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1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.เพ่ือใหผูปวยเบาหวาน 1.คณะทํางานระดับอําเภอ กิจกรรมหลักที่1เตรยีมการและจัดอบรม 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย.2565 11,700 11,700 นางนงลักษณ สุวราช

เครือขายแกนนําเฝาระวังภาวะ ไดรับความรูและทักษะใน (NCD Board)ทุก รพ.สต. 1.1 ศึกษาขอมูลผูปวยเบาหวานที่มารับบริการ งบ PP ป2565 น.ส.บุญทิวา สาดสี

แทรกซอนทางตาและเทาใน การดูแลสุขภาพตาและเทา และ PCC ในคลินิกเบาหวาน รพ.ตากฟาและรพ.สต.

ผูปวยเบาหวาน ปงบประมาณ ดวยตนเอง 2.อสม.รพ.สต.ละ2คน นํามาวิเคราะหขอมูล

2565 2.เพ่ือใหผูปวยเบาหวาน และอสม.เขตเทศบาล/ 1.2 ประชุมปรึกษาหารือระหวางผูเก่ียวของ

ไดรับการตรวจจอประสาท เขตตากฟา10คน ทุกหนวยงาน

ตาและตรวจเทาไดครอบคลุม 1.3 กําหนดวิธีการและวางแนวทางดําเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ...............................................................................

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

งบประมาณรายการคาใชจายระยะเวลาดําเนินงานกิจกรรมกลุมเปาหมายวัตถุประสงคชื่อโครงการ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดคาใชจาย

- คาอาหารกลางวัน1มื้อๆละ 90 บาท จํานวน 50 คน         = 4,500 บาท

- คาอาหารวาง2มื้อๆละ 30 บาท จํานวน 50 คน              = 3,000 บาท
ตาและตรวจเทาไดครอบคลุม 1.3 กําหนดวิธีการและวางแนวทางดําเนินงาน

3.เพ่ือลดอัตราการเกิดแผลที่ 1.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือขายแกนนํา

เทาของผูปวยเบาหวาน เฝาระวังภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน

4.เพ่ือใหเกิดเครอืขายแกนนํา และช้ีแจงแนวทางในการตรวจจอตาและเทา

อาสาสมัครสาธารณสุขที่มี ผูปวยเบาหวานปงบประมาณ2565

ความเช่ียวชาญ เกิดระบบการ กิจกรรมหลักที2่ตรวจประเมินจอตาและเทา

ดูแลผูปวยเบาหวานเครือขาย ผูปวยเบาหวาน

บริการสุขภาพอําเภอตากฟา

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)

- คาอาหารวาง2มื้อๆละ 30 บาท จํานวน 50 คน              = 3,000 บาท

- คาวัสดุสํานักงาน (กระดาษA4,ปากกา,คลิบหนีบกระดาษ)    = 600 บาท

- คายาหยอดตา ขยายมานตา ขวดละ20บาท 18ขวด         = 3,600 บาท

รวมเปนเงิน   11,700 บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ
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2.แผนปฎิบัติการเฝาระวังภาวะ 1.เพ่ือคนหาภาวะแทรกซอน ผูปวยเบาหวาน กิจกรรมหลัก 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย.2565 1,380,540 1,380,540 นางนงลักษณ สุวราช

แทรกซอนทางไตในผูปวยโรค ทางไตในผูปวยเบาหวาน/ 2,450 ราย 1.ศึกษาขอมูลผูปวยเบาหวาน/ผูปวยความดัน กองทุนNCD

เรื้อรัง(เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง ผูปวยความดันโลหิตสูง ผูปวยความดันโลหิตสูง โลหิตสูงที่มารับบริการในคลินิกโรคเรื้อรัง 

ไตเร้ือรัง) ปงบประมาณ 2565 2.เพ่ือใหผูปวยที่มีภาวะแทรก 4,250 ราย รพ.ตากฟาและในรพ.สต.นํามาวิเคราะหขอมูล

ซอนทางไตไดรับการรักษาตาม ผูปวยไตเรื้อรัง 2.ประชุมปรึกษาหารือระหวางผูเก่ียวของทุกหนวย

เกณฑ ลดการเกิดผูปวยไตวาย 1,000 ราย 3.กําหนดวิธีการและวางแนวทางดําเนินงาน

ระยะสุดทายรายใหมและชะลอ ผูปวยเบาหวานรายใหม 4.ประสานงานเจาหนาที่ในหนวยงานที่เก่ียวของ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ...............................................................................

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดคาใชจาย

- คาตรวจ Lab DM                         =  663,850  บาทระยะสุดทายรายใหมและชะลอ ผูปวยเบาหวานรายใหม 4.ประสานงานเจาหนาที่ในหนวยงานที่เก่ียวของ

การเสื่อมของไต 200 ราย และรพ.สต

3.เพ่ือใหผูปวยเบาหวานตระ- ผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม5.จัดทําตารางวันนัดตรวจ Lab ประจําป ของรพ.

หนักถึงการคุมระดับน้ําตาล 500 ราย และของรพ.สต.ในเครือขายทุกแหง

ในเลือดใหอยูในระดับปกติ

และสรางแรงจูงใจในการควบ

คุมระดบัน้ําตาลของผูปวย

- คาตรวจ Lab DM                         =  663,850  บาท

- คาตรวจ Lab HT                          =  491,750  บาท

- คาตรวจ Lab CKD                        =  116,840  บาท

- คาตรวจ Lab ผูปวย DM,HT รายใหม    =  108,100  บาท  

รวมเปนเงิน  1,380,540   บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.โครงการสงเสรมิทันตสุขภาพ เพ่ือใหพอแมผูปกครองเด็ก เด็กอายุ 0-3  ป รอยละ 1001. ตรวจสุขภาพชองปากโดยทันตบุคลากร ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 32,500 32,500 น.ส.จิราภรณ 

และปองกันโรคดานทันตกรรม แปรงฟนใหเด็กตั้งแตฟนน้ํานม จํานวน  650  คน ในเครือขาย2.สอนทําความสะอาดชองปาก งบ PP ป2565 กิตติพงษพัฒนา

สําหรับเด็ก อายุ 0-3 ป   ซี่แรกขึ้น บริการสุขภาพตากฟา ทันตแพทยชํานาญการ 

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคมุครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Exellence)     แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ )

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดงบประมาณ

- คาบริการทางการแพทย  ตรวจสุขภาพชองปากเด็ก  บันทึก  ลงทะเบียนและเอกสารคําแนะนํา 

สําหรับผูปกครองเด็ก และแจกสิ่งสนับสนุนการดูแลสุขภาพชองปาก     สําหรับผูปกครองเด็ก และแจกสิ่งสนับสนุนการดูแลสุขภาพชองปาก     

50  บาท/คน จํานวน 650 คน   คิดเปนเงิน   50 x 650 = 32,500 บาท

รวมเปนเงิน  32,500  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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4.โครงการสงเสรมิทันตสุขภาพ 1. เพ่ือปองกันและแกไขปญหา เด็กอายุ 6 เดือน -3  ป 1.ตรวจสุขภาพชองปากโดยทันตบุคลากร ตลุาคม2564 ถึงกันยายน2565 85,000 85,000 น.ส.จิราภรณ 

และปองกันโรคดานทันตกรรม โรคฟนผุในเด็กเล็กอายุ 6 เดือน-3 รอยละ 50 จํานวน500 คน 2.การจัดบริการเคลือบฟลูออไรดวานิชโดย งบ PP ป2565 กิตติพงษพัฒนา

สําหรับเด็ก อายุ 6 เดือน-3ป 2. เพ่ือสงเสริมสรางสุขนิสัย ทักษะในเครือขายบริการสุขภาพ ทันตบุคลากร ทันตแพทยชํานาญการ 

การดแูลสุขภาพชองปากใหแก ตากฟา

เด็กอายุ  6 เดือน-3ป

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคมุครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Exellence)      แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ )

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

รายละเอียดงบประมาณ

- คาบริการเคลือบฟลูออไรดวานิช พรอมเอกสารคําแนะนํา รายละ 170 บาท  คิดเปนเงิน 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

- คาบริการเคลือบฟลูออไรดวานิช พรอมเอกสารคําแนะนํา รายละ 170 บาท  คิดเปนเงิน 

   500 x 170 = 85,000 บาท

รวมเปนเงิน  85,000 บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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5.โครงการสงเสรมิทันตสุขภาพ 1.เพ่ือใหเด็กอายุ3-5 ป มีการ เด็กอายุ3-5ปรอยละ 100 1.ตรวจสุขภาพชองปากโดยทันตบุคลากร ตุลาคม2564 ถึงกันยายน2565 106,800 106,800 น.ส.จิราภรณ 

ปองกันโรคดานทันตกรรมสําหรับ แปรงฟนหลังอาหารกลางวัน จํานวน 600 คนในเครือขาย 2.สงเสริมกิจกรรมการแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน งบ PP ป2565 กิตติพงษพัฒนา

เด็ก อายุ 3-5 ป ทุกวัน บริการสุขภาพอําเภอตากฟา 3.จัดบริการเคลือบฟลูออไรดวานิชโดย ทันตแพทยชํานาญการ 

2.เพ่ือสงเสริมสรางสุขนิสัย ทันตบุคลากร

ทักษะการดูแลสุขภาพชองปาก

ใหแกเด็ก

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดงบประมาณ

1. คาบริการเคลือบฟลูออไรดวานิช จํานวน 600 คนๆ ละ 170 บาท คิดเปนเงิน 600 x 170      =

 102,000 บาท  (จากงบสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเครอืขายบริการสุขภาพตากฟา)

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคมุครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Exellence)      แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ )

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

 102,000 บาท  (จากงบสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเครอืขายบริการสุขภาพตากฟา)

2. คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 4 คน จํานวน 10 ครั้งๆ ละ 480 บาท เปนเงิน 4,800. บาท         (เบิก

จากหนวยงานตนสังกัด)

รวมเปนเงิน  106,800   บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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6.โครงการสงเสรมิทันตสุขภาพและ1. เพ่ือใหเด็กวัยเรยีนอายุ 6-12 ปเด็กวัยเรยีน อายุ 6-12 ป 1. ตรวจสุขภาพชองปากโดยทันตบุคลากร ตุลาคม2564 ถึงกันยายน2565 262,200 262,200 น.ส.จิราภรณ 

ปองกันโรคดานทันตกรรมสําหรับ ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก รอยละ100 จํานวน1,500คน 2.จัดบริการเคลือบฟลูออไรดโดยทันตบุคลากร งบ PP ป2565 กิตติพงษพัฒนา

เด็กวัยเรยีน อายุ 6-12 ป และไดรับบริการสงเสริมสุขภาพ ในสถานศึกษาระดบัประถม ทันตแพทยชํานาญการ 

ชองปาก ศึกษาในเครือขายบริการ

2. เพ่ือสงเสริมสราง สุขนิสัยทักษะสุขภาพตากฟา

การดแูลสุขภาพชองปากใหแกเด็ก

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคมุครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Exellence)      แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ )

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดงบประมาณ

 1.คาบริการทางการแพทย    คาตรวจสุขภาพชองปาก  บันทึกและลงทะเบียน   

 170 บาท/คน  จํานวน 1,500  คน คิดเปนเงิน 170 x 1,500  = 255,000 บาท

รวมเปนเงิน  262,200  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)

 170 บาท/คน  จํานวน 1,500  คน คิดเปนเงิน 170 x 1,500  = 255,000 บาท

 (จากงบสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เครอืขายบริการสุขภาพตากฟา)   

 2.คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 4 คน จํานวน 15 ครั้งๆ ละ 480 บาท เปนเงิน 7,200 บาท

 (เบิกจากหนวยงานตนสังกัด)
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7.โครงการบริการสงเสริมทันต- 1.เพ่ือใหเด็กนักเรียนอายุ6-12ป เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษา 1. ตรวจสุขภาพชองปากโดยทันตบุคลากร ตลุาคม2564 ถึงกันยายน2565 187,200 187,200 น.ส.จิราภรณ 

สุขภาพและปองกันโรคและจัดบริการไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก อายุ6-12ป จํานวน240คน 2. จัดบริการเคลือบหลุมรองฟนในฟนกรามถาวร งบ PP ป2565 กิตติพงษพัฒนา

เคลือบหลุมรองฟนในฟนกรามถาวร2. เพ่ือสงเสริมสรางสุขนิสัยทักษะ ในสถานศึกษาระดับประถม ในเดก็วัยเรียน อายุ 6-12 ป ทันตแพทยชํานาญการ 

ในเดก็วัยเรียนอายุ 6-12 ป การดูแลสุขภาพชองปากใหแกเด็ก ศึกษาทุกสังกัดในเครือขาย

3.เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดรับ บริการสุขภาพตากฟา

การเคลือบหลุมรองฟนในฟนกราม

เพ่ือเปนการปองกันฟนผุเบื้องตน

รายละเอียดงบประมาณ

1. คาบริการสรางเสริมทันตสุขภาพคาเคลือบหลุมรองฟนรายละ  750  บาท จํานวน 240  คนคิด

เปนเงิน 240 x 750= 180,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคมุครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Exellence)      แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพ่ือเปนการปองกันฟนผุเบื้องตน
เปนเงิน 240 x 750= 180,000 บาท

 (จากงบสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เครอืขายบริการสุขภาพตากฟา)

 2. คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 4 คน จํานวน 15 ครั้งๆ ละ 480 บาท เปนเงิน 7,200  บาท 

  (เบิกจากหนวยงานตนสังกัด)

รวมเปนเงิน  187,200   บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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8.โครงการสงเสรมิทันตสุขภาพ 1.เพ่ือใหเด็กนักเรียนประถมศึกษา เด็กนักเรยีนชั้นประถมศึกษา 1.ตรวจสุขภาพชองปากโดยทันตบุคลากร ตุลาคม2564 ถึงกันยายน2565 72,000 บาท 72,000 บาท น.ส.จิราภรณ 

และปองกันโรคดานทันตกรรม ปที่ 5 ที่ ไดรับการตรวจสุขภาพ ปที่ 5 จํานวน 90 คน 2.การใหบริการสงเสริมทันตสุขภาพและปองกันโรค งบ PP ป2565 กิตติพงษพัฒนา

แบบพรอมมูล ชองปากและไดรับบริการสงเสริม ในสถานศึกษาระดับประถม ดานทันตกรรมแบบพรอมมูล(Comprehensive care) ทันตแพทยชํานาญการ 

(Comprehensive care) สุขภาพชองปากแบบพรอมมูล ศึกษาทุกสังกัดในเครือขาย

ในเดก็นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่(Comprehensive care) บริการสุขภาพตากฟา

2.เพ่ือสงเสริมสรางสุขนิสัยทักษะ

การดแูลสุขภาพชองปากใหแกเด็ก

รายละเอียดงบประมาณ

   1. คาบริการแบบพรอมมูล  (Comprehensive care) รายละ  700  บาท จํานวน 90 ราย          

   คิดเปนเงิน 90 x 700 = 63,000  บาท

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคมุครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Exellence)      แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดแูลสุขภาพชองปากใหแกเด็ก

3.สรางความมีสวนรวมของทุกฝาย

ที่เก่ียวของในการสงเสรมิปองกัน

ทันตสุขภาพของเด็ก

   คิดเปนเงิน 90 x 700 = 63,000  บาท

(งบสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเครอืขายบริการสุขภาพตากฟา)

   2. คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 5 คน จํานวน 15 ครั้งๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 9,000. บาท 

   (เบิกจากหนวยงานตนสังกัด)

รวมเปนเงิน   72,000   บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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9.โครงการสงเสรมิสุขภาพชองปาก1.เพ่ือสรางเวทีในการสงเสริมให วัยรุน อายุ 13-15 ป และ 1. ตรวจสุขภาพชองปากโดยทันตบุคลากร กรกฎาคม 2564 ถึงสิงหาคม 2565 20,480 20,480 น.ส.จิราภรณ 

ในกลุมวัยรุนและวัยทํางาน เกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตอง วัยทํางานจํานวน 400  คน 2.ใหทันตสุขศึกษาและสรางเวทีในการสงเสริม งบ PP ป2565 กิตติพงษพัฒนา

ในการดูแลสุขอนามัยชองปาก แสดงความรู ความขาใจ และทัศนคตทิี่ดี เก่ียวกับ ทันตแพทยชํานาญการ 

กลุมวัยรุนแลtวัยทํางาน สุขอนามัยชองปาก

2.เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนประโยชน

สําหรับการ วางแผน และสนับสนุน

การดาํเนินการ แกไข ปญหา

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคมุครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Exellence)      แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดงบประมาณ

 1.  คาตรวจ บันทึกและลงทะเบียน สภาวะทันตสุขภาพ 50 บาท/คน  จํานวน 400  คน 

คิดเปนเงิน 50  x 400  = 20,000 บาท  
การดาํเนินการ แกไข ปญหา

ทันตสาธารณสุข คิดเปนเงิน 50  x 400  = 20,000 บาท  

(จากงบสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เครอืขายบริการสุขภาพตากฟา)

 2. คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 4 คน จํานวน 1  ครั้งๆ ละ 480 บาท เปนเงิน 480 บาท

(เบิกจากหนวยงานตนสังกัด)

รวมเปนเงิน   20,480   บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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10.โครงการสงเสรมิทันตสุขภาพ 1.เพ่ือใหหญิงมีครรภมีการแปรง- หญิงมีครรภ รอยละ 100 1. ตรวจสุขภาพชองปากโดยทันตบุคลากร ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 7,500บาท 7,500 บาท น.ส.จิราภรณ 

และปองกันโรคดานทันตกรรม ฟนหลังอาหาร จํานวน150คน ในเครือขาย 2. สงเสริมการดูแลสุขภาพชองปาก งบ PP ป2565 กิตติพงษพัฒนา

สําหรับหญิงมีครรภ 2.เพ่ือสงเสริมสรางสุขนิสัย ทักษะ บริการสุขภาพตากฟา ทันตแพทยชํานาญการ 

การดแูลสุขภาพ ชองปากใหแก

หญิงมีครรภ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคมุครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Exellence)      แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดงบประมาณ

1.  คาบริการทางการแพทย ตรวจสุขภาพชองปากหญิงมีครรภ  บันทึก  ลงทะเบียนและเอกสาร

คําแนะนํา คําแนะนํา 

 สําหรับหญิงมีครรภ   50  บาท/คน  จํานวน 150 คน  คิดเปนเงิน   50 x 150  =  7,500 บาท

รวมเปนเงิน   7,500   บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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11.โครงการสงเสรมิสุขภาพชอง- 1.เพ่ือสรางเวทีในการสงเสริมให ผูปวยเบาหวานในเขตอําเภอ 1.การสอนทันตสุขศึกษาสําหรบัผูปวยเบาหวานและ ตุลาคม 2564 ถึง 55,000 บาท 55,000 บาท น.ส.จิราภรณ 

ปากสําหรับผูปวยเบาหวาน เกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง ตากฟาจํานวน 1,100 คน ผูดูแลผูปวยเบาหวานเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ เดอืนกันยายน 2565 งบ PP ป2565 กิตติพงษพัฒนา

ในการดูแลสุขอนามัยชองปากผูปวย ที่ถูกตองเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยชองปากในกลุม ทันตแพทยชํานาญการ 

เบาหวาน ซึ่งแตกตางจากการดูแล ผูปวยเบาหวาน  

สุขอนามัยชองปากของบุคคลทั่วไป 2.การใหบริการตรวจวินิจฉัย คัดกรอง และวางแผน

ทั้งในกลุมผูปวยเบาหวานที่ชวย - การรกัษาทางทันตกรรมเบื้องตน ใหกับผูปวยเบาหวาน

เหลือตนเองไดและกลุมผูปวยเบา ปละ 1 ครั้ง

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคมุครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Exellence)      แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดงบประมาณ

1.  คาตรวจสุขภาพชองปาก, บันทึก,ลงทะเบียนและเอกสารคําแนะนํา  50 บาท/คน  

จํานวน 1,100 คน คิดเปนเงิน 1,100 x 50 = 55,000 บาท
เหลือตนเองไดและกลุมผูปวยเบา ปละ 1 ครั้ง

หวานที่ตองอาศัยผูชวยเหลือดูแล

2.เพ่ือพัฒนาการใหบริการตรวจ

วินิจฉัย คัดกรอง และวางแผนการ

รักษาทางทันตกรรมเบื้องตนในกลุม

ผูที่เปนโรคเบาหวานใหเกิดความ

ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน

จํานวน 1,100 คน คิดเปนเงิน 1,100 x 50 = 55,000 บาท

รวมเปนเงิน   55,000   บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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12.โครงการสงเสรมิสุขภาพ 1.เพ่ือพัฒนางานดานสงเสรมิ ผูสูงอายุในอําเภอตากฟา 1. การสอนทันตสุขศึกษาสําหรบัผูสูงอายุและผูดูแล ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 173,600 173,600 น.ส.จิราภรณ 

ชองปากในกลุมผูสูงอายุ ปองกันสุขภาพชองปากแบบองค- จํานวน 1000 คน ผูสูงอายุ เพ่ือสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับ งบ PP ป2565 กิตติพงษพัฒนา

รวมในผูสูงอายุ การดูแลสุขอนามัยชองปากในกลุมผูสูงอายุ ทันตแพทยชํานาญการ 

2.เพ่ือสรางเวทีในการสงเสริมให 2. การใหบริการตรวจวินิจฉัย คัดกรองและวางแผน

เกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง การรักษาทางทันตกรรมเบื้องตนใหกับ ผูสูงอายุ

ในการดูแลสุขอนามัยชองปาก ปละ 1 ครั้ง

ผูสูงอายุ ซึ่งแตกตางจากการดูแล

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคมุครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Exellence)      แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดงบประมาณ

1. คาตรวจสุขภาพชองปาก คาเคลือบฟลูออไรด บันทึก ลงทะเบียนและเอกสาร 

   คําแนะนํา 170 บาท/คน จํานวน 1,000 คน คิดเปนเงิน 170 x 1,000 =  170,000 บาท 
ผูสูงอายุ ซึ่งแตกตางจากการดูแล

สุขอนามัยชองปากของบุคคลทั่วไป 

ทั้งใน กลุมผูสูงอายุที่ชวยเหลือ 

ตนเองไดและกลุมผูสูงอายุที่ตอง

อาศัยผูชวยเหลือดูแล

3.เพ่ือขยายกรอบการใหบริการตรวจ 

วินิจฉัย คัดกรองและวางแผนการ

รักษาทางทันตกรรมเบื้องตนใน

กลุมผูสูงอายุในอําเภอตากฟา

   คําแนะนํา 170 บาท/คน จํานวน 1,000 คน คิดเปนเงิน 170 x 1,000 =  170,000 บาท 

 (จากงบสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เครอืขายบริการสุขภาพตากฟา)

2.  คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 5 คน จํานวน 6 ครั้งๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท

  (เบิกจากหนวยงานตนสังกัด)

รวมเปนเงิน   173,600   บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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13.โครงการเฝาระวังสารปนเปอน1.เพ่ือสุมตรวจสารปนเปอนใน 1.ตลาดสด และรานขายของสด1.สุมเก็บตัวอยางอาหารและตรวจสารปนเปอน 4 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม๒๕๖5 46,530บาท 46,530บาท นางสาวจันทรจิรา

ในอาหารสด อาหารแปรรปู ผลิตภัณฑอาหารสด อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑในเขตอําเภอตากฟา 24 แหง ในอาหารในเขตอําเภอตากฟา งบ PP ป2565 อุประวรรณา

สุขภาพในเขตอําเภอตากฟา สุขภาพในเขตอําเภอตากฟา 2.โรงเรียนในเขตอําเภอ 2สุมเก็บตัวอยางอาหารและตรวจสารปนเปอน เภสัชกรปฏิบัติการ

 ตากฟา๒๕ โรงเรยีน ในอาหารรวมกับนร.อย.นอย

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ .................................................................

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 1. สุมเก็บตัวอยางและตรวจสารปนเปอนในอาหารสดอาหารแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพในเขตอําเภอตากฟา

คาใชจายในการสุมเก็บตัวอยางและตรวจสารปนเปอนในอาหารสดอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ เปนเงิน ๒๓,๓๔๐ บาท

คาชุดทดสอบสารไฮโดรควิโนน จํานวน ๑ ชุด ชุดละ ๔๕๐ บาท เปนเงิน ๔๕๐ บาท

กิจกรรมที่ 2.สุมเก็บตัวอยางอาหารและตรวจสารปนเปอนในอาหารรวมกับนร.อย.นอย

คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมอย.นอยในโรงเรียน อย.นอย ๒๕ โรงเรียน เปนเงนิ ๒๓,๑๙๐ บาท

คาแผนปายไวนิลความรู จํานวน ๕๐ แผน แผนละ ๒๕๐ บาท เปนเงิน ๑๒,๕๐๐ บาทคาชุดทดสอบสารไฮโดรควิโนน จํานวน ๑ ชุด ชุดละ ๔๕๐ บาท เปนเงิน ๔๕๐ บาท

คาชุดทดสอบสารสเตรียรอยด จํานวน ๑ ชุด ชุดละ ๖๕๐ บาท เปนเงิน ๖๕๐ บาท

คาชุดทดสอบสารบอแรกซ จํานวน ๓ ชุด ชุดละ ๑๖๐ บาท เปนเงิน ๔๘๐ บาท

คาชุดทดสอบสารฟอกขาว จํานวน ๓ ชุด ชุดละ ๑๘๐ บาท เปนเงิน ๕๔๐ บาท

คาชุดทดสอบสารกันรา จํานวน ๓ ชุด ชุดละ ๒๐๐ บาท เปนเงิน ๖๐๐ บาท

คาชุดทดสอบสารฟอรมาลีน จํานวน ๘๐ ชุด ชุดละ ๓๕ บาท เปนเงิน ๒,๘๐๐ บาท

คาชุดทดสอบสารโพลาร จํานวน ๒ ชุด ชุดละ ๙๐๐ บาท เปนเงิน ๑,๘๐๐ บาท

คาชุดตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรยี จํานวน ๓๐๐ ขวด ขวดละ ๑๕ บาท เปนเงนิ ๔,๕๐๐ บาท

คาชุดทดสอบเกลือ จํานวน ๔ ชุด ชุดละ ๑๓๐ บาท เปนเงิน ๕๒๐ บาท

คาชุดทดสอบสารฆาแมลงจํานวน ๘ ชุด ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๘,๐๐๐ บาท

คาถายเอกสารและเอกสาร จํานวน ๖๐ ชุด ชุดละ ๕๐ บาท เปนเงิน ๓,๐๐๐ บาท

รวมกิจกรรมท่ี 1 เปนเงนิ ๒๓,๓๔๐ บาท

คาแผนปายไวนิลความรู จํานวน ๕๐ แผน แผนละ ๒๕๐ บาท เปนเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท

คาชุดทดสอบสารบอแรกซ จํานวน ๓ ชุด ชุดละ ๑๖๐ บาท เปนเงิน ๔๘๐ บาท

คาชุดทดสอบสารฟอกขาว จํานวน ๓ ชุด ชุดละ ๑๘๐ บาท เปนเงิน ๕๔๐ บาท

คาชุดทดสอบสารกันรา จํานวน ๓ ชุด ชุดละ ๒๐๐ บาท เปนเงิน ๖๐๐ บาท

คาชุดทดสอบสารฟอรมาลีน จํานวน ๕๐ ชุด ชุดละ ๓๕ บาท เปนเงิน ๑,๗๕๐ บาท

คาชุดทดสอบสารโพลาร จํานวน ๒ ชุด ชุดละ ๙๐๐ บาท เปนเงิน ๑,๘๐๐ บาท

คาชุดตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรยี จํานวน ๒๕๐ ขวด ขวดละ ๑๕ บาท เปนเงนิ ๓,๗๕๐ บาท

คาชุดทดสอบเกลือ จํานวน ๔ ชุด ชุดละ ๑๓๐ บาท เปนเงิน ๕๒๐ บาท

คาถายเอกสารและเอกสาร จํานวน ๒๕ ชุด ชุดละ ๕๐ บาท เปนเงิน ๑,๒๕๐ บาท

รวมกิจกรรมท่ี 2 เปนเงนิ ๒๓,๑๙๐ บาท

รวมกิจกรรมที่ ๑ – 2 จํานวน 2 กิจกรรม เปนเงินทั้งสิ้น46,530บาท

รวมเปนเงิน   46,530   บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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14.โครงการเสริมสรางความรูและ1.เพ่ือสรางความรูความเขาใจใน 1.เจาหนาที่ รพ.สต.เขตอําเภอ๑.ประชุมช้ีแจง คนหาปญหา และแนวทางการแกไข 13 ธันวาคม 2564 ถึง 16,250 16,250 นางสาวจันทรจิรา

ศักยภาพดานการใชยาอยางสมเหตกุารใชยาอยางสมเหตุผลใหแก ตากฟา12 คน 2.ติดตามการดําเนินงานแกไขปญหาในพ้ืนที่  31 พฤษภาคม 2565 งบ PP ป2565 อุประวรรณา

ผลในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขเขตอําเภอ 2.อาสาสมัครสาธารณสุขเขต 3.ประชุมสรุปกิจกรรม แลกเปลี่ยนการแกไขปญหา เภสัชกรปฏิบัติการ

ตากฟา อําเภอตากฟา39 คน

2.เพ่ือคนหาปญหาการใชยาอยาง 3.เจาหนาที่ รพ.ตากฟา4 คน

ไมสมเหตุผลในชุมชนและคนหา 4.เจาหนาที่สาธารณสุขอําเภอ

แนวทางการแกไข ตากฟา ๓ คน

กิจกรรมท่ี 2. ติดตามการดําเนินงานแกไขปญหาท่ีพ้ืนท่ี

รวมกิจกรรมที่ 2 เปนเงิน 0 บาท

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ……………………………………….

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

กิจกรรมท่ี๑.ประชุมชี้แจง คนหาปญหาการใชยาอยางไมสมเหตุผลในชุมชน และ

แนวทางการแกไขใหแก อสม และเจาหนาท่ี รพ.สต. รวม 1 วัน 

 คากระดาษในการทํากิจกรรม (กระดาษพรฟู) จํานวน 20 แผน แผนละ 5 บาท เปน
แนวทางการแกไข ตากฟา ๓ คน

กิจกรรมท่ี 3.ประชุมสรุปกิจกรรม แลกเปลี่ยนการแกไขปญหา

คาเอกสารใหความรู จํานวน 51 ชดุ ชุดละ 10 บาท เปนเงิน 510 บาท

คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท/คน จํานวน 60 คน เปนเงิน 1,800 บาท

คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 90 บาท จํานวน 60 คน เปนเงิน 5,400บาท

รวมกิจกรรมที่ 3 เปนเงิน 7,710บาท

รวมกิจกรรมที่ ๑ – 3 จํานวน 2 กิจกรรม เปนเงินทั้งสิ้น16,250บาท

รวมเปนเงิน   16,250  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)

 คากระดาษในการทํากิจกรรม (กระดาษพรฟู) จํานวน 20 แผน แผนละ 5 บาท เปน

เงิน 100 บาท

 คาปากกาเคมี 24 ดาม ดามละ 20 บาท เปนเงิน 480 บาท

 คาแผนรองเขียน 5 แผน แผนละ 50 บาท เปนเงิน 250 บาท

คาเอกสารใหความรู จํานวน 51 ชดุ ชุดละ 10 บาท เปนเงิน 510 บาท

คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท/คน จํานวน 60 คน เปนเงิน 1,800

 บาท

คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 90 บาท จํานวน 60 คน เปนเงิน 5,400 บาท
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15.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 1.เพ่ือใหเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบ เจาหนาที่ปฏิบัติงานโรค 1. ประชุมช้ีแจงผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือชี้แจงแนวทาง ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 5,100 5,100 น.ส.ศิรพิรรณ นุนโต

ศักยภาพเจาหนาที่ในการตรวจคัดกรองงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ ไมติดตอจํานวน 20 คน การดาํเนินโครงการนโยบายและแนวทางการตรวจ เงิน QOF

มะเร็งปากมดลูกดวยวิธี HPV DNAมะเร็งเตานมมีทักษะในการตรวจ มะเรง็ปากมดลูกและมะเร็งลําไสใหญ

Test ,การตรวจมะเร็งลําไสใหญ คัดกรองและบันทึกผลตาม 2.อบรมวิธีการบันทึกขอมูลตามโปรแกรม

ดวย FIT Test และการบันทึกผลตามโปรแกรมHPV DNATest /Fit test HPV DNA Test /Fit test

โปรแกรมHPV DNA Test /Fit test 3.อบรมวธีการตรวจ HPV DNA Test และ Fit test

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ……………………………………….

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดงบประมาณ

- คาจางวิทยากร จํานวน  7 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 2,100  บาท- คาจางวิทยากร จํานวน  7 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 2,100  บาท

- คาอาหารกลางวันและอาหาร จํานวน 20 คน ๆ ละ 150 บาท เปนเงิน

  3,000 บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  5,100  บาท  (หาพันหนึ่งรอยบาทถวน)

รวมเปนเงิน   5,100  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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16.โครงการพัฒนาศักยภาพงาน เพ่ือคนหากลุมเสี่ยงตอโรคความ- จนท.สาธารณสุข และอสม. ประชุมวางแผนงานและติดตามประเมินผล ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 15,000 15,000 น.ส.สุณัฐชา ขาวเอ่ียม

ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและ ดันโลหิตสูง/เบาหวานอายุ15-34 จํานวน25คน จํานวน  4  ครั้ง เงิน QOF

เบาหวาน

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ……………………………………….

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดงบประมาณ

คาอาหารกลางวัน จํานวน 25 คน ๆ ละ 90 บาท  จํานวน4ครั้ง  เปนเงิน  9000  บาท

คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม จํานวน 25 คนๆละ2มื้อๆละ 30 บาทจํานวน4ครั้ง เปนเงิน  6,000 คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม จํานวน 25 คนๆละ2มื้อๆละ 30 บาทจํานวน4ครั้ง เปนเงิน  6,000 

บาท 

รวม  เปนเงิน 15,000 บาท

รวมเปนเงิน   15,000  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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17.โครงการพัฒนาศักยภาพงาน เพ่ือใหไดรับความรูคําแนะนํา จนท.สาธารณสุข และอสม. ประชุมรับนิเทศงานติดตามประเมินผลการดูแล ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 15,000 15,000 นางนิตติยา สรอยทอง 

ควบคุมโรควัณโรค แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน จํานวน25คน ผูปวยวัณโรคจํานวน  4  ครั้ง เงิน QOF น.ส.จุฑามาศ วงศราษฏ

ควบคุมโรควัณโรค

งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ……………………………………….

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

รายละเอียดงบประมาณ

คาอาหารกลางวัน จํานวน 25 คน ๆ ละ 90 บาท  จํานวน4ครั้ง  เปนเงิน  9000  บาท

คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม จํานวน 25 คนๆละ2มื้อๆละ 30 บาทจํานวน4ครั้ง เปนเงิน  6,000 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ

คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม จํานวน 25 คนๆละ2มื้อๆละ 30 บาทจํานวน4ครั้ง เปนเงิน  6,000 

บาท 

รวม  เปนเงิน 15,000 บาท

รวมเปนเงิน   15,000   บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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18.โครงการวางแผนครอบครัว 1. เพ่ือใหหญิงวัยเจริญพันธุไดรับ 1.มารดาวัยรุนหลังคลอดบุตร 1.จัดซื้อเวชภัณฑยาฝงคุมกําเนิดและยาคุมกําเนิด ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 69,500 69,500 นางจิฬาภรณ สีแกน

การบริการวางแผนครอบครัว ที่ รพ.ตากฟา จํานวน 15 คน ชนิดไมมีผลตอการหลั่งของน้ํานมสําหรบัมารดา งบ PP ป2565

ที่ยาวนานข้ึน 2.ผูติดเช้ือ HIV 5 คน หลังคลอดที่ตองการเลี้ยงบุตรดวยนมมารดา 

2.เพ่ือลดอัตราการตั้งครรภในวัยรุน3.หญิงวัยเจริญพันธุ  5 คน จํานวน 300 แผง

3.เพ่ือใหมารดาวัยรุนไดรับการ 2.รณรงคยาฝงคุมกําเนิด ชนิด 1 หลอด 

คุมกําเนิดดวยวิธีกึ่งถาวรรอยละ80 คุมกําเนิดนาน 3 ป จํานวน  25  คน ดังนี้

4.เพ่ือลดอัตราการตั้งครรภซ้ําใน 2.1 มารดาวัยรุนหลังคลอดบุตรที่ รพ.ตากฟา15 คน

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ……………………………………….

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท)

รายละเอียดงบประมาณ

1.คายาฝงคุมกําเนิดชนิด1 หลอด คุมกําเนิดไดนาน 3 ป (norplant NXT)  

จํานวน 25 ชดุๆละ 2,000 บาท เปนเงิน  50,000.-  บาท (หาหมื่นบาทถวน)
4.เพ่ือลดอัตราการตั้งครรภซ้ําใน 2.1 มารดาวัยรุนหลังคลอดบุตรที่ รพ.ตากฟา15 คน

วัยรุนอายุ 15-19 ป 2.2 ผูติดเช้ือ HIV 5 คน

5.เพ่ือสงเสริมมารดาหลังคลอด 2.3 หญิงวัยเจริญพันธุ 5 คน

ไดรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดที่

ไมมีผลตอการหลั่งของน้ํานม 

6.เพ่ือใหทารกไดกินนมแม

อยางเดียวอยางนอย 6 เดือน

จํานวน 25 ชดุๆละ 2,000 บาท เปนเงิน  50,000.-  บาท (หาหมื่นบาทถวน)

2.ยาเม็ดคุมกําเนิดสําหรับมารดาใหนมบุตร (Exluton) จํานวน 300 แผง แผงละ 65 บาท              

  เปนเงิน 19,500.-  บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น   69,500.- บาท  (หกหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน)

รวมเปนเงิน  69,500   บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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19.โครงการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ ๑.เพ่ือใหผูดูแลผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุ (Care giver) ๑.ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 ๑.คาปายโครงการ ๑๑๔,๕oo นางอาทิตยา พลายวาส

(Care giver) (Care giver)มีศักยภาพในการดูแล๖o คน (รพ.สต.ละ ๕ คน) ๒.ประชุมวางแผนและชี้แจงการจัดโครงการ ๒.คาอาหารและ งบ PP

ผูสูงอายุในชุมชน ๓.เตรยีมหลักสูตรในการอบรม Care giver เครื่องด่ืม

๒.เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิต ตามหลักสูตร ๗o ชั่วโมง ๓.คาเอกสารและ

อยูในสังคมไดอยางมีความสุขและ ๔.รับสมัคร Care giver เพ่ือเขารวมอบรมตาม อุปกรณ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลักสูตร ๗o ชั่วโมง ๔.คาวิทยากร

๕.อบรม Care giver ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตาม

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ……………………………………….

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

๕.อบรม Care giver ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตาม

หลักสูตร ๗o ชั่วโมง

๖.Care giver ลงพ้ืนที่ดูแลผูผูสูงอายุติดบานและ

ติดเตียงติดเตียง

๗.ติดตามและสรปุผลโครงการ

รายละเอียดคาใชจาย

๑. คาปายโครงการ ๕oo บาท

๒. คาอาหาร 

    - คาอาหาร ๑ม้ือๆละ ๙o จํานวน ๖o คน ระยะเวลา ๑o วัน  เปนเงิน ๕๔,ooo บาท

    - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม ๒ม้ือๆละ ๓o จํานวน ๖o คน ระยะเวลา ๑o วัน เปนเงิน ๓๔,ooo 

บาท

๓. คาเอกสารและอุปกรณ ๖o ชดุๆละ ๕o เปนเงิน ๓,ooo บาท

๔. คาวิทยากรวันละ ๓oo ระยะเวลา ๑o วัน เปนเงิน ๒๑,ooo บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ๑๑๔,๕oo บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน)

รวมเปนเงิน  ๑๑๔,๕oo   บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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20.โครงการพัฒนาบุคลากรครูผู 1.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให ผูดูแลเด็กปฐมวัยเครือขาย 1.ประชุมวางแผนการจัดอบรมโครงการโดยการสํารวจตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 15,500 15,500 น.ส.อิสรา ติณะคัด

ดุแลเด็กปฐมวัยเครือขายบริการ เด็กปฐมวัยไดรับการดูแลตาม บริการสุขภาพอําเภอตากฟา จํานวนครผููดูแลเด็กปฐมวัย เครือขายบริการสุขภาพ งบ PP ป2565 นางพัชรนันท วงษพิมพา

สุขภาพอําเภอตากฟา มาตรฐานและสงตอตามระบบ จํานวน 70 คน อําเภอตากฟา

ถาพบผิดปกติ 2.ดําเนินการอบรมพัฒนาบุคลากร ครูผูดูแลเด็กปฐมวัย

2.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครุ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา

ผูดูแลเดก็ปฐมวัย มีความรูและ 3.ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก สูงดี สมสวน

ทักษะการดูแลเด็ก โดยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย

3.เพ่ือดําเนินงานตามเกณฑมาตร- 4.สรุปผลการตรวจคัดกรอง

รายละเอียดงบประมาณ

- คาอาหารกลางวัน 1มื้อๆละ 90 บาท 90*70 เปนเงิน 6,300 บาท

- คาอาหารวางในการจัดอบรม 2 มื้อๆละ 30บาท =60 บาท

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ……………………………………….

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเก่ียวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

3.เพ่ือดําเนินงานตามเกณฑมาตร- 4.สรุปผลการตรวจคัดกรอง

ฐานศูนยเด็กเล็กคุณภาพและ 5.ตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานตามมาตรฐาน

ผานเกณฑชี้วัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ

- คาอาหารวางในการจัดอบรม 2 มื้อๆละ 30บาท =60 บาท

  60*70 เปนเงิน 4,200 บาท

- คาใชจายในพิธีเปด-ปด โครงการ เปนเงิน 500 บาท

- คาเอกสารคูมือในการจัดอบรม70ชดุๆละ 50บาท เปนเงิน 3,500บาท

- คาวัสดุในการจัดอบรม เปนเงิน 1,000 บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  15,500  บาท  (หนึ่งหมื่นหาพันหารอยบาทถวน)

รวมเปนเงิน   15,500  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

21.โครงการการจัดการขยะติดเชื้อ1.เพ่ือใชจายคาบริการเก็บขนและ โรงพยาบาลและ รพ.สต ออกเก็บขยะติดเช้ือที่ รพ.สต. ทุกแหง1ครั้ง/สัปดาห ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 194,480บาท 194,480 น.ส.วันทนีย ศรีเดช

กําจัดขยะติดเช้ือ เงิน QOF

รายละเอียดงบประมาณ

การจัดการขยะ 

1.คาเก็บขยะติดเช้ือ 9,000x12 = 108,000 บาท 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ……………………………………….

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

1.คาเก็บขยะติดเช้ือ 9,000x12 = 108,000 บาท 

2.คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่120x2คนx52สัปดาห=12,480 บาท 

3. คาน้ํามันรถออกไปเก็บขยะติดเช้ือที่รพ.สต. สัปดาหละ 500 บาท จํานวน 52 สัปดาห 

    = 500x52 = 26,000 บาท

4.คาซอมบํารุง 48,000 บาท

รวมเปนเงิน   194,480  บาท

รวมเปนเงิน  194,480  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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22.โครงการคัดกรองกลุมเสี่ยง 1.เพ่ือใหประชากรอําเภอตากฟา ประชากรอําเภอตากฟา 1.ประชุมช้ีแจงผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือชี้แจงแนวทาง ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 12,000 12,000 น.ส.สุณัฐชา ขาวเอ่ียม

ตอโรค ความดันโลหิตสูงและ ที่มีอายุ 15- 34 ป มีคา BMI ≥ อายุ15-34 ป จํานวน การดําเนินโครงการ งบ PP ป2565

โรคเบาหวานในประชากรอายุ  25 กก/ม*2ไดรับการคัดกรอง 1,704 คน 2.จัดทําทะเบียนประชากรอายุ 15-34 ปในการ

15-35 ปที่มีคา  BMI ≥ 25 โรคความดันโลหิตสูงและโรค คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

เบาหวาน 3.ประชาสัมพันธและแจงประชากรอายุ 15-34 ป

2.เพ่ือใหประชากรอําเภอตากฟา ใหเขารวมการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและ รายละเอียดงบประมาณ

1. คาชุดตรวจ DTX จํานวน 1,704 คน ๆ ละ 7 บาท จํานวนชุดตรวจ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ……………………………………….

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ที่มีอายุ 15- 34 ป มีคา BMI ≥ โรคเบาหวาน

 25 กก/ม*2ที่เปนกลุมเสี่ยงตอ  4.ดําเนินการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

และ
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบา โรคเบาหวานตามแผนที่กําหนด

หวานไดรบัการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  5. ประเมินผล และจัดทํารายงาน

1. คาชุดตรวจ DTX จํานวน 1,704 คน ๆ ละ 7 บาท จํานวนชุดตรวจ

DTX 38 ชดุ (1ชดุ มีแผนDTX 50 แผน) ราคาชุดละ 319 บาท   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)

รวมเปนเงิน   12,000  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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23.โครงการสงเสรมิสุขภาพจิต เพ่ือคัดกรองและสงเสริมสุขภาพจิตกลุมเดก็ปฐมวัย 1. คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 730 730 นางทัฬหกาณฑ พิมพวงคทอง

ตามกลุมวัย ของประชากรในแตละกลุมวัย กลุมเด็กวัยเรียน 2. กระตุน/สงตอเด็กที่ไดรบัคัดกรอง งบ PP ป2565 น.สกมลวรรณ ทาริยะชัย

พัฒนาการแลวพบวาสงสัย/ลาชา

3.คัดกรองกลุมเสี่ยงตอระดับสติปญญา

ต่ํากวามาตรฐาน ปญหาการเรยีนรู

ออทิสติก และปญหาพฤติกรรม-อารมณ

กลุมเดก็วัยรุน 4. ประชาสัมพันธ, เพ่ิมชองทางการเขาถึง

รายละเอียดคาใชจาย

1. การสงเสริมสุขภาพจิตตามกลุมวัย

- คาจางเหมาถายเอกสารแบบประเมินความฉลาดทางอารมณเด็กอายุ 3-5 ป ชุดละ 3 แผน x ศพด. 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพจิต ปองกันและควบคุมปจจัยที่กอใหเกิดปญหาสุขภาพจิตตลอดชวงชีวิต

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

กลุมเดก็วัยรุน 4. ประชาสัมพันธ, เพ่ิมชองทางการเขาถึง

เขาถึงคลินิกวัยรุน

5. จัดตั้งชมรม To Be Number One 

ในสถานศึกษา

กลุมวัยทํางานและ 6. คัดกรองสุขภาพจิตกลุมวัยทํางาน  

กลุมวัยผูสูงอายุ และวัยผูสูงอายุ

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)

                                                                       รวมเปนเงิน 730 บาท (เจ็ดรอยสามสิบบาทถวน)

- คาจางเหมาถายเอกสารแบบประเมินความฉลาดทางอารมณเด็กอายุ 3-5 ป ชุดละ 3 แผน x ศพด. 

11 แหง ๆ ละ 10 ชดุ เปนเงิน 330 บาท

- คาคาจางเหมาถายเอกสารแบบประเมินความฉลาดทางอารมณเด็กอายุ 6-11 ป ชุดละ 1 แผน x รร.

 20 แหง ๆ ละ 20 ชดุ เปนเงิน 400 บาท

รวมเปนเงิน 730 บาท
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24.โครงการพัฒนาทักษะ 1.เพ่ือใหบุคลากรเจาหนาที่ อสม.และ 1.สงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 15,000 15,000 นางทัฬหกาณฑ พิมพวงคทอง

ผูดูแลผูปวยจิตเภทเครือขาย สาธารณสุข/ อสม.มีความรูและ เจาหนาที่สาธารณสุข 2.พัฒนาระบบการสงตอเช่ือมโยงระหวางเครอืขาย งบ PP ป2565 น.สกมลวรรณ ทาริยะชัย

บริการสุขภาพอําเภอตากฟา มีทักษะในการดูแลผูปวยจิตเภท ในชุมชน รพ.สต.และรพ.แมขาย

2.เพ่ือใหครอบครัวและชุมชนมี 3.สงเสริมสุขภาพจิตในคลินิกจิตเวช เชน การสอน

สวนรวมในการดูแลผูปวยจิตเภท ออกกําลังกาย,ฝกการหายใจเพ่ือคลายเครียด

เพ่ือใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 4.จัดอบรมใหความรู เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน

สุขภาพจิต จํานวน 15 คนและอสม.จํานวน 35 คน

 รายละเอียดคาใชจาย

- คาอาหารกลางวัน มื้อละ 90 บาท x 55 คน เปนเงิน 4,950 บาท

- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม มื้อละ 30 บาท x 55 คน x 2 มื้อ เปนเงิน 3,300 บาท

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

สุขภาพจิต จํานวน 15 คนและอสม.จํานวน 35 คน

(ตําบลละ 5 คน)

5.ติดตามเย่ียมบานผูปวยจิตเภทรวมกับ อสม.

- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม มื้อละ 30 บาท x 55 คน x 2 มื้อ เปนเงิน 3,300 บาท

- คาตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาท x 6 ชม. เปนเงิน 3,600 บาท

- คาเอกสารประกอบการอบรม ชุดละ 30 บาท x 55 ชดุ เปนเงิน 1,650 บาท

- คาวัสดุ เปนเงิน 1,500 บาท

รวมเปนเงิน 15,000 บาท

รวมเปนเงิน   15,000  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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25.โครงการเสริมสรางความรอบรู1.เพ่ือเสริมสรางความรอบรู และ 1.ผูที่เคยพยายามฆาตัวตาย 1.ใหประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปขึ้นไปทําแบบ ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 16,400 16,400 นางทัฬหกาณฑ พิมพวงคทอง

และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึง ในปงบประมาณ 2564 ประเมินความเครยีดและวิเคราะหความเครียด งบ PP ป2565 น.สกมลวรรณ ทาริยะชัย

ประสงคของประชาชน ประสงคของประชาชนดวยโปรแกรม 2.ประชาชนทั่วไปอายุ ดวยตนเอง 20 ขอ และ 3Q

การเสริมสรางความรอบรูสุขภาพจิต15 ปขึ้นไปที่มีความเครียด 2.อบรมการเสริมสรางความรอบรู

และมีพฤติกรรมสุขภาพจิต เร่ืองการสูงกวาระดับปกติ และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค

จัดการอารมณและความเครียด จํานวน 60 คน ของประชาชนอําเภอตากฟา 

2.เพ่ือใหไดรับการสงเสรมิความ 3.เก็บขอมูลความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. สรางความตระหนักและความเขาใจตอปญหาสุขภาพจิต

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

 รายละเอียดคาใชจาย                                               - 

คาจางเหมาถายเอกสารแบบประเมินความเครียดและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง

ชดุละ 2 แผน x 100 ชดุ เปนเงิน 200 บาท
2.เพ่ือใหไดรับการสงเสรมิความ 3.เก็บขอมูลความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพจิต

รอบรูสุขภาพจิตและมีพฤติกรรม ที่พึงประสงคหลังการจัดอบรม

สุขภาพจิตมีความเครียดลดลง และ 4.ติดตามเย่ียมบานผูปวยจิตเภทรวมกับ อสม.

มีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค 5.จัดทําแผนติดตามผูที่เคยพยายามฆาตัวตาย

เพ่ิมขึ้น ไมใหฆาตัวตายซ้ําภายในระยะเวลา 1 ป

ชดุละ 2 แผน x 100 ชดุ เปนเงิน 200 บาท

- คาอาหารกลางวัน มื้อละ 90 บาท x 60 คน เปนเงิน 5,400 บาท

- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม มื้อละ 30 บาท x 60 คน x 2 มื้อ เปนเงิน 3,600 บาท

- คาตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาท x 6 ชม. เปนเงิน 3,600 บาท

- คาเอกสารประกอบการอบรม ชุดละ 30 บาท x 60 ชดุ เปนเงิน 1,800 บาท

- คาวัสดุ เปนเงิน 1,800 บาท

รวมเปนเงิน 16,400 บาท

รวมเปนเงิน   16,400  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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26.โครงการการประเมิน

ความสุข
เพ่ือวิเคราะหความสุขและความ บุคลากรในสังกัดกระทรวง 1.บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนไดรับการ ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 0 0 นางทัฬหกาณฑ พิมพวงคทอง

ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ผูกพันธของบุคลากร สาธารณสุข อําเภอตากฟา ประเมินความสุข (Happinometer) นายธนกฤต พงศภูมิพิพัฒน

(Happinometer)

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดคาใชจาย 

รวมเปนเงิน 0 บาทรวมเปนเงิน 0 บาท

รวมเปนเงิน   0  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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27.โครงการควบคุมปองกันโรค 1.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ประชากรในเขตพ้ืนที่อ.ตากฟา1.ประชาสัมพันธการปองกันโรคไขเลือดออก ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 55,200 55,200 น.ส.อลิศา แกวมา

ไขเลือดออกและไขปวดขอยุงลาย ในการทําลายแหลงเพาะพันธุ 3 เก็บ 3 โรค งบ กปท.ทองที่ น.ส.จุฑามาศ วงษราษฏร

ลูกน้ํายุงลาย 2.จัดกิจกรรมรณรงคใหชุมชนมีสวนรวมในการทําลาย ป2565

2.เพ่ือใหประชาชนมีความรู แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย

ความเขาใจในการควบคุมปองกัน

โรคไขเลือดออก/ไขปวดขอยุงลาย

ที่ถูกวิธีและเหมาะสม

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ……………………………………….

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดงบประมาณ

1. สเปรยพนยุงชนิดกระปองขนาด 300 มล. 60 บาท 

720 x 60 = 43,200 บาท
ที่ถูกวิธีและเหมาะสม

3.ใหประชาชนเกิดพฤติกรรมใน

การทําลายแหลงเพาะพันธยุงลาย

อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ

4.อัตราปวยโรคไขเลือดออกลดลง

จากคามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง

720 x 60 = 43,200 บาท

2.เจลกันยุงขนาด 8 มล. 10 บาท  1200x 10 = 12,000 บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  55,200  บาท  (หาหมื่นหาพันสองรอยบาทถวน)

รวมเปนเงิน   55,200 บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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28.โครงการตรวจคัดกรองโรค 1.เพ่ือใหประชากรอําเภอตากฟา ประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป 1.ประชุมช้ีแจงผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือชี้แจงแนวทาง ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 97,614 97,614 น.ส.สุณัฐชา ขาวเอ่ียม

เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  ที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการ จํานวน 15,279 คน การดําเนินโครงการ งบ กปท.ทองที่

ในประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 2.จัดทําทะเบียนประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป ป2565

และโรคความดันโลหิตสูง ในการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

2.เพ่ือใหประชากรอําเภอตากฟา 3.ประชาสัมพันธและแจงประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป

ที่เปนกลุมเสี่ยงตอโรคเบาหวานและ ใหเขารวมคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงไดรับการ 4.ดําเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรค

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ……………………………………….

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดงบประมาณ

1. คาชุดตรวจ DTX จํานวน 15,279 คน ๆ ละ 7 บาท จํานวนชุดตรวจ DTX 306 ชดุ (1ชดุ มีแผน

DTX 50 แผน) ราคาชุดละ 319 บาท   
โรคความดันโลหิตสูงไดรับการ 4.ดําเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรค

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความดันโลหิตสูงตามแผนที่กําหนด

5.ประเมินผล และจัดทํารายงาน

1. คาชุดตรวจ DTX จํานวน 15,279 คน ๆ ละ 7 บาท จํานวนชุดตรวจ DTX 306 ชดุ (1ชดุ มีแผน

DTX 50 แผน) ราคาชุดละ 319 บาท   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 97,614 บาท (เกาหม่ืนเจ็ดพันหกรอยสิบสี่บาทถวน)

รวมเปนเงิน  97,614 บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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29.โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษ๑ุ.เพ่ือใหพระภิกษุและสามเณร พระภิกษุและสามเณรวัด ๑.ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 ๑๖๒,๕oo ๑๖๒,๕oo นางอาทิตยา พลายวาส

และสามเณรวัดตากฟา พระอารามไดรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ตากฟาพระอารามหลวง ๒.ประชุมวางแผนและชี้แจงการจัดโครงการ งบ กปท.ทองที่

หลวง ๒.เพ่ือเฝาระวังภาวะ แทรกซอน จํานวน 280 รูป ๓.ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดรอบเอว ดัชนีมวลกาย ป2565

กลุมเสี่ยงไดรับการดแูลรักษา ๔.วัดความดนัโลหิต

๓.เพ่ือกระตุนสงเสริมใหพระภิกษุ ๕.คัดกรองการสูบบุหร่ี ,ดื่มสุรา

และสามเณร ตระหนักถึงการดูแล ๖.ประเมิน 2Q ,ST-5

สุขภาพของตนเอง ๗.X-ray 

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ……………………………………….

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดงบประมาณ

๑. คาปายโครงการ เปนเงิน ๕oo บาท

๒. คาX-ray ๒๘o องคๆละ ๑oo เปนเงิน ๒๘,ooo บาท
สุขภาพของตนเอง ๗.X-ray 

๘.ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ

๙.ตรวจสุขภาพชองปาก

๑o.เจาะเลือด พระภิกษุ ไดแก CBC FBSและLipid

สามเณร ไดแก CBC

๑๑.แปลผล พบแพทย รักษา

๑๒.สรุปผลและรายงาน

๒. คาX-ray ๒๘o องคๆละ ๑oo เปนเงิน ๒๘,ooo บาท

๓. จัดซื้อวัคซีนไขหวัดใหญ ๒๘o องคๆละ ๓๕o เปนเงิน ๙๘,ooo บาท

๔. คาเจาะเลือดพระภิกษุ ๔o องคๆละ ๓oo เปนเงิน ๑๒,ooo บาท

    - เจาะเลือด CBC สามเณร ๒๔o องคๆละ ๑oo เปนเงิน ๒๔,ooo บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๖๒,๕oo บาท  (หนึ่งแสนหกหม่ืนหนึ่งรอยบาทถวน)

รวมเปนเงิน   ๑๖๒,๕oo บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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30.โครงการคนหาวัณโรคในชุมชน1.เพ่ือเรงรัดการคนหาผูปวย ผูปวยเบาหวาน 1.สํารวจคนหากลุมเปาหมายที่ผูมีความเสี่ยง ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 224,900 224,900 นางนิตติยา สรอยทอง 

อําเภอตากฟา วัณโรครายใหม ลดการลาชาในการผูสูงอายุ ตอการปวยวัณโรคในหมูบาน ผูสูงอายุ, งบ กปท.ทองที่ น.ส.จุฑามาศ วงษราษฏร

ตรวจวินิจฉัย ในกลุมเสี่ยงตอการ สัมผัสวัณโรค ผูปวยเบาหวาน สัมผัสวัณโรครวมบาน ป2565

ปวยวัณโรค รวมบาน 2.ฉายรังสีทรวงอก

2,030คน

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ……………………………………….

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดงบประมาณ

1.การอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจในโครงการคนหาผูปวยวัณโรค 

  - คาอาหารวางและกลางวัน จํานวน 110คน ๆ ละ 150 บาท   เปนเงิน  16,500บาท  - คาอาหารวางและกลางวัน จํานวน 110คน ๆ ละ 150 บาท   เปนเงิน  16,500บาท

  - คาX-ray2030*100 เปนเงิน 203,000 บาท

  - คาตลับตรวจเสมหะ  1000  ชิ้น อันละ 2บาท  เปนเงิน 2,000บาท

  - คาหลอดสงตรวจ Gene Expert  200ชิ้น อันละ  17  บาท  เปนเงิน 3,400บาท

      รวมเปนเงิน 224,900 บาท

รวมเปนเงิน  224,900 บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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31.สงเสริมและพัฒนางานอนามัย1.เพ่ือสรางและเชื่อมโยงเครือขาย  - หญิงหลังคลอด อสม. ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 102,100         102,100 น.ส.กมลวรรณ ทาริยะชัย

แมและเด็กตามแนวทางการขับ การดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก  - เด็ก 0 - 5 ป 1.ขับเคลื่อนงาน อสม.บัดดี้ ในเขตรับผิดชอบ งบ กปท.ทองที่ น.ส.อิสรา ติณะคัด

เคลื่อนมหัศจรรย 1,000 วัน 2.เพ่ือสงเสริมความรูในกลุมวัย  - อสม. 2.จัดทําทะเบียนกลุมวัยเจริญพันธุ คูรัก และคูสมรส ป2565

เจรญิพันธุและคูสมรส  - วัยเจริญพันธุ 3.คนหาหญิงตั้งครรภ เพ่ือใหเขารับบริการฝากครรภ

3.เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดรับ  - คูรกั คูสมรส คุณภาพกอน 12 สัปดาห

การดแูลและกระตุนพัฒนาการ 4.คนหาจุดเสี่ยงตอพฤติกรรมทางเพศซึ่งนําไปสูการ

อยางสมวัย ตั้งครรภกอนวัยอันควรในชุมชน

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ……………………………………….

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดคาใชจาย

 - จัดซื้อนม/ไข/อาหารที่ใหพลังงานและโปรตีนสูงในหญิงต้ังครรภในไตรมาสที่ 3 (นม 90 วัน 90 

กลอง หรือ ไข 90 วัน 90 ฟอง) เปนเงิน  ...  บาท
อยางสมวัย ตั้งครรภกอนวัยอันควรในชุมชน

4.เพ่ือปองกันและแกไขปญหา คูสามี-ภรรยา

ทุพโภชนการในหญิงต้ังครรภและ 1.จัดทําทะเบียนคูสมรส/คูรกั

เด็กปฐมวัย 2.ใหความรูเรื่องการเตรียมความพรอมในการมีบุตร

3.จัดหาธาตุเหล็ก ไอโอดีนและโฟลิกใหหญิงที่เตรียม

ตั้งครรภ

4.ใหความรูเรื่องประโยชนของการฝากครรภไว

(กอน 12 สัปดาห)

5.ใหความรูเรื่องประโยชนของการฝากครรภครบ5ครั้ง

หญิงตั้งครรภ

1.อสม.คนหาหญิงตั้งครรภในพื้นที่

2.ใหความรูเรื่องประโยชนของการฝากครรภไว 

3.ติดตามหญิงตั้งครรภใหไดรบัการฝากครรภครบ5ครั้ง

4.ใหความรูเรื่องโภชนาการหญิงตั้งครรภและประเมิน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภทุกคน

5.เฝาระวังและติดตามน้ําหนักหญิงตั้งครรภโดยใช

กราฟโภชนาการหญิงตั้งครรภ (Vallop curve)

6.หญิงตั้งครรภทุกคนไดรบัการตรวจสุขภาพชองปาก

7.จัดหานม และไขใหหญิงตั้งครรภในไตรมาสที3่ 

และหญิงตั้งครรภที่มีน้ําหนักนอยกวาเกณฑ

กลอง หรือ ไข 90 วัน 90 ฟอง) เปนเงิน  ...  บาท

 - จัดซื้อนม/ไข/อาหารที่ใหพลังงานและโปรตีนสูงในหญิงใหนมบุตร(นม 90 วัน 90 กลอง หรือ ไข 90

 วัน 90 ฟอง)  เปนเงิน  ...  บาท

 - จัดซื้อไขใหกับเด็ก 6 เดือน - 2 ป วันละ 1 ฟอง   เปนเงิน  ...  บาท

 - จัดซื้อนมใหกับเด็กอายุ 1-2 ป วันละ 1 กลอง   เปนเงิน  ...  บาท

 - จัดซื้อวิตามินเสริมธาตุเหล็กใหเดก็อายุ 6 เดือน - 1 ป 11 เดือน  29 วัน จํานวน 298 คน ๆละ 2

 ขวด ๆละ 25  บาท  เปนเงิน  14,900  บาท

 - คาซื้อวิตามินเสริมธาตุเหล็กใหเด็กอายุ 2 ป - 5 ป 11 เดือน 29 วัน จํานวน 872 คน ๆละ 4 

ขวด ๆละ 25 บาท  เปนเงิน  87,200  บาท

 - จัดซื้อไขหรือนมใหแกเด็กอายุ 0-5 ป ที่เต้ีย/ผอม อยางนอย 180 วัน  เปนเงิน  ...  บาท

 - จัดซื้อไขหรือนมใหแกเด็กอายุ 0-5 ป ที่คอนขางเต้ีย/ผอม อยางนอย 60 วัน    เปนเงิน  ...  บาท



8. ใหความรูเรื่องกิจกรรมทางกายและการนอน

9.เฝาระวังการเกิดอุบัติเหตุหรอืความเสี่ยงตออันตราย

หญิงหลังคลอด

1.ติดตามเย่ียมหญิงหลังคลอด ครบ3ครั้ง

2.ใหความรูเรื่องประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม

อยางเดียวอยางนอย6เดือนและปฏิบัติตาม พรบ.

ควบคุมการสงเสรมิการตลาดอาหารสําหรับทารกและ

เด็กเล็ก พ.ศ.2560

3.สอนการใชเครื่องมือ DSPM เพ่ือติดตามและ

กระตุนพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัย (0-5 ป)

1.ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุกคน

2.ติดตาม ตรวจกระตุนพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวย 

DSPM 

3.ใหความรูผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก

4.จัดบริการนํ้าเสรมิธาตุเหล็กใหเด็กอายุ 6เดือน–5ป 4.จัดบริการนํ้าเสรมิธาตุเหล็กใหเด็กอายุ 6เดือน–5ป 

ทุกคนเพ่ือปองกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 

5.จัดหาพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมทางกายใหกับเด็กปฐมวัย

6.เฝาระวังและติดตามน้ําหนักและสวนสูงเด็กทุกคน

และมีแนวทางในการแกไขปญหา

7.สงเสรมิสุขภาพชองปาก 

รวมเปนเงิน   102,100 บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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32.โครงการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือ1.เพ่ือสรางเครือขายการดําเนิน เจาหนาที่สาธารณสุข,คร,ู 1.แตงตั้งคณะทํางานสุขภาพวัยรุนระดับอําเภอและ ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 36,900 36,900 น.ส.กมลวรรณ ทาริยะชัย

ลดพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนและ งานลดพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ องคการปกครองสวนทองถ่ิน, ระดับตําบล งบ PP ป2565

เยาวชนอําเภอตากฟา จ.นครสวรรคในวัยรุน อสม. แกนนําเยาวชน 2.สํารวจจุดเสี่ยงที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของ

2.เพ่ือสงเสริมทักษะการปองกัน ผูนําชุมชนและผูปกครอง วัยรุนในชุมชน

ตนเองจากปญหาสุขภาพของวัยรุนเด็กนักเรยีน,โรงเรียนมัธยม, 3.เฝาระวังวัยรุนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

(การตั้งครรภกอนวัยอันควร, โรงเรียนขยายโอกาส 4.ทําทะเบียนขอมูลการใชถุงยางอนามัยของวัยรุน

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ จํานวน 100 คน ในพ้ืนที่

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ……………………………………….

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ จํานวน 100 คน ในพ้ืนที่

ยาเสพติด) ผูปกครองนักเรยีน 5.สํารวจขอมูลการมีเพศสัมพันธและการใชถุงยาง-

3.เพ่ือเพ่ิมความรูและปรับทัศนคติ จํานวน 60 คน อนามัยในการมีเพศสัมพันธครั้งแรกของนักเรียน

พอแมผูปกครองในการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 5 

เรื่องเพศในวัยรุน 6.คืนขอมูลและรวมวางแผนในการประชุม

คณะกรรมการระดับอําเภอ

7.ประชาสัมพันธชองทางการสื่อสารแบบออนไลน

8.จัดกิจกรรมรณรงคในวันวาเลนไทน วันยาเสพติด 

วันเอดสโลกฯลฯในโรงเรยีน

9.สนับสนุนการเขาถึงบริการดานสุขภาพอนามัย 

การเจริญพันธุที่เปนมิตรกับวัยรุน

10.อบรมใหความรูเรื่องการปองกันตนเองจากปญหา

สุขภาพ(การตั้งครรภกอนวัยอันควร, พฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศและยาเสพติด) ในนักเรยีน

11.อบรมใหความรูเรื่องเพศคุยไดในครอบครัวให

กับผูปกครองนักเรียน

รวมเปนเงิน   36,900 บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)

รายละเอียดคาใชจาย

1.จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยเจรญิพันธุอําเภอตากฟา 3 ครั้ง/ป

 - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท * 3 ครั้ง เปนเงิน 4,500 

บาท

2.อบรมใหความรูเรื่องการปองกันตนเองจากปญหาสุขภาพในนักเรยีน

- คาอาหารกลางวัน จํานวน 100 คน ๆ ละ 90 บาท  เปนเงิน 9,000 บาท

- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 100 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท  เปนเงิน 6,000 บาท

- คาเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 100 ชดุ ๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 3,000 บาท

- คาวิทยากร ชม.ละ 300 บาท x 3 ชม. X 2 คน  เปนเงิน 1,800 บาท

3.อบรมใหความรูเรื่องเพศคุยไดในครอบครัวใหกับผูปกครองนักเรียน

- คาอาหารกลางวัน จํานวน 60 คน ๆ ละ 90 บาท  เปนเงิน 5,400 บาท

- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 60 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 3,600 บาท

- คาเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 60 ชดุ ๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 1,800 บาท

- คาวิทยากร ชม.ละ 300 บาท x 3 ชม. X 2 คน  เปนเงิน 1,800 บาท
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33.โครงการปองกันและแกไขปญหา1.เพ่ือรณรงค ประชาสัมพันธและ 1.คณะกรรมการ TO BE ยุทธศาสตรท่ี 1 การรณรงคปลุกจิตสํานกึและ ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 30,000 30,000 น.ส.กมลวรรณ ทาริยะชัย

ยาเสพติด TO BE NUMBER ONEสรางกระแสคานิยมใหวัยรุนและ NUMBER ONEอําเภอตากฟา สรางกระแสนิยมที่เอื้อตอการปองกันและแกไข งบโครงการ

อําเภอตากฟา เยาวชนไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 2.สถานศึกษาระดับ ปญหายาเสพตดิ

2.เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับการ มัธยมศึกษา,ขยายโอกาส 1.ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE 

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อาชีวศึกษา 7 แหง อําเภอตากฟาอยางนอย 3 ครั้ง/ป

ในกลุมประชาชนและเยาวชน 3.อปท. 8 แหง 2.จัดทําปายสัญลักษณโครงการ ปายกลม

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 40 ซม. และขนาด A3

รายละเอียดคาใชจาย

ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE อําเภอตากฟา

 - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท*3 ครั้ง เปนเงิน 4,500 

บาท

1.รณรงคประชาสัมพันธ

- ปายสัญลักษโครงการ ปายกลม ขนาด 40 ซม. ปายละ 100 บาท * 18 ปาย   เปนเงิน 1,800 บาท

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ……………………………………….

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 40 ซม. และขนาด A3

3.จัดทําปายไวนิลโครงการ TO BE NUMBER ONE

ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ

ใหแกเยาวชน

1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําชมรม  

TO BE NUMBER ONE 

2.จัดตั้งศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางและพัฒนาเครือขายเพ่ือ

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

1.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชมรม 

TO BE NUMBER ONE ทุก Setting ในอําเภอตากฟา

- ปายสัญลักษโครงการ ปายกลม ขนาด 40 ซม. ปายละ 100 บาท * 18 ปาย   เปนเงิน 1,800 บาท

- ปายสัญลักษโครงการ ปายกลมขนาด A3 ปายละ 150 บาท * 18 ปาย    เปนเงิน 2,700 บาท

- ปายไวนิลโครงการ ขนาด 1 เมตร x 2 เมตร ปายละ 300 *15 ปาย     เปนเงิน 4,500 บาท

2.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม  TO BE NUMBER ONE 

แกนนําสมาชิกชมรม  TO BE NUMBER ONE 

- คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 90 บาท       เปนเงิน 4,500 บาท

- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท     เปนเงิน 3,000 บาท

- คาวิทยากร ชม.ๆ 300 บาท * 6 ชม. เปนเงิน 1,800 บาท

อาสาสมัครศูนยเพ่ือนใจ

- คาอาหารกลางวัน จํานวน 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 90 บาท     เปนเงิน 2,700 บาท

- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 30 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30  เปนเงิน  1,800 บาท

- คาวิทยากร ชม.ๆ 300 บาท * 6 ชม. เปนเงิน 1,800 บาท

3.กิจกรรมลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชมรม TO BE NUMBER ONE

- คาอาหารกลางวัน จํานวน 60 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 90 บาท  เปนเงิน  5,400 บาท

รวมเปนเงิน  30,000  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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34.โครงการปองกันและแกไขภาวะ1.เพ่ือปองกันและแกไขภาวะ เด็ก นร. ป1-ม.6 1.สนับสนุนยาเม็ดเสริมธาตเุหล็กใหนักเรียนทุกคน มกราคม ถึง มิถุนายน 2565 28,450 บาท 28,450 บาท นางพัชรนันท วงษพิมพา

โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กใน โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก จํานวน 26 โรงเรียน ในระดับช้ัน ป.1-ม.6 สัปดาหละ 1 เม็ดตลอดป งบ PP ป2565  นางจิราภรณ สีแกน

โรงเรียนอําเภอตากฟา  จังหวัด ในนักเรยีนประถมศึกษาและมัธยม จํานวน 3,479 คน การศึกษา

นครสวรรค ปงบประมาณ 2565 ศึกษา 2.ใหคําแนะนําโรงเรียนการจัดเมนูอาหารกลางวัน

2.เพ่ือสงเสริมสุขภาพเดก็วัยเรียน ที่มีธาตุเหล็ก

และวัยรุนตามชุดสิทธิประโยชน 3.สงเสริมนักเรยีนใหรับประทานอาหารครบ 5 หมู

3.เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน และอาหารที่มีธาตุเหล็ก

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ……………………………………….

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

รายละเอียดงบประมาณ

1.คาจัดซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก  จํานวน 210 กระปุกๆละ 120  บาท  เปนเงิน 25,200 บาท

2.สติกเกอรตดิหนาซอง  มวนละ 300  บาท*4 มวน เปนเงิน 1,200  บาท

ชื่อโครงการ

3.เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน และอาหารที่มีธาตุเหล็ก

โรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ 2.สติกเกอรตดิหนาซอง  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

รวมเปนเงินทั้งสิ้น   28,450บาท (สองหมื่นแปดพันสี่รอยหาสิบบาทถวน)

รวมเปนเงิน  28,450  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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35.โครงการอําเภอสรางสุข ลดภัย1.เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการจัด ประชาชนในชุมชน กิจกรรม สงเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มกราคม ถึง มิถุนายน 2565 119,000 119,000 นางพัชรนันท วงษพิมพา

โรคไมติดตอเรื้อรัง อําเภอตากฟา การสุขภาพแบบมีสวนรวม รพ.สต./รพ./เทศบาล 1.คัดกรองพฤติกรรมสุขภาพประชาชน 15 ปขึ้นไป  งบ PP ป2565  นางจิราภรณ สีแกน

ป2565 2.เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรวม 13 แหง เปาหมายกลุมเสี่ยง จํานวน 780  คน

ประชาชนสูการสรางสุขภาพดีวิถี จํานวน 780 คน 2.ประเมินพฤติกรรมสุขภาพกอนดําเนินการ

ชวิีตไทย 3.จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

3.เพ่ือสนับสนุนใหประชาชนอายุ สุขภาพประชาชนกลุมเปาหมายตามปญหาสุขภาพ

15 ปขึ้นไป มีกิจกรรมทางกาย 4.รณรงค 3 อ.2 ส. สรางสุขภาพ ลดโรค ลดปวย

รายละเอียดงบประมาณ

 - คาจัดพิธีการเปดประชุม เปนเงิน  2,000  บาท

 - คาอาหารกลางวัน 90 บาท *780  คน  เปนเงิน  70,200  บาท 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ……………………………………….

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

15 ปขึ้นไป มีกิจกรรมทางกาย 4.รณรงค 3 อ.2 ส. สรางสุขภาพ ลดโรค ลดปวย

เพียงพอตอสุขภาพ และมีคาดัชนี ระดับอําเภอ

มวลกายในเกณฑปกติ 5.ดําเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยนตอเนื่องในชุมชน

เพ่ือลดภัยโรคไมตดิตอเรื้อรัง

6.ประเมินผลพฤติกรรมสุขภาพหลังดําเนินการ 

3 ,6 เดือน

7.สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ

 - คาอาหารกลางวัน 90 บาท *780  คน  เปนเงิน  70,200  บาท 

 - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  30 บาท/มื้อ * 2 มื้อ * 780 คน  เปนเงิน  46,800  บาท

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  119,000  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเกาพันบาทถวน)

รวมเปนเงิน 119,000  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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36.โครงการสงเสรมิสุขภาพนักเรยีน1.เพ่ือสรางการมีสวนรวมของภาคี กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1  อบรมครูอนามัยโรงเรียน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2565 41,590 41,590 นางพัชรนันท วงษพิมพา

อําเภอตากฟา ปงบประมาณ 2565เครือขายสุขภาพในการสงเสริม คร/ูจนท/แกนนํา นร. 1.อบรมครู ข นักจัดการน้ําหนักในเด็กวัยเรยีน งบ PP ป2565 นางจิราภรณ สีแกน

สุขภาพและเฝาระวังภาวะโภชนาการรร.26 แหงจํานวน 95 คน (Smart kids Coacher)

นักเรียนในโรงเรียน กิจกรรมที่ 2 2.ประสานความรวมมือการดําเนินงานโรงเรียน

2.เพ่ือติดตาม เฝาระวังและปรับ- นร. จํานวน 200คน สงเสริมสุขภาพตามเกณฑ

เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียนกิจกรรมที่ 3 ร.ร. 26 แหง 3.เฝาระวังตดิตามภาวะโภชนาการนักเรียน

มีภาวะอวนใหมีภาวะโภชนาการ 4.รายงานผลเทอมละ 1 ครั้ง

รายละเอียดงบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมครู ข

1.คาอาหารกลางวันการอบรม 90 บาท/คน x 40 คน เปนเงิน   3,600  บาท

2.คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มการอบรม 30 บาท/มื้อx2 มื้อx40 คน  เปนเงิน    2,400  บาท

3.คาเอกสารประกอบการอบรม 40 ชดุ x 50 บาท  เปนเงิน   2,000  บาท

4.คาปายโครงการ  450  บาท

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion & Prevention Excellence)

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

มีภาวะอวนใหมีภาวะโภชนาการ 4.รายงานผลเทอมละ 1 ครั้ง

ตามเกณฑมาตรฐาน กิจกรรมหลักที่ 2 อบรมนักเรยีนในโรงเรยีน

3.เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 1.อบรมใหความรูสงเสริมโภชนาการในนักเรียน

โรงเรียนสงเสรมิสุขภาพและกิจกรรม โดยการมีสวนรวมของโรงเรยีน 

ดานสาธารณสุขในโรงเรยีนนําไปสู 2.ประเมินภาวะโภชนาการนักเรียนกอนดําเนินการ

การมีสุขภาพและคุณภาพที่ดีของ 3.จัดโปรแกรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน

นักเรียน นักเรียน

4.จัดโภชนาการและกิจกรรมออกกําลังกายที่เหมาะสม

แกนักเรียนในชมรม

5.เฝาระวังและติดตามนักเรียนอวนและเริ่มอวน

ในโรงเรยีนและในชุมชน 

6.วิเคราะหและประเมินผลโครงการจากภาวะ

โภชนาการ นร เทอมละ 1 ครั้ง

กิจกรรมหลักที่ 3 ประเมินโรงเรยีนสงเสรมิสุขภาพ

1.ประเมินโรงเรยีนสงเสรมิสุขภาพตามเกณฑมาตรฐาน

2.ออกใบประกาศรับรองผลการประเมิน

3.ติดตามการดําเนินงานโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ

อยางตอเนื่อง

4.วิเคราะหและประเมินผล

รวมเปนเงิน  41,590  บาท

4.คาปายโครงการ  450  บาท

5.คาสมนาคุณวิทยากรบุคลากรของรัฐ ชั่วโมงละ 300 บาทx2 คนx3 ชม.เปนเงิน  1,800  บาท

 รวมเงิน  10,250  บาท (หนึ่งหมื่นสองรอยหาสิบบาทถวน)

กิจกรรมหลักที่ ๒ อบรมนักเรยีน

1.คาอาหารกลางวันการอบรม 90 บาท/คน x 100 คน เปนเงิน    9,000  บาท

2.คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มการอบรม 30 บาท/มื้อx2 มื้อx100 คน  เปนเงิน   6,000  บาท

3.คาเอกสารประกอบการอบรม 100 ชดุ x 30 บาท เปน 3,000  บาท

4.คาปายโครงการ   450  บาท

5.คาสมนาคุณวิทยากรบุคลากรของรัฐ ชั่วโมงละ 300 บาทx6 คนx3 ชม.เปนเงิน   5,400  บาท

  รวมเงิน  23,850  บาท (สองหมื่นสามพันแปดรอยหาสิบบาทถวน)

กิจกรรมหลักที่ 3 ประเมินโรงเรยีนสงเสรมิสุขภาพ

1.คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน จํานวน 4 คนx13 วันx120 บาท เปนเงิน 6,240  บาท

2.คาเอกสารแบบประเมินโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ 25 ชดุๆละ 50  บาท เปนเงิน 1,250 บาท

  รวมเปนเงิน 7,490  บาท (เจ็ดพันสี่รอยเกาสิบบาทถวน)

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 41,590 บาท (-สี่หมื่นหนึ่งพันหารอยเกาสิบบาทถวน-)



(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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37.โครงการแชเทาดวยสมุนไพรใน1.เพ่ือใหผูปวยโรคเบาหวานไดรับ ผูปวยโรคเบาหวานในเครอืขาย1.แชเทาดวยสมุนไพรในผูปวยโรคเบาหวานในเครอื- ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 10,000 10,000 น.ส.กนกพร เข็มกลาง

ผูปวยโรคเบาหวานดวยศาสตรการความรูเร่ืองการแชเทาสมุนไพร สุขภาพอําเภอตากฟา จํานวน ขายบริการสุขภาพอําเภอตากฟา จํานวน100คน เงิน กปท.ทองที่ ป2565

แพทยแผนไทย ดวยศาสตรการแพทยแผนไทย 100 คน 2.ใหความรูเร่ืองการแชเทาสมุนไพรดวยศาสตรการ

2.เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลภาวะ แพทยแผนไทย โดยแพทยแผนไทย

แทรกซอนของเทาในผูปวยเบาหวาน

ดวยวิธีการทางการแพทยแผนไทย

โดยการแชเทาสมุนไพร

รายละเอียดงบประมาณ

- คาสมุนไพรแชเทาแบบสําเร็จ ซองละ 55 บาท*100คน เปนเงิน 5500 บาท

- คากะละมัง 25ชิ้น ชิ้นละ 20บาท เปนเงิน 500 บาท

- ผาขนหนูขนาดกลางสําหรับเช็ดเทา 50ผืน *40บาท  เปนเงิน 2000 บาท

- คาแผนพับใหความรูเกี่ยวกับการแชเทาดวยสมุนไพร 200 แผน*10บาท เปนเงิน 2000 บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ..................................

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

โดยการแชเทาสมุนไพร

3.เพ่ือสงเสริมใหผูปวยเบาหวานที่มี

อาการชาปลายเทาไดรับการดูแล

เกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตโดย

วิธีการแพทยแผนไทย

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

รวมเปนเงิน  10,000  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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38.โครงการพัฒนาระบบบริการ 1.เพ่ือเพ่ิมขีดความรูความสามารถ 1.เจาหนาที่ที่รบัผิดชอบเตรียม1.จัดทําโครงการและเสนอโครงการ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 8,800 8,800 นางสมพักตร แสงประสาท

การแพทยฉุกเฉิน อําเภอตากฟา ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ความพรอมรับอุบัติเหตุในเขต 2.ประชุมคณะทํางานดแูลผูปวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน งบ PP ป2565

ปงบประมาณ 2565 ที่ปฏิบัติงานในระบบใหบริการ พ้ืนที่อําเภอตากฟา จํานวน โรงพยาบาลตากฟา

การแพทยฉุกเฉินอําเภอตากฟา 20 คน 3.ประชุมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการเตรียมความพรอม

และเจาหนาที่เครือขายประกัน 2.เจาหนาที่ที่ออกปฏิบัติการ รับอุบัติเหตุในพ้ืนที่อําเภอตากฟา

สุขภาพอําเภอตากฟา การแพทยฉุกเฉินทุกระดับใน 4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฐมพยาบาลและ

2.เพ่ือประชาสัมพันธ การเรยีกขอ เขตพื้นที่อําเภอตากฟา การชวยเหลือปฏิบัติการแพทยขั้นพื้นฐานและประชุม

รายละเอียดงบประมาณ

1.ประชุมคณะปฏิบัติงานเตรยีมความพรอมรับอุบัติเหตุในพ้ืนที่อําเภอตากฟา จํานวน 20 คน

- คาอาหารวาง 35 คนๆละ 30 บาท *1มื้อ เปนเงิน 1,050 บาท

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฐมพยาบาลและการชวยเหลือปฏิบัติการแพทยขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 

45 คน

- คาอาหารวาง 45 คนๆละ 30 บาท *2มื้อ เปนเงิน 2,700 บาท

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ..................................

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

2.เพ่ือประชาสัมพันธ การเรยีกขอ เขตพื้นที่อําเภอตากฟา การชวยเหลือปฏิบัติการแพทยขั้นพื้นฐานและประชุม

ความชวยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุจํานวน 45 คน เชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ

หรือเจ็บปวยฉุกเฉินผานโทรศัพท และการชวยฟนคืนชีพข้ันพื้นฐาน

1669 โดยประชาชน เพ่ิมข้ึน 5.ประชาสัมพันธเบอรโทรฉุกเฉิน 1669 โดยประสาน

ผานเจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุขไปยังประชาชน

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการขอความชวยเหลือกรณี

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ที่เบอรโทร 1669

6.ติดตาม ประเมินผล ในเดือน กันยายน 2565

- คาอาหารวาง 45 คนๆละ 30 บาท *2มื้อ เปนเงิน 2,700 บาท

- คาอาหารกลางวัน 45 คนๆละ 90 บาท  เปนเงิน 4,050 บาท

- คาวัสดุสํานักงาน 1,000 บาท

รวมเปนเงิน  8,800  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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39.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.เพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานการ บุคลากรทางการแพทยใน 1.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุม เดือน พฤศจิกายน 2564 4,500 4,500 น.ส.เขมวันต ทองคํา

เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานปองกันการปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือ เครือขายบริการสุขภาพ คณะกรรมการ เงิน QOF

ติดเช้ือในสถานบริการสาธารณสุข ในสถานบริการ จํานวน 150 คน 2.เตรยีมความพรอมการจัดอบรม

ประจําป 2565 2.พัฒนาความรวมมือและสราง 3.ดําเนินการจัดอบรม แบงเปน3รุน

เครือขายการทํางาน รุน1 แพทย เภสัช พยาบาล ทันตแพทย 

เทคนิคการแพทย

รุน2 ลูกจางรายวัน รายเดอืน จางเหมาบริการ

รายละเอียดงบประมาณ 

- คาอาหารวาง 150 คนๆละ 30 บาท เปนเงิน 4,500 บาท

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ..................................

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

รุน2 ลูกจางรายวัน รายเดอืน จางเหมาบริการ

ที่เก่ียวของกับผูปวย

รุน3 เจาหนาที่ Black office

รวมเปนเงิน  4,500  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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40.โครงการปลดเช้ือดื้อยาสําหรบั1.เพ่ือลดจํานวนผูปวยดื้อยา ผูปวยเช้ือดื้อยาทางเดินปสสาวะ1.แตงตั้งคณะทํางาน ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 42,000 42,000 น.ส.เขมวันต ทองคํา

ผูปวยที่ติดเช้ือดื้อยาในทางเดิน 2.เพ่ือลดการถูกตีตราจากผูปวย จํานวน 42 คน 2.ขึ้นทะเบียนผูปวยเช้ือดื้อยาทั้งอําเภอ เงิน QOF

ปสสาวะ เครอืขายบริการสุขภาพ 3.เพ่ือลดคาใชจายในการดแูล 3.แยกประเภทผูปวยเช้ือดื้อยา ที่สามารถปลดได

อําเภอตากฟา รักษา 4.ประชุมวางแผน ชี้แจง เตรียมความพรอมโครงการ

5.ดําเนินการ

5.1ผูปวยรายใหมเจอใน รพ.ตากฟา admit ทุกราย

5.2ดูแลผูปวยขณะอยูในตกึ แยกตามแนวทางการ

รายละเอียดงบประมาณ

- คาตรวจชันสูตรทางหองปฏิบัติการ Culture 42 ราย คนละ 4 ครั้งๆละ 250 บาท

เปนเงิน 42,000 บาท

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ..................................

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

5.2ดูแลผูปวยขณะอยูในตกึ แยกตามแนวทางการ

ดูแลผูปวยเช้ือดื้อยา

5.3เตรยีมแผนการจําหนาย

5.4จําหนาย

5.5หลังจําหนายผูปวย

5.6สงตอขอมูลในชุมชน

6.การตดิตามตรวจประเมินเช้ือดื้อยาในรางกาย

ผูปวย 4ครั้ง/ราย

7.การปลดเช้ือดื้อยา

8.กํากับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงาน

ทุก 6 เดือน

9.สรุปผลการดําเนินงาน หาปญหาอุปสรรค

รวมเปนเงิน  42,000  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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41.โครงการตรวจสารเคมีตกคาง 1.เพ่ือตรวจหาระดับปริมาณสาร เกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 1.ประชุมอสม. จัดการประชาสัมพันธใหกลุม ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 10,000 10,000 น.ส.วันทนีย ศรีเดช

ในเลือดเกษตรกร เคมีตกคางในเลือดของเกษตรกร จํานวน 150 คน เกษตรกรทราบ เพ่ือกําหนดแนวทางการลงปฏิบัติ เงิน กปท.ทองที่ ป2565

ที่มีผลตอสุขภาพจํานวน 150คน ในพ้ืนที่ เตรียมกลุมเปาหมาย และนัดวันเวลา

2.เพ่ือเฝาระวังภาวะสุขภาพของ สถานที่ในการดาํเนินการ

เกษตรกร 2.เตรยีมเคร่ืองมือและอุปกรณในการตรวจ

3.เพ่ือใหเกษตรกรเกิดความรูและ คัดกรอง โดยใชกระดาษทดสอบเอนไซนโคลีน

นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เอสเตอเรส

รายละเอียดงบประมาณ

1.ชดุอุปกรณการตรวจสารเคมีตกคางในเลือด   6,000 บาท  

2.คาอาหารกลางวันเจาหนาที่  4,000  บาท

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ..................................

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เอสเตอเรส

สุขภาพแบบมีสวนรวมในการดแูล 3.ดําเนินการตรวจหาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคาง

สุขภาพของตนเอง ในกลุมเกษตรกรตามวันเวลาที่นัดหมาย

4.แจงผลการตรวจเลือด พรอมทั้งใหความรู

ในการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชที่ถูกตอง ปลอดภัย

และใหคําแนะนําในการดแูลสุขภาพ

5.ตรวจซ้ําหาเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสใน

เกษตรกรที่ตรวจพบครั้งกอนเพ่ือประเมินการลด

ความเสี่ยงลง รอยละ 50 

รวมเปนเงิน  10,000  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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42.โครงการตรวจสารตกคางใน 1.เพ่ือคนหาประชากรกลุมเสี่ยง เกษตรกรและประชาชนผูที่มี 1.ประชาสัมพันธโครงการ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 10,310 10,310 น.ส.กมลวรรณ ทาริยะชัย

เลือดเกษตรกร และผูที่มีความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงจากการ ความเสี่ยงจากการไดรับสาร 2.ใหความรู และคําแนะนําการปองกันตนเองจาก งบ กปท.ทองที่ ป2565 น.ส.วันทนีย ศรีเดช

จากการไดรบัสารเคมีกําจัดศัตรูพืชประกอบอาชีพเกษตรกรในการใช เคมีกําจัดศัตรพูืช สารเคมี

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 3.ประเมินความเสี่ยงในการทํางานของเกษตรกรและ

2.เพ่ือประเมินความเสี่ยงในการ ผูที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ทํางานของเกษตรกรและผูที่มีความ 4.เกษตรกรที่มีผลประเมินความเสี่ยงคอนขางสูง 

เสี่ยงจากการไดรับสารเคมีกําจัด จนถึงสูงมาก ใหตรวจคัดกรองสุขภาพเพ่ือหาระดับ

ศัตรูพืช เอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส

รายละเอียดคาใชจาย

 - คาจางเหมาถายเอกสารแบบประเมินความเสี่ยงในการทํางานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมี

กําจัดศัตรูพืช (นบก.1) 3 หนา จํานวน 100 ชดุ ๆ ละ 3 บาท   เปนเงิน 300 บาท

 - กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส 2 ขวด ๆ ละ 520 บาท   เปนเงิน 1040 บาท

 - Capillary Tube  2 ขวด ๆ ละ 80 บาท  เปนเงิน 160 บาท

 - คาเข็มเจาะปลายนิ้ว Accu chek   1 กลอง ๆ ละ  เปนเงิน 1000 บาท

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ..................................

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเก่ียวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

ศัตรูพืช เอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส

3.เพ่ือใหผูที่ไดรับการเจาะเลือด 5.จัดหาชาชงรางจืดใหกับผูที่มีผลการตรวจเลือดหา

ตรวจสารตกคางในเลือด ไดรับ เอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสอยูในระดับเสี่ยงและไมปลอด

ความรู คําแนะนําและรับประทาน ภัย(ผลการคัดกรองจากป64 พบวามีกลุมเสี่ยง 

ชาชงรางจืด และไมปลอดภัยประมาณรอยละ .............

6.ติดตามเจาะเลือดกลุมเสี่ยงและไมปลอดภัยหลัง

จากรับประทานชาชงรางจืด

7.สรุปผลการดําเนินโครงการ

 - คาเข็มเจาะปลายนิ้ว Accu chek   1 กลอง ๆ ละ  เปนเงิน 1000 บาท

 - คาสําลีปนกอน ขนาด 450 กรัม จํานวน 2 ถุง ๆ ละ 150 บาท   เปนเงิน 300 บาท

 - คาแอลกอฮอล 450 มล. จํานวน 3 ขวด ๆ ละ 40 บาท  เปนเงิน 120 บาท

 - คาถุงมือยาง 4 กลอง ๆ ละ 150 บาท  เปนเงิน 600 บาท

 - คาดินน้ํามัน 2 ถาด ๆ ละ 190 บาท  เปนเงิน 380 บาท

 - คาชาชงรางจืด 130 หอ ๆ ละ 44.25 บาท   เปนเงิน 5753 บาท

 - คาปายไวนิลใหความรู ขนาด 80*180 ซม. 3 ปาย ๆ ละ 216 บาท  เปนเงิน 657 บาท

   รวมเปนเงิน  10,310  บาท

รวมเปนเงิน  10,310  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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43.โครงการสงเสรมิสุขภาพและ 1.เพ่ือใหผูสูงอายุกลุมติดสังคมใน ผูที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป 1.จัดทําโครงการฯ เสนอขออนุมัติ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 15,300 15,300 น.ส.กมลวรรณ ทาริยะชัย

ปองกันโรคผูสูงอายุ ตําบล............ อําเภอตากฟา ไดรับการตรวจ และอยูในกลุมติดสังคม 2.ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน งบ กปท.ทองที่ป2565 นางอาทิตยา พลายวาส

จังหวัดนครสวรรค ภายใตแนวคิด คัดกรองสุขภาพ/ประเมินคนหา 3.การจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุ และคัดกรองผูสูงอายุ

“ไมลม ไมลืม ไมซึมเศรา ความเสี่ยงตอการเกิดโรคสมอง โดยคัดกรองปญหาสําคัญและโรคที่พบบอยและคัด-

กินขาวอรอย” ปงบประมาณ เสื่อมและภาวะเสี่ยงตอการพลัด โดยคัดกรอง Geriatric syndromes (ตามแบบ

พ.ศ. ๒๕๖๕ ตกหกลมสามารถเขาถึงบริการดูแล คัดกรองจากกลุมงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยผูสูงอายุ 

2.เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุกลุมติด สสจ.นครสวรรค) 

รายละเอียดคาใชจาย

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 90 บาท x 50 คน x 2 ครั้ง  เปนเงิน 9000 บาท

 - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท x 50 คน x 2 ครั้ง  เปนเงิน 6000 บาท

 - ปายไวนิลโครงการ ขนาด 2*1 ม. ปายละ 300 บาท 1 ปาย  เปนเงิน 300 บาท

 - คาปรับปรุงสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตผูสูงอายุ  ... บาท

    รวมเปนเงิน  15,300  บาท

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ..................................

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

2.เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุกลุมติด สสจ.นครสวรรค) 

สังคมในอําเภอตากฟา ไดรับความ 4.วิเคราะหผลการคัดกรองสุขภาพ จําแนกและจัดทํา

รูและเกิดความตระหนักถึงความ ทะเบียนผูสูงอายุกลุมปกติกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรค

สําคัญในการดูแลสงเสริมสุขภาพ และกลุมปวยฯ

และปองกันโรคดวยตนเอง 5.จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ

ที่มีความเสี่ยงฯติดตามผลและรวมกับ อปท.ทําแผน

เยี่ยมผูสูงอายุกลุมติดบาน ติดเตียง

6.มีแนวทางในการปรับปรุงสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการ

ดํารงชีวิตของกลุมผูสูงอายุในชุมชน7.สรุปผลการ

ดําเนินงานและจัดทํารายงานฯ

    รวมเปนเงิน  15,300  บาท

รวมเปนเงิน  15,300  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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44.พัฒนาศักภาพครูและเจาหนาที1่.เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนนําครู  - ครโูรงเรียนประถมศึกษา, 1.อบรมแกนนํา หรอืคร ูก เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 15,840 15,840 นางทัฬหกาณฑ พิมพวงคทอง

สาธารณสุขเพื่อจัดบริการคัดกรอง และจนท.สาธารณสุข ในเครือขาย มัธยมศึกษา และขยาย และเจาหนาที่สาธารณสุข ในเครือขายบริการสุขภาพ งบ PP ป2565 น.ส.กมลวรรณ ทาริยะชัย

และดแูลชวยเหลือดานสุขภาพจิต บริการสุขภาพอําเภอตากฟา โอกาส ในอําเภอตากฟา อําเภอตากฟาในการใชแบบคัดกรองฯตางๆ และแนว

ในกลุมเดก็อายุ 6-15 ป เครือขายใหมีความสามารถในการประเมิน จํานวน 26 โรงเรียน ๆ ละ ทางการสรางเสริมและกระตุน IQ และ EQ เด็กอายุ 

บริการสุขภาพอําเภอตากฟา และคัดกรองเด็กอายุ 6-15 ป 2 คน = 52 คน 6- 15 ป

ที่มีภาวะสมาธิสั้น,บกพรองทาง  - จนท.สาธารณสุข 2.ขึ้นทะเบียนผูที่ไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพ

การเรียนรูและออทิซึม ผูรับผิดชอบงานสงเสริม 3.เชื่อมโยงขอมูลระหวางโรงเรียนและเครอืขาย

รายละเอียดคาใชจาย

 - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 90 บาท x 68 คน  เปนเงิน 6120 บาท

 - คาอาหารวาง และเคร่ืองดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท x 68 คน  เปนเงิน 4080 บาท

 - คาตอบแทนวิทยากรจากศูนยสุขภาพจิตที่ 3 ชม.ละ 600 บาท x 6 ชม. เปนเงิน 3600 บาท

 - คาเอกสารประกอบการอบรม 68 ชดุ ๆ ละ 30 บาท  เปนเงิน 2040 บาท

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ..................................

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

การเรียนรูและออทิซึม ผูรับผิดชอบงานสงเสริม 3.เชื่อมโยงขอมูลระหวางโรงเรียนและเครอืขาย

2.เพ่ือจัดบริการคัดกรองดาน สุขภาพจิตและเด็กวัยเรียน บริการสุขภาพ

สุขภาพจิตในกลุมเด็กอายุ6-15ป ในเครอืขายบรกิารสุขภาพ 4.ดําเนินการคัดกรองเด็กกลุมอายุ 6-15 ป ทั้งใน

ใหครอบคลุมอยางนอย รอยละ80อําเภอตากฟาจํานวน16คน และนอกระบบการศึกษาโดยครแูละเจาหนาที่

3.เพ่ือใหเด็กอายุ 6-15 ปที่มี (รพ.สต.11คน,สสอ.2คน สาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ

ภาวะเสี่ยง/ความผิดปกติไดรบัการ รพ.3คน) 5.หากครู/จนท.สาธารณสุข พบเด็กอายุ 6- 15 ป 

ดูแลและรักษาอยางถูกตองและ  - เด็กกลุมอายุ 6-15 ป ที่มีความเสี่ยงตอภาวะสมาธิสั้น,บกพรองทางการเรยีนรู 

ตอเนื่อง (เปาหมายการคัดกรอง) และออทิซึมใหสงตอมายังโรงพยาบาลตากฟา เพ่ือให

เด็กไดรับการดูแลและรักษาอยางถูกตองและตอเนื่อง

รวมเปนเงิน  15,840  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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45.อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 1.เพ่ือขยายและเพ่ิมแกนนํา อสม. หมูบาน ละ 1 คน 1.ประชุมคะณะกรรมการเครือขายบริการสุขภาพ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 15,420 15,420 น.ส.กมลวรรณ ทาริยะชัย

คูขวัญมหัศจรรย1,000วัน สงเสริมอสม.บัดดี้ ในเครอืขายบรกิาร อําเภอตากฟา เพ่ือทบทวนขอมูลและปญหาการ งบ PP ป2565 น.ส.อิสรา ติณะคัด

เด็กปฐมวัยใหสุขภาพดี เครือขาย สุขภาพอําเภอตากฟา ดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก

บริการสุขภาพอําเภอตากฟา 2.เพ่ือสรางเครือขายในการปองกัน 2.กําหนดประเด็นในการขับเคลื่อนงานอนามัยแม

และแกไขปญหาในการดําเนินงาน และเด็กปงบประมาณ 2565

ANC คุณภาพและคลินิกเด็ก 3.จัดทําแผนงานโครงการ

สุขภาพดีในระดับชุมชน/หมูบาน 4.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.คูขวัญ (อสม.บัดดี้)

รายละเอียดคาใชจาย

อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.บัดดี้

 - คาอาหารกลางวัน จํานวน 84 คน ๆ ละ 90 บาท   เปนเงิน 7560 บาท

 - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 84 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท   เปนเงิน 5040 บาท

 - คาเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 84 ชดุ ๆ ละ 30 บาท  เปนเงิน 2520 บาท

 - ปายไวนิลโครงการ ขนาด 2*1 ม. ปายละ 300 บาท  เปนเงิน  300 บาท

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ..................................

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

สุขภาพดีในระดับชุมชน/หมูบาน 4.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.คูขวัญ (อสม.บัดดี้)

5.ขึ้นทะเบียนผูเขารับการอบรม

6.จัดทําทะเบียนกลุมหญิงตั้งครรภ,แมหลังคลอดและ

เด็กอายุ 0-5 ป

7.ติดตามการดําเนินงานโดยใชเคร่ืองมือ แบบรายงาน

อสม.บัดดี้จาก สสจ.นครสวรรค รายไตรมาส

8.สรุปผลการดําเนินงาน จากรายงานและขอมูล

จาก HDC

 - ปายไวนิลโครงการ ขนาด 2*1 ม. ปายละ 300 บาท  เปนเงิน  300 บาท

  รวมเปนเงิน  15,420  บาท

รวมเปนเงิน  15,420  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)
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46.โครงการปองกันและแกไขปญหา1.เพ่ือรณรงค ประชาสัมพันธและ กลุมเปาหมายหลัก ยุทธศาสตรที่ 1 การรณรงคปลุกจิตสํานึกและสรางกระแส ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 27,700 27,700 น.ส.กมลวรรณ ทาริยะชัย

ยาเสพติด TO BE NUMBER ONEสรางกระแสคานิยมใหวัยรุนและ 1. วัยรุนและเยาวชนอายุ นิยมที่เอื้อตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งบ ปกป.ทองที่ ป2565 นางจิฬาภรณ สีแกน

อําเภอตากฟา เยาวชนไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติด อายุ 6 – 24 ป 1.1 การรณรงคโดยใชสื่อ

2.เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับการ 2. เยาวชน และประชา  - สื่อวิทยุโทรทัศน

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ชนกลุมเสี่ยง และกลุมเสพ  - สื่อหนังสือพิมพ

ในกลุมประชาชนและเยาวชน กลุมเปาหมายรอง  - สื่อนิทรรศการ

ประชาชนทั่วไป  - สื่อ VCD DVD และ VDO

รายละเอียดคาใชจาย

 - คาปายประชาสัมพันธโครงการ TO BE NUMBER ONE ขนาด 2*1 เมตร  1 ปายๆ ละ 300 บาท  

  เปนเงิน 300 บาท

 - คาปายลัญลักษณ (ปายกลม/ปายถือ) 10 ปาย ๆ ละ 100 บาท  เปนเงิน 1000 บาท

 - คาผลิต และจําหนายผลิตภัณฑของโครงการ เพ่ือจัดตั้งกองทุน TO BE NUMBER ONE                

  เปนเงิน 15000 บาท

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน รายการคาใชจาย งบประมาณ งบประมาณจําแนกรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข เครือขายบริการ โรงพยาบาลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ..................................

ประเภท ( ) ยุทธศาสตร 20 ปดานสาธารณสุข  ( ) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ 2565  ( ) แกไขปญหา/พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัดหลัก (ระบุ).............................................................................................................................

ประชาชนทั่วไป  - สื่อ VCD DVD และ VDO

 - สื่อสัญลักษณ ไดแก เข็ม TO BE NUMBER ONE นิตยสาร 

TO BE NUMBER ONE ฯลฯ

 - ผลิต และจําหนายผลิตภัณฑของโครงการ เชน นิตยสาร 

เสื้อ และสายรัดขอมือ ฯลฯ

1.2 การรณรงคโดยการจัดกิจกรรม

 - จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศกึษา 

สถานประกอบการ ชุมชน

 - จัดประกวดผลงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE

 - จัดนิทรรศการ คอนเสิรต และกิจกรรมอื่นๆ เน่ืองในโอกาส

พิเศษตางๆ

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหแกเยาวชน

2.1 การจัดกิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหแกเยาวชน

 - จัดคายพัฒนาแกนนําอาสาสมัคร TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE CAMP FOR LEADERS) สําหรับสมาชิก

แกนนําในชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพื่อนใจ TO 

BE NUMBER ONE

 - จัดคายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูความเปนหนึ่ง 

(TO BE NUMBER ONE CAMP FOR MEMBERS) สําหรับสมาชิก

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศกึษา ในศูนยเพื่อนใจ

  เปนเงิน 15000 บาท

- คาปายไวนิลในการรณรงค เนื่องในวันยาเสพติดโลก ขนาด 2*1 เมตร  เปนเงิน 300 บาท

จัดอบรมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหเยาวชนหางไกลนาเสพติด

 - คาอาหารกลางวัน มื้อละ 90 บาท * 50 คน   เปนเงิน 4500 บาท

 - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม มื้อละ 30 บาท * 2  มื้อ * 50 คน  เปนเงิน 3000 บาท

 - คาวิทยากร 6 ชม.ๆละ 600 บาท * 6 ชม.  เปนเงิน 3600 บาท



 TO BE NUMBER ONE และในชุมชนกรุงเทพมหานครและ

ภูมิภาค โดยองคประธานเสด็จทรงปดคายและพระราชทาน

เกียรติบัตร

 - ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ

ใหแกเยาวชน

 - สนับสนุนองคความรูและสื่อในการจัดกิจกรรมเสริมสราง

ภูมิคุมกันทางจิตใจใหแกเยาวชน

2.2  การจัดตั้งศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

 (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)

 - จัดตั้งศูนยเพื่อนใจในชมรม TO BE NUMBER ONE 

 - อบรมอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานในศูนยเพื่อนใจในชมรม 

TO BE NUMBER ONE 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางและพัฒนาเครือขายเพื่อการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด

 - พัฒนาระบบการจัดเก็บและรายงานขอมูลการดําเนินงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONEโครงการ TO BE NUMBER ONE

 - พัฒนาชองทางการติดตอสื่อสารระหวางเครือขายสมาชิก 

TO BE NUMBER ONE

 - พัฒนาองคความรูในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด

ภายใตโครงการ TO BE NUMBER ONE สําหรับเครือขาย 

TO BE NUMBER ONE

 - ประสานงานและสนับสนุนการประกวดชมรม TO BE 

NUMBER ONE ดีเดน 

 - สงเสริมและสนับสนุนการขยายเครือขายชมรม TO BE 

NUMBER ONE และศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

รวมเปนเงิน  27700  บาท

(ลงช่ือ)..................................................ผูเสนอแผน        (ลงช่ือ).................................................ผูเสนอแผน            (ลงช่ือ).................................................ผูอนุมัติ

       (....................................................)                      (ผูบริหารหนวยงานฯที่เสนอแผน)                     (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค)


