
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

กลยุทธ์ที่ 1 :  สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยและพัฒนาการสมวัย  แผนงาน :  ส่งเริมสุขภาพแม่และเด็ก 
ตัวชี้วัด : อัตรามารดาตายไม่เกิน 15  ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ประชากร
เป้าหมาย / 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ ( 
บาท) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

หลัก 

ชือ่ผู้ประสานงาน 

เบอร์โทร 
เดือน 

ที่เร่ิม 

สิ้นสุด 

โครงการพัฒนาศักยภาพแก่
บุคลากรงานอนามัยแม่และเด็ก 
ในเครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอหาดส าราญ 

กิจกรรม 

- แต่งต้ังคณะท างานอนามัยแม่
และเด็กเครือข่ายบริการอ าเภอ
หาดส าราญ 

-จัดอบรมให้ความรู้และ ฝึก
ทักษะแก่บุคลากรงานอนามัย
แม่และเด็ก  

1.เพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะเจ้าหน้าท่ี 
ในการดูแลหญิง
ต้ังครรภ์และเด็ก 0- 5 
ปีให้มีคุณภาพ สามารถ
ตรวจประเมิน
พัฒนาการ, ภาวะ
โภชนาการ/การ
เจริญเติบโต สามารถ
แก้ไขปัญหา และให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่
พ่อแม่ได้      

                          

บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องใน
งานอนามัย
แม่และเด็ก
เครือข่าย
บริการ
สุขภาพ
อ าเภอหาด
ส าราญ  

สถานบริการใน
เครือข่ายบริการ
อ าเภอหาด
ส าราญมีการ
พัฒนาบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ
แม่เด็กได้ตาม
มาตรฐาน  มี
ระบบการส่งต่อ
ท่ีเหมาะสม    

    

 

1.กลุ่มเปูาหมายท่ี
เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 80 

2.กลุ่มเปูาหมาย
ความรู้และทักษะ 
มากกว่าร้อยละ 80  

3. เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าหาด
ส าราญได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
ANC คุณภาพ 

เงินบ ารุง รพ.
หาดส าราญ 
จ านวน 
15,000 บาท 

ม.ค. 65 ส.ค.65 รพ./สสอ. จันทมณี  ดิเส็ม   
085-1550017 

วนิดา รัตนสุรการย์ 
084-3069674 



- ประเมินผลโดยการทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลังอบรม 

-   จัดมุม NDDC  น าเสนอเป็น
ตัวอย่างส าหรับคลินิกเด็กดี / 
โรงเรียนพ่อแม ่

- จัดตัวอย่างชุดตรวจ
พัฒนาการเด็ก และหนังสือ
นิทานให้แก่เครือข่ายฯ 

- ร่วมวางแนวทางพัฒนา การ
ให้บริการงานอนามัยแม่และ
เด็กเครือข่ายฯ 

-นิเทศตามประเมินผล
ด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
อ าเภอหาดส าราญ 2ครั้ง/ป ี

2.เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการอนามัยแม่
และเด็กของเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอ
หาดส าราญให้ได้
มาตรฐาน 
มีระบบการส่งต่อท่ี
เหมาะสม 
 
3.เพื่อให้หญิงต้ังครรภ์
และเด็กปฐมวัยได้รับ
การดูแลท่ีถูกต้อง
เหมาะสมท้ังด้าน
ร่างกายสมองและจิตใจ  
มีพัฒนาการครบทุก
ด้านรวมท้ังมีภาวะ
โภชนาการท่ีดี 

เติบโตสมวัย                      

 

  
                          

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 :  สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อลดและปูองกันภาวะซีดในหญิงต้ังครรภ์ 
ตัวชี้วัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิง  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ประชากรเป้าหมาย 
/ พื้นที่ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก 

ชื้อผู้ประสานงาน 

เบอร์โทร 
เดือนที่
เร่ิม 

สิ้นสุด 

โครงการปูองกันและแก้ไข้
ปัญหาการตั้งครรภ์มีภาวะ
ซีด เครือข่ายอ าเภอ 
หาดส าราญ 
กิจกรรม 

- จัดกิจกรรมบนเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- จัดมุมนิทรรศการส่ือวีดิ
ทัศน์การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- ประเมินผลโดยการ
ทดสอบความรู้ก่อน-หลัง  

1. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ปูองกันภาวะซีดในหญิง
ต้ังครรภ์ 

2.เพื่อลดและปูองกันภาวะ
ซีดในหญิงต้ังครรภ์ให้มี
ความรู้ ในการจัดการกับ
สถนการณ์เส่ียง 

กลุ่มหญิงต้ังครรภ์
เครือข่ายอ าเภอหาด
ส าราญ 

- หญิงต้ังครรภ์ท่ีมา
รับบริการ รพ. หาด
ส าราญ 

-หญิงต้ังครรภ ์ใน
เครือข่ายบริการหาด
ส าราญ 

 

มีความรู้
ความเข้าใจ
ในเรื่องการ
ปูองกัน
ภาวะซีดใน
หญิง
ต้ังครรภ์ 

ร้อยละ 80 
หญิง
ต้ังครรภ์ 
เครือข่าย
อ าเภอหาด
ส าราญ 

 

เงินบ ารุง รพ.
หาดส าราญ 
จ านวน 
15,000 บาท 

ม.ค.65 ส.ค.65 รพ./สสอ. จันทมณี  ดิเส็ม  
085-1550017 

วนิดา รัตนสุรการย์ 
084-3069674 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

กลยุทธ์ที่ 1 :  สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อให้หญิงวัยเจริญพันธุ์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุมก าเนิดและสามารถเลือกวิธีการคุมก าเนิดท่ีเหมาะสมด้วยตนเองตัวช้ีวัด : จ านวนการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีการกินยาคุมก าเนิด หรือใช้ยาฝังคุมก าเนิด และเป็นผู้รับบริการใน ARV Clinic ลดลงจากปีก่อนหรือไม่มีเลย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ประชากรเปูาหมาย 
/ พื้นท่ีด าเนินการ 

ข้อบ่งช้ีความส าเร็จ เปูาหมาย งบประมาณ  
(บาท) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

หลัก 

ช่ือผู้ประสานงาน 
เบอร์โทร 

เดือนท่ี
เริ่ม 

ส้ินสุด 

โครงการส่งเสริมความรู้
และเฝูาระวังการตั้งครรภ์
ไม่พร้อม 
- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
การคุมก าเนิด ในการกิน
ยาและยาฝังคุมก าเนิด 
 - จัดกลุ่มสาธิตวิธีการ
คุมก าเนิด 

1. เพื่อให้หญิงวัยเจริญ
พันธุ์มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการคุมก าเนิดและ
สามารถเลือกวิธีการ
คุมก าเนิดท่ีเหมาะสม
ด้วยตนเอง 
2. ปูองกันการตั้งครรภ์
ในกลุ่มเปูาหมาย 

หญิงวัยเจริญพันธุ์ท่ี
มี ก า ร กิ น ย า
คุมก าเนิด หรือใช้
ย า ฝั ง คุ ม ก า เ นิ ด 
และเป็นผู้รับบริการ
ใน ARV Clinic 

1. หญิงวัยเจริญพนัธุ์มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การคุมก าเนิดและ
สามารถเลือกวิธีการ
คุมก าเนิดท่ีเหมาะสม
ด้วยตนเอง 
2. จ านวนการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในหญงิวัย
เจริญพันธุ์ที่มีการกินยา
คุมก าเนิด หรือใช้ยาฝัง
คุมก าเนิด และเป็น
ผู้รับบริการใน ARV 
Clinic ลดลงจากปีก่อน
หรือไม่มีเลย 

ร้อยละ 80 
 
 
 
  
 
ลดลงจาก 
ปีก่อน
หรือไม่มีเลย 

เงินบ ารุง  
รพ.หาด
ส าราญ 
จ านวน 
15,000 บาท 

ม.ค.65 มี.ค.65 รพ./สสอ. จันทมณี  ดิเส็ม  
085-1550017 
วนิดา รัตนสุรการย์ 
084-3069674 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม ปูองกันและคุ้มครองสุขภาพเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อใหผู้้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปรุงอาหารของศพด. มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก เกี่ยวกับภาวะโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยให้สมวัย 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : ร้อยละของผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปรุงอาหารของศพด. มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก เกี่ยวกับภาวะโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย และร้อย
ละของเด็กปฐมวัยในศพด.มีภาวะโภชนาการสมวัย  
 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/

พื้นที่
ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้า 
หมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน/
เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้
ประสานงาน/

เบอร์โทร/ 
E-mail 

เดือนที่
เร่ิม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการอาหาร
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ปีงบประมาณ 
2565 

1.เพื่อให้ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแล
เด็ก ผู้ปรุงอาหารของศพด. มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
ภาวะโภชนาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
2. เพื่อให้ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแล
เด็ก ผู้ปรุงอาหารของศพด. มี
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ภ า ว ะ
โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
3. เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ
เด็กปฐมวัยให้สมวัย 

ผู้ปกครอง         
ครูผู้ดูแลเด็ก          
ผู้ปรุงอาหาร
ของศพด.
จ านวน..
210...คน 

1. ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้
ปรุงอาหารของศพด. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะ
โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
2. ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้
ปรุงอาหารของศพด. มีความ
ตระหนักถึงภาวะโภชนาการ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
3. เ ด็กปฐมวัย ในศพด          
.มีภาวะโภชนาการสมวัย 

ร้อยละ 
80  
 

งบกองทุน
ต าบล  
จ านวน    
21,500 บาท 

เมย. 
2565 

มิย. 
2565 

เครือข่าย./
รพ.สต 

น.ส.วนิดา   
รัตนสุรการย์ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย           แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : เด็ก  0-๑๒ ปีฟันดีไม่มีผุ 
 
โครงการ/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ ประชากร/

เป้าหมาย/
พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน/
เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/
เบอร์โทร/ 
E-mail เดือนที่

เร่ิม 
เดือนที่
สิ้นสุด 

กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
แม่และเด็ก
(สายใยผูกพัน  
แม่ลูกฟันดี) 
อ าเภอ 
หาดส าราญ 
 

 1. เพื่อให้หญิง
ต้ังครรภ์ได้รับการ
ตรวจช่องปากและ
ได้รับค าแนะน า
เรื่องการดูแลช่อง
ปากระหว่าง
ต้ังครรภ์ 
 
2.เพื่อให้หญิง
ต้ังครรภ์ได้รับ 
การรักษาทางทัน
ตกรรมตาม 
ความจ าเป็น 

 รพ.หาด
ส าราญ และ 
รพ.สต
เครือข่าย 

 1.ร้อยละ 50 ของ
หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก 
 
 
 
 
2.ร้อยละ 75 ของหญิง
ต้ังครรภ์ท่ีตรวจแล้วมี
ปัญหาสุขภาพช่องปาก
ได้รับบริการทางทันต 
กรรม 
 

หญิงต้ังครรภ์ใน
อ าเภอหาด
ส าราญ ท่ีมา
ฝากครรภ์ท่ี
คลินิก 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินบ ารุง รพ.
หาดส าราญ 
จ านวน       
20,000 บาท 

ต.ค. 
64 

ก.ย. 
65 

ฝุายทันต 
กรรม 

รพ.หาด
ส าราญ 

ฝุายทันตกรรม  
รพ.หาดส าราญ / 
075-208838 ต่อ 
110 



โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/

พื้นที่
ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน/
เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/
เบอร์โทร/ 
E-mail เดือนที่

เร่ิม 
เดือนที่
สิ้นสุด 

 3.เพื่อให้เด็กอายุ 0-
2 ปีได้รับการตรวจ
ช่องปาก ประเมิน
ความเส่ียงต่อการ
เกิดโรคฟันผุ 
 
4.เพื่อให้ผู้ปกครอง
เด็ก ได้รับการฝึก
ทักษะ(hand on) 
การท าความสะอาด
ช่องปาก  
 
5.เพื่อให้เด็กอายุ  
0-2 ปี ได้รับการทา
ฟลูออไรด์วานิช 
 
 

   3.ร้อยละ 50 ของ 
เด็กช่วงอายุ 0-2 ปี 
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 
 
 
4.ร้อยละ ๕0 ของ
ผู้ปกครองเด็กได้รับ
การฝึกทักษะ(hand 
on) การท าความ
สะอาดช่องปาก 
 
5.ร้อยละ 50 ของเด็ก
อายุ 0-2 ปี ได้รับการ
ทาฟลูออไรด์วานิช 
 
 
  
 
 

เด็กท่ีมาฉีด
วัคซีนท่ีคลินิก
เด็กดี 
 
 
 
 
 
 
 

             



โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/

พื้นที่
ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน/
เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/
เบอร์โทร/ 
E-mail เดือนที่

เร่ิม 
เดือนที่
สิ้นสุด 

กิจกรรมส่งเสริม 
ทันตสุขภาพใน
เด็กก่อนวัยเรียน  
อ าเภอ 
หาดส าราญ 
 

1. เพื่อให้เด็กก่อน
วัยเรียนได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 
 

2. เพื่อให้เด็กก่อน
วัยเรียนได้รับ
บริการปูองกันโรค
ฟันผุโดยการใช้
ฟลูออไรด์วานิช  
 
3. เพื่อให้เด็กก่อน
วัยเรียนท่ีพบว่า
ปัญหาทันตสุขภาพ
ได้รับบริการทันตก
รรมตามความ
เหมาะสม 
4. เพื่อให้ผู้ปก 
ครองได้ทราบผล
การตรวจสุขภาพ
ช่องปากของเด็ก 

 ศพด. และ 
ร.ร. ใน อ.หาด
ส าราญ 
 
 

1. ร้อยละ 50 ของเด็ก
ก่อนวัยเรียนได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก 
 

 
2. ร้อยละ 70 ของเด็ก
ก่อนวัยเรียนได้รับ
บริการทันตกรรม
ปูองกันโดยการทา
ฟลูออไรด์วานิช 
 
3. ร้อยละ 70 ของเด็ก
ก่อนวัยเรียนได้รับ
บริการทันตกรรมตาม
ความเหมาะสม 
 
4. ร้อยละ ๘0 ของ
ผู้ปกครองของเด็กท่ี
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปากได้ทราบผล
การตรวจ 

เด็กก่อนวัย
เรียน  
 
 
 
 
 

เงินบ ารุง รพ.
หาดส าราญ 
จ านวน     
15,000 บาท 

ต.ค. 
64 

ก.ย. 
65 

ฝุายทันต 
กรรม  

รพ.หาด
ส าราญ 

 ฝุายทันตกรรม  
รพ.หาดส าราญ / 
075-208838 ต่อ 
110 



 
โครงการ/กิจกรรม

หลัก 
วัตถุประสงค์ ประชากร/

เป้าหมาย/
พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงา
น/

เจ้าภาพ
หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/
เบอร์โทร/ 
E-mail เดือนที่

เร่ิม 
เดือนที่
สิ้นสุด 

กิจกรรมส่งเสริม 
ทันตสุขภาพของ 
เด็กประถมศึกษา 
อ าเภอหาดส าราญ 
 

1. เพื่อให้นักเรียน 
ช้ัน 1 – 6 ได้รับ
การตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 
2. เพื่อให้นักเรียนท่ี
มีปัญหาทันต
สุขภาพได้รับ
บริการทันตกรรม
ตามความจ าเป็น 
3. เพื่อให้นักเรียน 
ช้ัน  1 - 6 ได้รับ
การเคลือบหลุม 
4. เพื่อให้เด็ก
นักเรียน
ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 
1 – 6 ได้รับการฝึก
ทักษะการดูแล
สุขภาพช่องปาก 
 

ร.ร.
ประถมศึกษา 
อ.หาดส าราญ 

1. ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนช้ัน 1 - 6 
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 
2. ร้อยละ 50 ของ
นักเรียนท่ีมีปัญหาทันต
สุขภาพ ได้รับบริการ
ทันตกรรมตามความ
จ าเป็น 
3. ร้อยละ 50 ของ
นักเรียน ช้ัน  1 - 6 
ได้รับการเคลือบหลุม
ร่องฟัน      
4.  ร้อยละ ๒0 ของ
นักเรียนประถมศึกษา
ช้ันปีท่ี  6 ได้รับบริการ
ทันตกรรมแบบ 
comprehensive 
care 

นักเรียน
ระดับช้ัน
ประถม 
ศึกษา 
อ าเภอหาด
ส าราญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินบ ารุง รพ.
หาดส าราญ 
จ านวน       
20,000 บาท 

ต.ค. 
64 

ก.ย. 
65 

ฝุายทันต 
กรรม  

รพ.หาด
ส าราญ 

 ฝุายทันตกรรม  
รพ.หาดส าราญ / 
075-208838 ต่อ 110 



 
โครงการ/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ ประชากร/

เป้าหมาย/
พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงา
น/

เจ้าภาพ
หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/
เบอร์โทร/ 
E-mail 

เดือนที่
เร่ิม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการ 
“รณรงค์การ
ดูแลสุขภาพช่อง
ปากประชาชน 
อ าเภอหาด
ส าราญ” 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
อ าเภอหาดส าราญได้
เข้าถึงบริการทันตก
รรมอย่างคลอบคลุม 
 
2.เพื่อให้ประชาชนใน
อ าเภอหาดส าราญเห็น
ถึงความส าคัญในการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก
ของตัวเองและบุคคล
ในครอบครัว 
 

อ าเภอ 
หาดส าราญ 

1.ร้อยละ 90 
ของประชาชน
ในอ าเภอหาด
ส าราญท่ีเข้า
ร่วมโครงการ
ได้รับบริการ
ทันต 
กรรม 
 
 

ประชาชน 
ทุกกลุ่มวัยใน
อ าเภอ 
หาดส าราญ  
 
 
 

เงินบ ารุง 
รพ.หาด
ส าราญ 
จ านวน
20,000 
บาท 

  ต.ค.64   ก.ย.65 ฝุายทันต 
กรรม  

รพ.หาด
ส าราญ 

ฝุายทันตกรรม  
รพ.หาดส าราญ /  
075-208838 ต่อ 110 

 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ/กิจกรรม

หลัก 
วัตถุประสงค์ ประชากร/

เป้าหมาย/
พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงา
น/

เจ้าภาพ
หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/
เบอร์โทร/ 
E-mail 

เดือนที่
เร่ิม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

กิจกรรม “ส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
กลุ่มวัยท างาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565” 

1.เพื่อให้กลุ่มวัย
ท างานได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปาก  
 
 
2.เพื่อให้กลุ่มวัย
ท างาน ได้รับการ
ส่งเสริมปูองกัน
ทันตสุขภาพและ
ได้รับบริการทาง
ทันตกรรม  
(อุดฟัน ถอนฟัน 
ขูดหินปูน) 
 

ประชากร 
กลุ่มวัยท างาน 

1.ร้อยละ 60 
ของประชากร
กลุ่มวัยท างาน 
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก  
 
2.ร้อยละ 50 
ของประชากร
กลุ่มวัยท างาน 
ได้รับบริการ
ส่งเสริมปูองกัน
ทันตสุขภาพ
และได้รับ
บริการทาง 
ทันตกรรม  
(อุดฟัน ถอนฟัน 
ขูดหินปูน) 
 
 

ประชากรกลุ่ม
วัยท างาน 
 

เงินบ ารุง 
รพ.หาด
ส าราญ 
จ านวน 
5,000 บาท 

  ต.ค.64   ก.ย.65 ฝุายทันต 
กรรม  

รพ.หาด
ส าราญ 

 ฝุายทันตกรรม  
รพ.หาดส าราญ /  
075-208838 ต่อ 110 



 
โครงการ/กิจกรรม

หลัก 
วัตถุประสงค์ ประชากร/

เป้าหมาย/พื้นที่
ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงา
น/

เจ้าภาพ
หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/
เบอร์โทร/ 
E-mail 

เดือนที่
เร่ิม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

กิจกรรม”ส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ อ าเภอหาด
ส าราญ 
ปีงบประมาณ 
2565” 

 

1. เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้รับ
การตรวจ
สุขภาพช่อง
ปากและวาง
แผนการรักษา 
 
2. เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้
เข้าถึงบริการ
ทันตกรรม
ตามความ
จ าเป็น 
 
 

ประชาชนกลุ่ม
ผู้สูงอายุ (อายุ 60 
ปีข้ึนไป) ใน
อ าเภอหาด
ส าราญ 

1. ร้อยละ 50 
ของผู้สูงอายุ
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
และวาง
แผนการรักษา 
 
2. ร้อยละ 50 
ของผู้สูงอายุได้
เข้าถึงบริการ
ทันต 
กรรมตามความ
จ าเป็น 
 
 
 

ประชาชนกลุ่ม
ผู้สูงอายุ (อายุ 
60 ปีขึ้นไป) ใน
อ าเภอหาด
ส าราญ 

เงินบ ารุง 
รพ.หาด
ส าราญ 
จ านวน
10,000 
บาท 

  ต.ค.64   ก.ย.65 ฝุายทันต 
กรรม  

รพ.หาด
ส าราญ 

 ฝุายทันตกรรม  
รพ.หาดส าราญ / 
075-208838 ต่อ 110 

 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม ปูองกันและคุ้มครองสุขภาพเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อพัฒนาแกนน าชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายมีความรู้เข้าใจ และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงา
น/

เจ้าภาพ
หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/
เบอร์โทร/ 
E-mail เดือนที่

เร่ิม 
เดือนที่
สิ้นสุด 

แผนกิจกรรมรณรงค์ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด             
TO BE NUMBER ONE 
อ าเภอหาดส าราญ 

เพื่อพัฒนาแกนน า
ชมรม/ 
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE 
 

นักเรียนใน
โรงเรียนเขต
พื้นท่ีอ าเภอหาด
ส าราญ   

กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ 
เข้าใจ และตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของยา
เสพติด ตลอดจนเป็น
พลังในการต่อต้านยา
เสพติด 

ร้อยละ  
80   
 

งบกองทุน
ต าบล / เงิน
บ ารุงรพ.สต.
จ านวน    
17,000 บาท 

กพ.65 กพ.65 เครือข่าย
/รพ.สต. 

น.ส.วนิดา   
รัตนสุรการย์ 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม ปูองกันและคุ้มครองสุขภาพเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์และโทษของการบริโภคเกลือ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเกลือในครัวเรือนอย่าง
เหมาะสม  
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายท่ีมีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์และโทษของการบริโภคเกลือ และร้อยละของกลุ่มเปูาหมายท่ีมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การบริโภคเกลือในครัวเรือนอย่างเหมาะสม 

  
โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/

เป้าหมาย/
พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน/
เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/
เบอร์โทร/ 
E-mail เดือนที่

เร่ิม 
เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการส่งเสริมความรู้
และเฝ้าระวังการบริโภค
เกลือในประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
กิจกรรมท่ี 1. ส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการเฝูา
ระวังและปูองกันโรคความ
ดันโลหิตสูง  
กิจกรรมท่ี 2. การเฝูา
ระวังโดยการสุ่มตรวจ
เกลือโซเดียมในอาหาร 

1. เพื่อให้
กลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้ความเข้าใจถึง
ประโยชน์และโทษ
ของการบริโภคเกลือ 
2. เพื่อให้
กลุ่มเปูาหมาย
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภค
เกลือในครัวเรือน
อย่างเหมาะสม 

ประชาชน
กลุ่มเส่ียงโรค
ความดันโลหิต
สูง ในเขต
พื้นท่ีอ าเภอ
หาดส าราญ 
จ านวน  
190 คน 

1. กลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
ถึงประโยชน์และ
โทษของการบริโภค
เกลือ 
2. กลุ่มเปูาหมายมี
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการ
บริโภคเกลือใน
ครัวเรือนอย่าง
เหมาะสม 

ร้อยละ 80   งบกองทุน
ต าบล / เงิน
บ ารุงรพ.สต.
จ านวน 
31,640  บาท 

มีค.65 มิย.65 รพ.สต./รพ. น.ส.วนิดา   
รัตนสุรการย์  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขมีการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
แผนงาน : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ร้อยละ 80 ของคณะท างาน GREEN & CLEAN Hospital ของ รพ.ในสังกัดและภาคีเครือข่ายฯ เข้าร่วมรับการอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
โครงการ/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ ประชากร

เปูาหมาย/พื้นท่ี
ด าเนินการ 

ข้อบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เปูาหมาย งบประมาณ(บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน/
เจ้าภาพ

หลัก 

ช่ือผู้ประสานงาน
เบอร์โทร/E-mail 

เดือนท่ี
เริ่ม 

เดือนท่ี
ส้ินสุด 

ประชุมช้ีแจง
แนวทางการ
จัดการขยะติด
เช้ือในชุมชน 

1. เพื่อให้อสม. มีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยว กับการจัดการขยะ
ติดเช้ือในชุมชน 
2. อสม. สามารถน า
ความรู้ไปเผย แพร่แก่
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิด 
ชอบได้  
3. เพื่อให้ตัวแทน
ครัวเรือนท่ีมีผู้ปุวยท า
หัตถการที่บ้านได้รับ
ความรู้เรื่องการจัดการ
ขยะติดเช้ืออย่างถูกต้อง 

1. อสม.  
จ านวน 80 คน
อ าเภอหาด
ส าราญ 
2. ตัวแทน
ครัวเรือนท่ีมี
ผู้ปุวยท า
หัตถการที่บ้าน 
จ านวน 20 
ครัวเรือน 
อ าเภอหาด
ส าราญ  

1. อสม. มีความรู้ 
ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับ
กับการจัดการ
ขยะติดเช้ือใน
ชุมชน 
2. ตัวแทน
ครัวเรือนท่ีมี
ผู้ปุวยท าหัตถการ
ท่ีบ้านได้รับ
ความรู้เรื่องการ
จัดการขยะติด
เช้ืออย่างถูกต้อง 
 

1. อสม. มีความรู้ 
ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับกับ
การจัดการขยะติด
เช้ือในชุมชน 
เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 90 
2. ตัวแทนครัวเรือน
ท่ีมีผู้ปุวยท า
หัตถการที่บ้าน
ได้รับความรู้เรื่อง
การจัดการขยะติด
เช้ืออย่างถูกต้อง 
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 90 

เงินบ ารุง รพ.หาด
ส าราญ จ านวน  
6,000 บาท 
- ค่าเอกสารแผ่น
ผับ จ านวน 3,500 
แผ่นๆละ 1 บาท 
เป็นเงิน 3,500 
บาท 
- ค่าอาหารว่าง 
จ านวน 100 คน 
จ านวน 1 มื้อๆละ 
25 บาท เป็นเงิน 
2,500 บาท 

ม.ค.65 ก.ย.65 กลุ่มงาน
บริการด้าน

ปฐมภูมิ
และองค์

รวม 

นางสาวฑิฆัมพร 
สองพัง 
082-4322326 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขมีการพัฒนาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 
แผนงาน : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ร้อยละของอ าเภอมีระบบและกลไกจัดการปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ตามเกณฑ์ประเมิน ไม่ต่ ากว่า ระดับพื้นฐาน  (๑๐๐) 
โครงการ/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ ประชากร

เปูาหมาย/พื้นท่ี
ด าเนินการ 

ข้อบ่งช้ีความส าเร็จ เปูาหมาย งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน/
เจ้าภาพหลัก 

ช่ือผู้ประสานงาน
เบอร์โทร/E-mail เดือนท่ี

เริ่ม 
เดือนท่ี
ส้ินสุด 

ตรวจสุขภาพ
เจ้าหน้าท่ีตาม
ความเส่ียงใน
รพ.หาด
ส าราญฯ 

๑. เพื่อค้นหาโรค
หรือปัญหาสุขภาพ
ของเจ้าหน้าท่ีรพ.
หาดส าราญฯ 
๒. เพื่อเฝูาระวัง
ภาวะสุขภาพของ
เจ้าหน้าท่ีรพ.หาด
ส าราญฯ 
๓. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
รพ.หาดส าราญฯ ท่ีมี 
ภาวะสุขภาพผิดปกติ
ได้รับการรักษาอย่าง
ถูก ต้องและต่อเนื่อง 

1.การตรวจทางอา
ชีวเวชศาสตร์ 
ได้แก่ 
- การทดสอบ
สมรรถภาพปอด  
- การทดสอบ
สมรรถภาพการได้
ยิน  
- การทดสอบ
สมรรถภาพการ
มองเห็น 
2.การรายงานผล
การตรวจและการ
ติดตามการรักษา 
 

1. จ านวนเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีมีปัญหาด้าน
สุขภาพ 
2. จ านวนเจ้าหน้าท่ี
ท่ีมีความเส่ียงได้รับ
การตรวจทางอาชีว
เวชศาสตร์ 
3. จ านวนเจ้าหน้าท่ี
ท่ีมีภาวะสุขภาพ
ผิดปกติได้รับการ
รักษาอย่างถูกต้อง 

- เจ้าหน้าท่ีท่ี
มีความเส่ียง
ในการ
ปฏิบัติงาน 
รพ.หาด
ส าราญฯ  

เงินบ ารุง รพ.
หาดส าราญ 
จ านวน 
5,000 บาท 
  

ม.ค.65 ก.ย.65 กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม 

นางสาวฑิฆัมพร 
สองพัง 
082-4322326 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1  :  ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อลดอัตราปุวยด้วยโรคติดต่อท่ีเป็นปัญหา  แผนงาน : การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

ตัวชี้วัด : อัตราความส าเร็จของการรักษาในผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ทุกประเภท≥ร้อยละ๘๕  

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

ประชากร
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์  หรือ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ
ความส าคัญ

* 

ชื่อผู้ประสานงาน 

แผนเฝูาระวังปูองกัน
วัณโรค อ าเภอ 
หาดส าราญ ปี 2565
กิจกรรม 
- คัดกรองและให้
ความรู้แก่ 6 กลุ่มเส่ียง 
1. บุคลากรทางการแพทย์ 
2. ผู้ปุวย DM 
3. ผู้สูงอายุ 65 ปีข้ึนไป
ท่ีมีโรคร่วม COPD 
4. ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
5. แรงงานต่างด้าว 
6. ผู้ปุวย HIV 

ประชาชนกลุ่มเส่ียง
ในเขตอ าเภอหาด
ส าราญ 

 

- ผู้มีอาการสงสัยว่าเป็นวัณ
โรคได้รับการค้นหา คัด
กรอง วินิจฉัยและการรักษา
ต้ังแต่ระยะเริ่มแรก 

 

 

ประชาชน
กลุ่มเส่ียงใน
เขตอ าเภอ
หาดส าราญ                                     
ร้อยละ 100 

 

 

 

 

เงินบ ารุง 
รพ.หาด
ส าราญ
จ านวน 
2,000 บาท 

ต.ต. – ก.ย. 2565 1 น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 



          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565                                                        (ต่อ) 

ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 
 

กลยุทธ์ที่ 1  :  ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อลดอัตราปุวยด้วยโรคติดต่อท่ีเป็นปัญหา  แผนงาน : การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

ตัวชี้วัด : อัตราความส าเร็จของการรักษาในผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ทุกประเภท≥ร้อยละ๘๕  

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นที่ด าเนนิการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์  หรือ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ
ความส าคัญ

* 

ชื่อผู้ประสานงาน 

กิจกรรม 
- การพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
งานวัณโรคในระดับ 
รพ.สต. 
- การให้ความรู้ใน
เรื่องโรควัณโรค และ
การพัฒนาศักยภาพ 
อสม.และญาติผู้ปุวย
ในการดูแลตนเองของ
ผู้ปุวยวัณโรค 

- เจ้าหน้าท่ี 
ทุก รพ.สต. 
- แกนน า อสม. 
หมู่บ้าน 

 

 

 

- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน
ได้รับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ 
 
- ผู้ปุวยวัณโรคได้รับการ
ก ากับกินยาและเย่ียมบ้าน
โดยเจ้าหน้าท่ี/ อสม. ร้อย
ละ 100 
 

 

 

 

 

 ต.ต. – ก.ย. 2565 1 น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 

  

 



                                                           แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565                                                        (ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
กลยุทธ์ที่ 1  :  ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อลดอัตราปุวยด้วยโรคติดต่อท่ีเป็นปัญหา  แผนงาน : การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

ตัวชี้วัด : อัตราความส าเร็จของการรักษาในผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ทุกประเภท≥ร้อยละ๘๕  

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นที่ด าเนนิการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์  หรือ 
เป้าหมาย 

งบประมา
ณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ
ความส าคัญ

* 

ชื่อผู้ประสานงาน 

กิจกรรม 
- การประชุม DOT 
MEETING ทุกไตร
มาส 
 
 
- การติดตาม ลงเยี่ยม
บ้านทุกวันศุกร์ 

- ทีม สหวิชาชีพ 
 
 
 
 

 
- ผู้ปุวยวัณโรค
ท้ังหมดใน อ าเภอ
หาดส าราญ 

- ผู้ปุวยวัณโรคได้รับการ
รักษาส าเร็จ  

 
 
 
 

- ผู้ปุวยวัณโรคทุกรายได้รับ
การลงเย่ียมบ้านโดยทีมสห
วิชาชีพ 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

 ต.ต. – ก.ย. 2565 1 น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 

  

  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 

กลยุทธ์ที่ 1  :  ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อปูองกันและควบคุมโรค ลดอัตราปุวย/ตาย โดยการมีส่วนร่วม  แผนงาน : การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัด : ลดอัตราปุวย/ตาย ด้วยโรคติดต่อท่ีเป็นปัญหาส าคัญ 

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

ประชากร
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์  หรือ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ
ความส าคัญ

* 

ชื่อผู้ประสานงาน 

โครงการส่งเสริมความรู้
ในการเฝูาระวังและ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในชุมชน  
- อบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการปูองกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 
- สร้างภาคีเครือข่ายใน
การด าเนินงานโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 

-อสม. 22 หมู่บ้าน 

-ผู้น าชุมชน 22 คน 

-เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 
5 คน 

-ครู 11 โรงเรียน 

-ประชาชน 

 

 

- ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรค
พิษสุนัขบ้า 
- มีภาคีเครือข่ายการเฝูา
ระวังโรคทุกภาคส่วน 

 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 100 เงินบ ารุง  
รพ.สต./
กองทุนต าบล 
จ านวน 
19,050 บาท 

 
 
 
 
 
 

 ต.ค. – ก.ย. 2565 1 น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 

 หมายเหตุ : ระดับความส าคัญ*  1.เป็นนโยบายระดับต่างๆ   2. เป็นปัญหาของพืน้ที ่ 3.เปน็งานประจ า   4.ต้องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   5.เป็นงานประจ า 
(นอกแผนยุทธศาสตร์) 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อลดอัตราปุวยด้วยโรคติดต่อท่ีเป็นปัญหาส าคัญ     
แผนงาน : การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัด : อัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ≥ ร้อยละ 25  เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี    
  

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

ประชากร
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์  
หรือ 

เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ
ความส าคัญ* 

ชื่อผู้ประสานงาน 

โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
ปีงบประมาณ 2565 
 
 
กิจกรรมที่ 1 
จัดซื้อเคมีภัณฑ์ท่ีใช้
ในการปูองกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

พื้นท่ีอ าเภอ 
หาดส าราญจ านวน  

22 หมู่บ้าน 

- อัตราปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง เมื่อ
เทียบกับค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี 
 
 
 
 
- มีเวชภัณฑ์ในการปูองกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
อย่างเพียง 
 
 

22 หมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

มี 

  

 

งบเงินบ ารุง 
รพ./เงนิ
บ ารุง รพ.

สต./กองทุน
ต าบล รวม
258,900 

บาท 
 

 

เงินบ ารุง 
รพ.

200,000 
บาท 

ต.ค. – ก.ย. 2565 

 

 
 

 

 

ต.ค. – ธ.ค. 2564 

2. เป็นปัญหา
ของพื้นท่ี   

น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 



                         แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565                                                             (ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อลดอัตราปุวยด้วยโรคติดต่อท่ีเป็นปัญหาส าคัญ    แผนงาน : การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัด : อัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ≥ ร้อยละ 25  เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี    
 

 โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

ประชากร
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์  
หรือ 

เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ  

(ระบุเดือน) 

ระดับ
ความส าคัญ* 

ชื่อผู้ประสานงาน 

กิจกรรมที่ 2 
เฝูาระวังและปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์
พร้อมกันท้ังเครือข่าย 
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
1. มี.ค. 2565 
2. มิ.ย. 2565 
3. ก.ย. 2565 
- ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายทุกวันศุกร์ 
 

ชุมชน/หมู่บ้าน/
หน่วยงาน
ราชการ 

- ค่า HI, CI ลดลงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
- จ านวนผู้ปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง  
- มีปูายประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 

- HI ไม่เกิน 
5, CI = 0 
- ร้อยละ 15 

 

- ม.ีค. – ก.ย. 2565 2. เป็นปัญหา
ของพื้นท่ี   

น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 

         



       แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565                                                          

ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1  :  ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อลดอัตราปุวยด้วยโรคติดต่อท่ีเป็นปัญหา  แผนงาน : การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 90 ของประชาชนได้รับบริการวคัซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565 

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

ประชากร
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์  
หรือ 

เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ
ความส าคัญ

* 

ชื่อผู้ประสานงาน 

แผนการรณรงค์
ให้บริการวัคซีน 
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
อ าเภอหาดส าราญ 
ประจ าปี 2565 
กิจกรรม 
- ประชุมช้ีแจงแนว
ทางการให้บริการวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
ปี 2565 แก่  เจ้าหน้าท่ี 

 

 

 

 

- เจ้าหน้าท่ี 
รพ.,รพ.สต.,สสอ. 

 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าท่ี มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการ
ให้บริการวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ตามฤดูกาลปี 
2565 อย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 

 
 

- งบเงินบ ารุง  
รพ.หาดส าราญฯ.
จ านวน 5,500 
บาท 

ตค. – ธค. 2564 1 น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 

 หมายเหตุ : ระดับความส าคัญ*  1.เป็นนโยบายระดับต่างๆ   2. เป็นปัญหาของพืน้ที ่ 3.เปน็งานประจ า   4.ต้องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   5.เป็นงานประจ า   



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้และมีพฤติกรรมการควบคุมโรคอย่างเหมาะสม และสามารถชะลอการลดลงของค่า eGFR ได้ตามเปูาหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง ท่ีเป็น CKD 3-4 ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเปูาหมาย 

  
โครงการ/กิจกรรม

หลัก 
วัตถุประสงค์ ประชากร/

เป้าหมาย/
พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน/
เจ้าภาพหลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/
เบอร์โทร/ 
E-mail เดือนที่

เร่ิม 
เดือนที่
สิ้นสุด 

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
พฤติกรรมการควบคุม
ภาวะการเสื่อมของไต 
   - แจ้งสถานะของ
ผู้ปุวยก่อนและหลังเข้า
ร่วมโครงการ 
   - ให้ความรู้เรื่องโรค
และการปฏิบัติตัว/การ
ใช้อย่างเหมาะสม 
 
 

1. เพื่อให้ผู้ปุวย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ท่ีเป็น CKD 
3 - 4 มีความรู้และมี
พฤติกรรมการ
ควบคุมโรคอย่าง
เหมาะสม 
2. เพื่อให้ผู้ปุวย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ท่ีเป็น CKD 
3 - 4 ชะลอการ
ลดลงของค่า eGFR  
 

ผู้ปุวย
เบาหวาน 
และ/หรือ 
ความดันโลหิต
สูง สัญชาติ
ไทย CKD 3-4 
ท่ีมารับบริการ
ท่ีรพ.หาด
ส าราญฯ 

1. กลุ่มเปูาหมาย
มีความรู้และมี
พฤติกรรมการ
ควบคุมโรคอย่าง
เหมาะสม 
2. ผู้ปุวย
เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ท่ีเป็น 
CKD 3 - 4 ชะลอ
การลดลงของค่า 
eGFR 
 

 
 
 
 
 
 มากกว่า 
ร้อยละ 50 

เงินบ ารุง รพ.
หาดส าราญ
จ านวน  
3,800 บาท 

มีนาคม 
2565 

มิถุนายน 
2565 

รพ.หาดส าราญ น.ส.พิไลลักษณ์   
เจริญฤทธิ์  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 

กลยุทธ์ที่ 2  : การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางด้านกายภาพบ าบัดท่ีได้มาตรฐาน และใช้บริการใกล้บ้านใกล้ใจ 
แผนงาน : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ปุวย IMC ได้รับบริการทางด้านงานกายภาพบ าบัด 

โครงการ/กิจกรรมหลัก ประชากร
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ประชากร
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เกณฑ์  หรือ 
เป้าหมาย 

งบประมา
ณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ
ความส าคัญ

* 

ชื่อผู้ประสานงาน 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการดูแล
บ าบัดฟื้นฟูสภาพผู้ปุวย 
IMC และผู้ปุวยติดเตียง 

-อบรมการดูแลฟื้นฟูทาง
กายภาพบ าบัด ในผู้ปุวย 
IMC และผู้ปุวยติดเตียง 

-ออกให้บริการผู้ปุวย 
IMC ในเขตอ าเภอหาด
ส าราญ 

1.เพื่อให้ผู้ปุวย
และญาติ ได้รับ
ความรู้และน า
ความรู้ท่ีได้ไปใช้
ในการดูแล
สุขภาพ 
 
2.ผู้ปุวย IMC 
ได้รับการฟื้นฟู
ต่อเนื่องร่วมกับ
รพ.สต และ อสม. 
 
 

-อาสาสมัคร
ดูแลผู้ปุวยติด
เตียง 
-ผู้ปุวยและ/
หรือญาติผู้ปุวย 
IMC และผู้ปุวย
ติดเตียง 

 

1. ผู้ปุวย IMC มี
ระดับ คะแนน BI 
เพิ่มข้ึนอย่างน้อย 
1 ระดับ  

ร้อยละ 60 

 

 

 

- ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

 

1 

 

 

น.ส. สิริกาญจน์ ด าทอง 
098 – 2596951 
น.ส. ปณิตา ยารัตน์  
091-3216628 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
 

กลยุทธ์ที่ 2  : การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน และใช้บริการใกล้บ้านใกล้ใจ 
แผนงาน : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน 

โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นที่ด าเนนิการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์  หรือ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ระบุเดือน) 

ระดับ
ความส าคัญ

* 

ชื่อผู้ประสานงาน 

โครงการการ
จัดบริการด้าน
การแพทย์แผนไทย
อ าเภอหาดส าราญ   
ปี 2565 
 

1.เพื่อให้รพ./รพ.สต. 
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐานการนวดไทย
ของกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 
2.ประชาชนได้เข้าถึง
การบริการทาง
การแพทย์แผนไทย 
และมีความพึงพอใจใน
มาตรฐานการนวดไทย 

1. รพ./รพ.สต.อีก 2 แห่ง 
มีการเปิดบริการงาน
แพทย์แผนไทย และผ่าน
เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน
การนวดไทยของกรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 
2.ประชาชนได้เข้าถึงการ
บริการทางการแพทย์แผน
ไทย และมีความพึงพอใจ
ในมาตรฐานการนวดไทย 
 

ร้อยละ 100 

 

 

 

 

ร้อยละ 80 

10,000 ต.ค.64 - ก.ย. 65 

 

 

 

 

ต.ค.64 - ก.ย. 65 

1 

 

 

 

 

 

นส.จันทร์ทิพย์ สุวรรณมาศ 
087-0639803 



โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นที่ด าเนนิการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์  หรือ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ
ความส าคัญ

* 

ชื่อผู้ประสานงาน 

โครงการดูแลเท้า
ผู้ปุวยเท้าชาจาก
โรคเบาหวานด้วย
ศาสตร์การแพทย์
แผนไทย 

1. เพื่อให้ผู้ปุวย/ญาติ
ผู้ปุวยท่ีมีอาการชาเท้า
จากโรคเบาหวาน 
ได้รับความรู้และน า
ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการ
ดูแลสุขภาพ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้และ
วิธีการท่ีได้ไปใช้ในการ
ดูแลเท้า 
 
2. อาการชาเท้าของผู้ปุวย
เบาหวานท่ีเข้าร่วม
โครงการลดลง 1 ระดับ  
 

ร้อยละ 80 

 

 
 

ร้อยละ 60 

10,000 มีนาคม 65 2/3 นส.จันทร์ทิพย์ สุวรรณมาศ 
087-0639803 

โครงการดูแล
สุขภาพด้วยการ
ออกก าลังกายด้วย
ศาสตร์มณีเวช 
และฤๅษีดัดตน 

 

1. เพื่อให้ อสม. มี
ความรู้ในการดูแล
ตนเอง และสามารถ
แนะน าวิธีการออก
ก าลังกายให้กับผู้ปุวย
ในการดูแล 
 

 

 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

ร้อยละ 80 10,000 มิถุนายน 65 3 นส.จันทร์ทิพย์ สุวรรณมาศ 
087-0639803 



โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นที่ด าเนนิการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์  หรือ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ
ความส าคัญ

* 

ชื่อผู้ประสานงาน 

โครงการพัฒนา
มารดาหลังคลอด
ด้วยกระบวนการ
แพทย์แผนไทย
อ าเภอหาดส าราญ 
ปี 2565 

 

1.เพื่อให้มารดาหลัง
คลอดได้รับการดูแล
ตามกระบวนการ
แพทย์แผนไทย 
๒.เพื่อส่งเสริมให้มีผู้มา
รับบริการมารดาหลัง
คลอดเพิ่มข้ึน 
 

1.มารดาหลังคลอดทุกคน
ในอ าเภอหาดส าราญ 
ได้รับการดูแลตาม
กระบวนการแพทย์แผน
ไทยครบตามองค์ประกอบ
กิจกรรม 
๒.มารดาหลังคลอดเข้ารับ
บริการด้วยกระบวนการ
แพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 

 

 

 
ร้อยละ 50 

10,000 ต.ค.64 - ก.ย. 65 

 

2/3 นส.จันทร์ทิพย์ สุวรรณมาศ 
087-0639803 

หมายเหตุ: ระดับความส าคัญ*  1.เป็นนโยบายระดับต่างๆ2.เป็นปัญหาของพื้นที ่ 3.เป็นงานประจ า   4.ต้องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   5.เป็นงานประจ า   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
กลยุทธ์ที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อสร้างการเรียนรู้และเติบโตขององค์กร   แผนงาน : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : ร้อยของหน่วยงานท่ีมีผลงาน /นวัตกรรม/ผลงานวิชาการ ประจ าปี  
 

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน/
เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail 
เดือนที่

เร่ิม 
เดือนที่
สิ้นสุด 

แผนงาน/โครงการ 
การด าเนินการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์
ระบบสุขภาพ
เครือข่ายบริการ  
ปี 2565 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีใน
การจัดท า
แผนงาน 
แผนปฏิบัติ
การ ท่ี
สอดคล้องกับ
ปัญหา
สาธารณสุขใน
พื้นท่ี 

เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง 
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอ
หาดส าราญ 
จ านวน 
30 คน 

1. เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องมี
ความรู้และ
ทักษะในการ
จัดท าแผนงาน 
แผนปฏิบัติการ 
2.หน่วยงาน  
มีแผนงาน 
แผนปฏิบัติการ 

เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
1 ชุด/แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

งบเงินบ ารุง รพ.
หาดส าราญฯ 
จ านวน  
60,000 บาท 

  ธค.64   ธค.64  สสอ. 
หาดส าราญ 

นายอภิชาต  
เพ็ชร์ประสิทธิ์ 



 


