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อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
 



คํานํา 

 
แผนปฏิบัติราชการเครอืขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟาเลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหกลุมงาน งาน และฝาย

ท่ีเก่ียวของของหนวยบริการสุขภาพภายในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ไดใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของหนวยบริการ ปงบประมาณ 256๔ โดยมีการขับเคลื่อนงานการดําเนินงาน ออกเปน            
4 ยุทธศาสตรหลัก ครอบคลุมการดําเนินงานท้ังดานการบริหาร ดานการบริการ ดานวิชาการ และคุมครอง
ผูบริโภคดานสาธารณสุข ตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) เพ่ือนําสูเปาหมาย 
ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

ผูจัดทําแผนปฏิบัติราชการเครือขายบริการสุขภาพฯ หวังวาหนวยบริการสาธารณสุขของอําเภอ    
ตากฟา จะไดนําแผนปฏิบัติราชการของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟานี้ ไปใชดําเนินงานใหเกิด
ประโยชนตอองคกรและประชาชนตอไป 
 

 
 
 
 
 

คณะผูจัดทํา 
เครอืขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา 

๙ ธันวาคม 25๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 



2 
 

สารบัญ 

 
 หนา 

คํานํา 1 
          สารบัญ 2 
          นโยบายและแนวทางการดําเนินงาน ๓ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion &  
                    Prevention Excellence) 

๑๖ 

                    ๑.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย  
                    ๑.๒ การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
                    ๑.๓ ความปลอดภัยดานอาหารและลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง  
                    ๑.๔ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตรท่ี 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence) ๓๗ 

                               ๒.๑ การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ  
                               ๒.๒ การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ  
                               ๒.๓ การพัฒนาคุณภาพหนวยงานบริการดานสุขภาพ  
          ยุทธศาสตรท่ี 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 5๔ 
                               ๓.๑ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ  
                               ๓.๒ การพัฒนาเครือขายภาคประชาชนและภาคประกันสังคมดานสุขภาพ  
          ยุทธศาสตรท่ี ๔ บริหารเปนเลิศดวยหลักธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ๕๗ 
                               ๔.๑  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการ  
                               ๔.๒  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ  
                               ๔.๓  การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ  
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ยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงานสาธารณสุข ตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  
ตุลาคม  2559 ถึง พ.ศ. 2579 ของกระทรวงสาธารณสุข 

 
วิสัยทัศน (Vision) 
 เปนองคกรหลักดานสุขภาพท่ีรวมพลังสังคมเพ่ือประฃาฃนสุขภาพดี 
พันธกิจ (Mission) 
      พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอยางมีสวนรวมและยั่งยืน 
คานิยมรวม (Core Values) 
     “MOPH” 
 M = Mastery (เปนนายตัวเอง) 
 O = Originality (เรงสรางสิ่งใหม) 
 P = Pe0ple centered (ใสใจประชาชน) 
 H = Humility (ออนนอมถอมตน) 
4 Excellence Strategies 
 ๑. P&P Excellence 

1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย 
1.2 การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
1.3 ความปลอดภัยดานอาหารและลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง 
1.4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

 ๒.Service Excellence 
 ๒.๑ การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 
 ๒.๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 ๒.๓ ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย 
 ๒.๔ ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ /เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ๓. People Excellence 

 ๓.๑ การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 
 ๓.๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน 
 ๓.๓ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
 ๓.๔ การพัฒนาเครือขายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมดานสุขภาพ 

 ๔. Governance Excellence 

 ๔.๑ ระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 

 ๔.๒ ระบบหลักประกันสขุภาพ 

 ๔.๓ ความม่ันคงดานยาและเวชภัณฑและการคุมครองผูบริโภค 

 ๔.๔ ระบบธรรมาภบิาล 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
วิสัยทัศน (Vision) 

เปนองคกรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดนครสวรรคดวยการมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย ทําใหประชาชนสุขภาพดีและเจาหนาท่ีมีความสุข 
 
พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนาระบบสรางเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค ปจจัยทางสังคมและสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ เพ่ือใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม สามารถพ่ึงตนเองได
อยางยั่งยืน 

๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับใหมีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ใหเกิดความเทาเทียม ท่ัวถึงและเปนธรรม 

๓. พัฒนาระบบการจัดการท่ัวท้ังองคกรใหมีธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบสารสนเทศดาน
สุขภาพใหมีประสิทธิภาพและนาเชื่อถือ 

๔. พัฒนากําลังคนดานสุขภาพใหมีสมรรถนะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม เกิดความผาสุกและ
สงเสริมสนับสนุนใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาระบบสุขภาพในทุกระดับ 
 
คานิยมรวม (Core Values) 
     “ MOPH-R3 ” 
 M = Mastery (เปนนายตัวเอง) 
 O = Originality (เรงสรางสิ่งใหม) 
 P = Pe0ple centered approach (ใสใจประชาชน) 
 H = Humility (ถอมตนออนนอม) 
 R = Record (ถึงพรอมขอมูล) 
 R = Race (เพ่ิมพูนแขงดี) 
 R = Robust (สามัคคีมุงม่ัน) 
 “เปนนายตัวเอง เรงสรางส่ิงใหม ใสใจประชาชน ถอมตนออนนอม ถึงพรอมขอมูล 
เพ่ิมพูนแขงดี สามัคคีมุงม่ัน” 
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เปาประสงค (Ultimate Goals) 
๑. เพ่ือใหองคกรสาธารณสุขทุกแหง มีระบบคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมท้ังดานการบริหาร 

การจัดบริการ และดานวิชาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลท้ังองคกร 
๒. เพ่ือใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในระบบสุขภาพแบบองครวมท่ีเชื่อมโยงท้ังสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต สุขภาพทางปญญา และทางสังคม บูรณาการสุขภาพในดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟนฟูสุขภาพ และการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ มีความ
ตอเนื่องและยั่งยืน 

๓. เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดีท้ังรางกาย จิตใจ สังคม ปญญา และอยูในสิ่งแวดลอมท่ี
เหมาะสมตอสุขภาพ สามารถจัดการตนเองดานสุขภาพไดอยางเหมาะสม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร  

๑. สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
๒. บริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
๓. บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 
๔. บริหารเปนเลิศดวยหลักธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ  

                             (Promotion & Prevention Excellence) 

เปาประสงค       

ประชาชนสามารถจัดการสุขภาพตนเองและดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวและชุมชนได 
ประชาชนมีการเจ็บปวยหรือตายดวยโรคและภัยสุขภาพท่ีสําคัญลดลง โดยไดรับการเฝาระวัง ปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพอยางมีคุณภาพมาตรฐาน ทันตอเหตุการณ และสามารถดํารงชีวิตอยู ในสังคม         
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ และดูแลคุมครองการบริโภคดานสุขภาพท่ีดีอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวนทุก
ระดับ 

แผนงาน           
๑.๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย    
๑.๒  การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
๑.๓  การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
๑.๔  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ บริการเปนเลิศ (Service Excellence) 

เปาประสงค 

ระบบบริการสุขภาพไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมทุกสาขา โดยเนนการ
พัฒนาระบบบริการทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูง สราง
ระบบท่ีเชื่อมโยงเปนเครือขาย โดยหลักการของเครือขายบริการท่ีไรรอยตอ เพ่ือสรางความเสมอภาค เทาเทียม 
ท่ัวถึง และเปนธรรม สําหรับประชาชนทุกคน และประชาชนมีสิทธิเลือกใชและเขาถึงการแพทยแผนไทย 
การแพทยทางเลือกอยางเทาเทียม เพ่ือการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

 แผนงาน 
 ๒.๑ การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
 ๒.๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
 ๒.๓ การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบสงตอ 
 ๒.๔ การพัฒนาคุณภาพหนวยงานบริการดานสุขภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 

เปาประสงค 

บุคลากรสาธารณสุขทุกคนไดรับการพัฒนาสมรรถนะหลักและศักยภาพท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการวางแผนทรัพยากรมนุษย แผนกําลังคนดานสุขภาพและแผนพัฒนา
กําลังคนดานสุขภาพ 

ภาคีเครือขายดานสุขภาพท้ังองคกร/หนวยงานภาครัฐ ภาคทองถ่ิน และภาคประชาสังคม  
ทุกองคกร ทุกระดับ มีสวนรวมในการพัฒนาระบบสุขภาพ ตามบทบาทภารกิจท่ีเหมาะสม โดยมีหนวยงาน
สาธารณสุขทุกแหงในสังกัด ใหการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมตอเนื่องและยั่งยืน 

 แผนงาน 
 ๓.๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
 ๓.๒ การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานภาคีเครือขายดานสุขภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ บริหารเปนเลิศดวยหลักธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

เปาประสงค 

๑. หนวยงานสาธารณสุขทุกแหงในสังกัด สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการสาธารณสุขได
อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในดานการบริหารการเงินการคลัง การบริหารกําลังคน ระบบคุณธรรมจริยธรรม การ
บริหารเวชภัณฑ และประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

๒. หนวยงานสาธารณสุขทุกแหงในสังกัดมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยมีคลังขอมูลสุขภาพระดับอําเภอ
และจังหวัด (DHDC CUP/HDC สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค) 

 แผนงาน 
 ๔.๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 
 ๔.๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ 
 ๔.๓ การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 
 ๔.๔ การพัฒนางานวิจัยและองคความรูดานสุขภาพ 
 
สรุปประเด็นท่ีตองพัฒนาของจังหวัดนครสวรรค 

 ๑. การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค: การดูแลสุขภาพมารดาและทารก, เด็กจมน้ํา,     
เด็กอวน, ฟนผุ, พัฒนาการสมวัย, หญิงต้ังครรภอายุนอย/ตั้งครรภซํ้าอายุต่ํากวา 20 ป, Long Term Care, 
CVD risk , NCD (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง, มะเร็ง, หัวใจและหลอดเลือด), โรคไขเลือดออก, วัณโรค, 
อุจจาระรวง, Zika, สารเคมีตกคางในการเกษตร, การคุมครองผูบริโภค, การจัดการสิ่งแวดลอม  
 ๒. การบริการ: แพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก, การบริการแบบองครวม (กาย จิต วิญญาณ 
สังคม และปญญา), การแพทยฉุกเฉิน, การตอบโตภาวะฉุกเฉิน, Service Plan 
 4. บุคลากร: ปญหาโรค NCDs  
 5. กลุมผูสูงอายุและผูพิการ: ปญหา Long Term Care  
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กรอบ/แนวทางการดําเนินงาน 
ของเครือขายบรกิารสุขภาพอําเภอตากฟา 

 
วิสัยทัศน :    
 เปนเครือขายบริการสุขภาพ ท่ีมีประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพบริการ และ
สุขภาวะท่ีดีของทุกกลุมวัย โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

พันธกิจ :  
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองครวม ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใชรูปแบบ

ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
3. พัฒนาระบบบริหารขอมูลใหเกิดประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาบุคลากร ดานความรู ทักษะทางวิชาการ และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
5. สงเสริม สนับสนุน ภาคีเครือขาย ใหมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาวะท่ียั่งยืน  

คานิยมรวม :     บริการดี มีความรับผิดชอบ มอบจิตสาธารณะ 

จุดมุงหมาย :    
1. เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดีท้ังรางกาย จิตใจ สังคม ปญญา และอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี  

เหมาะสมตอสุขภาพ 
2. เพ่ือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ฟนฟู

สุขภาพ และคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพของชุมชนตนเอง 
3. เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีดี ผูใหบริการมีความสุข บริการเปนเลิศ เปนสถานพยาบาล

ใกลบานใกลใจ 
4. เพ่ือใหบุคลากรพัฒนาองคความรูและทักษะในการใหบริการสูความเปนมืออาชีพ 
5. เพ่ือใหองคกรสาธารณสุขทุกแหง มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน โดยยึดหลัก       

ธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร : 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention 
Excellence) 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยหลักธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 

เปาประสงค 

ประชาชนไทยทุกคนเกิดมามีสุขภาวะมุงสูการมีสุขภาพท่ีดี ลดการบาดเจ็บและเจ็บปวย 
พิการ ตายอยางไมสมควร ตั้งแตในครรภมารดาจนถึงวาระสุดทายของชีวิต เลือกหนทางในการดูแลสุขภาพของ
ตนและครอบครัว ประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย มีชีวิตท่ียืน
ยาว โดยเนนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน  

ประชาชนมีการเจ็บปวยหรือตายดวยโรคและภัยสุขภาพท่ีสําคัญลดลง โดยไดรับการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางมีคุณภาพมาตรฐาน ทันตอเหตุการณ และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม 
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

แผนงานหลัก 

 ๑.๑ พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย 
    1.1.1 กลุมเด็กปฐมวัย (0 - 5 ป) และสตรี 
 1.1.2 กลุมเด็กวัยเรียน (5 - 14ป) 
 1.1.3 กลุมเด็กวัยรุน/นักศึกษา (15 - 21ป) 
 1.1.4 กลุมวัยทํางาน (15 - 59 ป) 
 1.1.5 กลุมผูสูงอายุ (60 ป ข้ึนไป)  ผูดอยโอกาส และคนพิการ 

                    ๑.๒ การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
1.2.1 การปองกันควบคุมโรคติดตอ (TB, AIDs, Dengue Virus, Zika, Chikungunya, S. 

Suis, Leprosy, Avian Flu) 
1.2.2 การปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (Cancer, DM, HT, acute stroke, acute 

Myocardial Infarction, Head injury) 
 1.2.3 การปองกันการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา ๑๕ ป 

                    ๑.๓ การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
 1.3.1 โรคจากการประกอบอาชีพ    

1.3.2 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข   
1.3.3 การบาดเจ็บจากการทํางาน   

          ๑.๔ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
 1.4.1 การจัดการขยะมูลฝอย 

1.4.2 การพัฒนาภูมิทัศนของหนวยบริการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)   

เปาประสงค 
ระบบบริการสุขภาพไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมทุกสาขา โดยเนนการ

พัฒนาระบบบริการทุกระดับ สรางการเชื่อมโยงกันเปนเครือขายไรรอยตอ สรางความเสมอภาค เทาเทียมกัน 
ท่ัวถึงและเปนธรรม ประชาชนมีสิทธิ์เลือกใชและเขาถึงการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือกอยางเทาเทียม 

แผนงานหลัก 
 ๒.๑ การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
 ๒.๒ การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบสงตอ 

 ๒.๓ การพัฒนาคุณภาพหนวยงานบริการดานสุขภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 

เปาประสงค 
บุคลากรสาธารณสุขทุกคนไดรับการพัฒนาสมรรถนะหลักและศักยภาพท่ีจําเปนในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการวางแผนทรัพยากรมนุษย แผนกําลังคนดานสุขภาพและแผนพัฒนา
กําลังคนดานสุขภาพ 

ภาคีเครือขายดานสุขภาพท้ังองคกร/หนวยงานภาครัฐ ภาคทองถ่ิน และภาคประชาสังคม  
ทุกองคกร ทุกระดับ มีสวนรวมในการพัฒนาระบบสุขภาพ ตามบทบาทภารกิจท่ีเหมาะสม โดยมีหนวยงาน
สาธารณสุขทุกแหงในสังกัดใหการสงเสริม และสนับสนนุการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ตอเนื่องและยั่งยืน 

 แผนงานหลัก 
 ๓.๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 

 ๓.๒ การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานภาคีเครือขายดานสุขภาพ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยหลักธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

เปาประสงค 
๑. หนวยงานสาธารณสุขทุกแหงมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการสาธารณสุขไดอยาง          

มีประสิทธิภาพ ท้ังในดานการบริหารการเงินการคลัง การบริหารกําลังคน ระบบคุณธรรมจริยธรรม การบริหาร
เวชภัณฑ และประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

๒. หนวยงานสาธารณสุขทุกแหง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกองคกร มีคลังขอมูลสุขภาพระดับอําเภอ 

 แผนงาน 
 ๔.๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 
 ๔.๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ 
 ๔.๓ การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 
 ๔.๔ การพัฒนางานวิจัยและองคความรูดานสุขภาพ 
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เปาประสงค (Goal) ของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา 
๑. ประชาชนสุขภาพดี 
๒. เจาหนาท่ีมีความสุข 
๓. ระบบสุขภาพยั่งยืน 

 
การวิเคราะหองคกร 

เครือขายสุขภาพอําเภอตากฟา เปนความรวมมือขององคกรภาครัฐ ๓ องคกร คือ 
โรงพยาบาลตากฟา, สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตากฟา และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซ่ึงมีระบบการ
บังคับบัญชาท่ีไมใชการบังคับบัญชาลักษณะ Top - Down  เนื่องจากแตละหนวยงาน มีรากฐานท่ีแตกตางกัน 
การรวมกันเปนเครือขายไมไดมีการรับรองทางกฏหมาย เปนเพียงแนวทางในการบริหารจัดการท่ีรับรูกันภายใน
กระทรวงสาธารณสุขเทานั้น การรวมกันตัดสินใจในบางปญหาจึงตองยืนอยูบนหลักการผลประโยชนท้ังของ
องคกร และประชาชน 
 
จุดแข็ง (Strong) 

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา เปนชุมชนเขตชนบท ประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เชน ทําไร เลี้ยงสัตว และทําสวนบางสวน ประชาชนมีรายไดปานกลาง มีกําลังการซ้ือ
พอสมควร ทําใหมีการสะพัดของเงิน ดานสุขภาพประชาชน สวนใหญท่ีเปนเกษตรกร ตองใชแรงงานแบกหาม
เปนประจําทําใหสุขภาพแข็งแรง ประกอบกับประชาชนมีฐานะปานกลาง จึงสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข            
ท่ีมีคุณภาพได 
 
จุดออน (Weakness) 

ประชาชนมีความเรงรีบในการประกอบอาชีพ ทําใหเกิดภาวะเครียด ซึมเศราของผูมีรายได
นอยในกลุมชุมชนเมือง และพฤติกรรมการรับประทานอาหารเปลี่ยนแปลงไปเปนการรับประทานอาหาร ท่ีไมมี
คุณภาพ การรับประทานอาหารท่ีมีกากใยนอย การรับประทานอาหารหวาน มัน เค็มเพ่ิมข้ึน นักสูบบุหรี่ นักดื่ม
เหลาหนาใหมเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเปนผลเสียตอสุขภาพและจําเปนตองจัดบริการโรคเรื้อรังมากข้ึน 
 
โอกาส (Opportunity) 

ความเขมแข็งของชุมชน เปนสิ่งท่ีจะชวยแกไขปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน กระตุนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
 
อุปสรรค (Treat) 

การจัดสรรงบประมาณท่ีลาชาและกฎระเบียบท่ีเขมงวด มีผลใหการดําเนินงานตามโครงการ
ตาง ๆ มีอุปสรรค ขาดความตอเนื่อง  

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ยุทธศาสตรที่ 1  

สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ 

(Promotion & Prevention Excellence) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเดน็ยทุธศาสตร   ที่ 1 สงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน                 ท่ี ๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย 
ตอบสนองตัวช้ีวัด      ท่ี ๑  รอยละของหญิงต้ังครรภท่ีมาฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ   
                            

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ แหลงงบประมาณ 

          ดําเนินการ (บาท)     
1. โครงการชวนนองฝาก

ทองคุณภาพ 
1. เพ่ือใหหญิงต้ังครรภฝาก
ครรภกอน 12 สัปดาห 
2. เพ่ือใหหญิงต้ังครรภไดรับการ
ดูแล 5 ครั้งตามเกณฑคุณภาพ 

1. สราง อสม.บัดด้ีดูแลหญิงต้ังครรภ 
1:1 
2. อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.บัดด้ี 
3. อสม.บัดด้ีติดตามหญิงต้ังครรภ 
ฝากครรภตามเกณฑท่ีกําหนด 
4. อสม.ติดตามภาวะโภชนาการ การ
กินยา ตอเน่ืองหญิงต้ังครรภ 
5. อสม.รวมกับหญิงต้ังครรภเตรียม
ความพรอมการคลอดคุณภาพ 

อสม. 40 คน ธ.ค. ๖๓ - ก.ย. 
6๔ 

15,000 น.ส.พัชรินทร  ทต.ตากฟา 

    

    

    
รายละเอียดคาใชจาย 

1. คาจัดอบรม อสม.บัดด้ี  จํานวน 40 คนๆละ 100 บาท  เปนเงิน 4,000 
บาท 
2. คาติดตามหญิงต้ังครรภฝากครรภครั้งละ 50 บาท x 5  ครั้ง x 10 คน เปน
เงิน5,000 บาท 
3. คาของขวัญรางวัลหญิงต้ังครรภฝากครรภครบ 6,000  บาท 

รวมเปนเงิน 15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร   ท่ี 1  สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน                ท่ี ๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย 
ตอบสนองตัวช้ีวัด     ท่ี ๓  รอยละของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 6 ป 
ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ แหลง 

          ดําเนินการ (บาท)   งบประมาณ  
2. 

 
โครงการปองกัน/
แกไขปญหาเด็ก
โลหิตจาง 
เครือขายบริการ
สุขภาพอําเภอ 
ตากฟา 

1. เพ่ือแกไขปญหาเด็กท่ีมีปญหา
โลหิตจางใน WBC ทุกแหงและไดรับ
การดูแลภายใตการดูแลของแพทย 
2. เพ่ือสรางความตระหนักในการ
รับประทานอาหารท่ีมีธาตุเห็กในเด็ก 
6 เดือน ถึง 6 ป 
3. เพ่ือสรางความรูและความเขาใจท่ี
ดีในการรับประทานอาหารท่ีมีธาตุ
เหล็ก 
4. เพ่ือปองกันภาวะโลหิตจางจาก
การขาดธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6เดือน
ถึง 6 ป เขตบริการสุขภาพอําเภอ
ตากฟา 

1. ประชุมวางแผน สํารวจเด็กปฐมวัย อายุ 
6 เดือน ถึง 6 ป เขตรับผิดชอบของ
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา 
2. จัดซ้ือยานํ้าธาตุเหล็กสําหรับเด็กปฐมวัย 
3.จายยานํ้าธาตุเหล็กใน WBC ทุกแหง 
ต้ังแตอายุ 6 เดือน ถึง 2.6 ป (เด็กท่ีอยูใน 
ศพด.รับประทานยาท่ี ศพด. สัปดาหละ 1 
ครั้ง โดยงบประมาณ สปสช.แตละพ้ืนท่ี) 

เด็กปฐมวัย 6 เดือน ถึง 6 ป 
เขตบริการสุขภาพอําเภอ 
ตากฟา (ท่ียังไมไดเขาเรียน
ใน ศพด.) 

ธ.ค. ๖๓ - ก.ย. 
6๔ 

39,146 น.ส.พัชริ
นทร 

ทต./อบต 

รายละเอียดคาใชจาย 

1. กลุมเปาหมาย  851 คน จายคนละ 2 ขวด ขวดละ 23 บาท เปนเงิน 39,146 บาท 
รวมเปนเงินท้ังส้ิน  39,146  บาท (สามหม่ืนเกาพันหน่ึงรอยส่ีสิบหกบาทถวน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 1  สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน               ท่ี ๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย ( เด็ก ๑ – ๕ ป ) 
แผนงานท่ี 1        พัฒนาสุขภาพของสตรีตั้งครรภและเด็กอายุ 0-5 ปและครอบครัว 

    
ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

แหลง
งบประมาณ 

          ดําเนินการ (บาท)     
3. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการจัดต้ังชมรมจิต
อาสาแมและ เด็ก บาน
หนองบัวงาม ตําบลตาก
ฟา 

1 . เ พ่ื อ พัฒนาแ ล ะส ง เ ส ริ ม
สุขภาพเด็กใหมีความสมบูรณท้ัง
รางกาย จิตใจ มีสติปญญา 
และศักยภาพท่ีดี  
2. เพ่ือกระตุนและสงเสริมให
ครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
ตระหนักถึงความสําคัญของการ 
ดูแลและเอาใจใสตอสุขภาพของ
สตรีต้ังครรภและเด็กอายุ 0-5ป 
3.เพ่ือบูรณาการงานและสราง
ความรวมมือจากครอบครั ว 
ภาคีเครือขายและองคกรตางๆ 
ในการพัฒนาสุขภาพของสตรี
ต้ังครรภและเด็กอายุ 0-5 ป
และครอบครัว 

1. ประชุมชี้แจงกิจกรรมการจัดต้ัง
ชมรมกับภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของใน
การดูแลสตรีต้ังครรภและเด็ก 0-5 ป 
2. ใหคําปรึกษาและโภชนศึกษาหญิง
ต้ังครรภท่ีมีภาวะเส่ียงทางโภชนาการ
หรือ BMI ตํ่า 
3.รณรงค/ประชาสัมพันธการฝาก
ครรภกอน12 สัปดาหในชุมชน 
4. จัดกิจกรรมการอานหนังสือใหเด็ก
เล็กฟง 
5. จัดอบรมพัฒนาสมาชิกในชมรม
จิตอาสาแมและเด็ก 
6. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูใน
ชมรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หญิงต้ังครรภ 
2. หญิงหลังคลอด 
3. เด็กอายุ 0-5 ป 
4. เครือขายสุขภาพอําเภอ
ตากฟา 

 22,300 น.ส.พัชรินทร PP 

รายละเอียดคาใชจาย 

1. จัดทําปายโครงการ     800  บาท 
2. คาเอกสาร/สมุดนิทาน  1,000 บาท 
3. คาอาหารวางในการจัดกิจกรรม 6 ครั้ง  100 คน = จํานวน 600 ราย    
รายละ 30 บาท เปนเงิน 18,000 บาท 
4. คาชุดของรางวัล 5 รางวัล   2,500 บาท 

รวมเปนเงิน  22,300  บาท (สองหม่ือนสองพันสามรอยบาทถวน) 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 1  สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน                ท่ี ๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย (วัยเรียน) 
ตอบสนองตัวช้ีวัด     ปองกันและแกไขภาวะโลหติจางจากการขาดธาตุเหล็กในนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ แหลงงบประมาณ 

          ดําเนินการ (บาท)     
4. 

  
 

โครงการปองกันและ
แกไขภาวะโลหิตจางจาก
การขาดธาตุเหล็กใน
โรงเรียนอําเภอตากฟา  
จังหวัดนครสวรรค 
ปงบประมาณ 256๔ 

1. เพ่ือปองกันและแกไขภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็กในนักเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 
2. เพ่ือสงเสริมสุขภาพเด็กวัย
เรียนและวัยรุนตามชุดสิทธิ
ประโยชน 
3. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

1. สนับสนุนยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กให
นักเรียนทุกคนในระดับชั้น ป.1-ม.6 
สัปดาหละ 1 เม็ดตลอดปการศึกษา 
2. ใหคําแนะนําโรงเรียนการจดั
เมนูอาหารกลางวันท่ีมีธาตุเหล็ก 
3. สงเสริมนักเรียนใหรับประทาน
อาหารครบ 5 หมูและอาหารท่ีมีธาตุ
เหล็ก 

เด็ก นร. ป1-ม.6  
จํานวน 26 โรงเรียน 
จํานวน 3,479 คน ม.ค. - มิ.ย. 6๔ 28,450  

นางพัชร
นันท วงษ
พิมพา PP 

    

    

    

รายละเอียดคาใชจาย 
1. คาจัดซ้ือยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก  จํานวน 210 กระปุกๆละ 120  บาท 
เปนเงิน 25,200 บาท  
2. สติกเกอรติดหนาซอง  มวนละ 300  บาท*4 มวน เปนเงิน 1,200  
บาท  
3. คาเอกสารแผนความรู จํานวน 3,500  แผน เปนเงิน  1,400  บาท 
4. ซองสีชา ขนาด 7*10 ซม. kgละ 130 บาท*5 kg เปนเงิน 650 บาท 
รวมเปนเงิน   28,450 บาท (สองหม่ืนแปดพันส่ีรอยหาสิบบาทถวน) 
หมายเหตุ ราคายาอาจเปล่ียนแปลงได และดําเนินการจัดซ้ือยาโดยเภสัชกร 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 1  สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน                ท่ี ๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย (วัยเรียน) 
ตอบสนองตัวช้ีวัด     การสงเสริมสุขภาพและเฝาระวังภาวะโภชนาการนักเรียนในโรงเรยีนและชุมชน 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ แหลงงบประมาณ 

          ดําเนินการ (บาท)     
5. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการสงเสริม
สุขภาพ 
และเฝาระวังภาวะ
โภชนาการนักเรียน
แบบมีสวนรวม  
ป 256๔ 
 
 

1. เพ่ือสรางการมีสวนรวมของ 
ภาคีเครือขายสุขภาพในการ 
สงเสริมสุขภาพและเฝาระวัง 
ภาวะโภชนาการนักเรียนใน 
โรงเรียนและชุมชน 
2. เพ่ือติดตาม เฝาระวังและ  
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
ในนักเรียนมีภาวะอวนให 
มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ 
มาตรฐาน   
3. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน  
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพและ 
กิจกรรมดานสาธารณสุขใน 
โรงเรียนนําไปสูการมีสุขภาพ
และคุณภาพท่ีดีของนักเรียน 
และคนในชุมชนโดยสวนรวม 
 

กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมครู ข นักจัดการ
นํ้าหนักในเด็กวัยเรียน 
1.อบรมครู ข นักจัดการนํ้าหนักในเด็กวัย
เรียน (Smart kids Coacher)  
และแกนนํานักเรียนดานการจัดการ
นํ้าหนักในเด็กวัยเรียน (Smart kids 
Leader) 
2.ประสานความรวมมือการดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพตามเกณฑ 
3.เฝาระวังติดตามภาวะโภชนาการ
นักเรียน 
4.รายงานผลเทอมละ 1 ครั้ง 
กิจกรรมหลักที่ 2 อบรมนักเรียนใน
โรงเรียน 
1.อบรมใหความรูสงเสริมโภชนาการใน
นักเรียน โดยการมีสวนรวมของโรงเรียน
และชุมชนรวมวางแผนแกไขปญหา
รายบุคคล 
2.จัดต้ังชมรมเด็กไทยไมอวนในโรงเรียน 
2 แหง 
3.จัดโปรแกรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพในนักเรียน 
4.จัดโภชนาการและกิจกรรมออกกําลัง
กายท่ีเหมาะสมแกนักเรียนในชมรม 

กิจกรรมหลักท่ี 1 
ครู/จนท/แกนนํา 
นร. 
รร.26 แหง
จํานวน 95 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 2 
นร. จํานวน 
200  คน 
 

พ.ค.- ส.ค. 6๔  61,680 
นางพัชรนันท 
วงษพิมพา PP 

  
นางจิราภรณ  

สีแกน  

    
 
    

รายละเอียดคาใชจาย 
กิจกรรมหลักท่ี 1 อบรมครู ข  -  
คาอาหารกลางวันการอบรม 90 บาท/คน x 95 คน เปนเงิน8,550  
บาท-  คาอาหารวางและเครื่องด่ืมการอบรม 20 บาท/ม้ือx2 ม้ือx95 คน 
เปนเงิน    3,800  บาท   
- คาเอกสารประกอบการอบรม 95 ชุด x 30 บาท เปนเงิน 2,850  
บาท- คาสมนาคุณวิทยากรบุคลากรของรัฐ ชั่วโมงละ 300 บาทx2 คนx3 
ชม.เปนเงิน     1,800  บาท   
กิจกรรมหลักท่ี ๒ อบรมนักเรียนในโรงเรียนแกปญหาภาวะโภชนาการ 
-  คาอาหารกลางวันการอบรม 90 บาท/คน x 200 คน เปนเงิน    
18,000  บาท (อาจลดยอด)   
-  คาอาหารวางและเครื่องด่ืมการอบรม 20 บาท/ม้ือx2 ม้ือx200 คน    
เปนเงิน    8,000  บาท   
- คาเอกสารประกอบการอบรม 200 ชุด x 30 บาท เปน 6,000  บาท- 
คาสมนาคุณวิทยากรบุคลากรของรัฐ ชั่วโมงละ 300 บาทx6 คนx3 ชม.
เปนเงิน     5,400  บาท  
   

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ แหลงงบประมาณ 

          ดําเนินการ (บาท)     
5. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการสงเสริมสุขภาพ 
และเฝาระวังภาวะ
โภชนาการนักเรียนแบบ
มีสวนรวม ป 256๔ 
(ตอ) 
 
 

 5.เฝาระวังและติดตามนักเรียนอวนและเริ่ม
อวนในโรงเรียน และในชุมชน  
6.วิเคราะหและประเมินผลโครงการจาก
ภาวะโภชนาการ นร 
กิจกรรมหลักที่ 3 ประเมินโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 
1.ประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน 
2.ออกใบประกาศรับรองผลการประเมิน 
3.ติดตามการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพอยางตอเน่ือง 
4.วิเคราะหและประเมินผล 

 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 3 
ร.ร. 26 แหง 

พ.ค.- ส.ค. 6๔  61,680 พัชรนันท PP 

  จิราภรณ  

    
 
    

รายละเอียดคาใชจาย 
กิจกรรมหลักท่ี 3 ประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
- คาเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการประเมิน จํานวน 4 คนx13 วันx120 บาท เปน
เงิน 6,240  บาท    
- คาเอกสารแบบประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 52 ชุดๆละ 20 บาท เปน
เงิน 1,040 บาท   
    

รวมเปนเงิน 61,680 บาท (หกหม่ืนหน่ึงพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 1  สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน                ท่ี ๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย (วัยรุน) 
ตอบสนองตัวช้ีวัด     การสงเสริมสุขภาพและเฝาระวังภาวะโภชนาการนักเรียนในโรงเรยีนและชุมชน 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ แหลงงบประมาณ 

          ดําเนินการ (บาท)     
6. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการสรางเสริม
ความรูดานสุขภาพเพ่ือ
ลดพฤติกรรมเส่ียงของ
วัยรุนและเยาวชน 
อําเภอตากฟา 

1. เพ่ือสรางเครือขายการ
ดําเนินงานลดพฤติกรรมเส่ียง
ดานสุขภาพในวัยรุน 
2. เพ่ือสงเสริมทักษะการปองกัน
ตนเองจากปญหา 
สุขภาพ (การต้ังครรภกอนวัยอัน
ควร, พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 
และยาเสพติด)  
3. เพ่ือเพ่ิมความรู และปรับ
ทัศนคติพอแมผูปกครอง ในการ
ส่ือสารเรื่องเพศในวัยรุน 

1. แตงต้ังคณะทํางานสุขภาพวัยรุน
ระดับโรงเรียน 
2. สํารวจจุดเส่ียงท่ีสงผลตอพฤติกรรม
สุขภาพของวัยรุน 
3. เฝาระวังวัยรุนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง 
4. สํารวจขอมูลการมีเพศสัมพันธ และ
การใชถุงยางอนามัยในการมี
เพศสัมพันธครั้งแรกของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 5  
6. ประชาสัมพันธชองทางการส่ือสาร
แบบออนไลน 
7.สนับสนุนการเขาถึงบริการดาน
สุขภาพอนามัยการเจริญพันธุท่ีเปน
มิตรกับวัยรุน 
8. อบรมใหความรูเรื่องการปองกัน
ตนเองจากปญหาสุขภาพ (การต้ังครรภ
กอนวัยอันควร, พฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศ และยาเสพติด) ในนักเรียน 
9. อบรมใหความรูเรื่องเพศคุยไดใน
ครอบครัวใหกับผูปกครองนักเรียน 
10. จัดต้ังชมรม To Be Number 
One ในโรงเรียน  
11. สนับสนุนกิจกรรม ชมรม To Be 
Number One และติดตามผล 

 
พ.ค.- ส.ค. 6๔  28,300 

น.ส.กมลวรรณ 
ทาริยะชัย PP 

    

    

    รายละเอียดคาใชจาย 
1. สํารวจขอมูลการมีเพศสัมพันธ และการใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ
ครั้งแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 5  
 - คาจางเหมาถายเอกสารแบบสํารวจ จาํนวน 700 แผนๆละ 1 บาท เปนเงิน 700 บาท 
2. อบรมใหความรูเรื่องการปองกันตนเองจากปญหาสุขภาพ ในนักเรียน 
 - คาอาหารกลางวัน จํานวน 100 คน ๆ ละ 90 บาท เปนเงิน 9,000 บาท  
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 100 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 30 บาท  
เปนเงิน 3,000  บาท 
 - คาเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 100 ชุด ๆ  ละ 30 บาท  เปนเงิน 3,000  บาท
  
 - คาวิทยากร ๒ คน x ๓๐๐ คน x ๓ ชม. เปนเงิน ๑,๘๐๐ บาท 
3. อบรมใหความรูเรื่องเพศคุยไดในครอบครัวใหกับผูปกครองนักเรียน 
 - คาอาหารกลางวัน จํานวน 60 คน ๆ ละ 90 บาท เปนเงิน 5,400 บาท 
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 60 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 30 บาท   
เปนเงิน 1,800 บาท 
 - คาเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 60 ชุด ๆ  ละ 30 บาท เปนเงิน 1,800 บาท 
- คาวิทยากร ๒ คน x ๓๐๐ คน x ๓ ชม. เปนเงิน ๑,๘๐๐ บาท 

รวมเปนเงิน 28,300 บาท (สองหม่ืนแปดพันสามรอยบาทถวน) 
 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 1  สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน               ท่ี ๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย (วัยทํางาน) 
ตอบสนองตัวช้ีวัด    ประชาชนกลุมอายุ 30-60 ปไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ แหลงงบประมาณ 

7. โครงการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 

1.เ พ่ือใหประชาชนกลุมอายุ 
30-60 ปไดรับการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 
2.เพ่ือใหกลุมผิดปกติไดรับการ
สงตอและรักษากอนเกิดโรค 

1.สํารวจและขึ้นทะเบียน
กลุมเปาหมายอาย ุ30-60 ป 
2.ชี้แจง/ประชาสัมพันธแนวทาง
การดําเนินงานแก อสม.และ
กลุมเปาหมาย 
3.ดําเนินการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกตามเกณฑ 

สตรีกลุมอาย ุ30 - 60 ป 
รอยละ 20 ของกลุม 
เปาหมายจํานวน 1,500 คน 
จากท้ังหมด 6,500 คน 

ธ.ค. – ก.ย. 63 170,000 ศิริพรรณ PP 

รายละเอียดคาใชจาย 

1. คาอานเซลล 1,500  ราย ๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 75,000  บาท 
2. คาวัสดุ (ไม แผนสไสลด แอลกอฮอล) เปนเงิน 20,000 บาท 
3. คาบริการ รายละ 50 บาท x 1500 คน เปนเงิน 75,000 บาท 

 รวมเปนเงิน  170,000  บาท  (หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 1  สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน               ท่ี ๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย (วัยทํางาน) 
ตอบสนองตัวช้ีวัด    สงเสรมิสุขภาพและปรับเปลีย่นพฤติกรรมวัยทํางาน 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ แหลงงบประมาณ 

8. โครงการสรางสุข ลดภัยโรค
ไมติดตอเรื้อรัง 
อําเภอตากฟา ป 256๔ 

1.  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการ
จัดการสุขภาพแบบมีสวนรวม 
2.  เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพประชาชนสูการสราง
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
3.เพ่ือสนับสนุนใหประชาชน
อายุ 15 ปขึ้นไป มีกิจกรรมทาง
กายเพียงพอตอสุขภาพ และมี
คาดัชนีมวลกายในเกณฑปกติ 

กิจกรรม สงเสริมสุขภาพและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
1. คัดกรองพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชน 15 ป 
ขึ้นไป เปาหมายกลุมเส่ียง 
จํานวน 780  คน 
2. ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
กอนดําเนินการ 
3. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 
ปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมสุขภาพประชาชน
กลุมเปาหมาย  
ตามปญหาสุขภาพ 
4. รณรงค 3 อ.2 ส. สราง
สุขภาพ ลดโรค ลดปวย 
ระดับอําเภอ 
5. ดําเนินกิจกรรมปรับเปล่ียน
ตอเน่ืองในชุมชน 
เพ่ือลดภัยโรคไมติดตอเรื้อรัง 
6. ประเมินผลพฤติกรรมสุขภาพ
หลังดําเนินการ  
3 ,6 เดือน 
7. สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 

สมาชิกในชมรมสรางสุข 
รพ.สต./รพ./เทศบาล แหงละ 
1 ชมรม รวม 13 แหง 
จํานวน 780 คน 

ม.ค. – เม.ย. 6๔ 103,400  พัชรนันท PP 

รายละเอียดคาใชจาย 

- คาจัดพิธีการเปดประชุม เปนเงิน  2,000  บาท  
- คาอาหารกลางวัน 90 บาท *780  คน  เปนเงิน  70,200  บาท  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  20 บาท/ม้ือ * 2 ม้ือ * 78 คน  เปนเงิน  
31,200  บาท   
   
 รวมเปนเงินท้ังส้ิน  103,400  บาท (หน่ึงแสนสามพันส่ีรอยบาทถวน)
   
 
 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 1  สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน                ท่ี ๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย  
ตอบสนองตัวช้ีวัด     เฝาระวังภัยสุขภาพและคุมครองผูบริโภค 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ แหลงงบประมาณ 

          ดําเนินการ (บาท)     
9. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการตรวจสุขภาพ
ผูประกอบการอาหาร
สําเร็จรูป ป 256๔ 

1.เพ่ือใหผูประกอบการราน/แผง
ลอยจําหนายอาหารปรุงสําเร็จ
พรอมบริโภคไดรับการรวจ
สุขภาพเบ้ืองตน 
2.เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคติดตอ
จากผูประกอบการฯซ่ึงติดตอ
ทางอาหารและนํ้าเปนส่ือ 
3.เพ่ือเปนการเฝาระวังสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของ
ผูประกอบการ 

ผูประกอบการ/ผูสัมผัส ในเขต ทต.ตาก
ฟา จํานวน 47  คน 
 - ผูประกอบการ/ผูสัมผัสราน/แผง
ลอยจําหนายอาหาร 
 - ผูประกอบการ/ผูสัมผัสในโรงอาหาร
ในโรงเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใน
โรงพยาบาล และในตลอดสดนาซ้ือ 

ผูประกอบการ 
47 คน 
 
 
 

ธ.ค.๖๓- ก.ย.6๔ 15,000 สุวรรณ ทต.ตากฟา 

    

    

    รายละเอียดคาใชจาย 
1. x-ray  ปอด    220 บาท / ราย    
2. Stool exam   60  บาท / ราย  
3. KOH  60 บาท / ราย  
4. คาบริการทางการแพทย  50 บาท / ราย 

รวมเปนเงิน  15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 1  สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน                ท่ี ๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย  
ตอบสนองตัวช้ีวัด    สงเสรมิสุขภาพและปรับเปลีย่นพฤติกรรมวัยทํางาน 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ ผูรับผดิชอบ แหลงงบประมาณ 

10. โครงการตรวจสุขภาพพระ
เณรวัดตากฟาเฉลิมพระ
เกียรติ 28 กรกฎาคม 
256๔  

1.เพ่ือใหพระเณรและบุคลากร
ในวัดตากฟาไดรับการดูแลคัด
กรองสุขภาพ 
2.เพ่ือเฝาระวังภาวะแทรกซอน 
กลุมเส่ียงใหไดรับการดูแลรักษา 
3.เพ่ือสนองตอบโครงการ1วัด1
โรงพยาบาล 

1.จัดทําโครงการเสนอผูบริหาร 
2.ประสานงานผูเกี่ยวของ 
3.จัดประชุมชี้แจง 
4.ดําเนินการตรวจสุขภาพพระ
เณร สํารวจกลุมใหม ดังน้ี 

4.1 ชั่งนํ้าหนัก สวนสูง รอบ
เอวรอบศรีษะ องคประกอบมวล
กาย 

4.2 วัดความดัน เจาะ DTX  
hct X-ray ปอดในกลุมเส่ียง 

4.3 แปรผล พบแพทย รักษา 
4.4 สรุปและรายงานผล 
4.5 ฉีดวัคซีนFlu กลุมเส่ียง 
4.6 จัดซ้ือธูปเทียนไรควัน

ถวาย/งดบุหรี่ 
4.7 รณรงค 3 เก็บดูแล

ส่ิงแวดลอม 
 

 

 ก.ค. 6๔ 28,800 ประวิทย PPB 

รายละเอียดคาใชจาย 

1. คาปายโครงการ  500 บาท 
2. จัดซ้ือยาเสริมธาตุเหล็ก (สามเณร) 1,000 บาท 
3. จัดซ้ือวัคซีนไขหวัดใหญ  15,000 บาท 
4. คา X-ray  80 x 100 จํานวน  8,000 บาท 
5. คาอาหารและเครื่องด่ืมกิจกรรมรณรงค  3,000  บาท 
6. อื่นๆ   1,000 บาท 

รวมเปนเงิน 28,800  บาท  (สองหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 1  สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน               ท่ี ๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย (สตรี) 
ตอบสนองตัวช้ีวัด    รอยละของหญิงหลังคลอดไดรับการวางแผนครอบครัวทุกวิธี 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ แหลงงบประมาณ 

          ดําเนินการ (บาท)     
11. 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

โครงการวางแผน
ครอบครัว 

1.เพ่ือเวนระยะการต้ังครรภ
ใหเหมาะสม 

1.จัดซ้ือเวชภัณฑยาฝงคุมกําเนิดและยาคุมกําเนิดชนิด
ไมมีผลตอการหล่ังของนํ้านมสําหรับมารดาหลังคลอดท่ี
ตองการเล้ียงบุตรดวยนมมารดาทจํานวน600 แผง 
2.รณรงคฝงยาคุมกําเนิดชนิด 1 หลอด  คุมกําเนิดนาน 
3 ป จํานวน 20 คน ดังน้ี 
- มารดาวัยรุนหลังคลอดบุตรท่ีรพ.ตากฟาจํานวน 15 คน 
- หญิงวัยเจริญพันธุ จํานวน 5 คน 

1.กลุมมารดาวัยรุน 
คลอดบุตร 15 คน 
หญิงวัยเจริญพันธุ 
มารดาหลังคลอดบุตร 
มารดาวัยรุน   

ธ.ค.๖๓ - 
ก.ย.6๔ 

114,000 จิฬาภรณ สปสช. 

รายละเอียดคาใชจาย 
1. จัดซ้ือเวชภัณฑยาฝงคุมกําเนิด + บริการฝง/เคส ราคา 2500 x จํานวน 30 ชุด  เปน
เงิน 75,000 บาท 
2. ยาเม็ดคุมกําเนิดเล้ียงลูกดวยนมแม ราคา 65 บาท  จํานวน 600 แผง    เปนเงิน.  
39,000 บาท 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 114,000 บาท  (หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันบาทถวน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 1  สงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน               การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  (การปองกันควบคุมโรคตดิตอ ) 
ตอบสนองตัวช้ีวัด    อัตราการเกิด Generation 2 ของโรคไขเลือดออกในหมูบาน/ชุมชน ท่ีเกิดโรค 

                         
ลําดับ 

ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ แหลงงบประมาณ 

12. โครงการปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

1.เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมร
สวนรวมในการทําลายแหลง
เพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย 
2.อัตราปวยโรคไข เลือดออก
ลดลงจากค า มัธยฐาน  5 ป
ยอนหลัง 

1. ทําลายแหลงเพาะพันธุลูกนํ้า
ยุงลายใหสุขศึกษาประชาสัมพันธ
การปองกันโรคไขเลือดออก 3 
เก็บ 3 โรค 
2. พนสารเคมีกําจัดตัวเต็มวัยใน
กรณีฉุกเฉิน 

ประชาชนในเขตอําเภอตาก
ฟา 
 

ธ.ค.๖๓-ก.ย.6๔ 23,100 อลิศา PP 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดคาใชจาย 

1. ทรายเคลือบสารท่ีมีฟอส 1%  ถังละ 25  กก. 3,000  บาท 2 ถัง 
*3,000 = 6,000 บาท 
2. สเปรยพนยุงชนิดกระปอง 200 มล. 60 บาท  60 กระปอง *60 บาท = 
3,600  บาท 
3. นํ้ายาเคมีกําจัดยุงและแมลง 1% บรรจุ 1 ลิตร ขวดละ 1,500 บาท  
2*1,500 = 3,000 บาท 
4. นํ้ามัน 2,000 บาท 
5. จางคนพนนํ้ายาเคมี 400 ตอครั้ง 20x400  =  8,000  บาท 
6. ปายประชาสัมพันธ  1  ผืน  เปนเงิน 500 บาท 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน  23,100  บาท (สองหม่ืนสามพันหน่ึงรอยบาทถวน) 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร   ท่ี ๒ บริการท่ีเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนงาน                - 
ตอบสนองตัวช้ีวัด      การจัดต้ังเครือขายหนวยบริการปฐมภูม ิ(NPCU) 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ ผูรับผดิชอบ แหลงงบประมาณ 

๑3. 

 

 

โครงการจัดต้ัง PCC ใน
โรงพยาบาล 

1. เพ่ือลดความแออัดของผูปวย 
ท่ีมารับบริการแผนกผูปวยนอก 
2. เปนการเขาถึงบริการทุกคน
ทุกท่ีทุกเวลาดวยเทคโนโลยี 
3. ตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงฯ 

1. รับทราบนโยบาย 
2. กําหนดพ้ืนท่ีและจุดบริการ 
3.นําเสนอผูบริหารและ
ผูเกี่ยวของ 
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
ครุภัณฑ 
และสถานท่ี 2 หนวยPCC 
5. จัดประชุมบุคลากรประจํา
PCC ไดแก แพทย พยาบาล 
นวก. Nurse Aids ฯลฯ 
จํานวน 2 หนวยบริการ 
แบงเขตความรับผิดชอบตาม 
Cathment area 8,000-
12,000 คน 

ตึกผูปวยในเกา รพ.ตากฟา 
แยกโซน PCC 1 (รพ.ตากฟา, 
รพสต.หนองเสลา, รพสต.
หนองใหญประกอบดวย 
PCC1 - ม.1,2,4,5,6 
8 ต.ตากฟา และ 1 - 9 ต.
เขาชายธง ปชก.9,026 คน 
PCC2 -ม.3, 7 ต.ตากฟา 
ม.2, 3 ต.สุขสําราญ 
ม.1-11 ต.หนองพิกุล 
ปชก.8,023  คน 

ต.ค.๖๓–ก.ย.  
6๔ 

1,405,000 ประวิทย งบคาเส่ือม 
 
 
 
 
 

รายละเอียดคาใชจาย 

1. ปรับปรุงอาคารหลังคา+ทาสี+มาน  หองตรวจ   1,200,000 บาท (งบคา
เส่ือม) 
2. ซ้ืออุปกรณครุภัณฑการแพทย  200,000 บาท 
3. จัดสรรบุคลากร แพทย พยาบาล นวก.สธ. ผูชวยเหลือคนไข หนวยละ 1 
ชุด (รพ.ตากฟา+รพสต.ในพ้ืนท่ีหมุนเวียน และแพทยประจําNode) 
4. จัดทําปายหนวยบริการและอื่น ๆ    5,000 บาท 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน  1,405,000  บาท (หน่ึงลานส่ีแสนหาพันบาทถวน) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร   ท่ี 1 สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน                ท่ี ๒  การปองกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ  (โรคจากการประกอบอาชีพ) 
ตอบสนองตัวช้ีวัด     การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   
ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 

 
กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 
งบประมาณ ผูรับผดิชอบ แหลงงบประมาณ 

๑4. 

 

 

โครงการตรวจสารพิษใน
เลือด 

1. เพ่ือคนหากลุมเส่ียงกลุม
ประชากร 
2. เพ่ือเฝาระวังการรับสารเคมีใน
เลือด 

1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ 
2. นําเสนอแผนงาน/โครงการ
ผูบริหาร 
3. สํารวจกลุมเปาหมาย 
4. ดําเนินการเจาะเลือดอานผล
กลุมเปาหมาย 
5.ประเมินผลและใหคําแนะนํา 

ประชาชนท่ัวไปและเกษตรกร 
จํานวน 100 คน (เขตทต.
ตากฟา) 

ธ.ค.๖๓-ก.ย.6๔ 10,000 วันทนีย ทต.ตากฟา 
 
 
 
 
 

รายละเอียดคาใชจาย 

1. จัดทําปายโครงการ 2    800  บาท 
2. จัดซ้ือชุดตรวจและอุปกรณ  8,000 บาท 
3. ซ้ือวัสดุเอกสารประกอบโครงการ 1,200 บาท 

รวมเปนเงิน 10,000  บาท  (หน่ึงหม่ืนบาทถวน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร   ท่ี 1 สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน                ท่ี ๒  การปองกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ  (โรคจากการประกอบอาชีพ) 
ตอบสนองตัวช้ีวัด     การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   
ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 

 
กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 
งบประมาณ ผูรับผดิชอบ แหลงงบประมาณ 

๑5. 

 

 

โครงการตรวจสารพิษใน
เลือด 

1. เพ่ือคนหากลุมเส่ียงกลุม
ประชากร 
2. เพ่ือเฝาระวังการรับสารเคมีใน
เลือด 

1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ 
2. นําเสนอแผนงาน/โครงการ
ผูบริหาร 
3. สํารวจกลุมเปาหมาย 
4. ดําเนินการเจาะเลือดอานผล
กลุมเปาหมาย 
5.ประเมินผลและใหคําแนะนํา 

ประชาชนท่ัวไปและเกษตรกร 
จํานวน 100 คน (เขตอบต.
ตากฟา) 

ธ.ค.๖๓-ก.ย.6๔ 10,000 วันทนีย อบต.ตากฟา 
 
 
 
 

รายละเอียดคาใชจาย 

1. จัดทําปายโครงการ 2    800  บาท 
2. จัดซ้ือชุดตรวจและอุปกรณ  8,000 บาท 
3. ซ้ือวัสดุเอกสารประกอบโครงการ 1,200 บาท 

รวมเปนเงิน 10,000  บาท  (หน่ึงหม่ืนบาทถวน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร   ท่ี 1 สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 

แผนงาน                ท่ี ๒   การปองกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ   
ตอบสนองตัวช้ีวัด     การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพประชาชนวัยทํางาน 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ ผูรับผดิชอบ แหลงงบประมาณ 

๑6. 

 

 

โครงการสํารวจประเมิน
ภาวะสุขภาพคนตากฟา 

1.เพ่ือสํารวจประเมินสถานะ
สุขภาพคนตากฟา 
2.เพ่ือรองรับการประเมิน DHSA 
ตากฟา และ พชอ.ตากฟา 

1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ 
2. กําหนดกลุมเปาหมาย 
3. จัดแบงกลุมเปาหมายในการ
สํารวจ random และ deph 
interview 
4. ดําเนินการสํารวจ 
5. สรุปและประเมินผลการ
สํารวจ 
6. ติดตามแกไขปญหาตอเน่ือง 

ตัวแทนประชากร รอยละ 5 
ของอําเภอตากฟา จํานวน 
2,022 คน จากประชากร
ท้ังหมด 40,441 คน 

ธ.ค.๖๓-ก.ย.6๔ 20,000 บาท ประวิทย PP 

รายละเอียดคาใชจาย 

1. จัดทําแบบสอบถาม จํานวน   2,022 ชุดๆละ 2 บาท เปนเงิน 4,044 
บาท 
2. คาอาหารวางจัดประชุมชี้แจง   2,146 บาท 
3. ซ้ือวัสดุเอกสารประกอบโครงการ 1,200 บาท 
4. คาจางสํารวจชุดละ 5 บาทx 2022  ชุด เปนเงิน  10110  บาท 
5. คาบันทึกวิเคราะหขอมูลจัดทําเอกสาร   2500 บาท 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน  20,000  บาท  (สองหม่ืนบาทถวน) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 1  สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน               ท่ี ๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย  
ตอบสนองตัวช้ีวัด    สงเสรมิทันตสุขภาพและโรคดานทันตกรรมสําหรับเด็กอายุ 0-3 ป 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ แหลง 

          ดําเนินการ (บาท)   งบประมาณ  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการสงเสริม
ทันตสุขภาพและ 
โรคดานทันตกรรม
สําหรับเด็ก 
อายุ 0-3 ป 
 
 

เพ่ือใหพอแมผูปกครองเด็กแปรงฟน 
ใหเด็กต้ังแตฟนนํ้านมซ่ีแรกขึ้น 

คาบริการทางการแพทย ตรวจสุขภาพชอง
ปากเด็ก บันทึก ลงทะเบียนและเอกสาร
คําแนะนําสําหรับผูปกครองเด็ก และแจก
ส่ิงสนับสนุนการดูแลสุขภาพชองปาก 50  
บาท/คน จํานวน 700 คน  

อายุ 0-3 ป จํานวน 
700 คน 

ธ.ค.๖๓-ก.ย.
6๔ 

35,000 ศิริพร PP และเงินบํารุง 
รพ.ตากฟา 

  รายละเอียดคาใชจาย 

คาบริการทางการแพทย ตรวจสุขภาพชองปากเด็ก บันทึก ลงทะเบียนและเอกสารคําแนะนํา
สําหรับผูปกครองเด็ก และแจกส่ิงสนับสนุนการดูแลสุขภาพชองปาก 50  บาท/คน จํานวน 
700 คน เปนเงิน 50 x 700 เปนเงิน 35,000 บาท  

รวมเปนเงิน 35,000 บาท (สามหม่ืนหาพันบาทถวน) 

 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 1  สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน               ท่ี ๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย  
ตอบสนองตัวช้ีวัด    บริการเคลือบฟลูออไรดวานิช สําหรับเด็ก อายุ 6 เดือน – 3 ป 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ แหลง 

          ดําเนินการ (บาท)   งบประมาณ  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการจัดบริการ
เคลือบฟลูออไรด 
วานิช สําหรับเด็ก 
อายุ 6 เดือน – 3 ป 
 

1. เพ่ือปองกันและแกไขปญหาโรค
ฟนผุในเด็กเล็กอายุ 6 เดือน – 3 ป 
2. เพ่ือสงเสริมสรางสุขนิสัยทักษะ
การดูแลสุขภาพชองปากใหแก เด็ก
อายุ 6 เดือน – 3 ป 

บริการเคลือบฟลูออไรดวานิช  พรอม
เอกสารคําแนะนํา 100  บาท/คน จํานวน 
350 คน  

เด็กอายุ 6 เดือน – 3 
ป จํานวน 350 คน 

ธ.ค.๖๓-ก.ย.  
6๔ 

35,000  ศิริพร PP และเงิน
บํารุง รพ.   
ตากฟา 

  รายละเอียดคาใชจาย 

1.  คาบริการเคลือบฟลูออไรดวานิช  พรอมเอกสารคําแนะนํา  100  บาท/คน จํานวน 350 
คน คิดเปนเงิน 350 x 100 เปนเงิน 35,000 บาท 

รวมเปนเงิน 35,000 บาท (สามหม่ืนหาพันบาทถวน) 

 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 1  สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน               ท่ี ๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย ( สตรี ) 
ตอบสนองตัวช้ีวัด    สงเสริมทันตสุขภาพและปองกันโรคดานทันตกรรมแบบพรอมมูล (Comprehensive care) สําหรับเด็กนักเรียนชั้ประถมศึกษาปท่ี 5 

 
ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ แหลง 

          ดําเนินการ (บาท)   งบประมาณ  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการบริการ
สงเสริมทันตสุขภาพ 
และปองกันโรคดาน
ทันตกรรมแบบ 
พรอมมูล
(Comprehensive 
care)  สําหรับเด็ก
นักเรียนชั้ประถม
ศึกษาปท่ี 5 
 

1. เพ่ือใหเด็กนักเรียนประถมศึกษาป
ท่ี 5 ไดรับการบริการ สงเสริมทันต
สุขภาพและปองกันโรคดานทันต- 
กรรมแบบ พรอมมูล 
(Comprehensive 
care) 
 

บริการแบบพรอมมูล 
(Comprehensive care)  
 

เด็กนักเรียนชัป้ระถม
ศึกษาปท่ี 5 จํานวน 
110 ราย 

ธ.ค.๖๓-ก.ย.6๔ 88,000 ศิริพร PP และเงิน
บํารุง รพ.   
ตากฟา 

  รายละเอียดคาใชจาย 

1. คาบริการแบบพรอมมูล (Comprehensive care) รายละ  800  บาท จํานวน 110 ราย คิดเปน
เงิน 110 x 800 เปนเงิน 88,000 บาท 

รวมเปนเงิน 88,000 บาท (แปดหม่ืนแปดพันบาทถวน) 

 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 1  สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน               ท่ี ๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย ( สตรี ) 
ตอบสนองตัวช้ีวัด    สงเสริมสุขภาพชองปากในกลุมผูปวยเบาหวาน 
ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ แหลง 

          ดําเนินการ (บาท)   งบประมาณ  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการสงเสริม
สุขภาพชองปากใน
กลุมผูปวยเบาหวาน 
 

เพ่ือพัฒนาการใหบริการตรวจวินิจฉัย  
คัดกรอง และวางแผนการรักษาทาง
ทันตกรรมเบ้ืองตนในกลุมผูท่ีเปน
โรคเบาหวานใหเกิดความครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น 

ตรวจสุขภาพชองปาก บันทึก ลงทะเบียน
และเอกสารคําแนะนํา 50 บาท/คน  
จํานวน 1,350 คน  คิดเปนเงิน 1,350 x 
50 = 67,500 บาท 

ผูปวยเบาหวาน คน  
จํานวน 1,350 คน 

ธ.ค.๖๓-ก.ย.  
6๔ 

67,500 ศิริพร PP และเงิน
บํารุง รพ.   
ตากฟา 

  รายละเอียดคาใชจาย 

1.  คาบริการทางการแพทย คาตรวจสุขภาพชองปาก บันทึก ลงทะเบียนและเอกสารคําแนะนํา 
50 บาท/คน  จํานวน 1,350 คน  คิดเปนเงิน 1,350 x 50 เปนเงิน 67,500 บาท 

รวมเปนเงิน 67,500บาท (หกหม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 

 
 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 1  สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน               ท่ี ๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย  
ตอบสนองตัวช้ีวัด    สํารวจสภาวะทันตสุขภาพเด็กอายุ 3 ป และ อายุ 12 ป และผูสูงอายุ     

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ แหลง 

          ดําเนินการ (บาท)   งบประมาณ  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการสํารวจ
สภาวะทันต 
สุขภาพเด็กอายุ 3 ป 
และ อายุ 12 ป 
และผูสูงอายุ     
 

1.เพ่ือสํารวจ ศึกษาและแสดง 
สภาวะทันตสุขภาพของประชากรใน
เด็กกลุมอายุ 3 ป และ 12 ปและ  
ผูสูงอายุเปรียบเทียบ กับเปาหมาย
ทางทันตสุขภาพของจังหวัด
นครสวรรค และประเทศไทย 
2.เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชน
สําหรับการวางแผนและสนับสนุน
การดําเนินการแกไขปญหาทันต
สาธารณสุข 

ตรวจ บันทึกและลงทะเบียนสภาวะทันต
สุขภาพ 50 บาท/คน จํานวน 284 คน  
 

เด็กอายุ 3 ป และ 
อายุ 12 ป และ
ผูสูงอาย ุจํานวน 
284 คน  
 

ธ.ค.๖๓-ก.ย.6๔ 14,200 ศิริพร PP และเงินบํารุง 
รพ.ตากฟา 

  รายละเอียดคาใชจาย 

1.  คาตรวจ บันทึกและลงทะเบียนสภาวะทันตสุขภาพ 50 บาท/คน จํานวน 284 คน  คิดเปน
เงิน 50  x 284  เปนเงิน 14,200 บาท 

รวมเปนเงิน 14,200 บาท (หน่ึงหม่ืนส่ีพันสองรอยบาทถวน) 

 
 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร   ท่ี 1  สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน                ท่ี ๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย 
ตอบสนองตัวช้ีวัด     พัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยจิตเภทอําเภอตากฟา 

                          
ลําดับ 

ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ ผูรับผดิชอบ แหลงงบประมาณ 

 โครงการพัฒนาทักษะผูดูแล
ผูปวยจิตเภทอําเภอตากฟา 

1.เพ่ือใหครอบครัวและชุมชนมี
สวนรวมในการดูแลผูปวยจิต
เภทเพ่ือใหผูปวยมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

1.จัดอบรมใหความรูแก
กลุมเปาหมาย 
2. ประชุมผลความกาวหนา 
3.ติดตามเยี่ยมบานผูปวยโดย 
ทีมสุขภาพจิตรวมกับ อสม. 

1. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
ชอบงานสุขภาพจิตและ 
จิตเวช และรพสต.ทุกแหง 
จํานวน 12 คน 
2. อสม.ของอําเภอตากฟา 
หมูบานละ 1 คน/ชุมชน 84 
คน 

ธ.ค.๖๓-ก.ย.6๔ 23,850 ทัฬหกาณฑ 
กัณตา 

 
 
 

งบ PP ป 256๔ 

รายละเอียดคาใชจาย 

1. จัดอบรมใหความรูแกกลุมเปาหมาย 1 ครั้ง   
- คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง จํานวน 96 คน ๆ 150 บาท เปนเงิน  
14,400 บาท                 
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 
บาท                
- คาวัสดุ                                               เปนเงิน 500 บาท              
- คาชุดเอกสาร  (96*25)                          เปนเงิน 2,400 บาท            
2. ประชุมผลความกาวหนาโครงการ 1 ครั้ง รวมเปนเงิน 1,850 บาท                
- คาอาหารกลางวัน และ อาหารวาง จํานวน 15 คน ๆ ละ 130 บาท เปนเงิน 
1,850 บาท            

รวมท้ังส้ิน 22,750 บาท  (สองหม่ืนสองพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) 
 
 
 

 
 

 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 1  สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence) 
แผนงาน               ท่ี ๑  พัฒนาสุขภาพดีทุกกลุมวัย  
ตอบสนองตัวช้ีวัด    พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง 
ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ แหลง 

          ดําเนินการ (บาท)   งบประมาณ  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไมติดตอ
เรื้อรัง 

1. เพ่ือพัฒนาระบบบรกิาร 
2. เพ่ือใหเกิดแนวทางปฏิบัติ ในการ
ดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง คปสอ.ตากฟา 
3. สงเสริมความรูความเขาใจแก
ผูปวยและญาติ 
4. เพ่ือลดภาวะแทรกซอนในผูปวย
เบาหวาน(ตา,ไต,เทาStroke,STEME) 

1.1 ทบทวนแนวทางการดําเนินงานคลินิค
โรคเรื้อรัง  
1.2 จัดอบรมใหความรูแนวปฏิบัติในการ
ดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง  
1.3 จัดทําปายไวนิลสงเสริมการเฝาระวัง
ภาวะแทรกซอน ของกลุมโรคเรื้อรัง  5 
กลุมโรค(ตา,ไต,เทาStroke,STEME)  
ขนาด (1x1.5 เมตร พรอมขาต้ัง) 
1.4 โรงเรียนเบาหวานในโรงพยาบาล และ
PCC 2 แหง 
 
 
 

คณะทํางานระดับ 
อําเภอ (NCD Board ) 
ทุกรพ.สต. และ PCC 
 
อสม.หมูบานละ 1 คน  
และ อสม.เขตเทศบาล 
ชุมชนละ 1 คน 
(อสม.รอบรูโรคเรื้อรัง) 

ต.ค.๖๓-ก.ย.  
6๔ 

29,400 นงคลักษณ PP 

  รายละเอียดคาใชจาย 

- คาอาหารกลางวัน/อาหารวาง 96 คน x 150     บาท  =  14,400 บาท 
- คาวัสดุ ปายไวนิล                4 แหง x 1,500  บาท  =   6,000   บาท 
- คาวัสดุจัดต้ังโรงเรียน อุปกรณวัดความเค็ม สมุดประจําตัว 3 แหง x 3,000  บาท  =   9,000   
บาท 
 

รวมเปนเงิน 29,400 บาท (สองหม่ืนเกาพันส่ีรอยบาทถวน) 

 
 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ยุทธศาสตร  ที่ ๒ 

การบริการทีเ่ปนเลิศ (Service  Excellence) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 



40 
 
ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี ๒  การบริการท่ีเปนเลิศ (Service  Excellence) 
แผนงาน               - 
ตอบสนองตัวช้ีวัด    - 
ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ แหลง 

          ดําเนินการ (บาท)   งบประมาณ  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการเยี่ยมดูแล
ผูปวยติดบานติด
เตียง 

1.เพ่ือติดตามดูแลผูปวยติดบานติด
เตียงในเขต 
2.เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหผูปวย 
 

จนท.ทุกภาคสวนออกติดตามเยี่ยม 
ผูปวยติดบานติดเตียงเพ่ือใหผูสูงอายุไดรับ
การดูแลตอเน่ืองท่ีบานและผูดูแลมีกําลังใจ
เดือนละ 1 ครั้งสนับสนุนวัสดุท่ีจําเปนแก
ผูปวยติดเตียงติดบาน 

ผูปวยติดบานติดเตียง
ท้ังหมด 20 ราย 

ธ.ค.๖๓-ก.ย.   
6๔ 

57,000 ประวิทย ทต.ตากฟา 

  รายละเอียดคาใชจาย 

1. คาแพมเพิรสหอละ 400 คนละ  2 หอ จํานวน  20 คน เปนเงิน   16,000   บาท 
2. คาเวชภัณฑดูแลแผลกดทับ เปนเงิน    6,000  บาท 
3. จัดซ้ือรถเข็นน่ังสําหรับเคล่ือนยาย  คันละ 2,500 จํานวน  10  คน เปนเงิน 25,000 บาท 
4. ซ้ืออุปกรณใชในชีวิตประจําวัน   คนละ  500  บาท จํานวน  20 คน เปนเงิน 10,000 บาท 

รวมเปนเงิน  57,000  บาท (หาหม่ืนเจ็ดพันบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร   ท่ี ๒ บริการท่ีเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนงาน                - 
ตอบสนองตัวช้ีวัด      การจัดต้ังเครือขายหนวยบริการปฐมภูม ิ(NPCU) 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ ผูรับผดิชอบ แหลงงบประมาณ 

๑3. 

 

 

โครงการจัดต้ัง PCC ใน
โรงพยาบาล 

1. เพ่ือลดความแออัดของผูปวย 
ท่ีมารับบริการแผนกผูปวยนอก 
2. เปนการเขาถึงบริการทุกคน
ทุกท่ีทุกเวลาดวยเทคโนโลยี 
3. ตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงฯ 

1. รับทราบนโยบาย 
2. กําหนดพ้ืนท่ีและจุดบริการ 
3.นําเสนอผูบริหารและ
ผูเกี่ยวของ 
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
ครุภัณฑ 
และสถานท่ี 2 หนวยPCC 
5. จัดประชุมบุคลากรประจํา
PCC ไดแก แพทย พยาบาล 
นวก. Nurse Aids ฯลฯ 
จํานวน 2 หนวยบริการ 
แบงเขตความรับผิดชอบตาม 
Cathment area 8,000-
12,000 คน 

ตึกผูปวยในเกา รพ.ตากฟา 
แยกโซน PCC 1 (รพ.ตากฟา, 
รพสต.หนองเสลา, รพสต.
หนองใหญประกอบดวย 
PCC1 - ม.1,2,4,5,6 
8 ต.ตากฟา และ 1 - 9 ต.
เขาชายธง ปชก.9,026 คน 
PCC2 -ม.3, 7 ต.ตากฟา 
ม.2, 3 ต.สุขสําราญ 
ม.1-11 ต.หนองพิกุล 
ปชก.8,023  คน 

ต.ค.๖๓-ก.ย.6
๔ 

1,405,000 ประวิทย งบคาเส่ือม 
 
 
 
 
 

รายละเอียดคาใชจาย 

1. ปรับปรุงอาคารหลังคา+ทาสี+มาน  หองตรวจ   1,200,000 บาท (งบคา
เส่ือม) 
2. ซ้ืออุปกรณครุภัณฑการแพทย  200,000 บาท 
3. จัดสรรบุคลากร แพทย พยาบาล นวก.สธ. ผูชวยเหลือคนไข หนวยละ 1 
ชุด (รพ.ตากฟา+รพสต.ในพ้ืนท่ีหมุนเวียน และแพทยประจําNode) 
4. จัดทําปายหนวยบริการและอื่น ๆ    5,000 บาท 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน  1,405,000  บาท (หน่ึงลานส่ีแสนหาพันบาทถวน) 
 
 

 
 
 

 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ยุทธศาสตรที่ 3  

บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ยุทธศาสตรที่ ๔  
บริหารจัดการเปนเลิศดวยหลักธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 

 
 
 

 
 
 
 

แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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แผนปฏิบัตริาชการ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 


