


ตัวชี้วัดหลัก 1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
ตัวชี้วัดรอง  1.ร้อยละ 60  ของหญิงต้ังครรภ ์ ฝากครรภก์่อน 12 สัปดาห์

      2.ร้อยละ 75   ของหญิงต้ังครรภไ์ด้รับบริการฝากครรภค์รบ 5 คร้ังตามเกณฑ์

      3.ร้อยละ 65 ของหญิงคลอดได้รับบริการเยี่ยมหลังคลอดครบ 3 คร้ังตามเกณฑ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

1 พัฒนาระบบบริการใน
งานอนามัยแม่และเด็ก
(บริการฝากครรภ์
คุณภาพ,งานคลีนิค
สุขภาพเด็กดีและงาน
เยี่ยมหลังคลอดใหไ้ด้
มาตรฐานขององค์กร
อนามัยโลก)

1.เพื่อน าเสนอการ
วเิคราะหส์ถานการณ์
ภาวะสุขภาพแม่และ
เด็กและการน าเสนอ
ผลการด าเนินงาน
อนามัยแม่และเด็ก

1.พฒันาบริหารจัดการ MCH 
Board ระดับอ าเภอ       1.1.
จัดประชุมคณะกรรมการ MCH
 Board ระดับอ าเภออย่างน้อย
 3 คร้ัง/ปหีรือทกุคร้ังที่มีเร่ือง
เร่งด่วน

คณะกรรการ 
MCH Board   
จ านวน 10 คน

/ / /       2,250 Cup หนอง
ขาหย่าง

 รสสุคนธ ์ดิษ
ประพฒัน์

2เพื่อเพิ่มพนูความรู้เชิง
วชิาการและนวตกรรม
ใหม่แก่ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็ก

1.2จัดประชุมวชิาการงาน
อนามัยแม่และเด็ก

ผู้ปฏบิติังาน
อนามัยแม่และ
เด็ก Cup หนอง
ขาหย่าง

/  รสสุคนธ ์ดิษ
ประพฒัน์

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่ 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

      4.ร้อยละ 100 ของหญิงต้ังครรภไ์ด้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็กและกรดโฟลิค

งบประมาณ
รวม (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบระยะเวลาด าเนินการล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์   กิจรรมหลัก/กิจกรรมรอง    
     (รายละเอียดกิจกรรม)

เปา้หมาย/
จ านวน

แผนงานที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตทกุกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

โครงการ 1 พฒันาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวยั

กลุ่มงาน/หน่วยงาน     งานสร้างเสริมสุขภาพ         ผู้รับผิดชอบแผนงาน        นางสาวรสสุคนธ์ ดิษประพัฒน์   โทรศัพท ์  095-904-2960



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

งบประมาณ
รวม (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบระยะเวลาด าเนินการล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์   กิจรรมหลัก/กิจกรรมรอง    
     (รายละเอียดกิจกรรม)

เปา้หมาย/
จ านวน

3.เพื่อเปน็การเพิ่ม
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ในการดูแลหญิง
ต้ังครรภแ์ละหญิงหลัง
คลอดได้อย่างมี
มาตรฐาน

1.จัดอบรมฝึกทกัษะพฒันาการ
ใหบ้ริการงานครรภคุ์ณภาพแก่
รพ.สต.ที่ยังไม่ได้เปดิใหบ้ริการ
งานฝากครรภโ์ดยใหเ้จ้าหน้าที่
เข้ามาฝึกปฏบิติัประสบการณ์
ใหบ้ริการในคลีนิคฝากครรภ์
ของรพ. จัดท าแผนการฝึก  2.
 ลงเยี่ยมพื้นที่ รพสต.ทั้ง 6 
แหง่เพื่อเปน็การสร้างขวญัและ
ก าลังใจและประเมิน
ความก้าวหน้าในการปกิบติั
งานอนามัยแม่และเด็ก

จัดต้ังคลินิค
บริการฝาก
ครรภคุ์ณภาพ 
ใน รพ.สต. 6 
แหง่               
    เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
 อนามัยแม่และ
เด็กในรพสต.ทั้ง
 6 แหง่

/  รสสุคนธ ์ดิษ
ประพฒัน์

4.เพื่อใหห้ญิงต้ังครรภ์
ทกุคนได้รับบริการ
อย่างมีคุณภาพ ตามชุด
สิทธปิระโยชน์

3.หน่วยบริการจัดบริการให้
หญิงต้ังครรภท์กุคนตามเกณฑ์
คุณภาพและครบถ้วน คือได้รับ
ยาเม็ดเสริมไอโอดีน ยาธาตุ
เหล็ก ยาโฟลิกและแคลเซียม 
การฉีดวคัซีนDT และวคัซีน
ไข้หวดัใหญ๋ ตามเกณฑ์

หญิงต้ังครรภท์กุ
คนที่มารับ

บริการที่คลินิก
ฝากครรภ์

/ / / /   -  -



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

งบประมาณ
รวม (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบระยะเวลาด าเนินการล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์   กิจรรมหลัก/กิจกรรมรอง    
     (รายละเอียดกิจกรรม)

เปา้หมาย/
จ านวน

5.เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้และตระหนักใน
การฝากครรภ์

4.เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ
เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน          
4.1 ประชาสมพนัธก์ารบริการ
ฝากครรภก์่อน 12 สัปดาห์
การฝากครรภต์ามเกณฑ์
คุณภาพผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น ที่
ประชุมหมู่บา้น อสม และการ
จัดกิจกรรมเชิงรุก

/ / /  รสสุคนธ ์ดิษ
ประพฒัน์

6.ควบคุมก ากับติดตาม
การด าเนินงานให้
เปน็ไปตามเปา้หมาย

5. ลงพื้นที่ รพสต.ทั้ง 6 แหง่
เพื่อติดตามเยี่ยม และประเมิน
ความก้าวหน้าในการ
ปฏบิติังานอนามัยแม่และเด็ก 
ข้อมูลจาก HDC

 รสสุคนธ ์ดิษ
ประพฒัน์



ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่ 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

1 2 3 4
1 ส่งเสริมวัยใส สูงดีสมส่วน

 ฟันสวยและหลับฝันดี
ด้วยนิทานก่อนนอน

1.เพื่อสร้างกิจกรรมแนวทาง
เดียวกันเพื่อส่งเสริมความสูง
เด็ก

1.ส่งเสริมใหเ้ด็กในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก จัดกิจกรรมกลางแจ้งที่ส่งเสริม
ความสูงเด็ก

ศพด.ใน อ.หนองขาหย่าง 
จ านวน 7 แหง่

   / กองทนุ
หลักประกนั
สุขภาพของ

ทอ้งถิ่น

รพ.สต.-อปท. 
รสสุคนธ ์ดิษ
ประพฒัน์

2.ส่งเสริมใหเ้ด็กได้รับอาหารโปรตีน
(นม)ทนัทหีลังจากเล่นกิจกรรม
กลางแจ้ง

      /

3.การใหค้วามรู้ผู้ปกครองเร่ืองการ
ส่งเสริมใหเ้ด็กนอนหลับยาวช่วง
กลางคืน (21.00-03.00น.)เพื่อ
ส่งเสริมใหร่้างกายหล่ัง Growth 
Hormone

   /

4.ติดตามชั่งน  าหนักก่อน-หลังด าเนิน
โครงการ

   /    /

กลุ่มงาน/หน่วยงาน      งานสร้างเสริมสุขภาพ      ผู้รับผิดชอบแผนงาน    นางสาวรสสุคนธ ์ดิษประพฒัน์   โทรศัพท ์  095-904-2960

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลาด าเนินการ รวม
งบประมาณ

(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสที่ (ระบเุดือน)

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

        1.3.ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปทีี่มีพฒันาการ สงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม

        1.4.ร้อยละ 60 ของเด็กที่มีพฒันาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพฒันาด้วย TEDA4I

แผนงาน ที่ 1.การพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลุ่มวยั

โครงการ  1.การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและปฐมวัย

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator)

ตัวชี้วัดหลัก  1. ระดับความาส าเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน

                 2. ร้อยละ > 54 ของเด็ก 0-5 ป ีมีรูปร่างดีสูงสมส่วน    และมีส่วนสูงเฉลี่ย เมื่ออายุ 5 ป ีชาย113 ซม./หญงิ 112 ซม.

ตัวชี้วัดรอง   1.1.ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ป ีได้รับการคัดกรองมีพฒันาการ ( เปา้หมาย เด็กอายุ 9-18-30-42 เดือนtype 1,3  )

                 1.2.ร้อยละ 20  ของเด็ก 0-5 ป ีได้รับการคัดกรองมีพฒันาการ สงสัยล่าช้า 



1 2 3 4

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลาด าเนินการ รวม
งบประมาณ

(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสที่ (ระบเุดือน)

5.สรุปผลการด าเนินงานแต่ละ ศพด.
เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน

   /

2.เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมี
พฒันาการด้านภาษาและ
กล้ามเนื อมัดเล็กสมวยั

1.จัดใหค้วามรู้ผู้ปกครองเร่ืองเทค
นิกการเล่านิทานใหเ้ด็กฟงั

ศพด.ใน อ.หนองขาหย่าง 
จ านวน 13 แหง่

   /

3.ลดใหเ้ด็กลดการใช้
โทรศัพทม์ือถือ

2.จัดซื อนิทานที่เหมาะสมกับการ
ส่งเสริมพฒันาการเด็กเพื่อแจกให้
เด็กน ากลับไปบา้น ใหผู้้ปกครองอ่าน
ใหเ้ด็กๆฟงั

   /

3.สรุปประเมินผลโครงการ 
หลังจากด าเนินการ 3 เดือน

   /

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่

1.เพื่อทบทวนความรู้เร่ือง
การใช้เคร่ืองมือ DSPM

1.ทบทวนขั นตอนการตรวจ
พฒันาการตามช่วงอายุ  9 ,
18,30,42 และ 60 เดือน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
รพ.สต.6 แหง่

   / ไม่ใช้
งบประมาณ

รพ.สต.-อปท.
รสสุคนธ ์ดิษ
ประพฒัน์

2.ทบทวนเร่ืองแนวทางการชั่ง
น  าหนัก และการลงข้อมูลในระบบ 
HosXp

   /

3.ทบทวนเร่ืองแนวทางการติดตาม
พฒันาการซ  า 30 วนัหลังจากที่พบ
เด็กมีพฒันาการที่สงสัยล่าช้า

   /

2.เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การด าเนินงานใหไ้ด้ตาม
เกณฑ์

4.นิเทศติดตามควบคุมก ากับติดตาม



ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่ 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

1 2 3 4
1  โครงการส่งเสริมเด็กไทย

สุขภาพดี สูงดีสมส่วน
1.เพื่อเสริมสร้างความรู้เร่ือง
โภชนาการและการดูแลเด็ก
ที่มีปญัหาการเจริญเติบโต

1.จัดประชุมครูและผู้ปรุงประกอบ
อาหารในโรงเรียน

ทกุโรงเรียน  จ านวน 10 รร.   /  งบประมาณ
   (CUP)

รสสุคนธ ์ดิษ
ประพฒัน์

2.เพื่อประเมินภาวะการ
เจริญเติบโตของนักเรียน

2.คัดกรองภาวะโภชนาการ 2.เด็กนักเรียนชั้นป.1-ป.6   /   /   /   /

3.เพื่อพฒันาเด็กนักเรียน
ผอมเต้ียอ้วน ใหสู้งดีสมส่วน

3.จัดกิจกรรมแก้ไขปญัหา แบบราย
กลุ่มและรายบคุคล

นักเรียนที่มีปญัหา ทกุคน ทกุ 
รร.

  /   /   /   /

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

                  2. ร้อยละ ของเด็ก  6-14 ป ีมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ และรูปร่างสมส่วน

                  3. ความครอบคลุมเด็ก 6-14 ป ีได้รับการชั่งน้ าหนัก วดัส่วนสูง

เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลาด าเนินการ รวม
งบประมาณ

(บาท)

แผนงาน ที่ 1.การพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลุ่มวยั

โครงการที่  2.การพฒันาสุขภาพกลุ่มวยัเรียนและวยัรุ่น

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator) ระบตัุวชี้วดัเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ไม่เกิน 3 ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดหลัก  1. เด็กไทยมีสติปญัญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสที่ (ระบเุดือน)

                  2. ร้อยละ 66 ของเด็กอายุ 6-14 ป ีสูงดีสมส่วน และมีคงวามสูงเฉลี่ยเมื่อ อายุ 12 ป ีชาย154 ซม. หญงิ 155 ซม.

ตัวชี้วัดรอง    1. ร้อยละของเด็กปฐมวยัได้รับการคัดกรองพฒันาการและที่พบล่าช้าได้รับการกระตุ้น ด้วย TEDA4I

กลุ่มงาน/หน่วยงาน     งานสร้างเสริมสุขภาพ      ผู้รับผิดชอบแผนงาน     นางสาวรสสุคนธ ์ดิษประพฒัน์   โทรศัพท ์  095-904-2960



1 2 3 4

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลาด าเนินการ รวม
งบประมาณ

(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสที่ (ระบเุดือน)

2 ทบทวนมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมผ่านเกณฑ์ระดับ
ทองและระดับเพชร

1.เพื่อทบทวนและฟื้นฟู
มาตรฐานการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

1.จัดประชุมชี้แจงผู้อ านวยการ
โรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทกุแหง่ใน
เขตCUPหนองขาหย่าง

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนและครู
ผู้รับผิดชอบโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพทกุแหง่

  /  งบประมาณ
   (CUP)

รสสุคนธ ์ดิษ
ประพฒัน์

2.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทกุแหง่
ประเมินตนเอง

2.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทกุ
แหง่

  /

2.เพื่อพฒันาศักยภาพ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเข้าสู่
โรงเรียนระดับทองและระดับ
เพชร

3.คณะกรรมการระดับดับอ าเภอ
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่
ขอรับการประเมิน

3.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทองร้อยละ 50

  /

4.จัดประชุมสรุปผลการประเมิน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

  /

5.ก ากับติดตามประเมินผล   /



ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่ 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)  

1 2 3 4

1 โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ภาคี
เครือข่ายอนามัยการ
เจริญพันธุ์ในวัยรุ่น

1.เพื่อน ำเสนอผลกำรวเิครำะห์
สถำนกำรณ์ภำวะทำงสุขภำพ
วยัรุ่นในระดับอ ำเภอ, ผลกำร
ด ำเนินงำน ปญัหำอุปสรรค
ผลงำนตำมเกณฑ์

กิจกรรมที่ 1  พฒันำกำรด ำเนินงำน
อ ำเภออนำมัยเจริญพนัธแ์บบยั่งยืน 
1.จัดประชุมคณะกรรมกำรระดับ
อ ำเภออย่ำงน้อย3 คร้ัง/ป ีหรือ
เร่งด่วน

คณะกรรมกำรอ ำเภอ
อนำมัยเจริญพนัธุ์

  /   /   /  งบประมำณ
 (CUP)

รสสุคนธ ์ดิษ
ประพฒัน์

1.เพื่อน ำเสนอผลกำรวเิครำะห์
สถำนกำรณ์ภำวะทำงสุขภำพ
วยัรุ่นในระดับต ำบล ผลกำร
ด ำเนินงำน ปญัหำอุปสรรค
ผลงำนตำมเกณฑ์

กิจกรรมที่ 2  พฒันำเครือข่ำย
ต ำบลอนำมัยเจริญพนัธุ ์              
         1.จัดประชุมคณะกรรมกำร
ระดับต ำบลอย่ำงน้อย3 คร้ัง/ป ีหรือ
เร่งด่วน

ด ำเนินกำร ทกุต ำบล /
ผ่ำนอย่ำงน้อย  4 ต ำบล
คือ ต.หนองไผ่/ต.ดอน
กลอย/ต.ทำ่โพ/ต.ดงขวำง

  /   /   / รสสุคนธ ์ดิษ
ประพฒัน์

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

แผนงาน ที่ 1.กำรพฒันำคุณภำพชีวติคนไทยทกุกลุ่มวยั

โครงการที่  2.กำรพฒันำสุขภำพกลุ่มวยัเรียนและวยัรุ่น

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator)    ระบตัุวชี้วดัเชิงปริมำณหรือเชิงคุณภำพ ไม่เกิน 3 ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดหลัก  1.อัตรำคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ป ี ไม่เกิน 34 ตอประชำกรหญิงอำยุ 15-19 ป 1,000 คน

รวม
งบประมาณ

(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสที่ (ระบเุดือน)

ตัวชี้วัดรอง   1.

กลุ่มงาน/หน่วยงาน      งำนสร้ำงเสริมสุขภำพ     ผู้รับผิดชอบแผนงาน      นำงสำวรสสุคนธ ์ดิษประพฒัน์   โทรศัพท ์  095-904-2960



1 2 3 4

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลาด าเนินการ รวม
งบประมาณ

(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสที่ (ระบเุดือน)

1.เพื่อน ำเสนอผลกำรวเิครำะห์
สถำนกำรณ์ภำวะทำงสุขภำพ
วยัรุ่นในระดับอ ำเภอ, ผลกำร
ด ำเนินงำน ปญัหำอุปสรรค
ผลงำนตำมเกณฑ์

 กิจกรรมที่ 3 พฒันำคลินิกวยัรุ่น
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน                   
       1.จัดประชุมคณะกรรมกำร
ท ำงำนอย่ำงน้อย3 คร้ัง/ป ีหรือ
เร่งด่วน

 คณะกรรมกำรท ำงำน
คลินิกวยัรุ่น

รสสุคนธ ์ดิษ
ประพฒัน์

1. เพื่อเพิ่มศักยภำพจนท.ในกำร
ใหค้ ำปรึกษำเร่ืองกำรวำงแผน
ก ำเนิดในวยัรุ่น

กิจกรรมที่ 4 พฒันำทกัษะจนท.ใน
กำรใหค้ ำปรึกษำเร่ืองกำรวำงแผน
คุมก ำเนิดใหก้ับวยัรุ่น                 
 1.อบรมใหค้วำมรู้เร่ืองกำรวำง
แผนกำรคุมก ำเนิดในวยัรุ่นด้วยวธิี
ต่ำงๆ                                     
  2.กำรปอ้งกันโรคติดต่อทำงเพศ
สัมพนัธุ์

จนท. 10 คน   /   /   /   / รสสุคนธ ์ดิษ
ประพฒัน์

2.ปอ้งกัน/แก้ไขปญัหำกำร
ต้ังครรภ์/กำรต้ังครรภซ้์ ำก่อนวยั
อันควร

1.เพื่อใหผู้้ปกครองเข้ำใจลูก
วยัรุ่นและสำมำรถใหค้ ำปรึกษำ 
และช่วยเหลือได้

กิจกรรมที่ 5 พฒันำทกัษะผู้ปกครอง
ในกำรคุยกับลูกวยัรุ่นเร่ืองเพศ       
               1.จัดอบรมผู้ปกครอง
เร่ืองกำรส่ือสำรกับลูกวยัรุ่นในเร่ือง
เพศ

รพ.สต.ทกุแหง่ๆ ละ 30 
คน

  /   /   /   /

2. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยแกนน ำ
ผู้ปกครองในชุมชนเพื่อช่วยดูแล
เด็กในชุมชน



1 2 3 4

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลาด าเนินการ รวม
งบประมาณ

(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสที่ (ระบเุดือน)

1.เพื่อปอ้งกันกำรต้ังครรภก์่อน
วยัอันควร

กิจกรรมที่ 6  ฟื้นฟหูน่วย S.W.A.T.
ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ     1.จัด
อบรมใหค้วำมรู้เร่ืองเพศ และ
อนำมัยเจริญพนัธุแ์ก่แกนน ำเยำวชน

โรงเรียนมัธยม 2 แหง่   /

2.มีควำมรู้เร่ืองเพศที่ถูกต้อง โรงเรียนขยำยโอกำส 7 
แหง่นศ. กศน. 100 คน

  /   /   /

1เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเร่ืองเพศ

กิจกรรมที่ 7 เสริมสร้ำงควำมรู้แก่
เด็กและเยำวชนปอ้งกันกำรต้ังครรภ์
ก่อนวยัอันควร และปอ้งกัน
โรคติดต่อทำงเพศสัมพนัธ์

นักเรียนประถมฯ ใน รร.
ชยำยโอกำส 250 คน

  /   /   /

2.เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะในกำร
จัดกำรสถำนกำรณ์เส่ียงในเร่ือง
เพศได้

2 โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชมรม 
TO BE NUMBER 
ONE ในชุมชนและ
สถานศึกษา

1. เพื่อพฒันำศักยภำพแกนน ำ กิจกรรมที่ 1  พฒันำชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในสถำนศึกษ       
 1. จัดอบรมแกนน ำ

โรงเรียนมัธยม 2 แหง่    
โรงเรียนขยำยโอกำส     
1 แหง่

  /   /   /  งบประมำณ
 (CUP)

รสสุคนธ ์ดิษ
ประพฒัน์

2. มีศูนย์เพื่อนใจ 2. จัดต้ัง ศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ

  /   /   /

3. เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 3. มีเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ในอ ำเภอ
หนองขำหย่ำง

 นร.แหง่ละ 10 คน   /



1 2 3 4

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลาด าเนินการ รวม
งบประมาณ

(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสที่ (ระบเุดือน)

1. เพื่อพฒันำศักยภำพแกนน ำ กิจกรรมที่ 2 พฒันำชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในชุมชน            
 1. จัดอบรมแกนน ำ

PCU โซน ละ 1 ชุมชน 
(2 ชุมชน)

  /   /   /

2. มีศูนย์เพื่อนใจ 2. มีเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ในอ ำเภอ
หนองขำหย่ำง

  /

3. เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำน   /



ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานกระทรวงสาธารณสุข : 1.การพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลุ่มวยั

ตัวชี้วัดหลัก  

1.ร้อยละต าบลที่มีระบบ Long Term Care ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัดรอง

           1. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิได้รับการดูแลตาม care plan./ ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิเปล่ียนกลุ่ม 

3 ร้อยละของชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ                                 

กลุ่มงาน/หน่วยงาน   งานผู้สูงอายุ     ผู้รับผิดชอบแผนงาน    นางสาวรสสุคนธ ์ดิษประพฒัน์   โทรศัพท ์  095-904-2960

1 2 3 4

1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุไทย
เปน็หลักชัยของสังคม
 จังหวัดอุทยัธานี  
ปงีบประมาณ 2565

 เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้
สามารถดูแลตนเอง และมีส่วน
ร่วมจากภาคีเครือข่าย

1. การประเมิน/คัดกรองภาวะ
สุขภาพผู้สูงอายุ

2,995 คน cup/รพ.สต..

1.1 เจ้าหน้าที่ทบทวนความรู้ อสม.
ที่จะลงไปคัดกรองโรค (ตามเล่มการ
คัดกรองที่จังหวดัแจก ปงีบประมาณ
 2561)

ปลีะ 1 คร้ัง cup/รพ.สต..

1.2 คัดกรองแยกประเภท ปกติ 
ผิดปกติ เส่ียง

ปลีะ 1 คร้ัง cup/รพ.สต..

1.4 บนัทกึข้อมูลใน HOS cup/รพ.สต..
1.5 สรุป/วเิคราะหข์้อมูล คืนข้อมูล
ใหก้ับพื้นที่

ปลีะ 2 คร้ัง cup/รพ.สต..

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

โครงการ  การพฒันาสุขภาพผู้สูงอายุ

2. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 

ไตรมาส

รวมงบ
ประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ/
งบประมาณรายไตรมาส



1 2 3 4

ไตรมาส

รวมงบ
ประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ/
งบประมาณรายไตรมาส

2.เพื่อพฒันาศักยภาพ บคุลากร
และเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ

2. อบรมฟื้นฟคูวามรู้ care manger จ านวน 7 คน ปลีะคร้ัง 
จ านวน 2 วนั

ศูนย์ 3 สสจ.

3.อบรมฟื้นฟคูวามรู้ care giver จ านวน  27 คน จ านวน
 2 วนั

cup/คปสอ. cup/คปสอ.

4. อบรม care manger รายใหม่ จ านวน 5 คน  จ านวน 10 วัน ศูนย์ 3 สสจ.
5. อบรม care giver รายใหม่ จ านวน 14  คน  จ านวน 10

 วัน
อบจ. สสจ.

เพื่อพฒันาศักยภาพชมรม
ผู้สูงอายุ

3.1 ประชุมเชิงปฏบิติัการการ
พฒันาชมรมผู้สูงอายุระดับอ าเภอ

อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง cup/คปสอ. cup/คปสอ.

3.2 ฝึกทกัษะการดูแลตนเองใหก้ับ
ผู้สูงอายุ ตามโปรแกรม "ไม่ล้ม ไม่
ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย นอน
หลับสนิท" ในชมรมผู้สูงอาย/ุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ

มีการด าเนินกิจกรรมใน
ชมรมต้นแบบไม่ล้ม ไม่
ลืมฯ อย่างน้อยปลีะ 6 
คร้ัง

cup/คปสอ. cup/คปสอ.

เพื่อประเมินมาตรฐานการ
ด าเนินงาน

4.2 ประชุมทมีประเมินต าบล LTC 
ระดับอ าเภอ

จ านวน 10 คน 
ระยะเวลา 1 วนั

cup/คปสอ.

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 4.3 ประเมินตนเอง ต าบล LTC 
บนัทกึในระบบ online

7 ต าบล cup/คปสอ.

4.4 ทมีประเมินระดับอ าเภอลง
ประเมินตรวจรับรอง และบนัทกึใน
ระบบออนไลน์

7 ต าบล cup/คปสอ.

โครงการสร้างแกนน า
เตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่วัยสูงอายุ 
จังหวัดอุทยัธานี 
ปงีบประมาณ 2565

วตัถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่พงึ
ประสงค์

1. 1 จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ การ
ดูแลตนเองตามโปรแกรม ไม่ล้ม ไม่
ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย นอน
หลับสนิท"

บรูณาการกับชมรมออก
ก าลังกาย 1 ชมรม 1 
หน่วยบริการ

อปท.



1 2 3 4

ไตรมาส

รวมงบ
ประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ/
งบประมาณรายไตรมาส

2 1.2 ประเมินผลการดูแลตนเอง อปท cup/คปสอ.
1.3 ฝึกทกัษะการดูแลตนเองต่อเนื่อง 1 คร้ัง/ปี cup/คปสอ. cup/คปสอ.

3 โครงการวัดส่งเสริม
สุขภาพ จังหวัด
อุทยัธานี 
ปงีบประมาณ 2565

วตัถุประสงค์ เพื่อใหพ้ระบริหาร
จัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง 
เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
สร้างชุมชน ทอ้งถิ่นและองค์กร
รอบรู้สุขภาพ สู่วดัรอบรู้สุขภาพ 
(Health Literate Temple)

1.1 อบรมพระคิลานุปฏัฐาก (พระ
อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจ า
วดั-อสว.)

พระในพื้นที่อ าเภอหนอง
ขาหย่าง วดัละ 2 รูป 
รวม 56 รูป

cup/คปสอ. cup/คปสอ.

1.2 ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ 90 รูป / 6 ต าบล cup/คปสอ. cup/คปสอ.

1.4 ชี้แจงเกณฑ์/ประเมินวดั
ส่งเสริมสุขภาพ

1 วดั 1 หน่วยบริการ cup/คปสอ. cup/คปสอ.

1.5 สรุปผลการประเมินฯ



ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงานกระทรวงสาธารณสุข : 1.การพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลุ่มวยั โครงการกระทรวงสาธารณสุข : การพฒันาสุขภาพกลุ่มวยัท างาน
ตัวชี้วัดหลัก  

1.ร้อยละต าบล 100 สมัครเข้าร่วม (10 ล้านครอบครัวไทย ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ)
ตัวชี้วัดรอง

1. ร้อยละต าบล มีชมรมที่มีกิจกรรมการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง
2. ร้อยละต าบล ชมรมมีองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

กลุ่มงาน/หน่วยงาน   งานผู้สูงอายุ     ผู้รับผิดชอบแผนงาน    นางสาวรสสุคนธ ์ดิษประพฒัน์   โทรศัพท ์  095-904-2960

1 2 3 4
1 โครงการ CUP หนอง

ขาหย่าง รวมใจ ออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 ปงีบประมาณ 2565

1.เพื่อใหป้ระชาชนได้สมัครเข้า
ร่วมโครงการ (10 ล้าน
ครอบครัวไทย ออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ)

1. ระยะที1่ รณรงค์การออกก าลัง
กาย จัดท าฐานข้อมูล  ลงทะเบยีน

จนท.รพ./สสอ/รพ.สต./
ชมรมออกก าลังกาย

รพ.สต/อปท. cup/คปสอ.

2.เพื่อส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวยั
ท างานใหส้ามารถมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ส่งเสริม
การออกก าลังกายใหชุ้มชนเปน็
ฐาน

2. ระยะที่ 2 ขับเคล่ือนในพื้นที่ รพ.
สต.อสม.อปท.

จนท.รพ./สสอ/รพ.สต./
อสม.อปท

รพ.สต/อปท. cup/คปสอ.

3. ระยะที่ 3 ขยายการด าเนินงานสู่
ภาคี ติดตามการด าเนินงาน

จนท.รพ./สสอ/รพ.สต./
อสม.อปท/ชมรมออก
ก าลังกาย/องกรอ์ต่าง 

ภาครัฐและเอกชน

รพ.สต/อปท. cup/คปสอ.

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

รวมงบ
ประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ/
งบประมาณรายไตรมาสไตรมาส



1 2 3 4

รวมงบ
ประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ/
งบประมาณรายไตรมาสไตรมาส

4. รณรงค์มหกรรมออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก
รัชกาลที่10
  - น้อมนาพระราชดาริด้านการ
ส่งเสริมกิจกรรมการออกกาลังกาย 
ที่ช่วยใหสุ้ขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบรูณ์

จนท.รพ./สสอ/รพ.สต./
อสม.อปท/ชมรมออก
ก าลังกาย/องกรอ์ต่าง 

ภาครัฐและเอกชน

รพ.สต./
อปท./cup/

คปสอ.

cup/คปสอ.



กลุ่มงาน/หน่วยงาน   โรคไม่ติดต่อและภยัสุขภาพ     ผู้รับผิดชอบแผนงาน    นายวรพจน์ ประทปี /นายเอเธน วรพงศ์ไชย    โทรศัพท ์  081-2811141/089-9605499

1 2 3 4

1 โครงการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน
คณะกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวติระดับ
อ าเภออ าเภอหนองขา
หย่างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

1. เพื่อใหร้ะบบสุขภาพอ าเภอ
หนองขาหย่าง มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน

  1.จัดประชุมคณะกรรมการ การ
พฒันาคุณภาพชีวติ และผู้เกี่ยวข้อง  
 2.แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานแก้ไข
ปญัหา ในประเด็น ODOP

21 คน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 รองบจาก สสจ. วรพจน์ ประทปี / 
เอเธน วรพงศ์ไชย

2.ขับเคล่ือนการด าเนินงาน
แก้ไขปญัหาคุณภาพชีวติตาม
ประเด็นที่ส าคัญ

3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
พร้อมเครือข่ายสุขภาพอ าเภอหนอง
ขาหย่าง เพื่อการวางแผนและ
ด าเนินงาน

45 คน/ 1 คร้ัง     10,000

3.เพื่อติดตามความก้าวหน้า 
ของคณะอนุกรรมการฯ

3.สรุปผลการด าเนินงาน 3 คร้ัง

รวมทั้งส้ิน 20,000

แบบฟอร์มแผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 2 การพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ

โครงการ  การพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ

ระยะเวลาด าเนินงาน

ไตรมาส แหล่ง
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 1 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพฒันาคุณภาพชีวติที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator) 

ตัวชี้วัดหลัก  1.ร้อยละของอ าเภอมีการพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ( พชอ.) ที่มีคุณภาพ

ล าดับ โครงการ
  กิจรรมหลัก/กิจกรรมรอง         

(รายละเอียดกิจกรรม)
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
รวม (บาท)



ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงาน 3.แผนงานการป้องกันโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการ   โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator) ระบุตัวชี้วดัเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ไม่เกิน 3 ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดหลัก   1.จังหวดัอุทัยธานี มีระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการทีไ่ด้มาตรฐาน มีการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ทีส่ามารถปฏิบัติงานได้จริง

ตัวชี้วัดรอง    1.ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบงานระบาดวทิยาของจังหวดัและอ าเภอผ่านการอบรมระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวงัและสารสนเทศทางโรคและภัยสุขภาพ

                     2.ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) สามารถจัดการโรคไม่ให้เกิดการระบาดหรือแพร่กระจายในวงกวา้ง ไม่ให้เกิดเกินระยะการฟักตัวสูงสุดของโรค (generation 2) และจัดการภัยสุขภาพจ ากัดไม่ให้เกิน hot zone

กลุ่มงาน/หน่วยงาน   งานควบคุมโรคติดต่อ     ผู้รับผิดชอบแผนงาน    นายเอเธน วรพงศ์ไชย    โทรศัพท์   089-9605499

ตค พย ธค มค

1 โครงการพัฒนาระบบระบาดวิทยาและ 1.เพือ่พัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้า 1.จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ 1 คร้ัง/30 คน 750 750 CUP หนอง
ขาหย่างระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัย ระวงัและสารสนเทศทางโรค เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านระบาด ประชุมคร่ึงวนั

สุขภาพ และภัยสุขภาพทีไ่ด้มาตรฐาน JIT, CDCU Mert,mini-
Mert,MCATT

2.เพือ่ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสอบสวน
โรค

1 คร้ัง/40 คน 9,600 CUP หนอง
ขาหย่าง(SAT) ปฏิบัติงานได้ตาม และการเขียนรายงานสอบสวนโรค

มาตรฐานทัง้ในภาวะปกติและ โรคอย่างมีคุณภาพ (Full Report)

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 3 คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานด้านระบาด 2 คน CUP หนอง
ขาหย่าง3.เพือ่ยกระดับการพัฒนาระบบ วทิยา และควบคุมโรค เป็นตัวแทน

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินให้
สามารถ

อ าเภอ ประกวด คนดีศรีระบาด

รับมือภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข

(ระดับต าบล)

ทีเ่กิดจากโรคและภัยสุขภาพได้ 4.ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลรายงาน 17 แห่ง CUP หนอง
ขาหย่างทางระบาดวทิยา(รง.506)ของ

สต.ทุกแห่ง ปีละ 1 คร้ัง

5.ติดตามควบคุม ก ากับและ
ประเมิน

4 คร้ัง/ปี CUP หนอง
ขาหย่างผลการด าเนินงานระบาดวทิยา

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาส

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ/
งบประมาณรายไตรมาส

งบประมาณ
รวม (บาท)



ตค พย ธค มค

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาสล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ/
งบประมาณรายไตรมาส

งบประมาณ
รวม (บาท)

ขั้นตอนที ่1 6.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังศูนย์
ปฏิบัติการ

ค าส่ังฯ 1 ฉบับ  CUP หนอง
ขาหย่างภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและ

คณะท างานตามระบบบัญชาการ

เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระดับอ าเภอEOC

7.ประสานผู้เกี่ยวข้องจัดท าค าส่ัง

ทีม Operation ได้แก่ SRRT,JIT,

CDCU, Mert,mini-Mert,MCATT

ขั้นตอนที ่2 8.ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)  

อ าเภอสามารถเฝ้าระวังตรวจจับ
และประเมินสถานการณ์การเกิดโรค

และภัยสุขภาพในพืน้ทีไ่ด้

  8.1.จัดท าตารางการปฏิบัติงาน  

ของทีมตระหนักรู้สถานการณ์

(SAT) อ าเภอ เป็นรายปี

(ปีงบประมาณ) โดยระบุผู้ประสาน

งานหลักด้านข้อมูลเป็นรายสัปดาห์

  8.2.SATอ าเภอ รายงานการ
ตรวจ

CUP หนอง
ขาหย่างเกิดโรคและภัยทีผิ่ดปกติประจ า

สัปดาห(์SAT Weekly report)

ทุกสัปดาห์

 8.3.SAT อ าเภอ จัดท า CUP หนอง
ขาหย่างSpot Report  ตามเง่ือนไข

และเวลาทีก่ าหนด



ตค พย ธค มค

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาสล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ/
งบประมาณรายไตรมาส

งบประมาณ
รวม (บาท)

ขั้นตอนที ่3 9.จัดประชุมการวเิคราะห์ความ จนท สสอ/รพ.และ ทีม SAT 4,050 4,050 CUP หนอง
ขาหย่างเส่ียงส าคัญของโรคและภัยสุขภาพ ของ 5 กลุ่มโรค/ภยัสุขภาพ

(Rapid Risk Assessment:RRA) จ านวน 15 คน/1 วนั
ระดับจังหวดัทีม่ีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน
10.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า จนท สสอ/รพ.และ ทีม SAT,JIT 9,600 CUP หนอง

ขาหย่างแผนรองรับภาวะฉุกเฉินของโรค ของ 5 กลุ่มโรค/ภยัสุขภาพ

และภัยสุขภาพ (All Hazards และ ทีมวทิยากร สสจ..

 Plan)ทีส่ าคัญ และมีโอกาสเกิดขึ้น จ านวน 20 คน /2 วนั

สูงในพืน้ที่

  10.1.การจัดการภาวะฉุกเฉิน  

ทางด้านสาธารณสุข (Public

Health  Emergency  

Management : PHEM:2P2R)

  10.2.การพิจารณาคัดเลือก
กลุ่มภาระกิจตามระบบ ICS ทีเ่หมาะสม 
ส าหรับแต่ละ hazard

  10.3.การทบทวน จัดท า 
Flow-chartทีเ่หมาะสม ส าหรับแต่ละ hazard

ขั้นตอนที ่4 11.น าระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์

CUP หนอง
ขาหย่างภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ICS)

มาใช้จริงอย่างน้อย 1 คร้ัง

  11.1.รายงานผลการบัญชาการ

เหตุการณ์และปฏิบัติงานตาม IAP
 ของเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 หรือ



ตค พย ธค มค

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาสล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ/
งบประมาณรายไตรมาส

งบประมาณ
รวม (บาท)

  11.2.มีรายงานการฝึกซ้อมแผน
ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขโดย
ก าหนดวธิปีฏิบัติการ พร้อมทัง้ข้อส่ังการ
ไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องตาม
แบบฟอร์ม IAP  11.3.กรณีมีการ Activate EOC

ต้องส่ง Weekly Report ให้ 
สสจ./สคร.จนกวา่จะ Deactivate EOC

ขั้นตอนที ่5 12.จัดท าทะเบียนรายชื่ออัตรา
ก าลังคน

CUP หนอง
ขาหย่างของหน่วยงาน (ระดับจังหวดั ถึง

ระดับอ าเภอ) ทีเ่ข้าร่วมสนับสนุนหรือ

ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉิน (EOC) ตามระดับความ
รุนแรงของโรคและภัยสุขภาพทีก่รม
ควบคุมโรคก าหนดไว ้(4 ระดับ)

0 4,050 0 750 24,000 0 0รวมงบประมาณทัง้โครงการ (บาท)



ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุ : 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

1 2 3 4

1

การปอ้งกนัการเสีย 1.เพื่อลดอตัราการเสียชีวิต 1.จัดต้ังคณะกรรมการผู้กอ่การดี - รพ.สต.ทั้ง 6 แหง่

P รสสุคนธ์ 
ดิษประพัฒน์

ชีวิตจากการจมน้้าใน จากการจมน้้าในเด็กอายุ ปอ้งกนัการจมน้้า - โรงเรียนในเขตอ้าเภอ P

เด็กอายุนอ้ยกว่า15 ปี นอ้ยกว่า 15 ปี (Merit Maker Drown No More) หนองขาหย่าง P P P P

2.ประชุมชีแ้จงการด้าเนนิงาน -ผู้น้าชุมชน
เพื่อปอ้งกนัการจมน้้าของเด็กในพื้นที่ P P P P

3.ส้ารวจและจัดการแหล่งน้้าเส่ียง P P P P

4.จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
เร่ืองการช่วยชีวิตและการปอ้งกนั P P P P

การจมน้้า P P

5.ประชาสัมพันธ์การปอ้งกนั P P P P

การจมน้้าในชุมชน P

6.ประชุมใหค้วามรู้แกผู้่ปกครอง
ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
7.สอบสวนอบุติัเหตุการจมน้้าทุกราย
8.สรุปผลการปอ้งกนัการเสียชีวิต
จากการจมน้้า

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสขุอ าเภอหนองขาหยา่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
รวม (บาท)

แผนงาน ที่ 3. การปอ้งกนัและควบคุมโรคและลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการ  พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ

ตวัชีว้ัดระดบัแผนงาน (Key Perfomance Indicator) ระบตัุวชีว้ัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ไมเ่กนิ 3 ตัวชีว้ัด

ตวัชีว้ัดหลกั  1. อตัราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุนอ้ยกว่า 15 ปี

แหลง่
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาสที่ (ระบุเดอืน)

ตวัชีว้ัดรอง   1.

กลุม่งาน/หน่วยงาน     งานสร้างเสริมสุขภาพ         ผู้รับผิดชอบแผนงาน        นางสาวรสสุคนธ์ ดิษประพัฒน ์  โทรศัพท์   095-904-2960

ล าดบั โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั



ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

1 2 3 4

1 โครงการพัฒนาทมี
ปอ้งกันอุบตัิเหตุทาง
ถนนในระดับต าบล 
(ภายใต้ประเด็น 
ปญัหาระดับอ าเภอ
ของ พชอ. )

เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ปอ้งกันการบาดเจ็บจาก
อุบติัเหตุทางถนน ระดับต าบล

1 จัดอบรมทมีปอ้งกันอุบติัเหตุทาง
ถนนในระดับต าบล (RTI  Team)

7 ต าบล ๆ ละ 10 คน P

นายเอเธน วรพงศ์
ไชย

เพื่อส่งเสริมใหภ้าคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาอุบติัเหตุทางถนนใน
ระดับพื้นที่

2 การด าเนินงานปอ้ง 1.ต้ังคณะท างานด้านปอ้งกัน 1. เพื่อหาแนวทางใน - คณะกรรมการ P

อุบตัิเหตุทางทอ้งถนน อุบติัเหตุบนทอ้งถนนระดับ การปอ้งกันการเกิดอุบติั ปอ้งกันอุบติัเหตุ
ในอ าเภอหนองขาหย่าง อ าเภอและประชุมคณะท างาน

บนทอ้งถนนและปอ้งกัน บนทอ้งถนนระดับ
2.การจัดการข้อมูล การเสียชีวติ อ าเภอ/ต าบล P P P P

     2.1 บรูณาการข้อมูล 3 ฐาน 2.เพื่อพฒันาระบบข้อ รพ.สต.ทั้ง 6 แหง่
     ผ่านโปรแกรม E-accident มูลอุบติัเหตุ ของอ าเภอ - ผู้น าชุมชน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
รวม (บาท)

แผนงาน ที่ 3. การปอ้งกันและควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

โครงการ  ปอ้งกันและลดการเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุทางถนน

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator)  ระบตัุวชี้วดัเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ไม่เกิน 3 ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดหลัก  1. อัตราการเสียชีวติจากอุบติัเหตุทางถนน ไม่เกิน 14 /แสนประชากร

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาสที่ (ระบเุดือน)

ตัวชี้วัดรอง   1.

กลุ่มงาน/หน่วยงาน      งานสร้างเสริมสุขภาพ      ผู้รับผิดชอบแผนงาน     นายเอเธน วรพงศ์ไชย    โทรศัพท ์  089-9605499



1 2 3 4

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
รวม (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาสที่ (ระบเุดือน)

     2.2 ติดตาม ประเมินผล

เพื่อน าไปวเิคราะหห์า
นายเอเธน วรพงศ์

ไชย
     บรูณาการข้อมูล สาเหตุการเกิด และแนว
     2.3 สอบสวน Dead Case ทางปอ้งกัน
      ทกุรายSRRT ระดับอ าเภอ 3.1.เพื่อลดการเกิดอุบติั
3.ต้ังคณะท างานด้านปอ้งกัน เหตุบนทอ้งถนน P

อุบติัเหตุบนทอ้งถนนระดับ
ต าบลและประชุมคณะท างาน
    3.1.ประชาสัมพนัธร์ณรงค์ P P P P

    ปอ้งกันอุบติัเหตุในชุมชน
    3.2.สร้างชุมชนปลอดอุบติั P P P P

    เหตุบนทอ้งถนน
    3.3 การต้ังด่านชุมชนช่วง P P

    เทศกาล
    3.4.การบงัคับใช้กฎหมาย P P P P

    ของทาง สภ.หนองขาหย่าง
4.สรุปผลการด าเนินการด้านการ P

ปอ้งกันอุบติัเหตุทางทอ้งถนน



ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

1 2 3 4

1 แผนงานควบคุม
ปอ้งกันโรคไม่ติดต่อที่
เปน็ปญัหาของพ้ืนที่ 
(โรคเบาหวาน/ความ
ดันโลหติสูง)

1.เพื่อค้นหาประชาชนอายุ 35
 ปขีึ้นไปที่มีความเส่ียงด้าน
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมตาม
ความเส่ียงและมีพฤติกรรมที่
ถูกต้องในการปอ้งกันโรค 
HT/DM รายใหม่

    1.เฝ้าระวงัคัดกรองเบาหวาน/
ความดันโลหติสูงในประชาชนอายุ 
35 ปขีึ้นไป ปลีะ 1 คร้ัง

ประชาชนอายุ 35 ปขีึ้น
ไปในเขตบริการสุขภาพ
อ าเภอหนองขาหย่าง 
จ านวน 6 แหง่

/ /  ไม่ใช้
งบประมาณ

 รสสุคนธ ์       
ดิษประพฒัน์       
 รพ.สต.จ านวน 6 
แหง่

2.เพื่อค้นหาผู้ปว่ยที่มีความเส่ียง
 และปรับเปล่ียนพฤติกรรม

2. เฝ้าระวงัคัดกรองโรค DM/HT 
ในกลุ่มอายุ 15 - 34 ป ีที่มี 
BMI≥25

ประชาชนอายุ 15 - 34 
 ป ีในเขตบริการสุขภาพ
อ าเภอหนองขาหย่าง 
จ านวน 6 แหง่

/ /

3.เพื่อใหก้ลุ่มปว่ยได้รับการดูแล
ต่อเนื่องและเฝ้าระวงั
ภาวะแทรกซ้อน

3.คัดกรอง CVD  Risk ในผู้ปว่ย
เบาหวาน/ความดันโลหติสูง

จ านวนผู้ปว่ยHT/DMใน
เขตบริการสุขภาพอ าเภอ
หนองขาหย่าง จ านวน 16
 แหง่

/ /

งบประมาณ
รวม (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

กลุ่มงาน/หน่วยงาน     งานโรคไม่ติดต่อและภยัสุขภาพ    ผู้รับผิดชอบ    นางสาวรสสุคนธ ์ดิษประพฒัน์   โทรศัพท ์  095-904-2960

ไตรมาส1

แผนงานที่ 3.การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการ ควบคุมโรคไม่ติดต่อและภยัสุขภาพ

ตัวชี้วัดหลัก  1.อัตราผู้ปว่ยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวานละอัตรากลุ่มสงสัยปว่ย HT ได้รับการวดัความดันโลหติที่บา้น

ตัวชี้วดัรอง    1.จ านวนผู้ปว่ยเบาหวานรายใม่ จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน

                 2.กลุ่มสงสัยปว่ย HT ได้รับการวดัความดันโลหติที่บา้น

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์
  กิจรรมหลัก/กิจกรรมรอง         
(รายละเอียดกิจกรรม)

เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ



1 2 3 4

งบประมาณ
รวม (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาส1ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์
  กิจรรมหลัก/กิจกรรมรอง         
(รายละเอียดกิจกรรม)

เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ

4.เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ทกัษะในการจัดการตนเองเพื่อ
ปอ้งกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน

4.กลุ่มผู้ปว่ยDM/HT ได้รับการ
ตรวจภาวะแทรกซ้อน ตา,ไต,เทา้

จ านวนผู้ปว่ยHT/DMใน
เขตบริการสุขภาพอ าเภอ
หนองขาหย่าง

/ /  รสสุคนธ ์       
ดิษประพฒัน์       
 รพ.สต.จ านวน 6 

แหง่

5.จัดกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในกลุ่มผู้ปว่ยเพื่อการควบคุมระดับ
น้ าตาลและความดัน ตลอดจนการ
ใช้ยาอย่างถูกต้อง ตามโปแกรม

จ านวนผู้ปว่ยHT/DMใน
เขตบริการสุขภาพอ าเภอ
หนองขาหย่างที่ควบคุม
ระดับน้ าตาลและความ
ดันไม่ได้

/ / /

6.จัดกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม
แก่กลุ่มเส่ียง (ใกล้ปว่ย) ในชุมชน 
โดยใช้บคุคลต้นแบบการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม จากกลุ่ม
ผู้ปว่ย เปน็ส่ือ

/ / /

7. พฒันาศักยภาพเครือข่าย อสม.
และผู้น าชุมชนในการควบคุมปอ้งกัน
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

/  

8.ประชาสัมพนัธ ์สร้างความรู้ 
ความตระหนักแก่ประชาชนในการ
ดูแลพฤติกรรมสุขภาพตนเองเพื่อ
ปอ้งกันโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

/ / / /



1 2 3 4

งบประมาณ
รวม (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาส1ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์
  กิจรรมหลัก/กิจกรรมรอง         
(รายละเอียดกิจกรรม)

เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ

9.ติดตามข้อมูลสถานการณ์ การ
ควบคุมระดับน้ าตาล/ความดัน ใน
ผู้ปว่ย และการพบผู้ปว่ยเบาหวาน
ความดัน รายใหม่

 รสสุคนธ ์       
ดิษประพฒัน์       
 รพ.สต.จ านวน 6 

แหง่

10.น าเสนอข้อมูลสถานการณ์แก่
ผู้บริหารเครือข่าย คณะกรรมการ
ระบบสุขภาพอ าเภอ และเครือข่าย
ผู้น าชุมชน

/ /



ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

1 2 3 4
1 โครงการเร่งรัดการ

ด าเนินงานป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทีป่้องกันได้ด้วย
วัคซีน cup หนองขาหย่าง
 ปีงบประมาณ 2565

1. เพือ่เร่งรัดและรักษาระดับ
ความครอบคลุมการได้รับวคัซีน
ทุกชนิดในกลุ่มเป้าหมาย

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี
 2565

รพ.สต.ทุกแห่ง( 6)    /

รสสุคนธ ์ดิษประพัฒน์

2.ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการ
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตาม
มาตรฐานการด าเนินงานฯและ
ติดตามความครอบคลุมตาม
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทัง้การบันทึก
ข้อมูลให้ครบถ้วน

รพ.สต.ทุกแห่ง( 6)   /   /   /   / รพ.สต. ทุกแห่ง /
รสสุคนธ ์ดิษประพัฒน์

3.บริหารจัดการคลังวคัซีน 
สนับสนุน รพ.สต.

 รพ.หนองขาหย่าง 1 แห่ง ศยามล/เอื้อมเดือน

                 3. ค้นหาผู้ป่วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis : AFP) ไม่น้อยกวา่ 2 ราย
ตัวชี้วัดรอง   1. ร้อยละ 80 ของสถานบริการ ด าเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
                 2. ร้อยละ 80 ของสถานบริการทีสุ่่มประเมิน ด าเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กลุ่มงาน/หน่วยงาน       สสอ.หนองขาหย่าง      ผู้รับผิดชอบแผนงาน         นางสาวรสสุคนธ ์ดิษประพัฒน์   โทรศัพท์   095-904-2960

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดหลัก  1. อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทีป่้องกันได้ด้วยวคัซีนลดลงจากปีทีผ่่านมา

แผนงาน.3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการ   การป้องกันควบคุมโรคทีป่้องกันได้ด้วยวคัซีน

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator)     ระบุตัวชี้วดัเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ไม่เกิน 3 ตัวชี้วดั

                 2. อัตราความครอบคลุมการได้รับวคัซีนทุกชนิดในกลุ่มเป้าหมาย ≥ร้อยละ 90 ยกเวน้ MMR1 และ MMR2 ≥ร้อยละ 95 และวคัซีนใน นร. ≥ร้อยละ 95 รายโรงเรียน

ระยะเวลาด าเนินการ รวม
งบประมาณ

(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาสที ่(ระบุเดือน)ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/จ านวน



1 2 3 4

ระยะเวลาด าเนินการ รวม
งบประมาณ

(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาสที ่(ระบุเดือน)ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/จ านวน

4. ประเมินมาตรฐานการ
ด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

รพ.สต.ทุกแห่ง( 6)    / เอื้อมเดือน/รัตนา/
ภก.กมล

5. ร่วมกับทีม สสจ. สุ่มส ารวจความ
ครอบคลุมการได้รับวคัซีนทุกชนิด
ในประชากรพืน้ทีเ่ส่ียง

รพ.หนองขาหย่าง และ 
รพ.สต. 1 แห่ง

ม.ิย. ก.ค.             -   

รสสุคนธ ์ดิษประพัฒน์

6. ประเมินผลงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค จากระบบ HDC ปีละ
 2 คร้ัง

รพ.สต. ทุกแห่ง

   /   / 0 สสจ./สสอ./รพ.

2. เพือ่ก าจัดและกวาดล้างโรค
ตามพันธะสัญญานานาชาติ และ
เฝ้าระวงัโรคติดต่อทีป่้องกันได้
ด้วยวคัซีน (โปลิโอ,หัด)

1.เร่งรัดและติดตามความ
ครอบคลุมการให้บริการวคัซีน ใน
กลุ่มเป้าหมาย และเก็บตก รพ.สต. ทุกแห่ง

รพ.สต. ทุกแห่ง /
รสสุคนธ ์ดิษประพัฒน์

2.เฝ้าระวงัและค้นหาผู้ทีเ่จ็บป่วย
ด้วยโรคทีป่้องกันได้ด้วยวคัซีน

ประชาชนในพืน้ทีอ่.
หนองขาหย่าง

รพ.สต. ทุกแห่ง /
รสสุคนธ ์ดิษประพัฒน์



ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานกระทรวงสาธารณสุข : 3.การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงด้านสุขภาพ

ตัวชี้วัดหลัก  1.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด(ร้อยละ 80)

ตัวชี้วัดรอง  1.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ผักและผลไม้)

                2.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกล่มเส่ียงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่ก าหนด (นมโรงเรียน)

                3.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่ก าหนด(ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมาย)

                4.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่ก าหนด (เคร่ืองส าอางค์)

                5.ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเส่ียงปลอดภัย ไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด์

กลุ่มงาน/หน่วยงาน     งาน.คุ้มครองผู้บริโภค สสอ.หนองขาหยา่ง      ผู้รับผิดชอบแผน      นางสาวรสสุคนธ์ ดิษประพัฒน์   โทรศัพท์   095-904-2960

ตค พย ธค มค

1 โครงการอาหารปลอดภัย
อ าเภอหนองขาหยา่ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

1.เพื่อให้ประชาชนในอ าเภอหนอง
ขาหยา่งได้บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพอาหารที่
จ าหน่ายมีความปลอดภัยจากโรค
และสารปนเปื้อน

1.จดัซ้ือชุดทดสอบค่าชุดทดสอบสารปลอมปนใน
อาหารทั้งด้านเคมีและจลิุนทรีย ์เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานเฝ้าระวัง
2.สุ่มเกบ็ตัวอยา่งอาหารสด ตรวจสารหาปนเปื้อน
จากแหล่งจ าหน่ายในร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่าย
อาหาร ตลาดเกษตรปลอดภัยและแหล่งชุมชน

6 หน่วยบริการ กองทุน
หลักประ
สุขสุขภาพ
ต าบล

cup/คปสอ.

2.เพื่อป้องกนัควบคุมโรคติดต่อที่
เกดิจากอาหารและน้ าเป็นส่ือ

3.สุ่มเกบ็ตัวอยา่งอาหารแปรรูปกลุ่มเส่ียงที่แหล่ง
ผลิตในอ าเภอหนองขาหยา่ง

ไตรมาส

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองขาหยา่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการกระทรวงสาธารณสุข : 3.คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

รวมงบ
ประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมา

ณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ/
งบประมาณรายไตรมาส



ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานกระทรวงสาธารณสุข : 3.การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงด้านสุขภาพ

ตัวชี้วัดหลัก  1.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด(ร้อยละ 80)

ตัวชี้วัดรอง  1.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ผักและผลไม้)

                2.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกล่มเส่ียงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่ก าหนด (นมโรงเรียน)

                3.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่ก าหนด(ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมาย)

                4.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่ก าหนด (เคร่ืองส าอางค์)

                5.ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเส่ียงปลอดภัย ไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด์

กลุ่มงาน/หน่วยงาน     งาน.คุ้มครองผู้บริโภค สสอ.หนองขาหยา่ง      ผู้รับผิดชอบแผน      นางสาวรสสุคนธ์ ดิษประพัฒน์   โทรศัพท์   095-904-2960

ตค พย ธค มค

ไตรมาส

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองขาหยา่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการกระทรวงสาธารณสุข : 3.คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

รวมงบ
ประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมา

ณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ/
งบประมาณรายไตรมาส

3.เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ผลิตและ
จ าหน่ายในพื้นที่อ าเภอหนองขา
หยา่ง ให้มีความปลอดภัย

4.ร่วมตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน GMP/Primary GMP 
พร้อมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
5.ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความปลอดภัย
ด้านอาหาร(อาหารสด อาหารแปรรูป)เพื่อ
ปรับเปล่ียนฟฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

รวมงบประมาณทั้งโครงการ



ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

1 2 3 4

1 โครงการเฝ้าระวังและ
เสริมสร้างความรูแ้ก่
ประชาชนในเรือ่งการ
ป้องกันอันตรายจาก
สารเคมีภาคการเกษตร

1.เพื่อเฝ้าระวังสารพิษตกค้าง
จากสารเคมีทางการเกษตรแก่
ประชาชน

1.เฝ้าระวัง  ซักประวัติ ตรวจ
วินิจฉยั ผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยว่า
ได้รับสารพิษจากเคมีเกษตร 
รายงานขอ้มูลเขา้ระบบ

ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเส่ียงใช้
สารเคมีทางการเกษตร 
ทุกราย

0 รพ.สต.ทุกแห่ง

2.เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่
ประชาชนในเร่ืองผลกระทบด้าน
สุขภาพจากการได้รับสารพิษ
ตกค้างจากสารเคมีภาค
การเกษตร

2.รณรงค์ให้ความรู้แก ่อสม.,ผู้น า
ชุมชน และประชาชน ในการใช้ 
Mobile Application   3.ติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์

อสม.309 คน  และ
ประชาชน ทุกหมู่บ้าน  
รพ.สต.ทุกแห่ง

0 รพ.สต.ทุกแห่ง

3.ส่งเสริมสนับสนุนส่ือวิชาการ ทุก รพ.สต. รสสุคนธ์ ดิษประพัฒน์

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator)      ระบุตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ไม่เกนิ 3 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลัก  1. ร้อยละของจงัหวัดมีการขบัเคล่ือนมาตรการยติุการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งในระดับส่วนกลาง และภูมิภาค อยา่งน้อยจงัหวัดละ 1 เร่ือง

                 2.ร้อยละของจงัหวัดมีระบบรับแจง้ขา่ว การใช/้ป่วยจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิก
สารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการท างาน)

                 3.ร้อยละของจงัหวัดมีการจดัท าฐานขอ้มูลอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจบ็ป่วยหรือเสียชีวิตจาก
สารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)

กลุ่มงาน/หน่วยงาน           สสอ.หนองขาหยา่ง       ผู้รับผิดชอบแผนงาน          นางสาวรสสุคนธ์ ดิษประพัฒน์   โทรศัพท์   095-904-2960

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองขาหยา่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวม
งบประมาณ

(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาสที่ (ระบุเดือน)ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ

แผนงาน  4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการ  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม



1 2 3 4

รวม
งบประมาณ

(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาสที่ (ระบุเดือน)ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินการ

4.ส ารวจการใช้สารเคมีเกษตร ใน
ครัวเรือน โดย อสม ด้วย แอพลิ
เคชั่น อสม.ออนไลน์

ทุกต าบล/รพ.สต. รพ.สต.ทุกแห่ง

5.ก ากบัติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน

ทุก รพ.สต. 0 งบเงินบ ารุงฯ รสสุคนธ์ ดิษประพัฒน์

2 โครงการพัฒนาระบบ
บริการงานอาชีวอนา
มัย

1.เพื่อให้ รพ.สต.ทุกแห่ง 1.ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน อา
ชีวอนามัย แก ่รพ.สต.

รพ.สต.ทุกแห่ง รสสุคนธ์ ดิษประพัฒน์

2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ รพ.สต.
จดัระบบบริการวิเคราะห์ความ
เส่ียงจากการประกอบอาชีพและ
จดัท า แนวทางการดูแลแนะน า
ตามกลุ่มอาชีพ

   รพ.สต.ทุกแห่ง     
แห่งละ 3 อาชีพ

รสสุคนธ์ ดิษประพัฒน์       
รพ.สต.ทุกแห่ง

3.จดัต้ังคลินิกสุขภาพวัยท างาน  รพ.สต. 6 แห่ง รพ.สต.ทุกแห่ง

4.ก ากบัติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน รพ.สต.ทุกแห่ง

รสสุคนธ์ ดิษประพัฒน์

3 โครงการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงาน
สาธารณสุข

1.เพื่อให้ รพ.สต.ทุกแห่งมีการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมของหน่วยงาน
ตามเกณฑ์ Green&Clean 
Hospital และเป็นแบบอยา่งแก่
ประชาชน

 1.ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน
ส่ิงแวดล้อมใน รพ.สต.ติดดาว     
 2.รพ.สต.ทุกแห่งด าเนินการจดั
ส่ิงแวดล้อม ให้เอื้อต่อสุขภาพของ
ผู้รับบริการ

รพ.สต.ทุกแห่ง   / 0 รสสุคนธ์ ดิษประพัฒน์

3.ก ากบัติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน

รพ.สต.ทุกแห่ง

รสสุคนธ์ ดิษประพัฒน์ รพ.
สต.ทุกแห่ง



ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

1 2 3 4
1 โครงการเฝ้าระวัง

สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม

1.เพื่อใหป้ระชาชนตะหนักใน
การดูแลสุขภาพตนเอง และ
ส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพใน
ชุมชน

1.เสริมสร้างความรู้ความตระหนัก
แก่ผู้น าชุมชนและประชาชน ในการ
เฝ้าระวงัสุขภาพตนเองและชุมชน

ทกุหมู่บา้น/ชุมชน    ทกุ 
รพ.สต

   / รพ.สต.-อปท./อสม.

2.สร้างการมีส่วนร่วมของผู้น า
ชุมชน และจิตอาสา ในการเฝ้า
ระวงัส่ิงแวดล้อมในชุมชน

2.รพ.สต.,อปท., อสม.จิตอาสา 
ร่วมกันออกตรวจ ความสะอาด /
สารปนเปื้อนในน  า และอาหาร เพื่อ
เฝ้าระวงัในชุมชน

ทกุหมู่บา้น/ชุมชน    ทกุ 
รพ.สต

     / ค่าชุดตรวจ กองทนุฯ

3.สนับสนุน วสัดุ อุปกรณ์ ใน
การเฝ้าระวงัสุขภาพ และ 
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

3.จัดซื อ ชุดตรวจ/ชุดทดสอบ ตาม
จ านวนที่ต้องใช้ ในแต่ละพื นที่ ให้
เพยีงพอ

ทกุ อปท.

4.สรุปผลการเฝ้าระวงั คัดกรอง 
เพื่อคืนข้อมูล แก่ชุมชน

รพ.สต.ทกุแหง่

5.จัดประชุม เวทปีระชาคมคืนข้อมูล
 และร่วมกันก าหนดมาตรการทาง
สังคมของชุมชน

อปท. ทกุแหง่

6.สรุปผลการด าเนินโครงการ รพ.สต.ทกุแหง่

กลุ่มงาน/หน่วยงาน           สสอ.หนองขาหย่าง       ผู้รับผิดชอบแผนงาน          นางสาวรสสุคนธ ์ดิษประพฒัน์   โทรศัพท ์  095-904-2960

แผนงาน  4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน
รวม

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาสที่ (ระบเุดือน)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการ  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม.

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator)         ระบตัุวชี วดัเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ไม่เกิน 3 ตัวชี วดั

ตัวชี้วัดหลัก  1. ร้อยละของจังหวดัมีระบบจัดการปจัจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

                  2.ร้อยละของโรงพยาบาลที่พฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565



1 2 3 4

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน
รวม

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาสที่ (ระบเุดือน)

ระยะเวลาด าเนินการ

2 โครงการเฝ้าระวัง
ผลกระทบทางสุขภาพ
จากสิ่งแวดล้อม

1.เพื่อใหป้ระชาชนได้อยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมที่ปลอดภยัต่อสุขภาพ

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ 
เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ในการดูแล
ปญัหาส่ิงแวดล้อม และสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ใน
ประเด็นส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ เช่น
ประเด็นภยัแล้ง  ,ฝุ่นละออง PM 
2.5 และเหตุร าคาญที่เกิดขึ นใน
ชุมชน  ฯลฯ

รพ.สต.ทกุแหง่   /   / รสสุคนธ ์ดิษประพฒัน์

2.สนับสนุน ส่ือ และแนวทางการ
ด าเนินงานแก่ รพ.สต.

  /    /     /   /



ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่1  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

1 2 3 4
1 โครงการเฝ้าระวังและ

พัฒนางานสุขาภบิาล
อาหารในโรงเรียนและ
ชุมชน

เพื่อใหผู้้บริโภคได้รับประทาน
อาหารที่สะอาดปลอดภยั

1.เยี่ยมส ารวจ และใหค้ าแนะน า
สถภานที่ปรุงประกอบอาหารด้าน
โครงสร้างทางกายภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน/ร้านอาหาร/
แผงลอย ในเขต CUP 
หนองขาหย่าง จ านวน 
74 แหง่ 1คร้ัง /ปี

 / รพ.สต.ร่วมกับ อปท.

เพื่อใหผู้้ปรุงประกอบอาหารใน
โรงเรียน ในร้านอาหารและแผง
ลอยมีความรู้และปฏบิติัได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักสุขาภบิาลอาหาร

2.ตรวจสอบความสะอาดของอาหาร
 น้ าด่ืม และภาชนะ ทางด้านชีวภาพ

โรงเรียน/ร้านอาหาร/
แผงลอย ในเขต CUP 
หนองขาหย่าง จ านวน 
74 แหง่ 1คร้ัง /ปี

  /

รพ.สต./อสม.

2.อบรมใหค้วามรู้ผู้ประกอบการ
และผู้สัมผัสอาหารตามกฏกระทรวง

74 คน     / 4000    กองทนุ อปท.

3.ตรวจเฝ้าระวงัสารปนเปื้อนใน
อาหาร   -จัดหาชุดทดสอบ

รพ.สต.ร่วมกับ อปท.

4.ตรวจสารเคมีตกค้างจากการ
บริโภคผัก

รพ.สต.ร่วมกับ อปท.

5.สรุปผลการเฝ้าระวงั ทกุ รพ.สต. รสสุคนธ ์ดิษประพฒัน์

รวม
งบประมาณ

(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาสที่ (ระบเุดือน)

ระยะเวลาด าเนินการ

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน

ตัวชี้วัดหลัก  1.ร้อยละของจังหวดัมีระบบจัดการปจัจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
กลุ่มงาน/หน่วยงาน      สสอ.หนองขาหย่าง     ผู้รับผิดชอบแผนงาน         นางสาวรสสุคนธ ์ดิษประพฒัน์   โทรศัพท ์  095-904-2960

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนงาน  แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการ  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator)     ระบตัุวชี้วดัเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ไม่เกิน 3 ตัวชี้วดั
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