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

1 โครงการรวมใจภกัด์ิรักสุขภาพ ส่งเสริมศักยภาพผู้จัดการ 2 รพ.ช/ ตค.63-กย.64 กองทนุต าบล นส.ปริญ
หา่งไกลโรคเบาหวาน/ความดันโลหติสูง ระบบและผู้จัดการรายกรณี 12 รพ.สต. 135,000 วเิศษคามิน
1.แต่งต้ังคณะกรรมการ NCD Board ผู้ปว่ยเบาหวานความดัน pp 64
2.ประชุม Ncd  Board โลหติสูง 200,000 100,000 50,000 50,000
3.จัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม Cup ปะทวิ
กลุ่ม อ้วนเส่ียงตามเปา้หมาย 150,000
4.คัดกรองประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปขีึ้นไป ร้อยละ 90 Cup มาบฯ
5.คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา ร้อยละ 60 50,000
6.คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ร้อยละ 60
7.คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางเทา้ ร้อยละ 60
8.ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด (HbA1C)
9.การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตาม
 กระบวนการ DPAC
10.พฒันาคลินิก DPAC ทกุแหง่ๆ
11.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเจ้าหน้าที่
12.สนับสนุนใหเ้กิดองค์กรไร้พงุ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยต าบล ละ1 องค์กร
13.สนับสนุนใหเ้กิดหมู่บา้นปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารลด
หวาน มันเค็ม ลดอ้วน ลดโรค
14.จัดโปรแกรมเลิกบหุร่ี

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิติัการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอปะทวิ อ าเภอปะทวิ จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที ่1 บูรณาการระบบสุขภาพตามมาตรฐานแบบผสมผสานเป็นองค์รวม เน้นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (P&P Excellence)
กลยุทธ์ที ่3 สร้างระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพืน้ทีโ่ดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
แผนงานที ่3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่



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

2 ชุดสิทธปิระโยชน์กลุ่มวยัท างาน ตค.63-กย.64 กองทนุต าบล นส.ปริญ
1. กลุ่มอายุ 15-30 ปี 120,000 วเิศษคามิน
 - คัดกรองความเส่ียงต่อโรคอ้วน pp 64
 - ปรับเปล่ียนพฤติกรรม,แนะน า,ความรู้ 5,000 5,000
 - ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
2. กลุ่มอายุ 35-60 ปขีึ้นไป
 - ซักประวติั,การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
ตรวจร่างกาย (Metabolic  Sceening)
 - ปรับเปล่ียนพฤติกรรม,แนะน า,ความรู้
ด้วยกระบวนการ DPAC
3. กลุ่มอายุ 35-60 ปี
 - ซักประวติั,การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
ตรวจร่างกาย (Metabolic  Sceening)
 - ปรับเปล่ียนพฤติกรรม,แนะน า,ความรู้
 - ประเมินความเครียด,ภาวะซึมเศร้าและ
ความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ปว่ย
โรคเร้ือรัง
 - ปรับเปล่ียนพฤติกรรม,แนะน า,ความรู้
ด้วยกระบวนการ DPAC

3 พฒันาระบบบริการ NCD คุณภาพ เพื่อพฒันาระบบบริการ NCD 75 หมู่บา้น ตค.63-กย.64 กองทนุต าบล นส.ปริญ
1 จัดคลินิกเบาหวาน ความดันสูง ที่ รพ.สต.  คุณภาพ ครอบคลุม 14 สถานบริการ 120,000 วเิศษคามิน
2. ติดตามเยี่ยมบา้นกลุ่มปว่ย pp 64
3. Case manager ท าหน้าที่ปรับเปล่ียน 15,000 5,000 5,000 5,000
พฤติกรรมกลุ่มอ้วนเส่ียงตามเปา้หมาย Cup ปะทวิ
4. Case managerท าหน้าที่คัดเลือก/ 10,000
ผู้ปว่ยเบาหวาน ไปรับบริการที่ รพ.สต. Cup มาบฯ

5,000

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ



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

5. ส่งเสริมปอ้งกันทนัตสุขภาพในกลุ่ม
ผู้ปว่ยเบาหวาน ความดันโลหติสูง
6. คัดกรองโรค DM,HDL,HT กลุ่มอ้วน
และกลุ่มเส่ียง
7. คัดกรองความเส่ียง กลุ่ม 15-34 ปี
8. คัดกรองความเส่ียง กลุ่ม 35-60 ปี
9. คัดกรองภาวะซึมเศร้า กลุ่มผู้ปว่ย
โรคเร้ือรัง
10.การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตาม
กระบวนการ DPAC 2 วนัพร้อมทั้ง ตรวจ
วดัรอบเอว HT DM และติดตาม 4 คร้ัง
11.ประชุมแกนน าการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ
12.อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใน
คลินิคสถานบริการอ าเภอ
13.ปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการและข้อมูล
ข่าวสาร DPAC ใน รพ.สต.
14.สร้างองค์กรไร้พงุต้นแบบด้วยหลัก 3 อ.
.Life style ไร้พงุเพิ่มขึ้น
15.รณรงค์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและ
ความดันโลหติสูง
16. โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนด้วย
การออกก าลังกาย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ



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

4 โครงการปะทวิร่วมใจคนไทยไร้พงุ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ตค.63-กย.64 กองทนุต าบล นส.ปริญ
1.จัดประกวดองค์กรต้นแบบไร้พงุ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 5,000 วเิศษคามิน
บคุคลต้นแบบ ไร้พงุและนวตักรรมดีเด่น pp 64
2.เวทแีสดงผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 5,000 5,000

5 โครงการสุขภาพดีเร่ิมที่ผู้น า อ าเภอปะทวิ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ตค.63-กย.64 pp 64 นส.ปริญ
1.จัดบริการตรวจคัดกรองกลุ่มผู้น าชุมชน การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 10,000 5,000 5,000 วเิศษคามิน
หวัหน้าส่วนราชการ ทกุเดือน ของผู้น าฯ เพื่อเปน็แบบ Cup ปะทวิ
2.ประเมินสภาวะสุขภาพ น าเสนอในที่ อย่างของชุมชน 5,000
ประชุม หวัหน้าส่วนราชการและผู้น าฯ Cup มาบฯ
3.ใหค้ าปรึกษา และแนวทางการปรับ 5,000
เปล่ียนพฤติกรรมบริโภค

6 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวยัท างาน เพื่อใหบ้ริการ ส่งเสริมการ ตค.63-กย.64 กองทนุต าบล 25,000 50,000 นส.ปริญ
ใหท้นัตสุขศึกษาและฝึกแปรงฟนักลุ่มเส่ียง มีสุขภาพในช่องปากที่ดี 30,000 วเิศษคามิน

7 โครงการการเฝ้าระวงัและดูแลสตรีไทยจาก เพื่อเฝ้าระวงัและดูแลหญิง ตค.63-กย.64 กองทนุ ฯ นส.ปริญ
โรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม วยัท างาน ใหต้ระหนักถึง 75,000 วเิศษคามิน
1.เฝ้าระวงัและดูแลสตรีไทยใหป้ลอดภยั ภยัจากมะเร็งปากมดลูก
จากโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม pp 64 นส.ปริญ
2.การเฝ้าระวงัและดูแลสตรีไทยให้ 10,000 5,000 5,000 วเิศษคามิน
ปลอดภยัจากโรคมะเร็งเต้านม

กลยุทธ์ที ่4 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพือ่สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการให้บริการด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัย
แผนงานที ่3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่1 บูรณาการระบบสุขภาพตามมาตรฐานแบบผสมผสานเป็นองค์รวม เน้นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (P&P Excellence)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวยัและบรูณา ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง 6,200 คน ตค.63-กย.64 กองทนุต าบล นายธนวรรฒ

การตามกลุ่มวยั บริการ ดูแลรักษาและฟื้นฟู 75,000 5,000 3,000 20,000 20,000 ยี่ค้ิว

1.คัดกรองเบื้องต้นตามแบบคัดกรอง 6 โรค ทั้งด้านร่ างกายและจิตที่มี LTC 64

 HT,DM,ซึมเศร้า,สมองเส่ือม,ข้อเข่าเส่ือม คุณภาพมาตรฐานอย่าง 10,000 5,000 5,000

,ตาต้อกระจก,ฟนั,วณัโรค และตรวจไขมัน ทั่วถึง และเปน็ธรรม Cup ปะทวิ

ในเลือด (LDL,HDL,TG) , FBS 5,000

2.คัดกรองโรคเร้ือรังในกลุ่มผู้สูงอายุ Cup มาบอ ามฤต

3.ประสาน Case Manager ส่งต่อ รพ. 5,000

 ในรายทีพ่บผิดปกติ

 4.เยี่ยมบา้นผู้สูงอายุติดบา้นติดเตียง / ADL

9 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใหม้ี ผู้สูงอายุได้รับการดูแลแก้ไข 75 หมู่บา้น ตค.63-กย.64 LTC 64 นายธนวรรฒ

สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ปญัหาสุขภาพทั้งกายและ 100,000 20,000 40,000 40,000 ยี่ค้ิว

1.จัดบริการใหค้ าปรึกษาในการปรับเปล่ียน จิตอย่างเหมาะสม ลดความ Cup ปะทวิ

พฤติกรรมแก่ผู้สูงอายุในกลุ่มเส่ียง รุนแรงภาวะแทรกซ้อนและ 50,000

2 ใหค้วามรู้และฝึกทกัษะในการดูแลสุข ความพกิาร Cup มาบอ ามฤต

ภาพแก่ผู้สูงอายุ ใหเ้หมาะสมตามกลุ่มติด 50,000

สังคม ติดบา้น ติดเตียง และปญัหาสุขภาพ

3.จัดอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของ

ผู้สูงอายุ

กลยุทธ์ที ่3 สร้างระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพืน้ทีโ่ดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

แผนงานที ่4 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่1 บูรณาการระบบสุขภาพตามมาตรฐานแบบผสมผสานเป็นองค์รวม เน้นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (P&P Excellence)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

4.การเฝ้าระวงัสุขภาพ ช่องปากและ

ปจัจัยเส่ียงส าคัญขอผู้สูงอายุ (60-74 ป)ี

5.ตรวจช่องปากและฝึกษะการแปรงฟนั

6 บริการใส่ฟนัเทยีม

7.ใหค้ าแนะน าการดูแลสุขภาพช่องปาก

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

10 โครงการผู้ดูแลผู้พกิาร คนพกิารทางการเคล่ือนไหว 30 คน ตค.63-กย.64 กองทนุต าบล นายธนวรรฒ

1.คนพกิารทางการเคล่ือนไหว(ขาขาด)ได้รับ (ขาขาด) สามารถเข้าถึง 10,000 5,000 5,000 ยี่ค้ิว

บริการครบถ้วนร้อยละ ๘๐ บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

2.หน่วยบริการระดับ รพ.จ่ายอุปกรณ์/ฟื้นฟฯู มาตรฐานและสามารถ

3.มีศูนย์ต้นแบบบริการฟื้นฟฯูในชุมชน เข้าถึงได้อย่างครบถ้วน

4.พฒันาศักยภาพผู้ดูแลผู้พกิาร

5.รพ./รพสต.ส่งเสริมสนับสนุนครอบ

ครัวชุมชนและท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมใน

และส่งเสริมสุขภาพผู้พกิารในชุมชน

6.พฒันาเครือข่ายการใหบ้ริการฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพกิาร

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

กลยุทธ์ที ่4 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพือ่สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการให้บริการด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัย

แผนงานที ่4 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่1 บูรณาการระบบสุขภาพตามมาตรฐานแบบผสมผสานเป็นองค์รวม เน้นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (P&P Excellence)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

11 โครงการพฒันาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ชุมชน/ทอ้งถิ่น มีระบบรวม 14 ชมรม ตค.63-กย.64 กองทนุต าบล นายธนวรรฒ

      - อบรมใหค้วามรู้ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 30,000 10,000 20,000 ยี่ค้ิว

     - ทนัตกรรมปอ้งกันในรายที่จ าเปน็ การส่งเสริมและดูแลสุขภาพ

     - แกนน าจิตสาธารณเยี่ยมผู้สูงอายุผู้สูง ผู้สูงอายุระยะยาว

อายุติดเตียง ร่วมกับนักกายภาพบ าบดั

12 โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ผส. เพื่อน าร่องการส ารวจและ 75 หฒู่บา้น ตค.63-กย.64 กองทนุต าบล นายธนวรรฒ

  -ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ จัดท าฐานข้อมูลและวางแผน 10,000 10,000 ยี่ค้ิว

ในการจัดการผู้สูงอายุระยะยาว

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

13 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อใหค้วามรู้และฝึกทกัษะ 40 คน ตค.63-กย.64 LTC 64 20,000 80,000 นายธนวรรฒ

      - อบรมใหค้วามรู้ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ในการดูแลสุขภาพแก่ 100,000 ยี่ค้ิว

ผู้สูงอายุ ใหเ้หมาะสม

ตามกลุ่มติดสังคม ติดบา้น

ติดเตียง และปญัหาสุขภาพ

กลยุทธ์ที ่3 สร้างระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพืน้ทีโ่ดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

แผนงานที ่4 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่1 บูรณาการระบบสุขภาพตามมาตรฐานแบบผสมผสานเป็นองค์รวม เน้นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (P&P Excellence)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

1 โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ผส. เพื่อน าร่องการส ารวจและ 75 หฒู่บา้น ตค.63-กย.64 กองทนุต าบล นายธนวรรฒ

  -ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ จัดท าฐานข้อมูลและวางแผน 10,000 10,000 ยี่ค้ิว

ในการจัดการผู้สูงอายุระยะยาว

14 โครงการอบรมผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มความรู้และทกัษะใน เจ้าหน้าที/่อสม. ตค.63-กย.64 LTC 64 นายธนวรรฒ

ระยะยาว การบริหารจัดการผู้ดุแล แหง่ละ 5 คน 90,000 20,000 60,000 10,000 ยี่ค้ิว

ผู้สูงอายุระยะยาว รวม 70 คน

15 โครงการพฒันาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ชุมชน/ทอ้งถิ่น มีระบบรวม 14 ชมรม ตค.63-กย.64 กองทนุต าบล นายธนวรรฒ

      - อบรมใหค้วามรู้ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 30,000 10,000 20,000 ยี่ค้ิว

     - ทนัตกรรมปอ้งกันในรายที่จ าเปน็ การส่งเสริมและดูแลสุขภาพ

     - แกนน าจิตสาธารณเยี่ยมผู้สูงอายุผู้สูง ผู้สูงอายุระยะยาว

อายุติดเตียง ร่วมกับนักกายภาพบ าบดั

16 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อใหค้วามรู้และฝึกทกัษะ 40 คน ตค.63-กย.64 LTC 64 20,000 80,000 นายธนวรรฒ

      - อบรมใหค้วามรู้ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ในการดูแลสุขภาพแก่ 100,000 ยี่ค้ิว

ผู้สูงอายุ ใหเ้หมาะสม

ตามกลุ่มติดสังคม ติดบา้น

ติดเตียง และปญัหาสุขภาพ

17 โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ผส. เพื่อน าร่องการส ารวจและ 75 หฒู่บา้น ตค.63-กย.64 กองทนุต าบล นายธนวรรฒ

  -ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ จัดท าฐานข้อมูลและวางแผน 10,000 10,000 ยี่ค้ิว

ในการจัดการผู้สูงอายุระยะยาว

18 โครงการอบรมผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มความรู้และทกัษะใน เจ้าหน้าที/่อสม. ตค.63-กย.64 LTC 64

ระยะยาว การบริหารจัดการผู้ดุแล แหง่ละ 5 คน 90,000 20,000 60,000 10,000 นายธนวรรฒ

ผู้สูงอายุระยะยาว รวม 70 คน ยี่ค้ิว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

19 โครงการพฒันาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ชุมชน/ทอ้งถิ่น มีระบบรวม 14 ชมรม ตค.63-กย.64 กองทนุต าบล นายธนวรรฒ

      - อบรมใหค้วามรู้ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 30,000 10,000 20,000 ยี่ค้ิว

     - ทนัตกรรมปอ้งกันในรายที่จ าเปน็ การส่งเสริมและดูแลสุขภาพ

     - แกนน าจิตสาธารณเยี่ยมผู้สูงอายุผู้สูง ผู้สูงอายุระยะยาว

อายุติดเตียง ร่วมกับนักกายภาพบ าบดั

20 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อใหค้วามรู้และฝึกทกัษะ 40 คน ตค.63-กย.64 LTC 64 20,000 80,000 นายธนวรรฒ

      - อบรมใหค้วามรู้ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ในการดูแลสุขภาพแก่ 100,000 ยี่ค้ิว

ผู้สูงอายุ ใหเ้หมาะสม

ตามกลุ่มติดสังคม ติดบา้น

ติดเตียง และปญัหาสุขภาพ

21 โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ผส. เพื่อน าร่องการส ารวจและ 75 หฒู่บา้น ตค.63-กย.64 กองทนุต าบล นายธนวรรฒ

  -ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ จัดท าฐานข้อมูลและวางแผน 10,000 10,000 ยี่ค้ิว

ในการจัดการผู้สูงอายุ

ระยะยาว

22 โครงการอบรมผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มความรู้และทกัษะใน เจ้าหน้าที/่อสม. ตค.63-กย.64 LTC 64 นายธนวรรฒ

ระยะยาว การบริหารจัดการผู้ดุแล แหง่ละ 5 คน 90,000 20,000 60,000 10,000 ยี่ค้ิว

ผู้สูงอายุระยะยาว รวม 70 คน

23 โครงการพฒันาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ชุมชน/ทอ้งถิ่น มีระบบรวม 14 ชมรม ตค.63-กย.64 กองทนุต าบล นายธนวรรฒ

      - อบรมใหค้วามรู้ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 30,000 10,000 20,000 ยี่ค้ิว

     - ทนัตกรรมปอ้งกันในรายที่จ าเปน็ การส่งเสริมและดูแลสุขภาพ

     - แกนน าจิตสาธารณเยี่ยมผู้สูงอายุผู้สูง ผู้สูงอายุระยะยาว

อายุติดเตียง ร่วมกับนักกายภาพบ าบดั

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

24 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อใหค้วามรู้และฝึกทกัษะ 40 คน ตค.63-กย.64 LTC 64 20,000 80,000 นายธนวรรฒ

      - อบรมใหค้วามรู้ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ในการดูแลสุขภาพแก่ 100,000 ยี่ค้ิว

ผู้สูงอายุ ใหเ้หมาะสม

25 โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ผส. เพื่อน าร่องการส ารวจและ 75 หฒู่บา้น ตค.63-กย.64 กองทนุต าบล นายธนวรรฒ

  -ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ จัดท าฐานข้อมูลและวางแผน 10,000 10,000 ยี่ค้ิว

ในการจัดการผู้สูงอายุระยะยาว

26 โครงการอบรมผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มความรู้และทกัษะใน เจ้าหน้าที/่อสม. ตค.63-กย.64 LTC 64 นายธนวรรฒ

ระยะยาว การบริหารจัดการผู้ดุแล แหง่ละ 5 คน 90,000 20,000 60,000 10,000 ยี่ค้ิว

ผู้สูงอายุระยะยาว รวม 70 คน

27 โครงการพฒันาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ชุมชน/ทอ้งถิ่น มีระบบรวม 14 ชมรม ตค.63-กย.64 กองทนุต าบล นายธนวรรฒ

      - อบรมใหค้วามรู้ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 30,000 10,000 20,000 ยี่ค้ิว

     - ทนัตกรรมปอ้งกันในรายที่จ าเปน็ การส่งเสริมและดูแลสุขภาพ

     - แกนน าจิตสาธารณเยี่ยมผู้สูงอายุผู้สูง ผู้สูงอายุระยะยาว

อายุติดเตียง ร่วมกับนักกายภาพบ าบดั

28 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อใหค้วามรู้และฝึกทกัษะ 40 คน ตค.63-กย.64 LTC 64 20,000 80,000 นายธนวรรฒ

      - อบรมใหค้วามรู้ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ในการดูแลสุขภาพแก่ 100,000 ยี่ค้ิว

ผู้สูงอายุ ใหเ้หมาะสมตามกลุ่ม

ติดสังคม ติดบา้น ติดเตียง

29 โครงการอบรมผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มความรู้และทกัษะใน เจ้าหน้าที/่อสม. ตค.63-กย.64 LTC 64 นายธนวรรฒ

ระยะยาว การบริหารจัดการผู้ดุแล แหง่ละ 5 คน 90,000 20,000 60,000 10,000 ยี่ค้ิว

ผู้สูงอายุระยะยาว รวม 70 คน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

30 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติระดับ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของ  10,000 บาท นายฤทธี

อ าเภอ (พชอ.) อ าเภอปะทวิ จังหวดั ประชาชนในพื้นที่ใหดี้ขึ้น (งบด าเนินงาน) เพช็รนิล

ชุมพร ป ี2564  โดยหลักการพื้นที่เปน็ฐาน

1.แต่งต้ังคณะกรรมการพฒันาคุณภาพ ประชาชนเปน็ศูนย์กลาง 21 คน 1 ต.ค.-30 ธ.ค. 63

ชีวติระดับอ าเภอ (พชอ.)

2.ประชุมจัดท าแผนการด าเนินการ 50 คน 3 ม.ค.-31 มี.ค. 64 5,000

และคัดเลือกประเด็นปญัหาที่ส าคัญ

ตามบริบทของพื้นที่ เพื่อการพฒันา

หรือแก้ไขปญัหาคุณภาพชีวติของ

ประชาชนใหดี้ขึ้น

3.บริหารจัดการสร้างกลไก และพฒันา 50 คน 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64 5,000

คุณภาพชีวติโดยการบรูณาการ และมี

ส่วนร่วมของทกุภาคส่วน

4.สรุปผลการพฒันาคุณภาพชีวติ 50 คน 1 ก.ค.-30 ก.ย. 64

จัดกระบวนการชื่นชมและเสริมพลัง

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิติัการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอปะทวิ อ าเภอปะทวิ จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที ่1 บูรณาการระบบสุขภาพตามมาตรฐานแบบผสมผสานเป็นองค์รวม เน้นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (P&P Excellence)

กลยุทธ์ที ่4 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพือ่สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการให้บริการด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัย

แผนงานที ่5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

31 โครงการพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เพื่อพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 20 คน พ.ค.-มิ.ย.64  PP 64 10,000 นายอภชิัย

ผู้ดูแลระบบโปรแกรมเฝ้าระวงั ระบาดวทิยาทกุระดับ  10,000 บาท ศรีสุวรรณ

เตือนภยัทางระบาดวทิยา (R506/ ใหม้ีความรู้ ในการใช้โปรแกรม

เฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา

32 โครงการพฒันาศักยภาพหน่วยปฏบิติั เพื่อพฒันาศักยภาพหน่วย 70 คน พ.ค.-ก.ย.64  PP 64 10,000 10,000 นายอภชิัย

การควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ปฏบิติัการควบคุม 20,000 บาท ศรีสุวรรณ

เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน โรคติดต่อ (CDCU) ใหส้ามารถ

สาธารณสุข อ าเภอปะทวิ ป ี2564 ตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

33 โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายงาน 1.เพื่อพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านวณัโรคใน 60 คน มี.ค.-ก.ย.64  PP 64 5,000 5,000 นายอภชิัย

วณัโรค อ าเภอปะทวิ ป ี2564 ทกุระดับใหม้ีความรู้ในการดูแล 10,000 ศรีสุวรรณ

ผู้ปว่ยวณัโรค

2.เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน

และปญัหาอุปสรรค

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่1 บูรณาการระบบสุขภาพตามมาตรฐานแบบผสมผสานเป็นองค์รวม เน้นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (P&P Excellence)

กลยุทธ์ที ่3 สร้างระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพืน้ทีโ่ดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

แผนงานที ่7  การควบคุมโรคติดต่อ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

กลยุทธ์ที ่3 สร้างระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพืน้ทีโ่ดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่1 บูรณาการระบบสุขภาพตามมาตรฐานแบบผสมผสานเป็นองค์รวม เน้นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (P&P Excellence)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

34 โครงการเฝ้าระวงัปอ้งกันควบคุมโรค 1.เพื่อการเฝ้าระวงัปอ้งกันโรค 2 รพช. พ.ค.-ส.ค.64 pp 64 5,000 5,000 นายธญัเทพ

ไข้หวดัใหญ่ อ าเภอปะทวิ ป ี2563 ใหม้ีประสิทธภิาพ รวดเร็ว 10,000 ปานอุดม

2 เพื่อด าเนินการใหบ้ริการ 12 รพ.สต.

วคัซีนไข้หวดัใหญ่ แก่กลุ่มเส่ียง

 ตามกลุ่มเปา้หมาย

35 โครงการเฝ้าระวงัปอ้งกันควบคุมโรค 1.เพื่อเฝ้าระวงัปอ้งกันควบคุมโรคไข้เลือดออก7 ต าบล ตค.63-กย.64 กองทนุต าบล

ไข้เลือดออก อ าเภอปะทวิ ป ี2564 ใหอ้ัตราปว่ยในประชาชนทกุกลุ่มลดลง 200,000 นายอภชิัย

2 เพื่อก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน pp 64 5,000 10,000 5,000 ศรีสุวรรณ

ปอ้งกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 20,000

36 โครงการเฝ้าระวงัปอ้งกันควบคุมโรค เพื่อพฒันาระบบเฝ้าระวงัโรคมือ มิ.ย.-ก.ย. 64 กองทนุต าบล

มือ เทา้ ปาก อ าเภอปะทวิ ป ี2564  เทา้ปากใหค้รู ผู้ดูแลเด็กใน 20,000 นายอภชิัย

 ศพด./รร.อนุบาลและผู้ปกครอง pp 64 5,000 5,000 ศรีสุวรรณ

มีความรู้การเฝ้าระวงัปอ้งกันโรค 10,000

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

37 โครงการปอ้งกันการบาดเจ็บทางถนน 1.เพื่อลดอัตราการเสียชีวติจาก 100 คน มี.ค.-ก.ย.64 pp 64 นายฤทธี

อ าเภอปะทวิ ป ี2564 การบาดเจ็บ ทางถนน 30,000 20,000 10,000 เพช็รนิล

2.เพื่อเตรียมความพร้อมในการ Cup ปะทวิ

การเกิดอุบติัเหตุหมู่ในพื้นที่ 15,000

3.เพื่อพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ Cup มาบอ ามฤต

ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ 15,000

ใหอ้ัตราปว่ยลดลง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

38  โครงการอบรมเครือข่ายคุ้มครอง เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ในการ 60 คน ตค.63-กย.64 pp 64 นายอภชิัย

ผู้บริโภค อ าเภอปะทวิ ป ี2564 เลือกซ้ือ และบริโภคอาหารที่ 12 รพ.สต. 20,000 10,000 10,000 ศรีสุวรรณ

สะอาดปลอดภยัภาคีเครือข่ายฯ Cup ปะทวิ

 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ 10,000

ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ Cup มาบอ ามฤต

ปลอดภยั 10,000

กลยุทธ์ที ่3 สร้างระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพืน้ทีโ่ดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

แผนงานที ่9  การส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่1 บูรณาการระบบสุขภาพตามมาตรฐานแบบผสมผสานเป็นองค์รวม เน้นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (P&P Excellence)

ยุทธศาสตร์ที ่1 บูรณาการระบบสุขภาพตามมาตรฐานแบบผสมผสานเป็นองค์รวม เน้นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (P&P Excellence)

กลยุทธ์ที ่3 สร้างระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพืน้ทีโ่ดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

แผนงานที ่8  การควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

39 โครงการพฒันาผู้ประกอบการ 1.เพื่อใหผู้้ประกอบการจ าหน่าย 100 คน ตค.63-กย.64 pp 64 80,000 นายอภชิัย

ร้านอาหารส่งเสริมการทอ่งเที่ยว อาหารมีความรู้ ความเข้าใจ 70,000 ศรีสุวรรณ

อ าเภอปะทวิ ป ี2564 ในการประกอบกิจการขาย Cup ปะทวิ

ที่ถูกหลักสุขาภบิาล ผ่านเกณฑ์ CFGT 45,000

2.เพื่อลดอัตราปว่ยโรคอันเนื่องมาจากการ Cup มาบอ ามฤต

บริโภคอาหารและน้ าที่ไม่สะอาด 35,000

3.ส่งเสริม อปท.และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารใหม้ีความเข้มแข็งและมี

ส่วนร่วม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

40  โครงการอบรมเครือข่ายคุ้มครอง เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ใน 60 คน ตค.63-กย.64 pp 64 นายอภชิัย

ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพและ การเลือกซ้ือ ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 12 รพ.สต. 10,000 5,000 5,000 ศรีสุวรรณ

บริการสุขภาพ อ าเภอปะทวิ ป ี2564 ที่ปลอดภยั Cup ปะทวิ

มีภาคีเครือข่ายฯ มีส่วนร่วมใน 5,000

การเฝ้าระวงัใหป้ระชาชนได้ Cup มาบอ ามฤต

เลือกผลิตภณัฑ์สุขภาพและ 5,000

บริการสุขภาพที่ปลอดภยั

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่1 บูรณาการระบบสุขภาพตามมาตรฐานแบบผสมผสานเป็นองค์รวม เน้นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (P&P Excellence)

กลยุทธ์ที ่3 สร้างระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพืน้ทีโ่ดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

แผนงานที ่10  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

41 โครงการลดโลกร้อนด้วยกิจกรรม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ 12 รพ.สต. ตค.63-กย.64 pp 64 นายฤทธี

GREEN & CLEAN ในโรงพยาบาล รพ.สต. มีกิจกรรม GREEN & 5,000 5,000 เพช็รนิล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล CLEAN ลดภาวะโลกร้อนใน

สถานบริการ

42 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภค 1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 12 รพ.สต. ตค.63-กย.64 pp 64 30,000 30,000

ปลอดภยั อ าเภอปะทวิ ป ี2564 แก่เกษตรกรและประชาชนใน 2 รพช. 60,000

การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชื

2.เพื่อประเมินและเฝ้าระวงั

เส่ียงจากการใช้สารเคมีก าจัด

ศัตรูพชื

3. เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรม

เกษตรกรและผู้บริโภคให้

ปลอดภยัจากการใช้สารเคมี

ก าจัดศัตรูพชืโดยการ

ก าจัดศัตรูพชื

กลยุทธ์ที ่3 สร้างระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพืน้ทีโ่ดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

แผนงานที ่11 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีเ่ส่ียง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิติัการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอปะทวิ อ าเภอปะทวิ จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที ่1 บูรณาการระบบสุขภาพตามมาตรฐานแบบผสมผสานเป็นองค์รวม เน้นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (P&P Excellence)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

43 โครงการพฒันาศักยภาพหมอครอบครัว เพื่อพฒันาศักยภาพหมอครอบครัว ใหม้ี75 คน ตค.63-กย.64 กรมสนับสนุน นายฤทธี

เพื่อสนับสนุนระบบการแพทย์ปฐมภมูิ ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแบบ 30,000 30,000 เพช็รนิล

อ าเภอปะทวิ ป ี2564 องค์รวมสนับสนุนการด าเนินงานคลินิก

หมอครอบครัว

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

44 โครงการอบรม อสม.ใหม/่ทดแทน เพื่อพฒันาศักยภาพหมอครอบครัว อสม.ใหม้ี35 คน ตค.63-กย.64 pp 64 นายฤทธี

อ าเภอปะทวิ ป ี2563 ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแบบ 30,000 30000 เพช็รนิล

องค์รวมสนับสนุนการด าเนินงานสุขภาพ

ภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบริการและสนับสนุนการจัดการสุขภาพได้มาตรฐาน (Service Excellence)

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพเพือ่ตอบสนองการให้บริการด้านสุขภาพในทุกระดับ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที ่14 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

แผนปฏบิติัการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอปะทวิ อ าเภอปะทวิ จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบริการและสนับสนุนการจัดการสุขภาพได้มาตรฐาน (Service Excellence)

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพเพือ่ตอบสนองการให้บริการด้านสุขภาพในทุกระดับ

แผนงานที ่13 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

45 โครงการพฒันาระบบดูแลแบบประคับ 1 เพื่อใหโ้รงพยาบาลมีระบบ 12 รพ.สต. ตค.63-กย.64 pp 64 น.ส.ปริญ

ประคอง อ าเภอปะทวิ ป ี2564 การดูแลแบบประคับประคอง 2 รพช. 10,000 5,000 5,000 วเิศษคามิน

 (Palliative Care)

2 เพื่อใหท้มีสหวชิาชีพได้มี

ความรู้ความเข้าใจในการดูแล

ผู้ปว่ยแบบประคับประคอง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

46 โครงการพฒันาระบบการบริการการแพทย์ เพื่อส่งเสริมใหโ้รงพยาบาล 12 รพ.สต. ตค.63-กย.64 pp 64 กลุ่มงาน

แผนไทย อ าเภอปะทวิ ป ี2564 ชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริม 2 รพช. 10,000 5,000 5,000 เภสัชกรรม

สุขภาพต าบลได้จัดบริการด้วย

การแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบริการและสนับสนุนการจัดการสุขภาพได้มาตรฐาน (Service Excellence)

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพเพือ่ตอบสนองการให้บริการด้านสุขภาพในทุกระดับ

แผนงานที ่17 การพัฒนาระบบการบริการแพทย์แผนไทยฯ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที ่16 การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิติัการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอปะทวิ อ าเภอปะทวิ จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบริการและสนับสนุนการจัดการสุขภาพได้มาตรฐาน (Service Excellence)

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพเพือ่ตอบสนองการให้บริการด้านสุขภาพในทุกระดับ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

47 โครงการพฒันาระบบการบริการสุขภาพจิต 1 เพื่อส่งเสริมใหผู้้ปว่ยโรคซึม 12 รพ.สต. ตค.63-กย.64 pp 64 น.ส.ปริญ

และจิตเวชแบบบรูณาการ อ าเภอปะทวิ เศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 2 รพช. 50,000 25,000 25,000 วเิศษคามิน

ป ี2564 2 อัตราการฆ่าตัวตามส าเร็จลดลง

3 พฒันาศักยภาพทมีผู้ปฏบิติังานสุขภาพจิต

4 มีเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้งานสุขภาพจิต

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

48 โครงการพฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ 12 รพ.สต. ตค.63-กย.64 pp 64 งานอุบติัเหตุ

ครบวงจรและระบบส่งต่อ รับอุบติัเหตุหมู่และสาธารณภยั 2 รพช. 60,000 10,000 25,000 25,000 และฉุกเฉิน

แบบบรูณาการ อ าเภอปะทวิป ี2564 ในระดับโรงพยาบาล Cup ปะทวิ

2 เพื่อฝึกทกัษะการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน 30,000

3 พฒันาทกัษะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน Cup มาบอ ามฤต

30,000

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพเพือ่ตอบสนองการให้บริการด้านสุขภาพในทุกระดับ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที ่19 การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

แผนปฏบิติัการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอปะทวิ อ าเภอปะทวิ จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบริการและสนับสนุนการจัดการสุขภาพได้มาตรฐาน (Service Excellence)

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพเพือ่ตอบสนองการให้บริการด้านสุขภาพในทุกระดับ

แผนงานที ่18 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

49 โครงการ Happy MOPH สร้างสุข เพื่อสร้างเสริมความสุขใหค้นท างาน โดยการ60 คน ตค.63-กย.64 งบด าเนินงาน นายฤทธี

คนท างานสาธารณสุข น าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ในการ 10,000 5,000 5,000 เพช็รนิล

พฒันาความสุขของคนท างาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

50 โครงการพฒันาเครือข่ายก าลังคนด้าน เพื่อพฒันาศักยภาพแกนน าใน 140 คน ตค.63-กย.64 pp 64 นายฤทธี

สุขภาพ อ าเภอปะทวิ ป ี2564 การดูแลสุขภาพประจ าครอบ 40,000 20,000 20,000 เพช็รนิล

ครัวครอบคลุมทกุสถานบริการ

เพื่อใหค้รอบครัวมีศักยภาพใน

การดูแลสุขภาพตนเองได้ตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ได้ตามมาตรฐานองค์กรคุณภาพ (People Excellence)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการให้บริการโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

แผนงานที ่20 การพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ

แผนงานที ่20 การพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิติัการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอปะทวิ อ าเภอปะทวิ จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ได้ตามมาตรฐานองค์กรคุณภาพ (People Excellence)

กลยุทธ์ที ่8 พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณโดยการประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรในเครือข่าย



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

51 โครงการด าเนินงานประกวดผลงาน อสม. 1.เพื่อพฒันาศักยภาพ อสม. 50 คน ตค.63-กย.64 เงินบ ารุง นายฤทธ ี

สุขภาพภาคประชาชน ป ี2564 2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ 30,000 20,000 10,000 เพช็รนิล

ภาคีเครือข่าย

3.เพื่อสร้างขวญัก าลังใจและ

ประกาศเกียรติคุณของอาสา

สมัครสาธารณสุขในระดับต่างๆ

4.เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงาน

ของ อสม. ใหสั้งคมและบคุคล

ทั่วไปได้รับทราบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที ่20 การพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

แผนปฏบิติัการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอปะทวิ อ าเภอปะทวิ จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ได้ตามมาตรฐานองค์กรคุณภาพ (People Excellence)

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการให้บริการโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

52 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านกฎหมายและ เพื่อใหห้น่วยงานมีการด าเนินงาน สสอ.ปะทวิ ตค.63-กย.64 งบด าเนินการ 5,000 5,000 นายฤทธี

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความ รพ.สต. 12 10,000 เพช็รนิล

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และผ่านการประเมิน (ITA)

ภาครัฐ (ITA)

53 โครงการพฒันาการควบคุมภายใน เพื่อใหห้น่วยงานมีการด าเนิน สสอ.ปะทวิ ตค.63-กย.64 งบด าเนินการ 5,000 5,000 นายฤทธี

และการตรวจสอบภายใน งานตามเกณฑ์การควบคุมภาย รพ.สต. 12 10,000 เพช็รนิล

ในและการตรวจสอบภายใน 

และได้รับการตรวจปลีะ 2 คร้ัง

แผนงานที ่21 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิติัการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอปะทวิ อ าเภอปะทวิ จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที ่4 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรและระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทีม่ีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

กลยุทธ์ที ่11 มีระบบควบคุมก ากับการบริหารงบประมาณของเครือข่ายทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

54 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทบทวนยุทธ เพื่อใหห้น่วยงานสาธารณสุขใน 2 รพช. กย.64 งบด าเนินการ 20,000 นายอภชิัย

ศาสตร์และจัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปี ระดับอ าเภอได้ทบทวนแผน 12 รพ.สต. 20,000 ศรีสุวรรณ

2564 ยุทธศาสตร์และร่วมจัดท า และภาคี

แผนปฏบิติัการกับภาคีเครือข่าย เครือข่าย

55 โครงการพฒันาคุณภาพการบริหาร เพื่อใหห้น่วยงานมีการด าเนิน สสอ.ปะทวิ ตค.63-กย.64 งบด าเนินการ 5,000 5,000 นายอภชิัย

จัดการภาครัฐ (PMQA) อ าเภอปะทวิ งานตามเกณฑ์การบริหารจัดการ 10,000 ศรีสุวรรณ

ป ี2564 ภาครัฐ (PMQA)

56 โครงการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพระบบ เพื่อให ้รพ.สต. มีการพฒันา 12 รพ.สต. ตค.60-กย.63 งบด าเนินการ 25,000 25,000 นายอภชิัย

บริการการแพทย์ปฐมภมูิและเครือข่าย คุณภาพระบบบริการตามเกณฑ์ 50,000 ศรีสุวรรณ

ระดับอ าเภอ สู่ รพ.สต.ติดดาว ป ี2564 คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิติัการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอปะทวิ อ าเภอปะทวิ จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที ่4 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรและระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทีม่ีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพืน้ที่

แผนงานที ่21 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

57 โครงการนิเทศงานและประเมินผลงาน เพื่อนิเทศงานและประเมินผล 12 รพ.สต. กค.-กย.64 งบด าเนินการ 20,000 นายอภชิัย

ด้านสาธารณสุข อ าเภอปะทวิ ป ี2564 การด าเนินงานของ รพ.สต. 20,000 ศรีสุวรรณ

ในระดับอ าเภอ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

58 โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบข้อมูล 1 เพื่อใหห้น่วยงานมีผลการด าเ สสอ.ปะทวิ ตค.63-กย.64 งบ QOF 15,000 15,000 นายธญัเทพ

สารสนเทศด้านสุขภาพอ าเภอปะทวิ เนินงานและส่งข้อมูลตามเกณฑ์ 12 รพ.สต. 30,000 ปานอุดม

ป ี2564 คุณภาพข้อมูล รพช.

2 เพื่อใหห้น่วยงานมีระบบข้อมูล

สารสนเทศ

ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ครบถ้วน

ถูกต้องและทนัสมัยในการใช้งาน

แก้ปญัหาในพื้นที่

กลยุทธ์ที ่7 ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานที ่22 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานที ่21 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิติัการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอปะทวิ อ าเภอปะทวิ จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที ่4 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรและระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทีม่ีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (Governance Excellence)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

59 โครงการมหกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการ 1.เพื่อใหบ้คุลากรสาธารณสุข 2 รพช. ตค.63-กย.64 งบด าเนินการ 25,000 25,000 สสอ.ปะทวิ

ด าเนินงานด้านสาธารณสุขระดับอ าเภอ และภาคีเครือข่ายได้มีการ 12 รพ.สต. 50,000

ปะทวิ ป ี2564 แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการด าเนิน

งานด้านสุขภาพในระดับอ าเภอ

2 เพื่อใหห้น่วยงานสามารถน า

ข้อมูลไปใช้ในด าเนินงานแก้ไข

ปญัหาสาธารณสุขในพื้นที่

ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิติัการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอปะทวิ อ าเภอปะทวิ จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที ่4 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรและระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทีม่ีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

กลยุทธ์ที ่10 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลด้านสุขภาพทีถู่กต้อง

แผนงานที ่23 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพทีส่ามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

60 โครงการพฒันางานวจิัยและนวตักรรมด้าน 1 เพื่อใหห้น่วยงานมีการ สสอ.ปะทวิ ตค.63-กย.64 งบด าเนินการ 5,000 5,000 นายอภชิัย

สุขภาพอ าเภอปะทวิ ป ี2564 ด าเนินงานเพื่อพฒันานวตักรรม 12 รพ.สต. 10,000 ศรีสุวรรณ

และงานวจิัย รพช.

2 เพื่อส่งผลงานนวตักรรมและ

งานวจิัยเข้าร่วมประกวด

ระดับจังหวดั

แผนปฏบิติัการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอปะทวิ อ าเภอปะทวิ จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที ่4 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรและระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทีม่ีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

กลยุทธ์ที ่10 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลด้านสุขภาพทีถู่กต้อง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอแผนปฏบิติัการ              ลงชื่อ ............................................................ผู้เสนอแผนปฏบิติัการ          ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอแผนปฏบิติัก

าร       (นายสุทธพิงศ์  เหล่าศิริวฒิุ)                                                                 (นางสาวนพมาศ ธนะไชย)                                                             (นายวชัรินทร์ เวชชากุล)

          สาธารณสุขอ าเภอปะทวิ                                                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปะทวิ                                                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมาบอ ามฤต

แผนงานที ่24 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

                                                                               ลงชื่อ .......................................................................ผู้อนุมัติแผนปฏบิติัการ

                                                                                                       (นายจิรชาติ เรืองวชัรินทร์)

                                                                                                  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัชุมพร




