
เงินบ ำรุง กองทนุ
สุขภำพต ำบล

PP อ่ืนๆ 

1 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) เครือข่ายปากพนัง 3,000       
2 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ เครือข่ายปากพนัง 3,000       

1 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ เครือข่ายปากพนัง 12,000
2 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ เครือข่ายปากพนัง 8,000       
3 โครงการพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการพืน้ทีเ่ฉพาะ เครือข่ายปากพนัง

 - โครงการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เครือข่ายปากพนัง
 - โครงการราชทัณฑ์ปันสุข เครือข่ายปากพนัง

โครงการบริหารจัดการก าลังด้านสุขภาพ เครือข่ายปากพนัง 14,450    

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ เครือข่ายปากพนัง 148,000  
xxx xxx xxx 188,450  

9
.........................................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัตริำชกำร .........................................................................ผู้อนุมตัแิผนปฏิบัตริำชกำร
 ( นำงสุดำ ไพศำล ) (นำงกิตตมิำ  แสนลำวัณย)์
วันที ่27 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 วันที ่27  เดอืน ตลุำคม  พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร/์โครงกำร หมำยเหตุ

รวมงบประมำณ หน่ึงแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้ำสิบ บำทถ้วน (xxx บำทถ้วน) 

สรุปแผนปฏิบัตริำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
หน่วยงำนสสอ.ปำกพนัง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

วงเงิน (บำท) /แหล่งงบประมำณกลุ่มงำน/ผู้รับผิดชอบล ำดบั



ยุทธศาสตร์ 1  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกัน โรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็ เลิศ (PP&P Excellence)

1 แผนงานที่ 1 : การพฒันาคุณภาพ
ชีวติคนไทยทกุกลุ่มวยั(ด้านสุขภาพ)

ตรวจพฒันาการเด็ก 0-5 ปตีามช่วง
อายุ 9,18,24,36และ60 เดือน

เพื่อคัดกรองเด็ก 0-5 ปตีามช่วง
อายุที่ก าหนดใหท้ราบถึงพมันา
การของแต่ละบคุคล

ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี
ทั้งหมดตามช่วงอายุที่
ก าหนดมีพฒันาการสมวยั

ร้อยละ 85 3250 คน รพ.สต.ทกุแหง่ 
ตรวจคัดกรอง
พฒันาการ

สสอ.ปากพนัง

2 แผนงานที่ 2 : การพฒันาคุณภาพ
ชีวติระดับอ าเภอ

ประชุม คณะกรรมการ พชอ. เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน
พฒันาคุณภาพชีวติ

อ าเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการพฒันาคุณภาพ
ชีวติที่มีคุณภาพ

6 คร้ัง/ปี ประชุม พชอ.ทกุ 
2 เดือน

สสอ.ปากพนัง

3 แผนงานที่ 3 : การปอ้งกันควบคุม
โรคและลดปจัจัยด้านสุขภาพ

โครงการปอ้งกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อปอ้งกันการเกิดโรคระบาด
ในพื้นที่

อัตราปว่ยด้วยโรคไข้เลือดออก 79 ต่อ
แสน

ประชากร

จัดต้ังทมีสอบสวน
โรคเคล่ือนที่ 
(SRRT) ทกุต าบล

สสอ.ปากพนัง

4 โครงการปอ้งกันโรคความดันโลหติสูง
และเบาหวาน

เพื่อลดอัตราปว่ยด้วยโรคไม่ติดต่อ อัตราการติดตามกลุ่มสงสัย
ปว่ยด้วยโรค

ติดตามกลุ่มสงสัย
ปว่ย

สสอ.ปากพนัง

เบาหวาน มากกวา่ 
ร้อยละ 60

ความดันโลหติสูง มากกวา่ 
ร้อยละ 70

5 แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะติดเชื้อ เพื่อลดปจัจัยเส่ียงการติดเชื้อ ทกุ รพ.สต. ด าเนินงาน
จัดการขยะติดเชื้อ

100 20 การขนส่งขยะติด
เชื้อโดย รพ.แม่

ข่าย

สสอ.ปากพนัง

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั อัตราล าดับ แผนงาน โครงการ/ กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์
เปา้หมาย
(จ านวน)

วธิดี าเนินการ



ยุทธศาสตร์ 2  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

1 แผนงานที่ 1 : การพฒันาระบบ
การแพทย์ปฐมภมูิ

เปดิบริการคลีนิคหมอครอบครัว เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการแล 
จาก อสม.หมอประจ าบา้น

ร้อยละของผู้ปว่ย
กลุ่มเปา้หมายได้รับการดูแล
จาก อสม.หมอประจ าบา้นมี
คุณภาพชีวติที่ดี

ร้อยละ 75 71200 คน จัดท าค าส่ัง
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ

สสอ.ปากพนัง

2 แผนงานที่ 2 : การพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ(Service Plan)

การรักษาผู้ปว่ยวณัโรครายใหม่ เพื่อค้นหาผู้ปว่ยรายใหม่และการ
รักษาอย่างเปน็ระบบ

ร้อยละความครอบคลุมการ
รักษาผู้ปว่ยวณัโรครายใหม่
และกลับเปน็ซ้ า

ร้อยละ 90 รักษาผู้ปว่ยระบบ
 DOT

สสอ.ปากพนัง

3 โครงการพฒันาระบบบริการ 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการดูแล
ด้วยการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือกมากขึ้น

ผู้ปว่ยนอกได้รับบริการตรวจ
 วนิิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

ร้อยละ 
20.5

จัดบริการแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก 
ใน รพ.สต.

สสอ.ปากพนัง

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับ แผนงาน โครงการ/ กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั อัตรา
เปา้หมาย
(จ านวน)

วธิดี าเนินการ ผู้รับผิดชอบ



ยุทธศาสตร์ 3  บคุลากรเปน็เลิศ (People  Excellence)

1 แผนงานที่ 1 : การบริหารจัดการ
ก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการบริหารจัดการก าลังด้านสุขภาพ เพื่อบริหารจัดการบคุลากรด้าน
สุขภาพใหส้อดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่

จนท.รพ.สต.ละ ไม่น้อยกวา่ 
2 คน

25 แหง่ จัดท าค าส่ังให้
ปฏบิติัหน้าที่

สสอ.ปากพนัง

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ แผนงาน โครงการ/ กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั อัตรา
เปา้หมาย
(จ านวน)

วธิดี าเนินการ ผู้รับผิดชอบ



ยุทธศาสตร์ 4   บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Govermance  Excellence)

1 แผนงานที่ 1 : การพฒันาระบบธรร
มาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส เพื่อประเมินองค์กรด้านคุณธรรม สสอ.ประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ 1 แหง่ ประเมิน ITA สสอ.ปากพนัง

โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพ เพื่อพฒันาระบบบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
 ตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว

25 แหง่ จัดท าค าส่ัง
ประเมิน รพ.สต.
ติดดาว

สสอ.ปากพนัง

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ แผนงาน โครงการ/ กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั อัตรา
เปา้หมาย
(จ านวน)

วธิดี าเนินการ ผู้รับผิดชอบ



.



ยุทธศาสตร์ 1  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกัน โรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็ เลิศ (PP&P Excellence แหล่งงบประมาณ งบด าเนินงานเครือข่าย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 ประชุมพฒันาศักยภาพคณะกรรมการ
พฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ(พชอ.)

เพื่อให ้คณะกรรมการ
พฒันาคุณภาพชีวติระดับ
อ าเภอ ได้ก าหนดแนวทาง
พฒันาคุณภาพชีวติของ
ประชาชน

21 คน พย.64 - กย.65 3000 750 750 750 750 สสอ.ปากพนัง

                             

                          ............................................. ผู้เสนอแผนปฏบิติัราชการ

( นางสุดา  ไพศาล)

แผนปฏบิตัิราชการของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนงานที่ 2 : การพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ  โครงการการพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ (พชอ.)
กลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) โครงการที่ .................................................................ตัวชี้วดั ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพฒันาคุณภาพชีวติที่ มีคุณภาพ ร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบนายกรณัฐ ชูเนตร  หน่วยงานสสอ.ปากพนัง

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/
จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่
วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

วนัที่ 27 เดือน ธนัวาคม พ.ศ 2564



ยุทธศาสตร์ 1  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกัน โรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็ เลิศ (PP&P Excellence แหล่งงบประมาณ งบด าเนินงานเครือข่าย

แผนงานที่ 3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลด ปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ  โครงการพฒันาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 การปอ้งกันและควบคุมโรค COVID - 19 เพื่อปอ้งกันและควบคุมโรค 
COVID -19

 - ประชุมคณะกรรมการ EOC 21 คน พย.64 - กย.65 3000 750 750 750 750 สสอ.ปากพนัง

                             

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

วนัที่ 27   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

                          ............................................. ผู้เสนอแผนปฏบิติัราชการ
( นางสุดา  ไพศาล)

แผนปฏบิตัิราชการของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวดั ร้อยละ 75
ผู้รับผิดชอบนางสุดา ไพศาล..หน่วยงาน สสอ.ปากพนัง

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/
จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่
วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 
(บาท)



.

.



ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence) แหล่งงบประมาณ งบด าเนินงานเครือข่าย
แผนงานที่ 1 : การพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ
ตัวชี้วดั : ร้อยละหน่วยบริการปฐมภมูิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิที่เปดิด าเนินการในพื้นที่  ร้อยละ 33
ผู้รับผิดชอบนายกรณัฐ ชูเนตร.หน่วยงาน สสอ.ปากพนัง

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/
จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่
วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 
(บาท)

งบประมาณ
รายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 การประเมินพฒันา รพสต.ติดดาว เพื่อลดอัตราการเสียชีวติ
และสูญเสียอวยัวะใน
ระหวา่งการช่วยฟื้นคืนชีพ
และการส่งต่อ

กิจกรรมที่ 1 การออกประเมิน รพสต.
ติดดาว

20 แหง่ ตค64 - สค.65 4000 4000 2000

 - ค่าพาหนะในการเดินทาง

                             

แผนปฏบิตัิราชการของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

                          ............................................. ผู้เสนอแผนปฏบิติัราชการ
(นางสุดา  ไพศาล)

วนัที่ 27เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence) แหล่งงบประมาณ งบด าเนินงานเครือข่าย

แผนงานที่ 3 : การพฒันาระบบบริการการแพทย์  โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ตัวชี้วดั : ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 26
ผู้รับผิดชอบนายกรณัฐ  ชูเนตร.หน่วยงาน สสอ.ปากพนัง

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/
จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่
วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 
(บาท)

งบประมาณ
รายไตรมาส 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 การอบรมระบบการแพทย์ฉุกเฉินและ
การส่งต่อครบวงจร

เพื่อลดอัตราการเสียชีวติ
และสูญเสียอวยัวะใน
ระหวา่งการช่วยฟื้นคืนชีพ
และการส่งต่อ

รพ.ปากพนัง
    สสอ.
ปากพนัง

กิจกรรมที่ 1 การอบรมแกนน าระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ

50 คน ตค64 - กย.65 8,000 8,000

 - ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อๆละ 100 
บาท

50 คน 5,000 5,000

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อๆ
ละ 30 บาท

50 คน 3,000 3,000

                             

แผนปฏบิตัิราชการของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

                          ............................................. ผู้เสนอแผนปฏบิติัราชการ
(นางสุดา  ไพศาล)

วนัที่ 27  เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence) แหล่งงบประมาณ งบด าเนินงานเครือข่าย

แผนงานที่ 4 : การพฒันาตามโครงการพระราชด า โครงการพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการพื้นที่เฉพาะ ริโครงการเฉลิมพระเกียรติและ พื้นที่เฉพาะ 
ตัวชี้วดั : 
ผู้รับผิดชอบนายกรณัฐ ชูเนตรหน่วยงาน สสอ.ปากพนัง

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/
จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่
วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 
(บาท)

งบประมาณ
รายไตรมาส 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการปอ้งกันและควบคุมโรค
หนอนพยาธใินนักเรียนโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห์

เพื่อใหน้ักเรียนในโรงเรียน
ราชประชานุเคราะหไ์ด้รับ
การตรวจหาไข่พยาธิ

นายกรณัฐ ชู
เนตร

กิจกรรมที่ 1 การตรวจหาไข่พยาธใิน
นักเรียน

130 คน ตค64 - กย.65

กิจกรรมที่  การจ่ายยา 
ALBENDAZOLE

260 เม็ด

                             

                          ............................................. ผู้เสนอแผนปฏบิติัราชการ

แผนปฏบิตัิราชการของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

(นางสุดา  ไพศาล)
วนัที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence) แหล่งงบประมาณ งบด าเนินงานเครือข่าย

แผนงานที่ 4 : การพฒันาตามโครงการพระราชด า โครงการพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการพื้นที่เฉพาะ ริโครงการเฉลิมพระเกียรติและ พื้นที่เฉพาะ 
ตัวชี้วดั : 
ผู้รับผิดชอบ.........................................................................................โทรศัพท ์........................................หน่วยงาน เครือข่ายปากพนังนางสาวเวธติา ช่วยชุม

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/
จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่
วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 
(บาท)

งบประมาณ
รายไตรมาส 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการราชทณัฑ์ปนัสุข เพื่อใหผู้้ต้องขัง ได้รับการ
ตรวจ วนิิจฉัย ที่ถูกต้อง

น.สเวธติา 
ช่วยชุม

กิจกรรมที่ 1 การตรวจรักษาพยาบาล
เบื้องต้นในเรือนจ า

900 คน ตค64 - กย.65

                             วนัที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

แผนปฏบิตัิราชการของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

                          ............................................. ผู้เสนอแผนปฏบิติัราชการ
(นางสุดา  ไพศาล)



ยุทธศาสตร์ที่ 3 บคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence) Excellence) แหล่งงบประมาณ งบด าเนินงานเครือข่าย

แผนงานที่ 1 : การพฒันาระบบบริหารจัดการก าลังด้านสุขภาพ  โครงการบริหารจัดการก าลังด้านสุขภาพ  ลังคนด้านสุขภาพ
ตัวชี้วดั : 
ผู้รับผิดชอบนางสาวเวธติา ช่วยชุมหน่วยงาน สสอ.ปากพนัง

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/
จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่
วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 
(บาท)

งบประมาณ
รายไตรมาส 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการประชุมชี้แจงผู้บริหาร
สถานศึกษางานสาธารณสุขในโรงเรียน

เพื่อใหผู้้บริหารรับทราบงาน
สาธารณสุข ที่ต้อง
ด าเนินการในสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 1ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 85 คน มค65 - มิย65                 14,450         14,450

 - ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อๆละ 100 
บาท

85 คน                  8,500           8,500

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท

85 คน                  5,950           5,950

                             

แผนปฏบิตัิราชการของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

                          ............................................. ผู้เสนอแผนปฏบิติัราชการ
( นางสุดา ไพศาล)

วนัที่ .27  เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารเปน็เลิศด้วยธรร มาภบิาล (Governance Excellence) แหล่งงบประมาณ งบด าเนินงานเครือข่าย
แผนงานที่ 1 : การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบนางสุดา ไพศาลหน่วยงาน สสอ.ปากพนัง

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/
จ านวน

ระยะเวลา (ต้ังแต่
วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 
(บาท)

งบประมาณ
รายไตรมาส 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทบทวน
แผนกลยุทธ

เพื่อใหผู้้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
ได้รับรู้แผนกลยุทธและมี
แนวทางการท างานร่วมกัน
ทกุระดับ

50 คน 148000 148000

 - ค่าอาหารกลางวนั 2 มื้อๆละ 230 
บาท

50 23000 23000

 - ค่าอาหารเย็น 1 มื้อๆละ 300 บาท 50 15000 15000
 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 มื้อๆ
ละ 50 บาท

50 10000 10000

 - ค่าพาหนะในการเดินทาง 50 75000 75000
 - ค่าที่พกั คนละ 500 บาท 50 25000 25000

                          ............................................. ผู้เสนอแผนปฏบิติัราชการ
(นางสุดา  ไพศาล)

วนัที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

แผนปฏบิตัิราชการของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565



.



ยุทธศาสตร์ 1  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกัน โรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็ เลิศ (PP&P Excellence)

ผลการด าเนินการ
ตามแผนงานโครงการ

1 แผนงานที่ 1 : การ
พฒันาคุณภาพชีวติคน
ไทยทกุกลุ่มวยั(ด้าน
สุขภาพ)

ตรวจพฒันาการเด็ก 0-5 ปี
ตามช่วงอายุ 9,18,24,36
และ60 เดือน

เพื่อคัดกรองเด็ก 0-5 ปตีาม
ช่วงอายุที่ก าหนดใหท้ราบ
ถึงพมันาการของแต่ละบคุคล

ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี
ทั้งหมดตามช่วงอายุที่
ก าหนดมีพฒันาการสมวยั

ร้อยละ 85 3250 คน เด็ก 0-5 ปทีั้งหมดตาม
ช่วงอายุที่ก าหนดมี
พฒันาการสมวยัอยู่

ระหวา่งการประเมินผล

รพ.สต.ทกุแหง่ 
ตรวจคัดกรอง
พฒันาการ

สสอ.ปากพนัง

2 แผนงานที่ 2 : การ
พฒันาคุณภาพชีวติ
ระดับอ าเภอ

ประชุม คณะกรรมการ พชอ. เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน
พฒันาคุณภาพชีวติ

อ าเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการพฒันาคุณภาพ
ชีวติที่มีคุณภาพ

6 คร้ัง/ปี อ าเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการพฒันา

คุณภาพชีวติที่มีคุณภาพ

ประชุม พชอ.ทกุ
 2 เดือน

สสอ.ปากพนัง

3 แผนงานที่ 3 : การ
ปอ้งกันควบคุมโรคและ
ลดปจัจัยด้านสุขภาพ

โครงการปอ้งกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

เพื่อปอ้งกันการเกิดโรคระบาด
ในพื้นที่

อัตราปว่ยด้วยโรค
ไข้เลือดออก

79 ต่อแสน
ประชากร

อัตราปว่ยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 0.ต่อแสน

ประชากร

จัดต้ังทมี
สอบสวนโรค
เคล่ือนที่ (SRRT)
 ทกุต าบล

สสอ.ปากพนัง

4 โครงการปอ้งกันโรคความ
ดันโลหติสูงและเบาหวาน

เพื่อลดอัตราปว่ยด้วยโรคไม่ติดต่ออัตราการติดตามกลุ่มสงสัย
ปว่ยด้วยโรค

ติดตามกลุ่ม
สงสัยปว่ย

สสอ.ปากพนัง

เบาหวาน > ร้อยละ 60 ร้อยละ 55

ความดันโลหติสูง > ร้อยละ 70 ร้อยละ 62

5 แผนงานที่ 4 : การ
บริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะติดเชื้อ เพื่อลดปจัจัยเส่ียงการติดเชื้อ ทกุ รพ.สต. ด าเนินงาน
จัดการขยะติดเชื้อ

100 20 ทกุ รพ.สต. ด าเนินงาน
จัดการขยะติดเชื้อ 100

 %

การขนส่งขยะ
ติดเชื้อโดย รพ.

แม่ข่าย

สสอ.ปากพนัง

แบบรายงานการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิติัราชการประจ าปพี.ศ.2565 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั อัตราล าดับ แผนงาน
เปา้หมาย
(จ านวน)

วธิดี าเนินการ

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 (ไตรมาส3)

โครงการ/ กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์



ยุทธศาสตร์ 2  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

ผลการด าเนินการ
ตามแผนงานโครงการ

1 แผนงานที่ 1 : การ
พฒันาระบบการแพทย์
ปฐมภมูิ

เปดิบริการคลีนิคหมอ
ครอบครัว

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการแล 
จาก อสม.หมอประจ าบา้น

ร้อยละของผู้ปว่ย
กลุ่มเปา้หมายได้รับการ
ดูแลจาก อสม.หมอประจ า
บา้นมีคุณภาพชีวติที่ดี

ร้อยละ 75 71200 คน ผู้ปว่ยกลุ่มเปา้หมาย
ได้รับการดูแลจาก อส
ม.หมอประจ าบา้นมี

คุณภาพชีวติที่ดีร้อยละ 
66

จัดท าค าส่ัง
แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ

สสอ.ปากพนัง

2 แผนงานที่ 2 : การ
พฒันาระบบบริการ
สุขภาพ(Service Plan)

การรักษาผู้ปว่ยวณัโรคราย
ใหม่

เพื่อค้นหาผู้ปว่ยรายใหม่และ
การรักษาอย่างเปน็ระบบ

ร้อยละความครอบคลุมการ
รักษาผู้ปว่ยวณัโรครายใหม่
และกลับเปน็ซ้ า

ร้อยละ 90 ความครอบคลุมการ
รักษาผู้ปว่ยวณัโรคราย
ใหม่และกลับเปน็ซ้ า

ร้อยละ 75

รักษาผู้ปว่ย
ระบบ DOT

สสอ.ปากพนัง

3 โครงการพฒันาระบบบริการ
 การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการ
ดูแลด้วยการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือกมากขึ้น

ผู้ปว่ยนอกได้รับบริการตรวจ
 วนิิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

ร้อยละ 20.5 ผู้ปว่ยนอกได้รับบริการ
ตรวจ วนิิจฉัยโรค ด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผน

ไทยและแพทย์ทางเลือก
ร้อยละ 24.05

จัดบริการแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก 
ใน รพ.สต.

สสอ.ปากพนัง

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ แผนงาน วธิดี าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั อัตรา
เปา้หมาย
(จ านวน)



ยุทธศาสตร์ 3  บคุลากรเปน็เลิศ (People  Excellence)

ผลการด าเนินการ
ตามแผนงานโครงการ

1 แผนงานที่ 1 : การ
บริหารจัดการก าลังคน
ด้านสุขภาพ

โครงการบริหารจัดการ
ก าลังด้านสุขภาพ

เพื่อบริหารจัดการบคุลากร
ด้านสุขภาพใหส้อดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่

จนท.รพ.สต.ละ ไม่น้อยกวา่
 2 คน

25 แหง่ รพ.สต.ทกุแหง่มีจนท.
รพ.สต.ละ ไม่น้อยกวา่ 

2 คน

จัดท าค าส่ังให้
ปฏบิติัหน้าที่

สสอ.ปากพนัง

ยุทธศาสตร์ 4   บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Govermance  Excellence)

ผลการด าเนินการ
ตามแผนงานโครงการ

1 แผนงานที่ 1 : การ
พฒันาระบบธรรมาภิ
บาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใส

เพื่อประเมินองค์กรด้าน
คุณธรรม

สสอ.ประเมิน ITA ผ่าน
เกณฑ์

1 แหง่ สสอ.ประเมิน ITA รอ
ผลการประเมินไตรมาส

 1

ประเมิน ITA สสอ.ปากพนัง

โครงการพฒันาองค์กร
คุณภาพ

เพื่อพฒันาระบบบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ตามมาตรฐาน รพ.สต.
ติดดาว

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว

25 แหง่ ไม่ได้ด าเนินการประเมิน
 เนื่องจากติด

สถานการณ์ โควดิ -19 
ระบาด

จัดท าค าส่ัง
ประเมิน รพ.
สต.ติดดาว

สสอ.ปากพนัง

ลงชื่อ                                       ผู้จัดท ารายงาน ลงชื่อ                                             ผู้ก ากับติดตาม
         (นางสุดา  ไพศาล)         (นางกิตติมา  แสนลาวัณย์)
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564

ล าดับ แผนงาน โครงการ/ กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ แผนงาน โครงการ/ กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั อัตรา
เปา้หมาย
(จ านวน)

วธิดี าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

อัตรา
เปา้หมาย
(จ านวน)

วธิดี าเนินการ
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