
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป อ าเภอโคกส าโรง

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัมฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ แหล่ง รหัส
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ

1 งานการเงินและบัญชี -จัดท ำแผนบริหำรกำรเงินกำรคลัง เงินบ ำรุง  รพ.สต.รพ.สต. 13 แห่ง ตค.-พย.65
-จัดท ำแผนบริหำรกำรเงินกำรคลัง สสอ. สสอ. 1แห่ง ตค.-พย.65
 - ตรวจสอบหลักฐำน และด ำเนินกำรเบิกจ่ำยสสอ.โคกส ำโรง 62/12 ต.ค.65-ก.ย.66 สสอ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง กมลวรรณ/
 - ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน สสอ.โคกส ำโรง 62/12 ต.ค.65-ก.ย.66 ด ำเนินกำรตำม โกวิท
 - จัดท ำบัญชีและรำยงำนกำรเงิน สสอ.โคกส ำโรง  1/12 ต.ค.65-ก.ย.66 ระเบียบและกฏหมำย

2 งานตรวจสอบภายใน  - จัดระบบกำรตรวจสอบภำยใน สสอ./รพ.สต. 13/1 ต.ค.65-ก.ย.66 รพ.สต.ทุกแห่งได้รับกำร กมลวรรณ/
-จัดท ำแผนพร้อมสรุปแนวทำงตรวจภำยใน สสอ./รพ.สตใ ตรวสอบภำยใน
 - ตรวจสอบภำยในตำมแนวทำง
ท่ีก ำหนด
-สรุปผลกำรตรวจสอบภำยในระดับอ ำเภอ
-กำรจัดท ำบัญชี-กำรเงิน

-กำรบริหำรพัสดุ รพ.สต. 13/12 ต.ค.65-ก.ย.66 ด ำเนินกำรตำม โกวิท
 - วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรเงินกำรคลัง รพ.สต. 13/2 ต.ค.65-ก.ย.66 ระเบียบและกฏหมำย

ของหน่วยบริกำรในสังกัด
-จัดท ำรำยงำนพร้อมแนวทำงกำรปรับปรุง

3 งานควบคุมภายใน -ทบทวนค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรควบคุม
ภำยในและคณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุม
ภำยใน
-ประเมินตนเองตำมกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
-สรุปผลกำรตรวจสอบภำยในระดับอ ำเภอ
-ติดตำมผลกำรควบคุมภำยใน
-รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรควบคุมภำยใน

4 งานกฏหมาย  - ประสำนงำนและอ ำนวยกำรงำนรำชกำร อ ำเภอโคกส ำโรง 62/12 ต.ค.65-ก.ย.66  - สสอ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง พงษ์ศักด์ิ

ท่ี งาน
เป้าหมายด าเนินการ

แผนปฏิบัติการงานประจ า 2566



กลุ่มงานบริหารท่ัวไป อ าเภอโคกส าโรง

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัมฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ แหล่ง รหัส
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ

ท่ี งาน
เป้าหมายด าเนินการ

แผนปฏิบัติการงานประจ า 2566

 - กำรถ่ำยทอดควำมรู้ เสนอแนะ ให้ค ำแนะน ำ อ ำเภอโคกส ำโรง 62/12 ต.ค.65-ก.ย.66 ด ำเนินกำรตำม จนท.สสอ.
แก่เจ้ำหน้ำท่ี  หน่วยรำชกำร ประชำชน  ระเบียบและกฏหมำย

ส่ือมวลชน องค์กรพัฒนำเอกชน  - ข้อร้องเรียนทุกเร่ือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรต่ำงๆ ได้รับกำรแก้ไข
 - ตรวจสอบข่ำวสำรในส่ือมวลชน อ ำเภอโคกส ำโรง 62/12 ต.ค.65-ก.ย.66 ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด

และรำยงำนผู้บริหำรและผู้เก่ียวข้อง
 - รับเร่ืองร้องทุกข์และประสำน อ ำเภอโคกส ำโรง 62/12 ต.ค.65-ก.ย.66
กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะรำย
 - ประมวลเร่ืองร้องทุกข์และประสำน อ ำเภอโคกส ำโรง 62/12 ต.ค.65-ก.ย.66
กำรแก้ไขเชิงระบบ
-ให้ควำมรู้และเฝ้ำระวังกำรกระท ำผิดของบุคลำกรสสอ./รพ.สต. 62 คน ต.ค.65-ก.ย.66

5 งานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ  - กำรส่งเสริมและสนับสนุนทำงด้ำนวิจัย รพ.สต. 13/12 ต.ค.65-ก.ย.66  - รพ.สต.ทุกแห่ง กมลวรรณ/
และวิชำกำรในระดับอ ำเภอ มีนวัตกรรมกำรจัดกำร รัตนำภรณ์
 - กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรด ำเนิน อ ำเภอโคกส ำโรง 62/12 ต.ค.65-ก.ย.66 บริกำรสุขภำพ
งำนวิจัยและวิชำกำร
 - ด ำเนินงำนศึกษำวิจัยทำงด้ำนกำรแพทย์ อ ำเภอโคกส ำโรง 62/12 ต.ค.65-ก.ย.66
และสำธำรณสุขในพ้ืนท่ี
 - ร่วมด ำเนินงำนศึกษำวิจัยในพ้ืนท่ี อ ำเภอโคกส ำโรง 62/12 ต.ค.65-ก.ย.66
กับหน่วยงำน/ส่วนรำชกำรต่ำงๆ

6 งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม -จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตสสอ. ต.ค.65-ก.ย.66
ประพฤติมิชอบ และขับเคล่ือนชมรมจริยธรรม 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ITA อ ำเภอโคกส ำโรง  62/12 ต.ค.65-ก.ย.66  - สสอ.ผ่ำนเกณฑ์ ITA กมลวรรณ 

(คะแนนมำกกว่ำร้อยละ92)



กลุ่มงานบริหารท่ัวไป อ าเภอโคกส าโรง

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัมฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ แหล่ง รหัส
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ

ท่ี งาน
เป้าหมายด าเนินการ

แผนปฏิบัติการงานประจ า 2566

 - กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน อ ำเภอโคกส ำโรง 62/12 ต.ค.65-ก.ย.66  - บุคลำกรทุกคน
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นสมำชิกชมรมฯ

7 งำนกำรพัฒนำคุณภำพ -ประเมินตนเองตำมเกณฑ์คุณภำพ สสอ.โคกส ำโรง 1 คร้ัง ตค.65 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน กมลวรรณ
บริหำรจัดกำรภำครัฐ (pmqa)กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

-พัฒนำหน่วยงำนตำมเกณฑ์คุณภำพฯ สสอ.โคกส ำโรง 1 คร้ัง พย.65
-จัดท ำแผนพัฒนำองค์กรตำมส่วนขำด สสอ.โคกส ำโรง 2 คร้ัง พย.65-สค.66
-ติดตำมแผนพัฒนำองค์กร สสอ.โคกส ำโรง 4 คร้ัง พย65/มีค.66/มิย.66/กย.66

-รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำองค์กร สสอ.โคกส ำโรง 4 คร้ัง พย65/มีค.66/มิย.66/กย.66

ตำมเกณฑ์คุณภำพฯ
8 งานบริหาร

 - งานพัสดุ 1.1 ด ำเนินกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 1 สสอ. / ต.ค. - พ.ย.65 รำยงำนผลกำรตรวจ โกวิท - - -
13 รพ.สต. สอบพัสดุประจ ำปี

1.2 ส ำรวจควำมต้องกำรพัสดุและบริกำร 1 สสอ. ต.ค. - ธ.ค. 65 รำยงำนควำมต้อง โกวิท
กำรพัสด

1.3 จัดท ำแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 1 สสอ. ต.ค. - ธ.ค. 65 แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โกวิท 345,000.00 สสจ.ลบ /
รพ.โคกส าโรง

1.4 ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 1 สสอ. ต.ค. 65 - โกวิท
ก.ย. 66

1.5 จัดเก็บและจัดท ำเบียนคุมพัสดุต่ำงๆ 1 สสอ. ต.ค. 65 - ทะเบียนคุมวัสดุ โกวิท
ก.ย. 66 ทะเบียนคุมครุภัณฑ์

1.2 ส ำรวจครุภัณฑ์และจัดท ำทะเบียนครุภัณฑ์ 1 สสอ. / ต.ค. 65 - ทะเบียน โกวิท - - -
ให้เป็นปัจจุบัน 13 รพ.สต. ก.ย. 66 คุมทรัพย์สิน
1.3 จัดท ำรหัสครุภัณฑ์ประจ ำปี 1 สสอ. / ต.ค. 65- ทะเบียนคุม โกวิท - - -

13 รพ.สต. ก.ย. 66 รหัสครุภัณฑ์
1.4 จ ำหน่ำยพัสดุประจ ำปี 1 สสอ. / ต.ค. 65- โกวิท - - -



กลุ่มงานบริหารท่ัวไป อ าเภอโคกส าโรง

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัมฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ แหล่ง รหัส
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ

ท่ี งาน
เป้าหมายด าเนินการ

แผนปฏิบัติการงานประจ า 2566

13 รพ.สต. ก.ย. 66
1.5 จ ำหน่ำยบ้ำนพักข้ำรำชกำร 1 รพ.สต. ต.ค. 65 - โกวิท - - -

ก.ย. 66

 - งานธุรการ/งานสารบรรณ 1.6 จัดท ำทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือให้เป็นปัจจุบัน 1 สสอ. ต.ค. 65 - โกวิท - - -

และกระจำยหนังสือให้กับบุคลำกร ก.ย. 66
1.7 ร่ำงหนังสือตอบโต้กับหน่วยงำน 1 สสอ. ต.ค. 65 - โกวิท

ก.ย. 66

- 1.8 ด ำเนินกำรท ำลำยหนังสือ 1 สสอ. ม.ค. - มี.ค. 66 โกวิท

1.9 จัดท ำแฟ้มประวัติเจ้ำหน้ำท่ีลำศึกษำต่อ / 1 สสอ. ต.ค. 65 - โกวิท

ฝึกอบรม / ศึกษำดูงำน / วิจัย ก.ย. 66

9 งานพัฒนาบุคลากร 2.1 ส ำรวจควำมต้องกำร อบรม / ประชุม 1 สสอ. ต.ค. 65 - โกวิท 24,000.00 สสจ.ลบ /
ของเจ้ำหน้ำท่ี ก.ย. 66 รพ.คสร

2.2 จัดท ำแผนลำศึกษำต่อ / ฝึกอบรม / ศึกษำ 1 สสอ. / ต.ค. 65 - โกวิท - - -

ดูงำน / วิจัย 13 รพ.สต. ก.ย. 66
2.3 จัดประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรจ้ำงลูกจ้ำงรำยวันและ13 รพ.สต. ต.ค. 65 - โกวิท - - -
รำยเดือน จำกเงินเงินบ ำรุงโรงพยำบำลส่งเสริม ก.ย. 66
สุขภำพต ำบล
2.4 จัดท ำทะเบียนลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 13 รพ.สต. ต.ค. 65 - โกวิท - - -
ลูกจ้ำงรำยคำบ ของ รพ.สต. ก.ย. 66

10 งานบริหารงานบุคคล 3.1  ปฐมนิเทศข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 1 สสอ. / ต.ค. 65 - โกวิท - - -
13 รพ.สต. ก.ย. 66

3.2 จัดท ำแนวทำงประเมินผลงำนกำรทดลองงำน 1 สสอ. / ต.ค. 65 - โกวิท
ของข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 13 รพ.สต. ก.ย. 66
3.3 จัดท ำแนวทำงกำรประเมินผลงำนประจ ำปี 1 สสอ. / ต.ค. 65 - โกวิท

13 รพ.สต. ก.ย. 66



กลุ่มงานบริหารท่ัวไป อ าเภอโคกส าโรง
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ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ

ท่ี งาน
เป้าหมายด าเนินการ

แผนปฏิบัติการงานประจ า 2566

3.4  ประเมินผลกำรพิจำรณำเล่ือนข้ันควำมดี 1 สสอ. / ต.ค. 65 - โกวิท
ควำมชอบของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร 13 รพ.สต. ก.ย. 66
พนักงำนกระทรวง ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงช่ัวครำว
3.5 ส ำรวจและจัดท ำแนวทำงกำรประเมิน 1 สสอ. / ต.ค. 65 - โกวิท
สุขภำวะองค์กร (Happinometer) 13 รพ.สต. ก.ย. 66



แผนปฏิบัติการงานประจ า ปี 2566

กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ด าเนินการ

1 งานพัฒนายุทธศาสตร์ 1.1 ทบทวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ คปสอ. 30 คน/ ตค.-พย.65  -ได้แผนพัฒนา รัตนาภรณ์ บูรณาการการประชุม จนท.ด าเนินการแล้ว
สาธารณสุข โดยการถอดบทเรียนวิเคราะห์ปัญหา,SWOT รวมถึงสรุปผล 13 รพสต. 2 คร้ัง สุขภาพท่ีเหมาะสม เจ้าภาพยุทธศาตร์คปสอ.

การด าเนินการในปีท่ีผ่านมาในแต่ละยุทธ กับพ้ืนท่ี
1.2 ช้ีแจงการด าเนินงานและติดตามงบลงทุน/งบค่าเส่ือม 13 รพสต. ต.ค.-65 ด าเนินการแล้ว
ตามแผนการจัดสรรทรัพยากรในพ้ืนท่ี
1.3 พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและจัดท า 13 รพสต. ตค.-พย.65 ด าเนินการแล้ว
แผนการเงินการคลังท้ังในระดับอ าเภอและต าบล
1.4 สรุปการจัดท าแผน ฯ ในระดับอ าเภอ และถ่ายทอด 13 รพสต. พย.65 รพสต.มีแผนปฏิบัติการ ด าเนินการแล้ว
แก่ผู่เก่ียวข้องท้ังระดับอ าเภอ และระดับต าบล ท่ีสอดคล้องกับยุทธ
1.5 เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อ.โคกส าโรง พย.65 ศาสตร์และปัญหาใน ด าเนินการแล้ว
1.6 ส่งเสริมให้รพ.สต.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีระดับต าบล13 รพสต. พ้ืนท่ี ด าเนินการแล้ว
1.7 ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการท้ังแผนปฏิบัติการ14 รพสต. ไตรมาสละ1คร้ัง ด าเนินการแล้ว
ระดับอ าเภอและต าบล

2 งานนิเทศ ติดตาม และ 2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและการประเมินผล  1 รพช. 10คน/ ก.พ./ส.ค. ปัญหาสุขภาพใน รัตนาภรณ์ ค่าอาหาร ยังไม่ด าเนินการ
ประเมินผล การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  1 สสอ. 2คร้ัง 2566 พ้ืนท่ีได้รับการ กรรมการ 10*120*2คร้ัง 0

2.2 ประชุมคณะกรรมการจัดท าคู่มือ KPI /Template ในการ ติดตาม/แก้ไข ยังไม่ด าเนินการ
นิเทศติดตาม ก ากับ การประเมินผลการด าเนินงานในพ้ืนท่ี
2.3 นิเทศงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน  13รพ.สต. ยังไม่ด าเนินการ
2.5 สรุปผลการนิเทศงาน ยังไม่ด าเนินการ
2.6 สรุปผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานทุกเดือน ยังไม่ด าเนินการ
2.7 สรุปผลการด าเนินงาน (ไตรมาส)เพ่ือน าเสนอข้อมูลรับการ ก.พ./ส.ค. ยังไม่ด าเนินการ
ตรวจราชการ และสรุปผลงานในรอบ 6,12 เดือน 2566

3 งานข้อมูลข่าวสารและ 3.1 ทบทวนการใช้งานระบบdata center/HDC การดึงข้อมูล 13 รพสต. 2 คร้ัง ตค.-ธค.65  -ข้อมูลสุขภาพครบ ประยูร ด านินการแล้ว
ระบบสารสนเทศ และสอบถามปัญหาในเครือข่ายสุขภาพ การบันทึกข้อมูลตาม 1 รพ ถ้วนถูกต้อง/ทันเวลารัตนาภรณ์ 0

43 แฟ้ม LHC และโปรแกรมต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เป็นปัจจุบันสามารถกัมปนาท

งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ
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งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

3.2 ติดตามข้อมูลตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ การส่งข้อมูลต่าง ๆ 12 รพสต. 11 คร้ัง ทุกเดือน ใช้ประโยชน์ได้ ด านินการแล้ว
โดยการสรุปข้อมูลท่ีส าคัญ เช่น ข้อมูลท่ัวไป,ข้อมูลสถานะสุขภาพ
ข้อมูลนโยบายท่ีส าคัญระดับกระทรวง/จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล
3.3 เผยแพร่ข้อมูล โดยมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 13 รพสต. 12 คร้ัง ด านินการแล้ว
เช่น  Website 1 รพ
3.4 พัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ เช่น โปรแกรมช่วยการเงิน 1 สสอ. 1 คร้ัง ทุกเดือน  -มีโปรแกรมและ ค่าดูแลระบบ ด านินการแล้ว
Website 13 รพสต. Website ท่ีช่วย 7500 บาท
3.5 ติดตามการจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ 14 แห่ง ในด าเนินงานรวมไปถึงงาน IT ก าลังด าเนินการ
ในหน่วยงาน วัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ
3.6 ปรับปรุงข้อมูลใน  GIS health .ให้เป็นปัจจุบัน 1 สสอ. 1 คร้ัง ก าลังด าเนินการ

13 รพสต.
3.7  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้  IT ./ การใช้ Application1 สสอ. 62 คน 2 คร้ัง/ปี/คน ด าเนินการ
ท่ีเอ้ือประโยชน์ในการท างาน 13 รพสต.

4 งานหลักประกันสุขภาพ 4.1 วางแผนและติดตามการใช้งบค่าเส่ือม 13 รพสต. ต.ค65.-ก.ย.66 ประยูร ก าลังด าเนินการ
4.2 วางแผนและติดตามการใช้งบลงทุน 13 รพสต. ตค.-ธค.65 รัตนาภรณ์ ก าลังด าเนินการ
4.3 ปรับปรุงข้อมูลระบบประชากรตามสิทธิการรักษา 13 รพสต. ด าเนินการแล้ว
4.4 จัดท าข้อมูลเจ้าหน้าท่ีทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ ตค.-ธค.65 ด าเนินการแล้ว
4.5 จัดท าข้อมูลผลการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนสิทธิ UC ต.ค65.-ก.ย.66 ด าเนินการแล้ว
และรายงานความครอบคลุมการลงทะเบียนบน Website
4.6 ข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ 13 รพสต. ด าเนินการแล้ว
4.7 ช้ีแจงแนวทางการใช้เงินโครงการหลักประกันสุขภาพระดับ 13 รพสต. เมย.-มิย.66 ด าเนินการแล้ว
ท้องถ่ิน และติดตามประเมินผลกองทุนต าบลโดยคณะกรรมการ
ระดับอ าเภอ

5 งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 5.1 ทบทวนคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ อ.โคกส าโรง ต.ค65.-ก.ย.66 รัตนาภรณ์ ก าลังด าเนินการ
ภัยพิบัติทางด้านสาธารณสุขภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข EOC (Emergency 

Operation Center )และผังบัญชาการเหตุการณ์
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งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

 ICS (Incidence - Command System) อ.โคกส าโรง
5.2 เตรียมพร้อมต่อการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ต.ค65.-ก.ย.66
โดยเตรียมพร้อมเครือข่ายรายงานสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว  -มีแผนรองรับ
5.3 หน่วยบริการ (รพ./สสอ./รพ.ส.ต.) มีการจัดเตรียม ต.ค65.-ก.ย.66 สถานการณ์ฉุกเฉิน ด าเนินการแล้ว
ความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น อุบัติภัยหมู่,
น้ าท่วม,สารเคมี หรือสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงต่างๆ
5.4 เตรียมความพร้อมโดยการซ้อมแผน เช่น ซ้อมแผนรองรับ อ.โคกส าโรง 1 คร้ัง มี.ค.-66 ยังไม่ด าเนินการ
โรคระบาด อุบัติภัย อุบัติเหตุหมู่ รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  
5.5 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
     - ALS จนท. 1 คร้ัง พค.66 ยังไม่ด าเนินการ
     - BLS จนท. 1 คร้ัง พค.66 ยังไม่ด าเนินการ
     - การช่วยเหลือกรณีมีความเส่ียงต่างๆ จนท. 1 คร้ัง พค.66 ยังไม่ด าเนินการ
5.6 การดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะฉุกเฉินส าคัญ เช่น MI Stroke ก.พ.,มิย 66 ยังไม่ด าเนินการ
 DM HT Head injury Appendic  Multiple injury
 (พยาบาล,เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.) 1 คร้ัง/ ตค 65,มค 66
5.7 ประชุมทบทวนปัญหาในการปฏิบัติงานปรับแผนให้ 3 เดือน เมย,กค 65 ยังไม่ด าเนินการ
มีความครอบคลุมและรวดเร็วต่อเน่ือง

6 งานอุบัติเหตุ 1.ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ ศปถ.ระดับอ าเภอ และ ตค-ธค.65 รัตนาภรณ์ ด าเนินการแล้ว
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้เป็นปัจจุบัน
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการ หรือคณะท างานพร้อมท้ัง ต.ค65.-ก.ย.66 ด าเนินการแล้ว16 ธ.ค.65
วิเคราะห์สถานการณ์ จุดเส่ียงท่ีเป็นปัญหาในพ้ืนท่ี
3.ก าหนดจุดเส่ียงในระดับอ าเภอ ถนนสายรอง สายหลักพร้อม ต.ค65.-ก.ย.66 ด าเนินการแล้ว16 ธ.ค.65
แนวทางการแก้ไข
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4.มีการขับเคล่ือนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา ต.ค65.-ก.ย.66 ด าเนินการแล้ว16 ธ.ค.65
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ผลักดันให้เกิดมาตรการป้องกัน
5.พัฒนาศักยภาพบุคลากร เครือข่ายในการช่วยเหลือ ยังไม่ด าเนินการ
ผู้ประสพภัยและการจัดการภาวะฉุกเฉิน (การแจ้งเหตุ EMS ,
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ ,การปฐมพยาบาล,การป้องกันอุบัติเหตุ)
  - เจ้าหน้าท่ีรพ.สต.,สสอ. 1 คร้ัง พค.66
  - อสม. 1 คร้ัง
  - อปพร. 1 คร้ัง
สนับสนุนรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุใน รร.มัธยมและขยายโอกาส
6.จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัย ด าเนินการแล้ว
ทางการจราจร,ระบบ EMS,การปฐมพยาบาล
  - รณรงค์ในช่วงก่อนเทศกาล
  - จัดบู๊ทการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทางการจราจร 
 - จัดรณรงค์ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุบ่อย/จุดเส่ียง
7.เตรียมการช่วงเทศกาล ปีใหม่/สงกรานต์
 1.จัดเตรียมเวชภัณท์ /ยาให้หน่วยปฐมพยาบาลของอ าเภอ อ.โคกส าโรง 2 คร้ัง/ ธค 65, ด าเนินการแล้ว
 2.ระบบตรวจเย่ียมหน่วยรพ.สต.โดยทีม คปสอ. 2 หน่วย เมย 66 ด าเนินการแล้ว
 3.ระบบประสานงาน/ข้อมูลอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน อ.โคกส าโรง 2 คร้ัง/ธค65,มค.66,เมย.66 ด าเนินการแล้ว
 4.ทบทวนข้อมูลระดับอ าเภอและการบริหารจัดการเพ่ือปรับปรุงอ.โคกส าโรง 4 คร้ัง ตค.65-กย.66
8.พัฒนา/ขยายเคร่ือข่ายEMS ให้ครอบคลุม เช่น ทบทวนความรู้อ.โคกส าโรง1คร้ัง/20คน กพ.66 ยังไม่ด าเนินการ
หน่วยกู้ชีพประจ าปี อ.โคกส าโรง

7 งานสุขภาพภาค 1. ขับเคล่ือนต าบลจัดการคุณภาพชีวิต(เช่ือมโยงกับ ทุกพ้ืนท่ีมีประเด็น วิสิทธ์ิ ยังไม่ด าเนินการ
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ประชาชน ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)) และจัดกิจกรรม
1.1. ประชุมทีมเครือข่ายชุมชนขับเคล่ือน ทุกพ้ืนท่ี 1 คร้ัง ต.ค.-65 แก้ไขปัญหาสุขภาพ ยังไม่ด าเนินการ

ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ม.ค.-66 ท่ีเช่ือมโยงกับระบบ
1.2. ติดตามการจัดท าฐานข้อมูลสุขภาพในพ้ืนท่ี ทุกพ้ืนท่ี ม.ค.-66 พัฒนาคุณภาพชีวิต ยังไม่ด าเนินการ

เพ่ือจัดท าแผนต าบลจัดการคุณภาพชีวิต มี.ค.-66 ระดับอ าเภอ(พชอ.)
1.3. ติดตามการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาและลด ทุกพ้ืนท่ี เม.ย.-66 และรายงานผล ยังไม่ด าเนินการ

ปัจจัยเส่ียงในการขับเคล่ือนต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ก.ค.-66 การจัดกิจกรรม
ในพ้ืนท่ีเช่ือมโยงกับระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ทุกพ้ืนท่ี
1.4 สรุปผลรายงานผลการด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ทุกพ้ืนท่ี ส.ค.-66 ยังไม่ด าเนินการ

ก.ย.-66
2. พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัคร วิสิทธ์ิ
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) /อสค. สาธารณสุขท่ีเข้า
2.1. จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน ทุกพ้ืนท่ี พ.ย.-65 อบรมมีความรู้ ยังไม่ด าเนินการ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ธ.ค.-65 ทักษะ และสามารถ
(อสม.) เพ่ือทดแทนส่วนท่ีขาด (อสม.ใหม่) ด าเนินการตาม

มาตรฐานสาธารณสุข
อย่างถูกต้อง

2.2. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสค. ทุกพ้ืนท่ี มี.ค.66 กลุ่มเป้าหมายได้รับการ ยังไม่ด าเนินการ
มี.ค.66 ดูแลท่ีถูกต้องจากอสค.

2.3.  พัฒนาศักยภาพ ยกระดับ อสม. ทุกพ้ืนท่ี 144 คน ต.ค.65 อสม.ผ่านการ ยังไม่ด าเนินการ
 เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน มี.ค.66 ประเมินผล

การฝึกอบรม 
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กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ด าเนินการ

งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

และยกระดับเป็น
อสม.หมอประจ าบ้าน

2.4. ติดตามผลการด าเนินงาน อสม. หมอประจ าบ้าน ทุกพ้ืนท่ี เม.ย.66 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย วิสิทธ์ิ ยังไม่ด าเนินการ
ในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย ส.ค.66 ได้รับการดูแล จาก

อสม.หมอประจ าบ้าน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

อย่างน้อยร้อยละ 75
3.พัฒนาความเป็นเลิศเสริมสร้างแรงจูงใจของภาคีเครือข่าย อสม.   
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติในเวทีแลกปล่ียนเรียนรู้ ทุกพ้ืนท่ี 23774.00 เกิดแรงจูงใจใน วิสิทธ์ิ ด าเนินการแล้ว
ภาคีเครือข่ายดีเด่น ๑๒ สาขา(อสม.ดีเด่น) เม.ย. 65 ท างาน และเป็นบุคคล
ในระดับ ต าบล อ าเภอ จัดเวทีน าเสนอผลงาน ต้นแบบด้านสุขภาพ
มอบใบประกาศส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด
3.2. เสริมสร้างแรงจูงใจในการเป็นบุคคล ทุกพ้ืนท่ี 1คร้ัง ก.พ. 65 - กิจกรรม วัน อสม. ชมรม อสม. ยังไม่ด าเนินการ
ต้นแบบด้านสุขภาพของเครือข่ายสุขภาพ มี.ค. 65 แห่งชาติ
3.3 รณรงค์จัดกิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ ยังไม่ด าเนินการ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
4.1. ติดตามการปรับปรุง แก้ไขฐานข้อมูล  อสม. ทุกพ้ืนท่ี ต.ค.65- ระบบฐานข้อมูล วิสิทธ์ิ ด าเนินการแล้ว
Thaiphc.net ธ.ค.-65 อสม.มีความถูกต้อง

และเป็นปัจจุบัน

4.2. การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ทุกพ้ืนท่ี ต.ค.65- การเบิกจ่ายค่าป่วยการ ด าเนินการแล้ว
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล อสม.ในระบบ ก.ย.-66 ถูกต้องและเป็น   
e-Social Welfare ปัจจุบัน
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กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ด าเนินการ

งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

5.สนับสนุน/ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย อสม. ทุกพ้ืนท่ี ต.ค.65- เครือข่าย อสม. ด าเนินการแล้ว
5.1. ส่ือสารประชาสัมพันธ์งานสุขภาพภาคประชาชน ก.ย. 66 มีความเข้มแข็ง 
5.2. จัดกิจกรรมสร้างขวัญ/ก าลังใจ อสม. และความสามัคคี
5.2.1. รับรองสิทธ์ิรักษาพยาบาล/การศึกษา อสม./บุตร กันทุกระดับ 
5.3. จัดการข้อร้องเรียน
5.4 ยกระดับ อ.ส.ม เพ่ือเป็นอาสาครอบครัวรอบรู้สุขภาพ 
และจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่เชิงรุกในชุมชน
5.5 พัฒนา อสม.ในการใช้เทศโนโลยีการส่ือสาร/การจัดเก็บข้อมูล
ท่ีทันสมัย  เช่น  Smart  อสม. หรือ  application ท่ีเก่ียวข้อง
6.สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ
-สนับสนุน อสม.ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทุกพ้ืนท่ี ต.ค.65- เกิดการขับเคล่ือน

 ใน ระดับต าบล /อ าเภอ/จังหวัด ก.ย. 65 พลังเครือข่าย
8 งานควบคุม 1.โรคท่ีเกิดจากยุงลาย(ไข้เลือดออก/ไข้ซิกา/ไข้ปวดข้อยุงลาย)

โรคติดต่อ 1.1. ประชุมทบทวนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคท่ีเกิดจาก 1 คร้ัง ต.ค.-65 เครือข่ายด าเนินงาน วิสิทธ์ิ ยังไม่ด าเนินการ
ยุงลายในชุมชน(ประชุมเครือข่ายในต าบล/อ าเภอ) พ.ย. 65 ป้องกันควบคุมโรคได้
สร้างมาตรการระบบการควบคุมโรคระดับอ าเภอโคกส าโรง ตามแนวทางก าหนด
1.2 ประเมินไขว้เพ่ือประเมินผล 2 คร้ัง มี.ค.-66 ทุกพ้ืนท่ีได้รับการ วิสิทธ์ิ ยังไม่ด าเนินการ
การรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายในอ าเภอ ส.ค.-66 ตรวจสอบโดยการ

ประเมินไขว้
1.3 สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์งานประชาสัมพันธ์ /ไวนิล/แผ่นพับ ทุกพ้ืนท่ี ต.ค.65- มีวัสดุและอุปกรณ์ วิสิทธ์ิ ยังไม่ด าเนินการ
ให้พร้อมใช้ในการด าเนินงานควบคุมโรคท่ีเกิดจากยุงลาย ก.ย.66  พร้อมใช้งาน
1.4 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกวันAseanDengueDay 1 คร้ัง มิ.ย.66 ประชาชนได้รับการ วิสิทธ์ิ ยังไม่ด าเนินการ
 ( ๑๕ มิ.ย.) จัดกิจกรรม big cleaning day ในระดับอ าเภอ กระตุ้นเตือนในการ
และระดับต าบล ป้องกันโรค
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กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ด าเนินการ

งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

1.5 ติดตาม  นิเทศงาน  ควบคุม ก ากับการด าเนิน 12 คร้ัง ต.ค.65- ทุกพ้ืนท่ีได้รับการ ยังไม่ด าเนินการ
งานป้องกันควบคุมโรคท่ีเกิดจากยุงลาย ก.ย.66  ประเมินผล ติดตาม

2. โรควัณโรค
2.1 ก าหนดแนวทางเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ทุกพ้ืนท่ี 1 คร้ัง ต.ค.65- ก าหนดแนวทาง วิสิทธ์ิ ยังไม่ด าเนินการ

แบบผสมผสาน(TB&HIV & คลินิกโรคเร้ือรัง & ผู้สูงอายุ) พ.ย.. 65 การด าเนินงานจัดท า
จัดท าทะเบียนกลุ่มเฝ้าระวัง ทะเบียนเพ่ือเฝ้าระวัง
2.2. ติดตามการคัดกรองกลุ่มเส่ียง เพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ทุกพ้ืนท่ี ต.ค.65- จ านวนกลุ่มเส่ียง วิสิทธ์ิ ยังไม่ด าเนินการ

รายใหม่ให้ได้รับการรักษาโดยเร็วแบบเข้มข้น มิ.ย.-66 ท่ีเป็นเป้าหมายได้รับ
 การค้นหาและรับการ

รักษาวัณโรคเป็น
ผู้ป่วยรายใหม่

2.3 ติดตามก ากับการรับประทานยาของผู้ป่วยวัณโรค ทุกพ้ืนท่ี ต.ค.65- ผู้ป่วยทุกคน
มิ.ย.-66

2.4 ประชาสัมพันธ์ / เพ่ิมช่องทางการส่ือสารการเข้าถึงข้อมูล ทุกพ้ืนท่ี มี.ค.-66 ประชาชนได้รับการ วิสิทธ์ิ ยังไม่ด าเนินการ

วัณโรคและงานบริการเก่ียวกับวัณโรค จัดสัปดาห์วัณโรคโลก กระตุ้นเตือนในการ
เข้ารับบริการและ
การป้องกันโรค
การรักษาวัณโรค

2.4. จัดประชุมทบทวน วิเคราะห์ หาสาเหตุ และปัจจัยใน case ทุกพ้ืนท่ี 1 คร้ัง ต.ค.65- ทราบสาเหตุ ปัญหา วิสิทธ์ิ ยังไม่ด าเนินการ

ท่ีมีผลการรักษาไม่ส าเร็จ พร้อมจัดท ามาตรการ แนวทางการ ธ.ค.-65 และก าหนดแนวทาง
ด าเนินงานวัณโรค แก้ไขปัญหาอย่างมี

ประสิทธิภาพ
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กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ด าเนินการ

งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

ก าหนดการแก้ไขได้
6. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
6.1. การประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีน รพ.สต. ทุกพ้ืนท่ี ธ.ค. 65 - ระบบการบริหาร วิสิทธ์ิ ด าเนินการ

มี.ค.-66 จัดการวัคซีนเป็น
ไปตามมาตรฐาน

6.2.การสุ่มประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีน รพ.สต. 3 พ้ืนท่ี ม.ค. 66 - ระบบการจัดการ ยังไม่ด าเนินการ
การสุ่มประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการลูกโซ่ความเย็นของ มี.ค.-66 วัคซีนเป็นไปตาม
รพ.สต. มาตรฐานก าหนด
6.3. การเร่งรัดความครอบคลุมในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทุกพ้ืนท่ี ต.ค.65- ความครอบคลุมการ ด าเนินการ
ด้วยวัคซีน ก.ย.66  สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เป็นไปตามแนวทาง
ท่ีก าหนด

6.4. จัดท าแผนติดตาม ควบคุม ก ากับ ทุกพ้ืนท่ี 12 คร้ัง ต.ค.65- พ้ืนท่ีได้รับการประ ด าเนินการ
ประเมินผลในพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง ก.ย.66  เมินผล ติดตาม

9 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 1 ประชุมทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินศูนย์ปฏิบัติการ
ตอบโต้

ทุกพ้ืนท่ี ต.ค. 65- ค าส่ัง EOC ระดับ วิสิทธ์ิ ยังไม่ด าเนินการ

ด้านการแพทย์และ ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ระดับอ าเภอ /ต าบล ธ.ค.-65 อ าเภอ/ต าบล

สาธารณสุข 2.จัดท าแผนเผชิญเหตุ/แผนเตรียมความพร้อมท่ีเตรียมไว้ พ้ืนท่ีท่ีก าหนด 1 คร้ัง ม.ค. 65 - มีการจัดเตรียม ยังไม่ด าเนินการ

เพ่ือตอบสนอง ต่ออสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีครอบคลุมทุกโรค มี.ค.-65 ความพร้อมเพ่ือ

และภัยสุขภาพ ตอบโต้สถานการณ์

ในพ้ืนท่ี

3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร/เครือข่ายตามระบบ 1 คร้ัง ต.ค.65- เครือข่ายท่ีได้รับการ ยังไม่ด าเนินการ

บัญชาการเหตุการณ์ เช่น ทีม SAT,JIT ก.ย.66  เสริมสร้างศักยภาพ

โดยการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในต าบล ในการจัดการระบบ
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กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ด าเนินการ

งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

เฝ้าระวัง ภาวะฉุกเฉิน

และภัยสุขภาพ

4. ติดตาม ควบคุมก ากับและประเมิน 12 คร้ัง ต.ค.65- พ้ืนท่ีได้รับการประ ด าเนินการแล้ว

ผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ ก.ย.66  เมินผล ติดตาม

ภัยสุขภาพ ระดับอ าเภอ

5. สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 4 คร้ัง ไตรมาสละ 1 คร้ัง สรุปผลการ ด าเนินการแล้ว

และภัยสุขภาพ ระดับอ าเภอ ด าเนินงาน

10 งานระบาดวิทยา 1. วิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อในระดับอ าเภอย้อนหลัง ทุกพ้ืนท่ี ต.ค. 65- ทราบสถานการณ์ ด าเนินการแล้ว

เพ่ือประเมินและคาดการณ์การเกิดโรคติดต่อในพ้ืนท่ี ธ.ค.-65 การระบาดท่ีผ่านมา
 เพ่ือวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคติดต่อ เพ่ือวางแผนป้องกัน

การเกิดโรคระบาด
ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน

2. จัดท าระบบข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพท้ัง ทุกพ้ืนท่ี ต.ค.65- ระบบการเฝ้าระวัง ด าเนินการแล้ว

ในระดับต าบลและอ าเภอ ก.ย.66 การระบาด

3. ประชุมทบทวน แนวทางการด าเนินงานระบาดวิทยา ทุกพ้ืนท่ี ต.ค. 65- เพ่ิมศักยภาพในการจัด ด าเนินการแล้ว

ธ.ค.-65 การระบบเฝ้าระวัง
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4. ติดตาม นิเทศงาน ก ากับ  ผลการด าเนินงานของ  รพ.สต.ตามกิจกรรมทุกพ้ืนท่ี 12 คร้ัง ทุกเดือน พ้ืนท่ีได้รับการประ ด าเนินการแล้ว

/แผนงาน/โครงการ/แผนรณรงค์ ท่ีหน่วยงานก าหนด เมินผล ติดตาม
- ความครบถ้วนของผู้ป่วยท่ีรายงานด้วยโรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง
- ความทันเวลาของการรายงานโรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง
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กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ด าเนินการ

งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

- การจัดท าสถานการณ์โรคติดต่อท่ีส าคัญและเผยแพร่อย่างต่อเน่ือง
- ความครบถ้วนของการสอบสวนเฉพาะราย
- ความทันเวลาของการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย

11 งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กิจกรรมหลักท่ี 1. ก ากับดูแลเฝ้าระวัง
และเภสัชสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ

1. คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประชาชนคุ้มครองป้องกัน ยังไม่ด าเนินการ

1.1 ให้ค าแนะน าสถานประกอบการผลิต ม.2,5,7ต.โคก3 ราย ต.ค.-ธค.65 ตนเองได้จากการบริโภคพรประเสริฐ ศรีพรหม 0

    ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รายใหม่ ส าโรง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วันทนีย์  วังวล
1.1.1 ส ารวจ  - ผู้ประกอบการมีความรู้
1.1.2 ตรวจให้ค าแนะน า สามารถปรับปรุงสถานท่ี
1.1.3 จัดท าเอกสารแนะน า ผลิตให้ผ่านมาตรฐาน

 - ย่ืนขออนุญาตฯ และ
ได้รับการอนุญาตฯ

1.2 ตรวจสอบ เฝ้าระวังสถานประกอบ 9 แห่ง ก.พ.,มิ.ย.66 1,600.00                       ยังไม่ด าเนินการ
    การผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ รายเก่า (น้ าแข็ง2

น้ าด่ืมฯ5
เคร่ืองด่ืม1
อาหาร1)

1.2.1 ส ารวจ/รับข้อมูลจาก สสจ.ฯ,อย. ต.ค.65- ยังไม่ด าเนินการ
    - แจ้ง/แนะน ากฎหมายใหม่(การสอบผู้ ก.ย.-66 พรประเสริฐ ศรีพรหม
     ควบคุมการผลิตฯน้ าด่ืม,น้ าแข็ง) วันทนีย์  วังวล

1.2.2 ตรวจมาตรฐานสถานท่ีผลิตตาม GMP) 9 แห่ง ต.ค.65- พรประเสริฐ ศรีพรหม ยังไม่ด าเนินการ
ก.ย.-66 วันทนีย์  วังวล

1.2.3 ตรวจให้ค าแนะน า / เก็บตัวอย่างส่ง 9 ตัวอย่าง ส.ค.-66 ผลตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างพรประเสริฐ ศรีพรหม ยังไม่ด าเนินการ
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กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ด าเนินการ

งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

    ตรวจ สสจ.ฯ, อย.,ศูนย์วิทย์ฯสระบุรี ผ่านมาตรฐาน วันทนีย์  วังวล
    รับและแจ้งผลตรวจฯ แก่ผู้ประกอบการ
    - น้ าเบอร์ร่ีรวม95% ม.13ต.วังเพลิง -                              
    - น้ าด่ืมบริโภค ตราวังเพลิงปวงชน ม.1 ต.วังเพลิง -                              
    - น้ าด่ืมบริโภค ตราทิพย์ธารา เขตเทศบาลฯ -                              
    - น้ าด่ืมบริโภค ตราโรงเรียนบ้านเขาทับควาย ม.3ต.ห้วยโป่ง -                              
    - น้ าด่ืมบริโภค ตราเขาวงพระจันทร์ ม.3ต.ห้วยโป่ง -                              
    - น้ าด่ืมบริโภค ตราเขาวง ม.3ต.ห้วยโป่ง -                              
    - ขนมจีนเขาวง ม.3ต.ห้วยโป่ง -                              
    - น้ าแข็งหลอด ตราโชชิ ม.8ต.ห้วยโป่ง 2,700.00                       
    - น้ าแข็งบริโภค ตราเคเคไอซ์ ม.7ต.โคกส าโรง 2,700.00                       
รวมค่าตรวจฯ 5,400.00                       
1.2.4 จัดท าเอกสารแนะน า ยังไม่ด าเนินการ
1.3 ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร้านช า 2 คร้ัง ก.พ.,มิ.ย.66 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องพรประเสริฐ ศรีพรหม 3,000.00                       ยังไม่ด าเนินการ
    ในท้องตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทุกต าบล ตลาดถูกต้องร้อยละ 95วันทนีย์  วังวล
1.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้/ ทุกต าบล 1 คร้ัง ม.ค.-66 สสอ.,รพ.สต. 1,800.00                       ยังไม่ด าเนินการ
    ท าความเข้าใจแก่ จนท.และ อสคบ.
1.3.2 จัดท าเอกสารความรู้และแบบ ทุกต าบล 1 คร้ัง ม.ค.-66 พรประเสริฐ ศรีพรหม 2,600.00                       ยังไม่ด าเนินการ
    ส ารวจด าเนินการ 520 ร้าน
1.3.3 จัดหา/ซ้ือชุดทดสอบผลิตภัณฑ์สุข- รพ.สต. 1 คร้ัง ม.ค.-66 รพ.โคกส าโรง -                              ยังไม่ด าเนินการ
    ภาพให้กับ รพ.สต.และ สสอ.ชุดทดสอบ สสอ.รพ.
    อาหาร,เคร่ืองส าอางและยาแผนโบราณ
1.3.4 ส ารวจ ตรวจ ให้ค าแนะน า โดย ทุกต าบล 2 คร้ัง ก.พ., ยังไม่ด าเนินการ
    จนท.ระดับต าบล,อ าเภอในร้านค้า มิ.ย.-66
    ร้านช า รวมท้ังเฝ้าระวังการโฆษณา
    ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง
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กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
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งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

1.3.5 รวบรวม สรุปผลการส ารวจ ตรวจให้ค าแนะน า และ ทุกต าบล ทุกเดือน ต.ค.65- ยังไม่ด าเนินการ
ด าเนินการ ควบคุม (ว่ากล่าว ตักเตือน ยึด อายัด ตามแต่กรณี ) ก.ย.-66
1.4 ร่วมคณะกรรมการนมโรงเรียนและ ทุกร.ร./ ร.ร./ศพด. ต.ค.65-  - การเก็บ/ขนส่งถูกต้องพรประเสริฐ ศรีพรหมค่าเช้ือเพลิง,อา ยังไม่ด าเนินการ
    ออกตรวจร่วม รวมท้ังกรณีร้องเรียน ศพด. ละ 1 คร้ัง ก.ย.-66  - ไม่พบส่ิงไม่พึงประสงค์ หาร
    (ถ้ามี)     ในนมโรงเรียน/ศพด.
1.5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด ต.ค.65-  - ร้อยละ 100 ของหน่วยรพ. ยังไม่ด าเนินการ
    การเวชภัณฑ์ ก.ย.-66 บริการ/รพ.สต.บริหารสสอ.

เวชภัณฑ์มีประสิทธิภาพ
ไม่พบยาหมดอายุ
 - ประชาชนได้รับบริการ
ด้วยยาและเวชภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพ

1.5.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รพ.สต.ทุกแห่ง13 แห่ง
1.5.1.1 ประชุม จนท.ผู้รับผิดชอบงานแห่งละ 1 คน รพ.สต.ทุกแห่ง1 คร้ัง ธ.ค.-65 ยังไม่ด าเนินการ
1.5.1.2 นิเทศ ติดตาม ทุก รพ.สต. งานเภสัช รพ. ยังไม่ด าเนินการ
     - ในสถานบริการ 2 คร้ัง ก.พ.,มิ.ย.66 สสอ.,รพ.
     - จากรายงาน 12 คร้ัง ต.ค.65-

ก.ย.-66
1.5.2 สถานท่ีผลิต/ขายยา (รวมร้านขายอาหาร ต.โคกส าโรง 2 คร้ัง ต.ค.65- ไม่มียาหมดอายุ / ต้องห้าม ยังไม่ด าเนินการ
    สัตว์) ,ห้วยโป่ง ก.ย.-66

16 ร้าน
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ตรวจ ติดตามควบคุม ก ากับ ร้านขายยา/ ก.พ.,มิ.ย.66 800.00                         ยังไม่ด าเนินการ
อาหาร สัตว์
2. คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  - ร้อยละ 100 ของสถาน ยังไม่ด าเนินการ

ประกอบการพยาบาลได้ 
รับการต่ออายุใบอนุญาต
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และได้มาตรฐานตามกฎ
หมาย
 - ประชาชนได้รับบริการ
ตามมาตรฐาน

2.1 ค้นหา และจัดท าทะเบียนสถานบริ- ท้ังอ าเภอ 2 คร้ัง มี.ค.,ส.ค.66 1,000.00                       ยังไม่ด าเนินการ
    การสุขภาพในเขตอ าเภอโคกส าโรง
2.2 ตรวจ/เฝ้าระวังสถานประกอบการพยาบาล / สถานบริการ ท้ังอ าเภอ 2 คร้ัง มี.ค.,ส.ค.66 -                              ยังไม่ด าเนินการ
สุขภาพ ตาม บทบาทหน้าท่ี
2.3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานพยาบาล / สถานบริ สสอ. 500.00                         ยังไม่ด าเนินการ
การสุขภาพประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสาร ระเบียบปฏิบัติ รพ.
กฎหมายแก่ผู้ประกอบการฯ
3. พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ท้ังอ าเภอ 15คน/1คร้ัง ต.ค.65- ยังไม่ด าเนินการ

ผู้รับงาน ค ก.ย.-66
บส.รพ.สต.
และรพช.
แห่งละ 1 
คน

3.1 จัดท าค าส่ังผู้รับผิดชอบงานคุ้มครอง ธ.ค.-65 จนท.รู้บทบาทหน้าท่ีชัดสสอ. ยังไม่ด าเนินการ
    ผู้บริโภคฯท้ังอ าเภอ เจนเป็นลายลักษณ์อักษรรพ.
3.2 ประชุม อบรม พัฒนาศักยภาพผู้รับ เพ่ิมศักยภาพ จนท. สสอ. ยังไม่ด าเนินการ
    ผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ รพ.
4. สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและรับเร่ือง  - ร้อยละ 100 ของเร่ือง ยังไม่ด าเนินการ
    ร้องเรียนจากผู้บริโภคฯ ร้องเรียน(ถ้ามี)จัดการได้

เหมาะสม
 - ประชาชนได้รับการคุ้ม
ครองตามสิทธ์ิ



แผนปฏิบัติการงานประจ า ปี 2566

กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ด าเนินการ

งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

    - ติดป้าย รับเร่ืองร้องเรียนด้านผลิต- ทุก รพ.สต. 1 คร้ัง ต.ค.-65 ยังไม่ด าเนินการ
      ภัณฑ์สุขภาพท่ีสถานบริการ
5. เผยแพร่ความรู้ /ใช้กฎหมาย และอ่ืนๆ ต.ค.65- ยังไม่ด าเนินการ

ก.ย.-66
    - อบรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 คร้ัง ยังไม่ด าเนินการ
    - จัดท าเอกสาร / คุ่มือแนะน าตามสถานการณ์ 1 คร้ัง ยังไม่ด าเนินการ
    - ส่งเปรียบเทียบปรับกรณีด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าผิด ตามแต่กรณี ยังไม่ด าเนินการ

รวมงบประมาณ
กิจกรรมหลักท่ี 1.

16,700.00                   
กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณ  - ผู้ผลิต / กลุ่มผู้ผลิต
ภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนตามแนว    ย่ืนขออนุญาตและ
เศรษฐกิจพอเพียง (OTOP) ปี 2566    ขอรับรองมาตรฐาน

   ร้อยละ 50
 - ประชาชนได้บริโภค
   ผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ี
   มีคุณภาพมาตรฐาน

1. ค้นหา จัดท าทะเบียนผู้ผลิต / กลุ่มผลิตและจ าหน่ายผลิต ต.ค.65- พรประเสริฐ ศรีพรหม -                              ยังไม่ด าเนินการ
ภัณฑ์สุขภาพ ชุมชน (OTOP) ประจ าปี 2566 ก.ย.-66 วันทนีย์  วังวล
  (รายใหม่ รายเก่า ผลิต ต่อเน่ือง)
2. ประสานพหุภาคีเครือข่าย องค์กร พรประเสริฐ ศรีพรหม - ค่าอาหารพร้อม ยังไม่ด าเนินการ
    ท้องถ่ิน จัดประชุม / อบรม เพ่ือ วันทนีย์  วังวลอาหารว่างจัดอบรม

 - ค่าวัสดุอบรม
    - พัฒนาความรู้กลุ่ม/ผู้ผลิต ยังไม่ด าเนินการ
    - ผลักดัน ส่งเสริม การพัฒนาสถานท่ีผลิต ยังไม่ด าเนินการ
    - ผลักดัน ส่งเสริม การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน ยังไม่ด าเนินการ



แผนปฏิบัติการงานประจ า ปี 2566

กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ด าเนินการ

งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

    - ผลักดัน ส่งเสริม การพัฒนา ฉลากผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้อง ยังไม่ด าเนินการ
3. ตรวจ ติดตาม ประเมิน สถานท่ี กลุ่ม / ม.3ห้วยโป่ง, แห่งละ1-2 ธ.ค.65, พรประเสริฐ ศรีพรหม 800.00                         ยังไม่ด าเนินการ
    ผู้ผลิต ฯ เพ่ือขอ เลขสารบบ (อย.) ม.10รักไทย, คร้ัง มี.ค.,มิ.ย., วันทนีย์  วังวล

ม.9โคกส าโรง, ก.ย.-66
เขตเทศบาล,

ต.สะแกราบ,

ต.หนองแขม,

ต.เพนียด

4. เป็นเครือข่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน , ม.9 ต.โคก ต.ค.65- -                              ยังไม่ด าเนินการ
    ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ส าโรง ก.ย.-66

 - หมูฝอย
  สมุนไพร

รวมงบประมาณ
กิจกรรมหลักท่ี 2.

800.00                       

กิจกรรมหลักท่ี 3 อย.น้อย และพัฒนา  - มีโรงเรียน อย.น้อย พรประเสริฐ ศรีพรหม ยังไม่ด าเนินการ
ศักยภาพผู้บริโภค    ในโรงเรียนมัธยมฯ และวันทนีย์  วังวล

   มัธยมฯ ขยายโอกาส
   ร้อยละ 75
 - บุคคลากรในโรงเรียน
   คุ้มครองตนเองจาก
   การบริโภคผลิตภัณฑ์
   สุขภาพได้

1. อย.น้อย ยังไม่ด าเนินการ
1.1 ส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่ม อย.น้อยใน โรงเรียนระดับประถม -                              



แผนปฏิบัติการงานประจ า ปี 2566

กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ด าเนินการ

งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

และมัธยมศึกษาขยายโอกาส
    
1.1.1 คัดเลือกโรงเรียน / กลุ่มนักเรียน นร.ป.4,5,6 มิ.ย.-66 -                              ยังไม่ด าเนินการ
    เพ่ือเข้าประชุม / อบรม ร.ร.ละ5คน

ๆละ1คร้ัง
1.1.2 ติดตาม ประเมินกิจกรรม อย.น้อย มิ.ย.-ก.ค.66 1,000.00                       ยังไม่ด าเนินการ
    ในโรงเรียน(จากผลงาน)
1.1.3 เสนอประกวด ร.ร.อย.น้อยระดับ จังหวัดประจ าปี ก.ค.-66 -                              ยังไม่ด าเนินการ
1.2 สนับสนุนกิจกรรม อย.น้อย ร.ร. ต.ห้วยโป่ง, 2 ร.รมัธยม
    มัธยมศึกษาและขยายโอกาส คลองเกตุ
    - ให้การสนับสนุน และติดตามการด า ต.วังเพลิง, 10 ร.ร. พ.ย.65, 1,000.00                       ยังไม่ด าเนินการ
      เนินงาน อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา ถลุงเหล็ก, ขยายโอกาส มี.ค.,พ.ค.,
      ทุกโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง วังจ่ัน,วัง ก.ย.-66

ขอนขว้าง,
หนองแขม,
ดงมะรุม,
บ้านรักไทย,
สะแกราบ

2. พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานคุ้ม พรประเสริฐ ศรีพรหม ยังไม่ด าเนินการ
    ครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข วันทนีย์  วังวล
2.1 จัดหา / ให้ความรู้ผู้ด าเนินงานหอ ท้ังอ าเภอฯ 137 หมู่ฯ, ต.ค.65- -                              ยังไม่ด าเนินการ
    กระจายข่าวฯ / วิทยุชุมชน / เสียง 2 สถานีวิทยุ ก.ย.-66
    ตามสาย 2เดือน / 1 คร้ัง ,2 เสียงตาม

สาย
2.2 แจกจ่ายเอกสารแผ่นความรู้ ส่ือต่างๆ ต.ค.65- -                              ยังไม่ด าเนินการ
    เพ่ือประชาสัมพันธ์ ก.ย.-66



แผนปฏิบัติการงานประจ า ปี 2566

กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ด าเนินการ

งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

2.3 รณรงค์ความรู้งานคุ้มครองผู้บริโภค มิ.ย.-66 -                              ยังไม่ด าเนินการ
    ประจ าปี 2566

รวมงบประมาณ
กิจกรรมหลักท่ี 3.

2,000.00                    
กิจกรรมหลักท่ี 4. อาหารปลอดภัย
1. พัฒนาสถานท่ีผลิตอาหารตามหลัก หมู่3,8 ต.ห้วย  - ร้อยละ100 สถานประพรประเสริฐ ศรีพรหม ยังไม่ด าเนินการ
   เกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิต (GMP) โป่ง,หมู่1,13    กอบการท่ีย่ืนขออนุญาตวันทนีย์  วังวล

ต.วังเพลิง,    ได้รับการตรวจประเมิน
หมู่7,9 ต.  - ผ่านมาตรฐานร้อยละ75
โคกส าโรง,
หมู่1ต.เพนียด
,ซอยเทศบาล
3ต.โคกส าโรง

1.1 ตรวจประเมิน แนะน าผู้ประกอบการ 2คร้ัง/แห่ง ก.พ.,มิ.ย.  -ค่าน้ ามันเช้ือ ยังไม่ด าเนินการ
    ตามหลักเกณฑ์ข้อกฎหมาย (9 แห่ง) 2566 เพลิงใช้ร่วมกับ

กิจกรรมหลักท่ี 1
1.2 ด าเนินการตามกฎหมาย กรณีมีการ ยังไม่ด าเนินการ
    ฝ่าฝืนกฎหมาย ผิดซ้ า
2. ด าเนินการอาหารสดปลอดสารปนเป้ือน ยังไม่ด าเนินการ
2.1 จัดหา / ซ้ือ ชุดตรวจหาสารปนเป้ือน 14 หน่วย ม.ค.-66 ส่องแสง  จันคง - ค่าจัดซ้ือชุด ยังไม่ด าเนินการ
    ในอาหาร ให้ รพ.สต. บริการ พรประเสริฐ ศรีพรหม   ทดสอบหา
    บอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา    สารปนเป้ือน
    ฟอร์มาลิน ยาฆ่าแมลง จุลินทรีย์    ในอาหาร
2.2 ตรวจสอบเฝ้าระวังอาหารสด ร่วมกับรพ.,รพ.สต.ตามพ้ืนท่ี ท้ังอ าเภอ ร้านใหม่ 3 ต.ค.65- พรประเสริฐ ศรีพรหม - ใช้งบประมาณ ยังไม่ด าเนินการ
ตลอดจนแหล่งผลิตอาหาร รวมโครงการอาหารโรงพยาบาล คร้ัง,ร้าน ก.ย.-66 ส่องแสง  จันคงร่วมกับกิจกรรม



แผนปฏิบัติการงานประจ า ปี 2566

กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ด าเนินการ

งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

ปลอดภัย เก่า 1 คร้ัง, วันทนีย์  วังวลหลักท่ี 1
    โรงครัวรพ. -                              

6 คร้ัง
2.3 พัฒนาศักยภาพศูนย์ตรวจสอบ 17 แห่ง 1 คร้ัง ต.ค.65- พรประเสริฐ ศรีพรหม -                              ยังไม่ด าเนินการ
    ความปลอดภัยด้านอาหารระดับ ทุกต าบล, ก.ย.-66 ส่องแสง  จันคง
    ต าบล / อ าเภอ เทศบาล, วันทนีย์  วังวล

รพ.
2.4 มอบป้ายอาหารปลอดภัยแก่แผง/ร้านท่ีไม่พบสารปนเป้ือน ทุกต าบล, 1 คร้ัง ก.ย.-66 -                              ยังไม่ด าเนินการ
ในอาหารท่ีจ าหน่าย ติดต่อกัน 3 คร้ัง และต่ออายุ เทศบาล,
    ป้ายทองแก่ร้าน/แผงท่ีเคยได้รับป้ายทองแล้ว
3. สนับสนุนการผลิตพืชอาหารปลอด -                              
    จากสารพิษ
3.1 ตรวจหายาฆ่าแมลงในพืชอาหาร หมู่4หนอง 6คร้ัง ทุก2 ต.ค.65- พรประเสริฐ ศรีพรหม 960.00                         ยังไม่ด าเนินการ
    จากแหล่งปลูก / แนะน า แขม,ม.10 เดือน ก.ย.-66 วันทนีย์  วังวล

เกาะแก้ว,ม.3
หลุมข้าว

3.2 ประชาสัมพันธ์อันตรายของยาฆ่า ท้ังอ าเภอ ต.ค.65- พรประเสริฐ ศรีพรหม -                              ยังไม่ด าเนินการ
    แมลงในพืชผัก แก่ประชาชนท่ัวไป ก.ย.-66 วันทนีย์  วังวล

4. รณรงค์อาหารปลอดภัยในเทศกาล ยังไม่ด าเนินการ
4.1 จัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ ศาลเจ้า 1คร้ัง ต.ค.-65 1,800.00                       
    อาหารปลอดภัยตามงานเช่นกินเจ
4.1.1 จัดป้ายประชาสัมพันธ์ ความรู้ ยังไม่ด าเนินการ
    สารปนเป้ือนในอาหาร ฯลฯ
4.1.2 สาธิตการตรวจหาสารปนเป้ือน -                              ยังไม่ด าเนินการ
    ในตัวอย่างอาหาร



แผนปฏิบัติการงานประจ า ปี 2566

กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ด าเนินการ

งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

4.1.3 ประสานขอ จนท.รถหน่วยตรวจ -                              ยังไม่ด าเนินการ
    สอบเคล่ือนท่ีเพ่ือความปลอดภัยด้าน
    อาหาร (MU) จาก สสจ.สระบุรี(ถ้ามี)
4.2 ประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมชม  - ค่าจ้างท าเอก ยังไม่ด าเนินการ
    ร่วมกิจกรรม สารความรู้/ประเมิน
5. ส่งเสริมผลักดัน อบต .อาหารปลอดภัย ยังไม่ด าเนินการ
5.1 น าเสนอกิจกรรมอาหารปลอดภัย ต าบลท่ีสน 1 คร้ัง ต.ค.65- พรประเสริฐ ศรีพรหม -                              ยังไม่ด าเนินการ
    ในระดับต าบล แก่ จนท.สาธารณสุข ใจ ก.ย.-66 วันทนีย์  วังวล
    และองค์กรท้องถ่ินระดับต าบล (จัด
    ประชุม / เชิญชวน)
5.2 สนับสนุนต าบลท่ีด าเนินการอาหาร ท้ังอ าเภอฯ 1 คร้ัง ต.ค.65- พรประเสริฐ ศรีพรหม ยังไม่ด าเนินการ
    ปลอดภัย ตามกิจกรรม ก.ย.-66 แนน
    - ออกข้อบังคับต าบล
    - ตรวจสอบสารปนเป้ือน
    - ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร(CFGT) พ.ค.-66 1,200.00                       
6. พัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย  - เครือข่ายอาหารปลอด ยังไม่ด าเนินการ
    อ าเภอโคกส าโรง(ร้านอาหาร/แผงลอยฯ    ภัยได้รับฟ้ืนฟูความรู้
    ร้านช า,อสม.ฯลฯ)    อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี

 - เครือข่ายอาหารปลอด
   ภัยแนะน าความรู้แก่
   ประชาชนท่ัวไปได้ /
   แจ้งข่าวได้รวดเร็ว

6.1 นิเทศ ติดตาม / ประชุม / อบรม ท้ังอ าเภอฯ 1 คร้ัง ต.ค.65- -                              ยังไม่ด าเนินการ
    ทบทวนความรู้อาหารปลอดภัยใน 144 คน ก.ย.-66
    โอกาสต่างๆ (หรือมาก

กว่า)



แผนปฏิบัติการงานประจ า ปี 2566

กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ด าเนินการ

งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

6.2 ตรวจอาหารสด / สุขาภิบาลอาหาร ท้ังอ าเภอฯ 1 คร้ัง เม.ย.-66 เกิดการเฝ้าระวังในหมู่บ้านสสอ.,รพ., ยังไม่ด าเนินการ
    ร้านและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร โดย ชุมชนเองได้ รพ.สต.
    อสม.
6.3 กิจกรรม รางวัลต าบลอาหารปลอด ท้ังอ าเภอฯ 1 ต าบล พ.ค.-66 ต าบลเกิดความภูมิใจต่อสสอ.,รพ. -                              ยังไม่ด าเนินการ
    ภัยดีเด่น(ถ้ามี) กิจกรรมท่ีท า

รวมงบประมาณ
กิจกรรมหลักท่ี 4.

3,960.00                    

รวมงบประมาณ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพพร้อมท้ังเพ่ิมศักยภาพภาพผู้บริโภค
อ าเภอโคกส าโรง ปีงบประมาณ 2566 รวม 4 กิจกรรมหลัก เป็นเงิน 23,460.00                   

งานลดโรคจากปัจจัยเส่ียงสาเหตุด้วยบุหร่ี-สุรา ท้ังอ าเภอ ต.ค.65 -
1. เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ก.ย.-66
 - ตรวจสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ยังไม่ด าเนินการ
ตาม พรบ.ฯพ.ศ.2551(วันพระใหญ่ และค าส่ัง)
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 - ตรวจสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตาม ยังไม่ด าเนินการ
พรบ.ฯ พ.ศ.2560

2 งานอนามัยส่ิงแวดล้อม 1. รพ.สต.ลดโลกร้อน GREEN&CLEAN ทุกต าบล รพ.สต. ต.ค.65 -  รพ.สต.ได้รับการรับรองรพ.สต.ทุกแห่ง ยังไม่ด าเนินการ
 - พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานอนามัย ทุกแห่ง ก.ค.-66 รพ.สต.ลดโลกร้อนทุกแห่ง
   ส่ิงแวดล้อมในรพ.สต.
 - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อน ยังไม่ด าเนินการ
 - การจัดการมูลฝอยติดเช้ือให้ได้มาตรฐาน



แผนปฏิบัติการงานประจ า ปี 2566

กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ด าเนินการ

งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

 - รพ.สต.ปลอดโฟม
 - ส้วมสะอาด มาตรฐาน ไร้กล่ินไม่พึงประสงค์ ยังไม่ด าเนินการ
 - ประเมิน/รับรอง รพ.สต.ลดโลกร้อน

2. หมู่บ้านสะอาด ปลอดโรคภัย อนามัยดี ทุกต าบล 1หมูบ้าน/ หมู่บ้านได้รับการรับรองรพ.สต.ทุกแห่ง ยังไม่ด าเนินการ
รพ.สต มาตรฐาน เป็นต้นแบบ

ในการพัฒนา อัตราการ
เจ็บป่วยด้วยปัจจัย
ทางส่ิงแวดล้อมลดลง

  - รณรงค์พัฒนาหมู่บ้านให้ปลอดขยะ ปลอด ต.ค.-65 ยังไม่ด าเนินการ
    แหล่งโรค เพ่ือลดโรคร้าย คลายโลกร้อน  -ก.ย.2566
  - ค้ดเลือกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ม.ค.-66 ยังไม่ด าเนินการ
  - จัดเวทีประชาคม / สร้างข้อตกลงร่วม ม.ค.-66 ยังไม่ด าเนินการ
    เพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน
  - ประเมินรับรอง / ประกวดหมู่บ้าน / มอบรางวัล ก.ค.-66
3. ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน HAS ทุกต าบล ส้วมสาธารณะได้รับ ยังไม่ด าเนินการ

การรับรองมาตรฐานHAS
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  - ส ารวจ/แนะน า/การปรับปรุง ส้วมสาธารณะ ยังไม่ด าเนินการ
    ทุกsettingในพ้ืนท่ีรับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน
  - มอบป้ายรับรองมาตรฐาน มิ.ย.-66 ยังไม่ด าเนินการ
4.ประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี ทุกต าบล ยังไม่ด าเนินการ
  - ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ต.ค.-65
  - ช้ีแจงเกณฑ์
  - ตรวจแนะน า พ.ค.-66
  - ประกวดฯ มิ.ย.-66



แผนปฏิบัติการงานประจ า ปี 2566

กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ด าเนินการ

งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

  - มอบรางวัล ก.ค.-66
3 งานกฎหมายสาธารณสุข 1. พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และการ ทุกต าบล สสอ. ยังไม่ด าเนินการ

ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
 - ส ารวจกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทุกแห่ง ต.ค.65- ทราบสถานการณ์ด้าน
   ร่วมกับ อปท. ก.ย.-66 อนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
 - จัดท าทะเบียนกิจการท่ีอาจเป็นอันตรายต่อ
   สุขภาพ
 - พัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าท่ี ตาม 62คน/1คร้ัง พนักงานเจ้าหน้าท่ี มีความ ยังไม่ด าเนินการ
   พรบ. การสาธารณสุขฯ รู้ สามารถด าเนินการ ตาม

พรบ.ฯ ได้อย่างถูกต้อง
 - ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ดงมะรุม มีมาตรการในการควบคุม ยังไม่ด าเนินการ
   กรณีศึกษาฟาร์มไก่ วังเพลิง การด าเนินกิจการท่ีเป็น

คลองเกตุ อันตรายต่อสุขภาพ ให้อยู่
สะแกราบ ร่วมกันกับชุมชนได้
เพนียด
วังจ่ัน
หนองแขม

4 งานอาชีวอนามัย(ภาค 1. คลีนิคเกษตรกร ทุกต าบล ต.ค.65 - เกษตรกรได้รับการดูแลรพ.สต.ทุกแห่ง ยังไม่ด าเนินการ
เกษตรกรรม)  - จัดท าทะเบียนเกษตรกร ก.ย.-66 และได้รับการแก้ไขปัญหา

 - คัดกรอง/ประเมินความเส่ียงเกษตรกร ตวามเส่ียงจากการใช้
 - ตรวจเลือดเกษตรกรผู้มีภาวะควรตรวจ สารก าจัดศัตรูพืช
 - ให้ความรู้เกษตรกร
 - ติดตามกลุ่มมีผลเลือดเส่ียงและไม่ปลอดภัย
 - ด าเนิการตามมาตรฐานคลินิคเกษตรกร
 - ประเมินตนเองตามมาตรฐาน



แผนปฏิบัติการงานประจ า ปี 2566

กลุ่มงานวิชาการ อ าเภอโคกส าโรง

ท่ี ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการ
ระบุพ้ืนท่ี คน/คร้ัง ด าเนินการ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด หลัก/รอง (บาท) ด าเนินการ

งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

 - ประเมินรับรองโดย สสอ./สสจ.
2. สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย วังเพลิง สถานประกอบการได้ สสอ. ยังไม่ด าเนินการ
กายใจเป็นสุข วังขอนขว้าง รับรองมาตรฐานฯ รพ.สต.วังเพลิง
 - รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมฯ เพนียด รพ.สต.วังขอนขว้าง
 - ช้ีแจงเกณฑ์ รพ.สต.เพนียด
 - พัฒนาตามเกณฑ์ฯ
 - ประเมินตนเอง
 - ประเมินรับรอง
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หมายเหตุ
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แผนปฏิบัติการงานประจ า ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงานบริการ อ าเภอโคกส าโรง
ผลผลิต/ผลสัมฤทธ์ิ งบประมาณ แหล่ง

ระบุพ้ืนท่ี
ระบุ

เป้าหมาย
(ส่ิงท่ีคาดว่า จะเกิดกับ

กิจกรรมน้ันๆ)
(บาท) งบฯ

1 การป้องกันควบคุมการติดเช้ือใน
สถานบริการสาธารณสุข

1.พัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในสถานบริการ
สาธารณสุข

14 หน่วยบริการ ต.ค.2565 - 
ก.ย.2566

สถานบริการมีคลินิกบริการท่ี
มีคุณภาพได้มาตรฐาน

สีหชัย กุลสิริ
ลักษณ์

2. ติดตามนิเทศงาน สถานบริการมีการด าเนินงานด้านการป้องกันการติด
เช้ือ ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ระบบบริการในคลินิกมีคุณภาพ

3.ตรวจสอบและจัดให้มี คู่มือ-ทะเบียนการปฏิบัติงานครบถ้วนในทุก
สถานบริการ

มีระบบบริการท่ีมีคุณภาพ 
และเป็นระบบเดียวกันท้ัง CUP

4.พัฒนาบุคลากร งาน IC.              
 - การตรวจสุขภาพประจ าปี                 
 - การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค                
- การเฝ้าระวังอุบัติเหตุจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหล่ัง

บุคลากรผู้ให้บริการ ปลอดภัย
จากการติดเช้ือในการให้บริการ

5.จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้งาน IC รพ.สต.ทุกแห่ง บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกคน
ได้รับความรู้งาน  IC

2 โครงการพัฒนารูปแบบการคัดกรอง 1.จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์5ท า5ไม่/7สัญญาณอันตรายห่างไกล รพ.สต.ทุกแห่ง ต.ค.65-ก.ย.66  - ประชาชนมีความรู้ สีหชัย งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
และการป้องกันเพ่ือลดความเส่ียง โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งล าไส้ เกิดความข้าใจในการ ต าบล
และการเข้าถึงบริการในชุมชน 2. พัฒนาระบบคัดกรองค้นหากลุ่มเส่ียงและผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ลดเส่ียง ลดโรคมะเร็ง

ในชุมชนและโรงงาน

  2.1 จัดประชุมทบทวนการด าเนินงานและฝึกทักษะเจ้าหน้าท่ีเร่ือง จนท. รพ.สต. 15 คน ธค.65  -บุคลากรรับผิดชอบงาน

การคัดกรองเพ่ือตรวจหามะเร็งปากมดลูก มะเร็งล าไส้ใหญ่การตรวจ และ รพช มีความรู้ท่ีทันสมัยและมี

เต้านมด้วยตนเอง ทักษะคัดกรองท่ีถูกต้อง

 2.2 ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานแก่ อสม.และฝึกทักษะการคัดกรอง 9 ต าบล เดือนละ 1 คร้ัง
และค้นหากลุ่มเส่ียง
  2.3 ด าเนินการคัดกรองสุขภาพกลุ่ม-เป้าหมายมะเร็งเต้านม จนท. รพ.สต. 1 คน/คร้ัง ม.ค.-ส.ค.66 ปชช. กลุ่มเป้าหมาย งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
,มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งล าไส้ และ รพช ได้รับการคัดกรองค้นหา อปท.ทุกแห่ง
  2.4 ท าทะเบียนแยกรายกลุ่มในพ้ืนท่ี 1) มะเร็งเต้านม≥80%
 -กลุ่มป่วยตรวจยืนยันผลและส่งต่อเพ่ือรับการรักษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 2) มะเร็งปากมดลูก≥20%
 -กลุ่มส่ียง ได้รับการติดตามเฝ้าระวังต่อเน่ืองตามเกณฑ์ 3) มะเร็งล าไส้ใหญ่
 -กลุ่มปกติ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพ่ือป้องกันโรค/ให้ความรู้    - คัดกรองด้วยวาจา≥80%

   - คัดกรองด้วยFit Test≥90%
ของชุดตรวจท่ีได้รับจัดสรร

รหัสงบฯท่ี งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

ระยะ เวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก/รอง
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กลุ่มงานบริการ อ าเภอโคกส าโรง
ผลผลิต/ผลสัมฤทธ์ิ งบประมาณ แหล่ง

ระบุพ้ืนท่ี
ระบุ

เป้าหมาย
(ส่ิงท่ีคาดว่า จะเกิดกับ

กิจกรรมน้ันๆ)
(บาท) งบฯ

รหัสงบฯท่ี งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

ระยะ เวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก/รอง

3. พัฒนาระบบการดูแลกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง
และผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน
  3.1 จัดระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน จนท. รพ.สต. ต.ค.65-ก.ย.66 อสม./แกนน าหมู่ละ3 คน
ร่วมกับท้องถ่ินแบบบูรณาการ และ รพช มีเครือข่ายและcare giver 

ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน
  3.2)  จัดท า CPG เร่ืองการให้ค าปรึกษาและการส่งต่อในชุมชน จนท. รพ.สต. มี CPGและคู่มือฯ
คู่มือการเย่ียมดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองและ การดูแลPalliative Care ท่ีบ้าน และ รพช ตามท่ีก าหนด
  4) พัฒนาศูนย์เคร่ืองมืออุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยมะเร็งท่ีต้องดูแลท่ีบ้าน จนท. รพ.สต.

และ รพช
3 งานสุขภาพจิตและ    จิตเวช 1.พัฒนางานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ 14 หน่วยบริการ ต.ค.-65 สีหชัย กุลสิริ

ลักษณ์2.ส่งเสริมการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย  - ก.ย.2566 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ≤ 6.3 ต่อแสนประชากร
3.บูรณาการร่วมกับงานพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการจิตเวช
เด็ก 4 โรค คือ MR Autistic LD ADHD ท้ังด้านการวินิจฉัย รักษา ระบบ
ยา สถานท่ี และการประเมินคัดกรองปัญหาเด็ก การกระตุ้นพัฒนาการ/
ปรับพฤติกรรม และการให้ปรึกษาครอบครัว

เด็กปฐมวัย

4. บูรณาการร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน เฝ้าระวังปัญหาเด็กกลุ่มเส่ียงต่อ
ระดับปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ 
ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีข้ึน

เด็กวัยเรียน
และวัยรุ่น

เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการคัด
กรอง/ประเมินตามแบบการ
ประเมินปัญหา เด็กกลุ่ม
เส่ียง/พัฒนาการล่าช้า ได้รับ
การดูแลท่ีถูกต้องเหมาะสม 
และมีการส่งต่อตามระบบ

5.สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียงในกลุ่มวัยท างาน(การ
ติดบุหร่ี-สุรา-ยาเสพติด/ความเครียด และการป้องกันการฆ่าตัวตาย การ
ท าร้ายตนเอง) ควบคุมก ากับการคัดกรองผู้มีภาวะซืมเศร้าและเส่ียงต่อ
การฆ่าตัวตาย

กลุ่มวัย
ท างาน

ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยซึมเศร้า
ได้รับบริการตามมาตรฐาน
แนวทางการดูแลเฝ้าระวัง

6. บูรณาการร่วมกับงานผู้สูงอายุ สนับสนุนให้สถานบริการในการให้
ความรู้เร่ืองสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ การคัดกรองผู้สูงอายุในกลุ่มปกติ และ
กลุ่มป่วยเร้ือรัง

กลุ่มผู้สูงอายุ คัดกรอง 2Q/9Q ≥ ร้อยละ 
90 แบบบูรณาการ ในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง / หญิง
ต้ังครรภ์ / ผู้สูงอายุ
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กลุ่มงานบริการ อ าเภอโคกส าโรง
ผลผลิต/ผลสัมฤทธ์ิ งบประมาณ แหล่ง

ระบุพ้ืนท่ี
ระบุ

เป้าหมาย
(ส่ิงท่ีคาดว่า จะเกิดกับ

กิจกรรมน้ันๆ)
(บาท) งบฯ

รหัสงบฯท่ี งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

ระยะ เวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก/รอง

7.สนับสนุน/ส่งเสริมคัดกรองผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน ให้ได้รับการ
ดูแลได้ในสังคม

กลุ่มป่วย
ทางจิต

ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยซึมเศร้า
ได้รับบริการตามมาตรฐาน
แนวทางการดูแลเฝ้าระวัง

8. สนับสนุนการสอบสวนผู้ท่ีท าร้ายตนเอง(ท้ังเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต) มีรายงานและผลการวิเคราะห์
สถานการณ์

9.นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช
ผลการด าเนินงานสุขภาพจิต
และจิตเวชท่ีมีประสิทธิภาพ

4 งานอนามัยแม่และเด็ก 1มีทะเบียนหญิงต้ังครรภ์,หลังคลอด,ครรภ์เส่ียง 13 รพสต. ต.ค.-ก.ย. ร้อยละ75 ของหญิง

2มีแผนงาน/โครงการในอนามัยแม่และเด็ก ต้ังครรภ์ได้รับการดูแล

3. มีการด าเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ในรพ.สต.เช่น ให้ความรู้แก่สามี ก่อนคลอด 5 คร้ัง 
,ญาติผู้ใกล้ชิดตามหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่
 3.1 ระยะต้ังครรภ์ 2 คร้ัง ร้อยละ 75 ของหญิง

คร้ังท่ี 1 อายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์ ต้ังครรภ์ได้รับการฝาก

คร้ังท่ี 2 อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ข้ึนไป ครรภ์คร้ังแรก ก่อน

 3.2 ระยะท่ีน าเด็กมารับบริการในคลินิก wcc ท าเม่ือไปเย่ียมบ้านดู หรือเท่ากับ12สัปดาห์
จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก(สมุดสีชมพู/Family folder/ smart coc)
4. ทะเบียนส่งต่อ 
5. มีทะเบียนคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน
6.คัดกรองพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า ≥ 20 % 
7. มีการติดตามสงสัยล่าช้าไม่เกิน 30 วัน
8. มีทะเบียนการส่งต่อในกรณีท่ีผิดปกติ
9. มีการตรวจสุขภาพจิตเด็ก 0-5ปี  EQ ในเด็กศูนย์เด็กเล็ก

5 งานโภชนาการ 1. ทะเบียนรายช่ือ 0-72 เดือนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ รพ.สต. ต.ค.-ก.ย. เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
2. มีการช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง ทุก 3 เดือน 13 แห่ง ร้อยละ 66
3. มีการติดตามแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง
4. มีการให้ค าปรึกษาผู้ปกครอง เด็กวัยเรียน6-14 ปี
5. มีผลการส ารวจคุณภาพเกลือไอโอดีนในชุมชนปีละ 1 คร้ัง สูงดีสมส่วนร้อยละ66
6. มีการให้ความรู้โรคขาดสารไอโอดีนและการบริโภคเสริมไอโอดีนในชุมชน

6 อนามัยเจริญพันธ์ 1. มีสมุด/ทะเบียนการบริการคลินิกวัยเจริญพันธ์ประกอบด้วย การ ทุก รพ.สต. ต.ค.-ก.ย. ภาวะโลหิตจางใน
ให้ความรู้เก่ียวกับการปฎิบัติตน,การตรวจสุขภาพ,การให้ค าปรึกษา ท้ังหมด 13 แห่ง หญิงต้ังครรภ์มาฝาก
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กลุ่มงานบริการ อ าเภอโคกส าโรง
ผลผลิต/ผลสัมฤทธ์ิ งบประมาณ แหล่ง

ระบุพ้ืนท่ี
ระบุ

เป้าหมาย
(ส่ิงท่ีคาดว่า จะเกิดกับ

กิจกรรมน้ันๆ)
(บาท) งบฯ

รหัสงบฯท่ี งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

ระยะ เวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก/รอง

2. มีทะเบียนการให้บริการวางแผนครอบครัว ครรภ์คร้ังแรกไม่เกิน
3. รายงานการวางแผนครอบครัววค.03/วค.06 ร้อยละ 18
4. มีแผนงาน/โครงการท้องก่อนวัยอันควรในพ้ืนท่ี

7 งานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 1. มีทะเบียนศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนท่ี ทุก รพ.สต. ต.ค.-ก.ย. ศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์
2. มีการจัดมุมส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็กและมุมส่งเสริม ท้ังหมด 13 แห่ง ตามการประเมิน
โภชนาการเด็กเช่นกราฟการเจริญเติบโตภาพอาหาร เป็นต้น ตนเอง ร้อยละ
3. มีผลการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปีละ 1 คร้ังเป็นอย่างน้อย
4. มีผลการตรวจพัฒนาการเด็กการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-5ปี
5. มีกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า
6. มีการคัดกรอง 3-5 ปี EQ พัฒนาการเด็ก

8 งานโรงเรียนส่งเสริม 1. มีทะเบียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ทุก รพ.สต. ต.ค.-ก.ย. โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 2. มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ท้ังหมด 13 แห่ง สุขภาพผ่านการประเมิน

3. มีการประชุมคณะกรรมการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเทอมละ 1 คร้ัง ตนเอง ร้อยละ
4. มีการอบรมผู้น านักเรียนส่งเสริมสุขภาพและผู้น าเยาวชนส่งเสริมสุขภาพ
5. มีผลการด าเนินการประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง
6. มีทะเบียนการตรวจสุขภาพของนักเรียน(สรุปรายงานอนามัยโรงเรียน)
7. มีแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาของเด็กนักเรียน
8. มีการสรุปปัญหาหรือการด าเนินงานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง
9. มีการคัดกรองเด็ก 1-6 ปี ออทิสติก

9 งานเย่ียมบ้าน 1. มีการเย่ียมครอบครัวอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง(ดูจาก Family folder) ทุก รพ.สต. ต.ค.-ก.ย. ทุกรพ.สต.มีการติด
2. มีการติดตามเย่ียมกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง/เด็ก/ผู้พิการ/ ท้ังหมด 13 แห่ง ตามเย่ียมบ้าน
ผู้ท่ีต้องการดูแลต่อเน่ืองหญิงต้ังครรภ์ (Family Folder,smart coc) ตามกลุ่มเป้าหมาย
3. มีการให้ค าแนะน าการดูแลผู้ป่วยและ ให้ผ่านเกณฑ์
ครอบครัวในFamily Folder
4. มีแผนงาน/โครงการในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

10 งานส่งเสริมสุขภาพ 1. มีการจัดท าทะเบียนตามกลุ่มวัย (เป้าหมาย) รพ.สต. ต.ค.-ก.ย. ทุกรพ.สต.มีการ
ตามกลุ่มวัย 2. มีการวิเคราะห์ปัญหาแต่ละกลุ่มวัย และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 13 แห่ง สรุปและวิเคราะห์

3. มีการติดตามและแก้ไขปัญหาเป็นรายไตรมาสแต่ละกลุ่มวัย ปัญหาในแต่ละ
4. มีแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาแต่ละกลุ่มวัยอย่างน้อย 1 กลุ่ม กลุ่มวัยอย่างน้อย

ปีละ 1 คร้ัง
11 ส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก 1. ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปากหญิงต้ังครรภ์  รพ.สต. ต.ค.-ก.ย. หญิงต้ังครรภ์ได้รับการตรวจ ทันตบุคลากร
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ตามกลุ่มวัย   -ค้นหาหญิงต้ังครรภ์ในเขตรับผิดชอบ 13 แห่ง สุขภาพช่องปาก ร้อยละ70 ทุกคน
  -หญิงต้ังครรภ์ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือมีการตรวจ ATK ตรวจสุขภาพช่องปาก
ก่อนมารับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและจัดบริการรักษาทันตกรรม และขัดท าความสะอาดฟัน 
  -ติดตามการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงต้ังครรภ์ ร้อยละ 40
2. ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-2ปี  รพ.สต. ต.ค.-ก.ย. เด็กอายุ0-2ปีได้รับการตรวจฟัน ทันตบุคลากร
  -ค้นหากลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ0-2ปีในเขตรับผิดชอบ 13 แห่ง และเคลือบฟลูออไรด์ร้อยละ 50 ทุกคน
  -ตรวจสุขภาพช่องปากในคลินิกWBC/ออกเชิงรุกในชุมชนร่วมกับ
งานแม่และเด็ก ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟัน
  -ติดตามการดูแลสุขภาพของเด็กอายุ 0-2 ปี แบบลงมือปฏิบัติและPlaque 
3. ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องเด็กอายุ 3-5 ปี Control ร้อยละ 50
  -ค้นหากลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 3-5 ปีในเขตรับผิดชอบ  รพ.สต. เด็กอายุ3-5ปีได้รับการตรวจ ทันตบุคลากร
   -ออกเชิงรุกตรวจสุขภาพช่องปากในศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียน 13 แห่ง ต.ค.-ก.ย. สุขภาพช่องปากร้อยละ 50 ทุกคน
  -เคลือบฟลูออไรด์วานิช ปีละ2คร้ังแบบNew Normal
  -แก้ไขปัญหาฟันผุ ศพด./โรงเรียน เคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะท่ี
4. ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 6-12 ปี ร้อยละ 50
  -ค้นหากลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ6-12ปีในเขตรับผิดชอบ  รพ.สต. ต.ค.-ก.ย. เด็กอายุ3ปี ปราศจาก ทันตบุคลากร
  -ออกเชิงรุกตรวจสุขภาพช่องปากในโรงเรียนแบบ New Normal 13 แห่ง ฟันผุร้อยละ 75 ทุกคน
   -ให้บริการทันตกรรม ได้แก่ เด็กอายุ 6-12 ปีได้รับการตรวจ
          -เคลือบหลุมร่องฟัน สุขภาพช่องปาก ร้อยละ 50
          -เคลือบฟลูออไรด์วานิช โรงเรียนใน ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันใน
          -แก้ไขปัญหาจ.เหงือก/จ.ฟัน เขตรับผิดชอบ ฟันกรามถาวรซ่ีท่ี 6และ7
          -แก้ไขปัญหาฟันผุ รพ.สต. ร้อยละ 30
5. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มผู้มีอายุ15-59 ปี
   -ค้นหากลุ่มเป้าหมายอายุ15-59 ปีในเขตรับผิดชอบ เด็กอายุ 12 ปี ปราศ
   -ผู้มีอายุ15-59 ปีต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จากฟันผุร้อยละ 71
หรือมีการตรวจ ATK ก่อนมารับบริการก่อนมารับและ  รพ.สต. ต.ค.-ก.ย. ได้รับบริการทันตกรรม ทันตบุคลากร
มีการนัดหมายในการมารับบริการทันตกรรม 13 แห่ง ร้อยละ 25 ทุกคน
(กลุ่มท่ีมีสิทธิเบิกได้และประกันสังคม)
6. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
   -ค้นหากลุ่มเป้าหมายอายุ 60 ปีข้ึนไปในเขตรับผิดชอบ
   -ให้อสม.คัดกรองสุขภาพช่องปาก 2 ค าถาม ดังน้ี  รพ.สต. ต.ค.-ก.ย. ผู้สูงอายุได้รับการ ทันตบุคลากร
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1.ท่านมีความยากล าบากในการเค้ียวอาหารแข็งหรือไม่ 13 แห่ง ตรวจสุขภาพช่องปาก ทุกคน
2.ท่านมีอาการเจ็บปวดในช่องปากหรือไม่และมีการตรวจประเมิน ร้อยละ 20
ติดตาทแก้ไขปัญหา โดยทันตบุคลากร ผู้สูงอายุเข้าถึงข้อมูลเพ่ือการดูแล
   -สอนการใช้ Blue book appication ให้กับ สุขภาพช่องปากด้วยตนเอง
ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแล หรือผู้ดูแลร้อยละ 25
   -ผู้สูงอายุต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มหรือมีการตรวจ ATK ผู้สูงอายุได้รับการบริการสขภาพช่อง
ก่อนมารับบริการจึงให้บริการรักษาทันตกรรม เพ่ือเตรียมช่องปาก ปากตามความจ าเป็น ร้อยละ 10
ในการใส่ฟันเทียมท่ีรพ.โคกส าโรง
7. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุมีฟันใช้งาน
  -ค้นหากลุ่มเป้าหมายติดบ้านติดเตียงในเขตรับผิดชอบ อย่างน้อย 20 ซ่ีหรือ
2 ค าถาม ดังน้ี 4 คู่สบ ร้อยละ73
1.ท่านมีความยากล าบากในการเค้ียวอาหารแข็งหรือไม่  รพ.สต. ต.ค.-ก.ย. ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ทันตบุคลากร
2.ท่านมีอาการเจ็บปวดในช่องปากหรือไม่และมีการ 13 แห่ง ได้รับการตรวจสุขภาพ ทุกคน
ตรวจประเมิน ติดตาม แก้ไขปัญหา โดยทันตบุคลากร ช่องปาก ร้อยละ 40
พัฒนายกระดับมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพช่อปากท่ีมีความ รพ.สต.ท่ียัง 1 แห่ง ต.ค.-ก.ย. ทุก รพ.สต.ท่ีมียูนิต ทันตบุคลากร
ปลอดภัย
1.การปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศเพ่ือควบคุมการ
ติดเช้ือในคลินิกทันตกรรมโดยติดต้ังพัดลมดูดอากาศในทิศทาง ไม่ผ่านเกณฑ์ ทันตกรรมผ่านเกณฑ์ ทุกคน
ปลายเท้าของยูนิตท าฟันให้สูงจากพ้ืนประมาณ10-15 เซนติเมตร (หนองแขม) 
(ทางด้านท่ีระบายอากาศออกไม่ใช่ห้องปฏิบัติงานหรือโซนผู้ป่วยน่ังพักรอ)
และเคร่ืองปรับอากาศอยู่ทางด้านศรีษะของยูนิตท าฟัน
2.การปฏิบัติงานทันตกรรมแบบ New Normal ดังน้ี  รพ.สต.
  -การคัดกรองความเส่ียงผู้มารับบริการทันตกรรมโดย 13 แห่ง
ใช้แบบคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ารับรักษาทางทันตกรรม
  -การควบคุมความเส่ียงต่อการติดเช้ือและการแพร่กระจายของเช้ือ
ระหว่างการท าหัตถการต่อทันตบุคลากร ผู้มารับบริการ และส่ิงแวดล้อม
  -การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล โดยวิธีการนัดหมาย
  -การท าความสะอาดพ้ืนผิว และเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ให้ปราศจากเช้ือ
  -การจัดระบบถ่ายเทอากาศท่ีดี
  -การก าจัดของเสียตามมาตรฐาน
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การสร้างเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม  รพ.สต. 13 คน ต.ค.-ก.ย. ทุกรพ.สต.มีอสม. ทันตบุคลากร
1.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากให้กับภาคีเครือข่าย 13 แห่ง เช่ียวชาญด้านทันต- ทุกคน
2.มีการอบรม อสม. นักบริบาลเช่ียวชาญด้าน สุขภาพ อย่างน้อย.
ทันตสุขภาพ รพ.สต.ละ 1 คน

12 งานโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 1.ทะเบียนกลุ่มเป้าหมายการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รพ.สต. ต.ค.-ก.ย.
เบาหวานและความดันโลหิตสูง 13 แห่ง
2.มีการสรุปผลการคัดกรอง แยกกลุ่มตามเกณฑ์ปิงปอง 7 สี plus
รวมถึงคัดกรองกลุ่มป่วย สรุปภาวะแทรกซ้อนตา,ไต,เท้า,CVD RISk
3.มีการจัดกิจกรรม(คลินิก DPAC) ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามหลัก
3อ 2ส 1ฟ ในกลุ่มเส่ียงและกลุ่มป่วยกิจกรรมสนับสนุนการดูแล
ตนเองและปรับพฤติกรรม มีการจัดมุมให้ความรู้ในหน่วยบริการ
4.รพ.สต.มีมุมรักษ์ไต (มีส่ือการสอน/Model อาหารบอกปริมาณ
โซเดียม/ทะเบียนให้ค าแนะน าปรับเปล่ียนพฤติกรรม
5.ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน(Pre DM)และความดันดลหิตสูง
(Pre HT)ได้รับการเปล่ียนพฤติกรรม 3 อ2ส เพ่ือลดเส่ียงลดโรค
มากกว่าร้อยละ 50 และได้รับการติดตามประเมินผลหลักการอบรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

13 การแพทย์แผนไทย 1.ประชุมช้ีแจงนโยบายการด าเนินงานประจ าปี 2566 13หน่วยบริการ 15/คร้ัง ต.ค -พ.ย65 วิจิตร/
และการแพทย์ทางเลือก 2.นิเทศงาน และประเมินมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทย 13หน่วยบริการ ธ.ค65 อัจฉริยา

3.นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิ 13หน่วยบริการ ต.ค65-กย66 ผู้ป่วยนอกรับบริการฯ
3.1 ผู้ป่วยนอกรับบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ทุกเดือน ร้อยละ 20.5และมีการจ่ายยา
3.2 รพ.สต.มีรายการยาสมุนไพรมีการใช้ยาสมุนไพร 10 ชนิด ทุกเดือน ร้อยละ15 ทุกแห่ง
3.3 ประเมินผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯรพ.สส.พท ธ.ค65 ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง
3.4 นิเทศติดตามงานตามตัวช้ีวัดและปัญหาอุปสรรคในการท างาน ธ.ค65,มีค66

3.5 ส่งเสริม สนับสนุนการท าแปลงสาธิต สมุนไพรทุกหน่วยบริการและ ต.ค65-กย66 มีแปลงสาธิตปลูกสมุนไพร
ปลูกผักสวนครัวท่ีเป็นสมุนไพร ทุกหน่วยบริการ
4.ประชุมช้ีแจงสรุปผลการนิเทศงานเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 13หน่วยบริการ ธ.ค 65-ม.ค66 ผลงานตามตัวช้ีวัด
4.1ท าแผนออกติดตามผลการด าเนินงานหลังการนิเทศงาน มี.ค66 ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง
4.2ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดงาน ทุกเดือน
5.ติดตามการผลงานการให้บริการ/กิจกรรม จากระบบรายงาน ทุกเดือน

HDC  ของปีงบประมาน2566'ผ่านการประชุมประจ าเดือน
 /เมล์/ไลน์ห้องงานแพทย์แผนไทยและผอ.รพ.สต  ทุกแห่ง
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6.ส ารวจข้อมูลบุคคลากรแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 13หน่วยบริการ ต.ค65-ธ.ค 66 ทะเบียนบุคคลากร
และหมอพ้ืนบ้าน ปี 2566 เป็นปัจจุบัน
7.ส่งเสริมการให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 13หน่วยบริการ ต.ค65-ก.ย 66 ทุกหน่วยบริการ
ในหน่วยบริการและชุมชนเพ่ือลดการใช้ยาโดยไม่จ าเป็น เช่น มีการส่ังจ่ายยาสมุนไพร
การใช้สมุนไพรแทนยาเพ่ือ ลดค่าใช้จ่าย ลดอาการแทรกซ้อนจากยา ร้อยละ15

การปลูกสมุนไพร ท าลูกประคบใช้ฟ้ืนฟูสภาพ  รวมถึงการใช้ศาสตร์

มณีเวช เกิดสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวโดยบูรณาการกับงานผู้สูงอายุ

 งานสุขศึกษา งานIMC งานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและงานท่ีเก่ียวข้อง
8.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร เพ่ือใช้ในการดูแล 13หน่วยบริการ ต.ค65-ก.ย 66 จนท.ผู้รับผิดชอบงาน
จัดการสุขภาพประชาชนได้อย่างเหมาะสมตลอดจนยกระดับความรอบรู้ รับการฟ้ืนฟูความรู้เก่ียวกับ
ด้านสุขภาพ (Health Literacy) งานแพทย์แผนไทย 
 8.1เผยแพร่เอกสาร ส่ือความรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน ทันสมัย เช่นคู่มือชุดความ อย่างน้อย ปีละ 1คร้ัง
ความรู้สุขภาพ ''กัญชาทางการแพทย์แผนไทย "
8.2ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบงาน/บุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการผ่านระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(E -Learning)
9.ส่งเสริมการจัดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 13 หน่วยบริการ ต.ค65-ก.ย 66 รพ.สตทุกแห่ง
/กายภาพบ าบัด ผ่านเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับจัดบริการแพทย์แผนไทย ผ่านเกณฑ์
10.ทบทวนปัญหาระบบส่งต่อ จากรพ.สตไปยังรพช  และบูรณาการการ 13 หน่วยบริการ ต.ค.65-ก.ย66 ผู้รับบริการได้รับการดูแล
การเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการส่งเสริมการดูแล รักษาและการฟ้ืนฟูสภาพ รักษาอย่าง9ต่อเน่ืองและ
ร่างกาย โดยใช้ท่ามณีเวช และการใช้ยาสมุนไพร การนวด อบ ประคบ เป็นระบบ
 เพ่ือลดการใช้ยาท่ีไม่จ าเป็น /ลดความเส่ือมของไต/ลดความทุกข์ทรมาน
11.ติดตามการประเมินตนเองเพ่ือข้ึนทะเบียนในหลักประกัน 13 หน่วยบริการ เมย- รพ.สตทุกแห่งส่งข้อมูล
สุขภาพแห่งชาติผ่านโปรแกรมประเมินหน่วยบริการ ปี 2567 31กค66 ข้ึนทะเบียนฯทันเวลา
12.ประสานหน่วยบริการและด าเนินการ ขอแก้ไขข้ึนทะเบียนหน่วย มิ.ย-ก.ค66
บริการขออุธรณ์)เพ่ือรับงบประมานปี66 จากสปสช.

14 งานสุขศึกษา 1.ประชุมช้ีแจงเป้าหมายงานและแนวทางการด าเนินงาน 13 หน่วยบริการ 20คน/คร้ัง ต.ค65 รพ.สตทุกแห่ง วิจิตร
ในปี 2566สร้างทีมงาน/แกนน าโซนเพ่ือขับเคล่ือนงานสุขศึกษาระดับต าบล ประเมินตนเอง
2.สนับสนุนและติดตามการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 13 หน่วยบริการ 2คร้ัง/ปี ธ.ค65-ก.ค66 รพ.สตผ่านเกณฑ์ระดับ
บริการสุขภาพด้านสุขศึกษา(ลงเวปกองสุขศึกษา ) พัฒนาข้ึนไป
ของรพ.สต.ตามโปรแกรมมาตรฐานงานสุขศึกษา)
ช่วงก่อนด าเนินการ ธ.ค65-มค66
ช่วงหลังด าเนินการ(รวบรวมการประเมินตนเองของรพ.สต.) ต้นกค.66
3.สนับสนุนและติดตามการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน 13 หน่วยบริการ 1คร้ัง/ปี ธ.ค-ก.พ66 ส ารวจพฤติกรรมสุขภาพ
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ชุมชนโดยรพ.สต.ใช้โปรแกรมออนไลน์ เวปไซด์กองสุขศึกษา และความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ทุกหน่วยบริการจากเวปกองสุขศึกษาให้ทันเวลาสสจ.สรุป วัยเรียน วัยท างานi
3.1โปรแกรมส ารวจพฤติกรรมสุขภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย 2กลุ่ม ร้อยละ50 
กลุ่มวัยเรียน อายุ 7-14 ปี จ านวน 50คน (ในร.ร) 13 ร.ร 1คร้ัง/ปี มิย.66
กลุมวัยท างาน (อายุ 15-59ปี)จ านวน 50คน(ในหมู่บ้าน) 13 ร.ร 1คร้ัง/ปี มิย.66
3.2โปรแกรมประเมินหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 1ต าบลผ่านเกณฑ์ดีมาก
3.3โปรแกรมประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ 1ร.รผ่านเกณฑ์ดีมาก

4.เร่งรัด ติดตามข้อมูลผลการประเมินหลังด าเนินงานของ ก.ค66  ทุกแห่งผ่านการประเมิน
ทุกหน่วยบริการจากเวปกองสุขศึกษาให้ทันเวลา(สสจ.สรุป) ตนเองหลังด าเนินการ
5.ประเมินหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพและ ก.ค66  1หมู่บ้าน 1รร ทุก.รพ.สต.
โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ 
6.เตรียมความพร้อมรอรับการประเมินในระดับจังหวัดและเขต ส.ค66 1หมู่บ้าน 1รร ระดับดีมาก

15 งานดูแลผู้พิการ 1.ปรับปรุงข้อมูลคนพิการ
1.1ประชุมช้ีแจง ทบทวนปัญหาเละการด าเนินงาน 13ต าบล 1 คร้ัง ต.ค65 -พย66
จัดท าแผนงาน/โครงการ/การจัดระบบข้อมูล
1.2 อัพเดตข้อมูลคนพิการกับข้อมูล ของ พมจ.ลพบุรีและติดตามทุกหน่วย 13ต าบล 1 คร้ัง ต.ค65 -พ.ย66 ข้อมูลครบถ้วนปัจจุบัน
บริการข้ึนทะเบียนครบทุกคน 13ต าบล 1คร้ัง/ปี ต.ค.65-กย.66 คนพิการได้รับการ
บัตรทอง ท.74 ให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุม ข้ึนทะเบียนบัตรทอง
1.4  พัฒนาผู้ดูแลผู้พิการจากการเย่ียมบ้าน 13 ต าบล 1คร้ัง/ปี ต.ค.65-กย.66 สปสช.ร้อยละ100
1.5  ติดตามเย่ียมผู้พิการ เพ่ือคัดกรอง ADL และโรค 13ต าบล 1 คร้ัง/คน ต.ค 65 มีข้อมูลการคัดกรอง
ท่ีพบบ่อยในคนพิการ ในระบบ Data Center สิทธิพิการ
2.ระบบคัดกรอง
2.1สรุปผลการประเมินผลคัดกรอง ADL ในคนพิการ 13ต าบล 1คร้ัง/ปี ต.ค.65-มค66 คนพิการได้รับการ

คัดกรอง ADL
ร้อยละ100

2.2 สนับสนุน ส่งเสริมการเย่ียมคนพิการในเขต 13ต าบล 1คร้ัง/ปี ต.ค.65- คนพิการได้รับบริการ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ก.ย66 ด้านสาธารณสุข
Intermedia care , Long term care , ตามชุดสิทธิประโยชน์
Palliative care , Home health care อย่างน้อยปีละ1คร้ัง
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังหรือตามความเหมาะสม ตามความเหมาะสม
2.3 ขอสนับสนุนส่ิงของยังชีพหรือของใช้ตามความจ าเป็น 13ต าบล 1คร้ัง/ปี ม.ค.65, คนพิการได้รับการดูแล
จากองค์กรศาสนา มูลนิธิ อปท ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง เม.ย 65
ภาคเอกชน
2.4 สนับสนุนให้คนพิการหรือผู้ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการ 13ต าบล 12คร้ัง ต.ค.65- คนพิการได้รับบริการ
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ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์* ได้รับบริการตามชุด กย66 ตามชุดสิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์ ได้แก่การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ด้านการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพ 
3.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของ 13ต าบล 1 คร้ัง ต.ค.65 กลุ่มเป้าหมาย
ของผู้พิการ การดูแลสุขภาพ การฟ้ืนฟูสภาพกับผู้พิการ -กย.66 ได้รับความรู้ในการดูแลและ
 ผู้ดูแลผู้พิการ ครอบครัว อปท  ภาคีเครือข่ายบูรณาการ ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายผู้พิการ
กับงานท่ีเก่ียวข้อง(งานแพทย์แผนไทย งานกายภาพบ าบัด/ LTC/สุขศึกษา)
4.นิเทศติดตามผล ตามระบบการเย่ียมบ้านผู้พิการ 13ต าบล 1 คร้ัง 1คร้ัง/ปี ผู้พิการได้รับการดูแล
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ มากกว่าร้อยละ 90
5.1การลงข้อมูลใน family folder 
5.2โปรแกรมHSP
5.3โครงการท่ีเก่ียวข้อง 
5.4 smart coc

16 งานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ 1.ปรับปรุงข้อมูลพระสงฆ์
1.1รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ พระสงฆ์ท้ังหมด 13 1 คร้ัง พ.ย64 เกิดความรู้และความเข้าใจ วิจิตร
ได้แก่ จ านวนพระสงฆ์ การคัดกรองสุขภาพต่าง ๆ เพ่ือดู เกิดกิจกรรมการดูแล
แนวโน้มการเกิดโรค และน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมสุขภาพพระ
 ได้แก่ ข้อมูล HDC , Data center 
2.ขับเคล่ือนการด าเนินงานการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ ทุกแห่ง พระสงฆ์สามารถดูแลตนเอง
2.1ติดตามจับคู่ วัด 1 แห่ง : รพ. รพ.สต. 1 แห่ง ท่ีจับคุ่วัดใหม่ และพระสงฆ์อาพาธ
2.2ช้ีแจงจนท.,ประสานวัด/พระสงฆ์ สมัครเข้าอบรมพระคิลานุปัฏฐาก 11วัด/11ร.พส.ต พ.ย65 11รูป/2คร้ัง
 สมัครเข้าอบรมพระคิลานุปัฏฐาก ในปีงบ66
2.3 ติดตามพระสงฆ์ท่ีผ่านการอบรมฯเพ่ือทบทวนปัญหาอุปสรรคในการ 11วัด/11ร.พส.ต พ.ย-ธ.ค65 11รูป/2คร้ัง
เข้าอบรมออนไลน์พระคิลานุปัฏฐากมาปรับใช้ในปี 66
2.4ประสานผู้ดูแลระบบเพ่ือแก้ปัญหาการการอบรมพระสงฆ์ให้รับ
ใบประกาศหลังการอบรมออนไลน์ครบทุกรูป
2.5ติดตามการข้ึนทะเบียนเม่ือจบหลักสูตรออนไลน์( ปื65 อบรมครบและ       2 วัด 1 คร้ัง 16พ.ย.65 2รูป/2คร้ัง
ข้ึนทะเบียนออนไลน์ 2รูป)
2.6ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 13 วัด 1 คร้ัง มิย66-ก.ค66
เพ่ือคัดเลือกวัดส่งเสริมสุขภาพระดับอ าเภอ วัดท่ีผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริม 1 คร้ัง มีวัดส่งเสริมสุขภาพ
2.7ประสานพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมวัดส่งเสริมสุขภาพรับการ สุขภาพ ก.ค.-ส.ค.66 ท่ีผ่านเกณฑ์
สุ่มประเมินระดับอ าเภอจากจังหวัด ปี65 พระสงฆ์ได้รับการ
2.8ส่งเสริมการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เบ้ืองต้นตามชุดสิทธิ คัดกรอง/ตรวจสุขภาพ
ประโยชน์ และคัดกรอง ADL ในพระอายุ 60 ปีข้ึนไป ตามชุดสิทธิประโยชน์
2.9 ติดตามการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ต้านภัยโควิดและพระสงฆ์อาพาธ 13วัด/13ร.พส.ต 1-2คร้ัง/ปี ธ.ค65.-ก.ค.66 พระสงฆ์ทุกรูป

(บูรณาการการงานเย่ียมบ้าน งานแพทย์แผนไทยฯ) ทุกแห่ง มีความรอบรู้และได้รับ
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กลุ่มงานบริการ อ าเภอโคกส าโรง
ผลผลิต/ผลสัมฤทธ์ิ งบประมาณ แหล่ง

ระบุพ้ืนท่ี
ระบุ

เป้าหมาย
(ส่ิงท่ีคาดว่า จะเกิดกับ

กิจกรรมน้ันๆ)
(บาท) งบฯ

รหัสงบฯท่ี งาน กิจกรรม
เป้าหมายด าเนินการ

ระยะ เวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก/รอง

(บูรณาการการงานเย่ียมบ้าน งานแพทย์แผนไทยฯ) การดูแลและฟ้ืนฟูสุขภาพ


