


ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุ : 1. ยุทธศาสตร์ดຌานสงสริมสุขภาพ ปอ้งกนัรค ละคุຌมครองผูຌบริภคปน็ลิศ (PP&P Excellence)

ผนงานกระทรวงสาธารณสขุ : ผนงานทีไ 1 การพฒันาคุณภาพชีวิตคนเทยทกุกลุมวัย ครงการกระทรวงสาธารณสขุ : ครงการทีไ 1 การพัฒนาสขุภาพกลุมสตรีละปฐมวัย

ตวัชีๅวัดหลกั 1.อตัราสวนการตายมารดาเทยเมกนิ 16 ตอสนการกดิมชีีพสนคน

2.ระดับความส ารใจของการพฒันาการดใกตามกณฑ์มาตรฐาน

3.รຌอยละของดใกอายุ 0-5 ป ีสูงดีสมสวนละสวนสูงฉลีไยทีไอายุ 5 ปี

ตวัชีๅวัดรอง  1.รຌอยละ 90 ของดใกอายุ 0-5 ป ีเดຌรับการคัดกรองพฒันการ

2.รຌอยละ 20 ของดใกอายุ 0-5 ป ีเดຌรับการคัดกรองพฒันาการ พบสงสัยลาชຌา

3.รຌอยละ 90 ของดใก 0-5 ป ีทีไมพีฒันาการสงสัยลาชຌาเดຌรับการติดตาม

กลุมงาน   สงสริมสุขภาพละปอ้งกนัรค   ผูຌรับผิดชอบผนงาน   นางสาวรสสุคนธ์ ดิษประพฒัน ์  ทรศัพท์   095-904-2960

ตค พย ธค มค กพ มคี มย พค มยิ กค สค กย

1 ครงการสรຌางสริม
สุขภาพอนามยัม
ละดใกดຌวย
นยบายมหศัจรรย์ 
1,000 วันรกของ
ชีวิต ป ี2564

1.พืไอยกระดับการ
฿หຌบริการละการมสีวน
รวมของชุมชนทຌองถิไน 
ละภาคีครือขาย

1.ปรับปรุง/ตงตัๅงค าสัไง CPM ระดับต าบล ทมี CPM 2,250 2,250 PP สสอ./รพ.

2.พืไอ฿หຌหญิงตัๅงครรภ์ทุกคน 2.ประชมุชีๅจงนยบายละนวทางการด านินงาน ระดับต าบล

เดຌรับความรูຌละทกัษะ มหศัจรรย ์1,000 วนัรกของชวีติ ละวธิกีาร (ต าบลดงขวาง

ควบคุมก ากบั ดย฿ชຌกลเกคณะกรรมการ /หนองเผ)
MCH Board, CPM ละ PCC ระดับอ าภอ จ านวน 15 คน

ล าดับ ครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรมหลัก
ปา้หมาย/

จ านวน

ระยะวลาด านนิการ/งบประมาณรายเตรมาส รวมงบ
ประมาณ
(บาท)

หลงงบ
ประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอ

บ

ผนปฏบิัติการละผนงบประมาณของครือขายบริการสุขภาพอ าภอหนองขาหยาง จังหวดัอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เตรมาสทีไ 1 เตรมาสทีไ 2 เตรมาสทีไ 3 เตรมาสทีไ 4



ตค พย ธค มค กพ มคี มย พค มยิ กค สค กย
฿นการปฏบิตัิตัว 3.วิคราะหข์ຌอมลูทีไกีไยวขຌอง฿นพืๅนทีไปา้หมาย หญิงตัๅงครรภ,์ 17,100 17,100 PP/ สสอ/รพ/

3.พืไอสนับสนุน฿หຌดใก 0-2 ปี พืไอ฿หຌพืๅนทีได านินการก าหนดกลุมป้าหมาย สามีละ กองทนุ รพ.สต
มพีฒันาการสมวัย สูงดี ละกจิกรรม ดังนีๅ ครอบครัว
สมสวนละฟนัเมผุ    - หนวยบริการจัดกิจกรรมยกระดับบริการ

4.พืไอสงสริมบทบาทละ ฿นหญงิตัๅงครรภ ์ดย฿หຌความรูຌละพฒันาทักษะ

การมีสวนรวมของผูຌปกครอง หญิงตัๅงครรภ์ ตามหลักสูตรการสงสริมสุขภาพ

ละภาคีครือขาย 1,000 วันรกของชีวิต
฿นการสงสริมสุขภาพ    - หนวยบริการจัดกิจกรรมยกระดับบริการ฿น

เดຌอยางถกูตຌองละหมาะสม ดใกอายุ 0-2 ปี ดย฿หຌความรูຌละพัฒนาทักษะ

ผูຌปกครอง/ผูຌลีๅยงดูดใก ตามหลักสูตรการสงสริม

สุขภาพ 1,000 วันรกของชีวิต
   - ชุมชน/ทຌองถิไน ละภาคีครือขาย ฿หຌการ

สนบัสนนุกหญิงตัๅงครรภ์
4.ติดตามละประมนิผล

19,350

2 ครงการพฒันา
ศักยภาพจຌาหนຌาทีไ
สาธารณสุข฿น
นยบาย
มหศัจรรย์ 1,000 วัน
รกของชีวิต ป ี
2564

พืไอพฒันาความรูຌความ
ขຌา฿จ
฿นการด านนิงานตาม
หลักสูตรการสงสริม
สุขภาพ
1,000 วันรกของชีวิต

อบรมพิไมพนูทักษะ฿นการด านนิงานตาม
นยบายมหศัจรรย์ 1,000 วันรกของ
ชีวิต

รพ.สต.

จ านวน 
15 คน

9,300 9,300 PP สสอ/รพ

9,300

รวมงบประมาณทัๅงครงการ

รวมงบประมาณทัๅงครงการ

ล าดับ ครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรมหลัก
ปา้หมาย/

จ านวน

ระยะวลาด านนิการ/งบประมาณรายเตรมาส รวมงบ
ประมาณ
(บาท)

หลงงบ
ประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอ

บ
เตรมาสทีไ 1 เตรมาสทีไ 2 เตรมาสทีไ 3 เตรมาสทีไ 4



ตค พย ธค มค กพ มคี มย พค มยิ กค สค กย

3** ครงการสงสริม
ดใก 0 - 5 ปสีูงดีสม
สวน

1.พืไอ฿หຌดใก 0 - 5 ป ี 1. ตรวจสอบสภาพครืไองชัไงนๅ าหนัก/วัดสวนสูง รพ.สต./

มภีาวะภชนาการ ของ อสม.ทีไ฿ชຌลงพืๅนทีไ / ปรับทียบความทีไยงตรง อสม
สูงดีสมสวนมากขึๅน ละขอสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพต าบล
2. พืไอ฿หຌดใก 0 - 5 ปี ทีไมีภาวะ 2.ทบทวนความรูຌรืไองการประมินภาวะภชนาการ รพ.สต./

ทพุภชนาการ (ตีๅย,อຌวน,ผอม) ฿หຌกกนน าอสม. ฿นวาระประชุมประจ าดือน อสม
เดຌรับการปรับปลีไยน 3. ก าหนดชวงวลา฿นการ฿หຌอสม.สงบบบันทึก รพ.สต.

พฤติกรรมสุขภาพ รายงานการชัไงนๅ าหนกั/วดัสวนสูงดใก 0 - 5 ปี

฿นพืๅนทีไ พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไตรวจสอบดใกทีไมี
ภาวะทุพภชนาการ ละชัไงนๅ าหนัก/วดัสวนสูง

ซๅ าอกีครัๅง ละคีย์ขຌา 43 ฟม้ 
4.บนัทกึผลการประมนิภาวะภชนาการ รพ.สต./

 ละบันทึกลง฿นสมุดบันทึกสุขภาพมละดใก อสม
พรຌอมจຌงผลผูຌปกครอง
5.จดัท าทะบยีนดใกทีไมภีาวะทพุภชนาการ รพ.สต.

(อຌวน ,ผอม ,ตีๅย ) ยกปน็รายฉพาะ
6.จัดอบรม฿หຌความรูຌกผูຌปกครองดใกทีไมีภาวะ ผูຌปกครอง 32,400 PP สสอ/รพ
ทพุภชนาการ
4.ติดตามละประมินผล฿นคลินิกสุขภาพดใกดี รพ.สต.

ทกุดือน

32,400รวมงบประมาณทัๅงครงการ

หลงงบ
ประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอ

บ
เตรมาสทีไ 1 เตรมาสทีไ 2 เตรมาสทีไ 3 เตรมาสทีไ 4ล าดับ ครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรมหลัก

ปา้หมาย/

จ านวน

ระยะวลาด านนิการ/งบประมาณรายเตรมาส รวมงบ
ประมาณ
(บาท)



ตค พย ธค มค กพ มคี มย พค มยิ กค สค กย
3 ครงการพฒันา

ดใกปฐมวัย รอบรูຌ 
ทาทัน ฉลาด สมวัย

พืไอสงสริมดใก฿หຌมี
พฒันาการสมวัยอยาง
ครอบคลุม ละตอนืไอง

1.ปรับปรุง/ตงตัๅงค าสัไง CPM ระดับ
อ าภอ
2.อบรมพฒันาทกัษะจຌาหนຌาทีไ
สาธารณสุข
฿นการคัดกรองพฒันาการดใกปฐมวัย
3.พฒันาระบบขຌอมลูการคัดกรอง ละ
ติดตาม
กระตุຌนพฒันาการ
3.จัดกจิกรรมรณรงค์คัดกรองพฒันาการ
ดใกปฐมวัยภาย฿นอ าภอ

รพ.สต.

จ านวน 
12 คน

4,200 4,200 PP สสอ/รพ

4,200

65,250

รวมงบประมาณทัๅงครงการ

รวมงบประมาณทัๅงผนงาน (บาท)

ระยะวลาด านนิการ/งบประมาณรายเตรมาส รวมงบ
ประมาณ
(บาท)

หลงงบ
ประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอ

บ
เตรมาสทีไ 1 เตรมาสทีไ 2 เตรมาสทีไ 3 เตรมาสทีไ 4ล าดับ ครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรมหลัก

ปา้หมาย/

จ านวน



ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุ : 1. ยุทธศาสตร์ดຌานสงสริมสุขภาพ ปอ้งกนัรค ละคุຌมครองผูຌบริภคปน็ลิศ (PP&P Excellence)

ผนงานกระทรวงสาธารณสขุ : ผนงานทีไ 1 การพฒันาคุณภาพชีวิตคนเทยทกุกลุมวัย ครงการกระทรวงสาธารณสขุ : ครงการทีไ 2 การพัฒนาสขุภาพกลุมวัยรียนละวัยรุน
ตวัชีๅวัดหลกั 1.ดใกเทยมรีะดับสติปญัญาฉลีไยเมตไ ากวา 100

2.รຌอยละของดใกวัยรียน สูงดีสมสวน
3.อตัราการคลอดมชีีพ฿นหญิงอายุ 15-19 ปี

ตวัชีๅวัดรอง  1.รຌอยละของดใกปฐมวัยทีไเดຌรับการคัดกรองลຌว พบวามพีฒันาการลาชຌาเดຌรับการกระตุຌนพฒันาการดຌวย 4.รຌอยละดใกอายุ 6-14 ป ีมภีาวะริไมอຌวนละอຌวน 7.อตัราการคลอดมชีีพ฿นหญิงอายุ 5-19 ป ีAdjusted

2.รຌอยละดใกอายุ 6-14 ป ีสูงดีสมสวน 5.รຌอยละดใกอายุ 6-14 ป ีมภีาวะตีๅย
3.รຌอยละดใกอายุ 6-14 ป ีมภีาวะผอม 6.อตัราการคลอดมชีีพ฿นหญิงอายุ 5-19 ป ีจากระบบ HDC

กลุมงาน   สงสริมสุขภาพละปอ้งกนัรค   ผูຌรับผิดชอบผนงาน   นางสาวรสสุคนธ์ ดิษประพฒัน ์  ทรศัพท์   095-904-2960

ตค พย ธค มค กพ มคี มย พค มยิ กค สค กย
4 ครงการพฒันา

ศักยภาพรงรียนสู
มาตรฐานรงรียน
สงสริมสุขภาพ

1.พืไอ฿หຌนกัรียนเดຌ
รียนรูຌวิถีชีวิต฿นการ
สรຌางพฤติกรรม ซึไงจะ
ปลูกฝัง฿หຌกดิการ
ปฏบิตัิตน

1.ตงตัๅงคณะกรรมการประมนิรงรียน
สงสริมสุขภาพ ระดับอ าภอ             
2.ประชุมชีๅจงนวทางการด านนิงาน
รงรียนสงสริมสุขภาพ กผูຌบริหาร
สถานศึกษา คณะครู

ผูຌบริหาร 
รงรียน/'

ครูอนามยั
รงรียน

3,750 3,750 PP สสอ/รพ

ทีไจะน าเปสูการมีสุขภาพดี 3.รงรียนประมนิตนอง จ านวน 11 หง 

ตัๅงตดใก ควบคูเปกับการศึกษา 4.รับสมัครรงรียนสังกัดอ าภอหนองขาหยาง จ านวน 25 คน

2.พืไอ฿หຌดใก "ดี กง มีสุข" ขຌารวมครงการรงรียนสงสริมสุขภาพ
3.พืไอ฿หຌครู ผูຌปกครอง ละ 5.ประมินรงรียนทีไสมัครขຌารวมครงการฯ 

สมาชิกของชุมชน เดຌรับความรูຌ ตามกณฑ์มาตรฐานรงรียนสงสริมสุขภาพ

กีไยวกับสุขภาพอนามัย พืไอ 6.สรุปผลการประมนิสงส านกังานสาธารณสุข

น าเปปฏบิตัิ฿หຌกดิทกัษะ จังหวัดอทุัยธานี
การดูลสุขภาพทีไหมาะสม

3,750รวมงบประมาณทัๅงครงการ

หลงงบ
ประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอ

บ
เตรมาสทีไ 1 เตรมาสทีไ 2 เตรมาสทีไ 3 เตรมาสทีไ 4

ผนปฏบิัติการละผนงบประมาณของครือขายบริการสุขภาพอ าภอหนองขาหยาง จังหวดัอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับ ครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรมหลัก
ปา้หมาย/

จ านวน

ระยะวลาด านนิการ/งบประมาณรายเตรมาส รวมงบ
ประมาณ
(บาท)
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5 ครงการฝ้าระวัง
ละสงสริมวัยรุน

พืไอฝ้าระวังพฤติกรรมสีไยงตอ 1.อบรม฿หຌความรูຌรืไองพศคุยเดຌ฿นครอบครัวก 1.ยาวชนอายุ 38,700 38,700 PP/ สสอ/รพ/

การทຌองกอนวยั ละตัๅงครรภซ์ๅ า กลุมยาวชนอายุ 15-19 ปี พรຌอมผูຌปกครอง 15-19 ป ี กองทนุ รพ.สต.

฿นวยัรุน ละสงสริมพฤติกรรม ฿นต าบลน ารอง (ดงขวาง, หลุมขຌา, หนองเผ) พรຌอมผูຌปกครอง

ทีไพงึประสงค์ 2.ขยายครือขายรืไองพศคุยเดຌ฿นครอบครัว 2.กนน า 8,400 8,400 สสอ./รพ./

฿นทกุต าบล ระดับอ าภอ กนน าครู ก.

จ านวน 40 คน

(จนท.สธ,

ทຌองถิไน,ชุมชน)

3.ฝ้าระวังกลุมวัยรียนละวัยรุน หญิงอายนุຌอยกวา

สีไยงตอการตัๅงครรภเ์มพรຌอม฿นพืๅนทีไ 20 ปี ฿นพืๅนทีไ 

4.ฝ้าระวังปญัหาหญิงวัยรุน อายุนຌอย
กวา 20 ปี

หญิงตัๅงครรภ/์

ตัๅงครรภซ์ๅ า฿นขตพืๅนทีไ หญิงคลอด
 - ท าทะบยีนหญิงวัยรุนทีไมาฝากครรภ์
คลอดบตุรทีไอายุนຌอยกวา 20 ปทีกุราย

อายุนຌอย
กวา 20 ปี
 ทกุราย

 - ฿หຌความรูຌการวางผนครอบครัว ละ
สงสริม฿หຌฝังยาคุมก านดิทกุราย

47,100

50,850

รวมงบประมาณทัๅงครงการ

รวมงบประมาณทัๅงผนงาน (บาท)

ระยะวลาด านนิการ/งบประมาณรายเตรมาส รวมงบ
ประมาณ
(บาท)

หลงงบ
ประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอ

บ
เตรมาสทีไ 1 เตรมาสทีไ 2 เตรมาสทีไ 3 เตรมาสทีไ 4ล าดับ ครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรมหลัก

ปา้หมาย/

จ านวน



ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุ : 1. ยุทธศาสตร์ดຌานสงสริมสุขภาพ ปอ้งกนัรค ละคุຌมครองผูຌบริภคปน็ลิศ (PP&P Excellence)

ผนงานกระทรวงสาธารณสขุ : ผนงานทีไ 1 การพฒันาคุณภาพชีวิตคนเทยทกุกลุมวัย ครงการกระทรวงสาธารณสขุ : ครงการทีไ 3 การพัฒนาสขุภาพกลุมผูຌสงูอายุ
ตวัชีๅวัดหลกั 1.รຌอยละต าบลทีไมรีะบบ Long Term Care ฿นชุมชนผานกณฑ์
ตวัชีๅวัดรอง -
กลุมงาน   สงสริมสุขภาพละปอ้งกนัรค   ผูຌรับผิดชอบผนงาน   นางสาวรสสุคนธ์ ดิษประพฒัน ์  ทรศัพท์   095-904-2960

ตค พย ธค มค กพ มคี มย พค มยิ กค สค กย
6 ครงการพฒันา

ต าบลดูลผูຌสูงอายุ
ระยะยาวทีไผาน
กณฑ์สูความยัไงยืน

1.พืไอพฒันาคุณภาพการ฿หຌ 1.พฒันาชมรมผูຌสูงอายุ฿นทุกต าบล/รงรียนผูຌสูงอายุ CG ละ PP สสอ/รพ

บริการผูຌสูงอายุ ฿หຌมกีจิกรรมตอนืไองละสมไ าสมอ จຌาหนຌาทีไ
2.พืไอพฒันาทักษะการดูล 2.ลกปลีไยนรียนรูຌ case ฿นการดูลของ CG รพ.สต. 3000 3,000

ตนองของผูຌสูงอาย ุละสรຌาง ตละต าบล ระดับอ าภอ

ความขຌมขใง฿หຌกับชมรมผูຌสูงอายุ 3.ปรับปรุง/พฒันาระบบการดูลผูຌสูงอาย฿ุนอ าภอ จ านวน 20 คน

3.พืไอพัฒนาทีมประมินต าบล 4.ทีมประมิน LTC ระดับอ าภอยีไยมสริมพลัง

ดูลผูຌสูงอายุระยะยาว ฿นการด านนิงานของทกุต าบล
ระดับอ าภอ (LTC) 5.อบรมฟื้นฟศูักยภาพของ CG 5400 5,400

8,400รวมงบประมาณทัๅงครงการ

หลงงบ
ประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอ

บ
เตรมาสทีไ 1 เตรมาสทีไ 2 เตรมาสทีไ 3 เตรมาสทีไ 4

ผนปฏบิัติการละผนงบประมาณของครือขายบริการสุขภาพอ าภอหนองขาหยาง จังหวดัอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับ ครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรมหลัก
ปา้หมาย/

จ านวน

ระยะวลาด านนิการ/งบประมาณรายเตรมาส รวมงบ
ประมาณ
(บาท)



 

 

บบฟอร ์มการขอผยพรข ຌอม ูลผานวใบเซต์ของหน วยงาน฿นราชการบร ิหารสวนภูมิภาค  
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ร ืไอง นวทางการผยพร ข ຌอม ูลต อสาธารณะผานวใบเซต์ของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหนวยงาน฿นราชการบร ิหารสวนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 

บบฟอร ์มการขอผยพรข ຌอม ูลผานวใบเซต์รงพยาบาลหนองขาหยาง 
 
 
 ชืไอหนวยงาน  :  กลุมงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ละสารสนทศทางการพทย์ 
วัน/ดือน/ป ี   :  ้  ธันวาคม  โ56ใ 
หวัข ຌอ :   EB 2 หนวยงานมีการเปดิเผยขຌอมลูขาวสารที่เป็นปัจจุบัน 

รายละอยีดขຌอม ูล  (ดยสรุปหรืออกสารนบ) :  
 

EB2  หัวขຌอ 1.2  นยบายของผูຌบริหาร 
EB2  หัวขຌอ แ.ใ ครงสรຌางหนวยงาน 

                 EB2  หัวขຌอ  โ  นยบายละยุทธศาสตร์ของหนวยงาน 

                  EB2  หัวขຌอ  ใ ผนปฏิบัติการประจ าปีของหนวยงาน  ละการติดตามประมินผลการด านินงานตาม 
ผนปฏิบัติการประจ าปีของหนวยงาน ิผนปฏิบัติการประจ าปีของหนวยงานทุกผนี 

 

 

Link ภายนอก   : เม ม ี

หมายหต ุ  :  .................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 

                 ผูຌรับผิดชอบการ฿หຌขຌอม ูล                                             ผูຌอน ุม ัติรับรอง 
 

 

                ินางสาวกศมา  หลามืองี                                    ินายธรี์สุทธิ  ปีตวิบลสถยีรี 
          ต าหนง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                ต าหนง  ผูຌอ านวยการรงพยาบาลหนองขาหยาง 
       วันทีไ ้  ด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2563                               วันทีไ ้  ด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2563            

   
 

ผูຌร ับผ ิดชอบการนำขຌอมูลขึๅนผยพร 
 

 

ินายธีรพงษ์   ภาริดผลี  
ต าหนง  นักวิคราะห์นยบาลละผน 

 วันทีไ ้  ด ือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563            


