว้ย 

microfilamen

ผูป่้วยDM  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

นางจันทิ

มา สอาด

มว่ง

รพ.สต.ตน้

พธิ2์

SE. 18.การดูล

ผูส้งูอายทุีม่ ี

ภาวะพึง่พงิ (LTC)

1.ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ

เดรั้บการดูลอยา่งหมาะสม

เมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 1.ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ

เดรั้บการดูลอยา่งหมาะสม

จาก  CG

ผูส้งูอายทุีม่ ี

ภาวะพึง่พงิ

32 -คา่จา้งหมา

บรกิาร CG 5 X 

600 X 12 = 

36,000 บาท      

   -คา่จา้งหมา

บรกิาร CG  1 X 

1500 X 12 = 

18,000 บาท

          54,000 งนิ

บ ารงุ

ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสนัุนท์

 มาอยู่

รพ.สต.ตน้

พธิ1์

SE. 18.การดูล

ผูส้งูอายทุีม่ ี

ภาวะพึง่พงิ (LTC)

1.ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ

เดรั้บการดูลอยา่งหมาะสม

เมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 1.ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ

เดรั้บการดูลอยา่งหมาะสม

จาก  CG

ผูส้งูอายทุีม่ ี

ภาวะพึง่พงิ

-คา่จา้งหมา

บรกิาร CG 1 X 

600 X 12 = 

7,200 บาท

            7,200 งนิ

บ ารงุ

ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางจันทิ

มา สอาด

มว่ง

รพ.สต.ตน้

พธิ2์

SE. ผนงานที ่1 

พัฒนา

คณุภาพบริ

การตาม

มาตรฐาน

ทีก่ าหนด

ลดอัตราตาย

ของผูป่้วยรค

กลา้มหวั฿จ

ตายฉียบ

พลันชนดิ 

STEMI

อัตราตาย

ของผูป่้วย

รคกลา้ม

หวั฿จตาย

ฉียบพลัน

ชนดิ STEMI 

ลดลง

ผูป่้วย

รคกลา้ม

หวั฿จตาย

ฉียบพลัน

0  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.

จักรสหี์
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ผูป่้วยรค

บาหวาน

ละความดัน

ลหติสงูมผีล

การประมนิ 

CVD Risk ปี

 2562 ทีม่ี

ระดับ>20%

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม

ละม ีHeart

attack 

aleart

ผูป่้วยรค

บาหวาน

ละความดัน

ลหติสงูมผีล

การประมนิ 

CVD Risk ปี

 2562 ทีม่ี

ระดับ>20%

เดรั้บการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม

ละม ีHeart

attack 

aleart 

>รอ้ยละ 90

ผูป่้วย DM,HT 316  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.

จักรสหี์

SE. ลดอัตราตาย

ของผูป่้วยรค

หลอดลอืด

สมองลดลง

ผูป่้วย stroke

อัตราตาย

ของผูป่้วยรค

หลอดลอืด

สมองลดลงเม่

กนิรอ้ย7

ผูป่้วย stroke 11  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.

จักรสหี์

SE. ผนงานที่

 1 พัฒนา

คณุภาพ

บรกิาร

ตาม

มาตรฐาน

ทีก่ าหนด

1.ลดอัตราการตาย

จากรค ทีส่ าคัญ

(รคหลอดลอืด

หวั฿จ , รคหลอด

ลอืดสมอง,มะร็ง

,เต,อบุัติหตจุราจร

,ฆา่ตัวตาย,ทารก

ตาย)

1. มีนวทางวชปฏบิัต(ิClinical 

Practice Guidelines: CPG) ตาม

มาตรฐาน ของ

รคหลอดลอืดหวั฿จ, รคหลอด

ลอืดสมอง, รคมะร็ง, รคเต, 

อบุัติหตจุราจร, ฆา่ตัวตาย, 

ทารกตาย

 - รพ.สต.หวัป่า

SE. ผูป่้วย STEMI เดรั้บยาละลายลิม่

ลอืดภาย฿น 30 นาทหีลังการ

วนิจิฉัย

 - รพ.สต.หวัป่า

SE. ลดอัตราตายของผูป่้วยรคกลา้ม

หวั฿จตายฉียบพลันชนดิ STEMI 

 - รพ.สต.หวัป่า

SE. ผูป่้วย NSTEMI เดรั้บ PCI ฿น 72

 ชม. หลังการวนิจิฉัย

 - รพ.สต.หวัป่า

SE. ผูป่้วยรคบาหวานละความดัน

ลหติสงูมผีลการประมนิ CVD 

Risk ปี 2562 ทีม่รีะดับ>20% 

เดรั้บการปรับปลีย่นพฤตกิรรม 

ละม ีHeart attack  aleart

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย 

DM/HT ฿นพืน้ทีท่ีม่ผีลการ

ประมนิ CVD Risk > 20%  

2.฿หค้วามรุ้ละสขุศกึษา

พือ่ปรับปลีย่นพฤตกิรรม

ผูป่้วย DM/HTทีม่ผีลการ

ประมนิ CVD Risk > 20% 

พือ่ป้องกันการกดิ

ภาวะทรกซอ้น

ผูป่้วย 

DM/HT ฿น

พืน้ที ่ทีม่ผีล

การประมนิ 

CVD Risk > 

20%

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ลดอัตราตายของผูป่้วยรค หลอด

ลอืดสมองลดลง

 - รพ.สต.หวัป่า

SE. ผูป่้วยทีม่อีาการเม่กนิ 4.5 ชม.

เดรั้บการรักษาภาย฿น 60 นาท ี   

 - รพ.สต.หวัป่า

SE. ผูป่้วยทีม่อีาการเม่กนิ 72 ชม. 

เดรั้บการรักษา฿น stroke 

unit≥45%          

 - รพ.สต.หวัป่า

SE.  ผูป่้วยรคบาหวานละความดัน

ลหติสงูมผีลการประมนิ CVD 

Risk ปี 2562 ทีม่รีะดับ>20% 

เดรั้บการปรับปลีย่นพฤตกิรรม 

ละม ีstroke  aleart

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย 

DM/HT ฿นพืน้ทีท่ีม่ผีลการ

ประมนิ CVD Risk > 20%  

2.฿หค้วามรุ้ละสขุศกึษา

พือ่ปรับปลีย่นพฤตกิรรม

ผูป่้วย DM/HT ทีม่ผีลการ

ประมนิ CVD Risk > 20%  

พือ่ป้องกันการกดิ

ภาวะทรกซอ้น

ผูป่้วย 

DM/HT ฿น

พืน้ที ่ทีม่ผีล

การประมนิ 

CVD Risk > 

20%

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า

SE. ลดการสยีชวีติของผูป่้วยวกิฤติ

ฉุกฉนิ ภาย฿น 24 ชม. ฿น 

รงพยาบาล ระดับ S, M1 (ทัง้ที ่

ERละ Admit)

 - รพ.สต.หวัป่า

SE. ลดการสยีชวีติของผูป่้วย

อบุัติหตจุราจร PS >0.75

 - รพ.สต.หวัป่า

SE. พิม่การขา้ถงึการบรกิาร

การพทยฉุ์กฉนิเมน่อ้ยกวา่รอ้ย

ละ 10 

 - รพ.สต.หวัป่า

SE. ลดความออัด฿นหอ้งฉุกฉนิ 

ผูป่้วยทีเ่มฉุ่กฉนิ฿นหอ้งฉุกฉนิ 

ระดับ 4 ละ 5 (Non – Trauma)

 ลดลงรอ้ยละ 10 

 - รพ.สต.หวัป่า

SE. ลดความออัด฿นหอ้งฉุกฉนิ

ผูป่้วยทีม่ขีอ้บง่ชี฿้นการ admit อยู่

฿นหอ้งฉุกฉนิเม่กนิ 2 ชม. (2hr 

triage) เมต่ า่กวา่ รอ้ยละ 50

 - รพ.สต.หวัป่า

SE.  ลดการฆา่ตัวตายส าร็จ (ผู ้

พยายามฆา่ตัวตายปี2562เดรั้บ

การดูลตดิตามพือ่ป้องกันการ

พยายามฆา่ตัวตายซ ้า)

 - รพ.สต.หวัป่า
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ประชาชนอาย ุ15 ปี ขึน้เป 

ขา้ถงึการรักษารคซมึศรา้ราย

฿หม่

1.จัดท าทะบยีน ปชช.อาย ุ

15 ปีขึน้เป฿นพืน้ที ่ 2.คัด

กรองรคซมึศรา้ดว้ย 8Q 

นน้฿นกลุม่ของผูป่้วย 

DM/HT , ผูส้งูอาย ุ3.หาก

ผลการคัดกรองดว้ย verbal 

sceening พบวา่มผีลการคัด

กรอง 8Q ฿นระดับ สงู,ปาน

กลาง,ต า่ จะด านนิการสง่ตอ่

 รพ.มข่า่ยทันที

ปชช.อาย ุ15

 ปีขึน้เป

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า

SE. อัตราตายทารกรกกดิ (ทารก

กดิมชีพี ปี 62 จากรง.ก2)

 - รพ.สต.หวัป่า

SE. พัฒนาคณุภาพ

ระบบบรกิารโรค

หลอดเลอืดสมอง

ลดอัตราตายผูป่้วย NSTEMI อัตราตายผูป่้วย NSTEMI฿นรพ. <

 รอ้ยละ 5

1.฿หค้วามรู้กป่ระชาชน/

กลุม่สีย่ง   2.ฟ้ืนฟ฿ูหค้วามรู ้

ก่จา้หนา้ทีท่กุระดับ         

3.ตดิตาม วิคราะห์ละ

พัฒนาระบบ Fast track

อยา่งตอ่นือ่ง        3.

จัดก็บขอ้มลู/วิคราะห์

ขอ้มลู/ตัวชีว้ัดทีเ่ม่ป็ฯเป

ตามกณฑ์ละวางผนกเ้ข

                4.ประสานงาน

กับมข่า่ยตดิตามละพัฒนา

ระบบสง่ตอ่        5.พัฒนา 

Competency จา้หนา้ที ่สง่

อบรมฉพาะทาง              

6.จัดหาครือ่งมอื ครือ่ง฿ชท้ี่

จ าป็น

 - คกก.SP 

หวั฿จ

รพ.สงิหบ์รุี

SE. พัฒนาคณุภาพ

ระบบบรกิารโรค

หลอดเลอืดสมอง

ลดอัตราตายผูป่้วย stroke อัตราตายผูป่้วย Strokeในรพ. < 

รอ้ยละ 7

1.ใหค้วามรูแ้กป่ระชาชน/

กลุม่เสีย่ง   2.ฟ้ืนฟใูหค้วามรู ้

แกเ่จา้หนา้ทีท่กุระดับ         

3.ตดิตาม วเิคราะหแ์ละ

พัฒนาระบบ Fast track

อยา่งตอ่เนือ่ง                  4

 .จัดเก็บขอ้มลู/วเิคราะห์

ขอ้มลู/ตัวชีว้ัดทีไ่มเ่ป็ฯไป

ตามเกณฑแ์ละวางแผนแกไ้ข

                5.ประสานงาน

กับแมข่า่ยตดิตามและพัฒนา

ระบบสง่ตอ่          6.พัฒนา

 Competency เจา้หนา้ที ่สง่

อบรมเฉพาะทาง                

    7.จัดหาเครือ่งมอื 

เครือ่งใชท้ีจ่ าเป็น

ไมใ่ชง้บประมาณ  - คกก.       

        SP 

หวัใจ

รพ.สงิหบ์รุี
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ป้องกันปัญหา

การฆา่ตัวตาย

ส าร็จ

1.พือ่ลดการฆา่ตัวตายส าร็จ อัตราฆา่ตัวตายส าร็จเม่กนิ 6.3 1.รณรงค฿์หค้วามรูถ้งึ

สัญญาณตอืน ป้าย/ สยีง

ตามสาย /วทิย ุอสมท.

2.ประชมุชี้จง อสม.฿ห ้

ความรูค้วามขา้฿จสังกตุ

อาการเดทันทว่งที

3.คัดกรองกลุม่สีย่งทีม่ีรค

รือ้รัง

สงูอายทุีม่ ี

รครือ้รัง

1,081

คน

เม฿่ช ้  - เม฿่ช ้ ตลุาคม

62-

กันยายน

63

เม฿่ช ้ ปารชิาต ิ

ประจงการ

รพ.สงิหบ์รุี

SE. 2.พือ่ชว่ยหลอืผูท้ีม่คีวาม

สีย่งฆา่ตัวตายเดรั้บการ

ชว่ยหลอื

พบผูม้มีีนวนม้ฆา่ตัวตาย นอ้ย 

ปานกลาง มาก รอ้ยละ 20 ของ

จ านวนคาดการณ์ความสีย่งฆา่

ตัวตาย

คน้หากลุม่สีย่งฆา่ตัวตาย 

ดย฿ช้บบประมนิ 8Q (฿น

กลุม่รครือ้รัง(บาหวาน เต

วาย มะร็ง รคหวั฿จละ

หลอดลอืด CVA) ผูป่้วย

ผูส้งูอาย ุ ผูท้ีม่ปัีญหาสรุา 

สารสพตดิ กลุม่ทีม่าดว้ย

อาการซมึศรา้ชัดจน ผูป่้วย

ทีม่อีาการทางกายรือ้รัง

หลายอาการทีห่าสาหตุ

เมเ่ด ้กลุม่ทีม่กีารสญูสยี 

(คนทีรั่กหรอืสนิทรัพทย์

จ านวนมาก)

กลุม่สีย่ง

อายตุัง้ต ่15

 ปีขึน้เป14

ชมุชน

14,076

 คน

เม฿่ช ้  - เม฿่ช ้ ตลุาคม

62-

กันยายน

63

เม฿่ช ้ ปารชิาต ิ

ประจงการ

กลุม่งานจติ

วช

SE. 4.พือ่฿หผู้ป่้วยรคซมึศรา้

เดรั้บการดูลตอ่นือ่ง

รอ้ยละ 10 ของผูป่้วยรคซมึศรา้

เดรั้บการดูลตามนวทาง

มาตรฐานจากหน่วยบรกิาร

ตอ่นือ่งป็นวลา 6

ดอืน

1.กลุม่สีย่งเดรั้บการดูล

อยา่งนอ้ย 6ดอืน ละ

ตดิตามเม฿่หข้าดนัดพบ

พทยท์กุราย

2.สง่ขอ้มลู฿หช้มุชนดูล

ตอ่นือ่ง

ผูป่้วยที่

เดรั้บการ

รักษาละ

วนิจิฉัยวา่

ป็นรค

ซมึศรา้ละ

ตดิตาม

ตอ่นือ่ง

300 คน เม฿่ช ้  - เม฿่ช ้ ตลุาคม

62-

กันยายน

63

เม฿่ช ้ ปารชิาต ิ

ประจงการ

รพ.สงิหบ์รุี

SE. ผนงานที่

 1 พัฒนา

คณุภาพ

บรกิาร

ตาม

มาตรฐาน

ทีก่ าหนด

1.ลดอัตราการตาย

จากรค ทีส่ าคัญ

(รคหลอดลอืด

หวั฿จ , รคหลอด

ลอืดสมอง,มะร็ง

,เต,อบุัติหตจุราจร

,ฆา่ตัวตาย,ทารก

ตาย)

1. มีนวทางวชปฏบิัต(ิClinical 

Practice Guidelines: CPG) ตาม

มาตรฐาน ของ

รคหลอดลอืดหวั฿จ, รคหลอด

ลอืดสมอง, รคมะร็ง, รคเต, 

อบุัติหตจุราจร, ฆา่ตัวตาย, 

ทารกตาย

 - รพ.สต.หวัเผ่

SE. ผูป่้วย STEMI เดรั้บยาละลายลิม่

ลอืดภาย฿น 30 นาทหีลังการ

วนิจิฉัย

 - รพ.สต.หวัเผ่

SE. ลดอัตราตายของผูป่้วยรคกลา้ม

หวั฿จตายฉียบพลันชนดิ STEMI 

 - รพ.สต.หวัเผ่

SE. ผูป่้วย NSTEMI เดรั้บ PCI ฿น 72

 ชม. หลังการวนิจิฉัย

 - รพ.สต.หวัเผ่
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
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 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ผูป่้วยรคบาหวานละความดัน

ลหติสงูมผีลการประมนิ CVD 

Risk ปี 2562 ทีม่รีะดับ>20% 

เดรั้บการปรับปลีย่นพฤตกิรรม 

ละม ีHeart attack  aleart

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย 

DM/HT ฿นพืน้ทีท่ีม่ผีลการ

ประมนิ CVD Risk > 20%  

2.฿หค้วามรุ้ละสขุศกึษา

พือ่ปรับปลีย่นพฤตกิรรม

ผูป่้วย DM/HTทีม่ผีลการ

ประมนิ CVD Risk > 20% 

พือ่ป้องกันการกดิ

ภาวะทรกซอ้น

ผูป่้วย 

DM/HT ฿น

พืน้ที ่ทีม่ผีล

การประมนิ 

CVD Risk > 

20%

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

จ.อ.ชค

ชัย คงสม

บญุ

รพ.สต.หวัเผ่

SE. ลดอัตราตายของผูป่้วยรค หลอด

ลอืดสมองลดลง

 - รพ.สต.หวัเผ่

SE. ผูป่้วยทีม่อีาการเม่กนิ 4.5 ชม.

เดรั้บการรักษาภาย฿น 60 นาท ี   

 - รพ.สต.หวัเผ่

SE. ผูป่้วยทีม่อีาการเม่กนิ 72 ชม. 

เดรั้บการรักษา฿น stroke 

unit≥45%          

 - รพ.สต.หวัเผ่

SE.  ผูป่้วยรคบาหวานละความดัน

ลหติสงูมผีลการประมนิ CVD 

Risk ปี 2562 ทีม่รีะดับ>20% 

เดรั้บการปรับปลีย่นพฤตกิรรม 

ละม ีstroke  aleart

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย 

DM/HT ฿นพืน้ทีท่ีม่ผีลการ

ประมนิ CVD Risk > 20%  

2.฿หค้วามรุ้ละสขุศกึษา

พือ่ปรับปลีย่นพฤตกิรรม

ผูป่้วย DM/HT ทีม่ผีลการ

ประมนิ CVD Risk > 20%  

พือ่ป้องกันการกดิ

ภาวะทรกซอ้น

ผูป่้วย 

DM/HT ฿น

พืน้ที ่ทีม่ผีล

การประมนิ 

CVD Risk > 

20%

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

จ.อ.ชค

ชัย คงสม

บญุ

รพ.สต.หวัเผ่

SE. ลดการสยีชวีติของผูป่้วยวกิฤติ

ฉุกฉนิ ภาย฿น 24 ชม. ฿น 

รงพยาบาล ระดับ S, M1 (ทัง้ที ่

ERละ Admit)

 - รพ.สต.หวัเผ่

SE. ลดการสยีชวีติของผูป่้วย

อบุัติหตจุราจร PS >0.75

 - รพ.สต.หวัเผ่

SE. พิม่การขา้ถงึการบรกิาร

การพทยฉุ์กฉนิเมน่อ้ยกวา่รอ้ย

ละ 10 

 - รพ.สต.หวัเผ่

SE. ลดความออัด฿นหอ้งฉุกฉนิ 

ผูป่้วยทีเ่มฉุ่กฉนิ฿นหอ้งฉุกฉนิ 

ระดับ 4 ละ 5 (Non – Trauma)

 ลดลงรอ้ยละ 10 

 - รพ.สต.หวัเผ่
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     (5)      

ผนงาน/ครงการ
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    (7)     ตัวชีว้ัด
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 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ลดความออัด฿นหอ้งฉุกฉนิ

ผูป่้วยทีม่ขีอ้บง่ชี฿้นการ admit อยู่

฿นหอ้งฉุกฉนิเม่กนิ 2 ชม. (2hr 

triage) เมต่ า่กวา่ รอ้ยละ 50

 - รพ.สต.หวัเผ่

SE.  ลดการฆา่ตัวตายส าร็จ (ผู ้

พยายามฆา่ตัวตายปี2562เดรั้บ

การดูลตดิตามพือ่ป้องกันการ

พยายามฆา่ตัวตายซ ้า)

 - รพ.สต.หวัเผ่

SE. ประชาชนอาย ุ15 ปี ขึน้เป 

ขา้ถงึการรักษารคซมึศรา้ราย

฿หม่

1.ด านนิการจัดท าทะบยีน

ผูป่้วยฯ

2.คัดกรองรคซมึศรา้ดว้ย

บบ 2Q ละ 8Q นน้฿น

กลุม่ของผูป่้วย DM/HT , 

ผูส้งูอาย ุ

3.หากผลการคัดกรองดว้ย 

verbal sceening พบวา่มผีล

การคัดกรอง 8Q ฿นระดับสงู

จะด านนิการสง่ตอ่ รพ.ม่

ขา่ยทันที

4.ตดิตามการกนิยาละการ

พบพทยต์ามนัดฯ

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

จ.อ.ชค

ชัย คงสม

บญุ

รพ.สต.หวัเผ่

SE. อัตราตายทารกรกกดิ (ทารก

กดิมชีพี ปี 62 จากรง.ก2)

 - รพ.สต.หวัเผ่

SE. 16.งานภสัชกรรม 1.ผูป่้วยรคตดิชือ้ระบบ

ทางดนิหาย฿จเดรั้บยา

ปฏชิวีนะอยา่งหมาะสม

เม่กนิรอ้ยละ 20 1.การตรวจวนิจิฉัยละ฿ห ้

ค านะน าการ฿ชย้าปฏชิวีนะ

ที่หมาะสม

ผูป่้วยนอก 330  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.สต.พธิ์

ชัย 1

SE. 2.ผูป่้วยรคตดิชือ้ระบบ

ทางดนิอาหารฉียบพลัน

เดรั้บยาปฏชิวีนะอยา่งหมาะสม

เม่กนิรอ้ยละ 20 1.การตรวจวนิจิฉัยละ฿ห ้

ค านะน าการ฿ชย้าปฏชิวีนะ

ที่หมาะสม

ผูป่้วยนอก 330  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

วนีา นาวรีะ รพ.สต.พธิ์

ชัย 1

SE. 17.การตรวจคัด

กรอง

ภาวะทรกซอ้น

฿นผูป่้วยรครือ้รัง

1.ผูป่้วยรค HT/DM เดรับการ

ตรวจ Lab อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

เมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 1.ตรวจ Lab ประจ าปี ผูป่้วย HT/DM 427  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

วนีา นาวรีะ รพ.สต.พธิ์

ชัย 1

SE. 2.ผูป่้วยรค HT/DM เดรับการ

ตรวจ eGFR อยา่งนอ้ยปีละ1 

ครัง้

เมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 1.ตรวจ Lab  ประจ าปี ผูป่้วย HT/DM 427  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

วนีา นาวรีะ รพ.สต.พธิ์

ชัย 1

SE. 3.ผูป่้วยรค DM เดรับการ

ตรวจจอประสาทตา

เมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 1.ตรวจจอประสาทตาดว้ย 

Fudus camera

ผูป่้วย DM 136  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

วนีา นาวรีะ รพ.สต.พธิ์

ชัย 1

SE. 4.ผูป่้วยรค DM เดรับการ

ตรวจทา้

เมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 1.ตรวจทา้ดว้ย 

microfilamen

ผูป่้วยDM 136  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

วนีา นาวรีะ รพ.สต.พธิ์

ชัย 1

SE. 18.การดูล

ผูส้งูอายทุีม่ ี

ภาวะพึง่พงิ (LTC)

1.ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ

เดรั้บการดูลอยา่งหมาะสม

เมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 1.ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ

เดรั้บการดูลอยา่งหมาะสม

จาก  CG

ผูส้งูอายทุีม่ ี

ภาวะพึง่พงิ

7 คน  - วนีา นาวรีะ รพ.สต.พธิ์

ชัย 1
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     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ครงการสง่สรมิ

สขุภาพผูส้งูอาย ุ

ปี 2563

1. พือ่สง่สรมิสขุภาพ

ผูส้งูอายุบบองคร์วม กาย จติ

 สังคม ละจติวญิญาณ

ผูส้งูอายุขา้รว่มกจิกรรมรอ้ยละ60 จัดกจิกรรม฿หค้วามรูช้มรม

ผูส้งูอาย ุ คัดกรองสขุภาพ

ผูส้งูอายุบือ้งตน้  การคัด

กรองรคบาหวาน ละรค

ความดันลหติสงู  ประมนิ

สมรรถนะผูส้งูอาย ุการ

ประมนิความสามารถ฿น

กจิวัตรประจ าวันผูส้งูอาย ุ

การคัดกรองภาวะซมึศรา้

ดว้ย 2 Qs ละการคัดกรอง

ภาวะสมองสือ่มส าหรับ

บคุคล฿นครอบครัวเด ้

ผูส้งูอายุ 113 1.คา่อาหารวา่ง

ครือ่งดืม่ อาหาร

กลางวันผูส้งูอายุ

ละทมีสขุภาพที่

ขา้รว่มกจิกรรม

จ านวน80คน*

120บาท*2วัน=

19200บาท

          21,600 กองทนุ ม.ีค.-

ก.ย.63

ชมรม

ผูส้งูอายุ

รพ.สต.พธิ์

ชัย 1

SE. 2.พือ่฿หผู้ส้งูอาย ุ฿ช้วลาวา่ง

฿ห้ป็นประยชน์มีอกาส

พบปะลกปลีย่นรยีนรู ้

ประสบการณ์ซึง่กันละกัน

2.จัดท าอกสารผน่พับ฿ห ้

ผูส้งูอายุ

2.คา่ถา่ยอกสาร

ผน่พับ฿หค้วามรู ้

            1,400 รพ.สต.พธิ์

ชัย 1

SE. 3. พือ่฿หผู้ส้งูอาย ุทีม่คีวามรู ้

ความสามารถ มปีระสบการณ์

ถา่ยทอดภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีม่ี

คณุคา่

ละมปีระยชน์ตอ่การด ารงชพี

เปยังสมาชกิรุน่ตอ่ๆเป 

3.คา่วัสด฿ุนการ

จัดอบรม

            4,000 รพ.สต.พธิ์

ชัย 1

SE. 4. พือ่ป็นการสบืสาน

ประพณีอันดงีามของทอ้งถิน่ 

฿ห้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม

 - รพ.สต.พธิ์

ชัย 1

SE.
4. พือ่สรา้งครอืขา่ยชมรม

ผูส้งูอายสุง่สรมิความตอ่นือ่ง

ละยัง่ยนืของชมรมผูส้งูอายุ

  - รพ.สต.พธิ์

ชัย 1

SE. 2. ลดความพกิาร

และภาวะแทรกซอ้น

 โรคทีส่ าคัญ(เบา

หวาน,ความดัน,ยา

เสพตดิ,วัณโรค,ไต,

มะเร็ง)

ผูป่้วยโรคเบาหวานทีค่วบคมุ

ระดับน ้าตาลไดด้เีพิม่ข ึน้

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย

เบาหวานในพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 2.ใหค้วามรูแ้ละ

สขุศกึษาถงึวธิกีาร

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมที่

ถกูตอ้งในการควบคมุระดับ

น ้าตาลในรา่งกาย

ผูป่้วย DM 

ในพืน้ที่

638 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ผูป่้วยเบาหวานไดรั้บการตรวจ 

HbA1cอยา่งนอ้ย 2 ครัง้ตอ่ปี  

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย

เบาหวานในพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 2.เจาะ HbA1c 

ในผูป่้วยเบาหวาน ปีละ 2 

ครัง้ 3.ใหค้วามรูแ้ละสขุ

ศกึษาถงึวธิกีารปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมทีถ่กูตอ้งในการ

ควบคมุระดับน ้าตาลใน

รา่งกาย

ผูป่้วย DM 

ในพืน้ที่

638 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

PCC มอืง

สงิห ์1
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     (5)      
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 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ผูป่้วยโรคเบาหวาน ทีค่วบคมุ

ระดับน ้าตาลไดไ้มด่ ีไดรั้บการ

ประเมนิ risk factor และ

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมตามหลัก3อ

3ส และมSีelf care มากกวา่รอ้ย

ละ 80

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย

เบาหวานในพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 2.ใหค้วามรูแ้ละ

สขุศกึษาถงึวธิกีาร

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมที่

ถกูตอ้งในการควบคมุระดับ

น ้าตาลในรา่งกายของตนเอง

ผูป่้วย DM 

ในพืน้ที่

638 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ผูป่้วยโรคความดันโลหติสงูไดรั้บ

การตรวจวัดความดันโลหติ  2 

ครัง้ตอ่ปี 

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วยความ

ดันโลหติสงูในพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 2.วัดความดัน

โลหติในกลุม่ผูป่้วยโรคความ

ดันโลหติสงู  ปีละ 2 ครัง้ 3.

ใหค้วามรูแ้ละสขุศกึษาแก่

ผูป่้วยและ ทมี อสม.ในพืน้ที่

 ถงึวธิกีารปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมทีถ่กูตอ้งในการ

ควบคมุระดับความดันดลหติ

ในรา่งกาย

ผูป่้วย HT 

ในพืน้ที่

1,453 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ผูป่้วยโรคความดันโลหติสงูที่

ควบคมุความดันโลหติไมไ่ด ้

ไดรั้บการประเมนิ risk factor 

และปรับเปลีย่นพฤตกิรรมตาม

หลัก3อ 3ส และมSีelf care )

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วยความ

ดันโลหติสงูในพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 2.ใหค้วามรูแ้ละ

สขุศกึษาถงึวธิกีาร

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมที่

ถกูตอ้งในการควบคมุระดับ

ความดันโลหติสงูในรา่งกาย

ของตนเอง

ผูป่้วย HT 

ในพืน้ที่

1,453 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ผูป่้วย CKD ทีม่อีัตราการลดลง

ของ eGFR<4 

ml/min/1.73m2/yเพิม่ข ึน้ 

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย CKD 

 ในพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ 2.ให ้

ความรูแ้ละสขุศกึษาถงึ

วธิกีารปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

ทีถ่กูตอ้ง

ผูป่้วย CKD 

ในพืน้ที่

675 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ผูป่้วย DM/HTคัดกรอง CKD    1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย 

DM/HT ในพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ

 3.คัดกรองและคน้หาโรคไต

เรือ้รังโดยการตรวจทาง

หอ้งปฏบิัตกิาร  3.ใหค้วามรู ้

และสขุศกึษาถงึวธิกีาร

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมที่

ถกูตอ้งในการป้องกันตนเอง

จากการเกดิภาวะแทรกซอ้น

ทางไต

ผูป่้วย DM/ 

HT ในพืน้ที่

1,591 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ผูป่้วย CKD Stage 3-4 ไดรั้บ

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมและไดรั้บ

การตดิตามหลังจากการ

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม.

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย  CKD

  ในพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ  2.ให ้

ความรูแ้ละสขุศกึษาถงึ

วธิกีารปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

ทีถ่กูตอ้งในการป้องกัน

ตนเองจากการเกดิ

ภาวะแทรกซอ้นทางไต

ผูป่้วย CKD

ในพืน้ที่

675 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

PCC มอืง

สงิห ์1
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ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ผูป่้วยมะเร็งล าไส ้ไดรั้บการ

ตดิตามและเตรยีมความพรอ้ม 

เพือ่ใหไ้ดรั้บการ ผา่ตัด รังสรัีกษา 

เคมบี าบัด ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย

โรคมะเร็งล าใสใ้นพืน้ที ่ 2.

ออกเยีย่มบา้นโดยทมีสห

วชิาชพี เพือ่แนะนการดแูล

ตนเองและเตรยีมความพรอ้ม

ในการเขา้รับการรักษาและให ้

เคมบี าบัด  3.ใหค้ าแนะน า

แกญ่าตใินการดแูลสภาพ

จติใจของผูป่้วย

ผูป่้วย 

โรคมะเร็ง

ล าใสใ้นพืน้ที่

0 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ผูป่้วยมะเร็งเตา้นม ไดรั้บการ

ตดิตามและเตรยีมความพรอ้ม 

เพือ่ใหไ้ดรั้บการ ผา่ตัด รังสรัีกษา 

เคมบี าบัด ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย

โรคมะเร็งเตา้นมในพืน้ที ่ 2.

ออกเยีย่มบา้นโดยทมีสห

วชิาชพี เพือ่แนะนการดแูล

ตนเองและเตรยีมความพรอ้ม

ในการเขา้รับการรักษาและให ้

เคมบี าบัด  3.ใหค้ าแนะน า

แกญ่าตใินการดแูลสภาพ

จติใจของผูป่้วย

ผูป่้วย 

โรคมะเร็ง

เตา้นมในพืน้ที่

0 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ผูป่้วยมะเร็งปากมดลกู ไดรั้บการ

ตดิตามและเตรยีมความพรอ้ม 

เพือ่ใหไ้ดรั้บการ ผา่ตัด รังสรัีกษา 

เคมบี าบัด ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย

โรคมะเร็งปากมดลกูในพืน้ที ่

 2.ออกเยีย่มบา้นโดยทมีสห

วชิาชพี เพือ่แนะนการดแูล

ตนเองและเตรยีมความพรอ้ม

ในการเขา้รับการรักษาและให ้

เคมบี าบัด  3.ใหค้ าแนะน า

แกญ่าตใินการดแูลสภาพ

จติใจของผูป่้วย

ผูป่้วย 

โรคมะเร็ง

ปากมดลกุ

ในพืน้ที่

0 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

PCC มอืง

สงิห ์1

SE. พัฒนาหอ้งฉุกเฉนิคณุภาพ 

โรงพยาบาล  6 แหง่

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ผูป่้วยยาเสพตดิ ทีไ่ดรั้บการคัด

กรองเป็นผูใ้ช ้ผูเ้สพ และผูต้ดิยา

เสพตดิ ทกุคน

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วยยา

เสพตดิในพืน้ที่

ผูป่้วยยาเสพ

ตดิในพืน้ที่

0 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

PCC มอืง

สงิห ์1

SE. จ านวนผูป่้วยกลุม่เสีย่งกอ่ความ

รนุแรงทีไ่ดรั้บการประเมนิ การบา

บัดรักษาและไดรั้บการจ าหน่าย

ทัง้หมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  รอเป้าหมายจากกระทรวง

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE. จ านวนผูป่้วยยาเสพตดิทีไ่ดรั้บ

การบ าบัดดแูลโดยใชช้มุชนเป็น

ศนูยก์ลาง (CBTx) ตามเป้าหมาย

ทีก่ าหนด

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วยยา

เสพตดิในพืน้ที ่2.ใหส้ขุ

ศกึษาและความรุแ้กเ่ยาวชน

ในพืน้ที่

ผูป่้วยยาเสพ

ตดิในพืน้ที่

0 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

PCC มอืง

สงิห ์1
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. อัตราความส าเร็จของการรักษา

วัณโรคปอดรายใหมเ่พิม่ขึน้

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วยวัณ

โรคปอดในพืน้ที ่2.ตดิตาม

การรักษาและการกนิยาของ

ผูป่้วยวัณโรคอยา่งใกลช้ดิ 3.

ใหค้ าแนะน ากับผูส้ัมผัสรว่ม

บา้นของผูป่้วย เพือ่เป็นการ

วงจรตัดการแพรก่ระจายของ

เชือ้โรค

ผูป่้วยวัณ

โรคปอดราย

ใหมใ่นพืน้ที่

3 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

PCC มอืง

สงิห ์1

SE. การใชย้าอยา่งสมเหตผุล (RDU) 

ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาล

สง่เสรมิสขุภาพต าบลทกุแหง่

1.จัดท าหลักเกณฑแ์ละแนว

ทางการใชย้าปฏชิวีนะอยา่ง

สมเหตสุมผลและยดึเป็น

หลักแนวทางปฏบิัตเิดยีวกัน 

2.

ผูป่้วยนอก

ทัง้หมดในปี

งบประมาน

3,340 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

PCC มอืง

สงิห ์1

SE. โรงพยาบาลท่ัวไปมรีะบบจัดการ

การดือ้ยาตา้นจลุชพีอยา่งบรูณา

การ (AMR)  และการตดิเชือ้ดือ้ยา

ในกระแสเลอืลดลง 7.5%จากปี

ปฏทินิ 61

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE. โรงพยาบาลท่ัวไปมคีลนิกิการ

ใหบ้รกิารกัญชาทางการแพทย์

ผสมผสานแพทยแ์ผนปัจจบุันและ

แพทยแ์ผนไทย

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE. 2. ลดความพกิาร

และภาวะแทรกซอ้น

 โรคทีส่ าคัญ(เบา

หวาน,ความดัน,ยา

เสพตดิ,วัณโรค,ไต,

มะเร็ง)

ผูป่้วยโรคเบาหวานทีค่วบคมุ

ระดับน ้าตาลไดด้เีพิม่ข ึน้

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย

เบาหวานในพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 2.ใหค้วามรูแ้ละ

สขุศกึษาถงึวธิกีาร

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมที่

ถกูตอ้งในการควบคมุระดับ

น ้าตาลในรา่งกาย

ผูป่้วย DM 

ในพืน้ที่

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

น.ส.นงน

ภัส เอกนุช

รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. ผูป่้วยเบาหวานไดรั้บการตรวจ 

HbA1cอยา่งนอ้ย 2 ครัง้ตอ่ปี  

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย

เบาหวานในพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 2.เจาะ HbA1c 

ในผูป่้วยเบาหวาน ปีละ 2 

ครัง้ 3.ใหค้วามรูแ้ละสขุ

ศกึษาถงึวธิกีารปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมทีถ่กูตอ้งในการ

ควบคมุระดับน ้าตาลใน

รา่งกาย

ผูป่้วย DM 

ในพืน้ที่

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

นางรัชนีกร

 ปลอ้ง

ประภา

รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. ผูป่้วยโรคเบาหวาน ทีค่วบคมุ

ระดับน ้าตาลไดไ้มด่ ีไดรั้บการ

ประเมนิ risk factor และ

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมตามหลัก3อ

3ส และมSีelf care มากกวา่รอ้ย

ละ 80

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย

เบาหวานในพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 2.ใหค้วามรูแ้ละ

สขุศกึษาถงึวธิกีาร

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมที่

ถกูตอ้งในการควบคมุระดับ

น ้าตาลในรา่งกายของตนเอง

ผูป่้วย DM 

ในพืน้ที่

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางรัชนีกร

 ปลอ้ง

ประภา

รพ.สต.มว่ง

หมู่
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ผูป่้วยโรคความดันโลหติสงูไดรั้บ

การตรวจวัดความดันโลหติ  2 

ครัง้ตอ่ปี 

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วยความ

ดันโลหติสงูในพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 2.วัดความดัน

โลหติในกลุม่ผูป่้วยโรคความ

ดันโลหติสงู  ปีละ 2 ครัง้ 3.

ใหค้วามรูแ้ละสขุศกึษาแก่

ผูป่้วยและ ทมี อสม.ในพืน้ที่

 ถงึวธิกีารปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมทีถ่กูตอ้งในการ

ควบคมุระดับความดันดลหติ

ในรา่งกาย

ผูป่้วย HT 

ในพืน้ที่

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางรัชนีกร

 ปลอ้ง

ประภา

รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. ผูป่้วยโรคความดันโลหติสงูที่

ควบคมุความดันโลหติไมไ่ด ้

ไดรั้บการประเมนิ risk factor 

และปรับเปลีย่นพฤตกิรรมตาม

หลัก3อ 3ส และมSีelf care )

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วยความ

ดันโลหติสงูในพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 2.ใหค้วามรูแ้ละ

สขุศกึษาถงึวธิกีาร

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมที่

ถกูตอ้งในการควบคมุระดับ

ความดันโลหติสงูในรา่งกาย

ของตนเอง

ผูป่้วย HT 

ในพืน้ที่

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางรัชนีกร

 ปลอ้ง

ประภา

รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. ผูป่้วย CKD ทีม่อีัตราการลดลง

ของ eGFR<4 

ml/min/1.73m2/yเพิม่ข ึน้ 

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย CKD 

 ในพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ 2.ให ้

ความรูแ้ละสขุศกึษาถงึ

วธิกีารปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

ทีถ่กูตอ้ง

ผูป่้วย CKD 

ในพืน้ที่

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางรัชนีกร

 ปลอ้ง

ประภา

รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. ผูป่้วย DM/HTคัดกรอง CKD    1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย 

DM/HT ในพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ

 3.คัดกรองและคน้หาโรคไต

เรือ้รังโดยการตรวจทาง

หอ้งปฏบิัตกิาร  3.ใหค้วามรู ้

และสขุศกึษาถงึวธิกีาร

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมที่

ถกูตอ้งในการป้องกันตนเอง

จากการเกดิภาวะแทรกซอ้น

ทางไต

ผูป่้วย DM/ 

HT ในพืน้ที่

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

นางรัชนีกร

 ปลอ้ง

ประภา

รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. ผูป่้วย CKD Stage 3-4 ไดรั้บ

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมและไดรั้บ

การตดิตามหลังจากการ

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม.

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย  CKD

  ในพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ  2.ให ้

ความรูแ้ละสขุศกึษาถงึ

วธิกีารปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

ทีถ่กูตอ้งในการป้องกัน

ตนเองจากการเกดิ

ภาวะแทรกซอ้นทางไต

ผูป่้วย CKD

ในพืน้ที่

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางรัชนีกร

 ปลอ้ง

ประภา

รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. ผูป่้วยมะเร็งล าไส ้ไดรั้บการ

ตดิตามและเตรยีมความพรอ้ม 

เพือ่ใหไ้ดรั้บการ ผา่ตัด รังสรัีกษา 

เคมบี าบัด ตามเกณฑท์ีก่ าหนด )

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย

โรคมะเร็งล าใสใ้นพืน้ที ่ 2.

ออกเยีย่มบา้นโดยทมีสห

วชิาชพี เพือ่แนะนการดแูล

ตนเองและเตรยีมความพรอ้ม

ในการเขา้รับการรักษาและให ้

เคมบี าบัด  3.ใหค้ าแนะน า

แกญ่าตใินการดแูลสภาพ

จติใจของผูป่้วย

ผูป่้วย 

โรคมะเร็ง

ล าใสใ้นพืน้ที่

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางรัชนีกร

 ปลอ้ง

ประภา

รพ.สต.มว่ง

หมู่

230



(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ผูป่้วยมะเร็งเตา้นม ไดรั้บการ

ตดิตามและเตรยีมความพรอ้ม 

เพือ่ใหไ้ดรั้บการ ผา่ตัด รังสรัีกษา 

เคมบี าบัด ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย

โรคมะเร็งเตา้นมในพืน้ที ่ 2.

ออกเยีย่มบา้นโดยทมีสห

วชิาชพี เพือ่แนะนการดแูล

ตนเองและเตรยีมความพรอ้ม

ในการเขา้รับการรักษาและให ้

เคมบี าบัด  3.ใหค้ าแนะน า

แกญ่าตใินการดแูลสภาพ

จติใจของผูป่้วย

ผูป่้วย 

โรคมะเร็ง

เตา้นมในพืน้ที่

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางรัชนีกร

 ปลอ้ง

ประภา

รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. ผูป่้วยมะเร็งปากมดลกู ไดรั้บการ

ตดิตามและเตรยีมความพรอ้ม 

เพือ่ใหไ้ดรั้บการ ผา่ตัด รังสรัีกษา 

เคมบี าบัด ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วย

โรคมะเร็งปากมดลกูในพืน้ที ่

 2.ออกเยีย่มบา้นโดยทมีสห

วชิาชพี เพือ่แนะนการดแูล

ตนเองและเตรยีมความพรอ้ม

ในการเขา้รับการรักษาและให ้

เคมบี าบัด  3.ใหค้ าแนะน า

แกญ่าตใินการดแูลสภาพ

จติใจของผูป่้วย

ผูป่้วย 

โรคมะเร็ง

ปากมดลกุ

ในพืน้ที่

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางรัชนีกร

 ปลอ้ง

ประภา

รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. พัฒนาหอ้งฉุกเฉนิคณุภาพ 

โรงพยาบาล  6 แหง่

 - รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. ผูป่้วยยาเสพตดิ ทีไ่ดรั้บการคัด

กรองเป็นผูใ้ช ้ผูเ้สพ และผูต้ดิยา

เสพตดิ ทกุคน

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วยยา

เสพตดิในพืน้ที่

ผูป่้วยยาเสพ

ตดิในพืน้ที่

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

น.ส.สุ

กัญญา 

แกว้อรา่ม

รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. จ านวนผูป่้วยกลุม่เสีย่งกอ่ความ

รนุแรงทีไ่ดรั้บการประเมนิ การบา

บัดรักษาและไดรั้บการจ าหน่าย

ทัง้หมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  รอเป้าหมายจากกระทรวง

 - รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. จ านวนผูป่้วยยาเสพตดิทีไ่ดรั้บ

การบ าบัดดแูลโดยใชช้มุชนเป็น

ศนูยก์ลาง (CBTx) ตามเป้าหมาย

ทีก่ าหนด

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วยยา

เสพตดิในพืน้ที ่2.ใหส้ขุ

ศกึษาและความรุแ้กเ่ยาวชน

ในพืน้ที่

ผูป่้วยยาเสพ

ตดิในพืน้ที่

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นาย

ปฏภิาณ  

บญุทอง

รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. อัตราความส าเร็จของการรักษา

วัณโรคปอดรายใหมเ่พิม่ขึน้

1.จัดท าทะเบยีนผูป่้วยวัณ

โรคปอดในพืน้ที ่2.ตดิตาม

การรักษาและการกนิยาของ

ผูป่้วยวัณโรคอยา่งใกลช้ดิ 3.

ใหค้ าแนะน ากับผูส้ัมผัสรว่ม

บา้นของผูป่้วย เพือ่เป็นการ

วงจรตัดการแพรก่ระจายของ

เชือ้โรค

ผูป่้วยวัณ

โรคปอดราย

ใหมใ่นพืน้ที่

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นาย

ปฏภิาณ  

บญุทอง

รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. การใชย้าอยา่งสมเหตผุล (RDU) 

ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาล

สง่เสรมิสขุภาพต าบลทกุแหง่

1.จัดท าหลักเกณฑแ์ละแนว

ทางการใชย้าปฏชิวีนะอยา่ง

สมเหตสุมผลและยดึเป็น

หลักแนวทางปฏบิัตเิดยีวกัน 

2.

ผูป่้วยนอก

ทัง้หมดในปี

งบประมาน

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางบังอร 

 ศริจัินทร์

รพ.สต.มว่ง

หมู่

231



(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. โรงพยาบาลท่ัวไปมรีะบบจัดการ

การดือ้ยาตา้นจลุชพีอยา่งบรูณา

การ (AMR)  และการตดิเชือ้ดือ้ยา

ในกระแสเลอืลดลง 7.5%จากปี

ปฏทินิ 61

 - รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. โรงพยาบาลท่ัวไปมคีลนิกิการ

ใหบ้รกิารกัญชาทางการแพทย์

ผสมผสานแพทยแ์ผนปัจจบุันและ

แพทยแ์ผนไทย

 - รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. ผนงาน2

ลดความพกิาร

ละภาวะ

ทรกซอ้น 

รคทีส่ าคัญ

(บาหวาน,

ความดัน,

ยาสพตดิ,

วัณรค,

เต,มะร็ง)

ผูป่้วยรค

บาหวานที่

ควบคมุ

ระดับน ้าตาล

เดด้ีพิม่ข ึน้

ผูป่้วยรค

บาหวานที่

ควบคมุ

ระดับน ้าตาล

เดด้ีพิม่ข ึน้

 รอ้ยละ 40

ผูป่้วยDM 98  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.

จักรสหี์

SE. ผูป่้วยรค

บาหวาน

 ทีค่วบคมุ

ระดับน ้าตาล

เดเ้มด่ ีเดรั้บ

การประมนิ

 risk factor

 ละปรับ

ปลีย่น

พฤตกิรรม

ตามหลัก

3อ3ส 

ผูป่้วยรค

บาหวาน

 ทีค่วบคมุ

ระดับน ้าตาล

เดเ้มด่ ีเดรั้บ

การประมนิ

 risk factor

 ละปรับ

ปลีย่น

พฤตกิรรม

ตามหลัก

3อ3ส 

ละมี

Self care

>รอ้ยละ 80

ผูป่้วยDM 8  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.

จักรสหี์

SE. ผูป่้วยรค

ความดัน

ลหติสงูที่

ควบคมุความ

ดันลหติเม่

เด ้เดรั้บการ

ประมนิ

 risk factor 

ละปรับ

ปลีย่น

พฤตกิรรม

ตามหลัก3อ 

3ส

ผูป่้วยรค

ความดัน

ลหติสงูที่

ควบคมุความ

ดันลหติเม่

เด ้เดรั้บการ

ประมนิ

 risk factor 

ละปรับ

ปลีย่น

พฤตกิรรม

ตามหลัก3อ 

3ส ละมี

Self care

>รอ้ยละ 80

ผูป่้วย HT 196  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.

จักรสหี์

SE. ผูป่้วยDM/HT

คัดกรอง CKD

ผูป่้วยDM/HT

คัดกรอง CKD

>รอ้ยละ 80

ผูป่้วยDM/HT 316  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.

จักรสหี์
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ผูป่้วย CKD 

Stage 3-4

 เดรั้บ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม

ละเดรั้บกา

รตดิตามหลัง

จากการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม.

ผูป่้วย CKD 

Stage 3-4

 เดรั้บ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม

ละเดรั้บกา

รตดิตามหลัง

จากการ

ปรับปลีย่น

พฤตกิรรม

>รอ้ยละ 90

ผูป่้วย CKD 3  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.

จักรสหี์

SE. ผูป่้วยมะร็ง

ล าเส ้เดรั้บ

การตดิตาม

ละตรยีม

ความพรอ้ม 

พือ่฿หเ้ดรั้บ

การ ผา่ตัด 

รังสรัีกษา 

คมบี าบัด 

ตามกณฑ์

ทีก่ าหนด

ผูป่้วยมะร็ง

ล าเส ้เดรั้บ

การตดิตาม

ละตรยีม

ความพรอ้ม 

พือ่฿หเ้ดรั้บ

การ ผา่ตัด 

รังสรัีกษา 

คมบี าบัด 

ตามกณฑ์

ทีก่ าหนด

รอ้ยละ 100

ผูป่้วยมะร็ง

ล าเส ้

2  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.

จักรสหี์

SE. ผูป่้วยมะร็ง

ตา้นม เดรั้บ

การตดิตาม

ละตรยีม

ความพรอ้ม 

พือ่฿หเ้ดรั้บ

การ ผา่ตัด 

รังสรัีกษา 

คมบี าบัด 

ตามกณฑ์

ทีก่ าหนด

ผูป่้วยมะร็ง

ตา้นม เดรั้บ

การตดิตาม

ละตรยีม

ความพรอ้ม 

พือ่฿หเ้ดรั้บ

การ ผา่ตัด 

รังสรัีกษา 

คมบี าบัด 

ตามกณฑ์

ทีก่ าหนด

รอ้ยละ 100

ผูป่้วยมะร็ง

ตา้นม

0  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

รพ.สต.

จักรสหี์

SE. ผูป่้วยมะร็ง

ปากมดลกู เดรั้บ

การตดิตาม

ละตรยีม

ความพรอ้ม 

พือ่฿หเ้ดรั้บ

การ ผา่ตัด 

รังสรัีกษา 

คมบี าบัด 

ตามกณฑ์

ทีก่ าหนด

ผูป่้วยมะร็ง

ปากมดลกู เดรั้บ

การตดิตาม

ละตรยีม

ความพรอ้ม 

พือ่฿หเ้ดรั้บ

การ ผา่ตัด 

รังสรัีกษา 

คมบี าบัด 

ตามกณฑ์

ทีก่ าหนด

รอ้ยละ 100

ผูป่้วยมะร็ง

ปากมดลกู

0  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

สริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.

จักรสหี์

SE. 2. ลดความพกิาร

ละภาวะทรกซอ้น

 รคทีส่ าคัญ(บา

หวาน,ความดัน,ยา

สพตดิ,วัณรค,เต,

มะร็ง)

ผูป่้วยรคบาหวานทีค่วบคมุ

ระดับน ้าตาลเดด้ีพิม่ข ึน้

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย

บาหวาน฿นพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 2.฿หค้วามรู้ละ

สขุศกึษาถงึวธิกีาร

ปรับปลีย่นพฤตกิรรมที่

ถกูตอ้ง฿นการควบคมุระดับ

น ้าตาล฿นรา่งกาย

ผูป่้วย DM 

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ผูป่้วยบาหวานเดรั้บการตรวจ 

HbA1cอยา่งนอ้ย 2 ครัง้ตอ่ปี  

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย

บาหวาน฿นพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 2.จาะ HbA1c 

฿นผูป่้วยบาหวาน ปีละ 2 

ครัง้ 3.฿หค้วามรู้ละสขุ

ศกึษาถงึวธิกีารปรับปลีย่น

พฤตกิรรมทีถ่กูตอ้ง฿นการ

ควบคมุระดับน ้าตาล฿น

รา่งกาย

ผูป่้วย DM 

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า

SE. ผูป่้วยรคบาหวาน ทีค่วบคมุ

ระดับน ้าตาลเดเ้มด่ ีเดรั้บการ

ประมนิ risk factor ละ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรมตามหลัก3อ

3ส ละมSีelf care มากกวา่รอ้ย

ละ 80

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย

บาหวาน฿นพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 2.฿หค้วามรู้ละ

สขุศกึษาถงึวธิกีาร

ปรับปลีย่นพฤตกิรรมที่

ถกูตอ้ง฿นการควบคมุระดับ

น ้าตาล฿นรา่งกายของตนอง

ผูป่้วย DM 

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า

SE. ผูป่้วยรคความดันลหติสงูเดรั้บ

การตรวจวัดความดันลหติ  2 

ครัง้ตอ่ปี 

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยความ

ดันลหติสงู฿นพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 2.วัดความดัน

ลหติ฿นกลุม่ผูป่้วยรคความ

ดันลหติสงู  ปีละ 2 ครัง้ 3.

฿หค้วามรู้ละสขุศกึษาก่

ผูป่้วยละ ทมี อสม.฿นพืน้ที่

 ถงึวธิกีารปรับปลีย่น

พฤตกิรรมทีถ่กูตอ้ง฿นการ

ควบคมุระดับความดันดลหติ

฿นรา่งกาย

ผูป่้วย HT 

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า

SE. ผูป่้วยรคความดันลหติสงูที่

ควบคมุความดันลหติเมเ่ด ้

เดรั้บการประมนิ risk factor 

ละปรับปลีย่นพฤตกิรรมตาม

หลัก3อ 3ส ละมSีelf care )

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยความ

ดันลหติสงู฿นพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 2.฿หค้วามรู้ละ

สขุศกึษาถงึวธิกีาร

ปรับปลีย่นพฤตกิรรมที่

ถกูตอ้ง฿นการควบคมุระดับ

ความดันลหติสงู฿นรา่งกาย

ของตนอง

ผูป่้วย HT 

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า

SE. ผูป่้วย CKD ทีม่อีัตราการลดลง

ของ eGFR<4 

ml/min/1.73m2/yพิม่ข ึน้ 

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย CKD 

 ฿นพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ 2.฿ห ้

ความรู้ละสขุศกึษาถงึ

วธิกีารปรับปลีย่นพฤตกิรรม

ทีถ่กูตอ้ง

ผูป่้วย CKD 

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า

SE. ผูป่้วย DM/HTคัดกรอง CKD    1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย 

DM/HT ฿นพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ

 3.คัดกรองละคน้หารคเต

รือ้รังดยการตรวจทาง

หอ้งปฏบิัตกิาร  3.฿หค้วามรู ้

ละสขุศกึษาถงึวธิกีาร

ปรับปลีย่นพฤตกิรรมที่

ถกูตอ้ง฿นการป้องกันตนอง

จากการกดิภาวะทรกซอ้น

ทางเต

ผูป่้วย DM/ 

HT ฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ผูป่้วย CKD Stage 3-4 เดรั้บ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรมละเดรั้บ

การตดิตามหลังจากการ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรม.

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย  CKD

  ฿นพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ  2.฿ห ้

ความรู้ละสขุศกึษาถงึ

วธิกีารปรับปลีย่นพฤตกิรรม

ทีถ่กูตอ้ง฿นการป้องกัน

ตนองจากการกดิ

ภาวะทรกซอ้นทางเต

ผูป่้วย CKD

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า

SE. ผูป่้วยมะร็งล าเส ้เดรั้บการ

ตดิตามละตรยีมความพรอ้ม 

พือ่฿หเ้ดรั้บการ ผา่ตัด รังสรัีกษา 

คมบี าบัด ตามกณฑท์ีก่ าหนด )

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย

รคมะร็งล า฿ส฿้นพืน้ที ่ 2.

ออกยีย่มบา้นดยทมีสห

วชิาชพี พือ่นะนการดูล

ตนองละตรยีมความพรอ้ม

฿นการขา้รับการรักษาละ฿ห ้

คมบี าบัด  3.฿หค้ านะน า

กญ่าต฿ินการดูลสภาพ

จติ฿จของผูป่้วย

ผูป่้วย 

รคมะร็ง

ล า฿ส฿้นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า

SE. ผูป่้วยมะร็งตา้นม เดรั้บการ

ตดิตามละตรยีมความพรอ้ม 

พือ่฿หเ้ดรั้บการ ผา่ตัด รังสรัีกษา 

คมบี าบัด ตามกณฑท์ีก่ าหนด

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย

รคมะร็งตา้นม฿นพืน้ที ่ 2.

ออกยีย่มบา้นดยทมีสห

วชิาชพี พือ่นะนการดูล

ตนองละตรยีมความพรอ้ม

฿นการขา้รับการรักษาละ฿ห ้

คมบี าบัด  3.฿หค้ านะน า

กญ่าต฿ินการดูลสภาพ

จติ฿จของผูป่้วย

ผูป่้วย 

รคมะร็ง

ตา้นม฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า

SE. ผูป่้วยมะร็งปากมดลกู เดรั้บการ

ตดิตามละตรยีมความพรอ้ม 

พือ่฿หเ้ดรั้บการ ผา่ตัด รังสรัีกษา 

คมบี าบัด ตามกณฑท์ีก่ าหนด

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย

รคมะร็งปากมดลกู฿นพืน้ที ่

 2.ออกยีย่มบา้นดยทมีสห

วชิาชพี พือ่นะนการดูล

ตนองละตรยีมความพรอ้ม

฿นการขา้รับการรักษาละ฿ห ้

คมบี าบัด  3.฿หค้ านะน า

กญ่าต฿ินการดูลสภาพ

จติ฿จของผูป่้วย

ผูป่้วย 

รคมะร็ง

ปากมดลกุ

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า

SE. พัฒนาหอ้งฉุกฉนิคณุภาพ 

รงพยาบาล  6 หง่

 -

SE. ผูป่้วยยาสพตดิ ทีเ่ดรั้บการคัด

กรองป็นผู฿้ช ้ผู้สพ ละผูต้ดิยา

สพตดิ ทกุคน

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยยา

สพตดิ฿นพืน้ที่

ผูป่้วยยาสพ

ตดิ฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า

SE. จ านวนผูป่้วยกลุม่สีย่งกอ่ความ

รนุรงทีเ่ดรั้บการประมนิ การบา

บัดรักษาละเดรั้บการจ าหน่าย

ทัง้หมด฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  รอป้าหมายจากกระทรวง

 - รพ.สต.หวัป่า

SE. จ านวนผูป่้วยยาสพตดิทีเ่ดรั้บ

การบ าบัดดูลดย฿ชช้มุชนป็น

ศนูยก์ลาง (CBTx) ตามป้าหมาย

ทีก่ าหนด

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยยา

สพตดิ฿นพืน้ที ่2.฿หส้ขุ

ศกึษาละความรุ้ก่ยาวชน

฿นพืน้ที่

ผูป่้วยยาสพ

ตดิ฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. อัตราความส าร็จของการรักษา

วัณรคปอดราย฿หม่พิม่ขึน้

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยวัณ

รคปอด฿นพืน้ที ่2.ตดิตาม

การรักษาละการกนิยาของ

ผูป่้วยวัณรคอยา่ง฿กลช้ดิ 3.

฿หค้ านะน ากับผูส้ัมผัสรว่ม

บา้นของผูป่้วย พือ่ป็นการ

วงจรตัดการพรก่ระจายของ

ชือ้รค

ผูป่้วยวัณ

รคปอดราย

฿หม฿่นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า

SE. การ฿ชย้าอยา่งสมหตผุล (RDU) 

฿นรงพยาบาล ละรงพยาบาล

สง่สรมิสขุภาพต าบลทกุหง่

1.จัดท าหลักกณฑ์ละนว

ทางการ฿ชย้าปฏชิวีนะอยา่ง

สมหตสุมผลละยดึป็น

หลักนวทางปฏบิัติดยีวกัน 

2.

ผูป่้วยนอก

ทัง้หมด฿นปี

งบประมาน

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า

SE. รงพยาบาลท่ัวเปมรีะบบจัดการ

การดือ้ยาตา้นจลุชพีอยา่งบรูณา

การ (AMR)  ละการตดิชือ้ดือ้ยา

฿นกระสลอืลดลง 7.5%จากปี

ปฏทินิ 61

 - รพ.สต.หวัป่า

SE. รงพยาบาลท่ัวเปมคีลนิกิการ

฿หบ้รกิารกัญชาทางการพทย์

ผสมผสานพทย์ผนปัจจบุันละ

พทย์ผนเทย

 - รพ.สต.หวัป่า

SE. ผนงานที ่1 

พัฒนาคณุภาพ

บรกิารตาม

มาตรฐานที่

ก าหนด

ผูป่้วยรคบาหวานทีค่วบคมุ

ระดับน ้าตาลเดด้ีพิม่ข ึน้

2. ลดความพกิารละ

ภาวะทรกซอ้น รคทีส่ าคัญ(บา

หวาน,ความดัน,ยาสพตดิ,วัณรค

,เต,มะร็ง)

1.น านวทางปิงปองจราจร 7

 ส ีวชิัย มดล มา

ประยกุต฿์ช฿้นการจ านก

ผูป่้วยละสง่สรมิกจิกรรม฿ห ้

ความรู ้

2.฿หค้วามรูผู้ป่้วยรายบคุคล 

ตัง้ตจ่ดุซกัประวัต ิพบพทย์

 ตะ๊นัดหมายผูป่้วย

3..฿หค้วามรูผู้ป่้วยรายบคุคล

ดยทมีสหวชิาชพี

4.กรณีผูป่้วยสีดง FBS 

≥183 mg% หรอื Hba1c ≥

 8ระดับความดันลหติ ≥ 

180/≥110mmHg ละ

ผูป่้วยทีม่ภีาวะทรกซอ้น 

ตดิตามยีย่มบา้นบบสห

วชิาชพี

5. ด านนิครงการธนาคาร

ครือ่งวัดความดัน ละครือ่ง

จาะน ้าตาล฿นลอืด

ผูป่้วย

บาหวาน

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

พจนีย์ รพ.สงิหบ์รุี
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ผูป่้วยบาหวานเดรั้บการตรวจ 

HbA1cอยา่งนอ้ย 2 ครัง้ตอ่ปี  

(กลุม่ป้าหมาย ผูป่้วย

รคบาหวานทัง้หมด จ านวน ….

คน)

1. เดรั้บการตรวจ HbA1C   

2 ครัง้/ปี

2.น านวทางปิงปองจราจร 7

 ส ีวชิัย มดล มา

ประยกุต฿์ช฿้นการจ านก

ผูป่้วยละสง่สรมิกจิกรรม฿ห ้

ความรู ้

3.฿หค้วามรูผู้ป่้วยรายบคุคล 

ตัง้ตจ่ดุซกัประวัต ิพบพทย์

 ตะ๊นัดหมายผูป่้วย

4..฿หค้วามรูผู้ป่้วยรายบคุคล

ดยทมีสหวชิาชพี     

5.กรณีผูป่้วยสีดง FBS 

≥183 mg% หรอื Hba1c ≥

 8ระดับความดันลหติ ≥ 

180/≥110mmHg ละ

ผูป่้วยทีม่ภีาวะทรกซอ้น 

ตดิตามยีย่มบา้นบบสห

วชิาชพี  

6.ด านนิครงการธนาคาร

ครือ่งวัดความดัน ละครือ่ง

จาะน ้าตาล฿นลอืด

ผูป่้วยDMที่

ควบคมุ

น ้าตาลเดเ้มด่ี

เม฿่ชง้บประมาณ  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

พจนีย์ รพ.สงิหบ์รุี

2 โครงการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมใน

ผูป่้วยเบาหวาน

และความดัน

โลหติสงู

เครอืขา่ยระบบ

บรกิารสขุภาพ

อ าเภอเมอืง

สงิหบ์รุี

1. เพือ่ป้องกันการเกดิ

ภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วย 

DM/HT 

2.ผูป่้วยโรคDM/ HT มี

พฤตกิรรมสขุภาพทีถ่กูตอ้งดว้ย

 HL ตามหลัก 3อ3ส

3. ผูป่้วยโรคDM/HT มผีล 

HbA1C / BP/ภาวะแทรกซอ้น

 ปกตเิพิม่ขึน้

1.รอ้ยละของผูป่้วย DM /HT มี

ความรูแ้ละพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม

ตามหลัก 3อ3ส เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 90

2.รอ้ยละของผูป่้วยโรค DM/HT 

มผีล HbA1C / BP/ 

ภาวะแทรกซอ้น  อยูใ่นเกณฑป์กติ

3.รอ้ยละของผูป่้วยไดรั้บการ

ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอ้นตาม

เกณฑ ์(ทางตา ไต CVD Risk ) 

รอ้ยละ 100

1. จัดกจิกรรมใหค้วามรูเ้รือ่ง

ทักษะในการประเมนิความ

รอบรูด้ว้ยหลัก HL ใน

เจา้หนา้ที่

2. ด าเนนิการเชงิรกุในการ

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมโดยใช ้

 Health Literacy ตามหลัก 

3อ3ส

3.ผูป่้วยโรค DM/HT ไมเ่กดิ

ภาวะแทรกซอ้น

4. ปฏบิัตติามCPGการดแูล

ผูป่้วยDM,HT มรีะบบ

consult และระบบRefer 

in/out

1.ผูป่้วยโรค 

DM ควบคมุ

ระดับน ้าตาล

ไดด้ ีเพิม่ข ึน้

รอ้ยละ 10 

(1,929คน)

ปี 2562  

1,520 

(33.21%)

ปี 2563  

1,929 

(43.21%)

2. ผูป่้วยโรค

 HT ควบคมุ

ความดัน

โลหติสงูไดด้ี

 เพิม่ข ึน้รอ้ย

ละ 15  

(6,301คน)

8,230 ไมใ่ชง้บประมาณ 0 0 1 

ตลุาคม

 62 - 

30 

กันยายน

 63

นางพจนีย ์

 ธนัค

รสมบัติ

ทมีเมอืงสงิห์

 4

(กลุม่งาน

เวชกรรม

สังคม)

SE. การบ าบัดรักษา

และฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู ้

เสพ/ผูต้ดิยาเสพ

ตดิ จังหวัด

สงิหบ์รุ ีปี 2563

1.เพือ่ใหผู้ป่้วยยาเสพตดิไดรั้บ

การบ าบัดรักษาครบขัน้ตอน

และตดิตามดแูลหลังบ าบัด

ครบ7ครัง้ ใน 1 ปี

1.รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิเขา้

รับการบ าบัดรักษา และตดิตาม

ดแูลอยา่งตอ่เนือ่ง 1ปี(Retention

 Rate) 

1.พัฒนาระบบการ

บ าบัดรักษายาเสพตดิใหไ้ด ้

คณุภาพ ในรพ.สต.

2.ประชมุชีแ้จงภาคเีครอืขา่ย

ในการดแูลรว่มกัน

3.จัดท าระบบการสง่ตอ่

ชว่ยเหลอืสูช่มุชน

4.บันทกึขอ้มลูระบบ บสต.

ตามเวลา

ผูป่้วยที่

บ าบัดครบใน

ปี62

20 คน  - ส านักง

านป

ลัด

กระทรว

งสา

ธารณ

สขุ

พัชราภรณ์ 

 ไลท้อง

รพ.สงิหบ์รุี
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. 2 2.เพือ่เป็นการเฝ้าระวังการเกดิ

อันตรายจากการใชย้าเสพตดิ

2.รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิกลุม่

เสีย่งกอ่ความรนุแรงไดรั้บการ

ประเมนิ บ าบัดรักษาและตดิตาม

ดแูลชว่ยเหลอืตามระดับความ

รนุแรงอยา่งตอ่เนือ่ง

1.พัฒนาการตดิตามการ

ชว่ยเหลอืและสง่ตอ่

2.น าผูป่้วยยาเสพตดิเขา้รับ

การบ าบัดรักษาและพบ

จติแพทยรั์บยาตอ่เนือ่ง

3.สง่ขอ้มลูคนืชมุชนเพือ่การ

ดแูลตอ่เนือ่ง

ผูป่้วยทีม่ี

อาการทาง

จติและไดรั้บ

การบ าบัด

พบจติแพทย์

25 คน  - ส านักง

านป

ลัด

กระทรว

งสา

ธารณ

สขุ

พัชราภรณ์ 

 ไลท้อง

รพ.สงิหบ์รุี

SE. 2 การบ าบัดรักษา

และฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู ้

เสพ/ผูต้ดิยาเสพ

ตดิ จังหวัด

สงิหบ์รุ ีปี 2563

3.พือ่สนับสนุน฿หช้มุชน

สามารถชว่ยหลอืผูป่้วยตดิยา

สพตดิ

3. ผูป่้วยยาสพตดิขา้รับการ

บ าบัดดูลดย฿ชช้มุชนป็น

ศนูยก์ลาง (CBTx) ระดับต าบล

1.สรา้งระบบการบัดบัดทีม่ี

คณุภาพ฿นต าบล             

2.ประชมุชี้จงผูน้ าชมุชน

ครอืขา่ยชมุชน฿นการคน้หา

กลุม่ป้าหมายขา้สูร่ะบบ

บ าบัด                    3.

สนับสนุน/ป็นพี่ลีย้ง฿นการ

บ าบัดรักษา฿นชมุชน

4. บ าบัดบบ CBTx 16 ครัง้

ละตดิตามตอ่นือ่ง 7 ครัง้฿น

 1 ปีดยทมีชมุชน5.

บ าบัดรักษา฿นคลนิกิยาสพ

ตดิรงพยาบาลสงิหบ์รุี

฿นชมุชนกลุม่

สีย่ง อ าภอ

มอืง

คบสอ.

มอืง

สงิหบ์รุี

1.คา่อาหาร

กลางวัน อาหาร

วา่งละครือ่งดืม่

ส าหรับคณะ

ท างนภาคี

ครอืขา่ย คบสอ

มอืงสงิหบ์รุ2ี0 

คน x2 ครัง้x120

บาทป็นงนิ4800

 บาท

2.คา่อาหาร

กลางวัน อาหาร

วา่งละครือ่งดืม่

ส าหรับผูป่้วย 20

 คน x16 ครัง้

x120บาทป็น

งนิ38400 บาท

3.คา่อาหาร

กลางวัน อาหาร

วา่งละครือ่งดืม่

ส าหรับทมีชมุชน

ละผูบ้ าบัด 15 

คน x16 ครัง้

128,200        งบประม

าณยา

สพตดิ

 ปี63 

สสจ.

สงิหบ์รุี

ต.ค.63

 -ก.ย.63

    128,200 คบสอ.

มอืง

สงิหบ์รุี

รพ.สงิหบ์รุ ี

สสอ.มอืง

สงิหบ์รุ ีรพ.

สต.ทกุหง่

4.คา่อาหาร

กลางวัน อาหาร

วา่งละครือ่งดืม่

ส าหรับผูป่้วย 

ตัวทนครอบครัว

 ทมีชมุชนจ านวน

55 คนx1ครัง้

x120 บาทป็น

งนิ6600 บาท   

5.คา่วทิยากรกลุม่

 4 กลุม่ x 4 

ชัว่มงx600 บาท

ป็นงนิ 9600 

บาท   6.คา่

จัดท าสือ่การ

รยีนรู ้20000บาท

7.คา่วัสด฿ุนการ

ด านนิกจิกรรม 

20000 บาท

238



(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

5. จัดซือ้ชดุตรวจปัสสาวะ

บือ้งตน้ ชดุตรวจยาบา้/

กัญชา

100 

คน

18,463 งบประม

าณยา

สพตดิ

 ปี63 

สสจ.

สงิหบ์รุี

ต.ค.63

 -ก.ย.63

18,463 คบสอ.

มอืง

สงิหบ์รุี

รพ.สงิหบ์รุ ี

สสอ.มอืง

สงิหบ์รุ ีรพ.

สต.ทกุหง่

SE. ผูป่้วยทีไ่ดรั้บการ

วนิจิฉัยคา่เป็น

มะเร็งล าไส ้

มะเร็งเตา้นม 

มะเร็งปากมดลกู

ไดรั้บการรักษา

ภายในระยะเวลา

ทีก่ าหนด

 - ลดระยะเวลาการรอคอย 1. ผูป่้วยมะเร็งล าไส ้ไดรั้บการ

รักษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

≥ รอ้ยละ 90

 -ผูป่้วยมะเร็งเตา้นม ไดรั้บการ

รักษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

≥รอ้ยละ 90

ผูป่้วยมะเร็งปากมดลกูไดรั้บการ

รักษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

≥รอ้ยละ 90

1. ผูป่้วยมะเร็งทีไ่ดรั้บการ

ผา่ตัดและท า biogy นัดฟัง

ผลภายใน 2 สัปดาหแ์ละ

ไดรั้บการผา่ตัดภายใน4

สัปดาหนั์บจากวันวนิจิฉัย

2. นัดผูป่้วยรักษาโดยการให ้

เคมภึายใน 6 สัปดาห์

3. ผูป่้วยทีไ่ดรั้บการสง่ตอ่

เพือ่ใหเ้คม/ีรังสรัีกษาใหม้กีาร

เตรยีมความพรอ้มโดยใช ้

ระบบfaest traet เพือ่ใหไ้ด ้

การรักษาภายใน 6 สัปดาห์

4. มกีารตดิตามขอ้มลูผูป่้วย

เพือ่กระตุน้และใหก้ าลังใจ

5. น าขอ้มลูมารวเิคราะห์

และพัฒนา

ไมใ่ชง้บประมาณ  -  - ตค.62-

กย.63

 ทมี Service

 Plan

สาขามะร็ง

รพ.สงิหบ์รุี

SE. 2. พัฒนาระบบ

การใชย้าอยา่งสม

เหตผุล

1.เพือ่ความปลอดภัยจากการ

ใชย้าและลดคา่ใชจ้า่ยดา้นยา

ทีไ่มจ่ าเป็น

1.รพ.ผา่นเกณฑก์ารใชย้าอยา่ง

สมเหตสุมผล

1.สนับสนุนการใชย้า

สมนุไพรแทนยาแผนปัจจบุัน

2.ก าชับตดิตามการสัง่ใชย้า

ใหต้รงตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ในผูป่้วยโรคตดิเชือ้และใน

ผูป่้วยกลุม่พเิศษ

(CKD,Pregnancy , สงูอาย)ุ

3.เฝ้าระวังความปลอดภัย

ดา้นยาและการกระจายยา

antibiotic ,NSAIDs ในรา้น

ยาและชมุชน

1.ผูป่้วยทีม่า

รับบรกิารใน

รพ.2.รา้นช า

และชมุชนใน

เขตเมอืง

 -  -  -  -  - คกก 

RDU-AMR

รพ.สงิหบ์รุี

SE. 2.เพือ่ลดการเกดิเชือ้ดือ้ยา

และลดการป่วยจากเชือ้ดือ้ยา

2.รพ.มรีะบบการจัดการเชือ้ดือ้ยา

ตา้นจลุชพีอยา่งบรูณาการ

1.จัดท าLab alert แจง้

ผูเ้กีย่วขอ้งภายใน24ชัว่โมง

หลังรายงานผล2.ปรับเกณฑ์

การประเมนิการสัง่ใชย้า

ปฏชิวีนะใหค้รอบคลมุมากขึน้

3.มรีะบบAutomatic stopยา

ปฏชิวีนะ4.มกีารเฝ้าระวังการ

ตดิเชือ้แทรกซอ้นในรพ.

5.ส ารวจอัตราชกุการตดิเชือ้

ในรพ.

 -  -  -  -  - คกก 

RDU-AMR

รพ.สงิหบ์รุี
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. 3. การจัดตัง้

คลนิกิให ้

ค าปรกึษากัญชา

ทางการแพทย์

โดยสหวชิาชพีที่

ผา่นการอบรม

หลักสตูร

กระทรวง

สาธารณสขุ

1.เพือ่ใหผู้ป่้วยไดรั้บความรู ้

ความเขา้ใจเกีย่วกับกัญชาทาง

การแพทยท์ีถ่กูตอ้งและท าให ้

ประชาชนเลอืกใชก้ัญชาอยา่ง

ถกูตอ้งตามขอ้บง่ใชท้ีม่หีลัก

ฐานรองรับชัดเจน

2.รองรับการจัดตัง้กัญชาคลนิกิ

ในอนาคต

จ านวนผูป่้วยทีส่นใจและเขา้มา

รับบรกิารการใหค้ าปรกึษาทีค่ลนิกิ

การใหค้ าปรกึษากับผูป่้วยที่

มคีวามสนใจในการเลอืกใช ้

กัญชาทางการแพทย ์โดยมี

แพทยแ์ผนปัจจบุัน แพทย์

แผนไทย เภสัชกร และ 

พยาบาล ในการตอบขอ้

ซกัถามและเผยแพรค่วามรูท้ี่

ถกูตอ้ง

1.บคุลากร

ทาง

การแพทย์

2.ผูป่้วยทีม่า

รับบรกิาร

3.ประชาชน

ท่ัวไป

 - 13.30-1

5.00 

ทกุวัน

จันทร์

แพทย์

แผน

ปัจจบุัน

แพทย์

แผนไทย

เภสัชกร

พยาบาล

ทีผ่า่นการ

อบรม

รพ.สงิหบ์รุี

SE. 2. ลด

ความ

พกิารและ

ภาวะแทรก

ซอ้น โรค

ทีส่ าคัญ

(เบาหวาน

,ความดัน

,ยาเสพตดิ

,วัณโรค

,ไต,มะเร็ง)

8. 

โครงการ

พัฒนา

ระบบริ

การ

โรคตดิต่

อ โรค

อบัุติ

ใหม ่

และ

โรค

อบัุตซิ ้า

(สธ.)

อัตราความส าเร็จ

ของการรักษาวัณ

โรคปอดรายใหม่

เพิม่ข ึน้

8. ครงการ

พัฒนาระบบรกิาร

รคตดิตอ่ รค

อบุัต฿ิหม ่ละ

รคอบุัตซิ ้า(สธ.)

1.พือ่฿หผู้ต้ดิชือ้วัณรคละ

ผูป่้วยวัณรคขา้ถงึระบบ

บรกิารสขุภาพ฿นดา้นการตรวจ

วนิจิฉัย

ป้องกัน ดูลรักษาทีเ่ด ้

มาตรฐานละรักษาหายรักษา

ครบ

2.พือ่พัฒนามาตรฐานระบบ

บรกิารสขุภาพ฿นการตรวจ

วนิจิฉัย ป้องกัน ดูลรักษาผูต้ดิ

ชือ้วัณ

รคละผูป่้วยวัณรคของ

สถานบรกิารสาธารณสขุ

3. ลดการพรก่ระจายชือ้ ตัด

วงจรการพรก่ระจายชือ้สู่

ครอบครอบครัว ชมุชน

4. พือ่ป้องกันปัญหาวัณรค

ดือ้ยาหลายขนาน (MDR-XDR

 TB)

5. พือ่ลดอัตราการตายของ

ผูป่้วย

อัตราความส าร็จของการรักษา

วัณรคปอดราย฿หม่พิม่ขึน้

1. มทีะบยีนผูป่้วยวัณรค

ราย฿หมท่ีข่ ึน้ทะบยีน฿นเตร

มาสที ่1/63

2. ขอทีอ่ยู่ละบอร์

ทรศัพทผ์ูป่้วยทกุครัง้ทีม่า

ตามนัดคลนิกิวัณรค พือ่

การตดิตามละตรวจสอบการ

รักษา

3. การก ากับตดิตามการกนิ

ยา (DOT) ละตดิตามยีย่ม

บา้นทกุราย฿นพืน้ที ่รวมทัง้

ประสานสง่ตอ่ผูป่้วยเปยัง

พืน้ที ่ (MDR / XDR ดย

จา้หนา้ที)่

4. ตรวจสอบการกนิยา ละ

ซองยา จากการทีผู่ป่้วยมา

รับการรักษาตามนัดทีค่ลนิกิ

วัณรค

5. ตดิตามผูส้ัมผัสรครว่ม

บา้นมาท าการคัดกรองดว้ยวธิี

อกซรยป์อด พือ่ตัดวงจร

การผก่ระจายชือ้

6. ฿หค้ านะน าการกนิยา 

ผูป่้วยวัณ

รคปอดราย

฿หม่

22 เม฿่ชง้บประมาณ 0 0 1 

ตลุาคม

 62 - 

30 

กันยายน

 63

0 นายทพ

รังสรรค ์

จันทร์จม่

 ละนาง

ตวงทพิย ์

 ศกุระจันทร์

คลนิกิวัณ

รค ละ

กลุม่งาน

วชกรรม

สังคม

SE. 2. ลดความพกิาร

ละภาวะทรกซอ้น

 รคทีส่ าคัญ(บา

หวาน,ความดัน,ยา

สพตดิ,วัณรค,เต,

มะร็ง)

ผูป่้วยรคบาหวานทีค่วบคมุ

ระดับน ้าตาลเดด้ีพิม่ข ึน้

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย

บาหวาน฿นพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 

2.ด านนิการจัดการอบรม฿ห ้

ความรู้ละสขุศกึษาถงึ

วธิกีารปรับปลีย่นพฤตกิรรม

ทีถ่กูตอ้ง฿นการควบคมุระดับ

น ้าตาล฿นรา่งกาย

3.ประมนิผลการจัดการอบรม

 ละประมนิผลการ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรมฯ 

จ านวน 2 ครัง้/ปี

ผูป่้วย DM 

฿นพืน้ที่

1.คา่อาหารวา่ง /

ครือ่งดืม่ อาหาร

กลางวัน 

2.คา่ตอบทน

วทิยากร

3.คา่ป้าย

ประชาสัมพันธฯ์

          37,000 งบประม

าณ

จาก

กองทนุ

ต าบล

หวัเผ ่

(สป.สช

.)

ต.ค.

62-

ก.ย.63

จ.อ.ชค

ชัย คงสม

บญุ

รพ.สต.หวัเผ่
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ผูป่้วยบาหวานเดรั้บการตรวจ 

HbA1cอยา่งนอ้ย 2 ครัง้ตอ่ปี  

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย

บาหวาน฿นพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 

2.จาะ HbA1c ฿นผูป่้วย

บาหวาน ปีละ 2 ครัง้

3.฿หค้วามรู้ละสขุศกึษาถงึ

วธิกีารปรับปลีย่นพฤตกิรรม

ทีถ่กูตอ้ง฿นการควบคมุระดับ

น ้าตาล฿นรา่งกาย

ผูป่้วย DM 

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

จ.อ.ชค

ชัย คงสม

บญุ

รพ.สต.หวัเผ่

SE. ผูป่้วยรคบาหวาน ทีค่วบคมุ

ระดับน ้าตาลเดเ้มด่ ีเดรั้บการ

ประมนิ risk factor ละ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรมตามหลัก3อ

3ส ละมSีelf care มากกวา่รอ้ย

ละ 80

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย

บาหวาน฿นพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 

2.฿หค้วามรู้ละสขุศกึษาถงึ

วธิกีารปรับปลีย่นพฤตกิรรม

ทีถ่กูตอ้ง฿นการควบคมุระดับ

น ้าตาล฿นรา่งกายของตนอง

ผูป่้วย DM 

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

จ.อ.ชค

ชัย คงสม

บญุ

รพ.สต.หวัเผ่

SE. ผูป่้วยรคความดันลหติสงูเดรั้บ

การตรวจวัดความดันลหติ  2 

ครัง้ตอ่ปี 

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยความ

ดันลหติสงู฿นพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 

2.วัดความดันลหติ฿นกลุม่

ผูป่้วยรคความดันลหติสงู 

 ปีละ 2 ครัง้ 

3.฿หค้วามรู้ละสขุศกึษาก่

ผูป่้วยละ ทมี อสม.฿นพืน้ที่

 ถงึวธิกีารปรับปลีย่น

พฤตกิรรมทีถ่กูตอ้ง฿นการ

ควบคมุระดับความดันดลหติ

฿นรา่งกาย

ผูป่้วย HT 

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

จ.อ.ชค

ชัย คงสม

บญุ

รพ.สต.หวัเผ่

SE. ผูป่้วยรคความดันลหติสงูที่

ควบคมุความดันลหติเมเ่ด ้

เดรั้บการประมนิ risk factor 

ละปรับปลีย่นพฤตกิรรมตาม

หลัก3อ 3ส ละมSีelf care )

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยความ

ดันลหติสงู฿นพืน้ทีท่ี่

รับผดิชอบ 

2.฿หค้วามรู้ละสขุศกึษาถงึ

วธิกีารปรับปลีย่นพฤตกิรรม

ทีถ่กูตอ้ง฿นการควบคมุระดับ

ความดันลหติสงู฿นรา่งกาย

ของตนอง

ผูป่้วย HT 

฿นพืน้ที่

฿ชร้ว่มกับกลุม่

รคบาหวานฯ

 - ต.ค.

62-

ก.ย.63

จ.อ.ชค

ชัย คงสม

บญุ

รพ.สต.หวัเผ่

SE. ผูป่้วย CKD ทีม่อีัตราการลดลง

ของ eGFR<4 

ml/min/1.73m2/yพิม่ข ึน้ 

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย CKD 

 ฿นพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ 

2.฿หค้วามรู้ละสขุศกึษาถงึ

วธิกีารปรับปลีย่นพฤตกิรรม

ทีถ่กูตอ้ง

ผูป่้วย CKD 

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

จ.อ.ชค

ชัย คงสม

บญุ

รพ.สต.หวัเผ่
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ผูป่้วย DM/HTคัดกรอง CKD    1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย 

DM/HT ฿นพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ 

2.คัดกรองละคน้หารคเต

รือ้รังดยการตรวจทาง

หอ้งปฏบิัตกิาร  

3.฿หค้วามรู้ละสขุศกึษาถงึ

วธิกีารปรับปลีย่นพฤตกิรรม

ทีถ่กูตอ้ง฿นการป้องกัน

ตนองจากการกดิ

ภาวะทรกซอ้นทางเต

ผูป่้วย DM/ 

HT ฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ม.ีค.63

จ.อ.ชค

ชัย คงสม

บญุ

รพ.สต.หวัเผ่

SE. ผูป่้วย CKD Stage 3-4 เดรั้บ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรมละเดรั้บ

การตดิตามหลังจากการ

ปรับปลีย่นพฤตกิรรม.

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย  CKD

  ฿นพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ  

2.฿หค้วามรู้ละสขุศกึษาถงึ

วธิกีารปรับปลีย่นพฤตกิรรม

ทีถ่กูตอ้ง฿นการป้องกัน

ตนองจากการกดิ

ภาวะทรกซอ้นทางเต

ผูป่้วย CKD

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

จ.อ.ชค

ชัย คงสม

บญุ

รพ.สต.หวัเผ่

SE. ผูป่้วยมะร็งล าเส ้เดรั้บการ

ตดิตามละตรยีมความพรอ้ม 

พือ่฿หเ้ดรั้บการ ผา่ตัด รังสรัีกษา 

คมบี าบัด ตามกณฑท์ีก่ าหนด )

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย

รคมะร็งล า฿ส฿้นพืน้ที ่ 2.

ออกยีย่มบา้นดยทมีสห

วชิาชพี พือ่นะนการดูล

ตนองละตรยีมความพรอ้ม

฿นการขา้รับการรักษาละ฿ห ้

คมบี าบัด  3.฿หค้ านะน า

กญ่าต฿ินการดูลสภาพ

จติ฿จของผูป่้วย

 - รพ.สต.หวัเผ่

SE. ผูป่้วยมะร็งตา้นม เดรั้บการ

ตดิตามละตรยีมความพรอ้ม 

พือ่฿หเ้ดรั้บการ ผา่ตัด รังสรัีกษา 

คมบี าบัด ตามกณฑท์ีก่ าหนด

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย

รคมะร็งตา้นม฿นพืน้ที่

2.ออกยีย่มบา้นดยทมีสห

วชิาชพี พือ่นะนการดูล

ตนองละตรยีมความพรอ้ม

฿นการขา้รับการรักษาละ฿ห ้

คมบี าบัด  

3.฿หค้ านะน ากญ่าต฿ิน

การดูลสภาพจติ฿จของผูป่้วย

ผูป่้วย 

รคมะร็ง

ตา้นม฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสุ

กัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.สต.หวัเผ่
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ผูป่้วยมะร็งปากมดลกู เดรั้บการ

ตดิตามละตรยีมความพรอ้ม 

พือ่฿หเ้ดรั้บการ ผา่ตัด รังสรัีกษา 

คมบี าบัด ตามกณฑท์ีก่ าหนด

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วย

รคมะร็งปากมดลกู฿นพืน้ที ่ 

2.ออกยีย่มบา้นดยทมีสห

วชิาชพี พือ่นะนการดูล

ตนองละตรยีมความพรอ้ม

฿นการขา้รับการรักษาละ฿ห ้

คมบี าบัด  

3.฿หค้ านะน ากญ่าต฿ิน

การดูลสภาพจติ฿จของผูป่้วย

ผูป่้วย 

รคมะร็ง

ปากมดลกุ

฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสุ

กัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.สต.หวัเผ่

SE. พัฒนาหอ้งฉุกฉนิคณุภาพ 

รงพยาบาล  6 หง่

 - รพ.สต.หวัเผ่

SE. ผูป่้วยยาสพตดิ ทีเ่ดรั้บการคัด

กรองป็นผู฿้ช ้ผู้สพ ละผูต้ดิยา

สพตดิ ทกุคน

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยยา

สพตดิ฿นพืน้ที่

ผูป่้วยยาสพ

ตดิ฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

จ.อ.ชค

ชัย คงสม

บญุ

รพ.สต.หวัเผ่

SE. จ านวนผูป่้วยกลุม่สีย่งกอ่ความ

รนุรงทีเ่ดรั้บการประมนิ การบา

บัดรักษาละเดรั้บการจ าหน่าย

ทัง้หมด฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  รอป้าหมายจากกระทรวง

 - รพ.สต.หวัเผ่

SE. จ านวนผูป่้วยยาสพตดิทีเ่ดรั้บ

การบ าบัดดูลดย฿ชช้มุชนป็น

ศนูยก์ลาง (CBTx) ตามป้าหมาย

ทีก่ าหนด

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยยา

สพตดิ฿นพืน้ที ่2.฿หส้ขุ

ศกึษาละความรุ้ก่ยาวชน

฿นพืน้ที่

ผูป่้วยยาสพ

ตดิ฿นพืน้ที่

 - รพ.สต.หวัเผ่

SE. อัตราความส าร็จของการรักษา

วัณรคปอดราย฿หม่พิม่ขึน้

1.จัดท าทะบยีนผูป่้วยวัณ

รคปอด฿นพืน้ที ่

2.ตดิตามการรักษาละการ

กนิยาของผูป่้วยวัณรคอยา่ง

฿กลช้ดิ

3.ตดิตามผลขา้งคยีงของ

การกนิยา 

4.คน้หาละ฿หค้ านะน ากับ

ผูส้ัมผัสรครว่มบา้นของ

ผูป่้วย พือ่ป็นการวงจรตัด

การพรก่ระจายของชือ้รค

ผูป่้วยวัณ

รคปอดราย

฿หม฿่นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

จ.อ.ชค

ชัย คงสม

บญุ

รพ.สต.หวัเผ่

SE. การ฿ชย้าอยา่งสมหตผุล (RDU) 

฿นรงพยาบาล ละรงพยาบาล

สง่สรมิสขุภาพต าบลทกุหง่

1.จัดท าหลักกณฑ์ละนว

ทางการ฿ชย้าปฏชิวีนะอยา่ง

สมหตสุมผลละยดึป็น

หลักนวทางปฏบิัติดยีวกัน

ผูป่้วยนอก

ทัง้หมด฿นปี

งบประมาน

 - รพ.สต.หวัเผ่

SE. รงพยาบาลท่ัวเปมรีะบบจัดการ

การดือ้ยาตา้นจลุชพีอยา่งบรูณา

การ (AMR)  ละการตดิชือ้ดือ้ยา

฿นกระสลอืลดลง 7.5%จากปี

ปฏทินิ 61

 - รพ.สต.หวัเผ่
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. รงพยาบาลท่ัวเปมคีลนิกิการ

฿หบ้รกิารกัญชาทางการพทย์

ผสมผสานพทย์ผนปัจจบุันละ

พทย์ผนเทย

 - รพ.สต.หวัเผ่

SE. แผนงานที่

 2

ลดความ

แออัด

และลด

ระยะเวลา

รอคอย

3. ลดความแออัด 

และลดระยะ

เวลารอคอย

หน่วยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืขา่ย

หน่วยบรกิารปฐมภมูใินพืน้ที ่

จ านวน 20 ทมี

 - PCC มอืง

สงิห ์1

SE. ผูป่้วย กลุม่เป้าหมายทีไ่ดรั้บการ

ดแูลจาก

อสม. หมอประจ าบา้นมคีณุภาพ

ชวีติทีด่(ีผูป่้วยตดิบา้นตดิเตยีง ผู ้

พกิาร/ผูด้อ้ยโอกาสทีม่ภีาวะ

พึง่พงิ) 

1.อสม.ไดรั้บการอบรมใน

การฟ้ืนฟคูวามรูก้ารดแูล

ผูป่้วยตดิขา้น/ตดิเตยีง

ผูป่้วยตดิ

บา้น/ตดิเตยีง

 ในพืน้ที่

40 ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

PCC มอืง

สงิห ์1

SE. แผนงานที่

 2

ลดความ

แออัด

และลด

ระยะเวลา

รอคอย

3. ลดความแออัด 

และลดระยะ

เวลารอคอย

หน่วยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืขา่ย

หน่วยบรกิารปฐมภมูใินพืน้ที ่

จ านวน 20 ทมี

 - รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. ผูป่้วย กลุม่เป้าหมายทีไ่ดรั้บการ

ดแูลจาก

อสม. หมอประจ าบา้นมคีณุภาพ

ชวีติทีด่(ีผูป่้วยตดิบา้นตดิเตยีง ผู ้

พกิาร/ผูด้อ้ยโอกาสทีม่ภีาวะ

พึง่พงิ) 

1.อสม.ไดรั้บการอบรมใน

การฟ้ืนฟคูวามรูก้ารดแูล

ผูป่้วยตดิขา้น/ตดิเตยีง

ผูป่้วยตดิ

บา้น/ตดิเตยีง

 ในพืน้ที่

ไมใ่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางบังอร 

 ศริจัินทร์

รพ.สต.มว่ง

หมู่

SE. ผนงานที่

 2

ลดความ

ออัด

ละลด

ระยะวลา

รอคอย

3. ลดความออัด 

ละลดระยะ

วลารอคอย

หน่วยบรกิารปฐมภมูิละครอืขา่ย

หน่วยบรกิารปฐมภมู฿ินพืน้ที ่

จ านวน 20 ทมี

 - รพ.สต.หวัป่า

SE. ผูป่้วย กลุม่ป้าหมายทีเ่ดรั้บการ

ดูลจาก

อสม. หมอประจ าบา้นมคีณุภาพ

ชวีติทีด่(ีผูป่้วยตดิบา้นตดิตยีง ผู ้

พกิาร/ผูด้อ้ยอกาสทีม่ภีาวะ

พึง่พงิ) 

1.อสม.เดรั้บการอบรม฿น

การฟ้ืนฟคูวามรูก้ารดูล

ผูป่้วยตดิขา้น/ตดิตยีง

ผูป่้วยตดิ

บา้น/ตดิตยีง

 ฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสกณุา

  อาจสมัย

รพ.สต.หวัป่า

SE. ผนงานที่

 2

ลดความ

ออัด

ละลด

ระยะวลา

รอคอย

3. ลดความออัด 

ละลดระยะ

วลารอคอย

หน่วยบรกิารปฐมภมูิละครอืขา่ย

หน่วยบรกิารปฐมภมู฿ินพืน้ที ่

จ านวน 20 ทมี

 - รพ.สต.หวัเผ่
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(1) 

ยทุธ

 

ศาสต

ร์

 (2)   

ผนงาน

 

(3)ครง

การ

(4)ตัวชีว้ัด ประภท จ านวน
รายละอยีดการ

฿ชง้บประมาณ

จ านวนงนิ    

(บาท)

หลง่

งบ 

ประมา

ณ

ระบุ

ดอืน 

ที่

ด านนิก

าร

งบประมาณ

ที฿่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี    งานประจ า

     (5)      

ผนงาน/ครงการ

  (6)  วัตถปุระสงค์

    (7)     ตัวชีว้ัด
            (8)             

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลา

 (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

SE. ผูป่้วย กลุม่ป้าหมายทีเ่ดรั้บการ

ดูลจาก

อสม. หมอประจ าบา้นมคีณุภาพ

ชวีติทีด่(ีผูป่้วยตดิบา้นตดิตยีง ผู ้

พกิาร/ผูด้อ้ยอกาสทีม่ภีาวะ

พึง่พงิ) 

1.อสม.เดรั้บการอบรม฿น

การฟ้ืนฟคูวามรูก้ารดูล

ผูป่้วยตดิขา้น/ตดิตยีง

ผูป่้วยตดิ

บา้น/ตดิตยีง

 ฿นพืน้ที่

เม฿่ชง้บประมาน  - ต.ค.

62-

ก.ย.63

นางสุ

กัญญา 

ดรุยิะหรัิญ

รพ.สต.หวัเผ่

271,863      
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงา

น

 

(3)คร

งการ

(4)ตัวชี้

วดั

ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    (บาท) หลง่งบ 

ประมาณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณที฿่ช ้

P&G E. 1.ผนงาน

การบรหิาร

จัดการดา้น

การงนิการ

คลัง ของ รพ.

สต.

พือ่฿หห้น่วยงานมี

ความพรอ้ม฿นการ

ปิด฿หบ้รกิาร

 รพสต. ทีม่สีภาพ

คลอ่งมากกวา่ 3 ดอืน

คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงาน ของ 

รพ.สต.ตน้พธิ ์2

รพ.สต. ตน้

พธิ ์2

1.คา่฿ชจ้า่ยดา้นบคุลากร - - -  - - -  - รพ.สต. ตน้

พธิ ์2

2.คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงานปกติ รพ.สต. ตน้

พธิ ์2

2.1 คา่ตอบทน รพ.สต. ตน้

พธิ ์2

 - คา่ตอบทนจดุบรกิาร 

(ทศกาลปี฿หม/่สงกรานต)์

บคุลากร

 สธ.

2 คา่ตอบทนฯ อัตรา 1

 ผลัด/600บาท*12=

7,200บาท*2

                 14,400 งนิบ ารงุ ม.ค.63,

ม.ย.63

              14,400 นางณัชชา  

ชตพัุนธุ์

รพ.สต. ตน้

พธิ ์2

2.2 คา่฿ชส้อย

 -คา่฿ชจ้า่ย฿นการดนิทางเป

ราชการ

บคุลากร

 สธ.

2 เดรั้บอนุญาต/อัตรา

ตาม พรบ./จา่ยจรงิ

                 12,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              12,000 นางณัชชา  

ชตพัุนธุ์

รพ.สต. ตน้

พธิ ์2

 -คา่฿ชจ้า่ย฿นการเปประชมุ/

ฝึกอบรม

บคุลากร

 สธ.

2 เดรั้บอนุญาต/อัตรา

ตาม พรบ./จา่ยจรงิ

                 18,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.64

              18,000 นางณัชชา  

ชตพัุนธุ์

รพ.สต. ตน้

พธิ ์2

 -คา่จา้งหมาบรกิาร บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 62,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.64

              62,000 นางณัชชา  

ชตพัุนธุ์

รพ.สต. ตน้

พธิ ์2

 -คา่ซอ่มซมละบ ารงุรักษา บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 15,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.64

              15,000 นางณัชชา  

ชตพัุนธุ์

รพ.สต. ตน้

พธิ ์2

2.3 คา่วสัดุ

 -วสัดคุอมพวิตอร์ ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 20,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.64

              20,000 นางจันทมิา 

สอาดมว่ง

รพ.สต. ตน้

พธิ ์2

 -วสัดสุ านักงาน - - -  - - -  - - -

 -วสัดงุานบา้น/งานครัว - - -  - - -  - - -

 -วสัดวุทิยาศาสตร์ - - -  - - -  - - -

 -วสัดกุารพทย์ - - -  - - -  - - -

 -ยาละวชภัณฑ์ - - -  - - -  - - -

2.4 คา่สาธารณูปภค - - -  - - -  - - -

 -คา่เฟฟ้า กฟภ./

ดอืน

12 ฿บจง้หนี้                  10,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.64

              10,000 นางจันทมิา 

สอาดมว่ง

รพ.สต. ตน้

พธิ ์2

 -คา่น ้าประปา - - -  - - -  - - -

 -คา่ทรศัพท์ TOT/

ดอืน

12 ฿บจง้หนี้                    2,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.64

               2,000 นางจันทมิา 

สอาดมว่ง

รพ.สต. ตน้

พธิ ์2

 -คา่เปรษณีย์ - - -  - - -  - - -

 -คา่บรกิารสือ่สารละ

ทรคมนาคม

- - -  - - -  - - -

2.5 คา่฿ชจ้า่ยด านนิการอืน่ - - -  - - -  - - -

รวม               153,400

คา่฿ชจ้า่ยการลงทนุ ของ รพ.

สต.ตน้พธิ ์2

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี (งานประจ า)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) หน่วยงาน

252



(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงา

น

 

(3)คร

งการ

(4)ตัวชี้

วดั

ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    (บาท) หลง่งบ 

ประมาณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี (งานประจ า)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) หน่วยงาน

1. ครภัุณฑ์   - 

2. คา่ทีด่นิละสิง่กอ่สรา้ง   - 

P&G E. 1.ผนงาน

การบรหิาร

จัดการดา้น

การงนิการ

คลัง ของ รพ.

สต.

พือ่฿หห้น่วยงานมี

ความพรอ้ม฿นการ

ปิด฿หบ้รกิาร

 รพสต.มคีวามพรอ้ม

฿นการปิด฿หบ้รกิาร

คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงาน ของ 

รพ.สต.บางมัญ

รพ.สต. บางมัญ

1.คา่฿ชจ้า่ยดา้นบคุลากร - - -  - - -  - - รพ.สต. บางมัญ

2.คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงานปกติ รพ.สต. บางมัญ

2.1 คา่ตอบทน รพ.สต. บางมัญ

 - คา่ตอบการปฏบิัตงิาน

รักษาพยาบาลนอกวลาราชการฯ

บคุลากร

 สธ.

4 คา่ตอบทนฯ ตาม

พรบ./จา่ยจรงิ

                 53,320 งนิบ ารงุ ม.ค.63,

ม.ย.63

              53,320 น.ส.ปัทมา 

ภักดี

รพ.สต. บางมัญ

 - คา่ตอบทนจดุบรกิาร 

(ทศกาลปี฿หม/่สงกรานต)์

บคุลากร

 สธ.

4 คา่ตอบทนฯ อัตรา1

 ผลัด/960*13ผลัด

บาท*1คน=12,480 

อัตรา1 ผลัด/1200*

29ผลัดบาท*3คน=

34,800

                 47,280 งนิบ ารงุ ม.ค.63,

ม.ย.63

              47,280 น.ส.ปัทมา 

ภักดี

รพ.สต. บางมัญ

 - คา่ตอบทนตามกณฑฉ์บับที่

 8,ที1่1

บคุลากร

 สธ.

4 คา่ตอบทนฯ อัตรา

ตามกณฑ ์ฉบับที ่

8,ที1่1

               100,000 งนิบ ารงุ ม.ค.63,

ก.ย.63

            100,000 น.ส.ปัทมา 

ภักดี

รพ.สต. บางมัญ

2.2 คา่฿ชส้อย

 -คา่฿ชจ้า่ย฿นการเปประชมุ/

ฝึกอบรม

บคุลากร

 สธ.

4 เดรั้บอนุญาต/อัตรา

ตาม พรบ./จา่ยจรงิ

               100,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

            100,000 น.ส.ปัทมา 

ภักดี

รพ.สต. บางมัญ

 -คา่จา้งหมาบรกิาร บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

               250,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

            250,000 น.ส.ปัทมา 

ภักดี

รพ.สต. บางมัญ

 -คา่ซอ่มซมละบ ารงุรักษา บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 10,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              10,000 น.ส.ปัทมา 

ภักดี

รพ.สต. บางมัญ

 -คา่หักภาษี ณ ทีจ่า่ย สรรพากร เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                      500 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

                  500 น.ส.ปัทมา 

ภักดี

รพ.สต. บางมัญ

 -คา่อืน่ๆ(ฝากตัดมิตอรเ์ฟฟ้า

บา้นพัก รพ.สต.บางมัญ

กฟภ./ปี เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                      200 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

                  200 น.ส.ปัทมา 

ภักดี

รพ.สต. บางมัญ

2.3 คา่วสัดุ

 -วสัดคุอมพวิตอร์ ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   5,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               5,000 น.ส.ปัทมา 

ภักดี

รพ.สต. บางมัญ

 -วสัดสุ านักงาน ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 20,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              20,000 น.ส.ปัทมา 

ภักดี

รพ.สต. บางมัญ

 -วสัดงุานบา้น/งานครัว - - -  - - -  - - -

 -วสัดวุทิยาศาสตร์ - - -  - - -  - - -
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงา

น

 

(3)คร

งการ

(4)ตัวชี้

วดั

ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    (บาท) หลง่งบ 

ประมาณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี (งานประจ า)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) หน่วยงาน

 -วสัดกุารพทย์ ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   3,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               3,000 น.ส.ปัทมา 

ภักดี

รพ.สต. บางมัญ

 -ยาละวชภัณฑ์ - - -  - - -  - - -

 -วสัดอุืน่ๆ ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 33,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              33,000 น.ส.ปัทมา 

ภักดี

รพ.สต. บางมัญ

2.4 คา่สาธารณูปภค - - -  - - -  - - -

 -คา่เฟฟ้า กฟภ./

ดอืน

12 ฿บจง้หนี้                  35,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              35,000 น.ส.กาญจนา

 กิง่มะลิ

รพ.สต. บางมัญ

 -คา่น ้าปะปา - - -  - - -  - - -

 -คา่ทรศัพท์ TOT/

ดอืน

12 ฿บจง้หนี้                    2,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               2,000 น.ส.กาญจนา

 กิง่มะลิ

รพ.สต. บางมัญ

 -คา่เปรษณีย์ - - -  - - -  - - -

 -คา่บรกิารสือ่สารละ

ทรคมนาคม

- - -  - - -  - - -

2.5 คา่฿ชจ้า่ยนนิการอืน่ๆ - - -  - - -  - - -

 -คา่฿ชจ้า่ยอืน่ๆ(อนงนิ

สนับสนุนหน่วยงานอืน่)

- - -  - - -  - - -

2.6คา่฿ชจ้า่ยลงทนุ - - -  - - -  - - -

รวม               659,300             659,300

P&G E. 1.ผนงาน

การบรหิาร

จัดการดา้น

การงนิการ

คลัง ของ รพ.

สต.

พือ่฿หห้น่วยงานมี

ความพรอ้ม฿นการ

ปิด฿หบ้รกิาร

หน่วยงานสามารถปิด

฿หบ้รกิารทกุวนั

คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงาน ของ 

รพ.สต.มว่งหมู่

รพ.สต. มว่งหมู่

1.คา่฿ชจ้า่ยดา้นบคุลากร รพ.สต. มว่งหมู่

ม  - คา่จา้งลกูจา้งชัว่คราว ลกุจา้ง

ชัว่คราว

1 เดรั้บอนุญาต/อัตรา

ตาม พรบ./จา่ยจรงิ

               100,680 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

            100,680 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

2.คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงานปกติ

2.1 คา่ตอบทน

 - คา่ตอบการปฏบิัตงิาน

รักษาพยาบาลนอกวลาราชการฯ

บคุลากร

 สธ.

4 คา่ตอบทนฯ ตาม

พรบ./จา่ยจรงิ

                 43,920 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              43,920 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

 - คา่ตอบทนจดุบรกิาร 

(ทศกาลปี฿หม/่สงกรานต)์

บคุลากร

 สธ.

5 คา่ตอบทนฯ อัตรา1

 ผลัด/960*9 ผลัด

บาท*2คน=17,280 

อัตรา1 ผลัด/1200*

24ผลัดบาท*3คน=

28,800

                 46,080 งนิบ ารงุ ม.ค.63,

ม.ย.63

              46,080 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงา

น

 

(3)คร

งการ

(4)ตัวชี้

วดั

ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    (บาท) หลง่งบ 

ประมาณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี (งานประจ า)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) หน่วยงาน

 - คา่ตอบทนตามกณฑฯ์ฉบับ

ที1่1

บคุลากร

 สธ.

5 คา่ตอบทนฯ อัตรา

ตามกณฑฯ์ ฉบับที1่1

                 14,400 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              14,400 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

2.2 คา่฿ชส้อย

 -คา่฿ชจ้า่ย฿นการเปประชมุ/

ฝึกอบรม

บคุลากร

 สธ.

5 เดรั้บอนุญาต/อัตรา

ตาม พรบ./จา่ยจรงิ

                 20,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              20,000 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

 -คา่จา้งหมาบรกิาร บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 76,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              76,000 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

 -คา่ซอ่มซมละบ ารงุรักษา - - -  - - -  - - -

 -สมทบประกันสงัคม ส านักงา

นประกัน

สงัคม

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 10,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              10,000 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

 -คา่จา้งถา่ยอกสาร บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   5,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               5,000 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

 -ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย ส านักงา

นสรรพา

กร

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   3,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               3,000 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

2.3 คา่วสัดุ

 -วสัดคุอมพวิตอร์ ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 30,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              30,000 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

 -วสัดสุ านักงาน ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 30,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              30,000 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

 -วสัดงุานบา้น/งานครัว ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 30,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              30,000 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

 -วสัดวุทิยาศาสตร์ ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 30,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              30,000 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

 -วสัดกุารพทย์ ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 10,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              10,000 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

 -ยาละวชภัณฑ์ - - -  - - -  - - -

 -คา่฿ชจ้า่ยอืน่ (ซอ่มละยา้ย

คอยลร์อ้นครือ่งปรับอากาศ)

ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 10,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              10,000 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

2.4 คา่สาธารณูปภค

 -คา่เฟฟ้า กฟภ./

ดอืน

12 ฿บจง้หนี้                  60,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              60,000 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

 -คา่น ้าประปา ประปา

หมูบ่า้น/

ดอืน

12 ฿บจง้หนี้                    3,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               3,000 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงา

น

 

(3)คร

งการ

(4)ตัวชี้

วดั

ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    (บาท) หลง่งบ 

ประมาณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี (งานประจ า)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) หน่วยงาน

 -คา่ทรศัพท์ TOT/

ดอืน

12 ฿บจง้หนี้                  10,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              10,000 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

2.5 คา่฿ชจ้า่ยด านนิการอืน่

 -งนินอกงบประมาณ (งนิบ ารงุ)

 อนออก฿หส้ถานบรกิาร

สถาน

บรกิาร

สาธารณ

สขุอืน่

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 10,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              10,000 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

3.ผนงนิบ ารงุประภท

คา่฿ชจ้า่ยด านนิตามผนงาน/

ครงการ ปี 2563

 -ครงการ พือ่จัดการ บรกิารดู

ลระยาวดา้นสาธารณสขุส าหรับ

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ

CM,CG เดรั้บอนุญาต/อัตรา

ตาม พรบ./จา่ยจรงิ

               115,200 อปท.อน

ขา้งนิ

บ ารงุ

ต.ค.62-

ก.ย.63

            115,200 นางบังอร  ศิ

รจัินทร์

รพ.สต. มว่งหมู่

4. ผนงนิบ ารงุประภท

คา่฿ชจ้า่ยลงทนุ

4.1คา่ครภัุณฑ์

ครภัุณฑส์ านักงาน               -

กา้อีส้ าหรับผูรั้บบรกิาร

ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 20,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              20,000 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

ครภัุณฑเ์ฟฟ้าละวทิย ุ        -

ชดุครือ่งสยีงหอ้งประชมุ

ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 40,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              40,000 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

ครภัุณฑค์อมพวิตอร ์        -

ครือ่งคอมพวิตอรก์ระป๋าหิว้

ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 20,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              20,000 นางกาญจนา

  ผดุวารี

รพ.สต. มว่งหมู่

4.2 คา่ทีด่นิละสงิกอ่สรา้ง 

(อาคาร รพ.สต.)

4.2.1 คา่ทีด่นิ - - -  - - -  - - -

4.2.2 คา่กอ่สรา้ง

 -ซอ่มซมหลังคาอาคาร บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

               187,700 งบคา่สือ่ม ต.ค.62-

ก.ย.63

            187,700 นางมะล ิ ภา

จรญิ

รพ.สต. มว่งหมู่

 -ซอ่มซมสอีาคาร บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

               113,200 งบคา่สือ่ม ต.ค.62-

ก.ย.63

            113,200 นางมะล ิ ภา

จรญิ

รพ.สต. มว่งหมู่

 -พืน้คอนกรตีสรมิหล็กบริวณ

ดา้นหนา้

บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 50,000 งบคา่สือ่ม ต.ค.62-

ก.ย.63

              50,000 นางมะล ิ ภา

จรญิ

รพ.สต. มว่งหมู่

 -พืน้คอนกรตีสรมิหล็กทางขา้ บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 68,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              68,000 นางมะล ิ ภา

จรญิ

รพ.สต. มว่งหมู่

 -พืน้คอนกรตีสรมิหล็กทางออก บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

               105,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

            105,000 นางมะล ิ ภา

จรญิ

รพ.สต. มว่งหมู่

 -ขดุรองยานวกระบือ้ง บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   9,700 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               9,700 นางมะล ิ ภา

จรญิ

รพ.สต. มว่งหมู่

รวม            1,270,880        1,270,880
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงา

น

 

(3)คร

งการ

(4)ตัวชี้

วดั

ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    (บาท) หลง่งบ 

ประมาณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี (งานประจ า)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) หน่วยงาน

P&G E. 1.ผนงาน

การบรหิาร

จัดการดา้น

การงนิการ

คลัง ของ รพ.

สต.

พือ่฿หห้น่วยงานมี

ความพรอ้ม฿นการ

ปิด฿หบ้รกิาร

 รพสต. ทีม่สีภาพ

คลอ่งมากกวา่ 3 ดอืน

คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงาน ของ 

รพ.สต.บางกระบอื

รพ.สต.บาง

กระบอื

1.คา่฿ชจ้า่ยดา้นบคุลากร บคุลากร

 สธ.

(พกส./

ลกูจา้ง

ชัว่คราว)

2 คา่ตอบทนรายดอืน

 12 ดอืน

               305,280 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

            305,280 น.ส.สกุัญญา

 กว้อรา่ม

รพ.สต.บาง

กระบอื

2.คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงานปกติ

2.1 คา่ตอบทน

 - คา่ตอบทนนอกวลาราชการ บคุลากร

 สธ.

8 เดรั้บอนุญาต/อัตรา

ตาม พรบ./จา่ยจรงิ

                 95,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              95,000 น.ส.สกุัญญา

 กว้อรา่ม

รพ.สต.บาง

กระบอื

 - คา่ตอบทนการปฏบิัตงิาน฿น

รงพยาบาลชมุชนละสถานี

อนามัย (ฉ.11)

บคุลากร

 สธ.

3 เดรั้บอนุญาต/อัตรา

ตาม พรบ./จา่ยจรงิ

                 42,700 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              42,700 น.ส.สกุัญญา

 กว้อรา่ม

รพ.สต.บาง

กระบอื

2.2 คา่฿ชส้อย รพ.สต.บาง

กระบอื

 -คา่฿ชจ้า่ย฿นการดนิทางเป

ราชการ

บคุลากร

 สธ.

8 เดรั้บอนุญาต/อัตรา

ตาม พรบ./จา่ยจรงิ

                 20,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              20,000 น.ส.สกุัญญา

 กว้อรา่ม

รพ.สต.บาง

กระบอื

 -คา่฿ชจ้า่ย฿นการเปประชมุ/

ฝึกอบรม

บคุลากร

 สธ.

1 เดรั้บอนุญาต/อัตรา

ตาม พรบ./จา่ยจรงิ

                 60,000 งนิบ ารงุ

(งนิPCC)

ต.ค.62-

ก.ย.63

              60,000 นางกฤษณี 

รยีนทับ

รพ.สต.บาง

กระบอื

 -คา่จา้งหมาบรกิาร บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

               150,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

            150,000 นางวนันษิา 

ยม้หมอืน

รพ.สต.บาง

กระบอื

-สมทบประกันสงัคม สนง.

ปกส.

2 เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 16,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              16,000 น.ส.สกุัญญา

 กว้อรา่ม

รพ.สต.บาง

กระบอื

-สมทบงนิกองทนุทดทน สนง.

ปกส.

2 ฿บจง้หนี้                       600 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

                  600 น.ส.สกุัญญา

 กว้อรา่ม

รพ.สต.บาง

กระบอื

 -คา่ซอ่มซมละบ ารงุรักษา บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   5,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               5,000 นางวนันษิา 

ยม้หมอืน

รพ.สต.บาง

กระบอื

-สนับสนุนหน่วยบรกิาร - - -  - - -  - - -

-ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย สนง.

สรรพากร

- เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   2,500 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               2,500 น.ส.สกุัญญา

 กว้อรา่ม

รพ.สต.บาง

กระบอื

2.3 คา่วสัดุ

 -วสัดคุอมพวิตอร์ ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   5,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               5,000 นางวนันษิา 

ยม้หมอืน

รพ.สต.บาง

กระบอื

 -วสัดสุ านักงาน ผูข้าย - เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 15,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              15,000 นางวนันษิา 

ยม้หมอืน

รพ.สต.บาง

กระบอื
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงา

น

 

(3)คร

งการ

(4)ตัวชี้

วดั

ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    (บาท) หลง่งบ 

ประมาณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี (งานประจ า)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) หน่วยงาน

 -วสัดงุานบา้น/งานครัว ผูข้าย - เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   5,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               5,000 นางวนันษิา 

ยม้หมอืน

รพ.สต.บาง

กระบอื

 -วสัดวุทิยาศาสตร์ - - -  - - -  - - -

 -วสัดกุารพทย์ - - -  - - -  - - -

-คา่วสัดุชือ้พลงิละหลอ่ลืน่ ผูข้าย - เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 10,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              10,000 นางวนันษิา 

ยม้หมอืน

รพ.สต.บาง

กระบอื

-วสัดยุานพาหนะละขนสง่ - - -  - - -  - - -

 -ยาละวชภัณฑ์ - - -  - - -  - - -

-วสัดอุืน่ๆ - - -  - - -  - - -

2.4 คา่สาธารณูปภค - - -  - - -  - - -

 -คา่เฟฟ้า กฟภ./

ดอืน

12 ฿บจง้หนี้                  40,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.64

              40,000 น.ส.สกุัญญา

 กว้อรา่ม

รพ.สต.บาง

กระบอื

 -คา่น ้าประปา - - -  - - -  - - -

 -คา่ทรศัพท ์คา่บรกิารสือ่สาร

ละทรคมนาคม

- - -  - - -  - - -

 -คา่เปรษณีย์ - - -  - - -  - - -

2.5 คา่฿ชจ้า่ยด านนิการอืน่ - - -  - - -  - - -

-ครงการจากงนิกองทนุ

หลักประกันสขุภาพต าบลบาง

กระบอื

- - -  - - -  - - -

รวม               772,080

คา่฿ชจ้า่ยการลงทนุ ของ รพ.

สต.บางกระบอื

1. ครภัุณฑ์

1.1ครภัุณฑส์ านักงาน

-ถังน ้าขนาด 1,000 ลติรพรอ้ม

ปั้มอัตนมัต ิจ านวน 1 ชดุ

ผูข้าย - เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 25,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              25,000 นางวนันษิา 

ยม้หมอืน

รพ.สต.บาง

กระบอื

-อรต์ดิผนัง ขนาด 12,000 BTU

 จ านวน 1 ตัว

ผูข้าย - เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 14,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              14,000 นางวนันษิา 

ยม้หมอืน

รพ.สต.บาง

กระบอื

2. คา่ทีด่นิละสิง่กอ่สรา้ง - - -  - - -  - - -

รวม                  39,000

P&G E. 1.ผนงาน

การบรหิาร

จัดการดา้น

การงนิการ

คลัง ของ รพ.

สต.

พือ่฿หห้น่วยงานมี

ความพรอ้ม฿นการ

ปิด฿หบ้รกิาร

 รพสต. ทีม่สีภาพ

คลอ่งมากกวา่ 3 ดอืน

คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงาน ของ 

รพ.สต.บางกระบอื 2

รพ.สต.บาง

กระบอื2

1.คา่฿ชจ้า่ยดา้นบคุลากร - - -  - - -  - รพ.สต.บาง

กระบอื2

2.คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงานปกติ รพ.สต.บาง

กระบอื2
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงา

น

 

(3)คร

งการ

(4)ตัวชี้

วดั

ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    (บาท) หลง่งบ 

ประมาณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี (งานประจ า)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) หน่วยงาน

2.1 คา่ตอบทน รพ.สต.บาง

กระบอื2

 - คา่ตอบทนจดุบรกิาร 

(ทศกาลปี฿หม/่สงกรานต)์

บคุลากร

 สธ.

4 คา่ตอบทนฯ อัตรา 1

 ผลัด/600บาท*9=

5400บาท*2

                 10,800 งนิบ ารงุ ม.ค.63,

ม.ย.63

              10,800 นางดวง฿จ 

มหฬาร

รพ.สต.บาง

กระบอื2

คา่ตอบทน ฉ.11 บคุลากร

สธ.

4 คา่ตอบทนฯอัตรา

3,000บาท*2คน*3

ดอืน=18,000บาท/

อัตรา2800*2คน*3

ดอืน=16800บาท

                 34,800 งนิบ ารงุ ก.ค.63-

ก.ย.63

              34,800 นางดวง฿จ 

มหฬาร

รพ.สต.บาง

กระบอื2

2.2คา่฿ชส้อย

 -คา่฿ชจ้า่ย฿นการเปประชมุ/

ฝึกอบรม

บคุลากร

 สธ.

4 เดรั้บอนุญาต/อัตรา

ตาม พรบ./จา่ยจรงิ

                 20,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              20,000 นางดวง฿จ 

มหฬาร

รพ.สต.บาง

กระบอื2

 -คา่จา้งหมาบรกิาร บคุคลภา

ยนอก

2 เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

               144,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

            144,000 นายรัชพล 

จม่มี

รพ.สต.บาง

กระบอื2

 -คา่ซอ่มซมละบ ารงุรักษา

ละอืน่ๆ

บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 20,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              20,000 นายรัชพล 

จม่มี

รพ.สต.บาง

กระบอื2

2.3 คา่วสัดุ

 -วสัดคุอมพวิตอร์ ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 10,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              10,000 นายรุ่งหรัิญ รพ.สต.บาง

กระบอื2

 -วสัดสุ านักงาน ผูข้าย - เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 12,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              12,000 นายรุ่งหรัิญ

อนิจ๊ก

รพ.สต.บาง

กระบอื2

 -วสัดงุานบา้น/งานครัว ผูข้าย - เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 10,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              10,000 นายรุ่งหรัิญ

อนิจ๊ก

รพ.สต.บาง

กระบอื2

 -วสัดวุทิยาศาสตร์ - - -  - - -  - - -

 -วสัดกุารพทย์ - - -  - - -  - - -

 -ยาละวชภัณฑ์ - - -  - - -  - - -

  - วสัดอุืน่ๆ ผูข้าย - เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 10,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              10,000 นายรุ่งหรัิญ

อนิจ๊ก

รพ.สต.บาง

กระบอื2

2.4 คา่สาธารณูปภค - - -  - - -  - - -

 -คา่เฟฟ้า กฟภ./

ดอืน

12 ฿บจง้หนี้                  40,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              40,000 นางดวง฿จ 

มหฬาร

รพ.สต.บาง

กระบอื2

 -คา่น ้าประปา ประปา

หมูบ่า้น/

ดอืน

12 ฿บสร็จรับงนิ                    3,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               3,000 นางดวง฿จ 

มหฬาร

รพ.สต.บาง

กระบอื2

 -คา่ทรศัพท์ - - -  - - -  - - -

 -คา่เปรษณีย์ - - -  - - -  - - -

 -คา่บรกิารสือ่สารละ

ทรคมนาคม

- - -  - - -  - - -

2.5 คา่฿ชจ้า่ยด านนิการอืน่  /

LTC

CG 2 เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 36,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              36,000 นางดรณีุอนิ

จ๊ก

รพ.สต.บาง

กระบอื2

รวม               350,600

คา่฿ชจ้า่ยการลงทนุ ของ รพ.

สต.บางกระบอื2

1. ครภัุณฑ์
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงา

น

 

(3)คร

งการ

(4)ตัวชี้

วดั

ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    (บาท) หลง่งบ 

ประมาณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี (งานประจ า)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) หน่วยงาน

ครือ่งปรับอากาศ 24000 BTU ผูข้าย 1 เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 28,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              28,000 นายรุ่หรัิญ 

อนิจ๊ก

รพ.สต.บาง

กระบอื2

ครือ่งท าน ้ารอ้นน ้าย็น ผูข้าย 1 เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   4,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               4,000 นายรุ่งหรัิญ

อนิจ๊ก

รพ.สต.บาง

กระบอื2

ครือ่งส ารองเฟ ผูข้าย 2 เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   6,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               6,000 นายรุ่งหรัิญ

อนิจ๊ก

รพ.สต.บาง

กระบอื2

2. คา่ทีด่นิละสิง่กอ่สรา้ง - - -  - - -  - -

รวม                  38,000

คา่฿ชจ้า่ยด านนิการตาม

ผนงานครงการ

- -

ครงการพัฒนาบคุคลากร( OD) เดรั้บอนุญาต/อัตรา

ตาม พรบ./จา่ยจรงิ

                 10,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              10,000 นายรัชพล 

จม่มี

รพ.สต.บาง

กระบอื2

ครงการประชมุชงิปฎบิัตกิาร

พือ่ตดิตามผลการด านนิงานปี63

เดรั้บอนุมัติ                    5,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               5,000 นายรัชพล 

จม่มี

รพ.สต.บาง

กระบอื2

สนับสนุนครงการพัฒนาระบบ

ครอืขา่ย/สนับสนุนสสอ.

เดรั้บอนุมัต/ิหนังสอื

ขอรับการสนับสนุน

                   5,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               5,000 นายรัชพล 

จม่มี

รพ.สต.บาง

กระบอื2

รวม                  20,000

P&G E. 1.ผนงาน

การบรหิาร

จัดการดา้น

การงนิการ

คลัง ของ รพ.

สต.

พือ่฿หห้น่วยงานมี

ความพรอ้ม฿นการ

ปิด฿หบ้รกิาร

 รพสต.มคีวามพรอ้ม

฿นการปิด฿หบ้รกิาร

คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงาน ของ 

รพ.สต.ตน้พธิ1์

รพ.สต.ตน้พธิ์

1.คา่฿ชจ้า่ยดา้นบคุลากร - - - - - - -

 - คา่จา้งลกูจา้งชัว่คราว (พกส) บคุลากร

 สธ.

               126,720 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจัน

ทกานต ์ 

วงษ์ปัญญา

รพ.สต.ตน้พธิ์

 - สมทบกองทนุประกันสงัคม สนง.

ปกส.

                   6,336 ต.ค.62-

ก.ย.63

นางจัน

ทกานต ์ 

วงษ์ปัญญา

รพ.สต.ตน้พธิ์

2.คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงานปกติ

 2.1คา่ตอบทน                  36,000

 - คา่ตอบทนจนท. (ฉบับที ่11)                         -   

 - คา่ตอบทนการปฎบิัตงิาน

รักษาพยาบาลนอกวลาราชการฯ

บคุลากร

 สธ.

5 คา่ตอบทนฯ อัตรา 

1200/ผลัด *30 ผลัด

 *5 คน=36,000

                 36,000 งนิบ ารงุ ม.ค.63,

ม.ย.63

นางศริวิรณ 

 ฟุ้งพงษ์

รพ.สต.ตน้พธิ์

 - คา่ตอบทนอืน่ๆ

2.2 คา่฿ชส้อย บคุคลภา

ยนอก

รพ.สต.ตน้พธิ์
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงา

น

 

(3)คร

งการ

(4)ตัวชี้

วดั

ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    (บาท) หลง่งบ 

ประมาณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี (งานประจ า)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) หน่วยงาน

 - คา่฿ชจ้า่ย฿นการดนิทางเป

ราชการ

บคุลากร

 สธ.

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   8,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

นางศริวิรณ 

 ฟุ้งพงษ์

รพ.สต.ตน้พธิ์

 - คา่฿ชจ้า่ย฿นการเปประชมุ/

ฝึกอบรม

สรรพากร เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 72,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

นางศริวิรณ 

 ฟุ้งพงษ์

รพ.สต.ตน้พธิ์

 - คา่จา้งหมาบรกิาร กฟภ./ปี เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 41,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

นางศริวิรณ 

 ฟุ้งพงษ์

รพ.สต.ตน้พธิ์

 - คา่ซอ่มซมละบ ารงุรักษา ผรัูบจา้ง 3 เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   5,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.62

 - คา่฿ชส้อยอืน่ๆ

2.3.คา่วสัดุ - - - รพ.สต.ตน้พธิ์

 - วสัดคุอมพวิตอร์ ผูข้าย - เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 12,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.61

นางศริวิรณ 

 ฟุ้งพงษ์

รพ.สต.ตน้พธิ์

 - วสัดสุ านักงาน ผูข้าย - เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 15,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.62

นางศริวิรณ 

 ฟุ้งพงษ์

รพ.สต.ตน้พธิ์

 - วสัดงุานบา้น/งานครัว ผูข้าย - เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   8,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

นางศริวิรณ 

 ฟุ้งพงษ์

รพ.สต.ตน้พธิ์

 - วสัดวุทิยาศาสตร์ - - -                         -   - - - รพ.สต.ตน้พธิ์

 - วสัดกุารพทย์ - - - - - - รพ.สต.ตน้พธิ์

 - ยาละวชภัณฑ์ - - -                         -   - - - รพ.สต.ตน้พธิ์

 - วสัดอุืน่ๆ 2 ฿บจง้หนี้ งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

นางศริวิรณ 

 ฟุ้งพงษ์

รพ.สต.ตน้พธิ์

2.4 คา่สาธารณูปภค - - - - รพ.สต.ตน้พธิ์

 - คา่เฟฟ้า กฟภ./

ดอืน

12 ฿บจง้หนี้                  56,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

นางอารรัีตน ์

ประดษิฐ

รพ.สต.ตน้พธิ์

 - คา่น ้าประปา กปภ./

ดอืน

12 ฿บจง้หนี้                    6,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.64

นางอารรัีตน ์

ประดษิฐ

รพ.สต.ตน้พธิ์

 - คา่ทรศัพท์ - - -                         -   - - -

 - คา่เปรษณีย์ - - -                         -   - - -

 - คา่บรกิารสือ่สารละ

ทรคมนาคม

- - -                         -   - - -

2.5 คา่ครภัุณฑ์ - - - - - -

 - คา่ครภัุณฑส์ านักงาน ผูข้าย ฿บจง้หนี้                  15,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

นางศริวิรณ 

 ฟุ้งพงษ์

รพ.สต.ตน้พธิ์

2.6 คา่฿ชจ้า่ยด านนิการอืน่

 - จา่ยงนิสนับสนุน สสอ. สสอ. หนังสอืขอรับการ

สนับสนุน

                 20,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

นางอารรัีตน ์

ประดษิฐ

รพ.สต.ตน้พธิ์

 - จา่ยสมทบกองทนุทดทน                         -   

 - จา่ยคา่อาหารจัดประชมุตาม

ครงการประชมุชงิปฏบิัตกิาร

ผูรั้บจา้ง ครงการประชมุชงิ

ปฏบิัตกิารพือ่ชี้จง

ละตดิตามนยบายฯ

                 10,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

นางอารรัีตน ์

ประดษิฐ

รพ.สต.ตน้พธิ์
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงา

น

 

(3)คร

งการ

(4)ตัวชี้

วดั

ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    (บาท) หลง่งบ 

ประมาณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี (งานประจ า)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) หน่วยงาน

    พือ่ชี้จงนยบายละ

ตดิตามผลการด านนิงานตาม

นยบาย

 - จา่ยครงการ LTC ตอบ

ทน

CG/คา่

วสัดุ

ตาม careplan                100,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

นางสนัุนท ์

มาอยู่

รพ.สต.ตน้พธิ์

รวม               573,056

P&G E. 1.ผนงาน

การบรหิาร

จัดการดา้น

การงนิการ

คลัง ของ รพ.

สต.

พือ่฿หห้น่วยงานมี

ความพรอ้ม฿นการ

ปิด฿หบ้รกิาร

 รพสต. ทีม่สีภาพ

คลอ่งมากกวา่ 3 ดอืน

คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงาน ของ 

รพ.สต.พกรวม

รพ.สต. พก

รวม

1.คา่฿ชจ้า่ยดา้นบคุลากร - - -  - - -  - รพ.สต. พก

รวม

2.คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงานปกติ รพ.สต. พก

รวม

2.1 คา่ตอบทน รพ.สต. พก

รวม

 - คา่ตอบทนจดุบรกิาร 

(ทศกาลปี฿หม/่สงกรานต)์

บคุลากร

 สธ.

4 คา่ตอบทนฯ อัตรา 1

 ผลัด/1,200บาท*

19=22,800บาท*2

                 45,600 งนิบ ารงุ ม.ค.63,

ม.ย.63

              45,600 น.ส.ขนษิฐา 

วงษ์สด

รพ.สต. พก

รวม

 - คา่ตอบทน ฉ11 บคุลากร

 สธ.

1 คา่ตอบทน ฉ11 

จพ.ทันตะฯ

                 31,200 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              31,200 น.ส.ขนษิฐา 

วงษ์สด

รพ.สต. พก

รวม

2.2 คา่฿ชส้อย

 -คา่฿ชจ้า่ย฿นการดนิทางเป

ราชการ

บคุลากร

 สธ.

4 เดรั้บอนุญาต/อัตรา

ตาม พรบ./จา่ยจรงิ

                 20,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              20,000 น.ส.ขนษิฐา 

วงษ์สด

รพ.สต. พก

รวม

 -คา่฿ชจ้า่ย฿นการเปประชมุ/

ฝึกอบรม

บคุลากร

 สธ.

2 เดรั้บอนุญาต/อัตรา

ตาม พรบ./จา่ยจรงิ

                 18,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.64

              18,000 นางณัชชา  

ชตพัุนธุ์

รพ.สต. ตน้

พธิ ์2

 -คา่จา้งหมาบรกิาร บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

               170,880 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

            170,880 น.ส.ขนษิฐา 

วงษ์สด

รพ.สต. พก

รวม

 -คา่ซอ่มซมละบ ารงุรักษา บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   5,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               5,000 นายเชยรัตน์

 ยม้ศริิ

รพ.สต. พก

รวม

2.3 คา่วสัดุ

 -วสัดคุอมพวิตอร์ ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   5,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               5,000 นายเชยรัตน์

 ยม้ศริิ

รพ.สต. พก

รวม

 -วสัดสุ านักงาน ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   5,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               5,000 นายเชยรัตน์

 ยม้ศริิ

รพ.สต. พก

รวม

 -วสัดงุานบา้น/งานครัว ผูข้าย - เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   5,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               5,000 นายเชยรัตน์

 ยม้ศริิ

รพ.สต. พก

รวม

 -วสัดวุทิยาศาสตร์ - - -  - - -  - - -

 -วสัดกุารพทย์ - - -  - - -  - - -

 -ยาละวชภัณฑ์ - - -  - - -  - - -
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงา

น

 

(3)คร

งการ

(4)ตัวชี้

วดั

ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    (บาท) หลง่งบ 

ประมาณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี (งานประจ า)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) หน่วยงาน

2.4 คา่สาธารณูปภค - - -  - - -  - - -

 -คา่เฟฟ้า กฟภ./

ดอืน

12 ฿บจง้หนี้                  25,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              25,000 นางวรรณา 

กลุหกลู

รพ.สต. พก

รวม

 -คา่น ้าประปา - - -  - - -  - - -

 -คา่ทรศัพท์ TOT/

ดอืน

12 ฿บจง้หนี้                    1,284 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               1,284 นางวรรณา 

กลุหกลู

รพ.สต. พก

รวม

 -คา่เปรษณีย์ - - - - -  - - -

 -คา่บรกิารสือ่สารละ

ทรคมนาคม

- - -  - - -  - - -

2.5 คา่฿ชจ้า่ยด านนิการอืน่ - - -  - - -  - - -

 - ครงการ LTC ผูส้งูอายุ

ตดิบา้น

ตดิตยีง

12 เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 60,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              60,000 น.ส.ขนษิฐา 

วงษ์สด

รพ.สต. พก

รวม

รวม               373,964            373,964

P&G E. คา่฿ชจ้า่ยการลงทนุ ของ รพ.

สต.พกรวม

1. ครภัุณฑ์

 - กลอ้งวงจรปิด ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 20,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              20,000 นายเชยรัตน์

 ยม้ศริิ

รพ.สต. พก

รวม

 - ขยายฟสเฟฟ้า กฟภ เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 70,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              70,000 นายเชยรัตน์

 ยม้ศริิ

รพ.สต. พก

รวม

 - ซอ่มรถมอตอเซด์ บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   8,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               8,000 นายเชยรัตน์

 ยม้ศริิ

รพ.สต. พก

รวม

2. คา่ทีด่นิละสิง่กอ่สรา้ง

รวม                  98,000              98,000

P&G E. 1.คา่฿ชจ้า่ยดา้นบคุลากร เมม่ี

2.งบรายจา่ยด านนิการปกติ

2.1 คา่ตอบทน

2.1.1.คา่ตอบทนการ

ปฏบิัตงิานนอกวลาฯ

จนท.สธ. 2 คน คา่ตอบทนการ

ปฏบิัตงิานนอกวลา

ราชการละ฿น

วนัหยดุราชการฯ

                 81,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              81,000 นางมัณฑนา

 จม่มี

รพ.สต.หัวเผ่

 2.1.2.คา่ตอบทนการ

ปฏบิัตงิานจดุบรกิาร (ทศกาลปี

฿หม/่สงกรานต)์

จนท. 

สธ.

4 คน คา่ตอบทนการ

ปฏบิัตงิานของจนท.ฯ

                 16,000 งนิบ ารงุ ม.ค.63,

ม.ย.63

              16,000 นางสม฿จ 

มานะกรกวทิ

รพ.สต.หัวเผ่

2.2 คา่฿ชส้อย

2.2.1 คา่฿ชจ้า่ย฿นการประชมุ/

ฝึกอบรม

จนท.สธ. 4 คน คา่฿ชจ้า่ย฿นการ

ดนิทางเปราชการ 

(คา่ลงทะบยีน, คา่

พาหนะดนิทาง,คา่

บีย้ลีย้ง)

                 20,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              20,000 นางสม฿จ 

มานะกรกวทิ

รพ.สต.หัวเผ่

2.2.1 คา่จา้งหมาบรกิารฯ ลกูจา้ง

ชัว่คราว

4 คน คา่จา้งหมาบรกิาร                240,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

            240,000 นางมัณฑนา

 จม่มี

รพ.สต.หัวเผ่

2.3 คา่วสัดุ
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงา

น

 

(3)คร

งการ

(4)ตัวชี้

วดั

ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    (บาท) หลง่งบ 

ประมาณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี (งานประจ า)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) หน่วยงาน

2.3.1 วสัดสุ านักงาน ฿นงาน

รพ.สต.

คา่จัดซือ้วสัดุ

ส านักงานฯ

                 10,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              10,000 นางสกุัญญา

 ดรุยิะหรัิญ

รพ.สต.หัวเผ่

2.4 คา่สาธารณูปภค

2.4.1 คา่เฟฟ้า ฿นงาน

รพ.สต.

คา่กระสเฟฟ้าฯ                  65,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              65,000 นางมัณฑนา

 จม่มี

รพ.สต.หัวเผ่

2.4.2 คา่น ้าประปา ฿นงาน

รพ.สต.

คา่น ้าประปา                  10,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              10,000 นางมัณฑนา

 จม่มี

รพ.สต.หัวเผ่

2.5 คา่฿ชจ้า่ยด านนิการอืน่

2.5.1 พัฒนา ปรับปรงุรพ.สต. ฿นงาน

รพ.สต.

ปรับปรงุ ซอ่มซม                  60,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              60,000 นางสม฿จ 

มานะกรกวทิ

รพ.สต.หัวเผ่

 2.5.1 ครงการ LTC ผูส้งูอายุ

ตดิบา้น

ตดิตยีง

25 คา่ตอบทน CG                  90,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              90,000 นางสกุัญญา

 ดรุยิะหรัิญ

รพ.สต.หัวเผ่

สรปุรวมคา่ใชจ้า่ยในการ

ด าเนนิงานของรพ.สต.หวัไผ ่

ปี 63

              592,000

คา่฿ชจ้า่ยการลงทนุ ของ รพ.

สต.หัวเผ่

1. ครภัุณฑ์ - - -  - - -  - - -

1.1 คา่ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดฯ ฿นงาน

รพ.สต.

4 ตัว คา่จัดจา้งตดิกลอ้ง

วงจรปิด

                 20,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              20,000 นางสม฿จ 

มานะกรกวทิ

รพ.สต.หัวเผ่

2. คา่ทีด่นิละสิง่กอ่สรา้ง - - -  - - -  - - -

สรปุรวมคา่฿ชจ้า่ย฿นการลงทนุ - - -  - - -  - - -

3.งบรายจา่ยด านนิการตาม

ผนงาน/ครงการ

3.1 ผนงาน/ครงการฯ 

(งบสป.สช.) 3 ครงการ

฿นพืน้ที่

ต าบล

หัวเผ่

คา่฿ชจ้า่ยตาม

กจิกรรม฿นตล่ะ

ครงการฯ

               103,900 งนิสปสช.

อนขา้

งนิบ ารงุฯ

ต.ค.62-

ก.ย.63

            103,900 นางสม฿จ 

มานะกรกวทิ

รพ.สต.หัวเผ่

รวม               123,900

P&G E. 1.ผนงาน

การบรหิาร

จัดการดา้น

การงนิการ

คลัง ของ รพ.

สต.

พือ่฿หห้น่วยงานมี

ความพรอ้ม฿นการ

ปิด฿หบ้รกิาร

 รพสต.มคีวามพรอ้ม

฿นการปิด฿หบ้รกิาร

คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงาน ของ 

รพ.สต.จักรสหี์

รพ.สต.จักรสหี์

1.คา่฿ชจ้า่ยดา้นบคุลากร

 -ลกูจา้ง พกส. ลกูจา้ง 

พกส.

1 คา่ตอบทนฯ ตาม

พรบ./จา่ยจรงิ

               104,520 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

            104,520 นางวรศิรา  

ตุม้ทอง

รพ.สต.จักรสหี์

2.คา่฿ชจ้า่ย฿นการด านนิงานปกติ

2.1 คา่ตอบทน
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงา

น

 

(3)คร

งการ

(4)ตัวชี้

วดั

ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    (บาท) หลง่งบ 

ประมาณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี (งานประจ า)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) หน่วยงาน

 -คา่ตอบทนนอกวลาราชการ 

(คา่ลว่งวลา)

- - -  - - -  - - -

 - คา่ตอบทนการปฏบิัตงิาน

รักษาพยาบาลนอกวลาราชการฯ

บคุลากร

 สธ.

2 คา่ตอบทนฯ ตาม

พรบ./จา่ยจรงิ

                 70,400 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              70,400 นางสริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.จักรสหี์

 - คา่ตอบทนตามกณฑฉ์บับที่

11 พ.ศ.2559

บคุลากร

 สธ.

1 คา่ตอบทนฯ อัตรา

ตามกณฑ ์ฉบับที1่1

 พ.ศ.2559

                 31,200 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              31,200 นางสริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.จักรสหี์

 -คา่ตอบทบอืน่ๆ (พตส.) - - -  - - -  - - -

2.2 คา่฿ชส้อย

 -คา่฿ชจ้า่ย฿นการดนิทางเป

ราชการ

บคุลากร

 สธ.

5 เดรั้บอนุญาต/อัตรา

ตาม พรบ./จา่ยจรงิ

                 15,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              15,000 นางสริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.จักรสหี์

 -คา่฿ชจ้า่ย฿นการเปประชมุ/

ฝึกอบรม

บคุลากร

 สธ.

5 เดรั้บอนุญาต/อัตรา

ตาม พรบ./จา่ยจรงิ

                   5,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               5,000 นางสริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.จักรสหี์

 -คา่จา้งหมาบรกิาร บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 54,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              54,000 นางสริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.จักรสหี์

 -คา่ซอ่มซมละบ ารงุรักษา _ _  _ _ _  _ _ _

 -คา่สมทบกองทนุประกันสงัคม ส านักงา

นประกัน

สมัคม

1 เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   5,232 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               5,232 นางสริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.จักรสหี์

2.3 คา่วสัดุ

 -วสัดคุอมพวิตอร(์หมกึพมิพ)์ ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   1,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               1,000 นางวรศิรา  

ตุม้ทอง

รพ.สต.จักรสหี์

 -วสัดสุ านักงาน ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                   1,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               1,000 นางวรศิรา  

ตุม้ทอง

รพ.สต.จักรสหี์

 -วสัดงุานบา้น/งานครัว - - -  - - -  - - -

 -วสัดวุทิยาศาสตร์ - -  - - -  - - -

 -วสัดกุารพทย์ - -  - - -  - - -

 -ยาละวชภัณฑ์ - - -  - - -  - - -

 -วสัดอุืน่ๆ(น ้ามันชือ้พลงิละ

สารหลอ่ลืน่)

- - -  - - -  - - -

2.4 คา่สาธารณูปภค

 -คา่เฟฟ้า กฟภ./

ดอืน

12 ฿บจง้หนี้                  36,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              36,000 นางสริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.จักรสหี์

 -คา่น ้าปะปา - 12 ฿บจง้หนี้                    1,200 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               1,200 นางสริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.จักรสหี์

 -คา่ทรศัพท์ TOT/

ดอืน

12 ฿บจง้หนี้                    7,800 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

               7,800 นางสริรัีศมิ ์

สงิหส์นธิ

รพ.สต.จักรสหี์

 -คา่เปรษณีย์ - - -  - - -  - - -

 -คา่ครภัุณฑม์ลูคา่ต า่กวา่ 

5,000.- บาท

- - -  - - -  - - -

2.5 คา่ครภัุณฑ์ - - -  - - -  - - -

2.6 คา่฿ชจ้า่ยอืน่ๆ

 -ครงการภาพรวม ปี - - -  - - -  - - -
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(1) ยทุธ

 ศาสตร์

 (2)   

ผนงา

น

 

(3)คร

งการ

(4)ตัวชี้

วดั

ประภท จ านวน รายละอยีดการ฿ช ้

งบประมาณ

จ านวนงนิ    (บาท) หลง่งบ 

ประมาณ

ระบุดอืน 

ที่

ด านนิการ

งบประมาณที฿่ช ้

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน คบสอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี (งานประจ า)

     (5)      

ผนงาน/

ครงการ

  (6)  วตัถปุระสงค์     (7)     ตัวชีว้ดั             (8)             กจิกรรม

ส าคัญ

 (9)  กลุม่ป้าหมาย     (10)   ผนการ฿ชง้บประมาณ (11)  ระยะวลาด านนิการ/  (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) หน่วยงาน

 -จา่ยงนิยมืลักษณะจา่ยขาด 

สสอ.

- - -  - - -  - - -

รวม               332,352            332,352

P&G E. 1.ผนงาน

การบรหิาร

จัดการดา้น

การงนิการ

คลัง ของ สสอ.

พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการทีม่ี

ประสทิธภิาพ ละ

บคุลากรมคีวามสขุ

พือ่฿หห้น่วยงานมี

ความพรอ้ม฿นการปิด

฿หบ้รกิาร

 1.คา่฿ชจ้า่ย฿นการเปประชมุ/

ฝึกอบรม

บคุลากร

 สธ.

3 คน คา่฿ชจ้า่ย฿นการ

ประชมุ/อบรม คนละ 

4 ครัง้/ปี

                 36,000 งนิบ ารงุ ตค.62-

กย.63

              36,000 นายวฒุพิงษ์

 ทา่กระบา

สสอ.มอืง

สงิหบ์รุี

 2.คา่จา้งหมาบรกิาร บคุคลภา

ยนอก

เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 12,000 งนิบ ารงุ ส.ค.63-

ก.ย.63

              12,000 นายวฒุพิงษ์

 ทา่กระบา

สสอ.มอืง

สงิหบ์รุี

 3.คา่ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด ผูข้าย กลอ้งวงจรปิด จ านวน

 6 ตัวๆละ 5,000 บาท

                 30,000 งนิบ ารงุ ต.ค.62-

ก.ย.63

              30,000 นายวฒุพิงษ์

 ทา่กระบา

สสอ.มอืง

สงิหบ์รุี

 3.คา่น ้ามันชือ้พลงิ ผูข้าย เดรั้บอนุมัต/ิตรวจรับ/

จา่ยจรงิ

                 10,000 งนิบ ารงุ ส.ค.62-

ก.ย.63

              10,000 นายวฒุพิงษ์

 ทา่กระบา

สสอ.มอืง

สงิหบ์รุี

รวม 88,000                88,000            นายวฒุพิงษ์

 ทา่กระบา

สสอ.มอืง

สงิหบ์รุี

5,484,532            
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