


ตัวชี้วัดหลัก 1.อัตราสวนการตายมารดาไทย ไมเกิน 20 ตอแสนการเกิดมีชีพ

ตัวชี้วัดรอง  1.รอยละ 60  ของหญิงตั้งครรภ  ฝากครรภกอน 12 สัปดาห

      2.รอยละ 75   ของหญิงตั้งครรภไดรับบริการฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ

      3.รอยละ 65 ของหญิงคลอดไดรับบริการเยี่ยมหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.

65

ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 พัฒนาระบบบริการใน

งานอนามัยแมและเด็ก

(บริการฝากครรภ

คุณภาพ,งานคลีนิค

สุขภาพเด็กดีและงาน

เยี่ยมหลังคลอดใหได

มาตรฐานขององคกร

อนามัยโลก)

1.เพื่อนําเสนอการ

วิเคราะหสถานการณ

ภาวะสุขภาพแมและ

เด็กและการนําเสนอผล

การดําเนินงานอนามัย

แมและเด็ก

1.พัฒนาบริหารจัดการ MCH 

Board ระดับอําเภอ       1.1.

จัดประชุมคณะกรรมการ MCH

 Board ระดับอําเภออยางนอย

 3 ครั้ง/ปหรือทุกครั้งที่มีเรื่อง

เรงดวน

คณะกรรการ 

MCH Board   

จํานวน 10 คน

/ / /       3,000 Cup หนอง

ขาหยาง

 รสสุคนธ ดิษ

ประพัฒน

2เพื่อเพิ่มพูนความรูเชิง

วิชาการและนวตกรรม

ใหมแกผูรับผิดชอบงาน

อนามัยแมและเด็ก

1.2จัดประชุมวิชาการงาน

อนามัยแมและเด็ก

ผูปฏิบัติงาน

อนามัยแมและ

เด็ก Cup หนอง

ขาหยาง

/  รสสุคนธ ดิษ

ประพัฒน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองขาหยาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขที่ 1.ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

      4.รอยละ 100 ของหญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็กและกรดโฟลิค

งบประมาณ

รวม (บาท)

แหลง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบระยะเวลาดําเนินการลําดับ โครงการ วัตถุประสงค   กิจรรมหลัก/กิจกรรมรอง    

     (รายละเอียดกิจกรรม)

เปาหมาย/

จํานวน

แผนงานที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)

โครงการ 1 พัฒนาสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย

กลุมงาน/หนวยงาน     งานสรางเสริมสุขภาพ         ผูรับผิดชอบแผนงาน        นางสาวรสสุคนธ ดิษประพัฒน   โทรศัพท   095-904-2960



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

งบประมาณ

รวม (บาท)

แหลง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบระยะเวลาดําเนินการลําดับ โครงการ วัตถุประสงค   กิจรรมหลัก/กิจกรรมรอง    

     (รายละเอียดกิจกรรม)

เปาหมาย/

จํานวน

3.เพื่อเปนการเพิ่ม

ศักยภาพของเจาหนาที่

ในการดูแลหญิง

ตั้งครรภและหญิงหลัง

คลอดไดอยางมี

มาตรฐาน

1.จัดอบรมฝกทักษะพัฒนาการ

ใหบริการงานครรภคุณภาพแก

รพ.สต.ที่ยังไมไดเปดใหบริการ

งานฝากครรภโดยใหเจาหนาที่

เขามาฝกปฏิบัติประสบการณ

ใหบริการในคลีนิคฝากครรภ

ของรพ. จัดทําแผนการฝก  2. 

ลงเยี่ยมพื้นที่ รพสต.ทั้ง 6 แหง

เพื่อเปนการสรางขวัญและ

กําลังใจและประเมิน

ความกาวหนาในการปกิบัติ

งานอนามัยแมและเด็ก

จัดตั้งคลินิค

บริการฝาก

ครรภคุณภาพ ใน

 รพ.สต. 6 แหง  

                 

เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบงาน

 อนามัยแมและ

เด็กในรพสต.ทั้ง

 6 แหง

/  รสสุคนธ ดิษ

ประพัฒน

4.เพื่อใหหญิงตั้งครรภ

ทุกคนไดรับบริการ

อยางมีคุณภาพ ตามชุด

สิทธิประโยชน

3.หนวยบริการจัดบริการให

หญิงตั้งครรภทุกคนตามเกณฑ

คุณภาพและครบถวน คือไดรับ

ยาเม็ดเสริมไอโอดีน ยาธาตุ

เหล็ก ยาโฟลิกและแคลเซียม 

การฉีดวัคซีนDT และวัคซีน

ไขหวัดใหญ ตามเกณฑ

หญิงตั้งครรภทุก

คนที่มารับ

บริการที่คลินิก

ฝากครรภ

/ / / /   -  -



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.

65

ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ

รวม (บาท)

แหลง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบระยะเวลาดําเนินการลําดับ โครงการ วัตถุประสงค   กิจรรมหลัก/กิจกรรมรอง    

     (รายละเอียดกิจกรรม)

เปาหมาย/

จํานวน

5.เพื่อใหประชาชนมี

ความรูและตระหนักใน

การฝากครรภ

4.เสริมสรางความรูดานสุขภาพ

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพของประชาชน          

4.1 ประชาสมพันธการบริการ

ฝากครรภกอน 12 สัปดาห

การฝากครรภตามเกณฑ

คุณภาพผานสื่อตาง ๆ เชน ที่

ประชุมหมูบาน อสม และการ

จัดกิจกรรมเชิงรุก

/ / /  รสสุคนธ ดิษ

ประพัฒน

6.ควบคุมกํากับติดตาม

การดําเนินงานให

เปนไปตามเปาหมาย

5. ลงพื้นที่ รพสต.ทั้ง 6 แหง

เพื่อติดตามเยี่ยม และประเมิน

ความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงานอนามัยแมและเด็ก 

ขอมูลจาก HDC

 รสสุคนธ ดิษ

ประพัฒน



ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขที่ 1.ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

ต.ค.-

ธ.ค.

65

ม.ค.-

ม.ีค.

เม.ย-

ม.ิย.

ก.ค.-

ก.ย.

1 สงเสริมวัยใส สูงดีสมสวน

 ฟนสวยและหลับฝนดี

ดวยนิทานกอนนอน

1.เพื่อสรางกิจกรรมแนวทาง

เดียวกันเพื่อสงเสริมความสูง

เด็ก

1.สงเสริมใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก จัดกิจกรรมกลางแจงที่สงเสริม

ความสูงเด็ก

ศพด.ใน อ.หนองขาหยาง 

จํานวน 7 แหง

   / กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพของ

ทองถิ่น

รพ.สต.-อปท. 

รสสุคนธ ดิษ

ประพัฒน

2.สงเสริมใหเด็กไดรับอาหารโปรตีน

(นม)ทันทีหลังจากเลนกิจกรรม

      /

3.การใหความรูผูปกครองเรื่องการ

สงเสริมใหเด็กนอนหลับยาวชวง

กลางคืน (21.00-03.00น.)เพื่อ

สงเสริมใหรางกายหลั่ง Growth 

Hormone

   /

กลุมงาน/หนวยงาน      งานสรางเสริมสุขภาพ      ผูรับผิดชอบแผนงาน    นางสาวรสสุคนธ ดิษประพัฒน   โทรศัพท   095-904-2960

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลาดําเนินการ รวม

งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ไตรมาสที่

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองขาหยาง  ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

        1.3.รอยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปที่มีพัฒนาการ สงสัยลาชา ไดรับการติดตาม

        1.4.รอยละ 60 ของเด็กที่มีพัฒนาการลาชา ไดรับการกระตุนพัฒนาดวย TEDA4I

แผนงาน ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย

โครงการ  1.การพัฒนาสุขภาพกลุมสตรีและปฐมวัย

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator)

ตัวชี้วัดหลัก  1. ระดับความาสําเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน

                 2. รอยละ > 54 ของเด็ก 0-5 ป มีรูปรางดีสูงสมสวน    และมีสวนสูงเฉลี่ย เมื่ออายุ 5 ป ชาย113 ซม./หญิง 112 ซม.

ตัวชี้วัดรอง   1.1.รอยละ 90 ของเด็ก 0-5 ป ไดรับการคัดกรองมีพัฒนาการ ( เปาหมาย เด็กอายุ 9-18-30-42 เดือนtype 1,3  )

                 1.2.รอยละ 20  ของเด็ก 0-5 ป ไดรับการคัดกรองมีพัฒนาการ สงสัยลาชา 



ต.ค.-

ธ.ค.

65

ม.ค.-

ม.ีค.

เม.ย-

ม.ิย.

ก.ค.-

ก.ย.

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลาดําเนินการ รวม

งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ไตรมาสที่

4.ติดตามชั่งน้ําหนักกอน-หลังดําเนิน

โครงการ

   /    /

5.สรุปผลการดําเนินงานแตละ ศพด.

เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน

   /

2.เพื่อสงเสริมใหเด็กมี

พัฒนาการดานภาษาและ

กลามเนื้อมัดเล็กสมวัย

1.จัดใหความรูผูปกครองเรื่องเทค

นิกการเลานิทานใหเด็กฟง

ศพด.ใน อ.หนองขาหยาง 

จํานวน 13 แหง

   /

3.ลดใหเด็กลดการใช

โทรศัพทมือถือ

2.จัดซื้อนิทานที่เหมาะสมกับการ

สงเสริมพัฒนาการเด็กเพื่อแจกให

เด็กนํากลับไปบาน ใหผูปกครองอาน

ใหเด็กๆฟง

   /

3.สรุปประเมินผลโครงการ 

หลังจากดําเนินการ 3 เดือน

   /

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ

เจาหนาที่

1.เพื่อทบทวนความรูเรื่อง

การใชเครื่องมือ DSPM

1.ทบทวนขั้นตอนการตรวจ

พัฒนาการตามชวงอายุ  9 ,

18,30,42 และ 60 เดือน

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน

รพ.สต.6 แหง

   / ไมใช

งบประมาณ

รพ.สต.-อปท.

รสสุคนธ ดิษ

ประพัฒน

2.ทบทวนเรื่องแนวทางการชั่ง

น้ําหนัก และการลงขอมูลในระบบ 

HosXp

   /

3.ทบทวนเรื่องแนวทางการติดตาม

พัฒนาการซ้ํา 30 วันหลังจากที่พบ

เด็กมีพัฒนาการที่สงสัยลาชา

   /

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานใหไดตาม

เกณฑ

4.นิเทศติดตามควบคุมกํากับติดตาม



ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขที่ 1.ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

ต.ค.-

ธ.ค.

65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

1  โครงการสงเสริมเด็กไทย

สุขภาพดี สูงดีสมสวน

1.เพื่อเสริมสรางความรูเรื่อง

โภชนาการและการดูแลเด็ก

ที่มีปญหาการเจริญเติบโต

1.จัดประชุมครูและผูปรุงประกอบ

อาหารในโรงเรียน

ทุกโรงเรียน  จํานวน 10 รร.   /  งบประมาณ

   (CUP)

รสสุคนธ ดิษ

ประพัฒน

2.เพื่อประเมินภาวะการ

เจริญเติบโตของนักเรียน

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

3.เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียน

ผอมเตี้ยอวน ใหสูงดีสมสวน

3.จัดกิจกรรมแกไขปญหา แบบราย

กลุมและรายบุคคล

นักเรียนที่มีปญหา ทุกคน ทุก 

รร.

  /   /   /   /

ไตรมาสที่

                  2. รอยละ 66 ของเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน และมีคงวามสูงเฉลี่ยเมื่อ อายุ 12 ป ชาย154 ซม. หญิง 155 ซม.

ตัวชี้วัดรอง    1. รอยละของเด็กปฐมวัยไดรับการคัดกรองพัฒนาการและที่พบลาชาไดรับการกระตุน ดวย TEDA4I

กลุมงาน/หนวยงาน     งานสรางเสริมสุขภาพ      ผูรับผิดชอบแผนงาน     นางสาวรสสุคนธ ดิษประพัฒน   โทรศัพท   095-904-2960

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองขาหยาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

                  2. รอยละ ของเด็ก  6-14 ป มีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑ และรูปรางสมสวน

                  3. ความครอบคลุมเด็ก 6-14 ป ไดรับการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง

เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลาดําเนินการ รวม

งบประมาณ

(บาท)

แผนงาน ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย

โครงการที่  2.การพัฒนาสุขภาพกลุมวัยเรียนและวัยรุน

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator) ระบุตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ไมเกิน 3 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลัก  1. เด็กไทยมีสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100

แหลง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ



ต.ค.-

ธ.ค.

65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

ไตรมาสที่

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลาดําเนินการ รวม

งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

2 ทบทวนมาตรฐานโรงเรียน

สงเสริมผานเกณฑระดับ

ทองและระดับเพชร

1.เพื่อทบทวนและฟนฟู

มาตรฐานการดําเนินงาน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

1.จัดประชุมชี้แจงผูอํานวยการ

โรงเรียนและครูผูรับผิดชอบงาน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพทุกแหงใน

เขตCUPหนองขาหยาง

1.ผูอํานวยการโรงเรียนและครู

ผูรับผิดชอบโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพทุกแหง

  /  งบประมาณ

   (CUP)

รสสุคนธ ดิษ

ประพัฒน

2.โรงเรียนสงเสริมสุขภาพทุกแหง

ประเมินตนเอง

2.โรงเรียนสงเสริมสุขภาพทุก

แหง

  /

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพเขาสู

โรงเรียนระดับทองและระดับ

เพชร

3.คณะกรรมการระดับดับอําเภอ

ประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพที่

ขอรับการประเมิน

3.โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

ระดับทองรอยละ 50

  /

4.จัดประชุมสรุปผลการประเมิน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

  /

5.กํากับติดตามประเมินผล   /



   มครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)  

ต.ค.-ธ.ค

65.

ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการเสริมสราง

ความเขมแข็งแกภาคี

เครือขายอนามัยการ

เจริญพันธุในวัยรุน

1.เพื่อนําเสนอผลการวิเคราะห

สถานการณภาวะทางสุขภาพ

วัยรุนในระดับอําเภอ, ผลการ

ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค

ผลงานตามเกณฑ

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาการ

ดําเนินงานอําเภออนามัยเจริญพันธ

แบบยั่งยืน 1.จัดประชุม

คณะกรรมการระดับอําเภออยาง

นอย3 ครั้ง/ป หรือเรงดวน

คณะกรรมการอําเภอ

อนามัยเจริญพันธุ

  /   /   /  งบประมาณ

 (CUP)

รสสุคนธ ดิษ

ประพัฒน

1.เพื่อนําเสนอผลการวิเคราะห

สถานการณภาวะทางสุขภาพ

วัยรุนในระดับตําบล ผลการ

ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค

ผลงานตามเกณฑ

กิจกรรมที่ 2  พัฒนาเครือขาย

ตําบลอนามัยเจริญพันธุ               

         1.จัดประชุมคณะกรรมการ

ระดับตําบลอยางนอย3 ครั้ง/ป หรือ

เรงดวน

ดําเนินการ ทุกตําบล /

ผานอยางนอย  4 ตําบล

คือ ต.หนองไผ/ต.ดอน

กลอย/ต.ทาโพ/ต.ดงขวาง

  /   /   / รสสุคนธ ดิษ

ประพัฒน

วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองขาหยาง  ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

ระยะเวลาดําเนินการ

แผนงาน ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย

โครงการที่  2.การพัฒนาสุขภาพกลุมวัยเรียนและวัยรุน

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator)    ระบุตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ไมเกิน 3 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลัก  1.อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป  ไมเกิน 34 ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน

รวม

งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ไตรมาสที่

ตัวชี้วัดรอง   1.

กลุมงาน/หนวยงาน      งานสรางเสริมสุขภาพ     ผูรับผิดชอบแผนงาน      นางสาวรสสุคนธ ดิษประพัฒน   โทรศัพท   095-904-2960

ลําดับ โครงการ



ต.ค.-ธ.ค

65.

ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลาดําเนินการ รวม

งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ไตรมาสที่

ลําดับ โครงการ

1.เพื่อนําเสนอผลการวิเคราะห

สถานการณภาวะทางสุขภาพ

วัยรุนในระดับอําเภอ, ผลการ

ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค

ผลงานตามเกณฑ

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคลินิกวัยรุน

ผานเกณฑมาตรฐาน                   

       1.จัดประชุมคณะกรรมการ

ทํางานอยางนอย3 ครั้ง/ป หรือ

เรงดวน

 คณะกรรมการทํางาน

คลินิกวัยรุน

รสสุคนธ ดิษ

ประพัฒน

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพจนท.ในการ

ใหคําปรึกษาเรื่องการวางแผน

กําเนิดในวัยรุน

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะจนท.ใน

การใหคําปรึกษาเรื่องการวางแผน

คุมกําเนิดใหกับวัยรุน                 

 1.อบรมใหความรูเรื่องการวาง

แผนการคุมกําเนิดในวัยรุนดวยวิธี

ตางๆ                                    

   2.การปองกันโรคติดตอทางเพศ

สัมพันธุ

จนท. 10 คน   /   /   /   / รสสุคนธ ดิษ

ประพัฒน

2.ปองกัน/แกไขปญหาการ

ตั้งครรภ/การตั้งครรภซ้ํากอนวัย

อันควร

1.เพื่อใหผูปกครองเขาใจลูก

วัยรุนและสามารถใหคําปรึกษา 

และชวยเหลือได

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาทักษะ

ผูปกครองในการคุยกับลูกวัยรุนเรื่อง

เพศ                      1.จัดอบรม

ผูปกครองเรื่องการสื่อสารกับลูก

วัยรุนในเรื่องเพศ

รพ.สต.ทุกแหงๆ ละ 30

 คน

  /   /   /   /



ต.ค.-ธ.ค

65.

ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลาดําเนินการ รวม

งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ไตรมาสที่

ลําดับ โครงการ

2. เพื่อสรางเครือขายแกนนํา

ผูปกครองในชุมชนเพื่อชวยดูแล

เด็กในชุมชน

1.เพื่อปองกันการตั้งครรภกอน

วัยอันควร

กิจกรรมที่ 6  ฟนฟูหนวย S.W.A.T.

ทั้งในและนอกสถานศึกษา     1.จัด

อบรมใหความรูเรื่องเพศ และ

อนามัยเจริญพันธุแกแกนนําเยาวชน

โรงเรียนมัธยม 2 แหง   /

2.มีความรูเรื่องเพศที่ถูกตอง โรงเรียนขยายโอกาส 7 

แหงนศ. กศน. 100 คน

  /   /   /

1เพื่อใหเด็กนักเรียนมีความรู

ความเขาใจในเรื่องเพศ

กิจกรรมที่ 7 เสริมสรางความรูแก

เด็กและเยาวชนปองกันการตั้งครรภ

กอนวัยอันควร และปองกัน

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

นักเรียนประถมฯ ใน รร.

ชยายโอกาส 250 คน

  /   /   /

2.เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการ

จัดการสถานการณเสี่ยงในเรื่อง

เพศได

2 โครงการเสริมสราง

ความเขมแข็งชมรม 

TO BE NUMBER 

ONE ในชุมชนและ

สถานศึกษา

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนํา กิจกรรมที่ 1  พัฒนาชมรม TO BE

 NUMBER ONE ในสถานศึกษ       

 1. จัดอบรมแกนนํา

โรงเรียนมัธยม 2 แหง    

โรงเรียนขยายโอกาส    

 1 แหง

  /   /   /  งบประมาณ

 (CUP)

รสสุคนธ ดิษ

ประพัฒน



ต.ค.-ธ.ค

65.

ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลาดําเนินการ รวม

งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ไตรมาสที่

ลําดับ โครงการ

2. มีศูนยเพื่อนใจ 2. จัดตั้ง ศูนยเพื่อนใจ TO BE 

NUMBER ONE ในสถานศึกษา

  /   /   /

3. เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน 3. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในอําเภอ

หนองขาหยาง

 นร.แหงละ 10 คน   /

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนํา กิจกรรมที่ 2 พัฒนาชมรม TO BE 

NUMBER ONE ในชุมชน            

 1. จัดอบรมแกนนํา

PCU โซน ละ 1 ชุมชน 

(2 ชุมชน)

  /   /   /

2. มีศูนยเพื่อนใจ 2. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในอําเภอ

หนองขาหยาง

  /

3. เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน   /



ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานกระทรวงสาธารณสุข : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย

ตัวชี้วัดหลัก  

1.รอยละตําบลที่มีระบบ Long Term Care ในชุมชนผานเกณฑ

ตัวชี้วัดรอง

           1. รอยละของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลตาม care plan./ รอยละของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเปลี่ยนกลุม 

3 รอยละของชมรมผูสูงอายุคุณภาพ                                 

กลุมงาน/หนวยงาน   งานผูสูงอายุ     ผูรับผิดชอบแผนงาน    นางสาวรสสุคนธ ดิษประพัฒน   โทรศัพท   095-904-2960

ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

1 โครงการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุไทย

เปนหลักชัยของสังคม

 จังหวัดอุทัยธานี  

ปงบประมาณ 2566

 เพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุให

สามารถดูแลตนเอง และมีสวน

รวมจากภาคีเครือขาย

1. การประเมิน/คัดกรองภาวะ

สุขภาพผูสูงอายุ

2,995 คน cup/รพ.สต..

1.1 เจาหนาที่ทบทวนความรู อสม.

ที่จะลงไปคัดกรองโรค (ตามเลมการ

คัดกรองที่จังหวัดแจก ปงบประมาณ

 2561)

ปละ 1 ครั้ง cup/รพ.สต..

1.2 คัดกรองแยกประเภท ปกติ 

ผิดปกติ เสี่ยง

ปละ 1 ครั้ง cup/รพ.สต..

1.4 บันทึกขอมูลใน HOS cup/รพ.สต..

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองขาหยาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ  การพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุ

2. รอยละของผูสูงอายุไดรับการคัดกรองสุขภาพ 

ไตรมาส

รวมงบ

ประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ/

ไ



ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

ไตรมาส

รวมงบ

ประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ/

ไ

1.5 สรุป/วิเคราะหขอมูล คืนขอมูล

ใหกับพื้นที่

ปละ 2 ครั้ง cup/รพ.สต..

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากร

และเครือขายผูดูแลผูสูงอายุ

2. อบรมฟนฟูความรู care manger จํานวน 7 คน ปละครั้ง 

จํานวน 2 วัน

ศูนย 3 สสจ.

3.อบรมฟนฟูความรู care giver จํานวน  27 คน จํานวน

 2 วัน

cup/คปสอ. cup/คปสอ.

4. อบรม care manger รายใหม จํานวน 5 คน  จํานวน 10 วัน ศูนย 3 สสจ.

5. อบรม care giver รายใหม จํานวน 14  คน  จํานวน 10

 วัน
อบจ. สสจ.

เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรม

ผูสูงอายุ

3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาชมรมผูสูงอายุระดับอําเภอ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง cup/คปสอ. cup/คปสอ.

3.2 ฝกทักษะการดูแลตนเองใหกับ

ผูสูงอายุ ตามโปรแกรม "ไมลม ไมลืม

 ไมซึมเศรา กินขาวอรอย นอนหลับ

สนิท" ในชมรมผูสูงอายุ/โรงเรียน

ผูสูงอายุ

มีการดําเนินกิจกรรมใน

ชมรมตนแบบไมลม ไม

ลืมฯ อยางนอยปละ 6 

ครั้ง

cup/คปสอ. cup/คปสอ.

เพื่อประเมินมาตรฐานการ

ดําเนินงาน

4.2 ประชุมทีมประเมินตําบล LTC 

ระดับอําเภอ

จํานวน 10 คน 

ระยะเวลา 1 วัน

cup/คปสอ.

การดูแลผูสูงอายุระยะยาว 4.3 ประเมินตนเอง ตําบล LTC 

บันทึกในระบบ online

7 ตําบล cup/คปสอ.

4.4 ทีมประเมินระดับอําเภอลง

ประเมินตรวจรับรอง และบันทึกใน

ระบบออนไลน

7 ตําบล cup/คปสอ.



ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

ไตรมาส

รวมงบ

ประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ/

ไ

โครงการสรางแกนนํา

เตรียมความพรอมกอน

เขาสูวัยสูงอายุ 

จังหวัดอุทัยธานี 

ปงบประมาณ 2565

วัตถุประสงคหลัก เพื่อสงเสริมให

เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่พึง

ประสงค

1. 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

ดูแลตนเองตามโปรแกรม ไมลม ไม

ลืม ไมซึมเศรา กินขาวอรอย นอน

หลับสนิท"

บูรณาการกับชมรมออก

กําลังกาย 1 ชมรม 1 

หนวยบริการ

อปท.

2 1.2 ประเมินผลการดูแลตนเอง อปท cup/คปสอ.

1.3 ฝกทักษะการดูแลตนเองตอเนื่อง 1 ครั้ง/ป cup/คปสอ. cup/คปสอ.

3 โครงการวัดสงเสริม

สุขภาพ จังหวัด

อุทัยธานี 

ปงบประมาณ 2565

วัตถุประสงค เพื่อใหพระบริหาร

จัดการสุขภาพไดดวยตนเอง 

เพิ่มความรอบรูดานสุขภาพ 

สรางชุมชน ทองถิ่นและองคกร

รอบรูสุขภาพ สูวัดรอบรูสุขภาพ 

(Health Literate Temple)

1.1 อบรมพระคิลานุปฏฐาก (พระ

อาสาสมัครสงเสริมสุขภาพประจํา

วัด-อสว.)

พระในพื้นที่อําเภอหนอง

ขาหยาง วัดละ 2 รูป รวม

 56 รูป

cup/คปสอ. cup/คปสอ.

1.2 ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ 90 รูป / 6 ตําบล cup/คปสอ. cup/คปสอ.

1.4 ชี้แจงเกณฑ/ประเมินวัด

สงเสริมสุขภาพ

1 วัด 1 หนวยบริการ cup/คปสอ. cup/คปสอ.

1.5 สรุปผลการประเมินฯ



ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานกระทรวงสาธารณสุข : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย โครงการกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนาสุขภาพกลุมวัยทํางาน

ตัวชี้วัดหลัก  

1.รอยละตําบล 100 สมัครเขารวม (10 ลานครอบครัวไทย ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ)

ตัวชี้วัดรอง

1. รอยละตําบล มีชมรมที่มีกิจกรรมการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง

2. รอยละตําบล ชมรมมีองคความรูดานการดูแลสุขภาพ

กลุมงาน/หนวยงาน   งานผูสูงอายุ     ผูรับผิดชอบแผนงาน    นางสาวรสสุคนธ ดิษประพัฒน   โทรศัพท   095-904-2960

ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

1 โครงการ CUP หนอง

ขาหยาง รวมใจ ออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพ 

 ปงบประมาณ 2566

1.เพื่อใหประชาชนไดสมัครเขา

รวมโครงการ (10 ลาน

ครอบครัวไทย ออกกาลังกาย

เพื่อสุขภาพ)

1. ระยะที่1 รณรงคการออกกําลัง

กาย จัดทําฐานขอมูล  ลงทะเบียน

จนท.รพ./สสอ/รพ.สต./

ชมรมออกกําลังกาย

รพ.สต/อปท. cup/คปสอ.

2.เพื่อสงเสริมสุขภาพกลุมวัย

ทํางานใหสามารถมีความรอบรู

ดานสุขภาพที่ถูกตอง สงเสริม

การออกกําลังกายใหชุมชนเปน

ฐาน

2. ระยะที่ 2 ขับเคลื่อนในพื้นที่ รพ.

สต.อสม.อปท.

จนท.รพ./สสอ/รพ.สต./

อสม.อปท

รพ.สต/อปท. cup/คปสอ.

3. ระยะที่ 3 ขยายการดําเนินงานสู

ภาคี ติดตามการดําเนินงาน

จนท.รพ./สสอ/รพ.สต./

อสม.อปท/ชมรมออก

กําลังกาย/องกรอตาง 

ภาครัฐและเอกชน

รพ.สต/อปท. cup/คปสอ.

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองขาหยาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

รวมงบ

ประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ/

ไตรมาส



ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

รวมงบ

ประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ/

ไตรมาส

4. รณรงคมหกรรมออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพเนื่องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รัชกาลที่10

  - นอมนาพระราชดาริดานการ

สงเสริมกิจกรรมการออกกาลังกาย 

ที่ชวยใหสุขภาพรางกายแข็งแรง

สมบูรณ

จนท.รพ./สสอ/รพ.สต./

อสม.อปท/ชมรมออก

กําลังกาย/องกรอตาง 

ภาครัฐและเอกชน

รพ.สต./

อปท./cup/

คปสอ.

cup/คปสอ.



กลุมงาน/หนวยงาน   โรคไมติดตอและภัยสุขภาพ     ผูรับผิดชอบแผนงาน    นายวรพจน ประทีป /นายเอเธน วรพงศไชย    โทรศัพท   081-2811141/089-9605499

ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

1 โครงการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับ

อําเภออําเภอหนองขา

หยางประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2566

1. เพื่อใหระบบสุขภาพอําเภอ

หนองขาหยาง มีความเขมแข็ง

และยั่งยืน

  1.จัดประชุมคณะกรรมการ การ

พัฒนาคุณภาพชีวิต และผูเกี่ยวของ  

 2.แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานแกไขปญหา

 ในประเด็น ODOP

21 คน จํานวน 4 ครั้ง 10,000 รองบจาก สสจ. วรพจน ประทีป / 

ปริพัฒน ทะแวนสา

ริกิจ

2.ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

แกไขปญหาคุณภาพชีวิตตาม

ประเด็นที่สําคัญ

3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ

พรอมเครือขายสุขภาพอําเภอหนอง

ขาหยาง เพื่อการวางแผนและ

ดําเนินงาน

45 คน/ 1 ครั้ง     10,000

3.เพื่อติดตามความกาวหนา 

ของคณะอนุกรรมการฯ

3.สรุปผลการดําเนินงาน 3 ครั้ง

รวมทั้งสิ้น 20,000

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ

โครงการ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ

ระยะเวลาดําเนินงาน

ไตรมาส แหลง

งบประมาณ

ตัวชี้วัด 1 รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator) 

ตัวชี้วัดหลัก  1.รอยละของอําเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ( พชอ.) ที่มีคุณภาพ

ลําดับ โครงการ
  กิจรรมหลัก/กิจกรรมรอง         

(รายละเอียดกิจกรรม)
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

รวม (บาท)





ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข : 1.ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงาน 3.แผนงานการปองกันโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

โครงการ   โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator) ระบุตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ไมเกิน 3 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลัก   1.จังหวัดอุทัยธานี มีระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการที่ไดมาตรฐาน มีการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง

ตัวชี้วัดรอง    1.รอยละ 100 ของผูรับผิดชอบงานระบาดวิทยาของจังหวัดและอําเภอผานการอบรมระบบฐานขอมูลเฝาระวังและสารสนเทศทางโรคและภัยสุขภาพ

                     2.ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) สามารถจัดการโรคไมใหเกิดการระบาดหรือแพรกระจายในวงกวาง ไมใหเกิดเกินระยะการฟกตัวสูงสุดของโรค (generation 2) และจัดการภัยสุขภาพจํากัดไมใหเกิน hot zone

กลุมงาน/หนวยงาน   งานควบคุมโรคติดตอ     ผูรับผิดชอบแผนงาน    นายปริพัฒน ทะแวนสาริกิจ  โทรศัพท   0847706259

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการพัฒนาระบบระบาดวิทยาและ 1.เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลเฝา 1.จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ 1 ครั้ง/30 คน 750 750 CUP หนองขาหยาง

ระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัย ระวังและสารสนเทศทางโรค เครือขายผูปฏิบัติงานดานระบาด ประชุมครึ่งวัน

สุขภาพ และภัยสุขภาพที่ไดมาตรฐาน JIT, CDCU Mert,mini-

Mert,MCATT

2.เพื่อทีมตระหนักรูสถานการณ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสอบสวน

โ

1 ครั้ง/40 คน 9,600 CUP หนองขาหยาง

(SAT) ปฏิบัติงานไดตาม และการเขียนรายงานสอบสวนโรค

มาตรฐานทั้งในภาวะปกติและ โรคอยางมีคุณภาพ (Full Report)

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 3 คัดเลือกผูปฏิบัติงานดานระบาด 2 คน CUP หนองขาหยาง

3.เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบ วิทยา และควบคุมโรค เปนตัวแทน

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินให อําเภอ ประกวด คนดีศรีระบาด

รับมือภาวะฉุกเฉินทาง (ระดับตําบล)

ที่เกิดจากโรคและภัยสุขภาพได 4.ตรวจสอบคุณภาพขอมูลรายงาน 17 แหง CUP หนองขาหยาง

ทางระบาดวิทยา(รง.506)ของ

สต.ทุกแหง ปละ 1 ครั้ง

5.ติดตามควบคุม กํากับและ 4 ครั้ง/ป CUP หนองขาหยาง

ผลการดําเนินงานระบาดวิทยา

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบไตรมาส

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองขาหยาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ/งบประมาณ

ไ
งบประมาณ

รวม (บาท)



ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบไตรมาสลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ/งบประมาณ

ไ
งบประมาณ

รวม (บาท)

ขั้นตอนที่ 1 6.จัดทําคําสั่งแตงตั้งศูนย

ั

คําสั่งฯ 1 ฉบับ  CUP หนองขาหยาง

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและ

คณะทํางานตามระบบบัญชาการ

เหตุการณภาวะฉุกเฉินทาง

ระดับอําเภอEOC

7.ประสานผูเกี่ยวของจัดทําคําสั่ง

ทีม Operation ไดแก SRRT,JIT,

CDCU, Mert,mini-Mert,MCATT

ขั้นตอนที่ 2 8.ทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT)  

อําเภอสามารถเฝาระวังตรวจจับ

ประเมินสถานการณการเกิดโรค

และภัยสุขภาพในพื้นที่ได

  8.1.จัดทําตารางการปฏิบัติงาน  

ของทีมตระหนักรูสถานการณ

(SAT) อําเภอ เปนรายป

(ปงบประมาณ) โดยระบุผูประสาน

งานหลักดานขอมูลเปนรายสัปดาห

  8.2.SATอําเภอ รายงานการ CUP หนองขาหยาง

เกิดโรคและภัยที่ผิดปกติประจํา

สัปดาห(SAT Weekly report)

ทุกสัปดาห

 8.3.SAT อําเภอ จัดทํา CUP หนองขาหยาง

Spot Report  ตามเงื่อนไข

และเวลาที่กําหนด



ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบไตรมาสลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ/งบประมาณ

ไ
งบประมาณ

รวม (บาท)

ขั้นตอนที่ 3 9.จัดประชุมการวิเคราะหความ จนท สสอ/รพ.และ ทีม SAT 4,050 4,050 CUP หนองขาหยาง

เสี่ยงสําคัญของโรคและภัยสุขภาพ ของ 5 กลุมโรค/ภัยสุขภาพ

(Rapid Risk Assessment:RRA) จํานวน 15 คน/1 วัน

ระดับจังหวัดที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน

10.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา จนท สสอ/รพ.และ ทีม SAT,JIT 9,600 CUP หนองขาหยาง

แผนรองรับภาวะฉุกเฉินของโรค ของ 5 กลุมโรค/ภัยสุขภาพ

และภัยสุขภาพ (All Hazards และ ทีมวิทยากร สสจ..

 Plan)ที่สําคัญ และมีโอกาสเกิดขึ้น จํานวน 20 คน /2 วัน

สูงในพื้นที่

  10.1.การจัดการภาวะฉุกเฉิน  

ทางดานสาธารณสุข (Public

Health  Emergency  

Management : PHEM:2P2R)

  10.2.การพิจารณาคัดเลือก

กิจตามระบบ ICS ที่เหมาะสม 

แตละ hazard

  10.3.การทบทวน จัดทํา 

ที่เหมาะสม สําหรับแตละ hazard

ขั้นตอนที่ 4 11.นําระบบการบัญชาการ



CUP หนองขาหยาง

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ICS)

มาใชจริงอยางนอย 1 ครั้ง

  11.1.รายงานผลการบัญชาการ

เหตุการณและปฏิบัติงานตาม IAP

 เหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

 ื



ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบไตรมาสลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ/งบประมาณ

ไ
งบประมาณ

รวม (บาท)

  11.2.มีรายงานการฝกซอม

ใภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขโดย

ํวิธีปฏิบัติการ พรอมทั้งขอสั่งการ

ไหนวยงานที่เกี่ยวของตาม

    11.3.กรณีมีการ Activate EOC

ตองสง Weekly Report ให 

จนกวาจะ Deactivate EOC

ขั้นตอนที่ 5 12.จัดทําทะเบียนรายชื่ออัตรา CUP หนองขาหยาง

ของหนวยงาน (ระดับจังหวัด ถึง

อําเภอ) ที่เขารวมสนับสนุนหรือ

ปฏิบัติงานในศูนยปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉิน (EOC) ตามระดับความ

ของโรคและภัยสุขภาพที่กรม

โกําหนดไว (4 ระดับ)

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



ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข : 1.ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

ม.ีค.

เม.ย-

ม.ิย.

ก.ค.-

ก.ย.

1

การปองกันการเสีย 1.เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต 1.จัดตั้งคณะกรรมการผูกอการดี - รพ.สต.ทั้ง 6 แหง

 รสสุคนธ 

ดิษประพัฒน

ชีวิตจากการจมน้ําใน จากการจมน้ําในเด็กอายุ ปองกันการจมน้ํา - โรงเรียนในเขตอําเภอ 

เด็กอายุนอยกวา15 ป นอยกวา 15 ป (Merit Maker Drown No More) หนองขาหยาง    

2.ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน -ผูนําชุมชน

เพื่อปองกันการจมน้ําของเด็กในพื้นที่    

3.สํารวจและจัดการแหลงน้ําเสี่ยง    

4.จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

เรื่องการชวยชีวิตและการปองกัน    

การจมน้ํา  

5.ประชาสัมพันธการปองกัน    

การจมน้ําในชุมชน 

6.ประชุมใหความรูแกผูปกครอง

ในโรงเรียนและศูนยเด็กเล็ก

7.สอบสวนอุบัติเหตุการจมน้ําทุกราย

8.สรุปผลการปองกันการเสียชีวิต

จากการจมน้ํา

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองขาหยาง  ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ

รวม (บาท)

แผนงาน ที่ 3. การปองกันและควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

โครงการ  พัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator) ระบุตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ไมเกิน 3 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลัก  1. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา 15 ป

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

ไตรมาสที่ (ระบุเดือน)

ตัวชี้วัดรอง   1.

กลุมงาน/หนวยงาน     งานสรางเสริมสุขภาพ         ผูรับผิดชอบแผนงาน        นางสาวรสสุคนธ ดิษประพัฒน   โทรศัพท   095-904-2960



ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข : 1.ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

1 โครงการพัฒนาทีม

ปองกันอุบัติเหตุทาง

ถนนในระดับตําบล 

(ภายใตประเด็น 

ปญหาระดับอําเภอ

ของ พชอ. )

เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ปองกันการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุทางถนน ระดับตําบล

1 จัดอบรมทีมปองกันอุบัติเหตุทาง

ถนนในระดับตําบล (RTI  Team)

7 ตําบล ๆ ละ 10 คน /

 นายปริพัฒน       

      ทะแวนสาริกิจ

เพื่อสงเสริมใหภาคีเครือขายมี

สวนรวมในการปองกันและ

แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนใน

ระดับพื้นที่

2 การดําเนินงานปอง 1.ตั้งคณะทํางานดานปองกัน 1. เพื่อหาแนวทางใน - คณะกรรมการ 

อุบัติเหตุทางทองถนน อุบัติเหตุบนทองถนนระดับ การปองกันการเกิดอุบัติ ปองกันอุบัติเหตุ

ในอําเภอหนองขาหยาง อําเภอและประชุมคณะทํางาน บนทองถนนและปองกัน บนทองถนนระดับ

2.การจัดการขอมูล การเสียชีวิต อําเภอ/ตําบล    

     2.1 บูรณาการขอมูล 3 ฐาน 2.เพื่อพัฒนาระบบขอ รพ.สต.ทั้ง 6 แหง

     ผานโปรแกรม E-accident มูลอุบัติเหตุ ของอําเภอ - ผูนําชุมชน

วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองขาหยาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ

รวม (บาท)

แผนงาน ที่ 3. การปองกันและควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

โครงการ  ปองกันและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator)  ระบุตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ไมเกิน 3 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลัก  1. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไมเกิน 14 /แสนประชากร

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

ไตรมาสที่ (ระบุเดือน)

ตัวชี้วัดรอง   1.

กลุมงาน/หนวยงาน      งานสรางเสริมสุขภาพ      ผูรับผิดชอบแผนงาน     นายปริพัฒน ทะแวนสาริกิจ   โทรศัพท   0954388791

ลําดับ โครงการ



ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ

รวม (บาท)
แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

ไตรมาสที่ (ระบุเดือน)
ลําดับ โครงการ

     2.2 ติดตาม ประเมินผล

เพื่อนําไปวิเคราะหหา

 นายปริพัฒน       

      ทะแวนสาริกิจ

     บูรณาการขอมูล สาเหตุการเกิด และแนว

     2.3 สอบสวน Dead Case ทางปองกัน

      ทุกรายSRRT ระดับอําเภอ 3.1.เพื่อลดการเกิดอุบัติ

3.ตั้งคณะทํางานดานปองกัน เหตุบนทองถนน 

อุบัติเหตุบนทองถนนระดับ

ตําบลและประชุมคณะทํางาน

    3.1.ประชาสัมพันธรณรงค    

    ปองกันอุบัติเหตุในชุมชน

    3.2.สรางชุมชนปลอดอุบัติ    

    เหตุบนทองถนน

    3.3 การตั้งดานชุมชนชวง  

    เทศกาล

    3.4.การบังคับใชกฎหมาย    

    ของทาง สภ.หนองขาหยาง

4.สรุปผลการดําเนินการดานการ 

ปองกันอุบัติเหตุทางทองถนน



ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  ที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

1 แผนงานควบคุม

ปองกันโรคไมติดตอที่

เปนปญหาของพื้นที่ 

(โรคเบาหวาน/ความ

ดันโลหิตสูง)

1.เพื่อคนหาประชาชนอายุ 35 

ปขึ้นไปที่มีความเสี่ยงดาน

พฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม

ความเสี่ยงและมีพฤติกรรมที่

ถูกตองในการปองกันโรค 

HT/DM รายใหม

    1.เฝาระวังคัดกรองเบาหวาน/

ความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 

35 ปขึ้นไป ปละ 1 ครั้ง

ประชาชนอายุ 35 ปขึ้น

ไปในเขตบริการสุขภาพ

อําเภอหนองขาหยาง 

จํานวน 6 แหง

/ /  ไมใช

งบประมาณ

 รสสุคนธ        

ดิษประพัฒน       

 รพ.สต.จํานวน 6 

แหง

2.เพื่อคนหาผูปวยที่มีความเสี่ยง

 และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2. เฝาระวังคัดกรองโรค DM/HT 

ในกลุมอายุ 15 - 34 ป ที่มี 

BMI≥25

ประชาชนอายุ 15 - 34 

 ป ในเขตบริการสุขภาพ

อําเภอหนองขาหยาง 

จํานวน 6 แหง

/ /

3.เพื่อใหกลุมปวยไดรับการดูแล

ตอเนื่องและเฝาระวัง

ภาวะแทรกซอน

3.คัดกรอง CVD  Risk ในผูปวย

เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

จํานวนผูปวยHT/DMใน

เขตบริการสุขภาพอําเภอ

หนองขาหยาง จํานวน 

16 แหง

/ /

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองขาหยาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุมงาน/หนวยงาน     งานโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ    ผูรับผิดชอบ    นางสาวรสสุคนธ ดิษประพัฒน   โทรศัพท   095-904-2960

ไตรมาส

แผนงานที่ 3.การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

โครงการ ควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ

ตัวชี้วัดหลัก  1.อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวานละอัตรากลุมสงสัยปวย HT ไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน

ตัวชี้วัดรอง    1.จํานวนผูปวยเบาหวานรายใม จากกลุมเสี่ยงเบาหวาน

                 2.กลุมสงสัยปวย HT ไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
  กิจรรมหลัก/กิจกรรมรอง         

(รายละเอียดกิจกรรม)
เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ

รวม (บาท)
แหลง

งบประมาณ



ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ
ไตรมาส

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
  กิจรรมหลัก/กิจกรรมรอง         

(รายละเอียดกิจกรรม)
เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ

รวม (บาท)
แหลง

งบประมาณ

4.เพื่อเสริมสรางความรูและ

ทักษะในการจัดการตนเองเพื่อ

ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน

4.กลุมผูปวยDM/HT ไดรับการ

ตรวจภาวะแทรกซอน ตา,ไต,เทา

จํานวนผูปวยHT/DMใน

เขตบริการสุขภาพอําเภอ

หนองขาหยาง

/ /  รสสุคนธ        

ดิษประพัฒน       

 รพ.สต.จํานวน 6 

แหง

5.จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในกลุมผูปวยเพื่อการควบคุมระดับ

น้ําตาลและความดัน ตลอดจนการ

ใชยาอยางถูกตอง ตามโปแกรม

จํานวนผูปวยHT/DMใน

เขตบริการสุขภาพอําเภอ

หนองขาหยางที่ควบคุม

ระดับน้ําตาลและความ

ดันไมได

/ / /

6.จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

แกกลุมเสี่ยง (ใกลปวย) ในชุมชน 

โดยใชบุคคลตนแบบการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากกลุม

ผูปวย เปนสื่อ

/ / /

7. พัฒนาศักยภาพเครือขาย อสม.

และผูนําชุมชนในการควบคุมปองกัน

โรคไมติดตอเรื้อรัง

/  

8.ประชาสัมพันธ สรางความรู 

ความตระหนักแกประชาชนในการ

ดูแลพฤติกรรมสุขภาพตนเองเพื่อ

ปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง

/ / / /



ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ
ไตรมาส

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
  กิจรรมหลัก/กิจกรรมรอง         

(รายละเอียดกิจกรรม)
เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ

รวม (บาท)
แหลง

งบประมาณ

9.ติดตามขอมูลสถานการณ การ

ควบคุมระดับน้ําตาล/ความดัน ใน

ผูปวย และการพบผูปวยเบาหวาน

ความดัน รายใหม

 รสสุคนธ        

ดิษประพัฒน       

 รพ.สต.จํานวน 6 

แหง

10.นําเสนอขอมูลสถานการณแก

ผูบริหารเครือขาย คณะกรรมการ

ระบบสุขภาพอําเภอ และเครือขาย

ผูนําชุมชน

/ /



ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

1 โครงการเรงรัดการ

ดําเนินงานปองกันควบคุม

โรคติดตอที่ปองกันไดดวย

วัคซีน cup หนองขา

หยาง ปงบประมาณ 

2566

1. เพื่อเรงรัดและรักษาระดับ

ความครอบคลุมการไดรับ

วัคซีนทุกชนิดในกลุมเปาหมาย

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ

ดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

ป 2566

รพ.สต.ทุกแหง( 6)    /

 นายปริพัฒน ทะแวนสาริกิจ

2.สงเสริมสนับสนุนการใหบริการ

งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคตาม

มาตรฐานการดําเนินงานฯและ

ติดตามความครอบคลุมตาม

กลุมเปาหมาย พรอมทั้งการบันทึก

ขอมูลใหครบถวน

รพ.สต.ทุกแหง( 6)   /   /   /   / รพ.สต. ทุกแหง / นายปริพัฒน

 ทะแวนสาริกิจ

                 3. คนหาผูปวยอาการกลามเนื้อออนแรงแบบเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis : AFP) ไมนอยกวา 2 ราย

ตัวชี้วัดรอง   1. รอยละ 80 ของสถานบริการ ดําเนินการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ไดตามเกณฑมาตรฐาน

                 2. รอยละ 80 ของสถานบริการที่สุมประเมิน ดําเนินการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ไดตามเกณฑมาตรฐาน

กลุมงาน/หนวยงาน       สสอ.หนองขาหยาง      ผูรับผิดชอบแผนงาน         นายปริพัฒน ทะแวนสาริกิจ   โทรศัพท   0954388791

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองขาหยาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดหลัก  1. อัตราปวยดวยโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนลดลงจากปที่ผานมา

แผนงาน.3.การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

โครงการ   การปองกันควบคุมโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator)     ระบุตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ไมเกิน 3 ตัวชี้วัด

                 2. อัตราความครอบคลุมการไดรับวัคซีนทุกชนิดในกลุมเปาหมาย ≥รอยละ 90 ยกเวน MMR1 และ MMR2 ≥รอยละ 95 และวัคซีนใน นร. ≥รอยละ 95 รายโรงเรียน

ระยะเวลาดําเนินการ

รวม

งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมา

ณ

ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ (ระบุเดือน)

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน



ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

รวม

งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมา

ณ

ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ (ระบุเดือน)

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

3.บริหารจัดการคลังวัคซีน 

สนับสนุน รพ.สต.

 รพ.หนองขาหยาง 1 แหง  นายปริพัฒน ทะแวนสาริกิจ

4. ประเมินมาตรฐานการ

ดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

รพ.สต.ทุกแหง( 6)    /  นายปริพัฒน ทะแวนสาริกิจ

5. รวมกับทีม สสจ. สุมสํารวจ

ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนทุก

ชนิดในประชากรพื้นที่เสี่ยง

รพ.หนองขาหยาง และ 

รพ.สต. 1 แหง

มิ.ย. ก.ค.             -   

 นายปริพัฒน ทะแวนสาริกิจ

6. ประเมินผลงานสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค จากระบบ HDC ปละ

 2 ครั้ง
รพ.สต. ทุกแหง

   /   / 0 สสจ./สสอ./รพ.

2. เพื่อกําจัดและกวาดลาง

โรคตามพันธะสัญญา

นานาชาติ และเฝาระวัง

โรคติดตอที่ปองกันไดดวย

วัคซีน (โปลิโอ,หัด)

1.เรงรัดและติดตามความ

ครอบคลุมการใหบริการวัคซีน ใน

กลุมเปาหมาย และเก็บตก รพ.สต. ทุกแหง

รพ.สต. ทุกแหง /รสสุคนธ ดิษ

ประพัฒน

2.เฝาระวังและคนหาผูที่เจ็บปวย

ดวยโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน
ประชาชนในพื้นที่อ.

หนองขาหยาง

รพ.สต. ทุกแหง / นายปริพัฒน

 ทะแวนสาริกิจ



ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข : 1.ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานกระทรวงสาธารณสุข : 3.การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

ตัวชี้วัดหลัก  1.รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด(รอยละ 80)

ตัวชี้วัดรอง  1.รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑที่กําหนด (ผักและผลไม)

                2.รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑที่กําหนด (นมโรงเรียน)

                3.รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑที่กําหนด(ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารกลุมเปาหมาย)

                4.รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑที่กําหนด (เครื่องสําอางค)

                5.รอยละของยาแผนโบราณกลุมเสี่ยงปลอดภัย ไมพบการปลอมปนสเตียรอยด

กลุมงาน/หนวยงาน     งาน.คุมครองผูบริโภค สสอ.หนองขาหยาง      ผูรับผิดชอบแผน      นางสาวรสสุคนธ ดิษประพัฒน   โทรศัพท   095-904-2960

ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

1 โครงการอาหารปลอดภัย

อําเภอหนองขาหยาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2566

1.เพื่อใหประชาชนในอําเภอหนอง

ขาหยางไดบริโภคอาหารที่

ปลอดภัยและมีคุณภาพอาหารที่

จําหนายมีความปลอดภัยจากโรค

และสารปนเปอน

1.จัดซื้อชุดทดสอบคาชุดทดสอบสารปลอมปนใน

อาหารทั้งดานเคมีและจุลินทรีย เพื่อใชในการ

ดําเนินงานเฝาระวัง

2.สุมเก็บตัวอยางอาหารสด ตรวจสารหาปนเปอน

จากแหลงจําหนายในรานอาหาร แผงลอยจําหนาย

อาหาร ตลาดเกษตรปลอดภัยและแหลงชุมชน

6 หนวยบริการ กองทุน

หลักประ

สุขสุขภาพ

ตําบล

cup/คปสอ.

2.เพื่อปองกันควบคุมโรคติดตอที่

เกิดจากอาหารและน้ําเปนสื่อ

3.สุมเก็บตัวอยางอาหารแปรรูปกลุมเสี่ยงที่แหลง

ผลิตในอําเภอหนองขาหยาง

ไตรมาส

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองขาหยาง  ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

โครงการกระทรวงสาธารณสุข : 3.คุมครองผูบริโภคดานผลตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

รวมงบ

ประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมา

ณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก

เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ/

ไ



ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข : 1.ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานกระทรวงสาธารณสุข : 3.การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

ตัวชี้วัดหลัก  1.รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด(รอยละ 80)

ตัวชี้วัดรอง  1.รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑที่กําหนด (ผักและผลไม)

                2.รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑที่กําหนด (นมโรงเรียน)

                3.รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑที่กําหนด(ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารกลุมเปาหมาย)

                4.รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑที่กําหนด (เครื่องสําอางค)

                5.รอยละของยาแผนโบราณกลุมเสี่ยงปลอดภัย ไมพบการปลอมปนสเตียรอยด

กลุมงาน/หนวยงาน     งาน.คุมครองผูบริโภค สสอ.หนองขาหยาง      ผูรับผิดชอบแผน      นางสาวรสสุคนธ ดิษประพัฒน   โทรศัพท   095-904-2960

ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

ไตรมาส

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองขาหยาง  ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

โครงการกระทรวงสาธารณสุข : 3.คุมครองผูบริโภคดานผลตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

รวมงบ

ประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมา

ณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก

เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ/

ไ

3.เพื่อสงเสริม พัฒนาและยกระดับ

คุณภาพผลิตภัณฑดานอาหารและ

ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนที่ผลิตและ

จําหนายในพื้นที่อําเภอหนองขา

หยาง ใหมีความปลอดภัย

4.รวมตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารใหเปนไป

ตามหลักเกณฑมาตรฐาน GMP/Primary GMP 

พรอมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการผลิตและ

จําหนายผลิตภัณฑสุขภาพ ใหสามารถผลิต

ผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

5.ประชาสัมพันธเสริมสรางความรูความปลอดภัย

ดานอาหาร(อาหารสด อาหารแปรรูป)เพื่อ

ปรับเปลี่ยนฟฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

รวมงบประมาณทั้งโครงการ



ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

1 โครงการเฝาระวังและ

เสริมสรางความรูแก

ประชาชนในเรื่องการ

ปองกันอันตรายจาก

สารเคมีภาคการเกษตร

1.เพื่อเฝาระวังสารพิษตกคาง

จากสารเคมีทางการเกษตรแก

ประชาชน

1.เฝาระวัง  ซักประวัติ ตรวจ

วินิจฉัย ผูปวยที่มีอาการสงสัยวา

ไดรับสารพิษจากเคมีเกษตร 

รายงานขอมูลเขาระบบ

ผูปวยที่เปนกลุมเสี่ยงใช

สารเคมีทางการเกษตร 

ทุกราย

. ม.ค. 0 รพ.สต.ทุกแหง

2.เพื่อเสริมสรางความรูแก

ประชาชนในเรื่องผลกระทบดาน

สุขภาพจากการไดรับสารพิษ

ตกคางจากสารเคมีภาค

การเกษตร

2.รณรงคใหความรูแก อสม.,ผูนํา

ชุมชน และประชาชน ในการใช 

Mobile Application   3.ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธ

อสม.309 คน  และ

ประชาชน ทุกหมูบาน  

รพ.สต.ทุกแหง

0 รพ.สต.ทุกแหง

3.สงเสริมสนับสนุนสื่อวิชาการ ทุก รพ.สต. รสสุคนธ ดิษประพัฒน

รวม

งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

ไตรมาสที่ (ระบุเดือน)
ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ

ตัวชี้วัดหลัก  1. รอยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใชสารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับสวนกลาง และภูมิภาค อยางนอยจังหวัดละ 1 เรื่อง

                 2.รอยละของจังหวัดมีระบบรับแจงขาว การใช/ปวยจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอรไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผาน Mobile Application สูหนวยบริการ 

(คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทํางาน)

                 3.รอยละของจังหวัดมีการจัดทําฐานขอมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ดานเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจาก

สารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)

กลุมงาน/หนวยงาน           สสอ.หนองขาหยาง       ผูรับผิดชอบแผนงาน          นางสาวรสสุคนธ ดิษประพัฒน   โทรศัพท   095-904-2960

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองขาหยาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน  4. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

โครงการ  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator)      ระบุตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ไมเกิน 3 ตัวชี้วัด



ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

รวม

งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

ไตรมาสที่ (ระบุเดือน)
ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ

4.สํารวจการใชสารเคมีเกษตร ใน

ครัวเรือน โดย อสม ดวย แอพลิ

เคชั่น อสม.ออนไลน

ทุกตําบล/รพ.สต. รพ.สต.ทุกแหง

5.กํากับติดตามและประเมินผล

การดําเนินงาน

ทุก รพ.สต. 0 งบเงินบํารุงฯ รสสุคนธ ดิษประพัฒน

2 โครงการพัฒนาระบบ

บริการงานอาชีวอนา

มัย

1.เพื่อให รพ.สต.ทุกแหง 1.ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน อา

ชีวอนามัย แก รพ.สต.

รพ.สต.ทุกแหง ม.ค. รสสุคนธ ดิษประพัฒน

2.สงเสริมสนับสนุนให รพ.สต.

จัดระบบบริการวิเคราะหความ

เสี่ยงจากการประกอบอาชีพและ

จัดทํา แนวทางการดูแลแนะนํา

ตามกลุมอาชีพ

   รพ.สต.ทุกแหง     

แหงละ 3 อาชีพ

รสสุคนธ ดิษประพัฒน       

รพ.สต.ทุกแหง

3.จัดตั้งคลินิกสุขภาพวัยทํางาน  รพ.สต. 6 แหง รพ.สต.ทุกแหง

4.กํากับติดตามและประเมินผล

การดําเนินงาน รพ.สต.ทุกแหง
รสสุคนธ ดิษประพัฒน

3 โครงการพัฒนา

อนามัยสิ่งแวดลอม

ของหนวยงาน

สาธารณสุข

1.เพื่อให รพ.สต.ทุกแหงมีการ

พัฒนาสิ่งแวดลอมของหนวยงาน

ตามเกณฑ Green&Clean 

Hospital และเปนแบบอยางแก

ประชาชน

 1.ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน

สิ่งแวดลอมใน รพ.สต.ติดดาว     

 2.รพ.สต.ทุกแหงดําเนินการจัด

สิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอสุขภาพของ

ผูรับบริการ

รพ.สต.ทุกแหง ม.ค. 0 รสสุคนธ ดิษประพัฒน



ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

รวม

งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

ไตรมาสที่ (ระบุเดือน)
ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ

3.กํากับติดตามและประเมินผล

การดําเนินงาน
รพ.สต.ทุกแหง

รสสุคนธ ดิษประพัฒน รพ.

สต.ทุกแหง



ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

1 โครงการเฝาระวัง

สุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม

1.เพื่อใหประชาชนตะหนักใน

การดูแลสุขภาพตนเอง และ

สิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพใน

ชมชน

1.เสริมสรางความรูความตระหนัก

แกผูนําชุมชนและประชาชน ในการ

เฝาระวังสุขภาพตนเองและชุมชน

ทุกหมูบาน/ชุมชน    ทุก 

รพ.สต

   / รพ.สต.-อปท./อสม.

2.สรางการมีสวนรวมของผูนํา

ชุมชน และจิตอาสา ในการเฝา

ระวังสิ่งแวดลอมในชุมชน

2.รพ.สต.,อปท., อสม.จิตอาสา 

รวมกันออกตรวจ ความสะอาด /

สารปนเปอนในน้ํา และอาหาร เพื่อ

เฝาระวังในชุมชน

ทุกหมูบาน/ชุมชน    ทุก 

รพ.สต

     / คาชุดตรวจ กองทุนฯ

3.สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ ใน

การเฝาระวังสุขภาพ และ 

สิ่งแวดลอมในชุมชน

3.จัดซื้อ ชุดตรวจ/ชุดทดสอบ ตาม

จํานวนที่ตองใช ในแตละพื้นที่ ให

เพียงพอ

ทุก อปท.

4.สรุปผลการเฝาระวัง คัดกรอง 

เพื่อคืนขอมูล แกชุมชน

รพ.สต.ทุกแหง

5.จัดประชุม เวทีประชาคมคืนขอมูล

 และรวมกันกําหนดมาตรการทาง

สังคมของชุมชน

อปท. ทุกแหง

รวม

งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบไตรมาสที่ (ระบุเดือน)

ระยะเวลาดําเนินการ

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

ตัวชี้วัดหลัก  1. รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ

                  2.รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองขาหยาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุมงาน/หนวยงาน           สสอ.หนองขาหยาง       ผูรับผิดชอบแผนงาน          นางสาวรสสุคนธ ดิษประพัฒน   โทรศัพท   095-904-2960

แผนงาน  4. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

โครงการ  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม.

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator)         ระบุตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ไมเกิน 3 ตัวชี้วัด



ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

รวม

งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบไตรมาสที่ (ระบุเดือน)

ระยะเวลาดําเนินการ

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

6.สรุปผลการดําเนินโครงการ
รพ.สต.ทุกแหง

2 โครงการเฝาระวัง

ผลกระทบทางสุขภาพ

จากสิ่งแวดลอม

1.เพื่อใหประชาชนไดอยูใน

สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยตอสุขภาพ

1. เสริมสรางความรูความเขาใจแก 

เจาหนาที่ สาธารณสุข ในการดูแล

ปญหาสิ่งแวดลอม และสรางความ

เขาใจที่ถูกตองแกประชาชน ใน

ประเด็นสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ เชน

ประเด็นภัยแลง  ,ฝุนละออง PM 

2.5 และเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นใน

ชุมชน  ฯลฯ

รพ.สต.ทุกแหง   /   / รสสุคนธ ดิษประพัฒน

2.สนับสนุน สื่อ และแนวทางการ

ดําเนินงานแก รพ.สต.

  /    /     /   /



ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขที่1  ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

1 โครงการเฝาระวังและ

พัฒนางานสุขาภิบาล

อาหารในโรงเรียนและ

ชุมชน

เพื่อใหผูบริโภคไดรับประทาน

อาหารที่สะอาดปลอดภัย

1.เยี่ยมสํารวจ และใหคําแนะนํา

สถภานที่ปรุงประกอบอาหารดาน

โครงสรางทางกายภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน

โรงเรียน/รานอาหาร/

แผงลอย ในเขต CUP 

หนองขาหยาง จํานวน 

74 แหง 1ครั้ง /ป

 / รพ.สต.รวมกับ อปท.

เพื่อใหผูปรุงประกอบอาหารใน

โรงเรียน ในรานอาหารและแผง

ลอยมีความรูและปฏิบัติไดอยาง

ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

2.ตรวจสอบความสะอาดของอาหาร

 น้ําดื่ม และภาชนะ ทางดานชีวภาพ

โรงเรียน/รานอาหาร/

แผงลอย ในเขต CUP 

หนองขาหยาง จํานวน 

74 แหง 1ครั้ง /ป
  /

รพ.สต./อสม.

2.อบรมใหความรูผูประกอบการ

และผูสัมผัสอาหารตามกฏกระทรวง

74 คน     / 4000    กองทุน อปท.

3.ตรวจเฝาระวังสารปนเปอนใน

อาหาร   -จัดหาชุดทดสอบ

รพ.สต.รวมกับ อปท.

4.ตรวจสารเคมีตกคางจากการ

บริโภคผัก

รพ.สต.รวมกับ อปท.

รวม

งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

ไตรมาสที่ (ระบุเดือน)

ระยะเวลาดําเนินการ

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

ตัวชี้วัดหลัก  1.รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ

กลุมงาน/หนวยงาน      สสอ.หนองขาหยาง     ผูรับผิดชอบแผนงาน         นางสาวรสสุคนธ ดิษประพัฒน   โทรศัพท   095-904-2960

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองขาหยาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน  แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

โครงการ  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน (Key Perfomance Indicator)     ระบุตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ไมเกิน 3 ตัวชี้วัด



ต.ค.-

ธ.ค.65

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

รวม

งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

ไตรมาสที่ (ระบุเดือน)

ระยะเวลาดําเนินการ

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก เปาหมาย/จํานวน

5.สรุปผลการเฝาระวัง ทุก รพ.สต. รสสุคนธ ดิษประพัฒน
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