
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม ป้องกันและคุ้มครองสุขภาพเปน็เลิศ (PP&P Excellence) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง,โรคเบาหวาน และมีความรู้ในการคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้เครื่องวัดความดันโลหิตและ
เครื่องเจาะน ้าตาล ได้อย่างถูกต้องแม่นย้า 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรูเ้รื่องโรคความดันโลหิตสูง,โรคเบาหวาน และมีความรู้ในการคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้เครื่องวัดความดันโลหิตและ
เครื่องเจาะน ้าตาล ได้อย่างถูกต้องแม่นย้า 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/

พื้นที่
ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการส่งเสริมความรู้และ
เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
กิจกรรมที่ 1. อบรมให้ความรู้
เรื่องโรคความดันโลหิตสูง
,โรคเบาหวาน และความรู้ในการ
คัดกรองโรคแก่อสม. 
กิจกรรมที่ 2. ฟ้ืนฟูทักษะ อสม.
ในการใช้เครื่องวัดความดันโลหิต
และเครื่องเจาะน ้าตาล 
กิจกรรมที่ 3. จัดซื อเครื่องวัด
ความดันโลหิตและเครื่องเจาะ
น ้าตาล 

1. เพ่ือให้อสม.มี 
ความรู้โรคความ
ดันโลหิตสูง
,โรคเบาหวาน 
และความรู้ใน
การคัดกรองโรค 
2. เพ่ือฟ้ืนฟู
และพัฒนา
ทักษะ และ
ศักยภาพ อสม.
ในการใช้
เครื่องวัดความ
ดันโลหิตและ
เครื่องเจาะ
น ้าตาล 

อสม.ในเขต
พื นที่อ้าเภอ
หาดส้าราญ 

1. กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้เรื่องโรค
ความดันโลหิตสูง
,โรคเบาหวาน และมี
ความรู้ในการคัด
กรองโรค  
ได้อย่างถูกต้อง 
2. กลุ่มเป้าหมาย
สามารถใช้เครื่อง วัด
ความดันโลหิตและ
เครื่องเจาะน ้าตาล 
ได้อย่างถูกต้อง
แม่นย้า 
 

ร้อยละ 100 ของ 
อสม. ของหน่วย
บริการ มีความรู้และ
สามารถใช้เครื่องวัด
ความดันโลหิตและ
เครื่องเจาะน ้าตาล 
ได้อย่างถูกต้อง
แม่นย้าทุกคน 

งบกองทุน
ต้าบล / เงิน
บ้ารุงรพ.สต.
จ้านวน 
176,000   
บาท 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖3 

มนีาคม 
๒๕๖3 

รพ.สต./
รพ. 

น.ส.วนิดา  รัตนสุรการย์  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม ป้องกันและคุ้มครองสุขภาพเปน็เลิศ (PP&P Excellence) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์และโทษของการบรโิภคเกลือ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเกลือในครัวเรือนอย่างเหมาะสม  
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรูค้วามเข้าใจถึงประโยชน์และโทษของการบรโิภคเกลือ และร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเกลือใน
ครัวเรือนอย่างเหมาะสม 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่เริ่ม เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการส่งเสริมความรู้
และเฝ้าระวังการบริโภค
เกลือในประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคความดันโลหิต
สูง 
กิจกรรมที่ 1. ส่งเสริม
ความรู้เก่ียวกับการเฝ้า
ระวังและป้องกันโรคความ
ดันโลหิตสูง  
กิจกรรมที่ 2. การเฝ้า
ระวังโดยการสุ่มตรวจ
เกลือโซเดียมในอาหาร 
กิจกรรมที่ 3. จัดซื อ
เครื่องวัดความเค็มใน
อาหาร 

1. เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจถึง
ประโยชน์และ
โทษของการ
บริโภคเกลือ 
2. เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมาย
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการ
บริโภคเกลือใน
ครัวเรือนอย่าง
เหมาะสม 

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคความ
ดันโลหิตสูง ใน
เขตพื นที่อ้าเภอ
หาดส้าราญ 

1. กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความ
เข้าใจถึงประโยชน์
และโทษของการ
บริโภคเกลือ 
2. กลุ่มเป้าหมาย
มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการ
บริโภคเกลือใน
ครัวเรือนอย่าง
เหมาะสม 

1.ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
ถึงประโยชน์และ
โทษของการบรโิภค
เกลือ 
2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการ
บริโภคเกลือใน
ครัวเรือนอย่าง
เหมาะสม 
3.อัตราการเกิด
ผู้ป่วยความดันโลหิต
สูงรายใหม่จากกลุ่ม
เสี่ยงลดลง 

งบกองทุน
ต้าบล / เงิน
บ้ารุงรพ.สต.
จ้านวน 
16,500   
บาท 

มีนาคม 
๒๕๖3 

มิถุนายน 
๒๕๖3 

รพ.สต./
รพ. 

น.ส.วนิดา  รัตนสุรการย์  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม ป้องกันและคุ้มครองสุขภาพเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถออกก้าลังกาย ด้วยคีตมวยไทยได้ และมีชมรมออกก้าลังกายในชุมชน 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : มีกลุ่มชมรมออกก้าลงักายอย่างต่อเน่ือง ในชุมชน อย่างน้อย 1 ชมรม  

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/เป้าหมาย/
พื้นที่ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน/
เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/
เบอร์โทร/ 
E-mail เดือนที่

เริ่ม 
เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมก าลังกาย
ของประชาชนอย่างถูกวิธี
และมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่ 1. ส่งเสริมความรู้
การออกก้าลังกายในชุมชน 
กิจกรรมที่ 2. เข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์สง่เสริมการ
ออกก้าลังกายแบบคีตมวย
ไทยของอ.หาดส้าราญ  
กิจกรรมที่ 3. มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้ชมรม/กลุ่มออก
ก้าลังกายมีการออกก้าลังกาย
อย่างต่อเน่ืองในชุมชน 
กิจกรรมที่ 4. จัดซื อวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่จ้าเป็นส้าหรับการ
ออกก้าลังกาย 

1. เพ่ือให้ชมรม/
กลุ่มออกก้าลังกาย
มีความรู้ในการ
ออกก้าลังกาย
อย่างถูกวิธี  
2. สนับสนุนให้
กลุ่มชมรมมี
กิจกรรมส่งเสริม
การออกก้าลังกาย
อย่างต่อเน่ือง 

ชมรม/กลุ่มออกก้าลงั
กายของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบล
......และประชาชน
ทั่วไป จ้านวน ........ 
คน 

1. กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ในการออก
ก้าลังกาย 
2. กลุ่มชมรมออก
ก้าลังกายมีกิจกรรม
ส่งเสริมการออก
ก้าลังกายอย่าง
ต่อเน่ือง 

มีกลุ่มชมรมออก
ก้าลังกายอย่าง
ต่อเน่ือง ในชุมชน 
อย่างน้อย 1 
ชมรม 

งบกองทุน
ต้าบล / เงิน
บ้ารุงรพ.สต.
จ้านวน 
40,000   
บาท 

เมษายน 
๒๕๖3 

สิงหาคม 
๒๕๖3 

รพ.สต./รพ. นายอภิชาติ  เพ็ชร์
ประสิทธ์ิ  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม ป้องกันและคุ้มครองสุขภาพเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ลดและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น      
ตัวชี้วัด : วัยรุ่นและเยาวชน สมาชิกชมรม to be number one ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ประชากร
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้ความ
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน/ 
เจ้าภาพหลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน 
เบอร์โทร/ 
E-mail 

เดือน 
ที่เริ่ม 

เดือน 
ที่สิ้นสุด 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ     
ในกลุ่มประชาชนที่เป็น
สมาชิกชมรม to be 
number one อ าเภอ
หาดส าราญ 
ปีงบประมาณ 2563 

๑. เพ่ือให้วัยรุ่นได้
มีกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันโรคโดย
รูปแบบกิจกรรม
เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจของสมาชิก
TO BE NUMBER 
ONE ในกลุ่มวัยรุ่น
และประชาชน
อ้าเภอหาดส้าราญ 
 ๒. เพ่ือให้วัยรุ่นมี
ความรู้และ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านต่าง 
ๆ ให้เหมาะสม 
 

จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จ้านวน 
๖๐๐ คน 
ประกอบด้วย 
  
๑. ประชาชนใน
อ้าเภอหาดส้าราญ   จ้านวน  ๕๕๐  คน  
- กลุ่มวัยเยาวชน  
(กลุ่มอายุ๖–๒๔ปี)  จ้านวน ๔๕๐ คน 
- กลุ่มวัย
ประชาชนทั่วไป 
(อายุ ๒๔ปีขึ นไป ) จ้านวน ๑๐๐ คน 
๒. เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข และ
คณะท้างานที่
เก่ียวข้องระดับ
อ้าเภอและระดับ
ต้าบล 

ร้อยละ 10๐ ของวัยรุ่น
และเยาวชน สมาชิก
ชมรม to be number 
one ได้รับการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม 

ร้อยละ 100 งบประมาณสง่เสริม
สุขภาพและป้องกัน
โรคเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ้าเภอหาด
ส้าราญ 
เป็นเงิน 20,๐๐๐ 
บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน) 

เมษายน
๒๕๖3 

สิงหาคม 
๒๕๖3 

สสอ.หาด
ส้าราญ 

น.ส.วนิดา  รัตนสุร
การย์ 
084-3069674 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม ป้องกันและคุ้มครองสุขภาพเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เข้าใจ เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการตนเองเมื่อเข้าสู้ช่วงวัยรุ่น มีทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศศึกษา 
และตระหนักถึงความส้าคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภูมิใจในตนเอง 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เข้าใจ เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการตนเองเมื่อเข้าสู้ช่วงวัยรุ่น มีทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศศึกษา 
และตระหนักถึงความส้าคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภูมิใจในตนเอง 
  

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/

พื้นที่
ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยง
าน/

เจ้าภาพ
หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการวัยรุ่น วัยใส รู้ใส่ใจ รัก
อย่างปลอดภัย ปีงบประมาณ 
2563 
1. อบรมให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษา พัฒนาการตนเองเมื่อ
เข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ทักษะในการ
จัดการกับสถานการณ์ที่
เก่ียวข้อง 
 2. สร้างความตระหนักถึง
ความส้าคัญของการเห็นคุณค่า
ในตนเองและสร้างความภูมิใจใน
ตนเอง 

1.เพ่ือให้กลุ่ม เป้าหมายมี
ความรู้ เข้าใจ เรื่อง
เพศศึกษา และพัฒนาการ
ตนเองเมื่อเข้าสู้ช่วงวัยรุ่น 
2. เพ่ือให้กลุ่ม เป้าหมายมี
ความรู้ ทักษะ ในการจัดการ
กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องเพศศึกษา 
3. เพ่ือให้กลุ่ม เป้าหมาย
ตระหนักถึงความส้าคัญของ
การเห็นคุณค่าในตนเองและ
สร้างความภูมิใจในตนเอง 

เด็กนักเรียน
ระดับชั น
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
โรงเรียนบ้าน
นาทะเล 

1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
เข้าใจ เรื่องเพศศึกษา 
และพัฒนาการตนเองเมื่อ
เข้าสู้ช่วงวัยรุ่น 
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ทักษะในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องเพศศึกษา 
3. กลุ่มเป้าหมายตระหนัก
ถึงความส้าคัญของการ
เห็นคุณค่าในตนเองและ
สร้างความภูมิใจในตนเอง 

ร้อยละ 80  
 

เงินบ้ารุง 
รพ.สต. 
จ้านวน 
7,000  
บาท 

เมษายน 
๒๕๖3 

มิถุนายน 
๒๕๖3 

รพ.สต./
รพ. 

น.ส.วนิดา  รัตนสุรการย์ 

 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม ป้องกันและคุ้มครองสุขภาพเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพ่ือให้ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปรุงอาหารของศพด. มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก เก่ียวกับภาวะโภชนาการส้าหรับเด็กปฐมวัย และเพ่ือส่งเสริมภาวะโภชนาการ
เด็กปฐมวัยให้สมวัย 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : ร้อยละของผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปรุงอาหารของศพด. มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก เก่ียวกับภาวะโภชนาการส้าหรับเด็กปฐมวัย และร้อยละของเด็กปฐมวัยใน
ศพด.มีภาวะโภชนาการสมวัย  
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/

พื้นที่
ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยง
าน/

เจ้าภาพ
หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการสง่เสริมโภชนาการ
อาหารส้าหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ปีงบประมาณ 2563 

1.เพ่ือให้ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปรุงอาหารของ
ศพด. มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับภาวะโภชนาการ
ส้าหรับเด็กปฐมวัย 
2. เพ่ือให้ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปรุงอาหารของ
ศพด. มีความตระหนักถึง
ภาวะโภชนาการส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
3. เพ่ือส่งเสริมภาวะ
โภชนาการเด็กปฐมวัยให้
สมวัย 

ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้
ปรุงอาหาร
ของศพด. 

1. ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแล
เด็ก ผู้ปรุงอาหารของ
ศพด. มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับภาวะโภชนาการ
ส้าหรับเด็กปฐมวัย 
2. ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแล
เด็ก ผู้ปรุงอาหารของ
ศพด. มีความตระหนักถึง
ภาวะโภชนาการส้าหรับ
เด็กปฐมวัย 
3. เด็กปฐมวัยในศพด.มี
ภาวะโภชนาการสมวัย 

ร้อยละ 80  
 

งบกองทุน
ต้าบล / เงิน
บ้ารุงรพ.สต.
จ้านวน    
6,000 
บาท 

เมษายน 
๒๕๖3 

มิถุนายน 
๒๕๖3 

รพ.สต./
รพ. 

น.ส.วนิดา  รัตนสุรการย์ 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม ป้องกันและคุ้มครองสุขภาพเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ :  
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/

พื้นที่
ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยง
าน/

เจ้าภาพ
หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการจัดซื อชุดเครื่องชั่ง 
น ้าหนัก และที่วัดส่วนสูง ท่ีได้
มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2563 

เพ่ือจัดให้มีเครื่องมือการเฝ้า
ระวังทางโภชนาการ ใน
ชุมชนอย่างเพียงพอและได้
มาตรฐาน 

ชุมชนในพื นที่
รพ.สต. 

ชุมชน มีชุดเครื่องชั่ง 
น ้าหนัก และที่วัด
ส่วนสูง ท่ีได้มาตรฐาน 
อย่างน้อยหมู่บ้านละ 
1 ชุด 

ร้อยละ 100 เงินบ้ารุงรพ.สต.
จ้านวน 
20,000   บาท 

มกราคม 
๒๕๖3 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖3 

รพ.สต. น.ส.วนิดา  รัตนสุรการย์ 

 



   

                                                   
                                                               แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563                                             

 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 

กลยุทธ์ที่ ...1...... : ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ..... แผนงานที่....1... : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)          
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยและพัฒนาการสมวัย   
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : อัตรามารดาตายไม่เกิน 15  ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก ประชากรเป้าหมาย/
พื้นที่ด าเนนิการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์       
หรือ เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ระบุเดือน) 

ระดับ
ความส าคัญ* 

ชื่อผู้ประสานงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพแก่
บุคลากรงานอนามัยแม่และเด็ก ใน
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาด
ส าราญ 

 

บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องใน
งานอนามัยแม่และเด็ก
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอหาด
ส าราญ 

สถานบริการใน
เครือข่ายบริการ
อ าเภอหาดส าราญมี
การพัฒนาบริการ
ส่งเสริมสุขภาพแม่
เด็กได้ตามมาตรฐาน  
มีระบบการส่งต่อท่ี
เหมาะสม    

1. กลุ่มเป้าหมาย  
มีความรู้และ
ทักษะ มากกว่า
ร้อยละ 80  
2. เครือข่าย
บริการสุขภาพอ า
หาดส าราญได้รับ
การประเมินผ่าน
เกณฑ์ ANC 

คุณภาพ 

งบเงินบ ารุง รพ. 
15,000บาท 

ม.ค. – ส.ค.63 1 , 3 จันทมณี  ดิเส็ม  
085-1550017 

 

 

 

 

 



   

                                                               แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563                                                
 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 
 

กลยุทธ์ที่ ...1...... : ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ..... แผนงานที่....1... : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)          
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อลดและป้องกันภาวะซีดในหญิงต้ังครรภ ์
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก โฟลิก 

โครงการ/กิจกรรมหลัก ประชากรเป้าหมาย/
พื้นที่ด าเนนิการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์  หรือ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ระบุเดือน) 

ระดับ
ความส าคัญ* 

ชื่อผู้ประสานงาน 

โครงการป้องกันและแก้ไข้ปัญหา
การตั้งครรภ์มีภาวะซีด เครือข่าย
อ าเภอหาดส าราญ 

กลุ่มหญิงต้ังครรภ์
เครือข่ายอ าเภอหาด
ส าราญ 
- หญิงต้ังครรภ์ท่ีมารับ
บริการ รพ. หาด
ส าราญ 
-หญิงต้ังครรภ์ ใน
เครือข่ายบริการหาด
ส าราญ 

กลุ่มหญิงต้ังครรภ์มี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการป้องกัน
ภาวะซีดในหญิง
ต้ังครรภ์ 

ร้อยละ 80 งบเงินบ ารุง 
รพ. 15,000
บาท 

ม.ค. – ต.ค.
63 

2 จันทมณี  ดิเส็ม  
085-1550017 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ชื่อหน่วยงาน    เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ  

 
ชื่อกลยุทธ์ที่  ๑ : ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา        แผนงาน : ป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้า 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการการตรวจคัด
กรองภาวะแทรกซ้อน
ทางตา 

1. เพ่ือให้ผู้ป่วย
เบาหวานได้รับ
การตรวจคัด
กรอง
ภาวะแทรกซ้อน
ทางตา 

1.ผู้ป่วยเบาหวาน 
ในอ าเภอหาด
ส าราญ 

1. ผู้ป่วยเบาหวาน
ได้รับการตรวจคัด
กรอง
ภาวะแทรกซ้อน
ทางตา 

1.ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ป่วย
เบาหวานได้รับ
การตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน
ทางตา 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 บาท 
(สี่พันหกร้อย
บาทถ้วน) 

1 ต.ค.
๒๕๖2 

30 พ.ย.
๒๕๖2 

NCDs พิไลลักษณ์ เจริญฤทธ์ิ 
Email : Jaychou_๗๗๗ 
@hotmail.com 

 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ชื่อหน่วยงาน    เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ  

 
ชื่อกลยุทธ์ที่  ๒ : การบริการเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพ่ือพัฒนาทักษะการดูแลตนเองในการดูแลตนเองการใช้ยาฉีดอินซูลินแก่ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ดูแล  แผนงาน : พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและผู้ดูแลมีความรู้และทักษะในการฉีดยาอินซูลินที่ถูกต้อง 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการพัฒนาทักษะใน
การดูแลตนเองและ
ผู้ดูแลของผู้ป่วย
เบาหวานที่ได้รับการฉีด
อินซูลิน 

1. เพ่ือพัฒนา
ทักษะการดูแล
ตนเองในการ
การใช้ยาฉีด
อินซูลินแก่ผู้ป่วย
เบาหวาน และ
ผู้ดูแล 

1.ผู้ป่วยเบาหวานที่
ใช้ยาฉีดอินซูลิน ใน
อ าเภอหาดส าราญ 

1. ผู้ป่วยเบาหวาน
หรือผู้ดูแลที่ใช้ยา
ฉีดอินซูลินมี
ความรู้ทักษะที่
ถูกต้องเหมาะสม 

1.ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ป่วย
เบาหวานและ
ผู้ดูแลมีความรู้
และทักษะในการ
ฉีดยาอินซูลินที่
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๙๐๐ บาท 
(สามพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน) 

มีนาคม 
๒๕๖3 

เมษายน 
๒๕๖3 

NCDs พิไลลักษณ์ เจริญฤทธ์ิ 
Email : Jaychou_๗๗๗ 
@hotmail.com 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ชื่อหน่วยงาน    เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ  

 
ชื่อกลยุทธ์ที่  ๒ : การบริการเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถตระหนักและจัดการตนเองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือควบคุมความดันโลหิต  แผนงาน : พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ :  ร้อยละของสามารถตระหนักและจัดการตนเองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือควบคุมความดันโลหิต 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการการจัดการ
ตนเองในผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง 

1. เพ่ือให้ผู้ป่วย
สามารถ
ตระหนักและ
จัดการตนเอง
โดยการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือ
ควบคุมระดับ
ความดันโลหิต 

1. ผู้ป่วยความดัน
โลหิตที่ควบคุมไม่ได้
ของอ าเภอหาด
ส าราญ 

1. ผู้ป่วยสามารถ
ตระหนักและ
จัดการตนเองโดย
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือ
ควบคุมความดัน
โลหิตได้อย่าง
เหมาะสม 

1.ร้อยละ ๘๐ 
สามารถตระหนัก
และจัดการตนเอง
โดยการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือ
ควบคุมความดัน
โลหิต 
 
 
 
 

๘,๐๐๐ บาท 
(แปดพันบาท
ถ้วน) 

มิถุนายน 
๒๔๖3 

กรกฎาคม 
๒๕๖3 

NCDs พิไลลักษณ์ เจริญฤทธ์ิ 
Email : Jaychou_๗๗๗ 
@hotmail.com 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ชื่อหน่วยงาน    เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ  

 
ชื่อกลยุทธ์ที่  ๒ : การบริการเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพ่ือให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและ ดูแลรักษาแบบองค์รวม เพ่ือป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งชะลอความเสื่อมของไต 
แผนงาน : พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ :  ร้อยละของเพ่ือให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและ ดูแลรักษาแบบองคร์วม เพ่ือป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งชะลอความเสื่อมของไต 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงที่มีภาวะไต
วายเรื้อรังเครือข่าย
บริการสุขภาพ
โรงพยาบาลหาดส าราญ
เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ 
พรรษา 

1. เพ่ือให้ผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรัง
ได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสม 
2. ผู้ป่วยได้รับ
การดูแลรักษา
แบบองค์รวม 
เพ่ือป้องกันและ
ลด
ภาวะแทรกซ้อน 
รวมทั้งชะลอ
ความเสื่อมของ
ไต 

1.ผู้ป่วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงที่มี
ภาวะไตวายเรื้อรัง
ของอ าเภอหาด
ส าราญ 
 

1.ผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรังได้รับการ
ดูแลอย่าง
เหมาะสม 
2.ได้รับการดูแล
รักษาแบบองค์
รวม เพ่ือป้องกัน
และลด
ภาวะแทรกซ้อน 
รวมทั้งชะลอความ
เสื่อมของไต 

1.ร้อยละ ๘๐ 
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสม 
2. ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการดูแล
รักษาแบบองค์
รวม เพ่ือป้องกัน
และลด
ภาวะแทรกซ้อน 
รวมทั้งชะลอความ
เสื่อมของไต 
 

5,๐๐๐ บาท 
(ห้าพันบาท
ถ้วน) 

มีนาคม 
๒๕๖3 

เมษายน 
๒๕๖3 

NCDs พิไลลักษณ์ เจริญฤทธ์ิ 
Email : Jaychou_๗๗๗ 
@hotmail.com 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ชื่อหน่วยงาน .................ฝ่ายทันตกรรม...โรงพยาบาลหาดส าราญ............................... 

 
ชื่อกลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย           แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : เด็ก  0-๑๒ ปีฟันดีไม่มีผุ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

 โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากแม่และ
เด็ก(สายใยผูกพัน แม่
ลูกฟันดี) อ าเภอหาด
ส าราญ 
 

 1. เพ่ือให้หญิง
ต้ังครรภ์ได้รับ
การตรวจช่อง
ปากและได้รับ
ค าแนะน าเรื่อง
การดูแลช่อง
ปากระหว่าง
ต้ังครรภ ์
 
2.เพ่ือให้หญิง
ต้ังครรภ์ได้รับ 
การรักษาทาง
ทันตกรรมตาม 
ความจ าเป็น 
 
 

 รพ.หาดส าราญ 
และ รพ.สต 
เครือข่าย 

 1.ร้อยละ 70 
ของหญิงต้ังครรภ์
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 
 
 
 
2.ร้อยละ ๕0 
ของหญิง 
ต้ังครรภ์ที่ตรวจ
แล้วมีปัญหา
สุขภาพช่องปาก
ได้รับบริการทาง      
ทันตกรรม 
 

 หญิงต้ังครรภ์ใน
อ าเภอหาดส าราญ 
ที่มาฝากครรภ์ที่
คลินิก(ประมาณ
จ านวน 200 คน) 
 
 
เด็กที่มาฉีดวัคซีน
ที่คลินิกเด็กดี 
(ประมาณจ านวน 
200 คน) 
 
 
 
 
 

  ๒0,000   ต.ค.62   ก.ย.63 ฝ่ายทันตก
รรม  

รพ.หาด
ส าราญ 

 ฝ่ายทันตกรรม รพ.หาด
ส าราญ / 075-208838 
ต่อ 110 



โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

 3.เพ่ือให้เด็ก
ได้รับการตรวจ
ช่องปาก 
ประเมินความ
เสี่ยงต่อการเกิด
ฟันผุ 
 
4.เพ่ือให้
ผู้ปกครองเด็ก 
ได้รับการฝึก
ทักษะ(hand 
on) การท า
ความสะอาด
ช่องปาก  
 
5.เพ่ือให้เด็ก
อายุ 9 เดือน – 
3 ปี ได้รับการ
ทาฟลูออไรด์วา
นิชอย่างน้อย 2 
ครั้ง/ป ี
 
 
 

   3.ร้อยละ 70 
ของ เด็กช่วงอายุ 
9 เดือน-30 
เดือน ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 
 
4.ร้อยละ ๕0 
ของผู้ปกครองเด็ก
ได้รับการฝึกทักษะ
(hand on) การ
ท าความสะอาด
ช่องปาก 
 
 
5.ร้อยละ ๕0 
ของเด็กอายุ 9 
เดือน -30 เดือน
ได้รับการทา
ฟลูออไรด์วานิช
อย่างน้อย 2 ครั้ง/
ปี  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

             



โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพในเด็กก่อนวัย
เรียน อ าเภอหาด
ส าราญ 

 

1. เพ่ือให้เด็ก
ก่อนวัยเรียน
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 
 
2. เพ่ือให้เด็ก
ก่อนวัยเรียน
ได้รับบริการ
ป้องกันโรคฟันผุ
โดยการใช้
ฟลูออไรด์วานิช  
 
3. เพ่ือให้เด็ก
ก่อนวัยเรียนที่
พบว่าปัญหา
ทันตสุขภาพ
ได้รับบริการทัน
ตกรรมตาม
ความเหมาะสม 

 ศพด. และ ร.ร. ใน 
อ.หาดส าราญ 
 
 

1. ร้อยละ 70 
ของเด็กก่อนวัย
เรียนได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 
 
2. ร้อยละ 70 
ของเด็กก่อนวัย
เรียนได้รับบริการ
ทันตกรรมป้องกัน
โดยการทา
ฟลูออไรด์วานิช 
 
3. ร้อยละ 50 
ของเด็กก่อนวัย
เรียนได้รับบริการ
ทันตกรรมตาม
ความเหมาะสม 

เด็กก่อนวัยเรียน 
จ านวน 650 คน 
 
 
 
 
 

  ๑๕,000   ต.ค.๖2   ก.ย.๖3 ฝ่ายทันตก
รรม  

รพ.หาด
ส าราญ 

 ฝ่ายทันตกรรม รพ.หาด
ส าราญ / 075-208838 
ต่อ 110 

 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

 4. เพ่ือให้ผู้ปก 
ครองได้ทราบผล
การตรวจ
สุขภาพช่องปาก
ของเด็ก 
 

 4. ร้อยละ ๘0 
ของผู้ปกครองของ
เด็กที่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปากได้ทราบผล
การตรวจ 
 

 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพของเด็ก
ประถมศึกษา อ าเภอ
หาดส าราญ 
 

1. เพ่ือให้
นักเรียน
ประถมศึกษาชั้น
ปีที่ 1 – 6 
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 
 
2. เพ่ือให้
นักเรียนที่มี
ปัญหาทันต
สุขภาพได้รับ
บริการทันตก
รรมตามความ
จ าเป็น 
 
3. เพ่ือให้
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาชั้น
ปีที่ 1 - 6 ได้รับ
การเคลือบหลุม
ร่องฟัน 
 
 
 

 ร.ร.ประถมศึกษา 
อ.หาดส าราญ 

1. ร้อยละ 70 
ของนักเรียน
ประถมศึกษาชั้นปี
ที่ 1 - 6 ได้รับ
การตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 
 
2. ร้อยละ 50 
ของนักเรียนที่มี
ปัญหาทันต
สุขภาพ ได้รับ
บริการทันตกรรม
ตามความจ าเป็น 
 
 
3. ร้อยละ ๕0
ของนักเรียน
ประถมศึกษาชั้นปี
ที่ 1 - 6 ได้รับ
การเคลือบหลุม
ร่องฟัน      
 
 

นักเรียน
ประถมศึกษา
อ าเภอหาดส าราญ 
จ านวน     
1,010 คน   
 
 
 
 
 

๒0,000   ต.ค.๖2   ก.ย.๖3 ฝ่ายทันตก
รรม  

รพ.หาด
ส าราญ 

 ฝ่ายทันตกรรม รพ.หาด
ส าราญ / 075-208838 
ต่อ 110 



 
 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

 4. เพ่ือให้เด็ก
นักเรียน
ประถมศึกษาชั้น
ปีที่ 1 – 6 
ได้รับการฝึก
ทักษะการดูแล
สุขภาพช่องปาก  

  4.  ร้อยละ ๒0 
ของนักเรียน
ประถมศึกษาชั้นปี
ที่  6 ได้รับบริการ
ทันตกรรมแบบ 
comprehensive 
care 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       



โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการ “อบรม
นักเรียนแกนน าด้าน
ทันตสุขภาพในเด็ก
ประถมศึกษา อ าเภอ
หาดส าราญ” 

1.เพ่ือให้
นักเรียนแกนน า
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับสุขภาพ
ช่องปาก 
 
 
2.เพ่ือให้
นักเรียนแกนน า
สามารถตรวจ
ฟันอย่างง่ายได้  
 
3.เพ่ือให้
นักเรียนแกนน า
สามารถแปรง
ฟันได้อย่างถูก
วิธีและสามารถ
น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ 
 
 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
อ าเภอหาดส าราญ 

1.ร้อยละ 70 
ของนักเรียนแกน
น า ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับสุขภาพ
ช่องปาก 
 
 
2.ร้อยละ 70 
ของนักเรียนแกน
น าสามารถตรวจ
ฟันอย่างง่ายได้ 
 
3. ร้อยละ 90 
ของนักเรียนแกน
น าสามารถแปรง
ฟันได้อย่างถูกวิธี
และสามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
อ าเภอหาดส าราญ 
80 คน 
 
 
 

25,000   ต.ค.๖2   ก.ย.๖3 ฝ่ายทันตก
รรม  

รพ.หาด
ส าราญ 

 ฝ่ายทันตกรรม รพ.หาด
ส าราญ / 075-208838 
ต่อ 110 

 
 



โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการ “รณรงค์การ
ดูแลสุขภาพช่องปาก
ประชาชน อ าเภอหาด
ส าราญ” 

1.เพ่ือให้
ประชาชนใน
อ าเภอหาด
ส าราญได้เข้าถึง
บริการทันตก
รรมอย่างคลอบ
คลุม 
 
2.เพ่ือให้
ประชาชนใน
อ าเภอหาด
ส าราญเห็นถึง
ความส าคัญใน
การดูแลสุขภาพ
ช่องปากของ
ตัวเองและ
บุคคลใน
ครอบครัว 
 

 อ าเภอหาดส าราญ 1.ร้อยละ 90 
ของประชาชนใน
อ าเภอหาดส าราญ
ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับบริการทันตก
รรม 
 
 

ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยในอ าเภอหาด
ส าราญ จ านวน 
200 คน 
 
 
 

20,000   ต.ค.๖2   ก.ย.๖3 ฝ่ายทันตก
รรม  

รพ.หาด
ส าราญ 

 ฝ่ายทันตกรรม รพ.หาด
ส าราญ / 075-208838 
ต่อ 110 

 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

กิจกรรม “ชาว
โรงพยาบาลหาด
ส าราญเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ฟันสวย 
ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพชอ่ง
ปาก ประจ าปี
งบประมาณ 2563” 

1.เพ่ือตรวจ
สุขภาพช่องปาก
เจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาลหาด
ส าราญเฉลิม
พระเกียรติ 80 
พรรษา 
 
 
 
2.เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาลหาด
ส าราญเฉลิม
พระเกียรติ 80 
พรรษา ได้รับ
การส่งสเริม
ป้องกันทันต
สุขภาพและ
ได้รับบริการทาง
ทันตกรรม (อุด
ฟัน ถอนฟัน ขูด
หินปูน) 
 

เจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาลหาด
ส าราญเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 

1.ร้อยละ 60 
ของเจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาลหาด
ส าราญเฉลิมพระ
เกียรติ 80 
พรรษา ที่ได้เข้า
ร่วมโครง ได้รับ
การตรวจสุขภาพ
ช่องปาก  
 
2.ร้อยละ 50 
ของเจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาลหาด
ส าราญเฉลิมพระ
เกียรติ 80 
พรรษา ทีได้เข้า
ร่วมโครงการ 
ได้รับบริการ
ส่งเสริมป้องกัน
ทันตสุขภาพและ
ได้รับบริการทาง
ทันตกรรม (อุดฟัน 
ถอนฟัน ขูด
หินปูน) 

เจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาลหาด
ส าราญเฉลิมพระ
เกียรติ 80 
พรรษา จ านวน 
101 คน 
 
 

-   ต.ค.๖2   ก.ย.๖3 ฝ่ายทันตก
รรม  

รพ.หาด
ส าราญ 

 ฝ่ายทันตกรรม รพ.หาด
ส าราญ / 075-208838 
ต่อ 110 



 
โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/

เป้าหมาย/พื้นที่
ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการ“พ่อแก่ แม่
เฒ่า กินข้าวอรอ่ย” 
อ าเภอหาดส าราญ ปี 
2563 

 

1. เพ่ือให้
ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการฯ
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
และวางแผนการ
รักษา 
 
2. เพ่ือให้
ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการฯ
ได้เข้าถึงบริการ
ทันตกรรมตาม
ความจ าเป็น 
 
3. เพ่ือให้
ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการฯที่
มีการสูญเสียฟัน
ได้รับการใส่ฟัน
เทียม 

ประชาชนกลุ่ม
ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี
ข้ึนไป) ในอ าเภอ
หาดส าราญ 

1. ร้อยละ 90 ของ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการฯได้รับ
การตรวจสุขภาพ
ช่องปากและวาง
แผนการรักษา 
 
2. ร้อยละ 50 ของ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการฯได้
เข้าถึงบริการทัน
ตกรรมตามความ
จ าเป็น 
 
3. ร้อยละ 50 ของ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการฯมีฟัน
หลังคูส่บ 4 คู่ข้ึน
ไป 
 
 

ประชาชนกลุ่ม
ผู้สูงอายุ (อายุ 60 
ปีข้ึนไป) ในอ าเภอ
หาดส าราญ
จ านวน 120 คน 

20,000   ต.ค.๖2   ก.ย.๖3 ฝ่ายทันตก
รรม  

รพ.หาด
ส าราญ 

 ฝ่ายทันตกรรม รพ.หาด
ส าราญ / 075-208838 
ต่อ 110 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 :  ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ 
แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญ     
ตัวชี้วัด : อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง  เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี    
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ประชากรเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ หน่วยงานเจ้าภาพ

หลัก 
ชื่อผู้ประสาน 

เบอร์โทร 
เดือนที่เริ่ม สิ้นสุด 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
 
 
กิจกรรม 
- รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
พร้อมกันทั้ง
เครือข่าย 
(ASEAN Dengue 
Day) อย่างน้อยปีละ 
3 ครัง้ 
๑. มี.ค. 63 
๒. มิ.ย. 63 
๓. ก.ย. 63 
 
 

- เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง เมื่อเทียบ
กับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 
 
 
- เพ่ือรณรงค์/
ประชาสัมพันธ์โรค
ไข้เลือดออกในอ าเภอ 

 
- เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลาย และก าจัดลูกน้ า
ยุงลายในวัด โรงเรียนและ
ชุมชน 

 
 

พ้ืนที่อ าเภอหาดส าราญ  
จ านวน 22 หมู่บ้าน 

 
 

 
 
 

- ลดอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง เมื่อ
เทียบกับค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ป ี
 
- มีป้ายประชาสัมพันธ์
โรคไข้เลือดออกในทุก 
รพ.สต.และ รพช. 
 
- มีการก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย
ในพ้ืนที่ทุกสัปดาห์ 

22  หมู่บ้าน - งบกองทุน
ต าบล 
- งบเงินบ ารุง 
รพ. 
- งบเงินบ ารุง 
รพ.สต. 
จ านวน 
300,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.63 ก.ย.63 รพ.สต. 
 

 
 
 
 

น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 :  ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ 
แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญ     
ตัวชี้วัด : อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง  เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี    
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ประชากรเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ หน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก 
ชื่อผู้ประสาน 

เบอร์โทร 
เดือนที่เริ่ม สิ้นสุด 

กิจกรรม 
- การส่งเสริมความรู้
เรื่องโรคไข้เลือดออก
ในโรงเรียน 
 
 
 
- จัดเตรียมเวชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการ
เฝ้าระวังและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

- เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ  ในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออกท่ีถูก
วิธี และเหมาะสม 
 
 
 
- เพ่ือลดความชุกของลูกน้ า
ยุงลายพ้ืนที่  

 
 
 

 

- นักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 4-6 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกท่ีถูกวิธี 
และเหมาะสม 
 
- ร้อยละ 100 ของ
ต าบล มีค่าดัชนีความชุก
ลูกน้ ายุงลายในบ้าน 
น้อยกว่า หรือเท่ากับ 
10 (HI ≤ 10) 
 
- ร้อยละ 100 ของ รร.
และ รพช. มีค่าดัชนี
ความชุกลูกน้ ายุงลาย
เท่ากับ 0 (CI = 0) 

10 โรงเรียน  ม.ค.63 ก.ย.63 - รพ.สต. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รพ.หาด
ส าราญฯ 
 

น.ส.จริยา หลงขาว 
T.093-5768796 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 :  ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ 
แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญ     
ตัวชี้วัด : อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง  เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี    
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ประชากรเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ หน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก 
ชื่อผู้ประสาน 

เบอร์โทร 
เดือนที่เริ่ม สิ้นสุด 

กิจกรรม 
- การส่งเสริมการใช้
สมุนไพรไล่ยุงที่หา
ได้ง่ายจากในท้องถ่ิน 
 
 
 
 

- เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ  ในการน า
สมุนไพรที่หาได้ง่ายจาก
ท้องถ่ินมาผลิตเป็นสเปรย์ไล่
ยุง และสามารถท าใช้ได้เอง
ในชุมชน 
 
 
 

 
 
 

 

พ้ืนที่อ าเภอหาดส าราญ  
จ านวน 22 หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการผลิต
สมุนไพรไล่ยุงได้เองใน
ชุมชน เพ่ือใช้ในการ
ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 หมู่บ้าน  ม.ค.63 ก.ย.63 - รพ.สต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.จริยา หลงขาว 
T.093-5768796 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 :  ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ 
แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญ     
ตัวชี้วัด : อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง  เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปีย้อนหลัง 5 ปี    
   

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ประชากรเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ หน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก 
ชื่อผู้ประสาน 

เบอร์โทร 
เดือนที่เริ่ม สิ้นสุด 

กิจกรรม 
- ด าเนินการเฝ้า
ระวังและป้องกันโรค
ในสถานที่ส าคัญ
ต่างๆ 
 

- เฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคในพ้ืนที่เสี่ยงก่อน
การระบาด 

 
 
 
 

- เฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคในพ้ืนที่เสี่ยง ฤดู
การระบาด 
 

1. โรงเรียนทุกแห่ง 
- ก่อนเปิดเทอม 
- หลังปิดเทอม 
2. ศพด.ทุกแห่ง 
3. วัด/มัสยิด 
4. ศูนย์ราชการ 
 
พ้ืนที่เสี่ยง 

- พ้ืนที่เสี่ยงได้รับการเฝ้า
ระวัง ควบคุม โดยการ
พ่นหมอกควัน ส ารวจ
ลูกน้ ายุงลาย 

 
 
 

- หมู่บ้านชุมชน 
สามารถควบคุมโรค
ไข้เลือดออกรายแรกของ
ทุกเหตุการณ์ (Index 
Case )ไม่เกิดโรคซ้ าใน 
28 วัน (second 
generation) 
 

จ านวน 
 2 ครัง้/ป ี
ร้อยละ 100 

 
 
 
 

พ้ืนที่เกิดโรค 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 

งบ กองทุน
สุขภาพต าบล 

ม.ค.63 ก.ย.63 รพ.สต. 
 
 
 

อบต./รพ.สต. 

น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 

 
 
 
 
 

น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 

 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 :  ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญ 
ตัวชี้วัด : อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงลดลง ต่ ากว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี    
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ประชากรเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ หน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก 
ชื่อผู้ประสาน 

เบอร์โทร 
เดือนที่เริ่ม สิ้นสุด 

แผนการเฝ้าระวัง 
และควบคุมโรค
อุจจาระร่วง 
กิจกรรม 
- จัดสัปดาห์การ
รณรงค์ให้ความรู้
เก่ียวกับโรคอุจจาระ
ร่วงและการดูแล
ตนเองที่ถูก
สุขลักษณะ  
- ส่งเสริมความรู้ใน
เรื่องการล้างมือที่ถูก
วิธีในรงเรียนและมี
การสาธิตการล้างมือ
ที่ถูกวิธี 
 

- เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับโรค
อุจจาระร่วง 

 
- เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคอจุจาระร่วง 
 
 
 
 
- เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
ข้ันตอนการล้างมือและ
วิธีการล้างมือที่ถูกวิธี 
 

โรงเรียนประถมศึกษา
ทุกแห่ง 

 
 

- อัตราป่วยด้วยโรคมือ 
เท้า ปากในเด็กต่ ากว่า 
5 ปี ต ากว่าค่ามัธยฐาน 
 
- ร้อยละ  80 ของ
นักเรียนมีความรู้
เก่ียวกับโรคอุจจาระร่วง
และวิธีการป้องกันและ
ควบคุมโรค 
 
- นักเรียนสามารถล้าง
มือตามข้ันตอนได้ถูกวิธี 
 

 
 

นักเรียน โรงเรียน
ประถมศึกษาทุก

แห่ง 
 
 

 

- ก.พ.63 ก.พ.63 รพ.สต. น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 

 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 :  ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญ  
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนได้รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ประชากรเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ หน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก 
ชื่อผู้ประสาน 

เบอร์โทร 
เดือนที่เริ่ม สิ้นสุด 

แผนการรณรงค์
ให้บริการวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ตามฤดูกาล 
อ าเภอหาดส าราญ 
ประจ าปี 2563 
 
กิจกรรม 
- ประชุมชี้แจงแนว
ทางการให้บริการ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาลแก่  อสม. 
 
- จัดให้บริการวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาลปี 2563 

- เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัด
ใหญต่ามฤดูกาล 
 
 
 
 
- เพ่ือให้ อสม.มีความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีและการเตรียม
ความพร้อมการบริหาร
จัดการที่เกี่ยวข้องในการ
ให้วัคซีนและการเฝ้าระวัง
อาการไม่พึงประสงค์
ภายหลังการได้รับวัคซีน 

ประชากรกลุ่มเสี่ยง 7 
กลุ่มโรค 

 
 
 
 
 

3 ต าบล 4 รพ.สต. 
 

กลุ่มเป้าหมายได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด

ใหญ ่
 
 
 
 

อสม. มีความรู้ความ
เข้าใจในการเลือก

กลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 
กลุ่มเสี่ยงที่ถูกต้อง 

 

ประชากรกลุ่ม
เสี่ยง 7 กลุ่มโรค 

ได้รับวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล ร้อยละ 

100 
 

อสม. มีความรู้
ความเข้าใจใน

การเลือก
กลุ่มเป้าหมายที่
ถูกต้องร้อยละ 

100 
 
 
 
 

งบเงินบ ารุง  
รพ.สต.จ านวน 
36,400 บาท 

พ.ค.63 ส.ค.63 รพ.สต. น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 :  ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญ   
ตัวชี้วัด : อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ า ≥ ร้อยละ 85 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ประชากรเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ หน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก 
ชื่อผู้ประสาน 

เบอร์โทร 
เดือนที่เริ่ม สิ้นสุด 

โครงการคัดกรอง
วัณโรคเชงิรุก 
กิจกรรม 
- การคัดกรอง 5 
กลุ่มเสี่ยง 
1. บุคลากรทาง
การแพทย์ 
2. ผู้ป่วย DM 
3. ผู้สูงอายุ 65 ปี
ข้ึนไปที่มีโรคร่วม 
COPD 
4. ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
5. แรงงานต่างด้าว 
 

- เพ่ือคัดกรองประชาชน
ก ลุ่ ม เสี่ ย ง ใน เข ต พ้ื น ที่
เป้ า ห ม าย ให้ ไ ด้ รั บ ก า ร
วินิจฉัยและรักษาตามแนว
ทางการด าเนินงานด้านวัณ
โรค 
 
- เพ่ือเพ่ิมความส าเร็จในการ
ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก 
 
 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน
เขตอ าเภอหาดส าราญ 

 
 
 
 

- ผู้มีอาการสงสัยว่าเป็น
วัณโรคได้รับการค้นหา 
คัดกรอง วินิจฉัยและ
การรักษาต้ังแต่ระยะ
เริ่มแรก 

 
 

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงในเขต
อ าเภอหาด

ส าราญ                                     
ร้อยละ 100 

 
 

 
 

เงินบ ารุง รพ.
จ านวน 8,900 
บาท 

ต.ค. 62 ก.ย.63 เครือข่าย
บริการสุขภาพ
อ าเภอหาด
ส าราญ 

น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 

 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 :  ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญ   
ตัวชี้วัด : อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ า ≥ ร้อยละ 85 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ประชากรเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ หน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก 
ชื่อผู้ประสาน 

เบอร์โทร 
เดือนที่เริ่ม สิ้นสุด 

กิจกรรม 
- การพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานวัณ
โรคในระดับ รพ.สต. 
 
 
 
- การให้ความรู้ใน
เรื่องโรควัณโรค 
และการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.และ
ญาติผู้ป่วยในการ
ดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยวัณโรค 
 

- เ พ่ื อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
วัณโรคในระดับ รพ.สต. 
- ลดการขาดยาของผู้ป่วย
วัณโรค 
- พัฒนาการบริหารจัดการ 
DOT โดยเจ้าหน้าท่ี 
 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 
อสม . และญาติผู้ป่ วย ใน
การดูแลป้องกันตนเองและ
ดูแลผู้ป่วยวัณโรค 
 
 

- เจ้าหน้าท่ีทุก รพ.สต. 
- แกนน า อสม. หมู่บ้าน 

 
 
 

- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
งานได้รับการอบรม
พัฒนาศักยภาพ 
- ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการ
ก ากับกินยาและเย่ียม
บ้านโดยเจ้าหน้าท่ี/         
อสม. ร้อยละ 100 
 

 
 
 
 

 ธ.ค.62 ก.ย.63 เครือข่าย
บริการสุขภาพ
อ าเภอหาด
ส าราญ 
 
 
 
 
เครือข่าย
บริการสุขภาพ
อ าเภอหาด
ส าราญ 

น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 

 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 :  ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญ   
ตัวชี้วัด : อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ า ≥ ร้อยละ 85 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ประชากรเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ หน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก 
ชื่อผู้ประสาน 

เบอร์โทร 
เดือนที่เริ่ม สิ้นสุด 

กิจกรรม 
- การประชุม DOT 
MEETING ทุกไตร
มาส 
 
 
- การติดตาม ลง
เย่ียมบ้านทุกวันศุกร์
สุดท้ายของเดือน 
 
 
 

- เพ่ือก าหนดมาตรการและ
แนวทางการด าเนินงานใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
 
 
 
- เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับผู้ป่ วยในการรับการ
รักษาและการกินยาต่อไป
จนส าเร็จ  

- ทีม สหวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
- ผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด
ใน อ าเภอหาดส าราญ 

 
 
 

- ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการ
รักษาส าเร็จ  
 
 
 
 
- ผู้ป่วยวัณโรคทุกราย
ได้รับการลงเย่ียมบ้าน
โดยทีมสหวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

 ธ.ค.62 ก.ย.63 เครือข่าย
บริการสุขภาพ
อ าเภอหาด
ส าราญ 
 
 
เครือข่าย
บริการสุขภาพ
อ าเภอหาด
ส าราญ 

น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 

 
 



แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
กลยุทธ์ที่ 1  : ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์    : เพ่ือให้สถานประกอบการสาธารณสุขมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด :   ร้อยละของอ่าเภอมีระบบและกลไกจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามเกณฑ์ประเมิน ไม่ต่่ากว่า ระดับพ้ืนฐาน                

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ประชากรเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด่าเนินการ 
ข้อบ่งชี้ความส่าเร็จ เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการ
ด่าเนินการ หน่วยงานเจ้าภาพ

หลัก 
ชื่อผู้ประสาน 

เบอร์โทร เดือนที่
เริ่ม 

สิ้นสุด 

โครงการคักแยกขยะ
อย่างถูกวิธี เพ่ือ
สุขภาพที่ดีในชุมชน 

1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เก่ียวกับขยะประเภทต่างๆ 
ตลอดจนทราบถึงปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากขยะ 
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เก่ียวกับการคัดแยกขยะ 
และการก่าจัดขยะประเภท
ต่าง 
ๆ ได้อย่างถูกวิธี  
3. กลุ่มเป้าหมายมีความ
ตระหนัก ความมีจิตส่านึกใน
การจัดการขยะเพ่ือลด
ปัญหาสุขภาพการเจ็บป่วย 

- ตัวแทนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 5-6 
อ่าเภอหาดส่าราญ 
- ตัวแทนครูประจ่าชั้น 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เก่ียวกับขยะประเภท
ต่างๆตลอดจนทราบถึง
ปัญหาและผลกระทบที่
เกิดจากขยะ 
2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายความรู้
เก่ียวกับการคัดแยกขยะ 
และการก่าจัดขยะ
ประเภทต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกวิธี  
3. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความ
ตระหนัก ความมี
จิตส่านึกในการจัดการ
ขยะเพ่ือลดปัญหา
สุขภาพการเจ็บป่วย 

- เด็กนักเรียน
11 รร. 
จ่านวนรร.ละ
10 คน 
-ตัวแทนครู 

10,000 บาท 
(หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

ม.ค.63 ก.ย.63 รพ.หาดส่าราญฯ นางสาวฑิฆัมพร 
สองพัง 082-
4322326 

 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพ่ือให้สถานบริการสาธารณสุขมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
แผนงาน : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ร้อยละ 80 ของคณะท่างาน GREEN & CLEAN Hospital ของ รพ.ในสังกัดและภาคีเครือข่ายฯ เข้าร่วมรับการอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
โครงการ/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ ประชากรเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด่าเนินการ 
ข้อบ่งชี้ความส่าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลาด่าเนินการ หน่วยงาน/

เจ้าภาพหลัก 
ชื่อผู้ประสานงาน
เบอร์โทร/E-mail เดือนที่เริ่ม เดือนที่

สิ้นสุด 
อบรมการ
ป้องกันและ
ระงับการแพร่
เชื้อหรือ
อันตรายที่อาจ
เกิดจากมูลฝอย
ติดเชื้อ 

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้เก่ียวข้องมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับกับการก่าจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ 
2.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรู้ถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
สามารถป้องกันอันตราย
จากมูลฝอยติดเชื้อได้ 
3. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ทราบถึงวิธีการคัดแยก 
การก่าจัด และการเก็บ
ขนมูลฝอยติดเชื้อที่ถูก
วิธี  

เจ้าหน้าท่ี 
ผู้เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานขยะติด
เชื้อในรพ.และ
เครือข่าย รพ.สต. 
ในพ้ืนที่ อ่าเภอหาด
ส่าราญ 
 

1.ร้อยละ 80เจ้าหน้าที่ผู้
เก่ียว ข้องมีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกับ
การก่าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
2.ร้อยละ 80เจ้าหน้าที่รู้ถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
สามารถป้องกันอันตราย
จากมูลฝอยติดเชื้อได้ 
3.ร้อยละ 80เจ้าหน้าที่
ทราบถึงวิธีการคัดแยก 
การก่าจัด และการเก็บขน
มูลฝอยติดเชื้อที่ 
ถูกวิธี 

- เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้ ความ
เข้าใจและ
สามารถจัดการ
ขยะติดเชื้อได้
อย่างถูกต้อง 

10,000บาท 
 

ม.ค.63 ก.ย.63 กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิและ
องค์รวม 

นางสาวฑิฆัมพร 
สองพัง 
082-4322326 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพ่ือให้สถานบริการสาธารณสุขมีการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ร้อยละของอ่าเภอมีระบบและกลไกจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามเกณฑ์ประเมิน ไม่ต่่ากว่า ระดับพ้ืนฐาน  (๑๐๐) 
โครงการ/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ ประชากรเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด่าเนินการ 
ข้อบ่งชี้ความส่าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลาด่าเนินการ หน่วยงาน/

เจ้าภาพหลัก 
ชื่อผู้ประสานงาน
เบอร์โทร/E-mail เดือนที่เริ่ม เดือนที่

สิ้นสุด 
อบรมความ
ปลอดภัย  
อาชีวอนามัย
และสิ่งแวด 
ล้อมในรพ.หาด
ส่าราญฯ 

๑.เจ้าหน้าท่ีมีความรู้
เรื่องปัจจัยสิง่คุกคาม
ต่อสุขภาพจากการ
ท่างานในโรงพยาบาล 
๒. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้
และเข้าใจ เรื่องการ
ประเมินความเสี่ยง
จากการ 
ท่างาน 
๓. ตัวแทนผู้ประเมิน
ของหน่วยงานที่เข้า
ร่วมประชุมสามารถ
ประเมินได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

1.เจ้าหน้าท่ีตัวแทนแต่
ละหน่วยงาน 
2.คณะกรรมการ 
อาชีวอนามัย  
รพ.หาดส่าราญฯ 

๑.ร้อยละ 80
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้
เรื่องปัจจัยสิง่คุกคาม
ต่อสุขภาพจากการ
ท่างานในโรงพยาบาล 
๒. ร้อยละ 80
เจ้าหน้าท่ีมคีวามรู้และ
เข้าใจ เรื่องการ
ประเมินความเสี่ยง
จากการท่างาน 
๓. ร้อยละ 80ตัวแทน
ผู้ประเมินของ
หน่วยงานที่เข้าร่วม
ประชุมสามารถ
ประเมินได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

- เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความเข้าใจและ
สามารถประเมิน
ความเสี่ยงแต่ละ
หน่วยงานได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

6,500บาท 
(หกพันห้า
ร้อยบาท
ถ้วน) 

ม.ค.63 ก.ย.63 กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิและ
องค์รวม 

นางสาวฑิฆัมพร 
สองพัง 
082-4322326 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพ่ือให้สถานบริการสาธารณสุขมีการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ร้อยละของอ่าเภอมีระบบและกลไกจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามเกณฑ์ประเมิน ไม่ต่่ากว่า ระดับพ้ืนฐาน  (๑๐๐) 
โครงการ/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ ประชากรเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด่าเนินการ 
ข้อบ่งชี้ความส่าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลาด่าเนินการ หน่วยงาน/

เจ้าภาพหลัก 
ชื่อผู้ประสานงาน
เบอร์โทร/E-mail เดือนที่เริ่ม เดือนที่

สิ้นสุด 
ตรวจสุขภาพ
เจ้าหน้าท่ีตาม
ความเสี่ยงในรพ.
หาดส่าราญฯ 

๑. เพ่ือค้นหาโรค
หรือปัญหาสุขภาพ
ของเจ้าหน้าท่ีรพ.
หาดส่าราญฯ 
๒. เพ่ือเฝ้าระวัง
ภาวะสุขภาพของ
เจ้าหน้าท่ีรพ.หาด
ส่าราญฯ 
๓. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
รพ.หาดส่าราญฯ ท่ี
มี ภาวะสุขภาพ
ผิดปกติได้รับการ
รักษาอย่างถูก ต้อง
และต่อเน่ือง 

1.การตรวจทางอาชีว
เวชศาสตร ์ได้แก ่
- การทดสอบ
สมรรถภาพปอด  
- การทดสอบ
สมรรถภาพการได้ยิน  
- การทดสอบ
สมรรถภาพการมองเห็น 
2.การรายงานผลการ
ตรวจและการติดตาม
การรักษา 
 

1. จ่านวนเจ้าหน้าท่ี ที่
มีปัญหาด้านสุขภาพ 
2. จ่านวนเจ้าหน้าท่ีที่
มีความเสี่ยงได้รับการ
ตรวจทางอาชีวเวช
ศาสตร ์
3. จ่านวนเจ้าหน้าท่ีที่
มีภาวะสุขภาพผิดปกติ
ได้รับการรักษาอย่าง
ถูกต้อง 

- เจ้าหน้าท่ีที่มี
ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน รพ.
หาดส่าราญฯ  

5,000 บาท 
(ห้าพันบาท
ถ้วน) 

ม.ค.63 ก.ย.63 กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิและ
องค์รวม 

นางสาวฑิฆัมพร 
สองพัง 
082-4322326 

 

 



   

                                                                
                                                                แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563                                               (แบบฟอร์ม 3) 

 
กลุ่มงาน – งาน – ฝ่าย    คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

 

กลยุทธ์ที่    ๒    :            บริการเป็นเลิศ                                                                     แผนงานที่  ๖   :       การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)        . 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ : ๑) เพื่อให้ความปลอดภัยจากการใช้ยา และลดค่าใช้จ่ายด้านยาท่ีไม่จ าเป็น     ตัวชี้วัดกลยุทธ์ :  ๑) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)     . 

 ๒) เพื่อลดการเกิดเช้ือด้ือยาและลดการป่วยจากเช้ือดื้อยา                        

โครงการ/กิจกรรมหลัก ประชากรเป้าหมาย/
พื้นที่ด าเนนิการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์  หรือ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(ระบุเดือน) 

ระดับ
ความ

ส าคัญ* 

ชื่อผู้ประสานงาน 

โครงการส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU) และโครงการ
ส ารวจการใช้ยาปลอดภัย
ในชุมชน 
  

  
 

1. รพ.หาดส าราญฯ 
ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ ๒  
2. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 
ขั้นที่ 3 (รพ.สต. 
มากกว่าร้อยละ 80 มี
การใช้ยาปฏิชีวนะแก่
ผู้ป่วยในกลุ่มโรคทางเดิน
หายใจส่วนบนและโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
ไม่เกินร้อยละ 20 ท้ัง 2 
กลุ่มโรค) 
 
 
 

 ตุลาคม 
๒๕๖๒ ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๓ 

1 นายธิรัตว์ พาพล 



   

โครงการ/กิจกรรมหลัก ประชากรเป้าหมาย/
พื้นที่ด าเนนิการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์  หรือ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(ระบุเดือน) 

ระดับ
ความ

ส าคัญ* 

ชื่อผู้ประสานงาน 

กิจกรรมท่ี ๑ พัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้ อบรม/ประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ แก่เครือข่าย รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

- ประชุมคณะกรรมการ 
PTC รพ.หาดส าราญฯ 
 

คณะกรรมการ PTC     
รพ.หาดส าราญฯ 

มติท่ีประชุมสรุป 
แนวทางการด าเนินงาน RDU 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ของ รพ.หาดส าราญฯ 
 
 

2 ครั้ง 0 บาท 

 
 

ตุลาคม 
๒๕๖๒ ถึง 
มิถุนายน 
๒๕๖3 

  

กิจกรรมที่ ๒ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน/ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ (คู่มือ,แผ่นพบั,ไวนิล ฯลฯ) 

- พัฒนาศักยภาพ รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้าน
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลแก่
บุคลากรและประชาชน 

บุคลากรและประชาชน 
จ านวน 1 รพ. และ 4 
รพ.สต. 

มีส่ือต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ยา 
อย่างสมเหตุผล 

1 รพ., 4 รพ.สต. 2,000 บาท 
 

มกราคม ถึง 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

  

กิจกรรมที่ ๓ RDU Community 

- ก ากับดูแลการกระจายยา
โดยเฉพาะยาอันตรายใน
ร้านช า (ยาปฏิชีวนะ, 
NSAIDs)  

รพ.สต.4 แห่ง  
ร้านช าในชุมชน  
อ.หาดส าราญ 
 

ร้านช าคุณภาพ อ.หาดส าราญ 25,800 บาท มกราคม ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๓ 

  

- ส่งเสริมแนวทางการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลใน
โรงเรียน 

โรงเรียนเครือข่าย 
อย.น้อย อ.หาดส าราญ 

คู่มือตู้ยาโรงเรียน อ.หาดส าราญ 0 บาท มกราคม ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๓ 

  

 

 



   

โครงการ/กิจกรรมหลัก ประชากรเป้าหมาย/
พื้นที่ด าเนนิการ 

ข้อบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์  หรือ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(ระบุเดือน) 

ระดับ
ความ

ส าคัญ* 

ชื่อผู้ประสานงาน 

กิจกรรมที่ ๔ ระบบก ากับติดตาม 

- ติดตามผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาส  
- นิเทศติดตามงาน RDU 
ในทุกรพ.สต. 

สสจ.และเครือข่ายหน่วย
บริการสุขภาพ 
จ านวน ๑๐ อ าเภอ 

- ทุกเครือข่าย (รพ.,รพ.สต.)
รายงานผลการด าเนินงานราย
ไตรมาสทันเวลา 
- ทุกรพ.สต.ได้รับการนิเทศ
ติดตาม 

1 รพ., 
4 รพ.สต. 

0 บาท ตุลาคม 
๒๕๖๒ ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๓ 

  

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



   

          
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ชื่อหน่วยงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   

 
ชื่อกลยุทธ์ที่ ๒ : การบริการเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์: ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

1.โครงการจัดบริการ
ด้านการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก 
(ด้านเวชกรรมไทย หัตถ
เวชกรรมไทย เภสัช
กรรมไทย ผดุงครรภ์
ไทย) อ าเภอหาดส าราญ 
ปี 2563 
 
 
 
 
 

1.ประชาชนได้
เข้าถึงและได้รับ
การบริการทาง
การแพทย์แผน
ไทยที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1.ผู้ป่วยในรพ.
อ าเภอหาดส าราญ 

1.รพ.ประเมินผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,0๐๐ บาท 
(ห้าพันบาท
ถ้วน) 

ตุลาคม 
๒๕๖2 

กันยายน 
๒๕๖3 

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย

และ
การแพทย์
ทางเลือก 

นางสาวจันทร์ทิพย์ 
สุวรรณมาศ 
โทร : 087-0639803 

 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ชื่อหน่วยงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   

 
ชื่อกลยุทธ์ที่ ๒ : การบริการเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์: ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

2.โครงการดูแลมารดา
หลังคลอดด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 
อ าเภอหาดส าราญ ปี 
2563  

1.เพ่ือให้มารดา
หลังคลอดได้รับ
การดูแลตาม
กระบวนการ
แพทย์แผนไทย 
2.เพ่ือส่งเสริม
ให้มีผู้มารับ
บริการมารดา
หลังคลอด
เพ่ิมข้ึน 
 
 

มารดาหลังคลอดทุก
คนในอ าเภอหาด
ส าราญ 

1.มารดาหลัง
คลอดทุกคนใน
อ าเภอหาดส าราญ
ได้รับการบริการ
ตามกระบวนการ
ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผน
ไทย 
 
 

ร้อยละ 100 10,0๐๐ 
บาท 
(หน่ึงหมื่นบาท
ถ้วน) 

ตุลาคม 
๒๕๖2 

กันยายน 
๒๕๖3 

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย

และ
การแพทย์
ทางเลือก 

นางสาวจันทร์ทิพย์ 
สุวรรณมาศ 
โทร : 087-0639803 
 
 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ชื่อหน่วยงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   

 
ชื่อกลยุทธ์ที่ ๒ : การบริการเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์: ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

3.โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย 

1.เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
การดูแลโดย
ท่าทางการออก
ก าลังกาย 
ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผน
ไทย 
2.เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้มารับแพทย์
แผนไทย
สามารถดูแล
ตนเองได้มากข้ึน 
 

1.ผู้ป่วยในอ าเภอ
หาดส าราญ 
2.ประชาชนที่สนใจ 

1.ประชาชน
สามารถดูแล
ตนเองโดยท่าทาง
การออกก าลังกาย 
ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผน
ไทยได้มากข้ึน 
 

ร้อยละ 80  ตุลาคม 
๒๕๖2 

กันยายน 
๒๕๖3 

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย

และ
การแพทย์
ทางเลือก 

นางสาวจันทร์ทิพย์ 
สุวรรณมาศ 
โทร : 087-0639803 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ชื่อหน่วยงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   

 
ชื่อกลยุทธ์ที่ ๒ : การบริการเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์: ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
/เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

4. โครงการส่งเสริมการ
ใช้ยาสมุนไพร ในอ าเภอ
หาดส าราญ ปี 2563 
 

1.เพ่ือให้
ผู้รับบริการงาน
แพทย์แผนไทย
ทั้งในรพ.และ
รพ.สต.สามารถ
ใช้ยาสมุนไพร
เพ่ือลดการใช้ยา
บางชนิดได้  
 

1.ผู้ป่วยในรพ. 
2.ผู้ป่วยในรพ.สต. 
 

1.ผู้ป่วยในอ าเภอ
หาดส าราญได้รับ
ยาสมุนไพรมาก
ข้ึน 
 

ร้อยละ 80 
 
 

 ตุลาคม 
๒๕๖2 

กันยายน 
๒๕๖3 

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย

และ
การแพทย์
ทางเลือก 

นางสาวจันทร์ทิพย์ 
สุวรรณมาศ 
โทร : 087-0639803 
 
 

 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ชื่อหน่วยงาน    เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ  

 
ชื่อกลยุทธ์ที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพ่ือสร้างการเรียนรู้และเติบโตขององค์กร   แผนงาน : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : ร้อยของหน่วยงานที่มีผลงาน /นวัตกรรม/ผลงานวิชาการ ประจ าปี  
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน/
เจ้าภาพ

หลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่เริ่ม เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการพัฒนางาน
วิชาการ อ าเภอหาด
ส าราญ ปีงบประมาณ 
2563 
-กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
องค์ความรู้ในการจัดท า
ผลงานวิชาการแก่
เจ้าหน้าท่ี 
-กิจกรรมที่ 2 น าเสนอ
และประกวดผลงาน
วิชาการระดับอ าเภอ 
-กิจกรรมที่ 3 เข้าร่วม
การน าเสนอและ
ประกวดผลงานวิชาการ
ระดับจังหวัด 

-เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาองค์
ความรู้ ในการ
พัฒนางาน
วิชาการแก่
เจ้าหน้าท่ี
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอ
หาดส าราญ 
-เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนางาน
วิชาการ ในเวที
การประกวด
ระดับที่สูงข้ึน  

-ผู้เก่ียวข้องในงาน
วิชาการของหน่วย
บริการ และผู้สนใจ 
 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง เพ่ิมข้ึน 
 
 
-มีผลงานวิชาการ 
ของหน่วยบริการ 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
หน่วยบริการละ 
1-2 เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

งบเงินบ ารุง  
รพ.หาดส าราญ
20,000 บาท 
 

มีค.63 
 
 
 
 
 
 
 
มิย.63 
 
 
สค.63 

  มีค.63 
 
 
 
 
 
 
 
มิย.63 
 
 
สค.63 

รพ.หาด
ส าราญ 

นางสุธาทิพย์ เม่งซ่าน 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ชื่อหน่วยงาน   เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
ชื่อกลยุทธ์ที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพ่ือพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ           แผนงาน : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : ร้อยละคุณภาพข้อมูลบริการ มีความครบถ้วนตามมาตรฐาน 43 แฟ้ม  
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน/
เจ้าภาพหลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศ 
เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอหาดส าราญ 

 เพ่ือให้ข้อมูล
สารสนเทศมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์และ
สามารถน าไปใช้
บริหารจัดการ
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุขใน
พ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 เจ้าหน้าท่ีที่
เก่ียวข้อง เครือข่าย
บริการสุขภาพ
อ าเภอหาดส าราญ 
จ านวน 20 คน 

ร้อยละของ
รายการข้อมูล ๔๓ 
แฟ้ม ท่ีผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล 

มากกว่าร้อยละ 
๙๙.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

งบเงินบ ารุง 
รพ.หาด
ส าราญฯ 
จ านวน 
8,000 บาท 

  พค.63   พค.63  สสอ. 
หาดส าราญ 

นายอภิชาต เพ็ชร์ประสิทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ชื่อหน่วยงาน   เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

 
ชื่อกลยุทธ์ที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพ่ือสร้างการเรียนรู้และเติบโตขององค์กร   แผนงาน : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ : ร้อยของหน่วยงานที่มีผลงาน /นวัตกรรม/ผลงานวิชาการ ประจ าปี  
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ประชากร/
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 

ข้อบ่งชี้
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน/
เจ้าภาพหลัก 

ชื่อผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร/ 

E-mail เดือนที่
เริ่ม 

เดือนที่
สิ้นสุด 

แผนงาน/โครงการ 
การด าเนินการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ระบบ
สุขภาพเครือข่ายบริการ 
ปี 2563 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีในการ
จัดท าแผนงาน 
แผนปฏิบัติการ 
ที่สอดคล้องกับ
ปัญหา
สาธารณสุขใน
พ้ืนที่ 

เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอหาด
ส าราญ จ านวน 30 
คน 

1. เจ้าหน้าท่ีที่
เก่ียวข้องมีความรู้
และทักษะในการ
จัดท าแผนงาน 
แผนปฏิบัติการ 
2.หน่วยงาน มี
แผนงาน 
แผนปฏิบัติการ 

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
100 
 

 
 
1 ชุด/แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

งบเงินบ ารุง 
รพ.หาด
ส าราญฯ 
จ านวน 
60,000 
บาท 

  กย.63   กย.63  สสอ. 
หาดส าราญ 

นายอภิชาต เพ็ชร์ประสิทธ์ิ 

 
 
 



  


