
ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64

รวม

งบประมา

ณ

1 แผนเฝูาระวังการ

ปนเปื้อนในอาหาร

สดและเฝูาระวัง

คุณภาพน้้าด่ืมใน

ภาชนะที่ปิดสนิท

 1)เก็บตัวอย่างอาหาร

สดตรวจหาสาร

ปนเปื้อน  2)เก็บตย.

น้้าด่ืมในภาชนะปิด

สนิทตรวจหาสาร

ปนเปื้อน

1)อาหารสด

จ้านวน10ตย./

เดือน  2)น้้าด่ืม

ในภาชนะปิด

สนิทจ้านวน2

ตย.

อ้าเภอสาม

ร้อยยอด

ตค63-กย.64 ผลการตรวจสาร

ปนเปื้อนในอาหารสด

และคุณภาพน้้าด่ืมใน

ภาชนะปิดสนิท

1)ร้อยละของอาหารที่

ตรวจพบสารปนเปื้อน  

2)ร้อยละของน้้าด่ืมใน

ภาชนะปิดสนิมผ่าน

มาตรฐาน

 -ค่าชุดตรวจหา

สารปนเปื้อนใน

อาหารสด         

       -ค่าตรวจ

วิเคราะห์น้้าด่ืม

  5000   5000 PPB , 

ผู้ประกอบ

การ

น.ส.นันทพร

 บุญชุม

2 โครงการแช่เท้า

ด้วยสมุนไพรใน

ผู้ปุวยโรคเร้ือรัง

และผู้สูงอายุ

 -ตรวจคัดกรองผู้ปุวย

โรคเร้ือรัง/ผู้สูงอายุที่มี

อาการปวดชาเท้า เพื่อ

เข้าโครงการแช่เท้า

ด้วยสมุนไพร

 -ผู้ปุวยโรค

เร้ือรัง/

ผู้สูงอายุแผนก

ผู้ปวยนอก

รพ.สาม

ร้อยยอด

ธค.63-กย.64 ผู้ปุวยโรคเร้ือรัง/

ผู้สูงอายุที่มีอาการ

ปวดชาเท้าเข้ารับการ

แช่เท้าด้วยสมุนไพร

ร้อยละ20.5ของผู้ปุวย

นอกได้รับบริการด้วย

แพทย์แผนไทย

1)ค่าส่ือการสอน 

 2)ค่าสมนุไพร

 5000    5000 เงินบ้ารุง งานแพทย์

แผนไทย

แผนงาน โครงการ ประจ าปี งบประมาณ  2564      

 หน่วยบริการ ……โรงพยาบาลสามร้อยยอด…… สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์      

ล าดั

บ

ชื่อ แผนงาน/

โครงการ

สถานการณ์,

สภาพปัญหา 

(โดยสรุป)

 กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

หน่วยนับ

 พ้ืนที่

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุเดือน

ที่จะ

ด าเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการ

ใช้จ่าย

งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการ) แหล่ง

งบประมา

ณ

ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ (PP&P Excellence)



ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64

รวม

งบประมา

ณ

ล าดั

บ

ชื่อ แผนงาน/

โครงการ

สถานการณ์,

สภาพปัญหา 

(โดยสรุป)

 กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

หน่วยนับ

 พ้ืนที่

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุเดือน

ที่จะ

ด าเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการ

ใช้จ่าย

งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการ) แหล่ง

งบประมา

ณ

ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

3 โครงการส่งเสริม

สุขภาพปูองกัน

โรคผู้สูงวัย 

เครือข่ายบริการ

สุขภาพอ้าเภอสาม

ร้อยยอด ปี2564

1)จัดท้าแบบประเมิน/

คัดกรอง  2)จัดอบรม

ให้ความรู้  3)จัด

มหกรรมกีฬาเพื่อ

สุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

จ้านวน 1,450

คน

อ้าเภอสาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64  1)ผู้สูงอายุได้รับการ

ประเมินADL/คัดกรอง

โรคและGeriatic 

Syndrome  2

ผู้สูงอายุได้รับการ

อบรมให้ความรู้ฯ   4)

ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม

กิจกรรม

 1)100%ของผู้สูงอายุ

ได้รับการคัดกรองADL  

2)การด้าเนินงานชมรม

ผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์

คุณภาพ  3)60%

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่

พึงประสงค์

 1)ค่าจัดท้าแบบ

คัดกรอง  2)

ค่าอาหาร

กลางวัน อาหาร

ว่าง 1,450คน  

3)ค่าอาหาร

กลางวัน,อาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม

 จ้านวน1,000คน

,ค่าวัสดุอุปกรณ์

ในการจัด

มหกรรมกีฬา

   193000 193000 PPB น.ส.นุจรีย์ 

ภู่ระย้า



ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64

รวม

งบประมา

ณ

ล าดั

บ

ชื่อ แผนงาน/

โครงการ

สถานการณ์,

สภาพปัญหา 

(โดยสรุป)

 กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

หน่วยนับ

 พ้ืนที่

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุเดือน

ที่จะ

ด าเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการ

ใช้จ่าย

งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการ) แหล่ง

งบประมา

ณ

ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

4 โครงการพัฒนา

ระบบการ

ด้าเนินงานดูแล

ระยะยาวส้าหรับ

ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

1)จัดประชุมชี้แจงการ

ด้าเนินงานLTC  2)

ประเมินTIA/หรือ

ประเมินADL  3)จัดท้า

Care Plan  4)จัด

ประชุมcare 

Conference  5)จัด

อบรมฟื้นฟูCG

1)ประชุม

คณะท้างาน

LTC25คน  2)

ผู้ที่มีภาวะ

พึ่งพิงเข้ารับ

การประเมิน 

350 คน  3)

ประชุม

CM,CG,จนท.

อปท.และผู้ที่

เกี่ยวข้อง 25 

คน  4)CG

จ้านวน50คน

อ้าเภอสาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 1)ระบบLTCที่มี

คุณภาพ  2)ผู้มีภาวะ

พึ่งพิงได้เข้าถึงบริการ 

 3)ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การด้าเนิงานLTC  4)

มีการบันทึกผล

ประเมินTIA

1)ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับ

การจัดการวางแผนการ

ดูแล100%  2)ผ่าน

เกณฑ์ประเมินต้าบลLTC

  3)มีการจัดท้าcare 

plan100%

1)ค่าจ้างประเมิน

TIA/Adl  2)

ค่าจ้างCare 

managerในการ

จัดท้าcare plan

 3)ค่าอาหาร

กลางวัน,อาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม

 จ้านวน50คน

,ค่าวัสดุอุปกรณ์

ในการจัดประชุม

  144500   144500 PPB น.ส.นุจรีย์ 

ภู่ระย้า

5 โครงการ

สุขภาพจิตดีชีวีมีสุข

1)จัดอบรมให้ความรู้

พัฒนาทักษะการคัด

กรองโรค  2)จัดอบรม

ให้ความรู้การปูองกัน

ปัญหาสุขภาพจิต  3)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

สุขภาพจิตและโรคจิต

เวช

1)แกนน้า/อส

ม. 100 คน  

2)ญาติ 80 คน

อ้าเภอสาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 1)แกนน้า/อสม.มี

ทักษะในการคัดกรอง

ภาวะเส่ียงทางจิตใจ

เพิ่มขึ้น  2)ญาติหรือ

แกนน้ามีความรู้ความ

เข้าใจปัญหา

สุขภาพจิตสามารถ

ช่วยเหลือผู้ปุวยได้

เหมาะสม

1)80%แกนน้า/อสม.มี

ความรู้ความเข้าใจใน

การคัดกรอง  2)80%

ญาติหรือแกนน้ามีควราม

เข้าใจปัญหาสุขภาพจิต  

 3)การเข้าถึงบริการโรค

ซึมเศร้า>68%  4)อัตรา

ฆ่าตัดตายไม่เกิน6.3/

แสนปชก.

1)ค่าอาหาร

กลางวัน,อาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม

 จ้านวน 180 คน

,ค่าวัสดุอุปกรณ์

  21500 21500 เงินบ้ารุง น.ส.นุจรีย์ 

ภู่ระย้า



ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64

รวม

งบประมา

ณ

ล าดั

บ

ชื่อ แผนงาน/

โครงการ

สถานการณ์,

สภาพปัญหา 

(โดยสรุป)

 กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

หน่วยนับ

 พ้ืนที่

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุเดือน

ที่จะ

ด าเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการ

ใช้จ่าย

งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการ) แหล่ง

งบประมา

ณ

ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

6 โครงการการดูแล

สุขภาพช่องปาก

หญิงต้ังครรภ์และ

หญิงหลังคลอด

1)ตรวจสุขภาพช่อง

ปาก  2)บริการขูดหิน

น้้าลาย  3)ให้ทันตสุข

ศึกษา

หญงิต้ังครรภ์

และหญิงหลัง

คลอด

อ้าเภอสาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 หญิงต้ังครรภ์และ

หญิงหลังคลอดได้รับ

การดูแลสุขภาพช่อง

ปาก

1)100%)หญิงต้ังครรภ์

และหญิงหลังคลอด

ได้รับการดูแลสุขภาพ

ช่องปากและทันตสุข

ศึกษา  2)20%หญิง

ต้ังครรภ์ได้รับการขูดหิน

น้้าลาย

ค่าวัสดุอุปกรณ์     6000 6000 PPB น.ส.กชนันท์

 สถาปิตา

นนท์

7 โครงการดูแล

สุขภาพช่องปาก

เด็กต้่ากว่า3ปี

 -ตรวจสุขภาพช่องปาก

,ฝึกทักษะการแปรงฟัน

,ทาฟลูออไรด์วานิช,ให้

ทันตสุขศึกษา

เด็กต้่ากว่า3ปี อ้าเภอสาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 เด็กต้่ากว่า3ปีได้รับ

การดูแลสุขภาพช่อง

ปาก

1)100%)เด็กต้่ากว่า3ปี

ได้รับการดูแลสุขภาพ

ช่องปากและทันตสุข

ศึกษา  2)50%เด็กต้่า

กว่า3ปีได้รับการทา

ฟลูออไรด์วานิช

ค่าวัสดุอุปกรณ์     14445 14445 PPB น.ส.กชนันท์

 สถาปิตา

นนท์

8 โครงการดูแล

สุขภาพช่องปาก

เด็ก3-5ปี

 -ตรวจสุขภาพช่องปาก

,ฝึกทักษะการแปรงฟัน

,ทาฟลูออไรด์วานิช,ให้

ทันตสุขศึกษา

เด็ก3-5ปี ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

และ

โรงเรียน

อนุบาลใน

เขตอ้าเภอ

สามร้อย

ยอด

ตค.63-กย.64 เด็กนักเรียนได้รับการ

ดูแลสุขภาพช่องปาก

1)100%)เด็ก3-5ปีได้รับ

การดูแลสุขภาพช่องปาก

และทันตสุขศึกษา  

2)100%เด็ก3-5ปีได้รับ

การทาฟลูออไรด์วานิช

ค่าวัสดุอุปกรณ์     31779 31779 PPB น.ส.กชนันท์

 สถาปิตา

นนท์



ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64

รวม

งบประมา

ณ

ล าดั

บ

ชื่อ แผนงาน/

โครงการ

สถานการณ์,

สภาพปัญหา 

(โดยสรุป)

 กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

หน่วยนับ

 พ้ืนที่

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุเดือน

ที่จะ

ด าเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการ

ใช้จ่าย

งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการ) แหล่ง

งบประมา

ณ

ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

9 โครงการดูแล

สุขภาพช่องปาก

เด็กนักเรียน

1)อบรมทันตสุขศึกษา 

 2)ตรวจและบันทึก

สุขภาพช่องปาก 3)

เคลือบหลุมร่องฟัน  4)

ประเมินประสิทธิภาพ

การแปรงฟัน

เด็กนักเรียน

ประถมศึกษา

โรงเรียนใน

เขตอ้าเภอ

สามร้อย

ยอด

ตค.63-กย.64 เด็ก3-5ปีได้รับการ

ดูแลสุขภาพช่องปาก

1)100๔เด็กนักเรียนมี

ความรู้ในการดูแล

สุขภาพช่องปากที่

ถูกต้องและได้รับการเฝูา

ระวังทันตสุขภาพ  

2)5%นร.ป.2,ป.3,ป.6

ได้รับการเคลือบหลุม

ร่องฟัน  3)20%นร.ป.1

ได้รับบริการ

comprehensive  

4)50%นร.ที่มีปัญหา

ทันตสุขภาพเร่งด่วน

ได้รับบริการตามความ

จ้าเป็น

ค่าอาหารกลางวัน

,ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม 

จ้านวน 70 คน

,ค่าวัสดุอุปกรณ์

    157625 157625 PPB น.ส.กชนันท์

 สถาปิตา

นนท์

10 โครงการการ

ส้ารวจสุขภาพ

ช่องปาก4กลุ่มวัย

ส้ารวจสุขภาพช่องปาก

และบันทึกข้อมูลเด็ก18

เดือน,3ปี,12ปีและ

ผู้สูงอายุ

เด็ก18เดือน,3

ปี,12ปีและ

ผู้สูงอายุ

รพ.สาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 เด็ก18เดือน,3ปี,12ปี

และผู้สูงอายุได้รับการ

ส้ารวจสุขภาพช่องปาก

100%เด็ก18เดือน,3ปี,

12ปีและผู้สูงอายุได้รับ

การส้ารวจและบันทึก

สุขภาพช่องปาก

ค่าจ้างเหมา

บันทึกข้อมูล,ค่า

วัสดุอุปกรณ์

     5031 5031 PPB น.ส.กชนันท์

 สถาปิตา

นนท์



ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64

รวม

งบประมา

ณ

ล าดั

บ

ชื่อ แผนงาน/

โครงการ

สถานการณ์,

สภาพปัญหา 

(โดยสรุป)

 กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

หน่วยนับ

 พ้ืนที่

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุเดือน

ที่จะ

ด าเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการ

ใช้จ่าย

งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการ) แหล่ง

งบประมา

ณ

ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

11 โครงการ

เสริมสร้างทักษะ

ในการดูแลสุขภาพ

(Health 

Literacy)และ

ความตระหนัก

เพื่อปูองกัน

โรคมะเร็งแก่กลุ่ม

เส่ียงและญาติ

1)จัดท้าคู่มือการ

ปูองกันโรคมะเร็ง  2)

อบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม

เส่ียงและญาติ   3)จัด

อบรมให้ความรู้แก่อสม.

1)จนท.ที่

เกี่ยวข้อง  2)

ประชาชนกลุ่ม

เส่ียงและญาติ 

 3)อสม.

อ้าเภอสาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 1)มีคู่มือการปูองกัน

โรคมะเร็ง   2)กลุ่ม

เส่ียง,ญาติและอสม.

ได้รับความรู้และการ

ดูแลผู้ปุวยเร่ือง

โรคมะเร็ง

80%ของกลุ่มเส่ียง/ญาติ

ได้รับการอบรมให้ความรู้

เร่ืองโรคมะเร็ง

ค่าจัดท้าคู่มือ,

ค่าอาหารลางวัน,

ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม จ้านวน

 40 คน

   10000 10000 กองทุน

หลักประกั

นสุขภาพ

ระดับ

ท้องถิ่น,

PPB

กลุ่มงาน

บริการด้าน

ปฐมภูมิฯ

12 โครงการควบคุม

โรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง

และโรคมะเร็ง ปี

2564

1)คัดกรองโรคDM HT 

โรคมะเร็ง   2)สอน

การตรวจเต้านมด้วย

ตนเอง

1)ปชช.อายุ35

ปีขึ้นไป2)สตรี

อายุ30-70ปี   

3)ปชช.อายุ

50-70ปี

อ้าเภอสาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 ปชช.กลุ่มเปูาหมาย

ได้รับการตรวจคัด

กรองDM HT และ

โรคมะเร็ง

1)90%ปชช.เปูาหมาย

ได้รับการตรวจคัดกรอง

DM HT   2)90%สตรี

30-60ปีได้รับการตรวจ

มะเร็งปากมดลูก  

3)90%สตรี30-70ปี

ได้รับการตรวจเต้านม   

4)50%ปชช.50-70ปี

ได้รับการตรวจมะเร็งล้าไส้

1)ค่าแถบตรวจ

น้้าตาลในเลือด  

2)ค่าจัดท้าแบบ

คัดกรอง  3)ค่า

ส่งตรวจslide  

4)ค่าหลอดfit 

tube

    475960 475960 PPB นางพาขวัญ

 วิชุตตเวส



ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64

รวม

งบประมา

ณ

ล าดั

บ

ชื่อ แผนงาน/

โครงการ

สถานการณ์,

สภาพปัญหา 

(โดยสรุป)

 กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

หน่วยนับ

 พ้ืนที่

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุเดือน

ที่จะ

ด าเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการ

ใช้จ่าย

งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการ) แหล่ง

งบประมา

ณ

ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

13 โครงการเด็กวัย

เรียนเครือข่าย

บริการสุขภาพ

สามร้อยยอด ปี

2564

1)คัดกรองธาลัสซีเมีย

เด็กม.1   2)เจาะเลือด

ไขมันในเลือดในเด็ก

กลุ่มเส่ียง   3)อบรมให้

ความรู้ในปรับเปล่ียน

พฤติกรรมอ้วยคดด้า   

4)ประชุมเชิง

ปฏิบัติการส่งเสริมองค์

ความรุ้ครูและแกนน้า

นักเรียน  5)คัดกรอง/

ค้นหาเด็กสมาธิส้ัน 

ออทิสซึม LD

1)เด็กวัยเรียน

6-12ปี  2)เด็ก

ม.1

อ้าเภอสาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 1)เด็ก12-13ปีได้รับ

การคัดกรองภาวะซีด

และธาลัสซีเมีย  2)

เด้กวัยเรียนมี

พฤติกรรมที่พึงประสงค์

 1)เด็กวัยเรียนมี

พฤติกรรมสุขภาพที่พึง

ประสงค์ด้านอาหาร 

ออกก้าลังกาย และทัน

ตกรรม ร้อยละ 65  2)

เด็กวัยเรียน6-12 ปี สูงดี

สมส่วนร้อยละ 67

1)ค่าแบบคัด

กรอง  2)ค่าตรวจ

เลือด Typing  

3)ค่าวัสด

การแพทย์  4)

ค่าอาหาร

กลางวัน อาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม

 จ้านวน 120 คน

  5)ค่าวัสดุ

อุปกรณ์  6)ค่า

วิทยากร

   44540 44540 PPB นางพิชชา

กร จันทร์

กล่ิน

14 โครงการเด็ก

ปฐมวัยเครือข่าย

บริการสุขภาพ

สามร้อยยอด ปี

2564

1)คัดกรองพัฒนาการ  

2อบรม)ให้ความรู้เร่ือง

การเล้ียงลูกด้วยนมแม่

1)เด็ก0-5ปี  

2)หญิงต้ังครรภ์

อ้าเภอสาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 1)เด็กปบมวัยมี

พัฒนาการสมวัย สูงดี

สมส่วน  2)หญิง

ต้ังครรภ์มีความรุ้เร่ือง

การเล้ียงลูกด้วยนมแม่

1)85%เด็ก0-5ปีมี

พัฒนาการสมวัย  2)62%

เด็ก0-5ปีสุงดีสมสว่วน  

3)เด็กไทยมีระดับ

สติปัญญาไม่ต้่ากว่า100

1)ค่าแบบคัด

กรอง  2)ค่าส่ือ

พัฒนาการ  3)

ค่าอาหาร

กลางวัน อาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม

 จ้านวน 80 คน 

 4)ค่าวิทยากร

   20000 20000 PPB นางพิชชา

กร จันทร์

กล่ิน



ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64

รวม

งบประมา

ณ

ล าดั

บ

ชื่อ แผนงาน/

โครงการ

สถานการณ์,

สภาพปัญหา 

(โดยสรุป)

 กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

หน่วยนับ

 พ้ืนที่

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุเดือน

ที่จะ

ด าเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการ

ใช้จ่าย

งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการ) แหล่ง

งบประมา

ณ

ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

15 โครงการปูองกัน

การติดเชื้อHIVใน

กลุ่มประชากร

หลักที่มีความเส่ียง

สูง ปี2564

1)ส้ารวจแผนที่ชุมชน  

2)ให้ข้อมูลความรุ้

กลุ่มเปูาหมาย  3)คัด

กรองโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์  4)ตรวจ

และให้ค้าปรึกษา  5)

ติดตามกลุ่มเปูาหมาย

1)กลุ่มชายมี

เพศสัมพันธ์

กับชาย  2)

กลุ่มหญิงบริการ

อ้าเภอสาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 1)กลุ่มเปูาหมายได้รับ

บริการการปูองกัน

การติดเชื้อHIV  2)

กลุ่มเปูาหมายที่ติดเชื้อ

ได้เข้าถึงบริการยา

ต้านฯ

1)100%กลุ่มเปูาหมาย

ได้รับการค้นหา/ให้

ค้าปรึกษา   2)80%

กลุ่มเปูาหมายได้รับการ

ส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการ

VCT  3)90%

กลุ่มเปูาหมายได้รับ

การตรวขHIV   4)อัตรา

การติดเชื้อHIVรายใหม่

ลดลง

1)ค่าพาหนะ

เดินทางส้าหรับ

แกนน้า  2)ค่า

ปฏิบัติงานนอก

เวลา  3)ค่าวัสดุ

วิทยาศาสตร์

การแพทย์

    151200 151200 สปสช.

เขต5

น.ส.โสพิษฐ์

 บัวงาม

16 โครงการดูแล

สุขภาพอนามัยแม่

และเด็ก ปี2564

1)บริการรับฝากครรภ์ 

2)บริการตรวจหลัง

คลอด  3)ทบทวน

มาตรการ/แนวทาง

ANCคุณภาพ  4)

ประชุมคณะกรรมการ

MCH Board

1)หญิงต้ังครรภ์

   2)หญิงหลัง

คลอด

อ้าเภอสาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 1)มีการฝากครรภ์

ก่อน12wksมากขึ้น  

2)หญิงต้ังครรภ์ไม่มี

ภาวะเส่ียง/ภาวะแทก

ซ้อน   3)หญิงหลัง

คลอดไม่มี

ภาวะแทรกซ้อน

1)อัตราการฝากครรภ์

คร้ังแรกก่อน12wks 

มากกว่า75%   2)อัตรา

การฝากครรภ์ครบ5

คร้ัง>75%  3)อัตรา

ทารกแรกเกิดน้้าหนักฒ

2,500กรัม<7%  4)หญิง

หลังคลอดได้รับการ

ตรวจหลังคลอด>65%

ค่าวัสดุอุปกรณ์   12500 12500 PPB น.ส.พัชริ

นทร์ ไข่แก้ว



ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64

รวม

งบประมา

ณ

ล าดั

บ

ชื่อ แผนงาน/

โครงการ

สถานการณ์,

สภาพปัญหา 

(โดยสรุป)

 กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

หน่วยนับ

 พ้ืนที่

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุเดือน

ที่จะ

ด าเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการ

ใช้จ่าย

งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการ) แหล่ง

งบประมา

ณ

ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

17 โครงการส่งเสริม

พัฒนาความ

ปลอดภัยด้าน

อาหารและภัย

สุขภาพ อ้าเภอ

สามร้อยยอด   ปี

2564

1)การตรวจวิเคราะห์

คุณภาพคุณภาพน้้า

บริโภค และน้้าเสีย/ 

น้้าทิ้ง  2)ตรวจประเมิน

ร้านอาหาร/ แผงลอย

จ้าหน่ายอาหาร ตลาด

สด   3)ประชุม

ผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร/แผงลอย

จ้าหน่ายอาหาร  4)

การตรวจสอบและการ

ควบคุมคุณภาพผัก/

ผลไม้ที่ปลอดภัย  5)

อบรมให้ความรู้

เกษตรกรกลุ่มเส่ียง

1)น้้าทิ้ง,น้้า

บริโภคใน รพ. 

  2)ร้านอาหาร

 ตลาดสด โรง

ครัว รพ.  3)

เกษตรกรกลุ่ม

เส่ียง

อ้าเภอสาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 1)พัฒนาการ

ด้าเนินงานอาหาร

ปลอดภัยใน

โรงพยาบาลให้ได้

มาตรฐานตามเกณฑ์  

2)อัตราปุวยด้วย

โรคติดต่อระบบ

ทางเดินอาหารและน้้า

 ลดลง   3)สถาน

ประกอบการอาหารมี

การจัดการด้าน

อาหารที่ถูกสุขลักษณะ

   4)5.น้้าเสียและน้้า

ทิ้งของโรงพยาบาลมี

คุณภาพน้้าตามเกณฑ์

มาตรฐาน

1)รพผ่านเกณฑ์

มาตรฐานโรงพยาบาล

อาหารปลอดภัย  2)รพ.

มีการพัฒนาอนามัยส่ิง

แวด ล้อมตามเกณฑ์ 

GREEN & 

Clean Hospital ผ่าน

เกณฑ์ระดับดีมาก  3)

ร้อยละ 85 ของ

ร้านอาหารและแผงลอย

จ้าหน่ายอาหารได้

มาตรฐานอาหารCFGT  

4).รพ.มีผลการตรวจสอบ

 คุณภาพน้้าเสีย/ น้้าทิ้ง 

และน้้าบริโภค ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

1)ค่าตรวจ

วิเคราะห์

คุณภาพน้้า  2)

ค่าชุดทอสอบ

สารปนเปื้อนใน

อาหาร  3)

ค่าอาหาร

กลางวัน อาหาร

ว่างและเคร่ือมด่ืม

 จ้านวน 70 คน

    37870 37870 PPB นายเฉลิม

พล วาณิช

ยานันท์



ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64

รวม

งบประมา

ณ

ล าดั

บ

ชื่อ แผนงาน/

โครงการ

สถานการณ์,

สภาพปัญหา 

(โดยสรุป)

 กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

หน่วยนับ

 พ้ืนที่

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุเดือน

ที่จะ

ด าเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการ

ใช้จ่าย

งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการ) แหล่ง

งบประมา

ณ

ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

18 โครงการเฝูาระวัง

ปูองกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ

ในชุมชน อ้าเภอ

สามร้อยยอด ปี

2564

1)การด้าเนินงาน

ปูองกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกในพื้นที่  

2)ค้นหา ปูองกัน และ

ควบคุมวัณโรคใน

ประชาชนกลุ่มเส่ียงใน

ชุมชน  3)รณรงค์

ให้บริการวัคซีนปูองกัน

โรคไข้หวัดใหญ่   4)

เฝูาระวังปูองกันและ

ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019

1)ผู้ปุวยวัณ

โรคและกลุ่ม

เส่ียง  2)อสม. 

 3)จนท.

ผู้รับผิดชอบ

งานควบคุมโรค

ในรพ.และรพ.

สต.

อ้าเภอสาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64  1)ด้าเนินการปูองกัน

และควบคุมโรค

ไข้เลือดออกได้

ทันท่วงที  2)การ

ด้าเนินงานได้ตาม

มาตรฐานการปูองกัน

ควบคุมวัณโรค  3)ผู้มี

อาการสงสัยวัณโรคใน

กลุ่มเส่ียง ได้รับการ

รักษาวัณโรคต้ังแต่

ระยะเร่ิมแรก  3)ลด

อุบัติ การณ์การ

เจ็บปุวยและเสียชีวิต

จากโรคไข้หวัดใหญ่

ในประชากรกลุ่มที่มี

ความเส่ียง

1)อัตราปุวยด้วยโรค

ไข้เลือดออก ลดลงไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 10 

ของค่ามัธยฐาน 5 ปี  2)

อัตราปุวยตายด้วยโรคไข้

เลือด ออกไม่เกินร้อยละ

 0.13  3)อัตราความ 

ส้าเร็จการรักษาวัณโรค

ปอดรายใหม่ มากกว่า

หรือเท่ากับร้อยละ 85  

4)ร้อยละ ๙๕ ของ

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย 

ได้รับวัคซีนปูองกันโรค

ไข้หวัดใหญ่

1)ค่าจัดท้าส่ือ

ประชาสัมพันธ์  

2)ค่าจัดท้าชุด

ปูองกันควบคุม

โรค  3)ค่าอาหาร

กลางวัน อาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม

 จ้านวน 165 คน

   4)ค่าวัสดุ

อุปกรณ์

    176850 176850 PPB นายเฉลิม

พล วาณิช

ยานันท์

1,512,800

19 พัฒนาองค์ความรู้

และสร้างความ

ตระหนักเร่ืองการ

ใช้ยาสมเหตุผล

จัดประชุมชี้แจง

เผยแพร่ความรู้เร่ือง

การใช้ยาสมเหตุผล

จนท.ผู้ส่ังใช้ยา

20คน

รพ.สาม

ร้อยยอด

สค.64 จนท.ผู้ส่ังยาได้รับการ

ชี้แจง

จนท.มีความรู้ความเข้าใจ

ในการใช้สาสมเหตุผล

 -  -  -  -  -  -  -  -  - นายแนว

หน้า อัคร

ปฐมกุล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ (Service Excellence)

รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 1



ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64

รวม

งบประมา

ณ

ล าดั

บ

ชื่อ แผนงาน/

โครงการ

สถานการณ์,

สภาพปัญหา 

(โดยสรุป)

 กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

หน่วยนับ

 พ้ืนที่

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุเดือน

ที่จะ

ด าเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการ

ใช้จ่าย

งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการ) แหล่ง

งบประมา

ณ

ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

20 โครงการฟื้นฟู

ความรู้และทักษะ

 NCPR,PHH

จัดอบรมให้ความรู้

NCPR,ทีมPPH

พยาบาลและผู้

ช่วยเหลือคนไข้

รพ.สาม

ร้อยยอด

ธค.63 กลุ่มเปูาหมายได้รับ

การฟื้นฟูความรู้และ

ทักษะ

1)อัตราตายทารกแรก

เกิด<28วันที่มีน้้าหนัก

≥500gไม่เกิน3.3/1,000

ทารกเกิดมีชีพ  2)อัตรา

การเกิดBisth Asphyxia

<25/1,000ทารกเกิดมี

ชีพ  3)อัตราตายของ

มารดาจากการตก

เลือด=0  4)อัตราการ

เกิดPPH≤5%

ค่าเคร่ืองด่ืมและ

อาหารว่าง 

จ้านวน 70 คน

 6000 6000 เงินบ้ารุง งานห้อง

คลอด

21 แผนพัฒนาระบบ

การดูแลAcute 

Ischemic Stroke

เครือข่ายสุขภาพ

สามร้อยยอด

1)ก้าหนดบทบาทการ

ให้บริการแบบสหสาขา

วิชาชีพ  2)คัดกรอง

กลุ่มเส่ียงสูง  3)จัดท้า

แนวทางการดูแลผู้ปุวย

ด้านการวินิจฉัยและ

การรักษา  4)

จัดบริการฟื้นฟูหลังการ

รักษา

ประชากรกลุ่ม

เส่ียงสูง

รพ.สาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 1)ประชากรกลุ่มเส่ียง

สูงได้รับการคัดกรอง  

2)มีแนวทางการ

วินิจฉัยและการรักษา 

 3)ผู้ปุวยได้รับบริการ

ฟื้นฟูหลังการรักษา

อัตราตายผู้ปุวยโรค

หลอดเลือดสมองตีบ/อุด

ตัน<5%

 -  -  -  -  -  -  -  -  - นางสุคนธ์ 

ฐิตะฐาน



ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64

รวม

งบประมา

ณ

ล าดั

บ

ชื่อ แผนงาน/

โครงการ

สถานการณ์,

สภาพปัญหา 

(โดยสรุป)

 กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

หน่วยนับ

 พ้ืนที่

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุเดือน

ที่จะ

ด าเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการ

ใช้จ่าย

งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการ) แหล่ง

งบประมา

ณ

ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

22 โครงการพัฒนา

ระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน

ครบวงจรและ

ระบบส่งต่อ

1)อบรมฟื้นฟูระบบ

EMS  2)

ประชาสัมพันธ์การ

เข้าถึงบริการ1669  3)

อบรมฟื้นฟูความรู้

ACIS,การท้าCPR,การ

ปฐมพยาบาล/การเค

ล่ือย้าย  4.ซ้อมแผน

อุบัติเหตุหมู่

1)จนท.รพ.

สามร้อยยอด  

2.จนท.อาสา

กู้ภัยมูลนิธิ

สว่างเมธีฯ

รพ.สาม

ร้อยยอด

ธค.63 1)จนท.รพสามร้อย

ยอด,จนท.อาสากู้ภัยฯ

ได้รับการฟื้นฟูความรู้

และทักษะ   2)

ประชาชนสามารถแจ้ง

เหตุฉุกเฉินได้ผ่านทาง

หมายเลข1669

1)80%จนท.รพ.สามร้อย

ยอดและจนท.อาสากู้ภัย

ได้รับการอบรมฟื้นฟูฯ  

2)ผู้ปุวยภาวะวิกฤติ

เข้าถึงบริการทาง

การแพทย์>26%  3)

วิธีการแจ้งเหตุทาง

1669≥80%  4)

อุบัติการTriageผู้ปุวย

ภาวะวิกฤติฉุกเฉิน=0

1)ค่าอาหาร

กลางวัน อาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม

 จ้านวน 70 คน 

 2)ค่าวิทยากร

  47280 47280 เงินบ้ารุง นางพรทิภา

 อัครปฐมกุล

23 โครงการพัฒนา

ระบบบริการ

สุขภาพ(Service 

Plan)

1)จัดประชุมวิเคราะห์

ผลการด้าเนินงาน  2)

จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในสาขาโรค

ส้าคัญ  3)กิจกรรม 

พบส.พี่เยี่ยมน้อง  4)

กิจกรรมservice plan

สัญจร

คณะท้างาน

service plan

สาขาต่างๆ

รพ.สาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 1)มีแผนงานระบบ

service planระดับ

อ้าเภอ  2)service 

planแต่ละสาขาได้รับ

การนิเทศก้ากับ

ติดตามผลการ

ด้าเนินงาน

คณะท้างานservice 

planแต่ละสาขามี

ความรู้ความเข้าใจและ

สามารถด้าเนินงานตาม

ระบบservice planได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าอาหารกลางวัน

,เคร่ืองด่ืมและ

อาหารว่าง 

จ้านวน 80 คน

    10500 10500 เงินบ้ารุง น.ส.ลัดดา

วัลย์ ก้าเนิด

แก้ว



ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64

รวม

งบประมา

ณ

ล าดั

บ

ชื่อ แผนงาน/

โครงการ

สถานการณ์,

สภาพปัญหา 

(โดยสรุป)

 กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

หน่วยนับ

 พ้ืนที่

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุเดือน

ที่จะ

ด าเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการ

ใช้จ่าย

งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการ) แหล่ง

งบประมา

ณ

ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

24 โครงการพัฒนา

ระบบการดูแล

ผู้ปุวยระยะสุดท้าย

1)จัดท้าแนวทางการ

ดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย

  2)จัดวางระบบการ

ดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย

  3)ประชุมแลกเปล่ียน

เรียนรู้การใช้โปรแกรม

 Thai COC  4)ติดตาม

มิเทศระบบการจัดการ

ข้อมูล

ทีมpalliative 

care

รพ.สาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 1)มีแนวทางและ

ระบบการดูแลผู้ปุวย

ระยะสุดท้าย  2)มีการ

โปรแกรม Thai COC

ได้ถูกต้อง

1)ผู้ปุวยระยะสุดท้าย

ได้รับการดูแลตาม

มาตรฐาน  2)ข้อมูล

ได้รับการจัดเก็บถูกต้อง

ครบถ้วน

ค่าอาหารกลางวัน

,เคร่ืองด่ืมและ

อาหารว่าง 

จ้านวน 20 คน

,ค่าวัสดุอุปกรณ์

   35000 35000 เงินบ้ารุง น.ส.ดลฤดี 

รัศมีเกียรติ

ศักด์ิ

25 แผนพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ

สาขาโรคหัวใจ

1)จัดบริการให้มีระบบ

Fast Track STEMI   

2)จัดท้าGuielind 

STEMIและแนวทาง

การให้ยา  3)จัดเก็บ

ข้อมูลการให้ลริการ  

4)จัดหายา เวชภัณฑ์ 

เคร่ืองมีอ

ผู้ปุวยโรค

หลอดเลือด

หัวใจ

รพ.สาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 1)มีแนวทางการดูแล

ผู้ปุวยSTEMI  2)มียา 

เวชภัณฑ์ เคร่ืองมือ

เพียงพอต่อการ

ให้บริการ

60%ของผู้ปุวยSTEMI

ได้รับการรักษาตาม

มาตรฐานเวลาที่ก้าหนด

 -  -  -  -  -  -  -  -  - น.ส.นุสรา 

เอมโอฐ



ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64

รวม

งบประมา

ณ

ล าดั

บ

ชื่อ แผนงาน/

โครงการ

สถานการณ์,

สภาพปัญหา 

(โดยสรุป)

 กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

หน่วยนับ

 พ้ืนที่

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุเดือน

ที่จะ

ด าเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการ

ใช้จ่าย

งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการ) แหล่ง

งบประมา

ณ

ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

26 แผนพัฒนาระบบ

บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพและ

การดูแลต่อเนื่อง

ในผู้ปุวย

Stroke/TBI/SCI

1)ประชุมทีมสหสาขา

วิชาชีพในการดูแล

ฟื้นฟูสภาพผู้ปุวย  2)

จัดท้าIPD Protocol  

3)จัดท้าแผนการสอน

ให้ความรู้และแผนการ

เยี่ยมผู้ปุวย

1)ทีมสหสาขา

วิชาชีพที่

เกี่ยวข้อง  2)

ผู้ปุวย/ญาติ

ผู้ปุวยที่เป็น

Stroke/TBI/SC

I

รพ.สาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 1)มีแนวทางการดูแล

ฟื้นฟูสภาพผู้ปุวย

Stroke/TBI/SCI  2)มี

IPD Protocol

ผู้ปุวยStroke/TBI/SCI 

ได้รับการดูแลฟื้นฟูสภาพ

ไปจนครบระยะเวลา6

เดือน

ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม จ้านวน

 40 คน

  1000 1000 เงินบ้ารุง น.ส.ลักษณา

 สุขใส

27 แผนพัฒนาการ

ดูแลผู้ปุวยSepsis

1)ปรับปรุงSepsid 

guidelineและทบทวน

ระบบการดูแลผู้ปุวย

sepsis   2)ให้บริการ

ดูแลผู้ปุวยSepsisตาม

guidelineที่ก้าหนด

1)ทีมสหสาขา

วิชาชีพที่

เกี่ยวข้อง  2)

ผู้ปุวยSepsis

รพ.สาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 1)ผู้ปุวยsepsisได้รับ

การดูแลตาม

guideline  2)ทีมสห

สาขาวิชาชีพได้รับ

การทบทวนระบบการ

ดูแลผู้ปุวยsepsis

อัตราตายด้วยsepsis

<30%

 -  -  -  -  -  -  -  -  - นางสุคนธ์ 

ฐิตะฐาน

28 แผนพัฒนา

ประสิทธิภาพ

ระบบการวินิจฉัย

และส่งต่อโรคมะเร็ง

1)ทบทวนและจัดท้า

แนวทางการวินิจฉัย/

การดูแลรักษาและการ

ส่งต่อผู้ปุวยโรคมะเร็ง  

2)จัดท้าระบบให้

ค้าปรึกษาแบบonline 

 3)ประชุมชี้แจงการ

ด้าเนินงานแก่จนท.ที่

เกี่ยวข้อง

สหสาขา

วิชาชีพที่

เกี่ยวข้อง

รพ.สาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 1)มีแนวทางการ

วินิจฉัย/การดูแล

รักษาและการส่งต่อ

ผู้ปุวยโรคมะเร็ง  2)มี

ระบบให้ค้าปรึกษา

online

ผู้ปุวยโรคมะเร็งได้รับ

การรักษาตามเวลาที่

ก้าหนด

 -  -  -  -  -  -  -  -  - กล่มงาน

การพยาบาล



ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64

รวม

งบประมา

ณ

ล าดั

บ

ชื่อ แผนงาน/

โครงการ

สถานการณ์,

สภาพปัญหา 

(โดยสรุป)

 กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

หน่วยนับ

 พ้ืนที่

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุเดือน

ที่จะ

ด าเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการ

ใช้จ่าย

งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการ) แหล่ง

งบประมา

ณ

ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

29 โครงการควบคุม

ส่งเสริมและ

ปูองกัน

โรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง

1)ตรวจ

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

 เท้า ฟัน  2)อบรมเชิง

ปฏิบัติการแก่อสม.

เชี่ยวชาญด้านตา ได 

เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง

1)ผู้ปุวย

โรคเบาหวาน

และความดัน

โลหิตสูง  2)

อสม.

อ้าเภอสาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 1)ผู้ปุวยโรคเบาหวาน

 ความดันโลหิตสูงได้

ตับการตรวจ

ภาวะแทรกซ้อนตาเท้า

 ฟัน  2)อสม.

เชี่ยวชาญได้รับการ

อบรมการดูแลตา เท้า 

ไตในผุ้ปุวยเบาหวาน/

ความดันโลหิตสูง

1)70%ผู้ปุวยเบาหวาน/

ความดันโลหิตสูงได้รับ

การคัดกรอง

ภาวะแทรกซ้อน  

250%)ผู้ปุวยความดัน

โลหิตสูงได้รับการคัด

กรองต้อหินและต้อง

กระจก

1)ค่าอาหาร

ส้าหรับเจ้าหน้าที่

ตรวจตา จ้านวน 

35คน  2)

ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืมส้าหรับ

ผู้ปุวยตรวจตา 

เท้า ฟัน จ้านวน 

4500คน  3)ค่า

ปูาย

ประชาสัมพันธ์  

4)ค่าจ้าง

ถ่ายภาพจอ

ประสาทตา   5)

ค่าบันทึกข้อมูล  

6)ค่าอาหาร

กลางวัน,

ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม

ส้าหรับอสม.ที่

เข้าอบรม 

จ้านวน200คน

   287700 287700 เงินบ้ารุง น.ส.รังสิมา 

สุวรรณศรี

387,480รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ (People Excellence)



ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64

รวม

งบประมา

ณ

ล าดั

บ

ชื่อ แผนงาน/

โครงการ

สถานการณ์,

สภาพปัญหา 

(โดยสรุป)

 กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

หน่วยนับ

 พ้ืนที่

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุเดือน

ที่จะ

ด าเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการ

ใช้จ่าย

งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการ) แหล่ง

งบประมา

ณ

ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

30 โครงการอบรม

ความรู้ด้านการ

ปูองกันการติดเชื้อ

และควบคุมการ

แพร่กระจายเชื้อ

ในสถานบริการ

สาธารณสุข

1)อบรมปฐมนิเทศ

บุคลากรที่เข้ามา

ปฏิบัติงานใหม่  2)

อบรมฟื้นฟูความรู้ดาน

IC  3)อบรมICWNแก่

พยาบาลและผู้ที่

เกี่ยวข้อง

จนท.รพ.สาม

ร้อยยอดและ

จนท.รพ.สต.ใน

เครือข่ายสาม

ร้อยยอด

รพ.สาม

ร้อยยอด

ตค.63-กย.64 1)บุคลากรใหม่ได้รับ

การปฐมนิเทศด้านIC 

 2)จนท.รพ.และรพ.

สต.ได้รับการอบรม

ฟื้นฟูความรุ้^ด้านIC  

3)ICWNได้รับการ

อบรมงานเฝูาระวัง

การติดเชื้อ

1)100%บุคลากรใหม่

ได้รับการอบรม  

2)100%จนท.รพ.และ

รพ.สต.ได้รับการอบรม

ฟื้นฟูความรู้ด้านIC  

3)100%ICWNได้รับการ

อบรมงานเฝูาระวังการ

ติดเชื้อ

1)ค่าอาหาร

กลางวัน,

ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 

จ้านวน270คน

,ค่าวัสดุอุปกรณ์

     36800 36800 เงินบ้ารุง น.ส.สมศรี 

เพิ่มลาภ

36,800

31 โครงการพัฒนา

องค์กรคุณภาพ ปี

2564

การเยี่ยมส้ารวจและ

ตรวจติดตามการ

พัฒนาคุณภาพ 

HA,LA,RA

จนท.ทุก

หน่วยงาน

รพ.สาม

ร้อยยอด

ธค.63-กย.64 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้รับการตรวจ

ประเมินรับรองมากตร

ฐาน

1)รพ.ธ้ารงสภาพการ

รับรองHAขั้น3  2)รพ.

ผ่านการรับรองมาตรฐาน

LA,RA

ค่าตรวจประเมิน

รับรองมาตรฐาน

    45000 45000 เงินบ้ารุง นางสุมณฑา

 ประสิทธิ์พร

32 แผนการ

ด้าเนินงานตาม

มาตรฐาน ITA

1)ประชุมชี้แจงการ

ด้าเนินงานมาตรฐาน

ITA  2)ประชาสัมพันธ์

ผลการด้าเนินงานITA

จนท.ทุก

หน่วยงาน

รพ.สาม

ร้อยยอด

ธค.63 จนท.ไดรับการชี้แจง

แนวทางการ

ด้าเนินงานมาตรฐาน

ITA

ผ่านเกณฑ์การ

ด้าเนินงานตามมาตรฐาน

ITA

 -  -  -  -  -  -  - นายภพ 

วงศ์ประสาร

45,000

1,982,080

รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 4

รวมงบประมาณทั้งหมด
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รวม

งบประมา

ณ

ล าดั

บ

ชื่อ แผนงาน/

โครงการ

สถานการณ์,

สภาพปัญหา 

(โดยสรุป)

 กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

หน่วยนับ

 พ้ืนที่

ด าเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุเดือน

ที่จะ

ด าเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการ

ใช้จ่าย

งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการ) แหล่ง

งบประมา

ณ

ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ภารกิจอ่ืนๆที่นอกเหนือจากยุทธศาสตร์

รวมงบประมาณที่ใช้ในภารกิจอ่ืนๆ

ลงช่ือ                                      ผู้ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ 
  
  

ความเห็นของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ
................................................................... 
 ................................................................ 
ลงช่ือ   ..................................................... 
          (หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์) 

             อนุมัติ                      ไม่อนุมัติ    
........................................................................ 
 ....................................................................... 
ลงช่ือ ............................................................ 
             (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขีันธ์) 


