แผนปฏิบัติราชการดานสุขภาพ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว

สรุปรายละเอียดงบประมาณ ตามแผนปฏิบตั ิราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวม

ปกติ/ประจํา

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร

จํานวนแผนงาน
/โครงการ

แหลงงบประมาณ
เงินบํารุง
เงิน
งบประมาณ สสอ.วังน้ําเย็น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางระบบสุขภาพเพื่อประชาชนที่ทุกคนเปนเจาของ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมสุขภาพคนไทยทุกกลุมวัย ปงบประมาณ 2565
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานหมูบานไอโอดีน อ.วังน้ําเย็น

สสจ.สก.
(สป.สธ.)

สสจ.สระแกว

รวมงบประมาณ

288,400
/

149,240
4,650

149,240
4,650

1.2 ประชุมคณะทํางาน MCH Board ระดับอําเภอ

/

5,850

5,850

1.3 ประชุม NCD Board ในอําเภอวังน้ําเย็น

/

6,720

6,720

1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียนดานการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคโควิด-19

/

15,800

15,800

1.5 ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือขายทันตสาธารณสุขดานการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคโควิด-19
ในคลิ
นิกทันมตกรรม
1.6 ประชุ
พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ดานการตรวจมะเร็งทุกชนิด

/

8,480

8,480

/

9,200

9,200

1.7 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายการดําเนินงานไมลืม ไมลม ไมซมึ เศรา กินขาวอรอย ในชมรมผูสูงอายุ

/

14,700

14,700

1.8 นิเทศ/ติดตามผลการดําเนินงานชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs

/

12,790

12,790

1.9 ประชุมวางแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดบริการคลินิกผูสูงอายุการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะกลาง(IMC) และการ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว (LTC)ในหนวยบริการและชุมชน

/

12,000

12,000

1.10 ประเมินติดตามสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรฐาน ประจําป 2565
1.11 ออกติดตามรานคา รานอาหาร ใหปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชว'เทศกาลปใหม/สงกรานต ประจําป 2565

/
/

3,840
16,800

3,840
16,800

1.12 ประกวดชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs

/

22,210

22,210

1.13 อบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในการใชชุดทดสอบสารปนเปอนในอาหาร และเครื่องสําอางค

/

16,200

16,200

สรุปรายละเอียดงบประมาณ ตามแผนปฏิบตั ิราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. โครงการ บูรณาการระบบการบําบัดรักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยยาเสพติด อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ป
2565
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานในการพัฒนาการดําเนินงานยาเสพติดของอําเภอวังน้ําเย็น พบยส. ( 2
ครั้ง/ป )
2.2 บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ ผูติดยาเสพติดดวยระบบสมัครใจ ใน รพ.สต./สอ.
2.3 ติดตามผูผานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพตามเกณฑ
2.4 ติดตามบันทึกและตรวจสอบคุณภาพขอมูลในระบบ บสต.
2.5 ประชุมประชาคมหมูบานในการดําเนินงานบําบัดฟนฟูผูปวยยาเสพติดโดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง (CBTx)

รวม

ปกติ/ประจํา

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร

จํานวนแผนงาน
/โครงการ

แหลงงบประมาณ
เงินบํารุง
เงิน
งบประมาณ สสอ.วังน้ําเย็น

สสจ.สระแกว

รวมงบประมาณ

139,160

139,160

/

15,600

15,600

/
/
/
/

81,990
29,470
7,100
5,000

81,990
29,470
7,100
5,000
100,800

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเปนเลิศผสมผสานการแพทยแผนไทย
3. โครงการยกระดับและพัฒนาหนวยบริการระดับปฐมภูมิใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ป 2565
3.1 ประชุมถายทอดแนวทางและวางแผนการดําเนินงาน รพ.สต.ติดดาว สูการปฏิบัติ
3.2 นิเทศเยี่ยมเสริมพลังและกํากับติดตามพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน รพ.สต.ติดดาว
3.3 รับการตรวจ/นิเทศ/เยี่ยมเสริมพลังจากหนวยงานภายนอกและ สสจ.สระแกว
3.4 คัดกรองเบาหวานเขาจอประสาทตาในอําเภอวังน้ําเย็น
3.5 แพทยแผนไทยเคลื่อนที่ระดับอําเภอ
3.6 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่แพทยแผนไทยและหมอพื้นบาน ดานการใชสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน
3.7 นิเทศ/ติดตาม ผลการดําเนินงานคลินิกกัญชา
3.8 ประชุมพัฒนาการดําเนินงาน Healthy Workplace และ Green & Clean
3.9 ประเมินสถานบริการสาธารณสุข ในการดําเนินงานHealthy Workplace และ Green & Clean
3.10 ประชุมสรุปผลติดตามการดําเนินงาน Healthy Workplace และ Green & Clean

สสจ.สก.
(สป.สธ.)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

100,800
6,000
9,000
19,200
19,800
5,000
2,000
4,800
19,300
3,100
12,600

100,800
6,000
9,000
19,200
19,800
5,000
2,000
4,800
19,300
3,100
12,600

สรุปรายละเอียดงบประมาณ ตามแผนปฏิบตั ิราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวม

ปกติ/ประจํา

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร

จํานวนแผนงาน
/โครงการ

แหลงงบประมาณ
เงินบํารุง
เงิน
งบประมาณ สสอ.วังน้ําเย็น

สสจ.สก.
(สป.สธ.)

สสจ.สระแกว

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
4. โครงการ พัฒนาการศักยภาพภาคีเครือขายสุขภาพในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในชุมชน อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ป 2565
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดําเนินงานควบคุมภายใน
4.2 มหกรรมประกวดคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับอําเภอ ป ๒๕๖๕
4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตัวแทนประกวดคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับจังหวัด ป ๒๕๖๕
4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพ
4.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุข และ อสม.ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานอาสาสมัครประจํา
4.6 ประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ (พชอ) อําเภอวังน้ําเย็น
4.7 ประชุมสรางเสริมความรูเขาใจและวางแผนการดําเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ ตาม
ประเด็นปญหา
4.8 ประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานและติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล
(พชต.)
4.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ ระดับหมูบาน/ชุมชน
4.10 อบรมพัฒนาศักยภาพการบันทึกขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพสําหรับเจาหนาที่ในสถานบริการสุขภาพ
(2 ครั้งประเมิ
/ป) นติดตามผลการปฏิบัติราชการดานสุขภาพอําเภอวังน้ําเย็น ป 2564 (2 ครั้ง/ป)
4.11
4.12 อบรมการใชโปรแกรม Hos Office เพื่อจัดทําฐานขอมูลของ รพ.สต.

207,260
133,060
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

95,000

207,260

10,000
25,600

8,800
30,400
12,400
20,200
5,460
23,400
31,140

8,800
30,400
12,400
20,200
20,200

34,400
25,000
10,400
18,000
12,660

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการการสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภาพ
5. โครงการสรางความตระหนักเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการตอบโตภาวะฉุกเฉินเฝาระวังโรคติดตอ และภัยสุขภาพ อําเภอ
วังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ป 2565

รวมงบประมาณ

181,800

34,400
10,400
18,000
12,660
271,800
181,800

สรุปรายละเอียดงบประมาณ ตามแผนปฏิบตั ิราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

5.1 ประชุมเจาหนาที่และพี่เลี้ยงกํากับการกินยาวัณโรค DOT พรอมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานคัดกรองกลุมเปาหมายวัณโรค

รวม

ยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ปกติ/ประจํา

จํานวนแผนงาน
/โครงการ

/

5.2 ประชุม war room ซอมแผนเพื่อรองรับการระบาดของโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่
5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT/CDCU ใหมีความพรอมรับมือโรคระบาด และภัยสุขภาพ พรอมทั้งถอดบท
เรียนการระบาดของโรคที่พบในพื้นที่
5.4 รณรงคประชาสัมพันธความรูและวิธีปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
5.5 อบรมหลักสูตรเพื่อเอาชีวิตรอดและการชวยฟนคืนชีพ CPR ระดับอําเภอ
5.6 ประเมินดัชนีลูกน้ํายุงลายดวยการลุมไขวรายตําบล
5.7 รณรงคประชาสัมพันธความรูและวิธีปองกันโรคไขเลือดออก (dengue hemorrhagic fever) อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
5.8 ประชุมภาคีเครือขายการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน RTI ระดับอําเภอ
5.9 อบรมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานพนสารเคมีกําจัดยุงลายในพื้นที่
6. โครงการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพที่มากับแรงงานตางดาวในพื้นที่ของอําเภอวังน้ําเย็น
6.1 ออกสํารวจขอมูลโรคและภัยสุขภาพที่มากับแรงงานตางดาวในพื้นที่ของอําเภอวังน้ําเย็น

/
/
/
/
/
/

/
/

/

แหลงงบประมาณ
เงินบํารุง
เงิน
งบประมาณ สสอ.วังน้ําเย็น

สสจ.สระแกว

รวมงบประมาณ

10,400

10,400

23,700
12,900

23,700
12,900

24,200
27,400
26,400
15,000
6,800
35,000
90,000
90,000

24,200
27,400
26,400
15,000
6,800
35,000
90,000
90,000

139,160 185,000

868,260

/

รวม 16 35 51

สสจ.สก.
(สป.สธ.)

564,900

รวมงบประมาณมั้งสิน 868,260 บาท ( แปดแสนหกหมื่นแปดพันสองรอยหกสิบบาทถวน )
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอแผน
( นางสาวโสภณา หันธยุง )
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบแผน
( นายคํารณ สมยา )
ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น

ลงชื่อ..............................................ผูเห็นชอบแผน
( นายวัฒนพล จิติลาภะ )
ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังน้ําเย็น

แผนปฏิบตั ริ าชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางระบบสุขภาพเพื่อประชาชนที่ทุกคนเปนเจาของ
กลยุทธที่ 1 สรางความรวมมือโดยใชกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานดูแลสุขภาพทุกกลุมวัยโดยเนนการสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและการจัดการสิ่งแวดลอมที่เปนภัยสุขภาพ
2. โครงการ บูรณาการระบบการบําบัดรักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยยาเสพติด อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ป 2565

รวมเปนเงิน

2.2 บําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพผูเสพ ผูติดยาเสพ
ติดดวยระบบสมัครใจ ใน รพ.
สต./สอ.

ผูเสพผูติดยาเสพ
ติดในอําเภอวังน้ํา
เย็นไดรับบริการ
บําบัดรักษาตาม
มาตรฐานดวย
ระบบสมัครใจ
จํานวน 32 ครั้ง
ใน 4 เดือน

1.ผูเสพผูติดยาเสพ
ติดเขารับการบําบัด
ดวยระบบสมัครใจ
ครบตามเกณฑ
มาตรฐานการบําบัด
32 ครั้ง ใน 4 เดือน
2.รอยละ 70 อัตราคง
อยูในระบบ
บําบัดรักษา
(retention rate of
After Care phase)

1.ผูเสพ/ผูติด
ยาเสพติดใน
ระบบสมัครใจ
ในเขตอําเภอ
วังน้ําเย็น
จํานวน 43 คน
2.ครอบครัว
ผูเขาบําบัด
จํานวน 43 คน

1. คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูบําบัด
ในระบบสมัครใจ จํานวน 43 คนๆ ละ 24
มื้อๆละ 30 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูบําบัด
ในระบบสมัครใจและครอบครัว จํานวน 86
คนๆละ 6 มื้อๆละ 30 บาท
3. คาจางเหมาจัดทําคูมือบําบัดฯ จํานวน 43
เลมๆละ 100 บาท
4. คาวัสดุสํานักงาน ในการจัดบริการบําบัด
ผูปวยและครอบครัว จํานวน 43 คนๆละ 32
ครั้ง

ต.ค.64
ก.ย.65

2,400

7,800

ก.พ.65
และ
มิ.ย.65

นส.โสภณา หันธยุง
สสอ.วังน้ําเย็น

3.คาสมมนาคุณวิทยากร 1 คนๆละ 6
ชม.ๆละ 600 บาท จํานวน 2 ครั้ง
4.คาถายเอกสารประกอบการประชุมและ
แนวทางดําเนินงาน จํานวน 20 ชุดๆละ 80
บาท ( 2ครั้ง)

2,800

ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
(ว ด ป) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7,200
3,200
15,600
30,960

15,480

4,300
4,300

นส.โสภณา หันธยุง
สสอ.วังน้ําเย็น

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 20
คนๆละ 4 มื้อๆละ 30 บาท

จํานวน

แหลงงบ

7,800

งบประมาณ
รายละเอียด
1. คาอาหารกลางวัน จํานวน 20 คนๆละ
2 มื้อๆละ 70 บาท

3,870
3,870
3,870
3,870
16,770
26,520
3,870
3,870
3,870
3,870
3,870
3,870

ผูปฏิบัติงาน
ยาเสพติดไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพในการ
ดําเนินงาน 2
ครั้ง/ป

กลุมเปาหมาย/
จํานวน
รอยละ 90 ของ
ผูปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงานยาเสพติด
ยาเสพติด
ไดรับการพัฒนา
รพ.สต./สอ./
ศักยภาพและมีแนว
สสอ./รพ.
ทางดําเนินงานบําบัด
รวม 20 คน
รักษายาเสพติด
ตัวชี้วัดคาเปาหมาย

สป.สธ.

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานในการพัฒนาการ
ดําเนินงานยาเสพติดของ
อําเภอวังน้ําเย็น พบยส.( 2
ครั้ง/ป )

ผลผลิต

สป.สธ.

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

แผนปฏิบตั ริ าชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางระบบสุขภาพเพื่อประชาชนที่ทุกคนเปนเจาของ
กลยุทธที่ 1 สรางความรวมมือโดยใชกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานดูแลสุขภาพทุกกลุมวัยโดยเนนการสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและการจัดการสิ่งแวดลอมที่เปนภัยสุขภาพ
2. โครงการ บูรณาการระบบการบําบัดรักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยยาเสพติด อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ป 2565
2.2 บําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพผูเสพ ผูติดยาเสพ
ติดดวยระบบสมัครใจ ใน รพ.
สต./สอ. (ตอ)

งบประมาณ
รายละเอียด
5. คาวัสดุงานบานงานครัว ในการจัดบริการ
บําบัดผูปวยและครอบครัวบําบัดฯ จํานวน
43 คนๆละ 32 ครั้ง
6. คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
6.1 ชุดตรวจยาบา สําหรับผูเขารับการ
บําบัดจํานวน 690 ชุดๆละ 16 บาท
(ผูบําบัด 43 คน ตรวจคนละ 16 ครั้ง)
6.2. ชุดตรวจกัญชา สําหรับผูเขารับการ
บําบัด จํานวน 430 ชุดๆละ 27 บาท
(ผูบําบัด 43 คน สุมตรวจคนละ 10 ครั้ง)
รวมเปนเงิน

2.3 ติดตามผูผานการ
บําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพตามเกณฑ

ผูผานการบําบัด
ไดรับการติดตาม
ดูแลหลังผานการ
บําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพยา
เสพติด โดย
เจาหนาที่และ
เครือขายชุมชน
จํานวน 7 ครั้ง/
คน/ป

1. รอยละ 80ของ
ผูผานการบําบัดได
รับการติดตาม ดูแล
ชวยเหลือตอเนื่อง 7
ครั้ง/คน ใน 1 ป
2.รอยละ 60 ของผูเสพ
ผูติดหยุดเสพตอเนื่อง
3 เดือน หลังจําหนาย
จากการบําบัดรักษาตาม
เกณฑกําหนด

ผูเสพ/ผูติดยา
เสพติดใน
ระบบสมัครใจ
ในเขตอําเภอ
วังน้ําเย็น
จํานวน 9 คน

1.คาตอบแทนเจาหนาที่สาธารณสุขในการ
ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการในการติดตามผู
ผานการบําบัด จํานวน 9 คนๆละ 7 วันๆละ
420 บาท
2. คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย ในการ
ติดตามผูผานการบําบัด
2.1 ชุดตรวจยาบา จํานวน 70 ชุดๆละ 16
บาท (ผูผานการบําบัด 10 คน ตรวจคนละ 7 ครั้ง)
2.2 ชุดตรวจกัญชา จํานวน 70 ชุดๆละ 27
บาท (ผูผานการบําบัด 10 คนตรวจคนละ 7 ครั้ง)
รวมเปนเงิน

จํานวน
4,300

แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
(ว ด ป) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

นส.โสภณา หันธยุง
สสอ.วังน้ําเย็น

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

11,040
11,610

81,990
26,460

1,120
1,890
29,470

ม.ค.65
ก.ย.65

นส.โสภณา หันธยุง
สสอ.วังน้ําเย็น

ตัวชี้วัดคาเปาหมาย

2,940
5,950
2,940
2,940
2,940
2,940
2,940
2,940
2,940

ผลผลิต

สป.สธ.

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

แผนปฏิบตั ริ าชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางระบบสุขภาพเพื่อประชาชนที่ทุกคนเปนเจาของ
กลยุทธที่ 1 สรางความรวมมือโดยใชกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานดูแลสุขภาพทุกกลุมวัยโดยเนนการสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและการจัดการสิ่งแวดลอมที่เปนภัยสุขภาพ
2. โครงการ บูรณาการระบบการบําบัดรักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยยาเสพติด อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ป 2565

ชุมชนเปนศูนย
รักษาในการดูแล
รักษาติดตาม
ผูปวยยาเสพ
อยางตอเนื่อง

การเสริมสรางอํานาจของ
ชุมชนในการระดม
ทรัพยากรของชุมชนและ
การมีสวนรวมในการดูแล
รักษาผูปวยาเสพติดใน
ชุมชนอยางตอเนื่อง

ประชาชน/
จนท.สธ./
ผูนําชุมชน/
เครือขายชุมชน
รวม 100 คน

1. คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับ
ประชาคมคนหาผูปวยชุมชน จํานวน 100
คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 25 บาท
2. คาถายเอกสารประกอบการประชุม
จํานวน 100 ชุดๆละ 25 บาท
รวมเปนเงิน

รวมทั้งสิ้น

3,500
7,100
2,500

2,500
5,000
139,160

นส.โสภณา หันธยุง
สสอ.วังน้ําเย็น

มิ.ย.-65

1,200
4,700
1,200

เม.ย.65
มิ.ย.65

นส.โสภณา หันธยุง
สสอ.วังน้ําเย็น

2.5 ประชุมประชาคมหมูบาน
ในการดําเนินงานบําบัดฟนฟู
ผูปวยยาเสพติดโดยใชชุมชน
เปนศูนยกลาง (CBTx)

ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
(ว ด ป) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5,000

รวมเปนเงิน

จํานวน
3,600

แหลงงบ

3,870
3,870
3,870
6,810
30,520
29,460
8,010
11,510
20,810
6,810
6,810
6,810

ตัวชี้วัดคาเปาหมาย

สป.สธ.

ผลผลิต

สป.สธ.

งบประมาณ
กลุมเปาหมาย/
รายละเอียด
จํานวน
2.4 การบันทึกและตรวจสอบ ขอมูลผูเสพผูติดและ 1.ขอมูลผูบําบัดมีการ
จนท.สธ. 1.คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลราชการ
บันทึก จํานวน 32 ครั้ง/คน ผูรับผิดชอบงาน ในการบันทึกขอมูลในระบบ บสต.จํานวน 3
คุณภาพขอมูลในระบบ บสต. ผูผานการบําบัด
ในระบบ บสต.มี
ในระยะเวลา 4 เดือน
ยาเสพติดของ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท จํานวน 6 วัน
การบันทึกทันเวลา 2.ขอมูลผูผานการบําบัด มี
รพ.สต./สอ.
ถูกตองครบถวนและ การบันทึก จํานวน 7 ครั้ง
2. คาวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 3 คน
มีคุณภาพ
ใน 1 ป
กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

แผนปฏิบตั ริ าชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเปนเลิศผสมผสานการแพทยแผนไทย
กลยุทธ ที่ 4 ยกระดับบริการปฐมภูมิทุกแหงใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบสุขภาพเชิงพื้นที่ที่เขมแข็ง มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย ประชาชนอุนใจ เชื่อมั่นวางใจในบริการสุขภาพ
มีศกั ยภาพโดดเดนดาน การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสุขภาพ และการคุมครองสุขภาพแกประชานในทุกกลุมวัย ทุกภาคสวนรวมเปนเจาของระบบบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ

3. โครงการยกระดับและพัฒนาหนวยบริการระดับปฐมภูมิใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ป 2565

สสอ.ไดรับการตรวจ/
นิเทศ/เยี่ยมเสริม
พลังจากหนวยงาน
ภายนอกและ สสจ.
สระแกว อยางนอย
3 ครั้ง / ป

ผูตรวจสอบ /
คณะกรรมการ จาก
หนวยงานภานนอก
และ สสจ.สระแกว
จํานวน 40 คน
ปละ 3 ครั้ง

รวมเปนเงิน
1. คาอาหารกลางวัน จํานวน 40 คนๆ
ละ 3 มื้อๆละ 100 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
40 คนๆละ 6 มื้อๆละ 30 บาท

9,000
12,000
7,200

มค.-มีค.65
เมย.-มิย.65

กค.-กย.65

นส.โสภณา หันธยุง
สสอ.วังน้ําเย็น

6,000

นส.โสภณา หันธยุง
สสอ.วังน้ําเย็น

จํานวน 15 คน

ไตรมาส
3

9,000

6,000
9,000

6,400

มาตรฐาน 5 ดาว
ในป 2564

800

ผูรับผิดชอบ

นส.โสภณา หันธยุง
สสอ.วังน้ําเย็น

และ สสจ.สระแกว
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

จนท.สาธารณสุข 1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 40 คนๆ
จํานวน 40 คน ละ 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
40 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท
4. คาจางเหมาทําคูมือการดําเนินงาน
จํานวน 40 เลมๆละ 20 บาท
รวมเปนเงิน
รพ.สต.ที่ผาน
คณะกรรมการ 1.คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการและพี่เลี้ยง
เกณฑระดับ 5 ดาว และพี่เลี้ยง รพ. ระดับอําเภอ จํานวน 15 คน ๆ ละ 5
ป 2562 รักษา สต.ติดดาว CUP วันๆ ละ 120 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6,400

การรับตรวจ/นิเทศ/
3.3 รับการตรวจ/นิเทศ/
เยี่ยมเสริมพลังจากหนวยงาน เยี่ยมเสริมพลังจาก
ภายนอกและ สสจ.สระแกว หนวยงานภายนอก

รพ.สต.ที่ผาน
เกณฑระดับ 5
ดาว ป 2563
รักษามาตรฐาน
5 ดาวในป
2565

ระยะเวลาดําเนินงาน

6,400

3.2 นิเทศเยี่ยมเสริมพลัง
และกํากับติดตามพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงาน รพ.
สต.ติดดาว

หนวยบริการสามารถ
ดําเนินงานตามประเด็นที่
กรรมการ ระดับอําเภอให
ขอเสนอแนะและตาม
ประเด็นโอกาสพัฒนา

รายละเอียด

แหลง ระยะเวลา
จํานวน (บาท)
(ว ด ป)
งบ
2,800
ไตรมาส
2
2,400
เงินบํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

3.1 ประชุมถายทอด
รพ.สต.ที่ผาน
แนวทางและวางแผนการ
เกณฑระดับ 5 ดาว
ดําเนินงาน รพ.สต.ติดดาว สู ป 2564 รักษา
การปฏิบัติ
มาตรฐาน 5 ดาว
ในป 2565

งบประมาณ

เงินบํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

ผลผลิต

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

เงินบํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

ตัวชี้วัดคา
เปาหมาย

แผนปฏิบตั ริ าชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเปนเลิศผสมผสานการแพทยแผนไทย
กลยุทธ ที่ 4 ยกระดับบริการปฐมภูมิทุกแหงใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบสุขภาพเชิงพื้นที่ที่เขมแข็ง มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย ประชาชนอุนใจ เชื่อมั่นวางใจในบริการสุขภาพ
มีศกั ยภาพโดดเดนดาน การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสุขภาพ และการคุมครองสุขภาพแกประชานในทุกกลุมวัย ทุกภาคสวนรวมเปนเจาของระบบบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ

3. โครงการยกระดับและพัฒนาหนวยบริการระดับปฐมภูมิใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ป 2565

เจาหนาที่
สาธารณสุข
จํานวน 10 คน 2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
10 คนๆละ 5 มื้อๆ ละ 30บาท

คนหาตําหรับตํารา
เจาหนาที่
ในการใช/เกิด
สาธารณสุข
นวัตกรรมความรู จํานวน 20 คน
ของหมอพื้นบาน/

รวมเปนเงิน
1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 20 คนๆ
ละ 1 มื้อๆ ละ 70 บาท

1,500
5,000
1,400

ไตรมาส 2
ถึง
ไตรมาส 3

ไตรมาส
2

น.ส.กนกวรรณ เกิดทอง
สสอ.วังน้ําเย็น

19,800
3,500

น.ส.พัชราภรณ แกวปญญา
สสอ.วังน้ําเย็น

รวมเปนเงิน
1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 10 คนๆ
ละ 5 มื้อ ๆ ละ 70 บาท

ไตรมาส
2

19,800

19,800

ผูรับผิดชอบ

พัชราภรณ แกวปญญา
วังน้ําเย็น

สรางระบบการ
3.6 ประชุมแลกเปลี่ยน
ดําเนินงานแพทย
เรียนรูพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่แพทยแผนไทยและ แผนไทยและหมอ

1.คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ จํานวน 15
คนๆละ 120 บาท จํานวน 11 วัน
(รพ.4/รพสต.7)

2,500

3.5 แพทยแผนไทยเคลื่อนที่ ผูปวยนอกมารับ รอยละ 20 ของ
ระดับอําเภอ
บริการแพทยแผน ผูป วยนอกมารับ
ไทยเพิ่มขึ้น
บริการแพทย
แผนไทย

จนท.สธ.
อ.วังน้ําเย็น
(รพสต.10คน/
รพ.วนย.2คน/
สสอ.วนย.3คน)
รวม 15 คน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2,500

3.4 คัดกรองเบาหวานเขาจอ ผูปวยโรคเบาหวาน รอยละ90 ของ
ประสาทตาในอําเภอวังน้ําเย็น ไดรับการตรวจจอ ผูป วยเบาหวาน
ประสาทตา
ไดรับการตรวจ
จอประสาทตา

ปละ 3 ครั้ง

ระยะเวลาดําเนินงาน

2,000

3 ครั้ง / ป

แหลง ระยะเวลา
รายละเอียด
จํานวน (บาท)
(ว ด ป)
งบ
รวมเปนเงิน
19,200
เงินบํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

เรียบรอย

งบประมาณ

เงินบํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

ผลผลิต

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

เงินบํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

ตัวชี้วัดคา
เปาหมาย

แผนปฏิบตั ริ าชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเปนเลิศผสมผสานการแพทยแผนไทย
กลยุทธ ที่ 4 ยกระดับบริการปฐมภูมิทุกแหงใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบสุขภาพเชิงพื้นที่ที่เขมแข็ง มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย ประชาชนอุนใจ เชื่อมั่นวางใจในบริการสุขภาพ
มีศกั ยภาพโดดเดนดาน การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสุขภาพ และการคุมครองสุขภาพแกประชานในทุกกลุมวัย ทุกภาคสวนรวมเปนเจาของระบบบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ

รอยละ ๑๐๐
จนท.สธ. จํานวน
ของสถานบริการ 70 คน
สาธารณสุขมี
การดําเนินงาน
ตามมาตรฐาน
Healthy

เงินบํารุง สสอ

4,800

ไตรมาส
2-3

ไตรมาส
3

น.ส.พัชราภรณ แกว
ปญญา
สสอ.วังน้ําเย็น

รอยละ100 ของ
เจาหนาที่ 1.คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่สาธารณสุข
เจาหนาที่
สาธารณสุข จํานวน 10 คนๆ ละ 120 บาท
ผูรับผิดชอบงาน จํานวน 10 คน จํานวน 4 วัน (ปละ 2 ครั้งๆละ 7 แหง)
ในรพ./รพ.สต./
สอ.ทุกแหง เขา
รวมเปนเงิน

2

ผูรับผิดชอบ

2,000
2,400

รวมเปนเงิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4,800

1. คาอาหารกลางวัน จํานวน 70 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท

7,000

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
70 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท

4,200

จันทนา อินทรจันดา
สสอ.วังน้ําเย็น

สถานบริการ
สาธารณสุขนาอยู
นาทํางาน และผาน
เกณฑมาตรฐาน
Healthy
Workplace และ

2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
20 คนๆละ1 มื้อๆละ 30 บาท

ระยะเวลาดําเนินงาน

19,300

3.8 ประชุมพัฒนาการ
ดําเนินงาน Healthy
Workplace และ Green &
Clean

แลกเปลี่ยน และ
ยกระดับ องคความรู
การดูแลรัษาผูปวยที่มี
การใชกัญญชา ใหคง
ประสิทธิภาพ มาตรฐาน

รายละเอียด

แหลง ระยะเวลา
จํานวน (บาท)
(ว ด ป)
งบ
600

2,400

3.7 นิเทศ/ติดตาม ผลการ
ดําเนินงานคลินิกกัญชา

งบประมาณ

เงินบํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
ผลผลิต
เจาหนาที่แพทยแผนไทยและ
พื้นบานดานการใช ของหมอพื้นบาน/
หมอพื้นบาน ดานการใช
สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน สมุนไพรสาธารณสุข แลกเปลี่ยนเรียรู
ตํารับพื้นบาน
มูลฐาน

กลุมเปาหมาย/
จํานวน
จํานวน 20 คน

เงินบํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

ตัวชี้วัดคา
เปาหมาย

น.ส.พัชราภรณ แกวปญญา
สสอ.วังน้ําเย็น

3. โครงการยกระดับและพัฒนาหนวยบริการระดับปฐมภูมิใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ป 2565

แผนปฏิบตั ริ าชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเปนเลิศผสมผสานการแพทยแผนไทย
กลยุทธ ที่ 4 ยกระดับบริการปฐมภูมิทุกแหงใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบสุขภาพเชิงพื้นที่ที่เขมแข็ง มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย ประชาชนอุนใจ เชื่อมั่นวางใจในบริการสุขภาพ
มีศกั ยภาพโดดเดนดาน การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสุขภาพ และการคุมครองสุขภาพแกประชานในทุกกลุมวัย ทุกภาคสวนรวมเปนเจาของระบบบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ

3.10 ประชุมสรุปผลติดตาม
การดําเนินงาน Healthy
Workplace และ Green &
Clean

สรุปผลการ
ประเมินจากการ
ออกตรวจประเมิน
มาตรฐานHealthy
Workplace และ

รอยละ ๖๐ ของ
สถานบริการ
สาธารณสุข
ไดรับการ
ประเมินอยูใน
ระดับดีมาก

จนท.สธ.
1. คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการออก
จํานวน 8 คน ประเมิน จํานวน 8 คนๆละ 3 วันๆ ละ
๑๒๐ บาท

2,880

๒. คาถายเอกสารแบบประเมิน จํานวน
440 แผนๆละ ๕๐ สตางค
รวมเปนเงิน
รอยละ ๑00 ของ
จนท.สธ.
1. คาอาหารกลางวัน จํานวน 70 คนๆ
สถานบริการสาธารณ จํานวน 70 คน ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท

220

สุขไดดําเนินการตาม
คําแนะนําจาก
ขอสรุป
ของคณะกรรมการ

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
70 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท

3,100
7,000
4,200

ไตรมาส
4

ไตรมาส
4

นส.จันทนา อินทรจันดา
สสอ
นส.จันทนา อินทรจันดา
สสอ.วังน้ําเย็น

สถานบริการ
สาธารณสุขไดรับ
การประเมินตาม
เกณฑมาตรฐาน
Healthy
Workplace และ
Green & Clean

จันทนา อินทรจันดา
สสอ.วังน้ําเย็น

3.9 ประเมินสถานบริการ
สาธารณสุข ในการ
ดําเนินงานHealthy
Workplace และ Green &
Clean

ผูรับผิดชอบ

19,300
3,100

รวมเปนเงิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12,600

Workplace และ
Green & Clean

ระยะเวลาดําเนินงาน

เงินบํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัดคา กลุมเปาหมาย/
แหลง ระยะเวลา
รายละเอี
ย
ด
จํ
า
นวน
(บาท)
(ว ด ป)
เปาหมาย
จํานวน
งบ
Healthy
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ(PP Board)
8,100
Workplace และ
ขนาด 2x1.5 ตรม.ๆละ 450 บาท
Green & Clean
จํานวน 6 แผน

เงินบํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
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3. โครงการยกระดับและพัฒนาหนวยบริการระดับปฐมภูมิใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ป 2565

แผนปฏิบตั ริ าชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเปนเลิศผสมผสานการแพทยแผนไทย
กลยุทธ ที่ 4 ยกระดับบริการปฐมภูมิทุกแหงใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบสุขภาพเชิงพื้นที่ที่เขมแข็ง มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย ประชาชนอุนใจ เชื่อมั่นวางใจในบริการสุขภาพ

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

ตัวชี้วัดคา
เปาหมาย

ผลผลิต
Workplace และ ของคณะกรรมการ
Green & Clean ตรวจประเมิน

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

งบประมาณ
รายละเอียด
3. คาจัดทําใบประกาศเกียรติบัติพรอม
กรอบ 7 อันๆละ 200 บาท
รวมเปนเงิน

แหลง ระยะเวลา
จํานวน (บาท)
(ว ด ป)
งบ
1,400
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3. โครงการยกระดับและพัฒนาหนวยบริการระดับปฐมภูมิใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ป 2565
ระยะเวลาดําเนินงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12,600

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,800

-

39,100

39,600 22,100

นส.จันทนา อินทรจันดา
สสอ

มีศกั ยภาพโดดเดนดาน การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสุขภาพ และการคุมครองสุขภาพแกประชานในทุกกลุมวัย ทุกภาคสวนรวมเปนเจาของระบบบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบตั ริ าชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดประเด็น
กลยุทธที่ 1 สรางความรวมมือโดยใชกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานดูแลสุขภาพทุกกลุมวัยโดยเนนการสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่เปนภัยคุกคามสุขภาพ
4. โครงการ พัฒนาการศักยภาพภาคีเครือขายสุขภาพในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ป 2565

1. คาอาหารกลางวัน จํานวน ๔0 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ ๗0 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๔
0 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท
3. คาสมนาคุณวิทยากร จํานวน 1 คนๆ
ละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท
รวมเปนเงิน
ได อสม. เปน
1.รอยละ ของ 1.ตัวแทน อสม. 1. คาอาหารกลางวัน จํานวน ๔๐ คนๆ
ประกวด ๑๒ คน ละ 1 มื้อๆละ ๗0 บาท
ตัวแทนของอําเภอ อสม.ตัวแทน
วังน้ําเย็น ประกวด อําเภอวังน้ําเย็น 2.บุคลากร
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๔๐
สาธารณสุข ๒๘ คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท
คัดเลือก อสม.ดีเดน ประกวด
คน
ระดับจังหวัด
คัดเลือก อสม.
3. คาตอบแทนกรรมการการประกวด
ดีเดนระดับจังหวัด รวม 4๐ คน
คัดเลือก อสม.ดีเดนระดับอําเภอ จํานวน
๓ คนๆละ 400 บาท
4. เงินรางวัลชนะเลิศ อสม.ดีเดนระดับ
อําเภอ จํานวน ๑๒ สาขาๆละ ๒,๐๐๐ บาท

3,600

8,800
2,800
2,400
1,200

24,000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส
1

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

นายกรกิจ พัฒนนิติศักดิ์
สสอ.วังน้ําเย็น

บุคลากร
สาธารณสุข
อําเภอวังน้ําเย็น
จํานวน ๔๐ คน

รายละเอียด

ระยะเวลาดําเนินงาน

ระยะเวลา

แหลง
(ว ด ป)
จํานวน (บาท)
งบ
2,800
ไตรมาส
2
2,400

8,800

1. รอยละบุคลากรได
รับการพัฒนาระบบ
การจัดการควบคุม
ภายใน
2.ผลการประเมินควบ
คุมภายในคะแนนเพิ่ม
ขึ้นจากป 6๔

งบประมาณ

นายกรกิจ พัฒนนิติศักดิ์
สสอ.วังน้ําเย็น

4.2 มหกรรมประกวด
คัดเลือก อสม.ดีเดนระดับ
อําเภอ ป ๒๕๖๕

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

30,400

4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ นักบริหารและทีม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน สนับสนุนมืออาชีพ
การดําเนินงานควบคุมภายใน สามารถจัดการดาน
การเงินการคลังได
อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดคา
เปาหมาย

เงิน บํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

ผลผลิต

เงิน บํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

แผนปฏิบตั ริ าชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดประเด็น
กลยุทธที่ 1 สรางความรวมมือโดยใชกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานดูแลสุขภาพทุกกลุมวัยโดยเนนการสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่เปนภัยคุกคามสุขภาพ
4. โครงการ พัฒนาการศักยภาพภาคีเครือขายสุขภาพในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ป 2565

รวมเปนเงิน
4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพ อสม.ตัวแทน
ประกวดคัดเลือก อสม.ดีเดน
ระดับจังหวัด ป ๒๕๖๕

4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตําบลจัดการสุขภาพ

อสม.มีทักษะและ
สามารถนําเสนอผล
การดําเนินงานใน
การเปนตัวแทน
ของอําเภอประกวด
ระดับจังหวัด
อสม.และ
เจาหนาที่
สาธารณสุขมี
ความรูและสามารถ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตําบล
จัดการสุขภาพ

1.รอยละ 100 ของ
อสม.ไดรับการ
สงเสริมใหมีทักษะ
การนําเสนอผลงาน
2.อสม.สามารถเปน
ตัวแทนนําเสนอ
ประกวดไดในระดับ
จังหวัด

1.ตัวแทน อสม.
ประกวด ๑๒ คน
2.บุคลากร
สาธารณสุข
๒๘ คน
รวม ๔๐ คน

รอยละ 100 ของ
อสม. เจาหนาที่
สาธารณสุข
กลุมเปาหมายไดรับ
การสงเสริมใหมี
ความรูและสามารถ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตําบล
จัดการสุขภาพ

1.ตัวแทน อสม.
หมูบาน/ชุมชน
๘๔หมูๆละ ๑ คน
จํานวน ๘๔ คน
2.จนท.สธ.1๖ คน
รวม ๑๐๐ คน

1. คาอาหารกลางวัน จํานวน ๔๐ คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ ๗0 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
๔๐ คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท
3. คาสมนาคุณวิทยากร จํานวน 2 คนๆ
ละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท
รวม
1. คาอาหารกลางวัน จํานวน 2 รุนๆละ
50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท
รุนที่ 1 จํานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท
รุนที่ 2 จํานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท

2,800
2,400
7,200
12,400
7,000
3,500
3,500

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2
รุนๆละ 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท

6,000

รุนที่ 1 จํานวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท
รุนที่ 2 จํานวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท

3,000
3,000

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

นายกรกิจ พัฒนนิตศิ ักดิ์
สสอ.วังน้ําเย็น

รายละเอียด

ระยะเวลาดําเนินงาน

ระยะเวลา

แหลง
(ว ด ป)
จํานวน (บาท)
งบ
30,400

นายกรกิจ พัฒนนิติศักดิ์
สสอ.วังน้ําเย็น

งบประมาณ

20,200

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

12,400

ตัวชี้วัดคา
เปาหมาย

เงิน บํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

ผลผลิต

เงิน บํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

แผนปฏิบตั ริ าชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว

20

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดประเด็น
กลยุทธที่ 1 สรางความรวมมือโดยใชกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานดูแลสุขภาพทุกกลุมวัยโดยเนนการสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่เปนภัยคุกคามสุขภาพ
4. โครงการ พัฒนาการศักยภาพภาคีเครือขายสุขภาพในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ป 2565
กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัดคา
เปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

งบประมาณ

ระยะเวลา

แหลง
(ว ด ป)
รายละเอียด
จํานวน (บาท)
งบ
3.คาสมนาคุณวิทยากร จํานวน ๑ คนๆละ
7,200

ระยะเวลาดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

2 วันๆละ๖ชม.ๆละ ๖00 บาท

3,500

รุนที่ 2 จํานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท

3,500

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2
รุนๆละ 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท

6,000

รุนที่ 1 จํานวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท

3,000
3,000
7,200

รุนที่ 2 จํานวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท

รวมเปนเงิน
คณะกรรมการพัฒนา อําเภอวังน้ําเย็น
คณะกรรมการ 1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 35 คนๆละ
คุณภาพชีวิตระดับ
มีแผนการดําเนิน พัฒนาคุณภาพชีวิต ๒ มื้อๆละ ๗0 บาท
อําเภอ ขับเคลื่อนการ

งาน ขับเคลื่อนตาม อําเภอวังน้ําเย็น

20,200
4,900

ไตรมาส
2

ไตรมาส
2-4

นายกรกิจ พัฒนนิติศักดิ์
สสอ.วังน้ําเย็น

รุนที่ 1 จํานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท

3.คาสมนาคุณวิทยากร จํานวน ๑ คนๆละ
2 วันๆละ ๖ ชม.ๆละ ๖00 บาท

4.6 ประชุมคณะทํางาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ระบบสุขภาพอําเภอ (พชอ)

7,000

นายกรกิจ พัฒนนิตศิ ักดิ์
วังน้ําเย็น

1. คาอาหารกลางวัน จํานว 2 รุนๆละ 50
คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท

4,550

1.ตัวแทน อสม.
หมูบาน/ชุมชน
๘๔หมูๆละ ๑ คน
จํานวน ๘๔ คน
2.จนท.สธ.1๖ คน
รวม ๑๐๐ คน

20,200

รอยละของ
เจาหนาที่
สาธารณสุข และ
อสม. มีความรู
ทักษะและสามารถ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน
อาสาสมัครประจํา
ครอบครัว (อสค.)

5,450

เจาหนาที่สาธารณสุข
และ อสม. มีความรู
ทักษะและสามารถ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน
อาสาสมัครประจํา
ครอบครัว (อสค.)

เงิน บํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

4.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
สาธารณสุข และ อสม.ในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
อาสาสมัครประจําครอบครัว
(อสค.)

20,200

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว

รวมเปนเงิน

แผนปฏิบตั ริ าชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดประเด็น
กลยุทธที่ 1 สรางความรวมมือโดยใชกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานดูแลสุขภาพทุกกลุมวัยโดยเนนการสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่เปนภัยคุกคามสุขภาพ
4. โครงการ พัฒนาการศักยภาพภาคีเครือขายสุขภาพในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ป 2565

นายกรกิจ พัฒนนิตศิ ักดิ์
สสอ.วังน้ําเย็น
นายกรกิจ พัฒนนิตศิ ักดิ์
สสอ.วังน้ําเย็น

4

8,700

ไตรมาส
2-4

13,600

ชีวิตระดับตําบล

25,600
16,800

ผูรับผิดชอบ

นายกรกิจ พัฒนนิตศิ ักดิ์

ตําบล

รวมเปนเงิน
๑.คาอาหารกลางวัน จํานวน ๘๐ คนๆละ
๓ มื้อๆละ ๗0 บาท

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8,450

๑.คณะอนุกรรมการฯ
ตามประเด็นปญหา มี
แผนและแนวทางแกไข
ปญหา
๒.คณะอนุกรรมการฯ
ตามประเด็นปญหามี
การ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน
แบบบูรณาการ
คณะกรรมการพัฒนา ๑.มีการประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
พัฒนาคุณภาพ
ตําบล มีการขับเคลื่อน คุณภาพชีวิตระดับ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

10,400

4.7 ประชุมสรางเสริมความรู
เขาใจและวางแผนการ
ดําเนินงานคณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ระบบสุขภาพอําเภอ ตาม
ประเด็นปญหา

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว

อําเภอ ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
ประเด็นปญหาของ
อําเภอวังน้ําเย็นแบบ
บูรณาการอยางเปน
รูปธรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน
5

ระยะเวลา

แหลง
(ว ด ป)
รายละเอียด
จํานวน (บาท)
งบ
งาน ขับเคลื่อนตาม อําเภอวังน้ําเย็น
4,200
ประเด็นปญหาของ จํานวน 30 คน 2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 35
คนๆละ ๔ มื้อๆละ ๓๐ บาท
อําเภอวังน้ําเย็น
๙๐๐
3.คาถายเอกสาร จํานวน 9๐๐ แผนๆละ
50 สตางค
รวมเปนเงิน
10,000
มีแผนและแนว
คณะอนุกรรมกา ๑.คาอาหารกลางวัน จํานวน ๖๕ คนๆละ
13,650
ไตรมาส
ทางการแกไข
ร
๓ มื้อๆละ ๗0 บาท
2-4
ปญหาตามประเด็น
ตามประเด็น
ปญหา และมีการ
๒.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
11,700
ปญหา
ขับเคลื่อนการ
๖๕ คนๆละ ๖ มื้อๆละ ๓๐ บาท
จํานวน ๖๕ คน
ดําเนินงานแบบ
บูรณาการอยางเปน
๓. คาถายเอกสาร จํานวน ๕๐๐ แผนๆ
250
รูปธรรม
ละ 50 สตางค

ระบบสุขภาพอําเภอ (พชอ)
อําเภอวังน้ําเย็น

4.8 ประชุมขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานและติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงาน

งบประมาณ

8,450

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

10,400

ตัวชี้วัดคา
เปาหมาย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว

ผลผลิต

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

แผนปฏิบตั ริ าชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดประเด็น
กลยุทธที่ 1 สรางความรวมมือโดยใชกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานดูแลสุขภาพทุกกลุมวัยโดยเนนการสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่เปนภัยคุกคามสุขภาพ
4. โครงการ พัฒนาการศักยภาพภาคีเครือขายสุขภาพในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ป 2565

คณะทํางานขับเคลื่อน
การดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพ ระดับหมูบาน/
ชุมชน รับทราบแนวทาง
การดําเนินงานและมี
การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตใน
หมูบาน/ชุมชน

เจาหนาที่
สาธารณสุขและ
อสม.เขารับการ
ประชุม ฯ รอย
ละ ๑๐๐

รวมเปนเงิน
เจาหนาที่
สาธารณสุข
และอสม.
หมูบาน/ชุมชน
รวม 200 คน

1.คาอาหารกลางวัน แบงเปน 4 รุนๆละ 50
คน รวม 200 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท
รุนที่ 1 จํานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70บาท
รุนที่ 2 จํานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70บาท
รุนที่ 3 จํานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70บาท
รุนที่ 4 จํานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม แบงเปน4
รุนๆละ 50 คน รวม 200 คนๆละ 2 มื้อๆละ
30 บาท
รุนที่ 1 จํานวน 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30บาท

13

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ผูรับผิดชอบ

นายกรกิจ พัฒนนิตศิ ักดิ์
สสอ.วังน้ําเย็น

3,200

ระยะเวลาดําเนินงาน

34,400
14,000
3,500
3,500
3,500
3,500
9,000

3,000

ไตรมาส
2

นายกรกิจ พัฒนนิตศิ ักดิ์
สสอ.วังน้ําเย็น

4.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะทํางานขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ระดับหมูบาน/ชุมชน

ตําบล
๒.คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ระดับตําบลมีการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
ประเด็นปญหาใน
ระดับดําบลแบบ
บูรณาการ

ระยะเวลา

แหลง
(ว ด ป)
จํานวน (บาท)
งบ
14,400

10

ตําบล มีการขับเคลื่อน
การดําเนินงานตาม
ประเด็นปญหาใน
ระดับดําบลแบบบูรณา
การ อยางเปนรูปธรรม

งบประมาณ
กลุมเปาหมาย/
รายละเอียด
จํานวน
ชีวิตระดับตําบล
๒.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
(พชต.) จํานวน
๘๐ คนๆละ ๖ มื้อๆละ ๓๐ บาท
๘๐ คน
๓.คาจางเหมาถายเอกสารประกอบการ
ประชุม จํานวน ๘๐ ชุดๆละ 4๐ บาท

25,000

ความกาวหนาการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับตําบล
(พชต.)

ตัวชี้วัดคา
เปาหมาย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว

ผลผลิต

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

25

แผนปฏิบตั ริ าชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดประเด็น
กลยุทธที่ 1 สรางความรวมมือโดยใชกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานดูแลสุขภาพทุกกลุมวัยโดยเนนการสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่เปนภัยคุกคามสุขภาพ
4. โครงการ พัฒนาการศักยภาพภาคีเครือขายสุขภาพในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ป 2565

รุนที่ 4 จํานวน 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30บาท
3. คาถายเอกสารประกอบการประชุม จํานวน
200 ชุดๆละ 10 บาท

รวมเปนเงิน
4.10 อบรมพัฒนาศักยภาพ
การบันทึกขอมูลสารสนเทศ
ดานสุขภาพสําหรับเจาหนาที่ใน
สถานบริการสุขภาพ
(2 ครั้ง/ป)

4.11 ประเมินติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการดานสุขภาพ
อําเภอวังน้ําเย็น ป 2564 (2
ครั้ง/ป)

หนวยบริการสาธารณ หนวยบริการ ผาน
สุข ใน อ.วังน้ําเย็น เกณฑคุณภาพ
ใชระบบสารสนเทศ ขอมูลรอยละ 95
ที่มีประสิทธิภาพใน
การจัดการขอมูล
ดานสุขภาพ
1.ตัวชี้วัดผานเกณฑตาม
การดําเนินงานและแผน
งาน/โครงการ
ดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนด

รอยละ 90 ของแผน
ยุทธศาสตรสุขภาพใน
ระดับอําเภอและพื้นที่
มีการดําเนินงานและ
เบิก-จายตามชวงเวลา

เจาหนาที่ 1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 40 คนๆ
สาธารณสุข ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
จํานวน 40 คน 2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
40 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท
3.คาจางเหมาจัดทําคูมือฯ จํานวน 40
เลมๆละ 40 บาท
รวมเปนเงิน
บุคลากร สังกัด 1.คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ จํานวน 15 คนๆละ
สสอ.วังน้ําเย็นและ 120 บาท จํานวน 10 วัน
คณะกรรมการฯ
(ปละ 2 ครัง้ ๆละ 5 แหง)
จํานวน 15 คน

รวมเปนเงิน

ผูรับผิดชอบ

25,000
4,000
4,800
1,600

ไตรมาส
1 และ 3

น.ส.โสภณาหันธยุง
สสอ.วังน้ําเย็น

รุนที่ 3 จํานวน 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30บาท

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10,400
18,000

18,000

ไตรมาส
2 และ 3

นส.โสภณาหันธยุง
สสอ.วังน้ําเย็น

รุนที่ 2 จํานวน 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

5,200

รายละเอียด

ระยะเวลาดําเนินงาน

ระยะเวลา

แหลง
(ว ด ป)
จํานวน (บาท)
งบ
3,000
3,000
3,000
2,000

9,000

งบประมาณ

9,000

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

5,200

ตัวชี้วัดคา
เปาหมาย

เงินบํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

ผลผลิต

เงินบํารุง สสอ.วังน้ํา
เย็น

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

แผนปฏิบตั ริ าชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดประเด็น
กลยุทธที่ 1 สรางความรวมมือโดยใชกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานดูแลสุขภาพทุกกลุมวัยโดยเนนการสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่เปนภัยคุกคามสุขภาพ
4. โครงการ พัฒนาการศักยภาพภาคีเครือขายสุขภาพในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ป 2565

รอยละ ๑๐๐ ของ
จนท.สาธารณสุข
สามารถใชโปรแกรม
Hos Office ใน
การจัดทําฐานขอมูล
ของ รพ.สต.

กลุมเปาหมาย/
จํานวน
1.จนท.สธ.
จํานวน 20 คน
2.วิทยากร
จํานวน ๑ คน
รวม 21 คน

งบประมาณ
รายละเอียด
1. คาอาหารกลางวัน จํานวน 21 คนๆละ 2
มื้อๆละ 70 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 21
คนๆละ 4 มื้อๆละ 30 บาท
3.คาสมนาคุณวิทยากร จํานวน 1 คนๆละ
2 วันๆ 6 ชม.ๆละ 600 บาท

รวมเปนเงิน

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

ระยะเวลา

แหลง
(ว ด ป)
จํานวน (บาท)
งบ
2,940
2,520
7,200

ไตรมาส
2

ระยะเวลาดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12,660

203,060

48,000 120,160 37,600 22,300

ผูรับผิดชอบ

นส.จันทนา อินทรจันดา
สสอ.วังน้ําเย็น

เจาหนาที่สาธารณสุข
ใชโปรแกรม Hos
Office ในการจัดทํา
ฐานขอมูลของ รพ.สต.

ตัวชี้วัดคา
เปาหมาย

12,660

4.12 อบรมการใชโปรแกรม
Hos Office เพื่อจัดทํา
ฐานขอมูลของ รพ.สต.

ผลผลิต

เงินบํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

แผนปฏิบัติราชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการการสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 10. สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมสําหรับโรคติดตอและการจัดการสิ่งแวดลอมที่เปนภัยคุกคามตอสุขภาพ โดยเนนทุกภาคมีสวนรวมเปนเจาของ
5. โครงการสรางความตระหนักเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการตอบโตภาวะฉุกเฉินเฝาระวังโรคติดตอ และภัยสุขภาพ อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ป 2565

ไตรมาส 3 จํานวน 55 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30บาท

3. คาถายเอกสาร แบงเปน 3 ครั้งๆละ
1,500 แผน รวม 4,500 แผนๆละ 50
สตางค
ไตรมาส 1 จํานวน 1500 แผนๆละ 50สตางค
ไตรมาส 2 จํานวน 1500 แผนๆละ 50สตางค
ไตรมาส 3 จํานวน 1500 แผนๆละ 50สตางค

ไตรมาส
1-3

11,550

นางสาวโสภิดา สนสรอย
สสอ.วังน้ําเย็น

1,950
10,400

3,850
3,850
3,850
9,900
3,300
3,300
3,300
2,250
750
750
750

นางสาวโสภิดา สนสรอย
สสอ.วังน้ําเย็น

1. คาอาหารกลางวัน จํานวน 65 คนๆละ 1
มื้อๆละ 70 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 65 คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ 30 บาท
3. คาจัดทําคูมือ จํานวน 65 เลมๆละ 30 บาท
รวมเปนเงิน
1.จนท.สาธารณสุข 1. คาอาหารกลางวัน แบงเปน 3 ครั้งๆละ 55
รพ./สสอ./รพ.สต./ คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท
สอ.
ไตรมาส 1 จํานวน 55 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท
2.เจาหนาที่สวน ไตรมาส 2 จํานวน 55 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท
ราชการภาคี
ไตรมาส 3 จํานวน 55 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท
เครื่อขายที่
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม แบงเปน 3
เกี่ยวของ รวม 55
ครั้งๆละ 55 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท
คน
ไตรมาส 1 จํานวน 55 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30บาท
(ไตรมาสละ 1
ไตรมาส 2 จํานวน 55 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30บาท
ครั้ง/รวม 3 ครั้ง)

7,900

5.2 ประชุม war room ซอม เพื่อวางแผนการ
แผนเพื่อรองรับการระบาดของ ดําเนินงานปองกัน
โรคและภัยสุขภาพในพื้นที่
ควบคุมโรคระบาดที่
เปนภัยสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่
อําเภอวังน้ําเย็น

จนท.สาธารณสุข
รพ./สสอ./รพ.สต./
สอ.และ อสม.DOT
รวม 65 คน

10,400

รอยละ 100 ของ
ผูเขารวมประชุม มี
ความเขาใจใน
ระบบการดูแลผูปวย
และการคัดกรอง
คนหาผูปวยวัณโรค
รายใหมในพื้นที่
รอยละ 100 ของผู
เขาประชุมฯ มีความ
เขาใจการ
ดําเนินงาน/พรอม
ถอดบทเรียนเพื่อ
วางแผนงานครั้ง
ตอไป

ผูรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7,900

เพื่อพัฒนาหนวย
บริการปฐมภูมิในการ
จัดระบบคัดกรองและ
ดูแลผูปวยวัณโรค ให
ไดคุณภาพมาตรฐาน

รายละเอียด

ระยะเวลาดําเนินงาน

7,900

ตัวชี้วัดคาเปาหมาย

ระยะเวลา
จํานวน (บาท) แหลง (ว ด ป)
งบ
4,550
ไตรมาส
2
3,900
เงิน บํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

5.1 ประชุมเจาหนาที่และพี่
เลี้ยงกํากับการกินยาวัณโรค
DOT พรอมชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานคัดกรอง
กลุมเปาหมายวัณโรค

ผลผลิต

งบประมาณ

เงิน บํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

แผนปฏิบัติราชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการการสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 10. สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมสําหรับโรคติดตอและการจัดการสิ่งแวดลอมที่เปนภัยคุกคามตอสุขภาพ โดยเนนทุกภาคมีสวนรวมเปนเจาของ
5. โครงการสรางความตระหนักเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการตอบโตภาวะฉุกเฉินเฝาระวังโรคติดตอ และภัยสุขภาพ อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ป 2565

รอยละ 100 ของ
ตําบลในเขตพื้นที่
อําเภอวังน้ําเย็นได
ดําเนินการจัด
กิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธ
ความรูและวิธี
ปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา

จนท.สาธารณสุข
รพ.สต./สอ.
รพ.วังน้ําเย็น
จนท.สวนราชการ
อสม.แกนนํา
ตําบลละ 40 คน
รวม 120 คน

วันที่ 1 จํานวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท
วันที่ 2 จํานวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท
3. คาถายเอกสาร แบงเปน 2 ครั้งๆละ
1,200 แผนๆละ 50 สตางค
รวมเปนเงิน
1. คาอาหารกลางวัน จํานวน 120 คนๆละ 1
มื้อๆละ 70 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 120
คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท
3. คาปายไวนิล ขนาด 2x2 ตารางเมตร 200
บาท จํานวน 8 ปาย
4. คาถายเอกสาร จํานวน 4400 แผนๆละ 50
สตางค

2,700
2,700

ไตรมาส
2

6,300
3,150
3,150
5,400

นางสาวโสภิดา สนสรอย
สสอ.วังน้ําเย็น

23,700
12,900

จนท.สาธารณสุข
รพ.สต./สอ.
รพ.วังน้ําเย็น
จนท.สวนราชการ
และ อสม.แกนนํา
รวม 45 คน

รวมเปนเงิน
1. คาอาหารกลางวัน จํานวน 45 คนๆละ 2
มื้อๆละ 70 บาท
วันที่ 1 จํานวน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท
วันที่ 2 จํานวน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 50
คนๆละ 4 มื้อๆละ 30 บาท

ผูรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1,200
12,900
8,400
7,200
6,400
2,200

ไตรมาส
3

นางสาวโสภิดา สนสรอย
สสอ.วังน้ําเย็น

เพื่อสรามความ
ตระหนักความรูและ
ความเขาใจในการ
ปองกันตัวเองจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)

ทีม SRRT/CDCU
ระดับ
อําเภอ/ตําบล
มีความพรอม
ปฏิบัติงานจริง
ทั้ง 4 ตําบล

รายละเอียด

ระยะเวลาดําเนินงาน

24,200

5.4 รณรงคประชาสัมพันธ
ความรูและวิธีปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว

ทีม SRRT/CDCU มี
ความพรอมในการ
รับมือโรคอุบัติใหม/
โรคระบาดและภัย
สุขภาพ พรอม
ปฏิบัติงานอยาง
ทันทวงที

ตัวชี้วัดคาเปาหมาย

ระยะเวลา
จํานวน (บาท) แหลง (ว ด ป)
งบ

เงินบํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพทีม
SRRT/CDCU ใหมีความพรอม
รับมือโรคระบาด และภัย
สุขภาพ พรอมทั้งถอดบท
เรียนการระบาดของโรคที่พบ
ในพื้นที่

ผลผลิต

งบประมาณ

เงินบํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

แผนปฏิบัติราชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการการสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 10. สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมสําหรับโรคติดตอและการจัดการสิ่งแวดลอมที่เปนภัยคุกคามตอสุขภาพ โดยเนนทุกภาคมีสวนรวมเปนเจาของ
5. โครงการสรางความตระหนักเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการตอบโตภาวะฉุกเฉินเฝาระวังโรคติดตอ และภัยสุขภาพ อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ป 2565

รุนที่ 1 จํานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70บาท
รุนที่ 2 จํานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2
รุนๆละ 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท
รุนที่ 1 จํานวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30บาท
รุนที่ 2 จํานวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30บาท
3. คาสมนาคุณวิทยากร จํานวน 2 คนๆละ
12 ชั่วโมงๆละ 600 บาท

3,500
3,500

รวมเปนเงิน
5.6 ประเมินดัชนีลูกน้ํายุงลาย ประเมินดัชนีลูกน้ํา
รอยละ 100 ของ 1.จนท.สาธารณสุข 1. คาเบี้ยเลี้ยง จนท. 12 คนๆละ 5 วันๆ 120
ดวยการลุมไขวรายตําบล
ยุงลายดวยการสุมไขว ตําบลในอําเภอวังน้ํา รพ./สสอ./รพ.
บาท
รายตําบล
เย็นไดรับการสุม
สต./สอ.รวม 12 2. คาอาหารกลางวัน จํานวน 24 คนๆละ 5
ไขวประเมินดัชนี
คน
(วัน) มื้อๆละ 70 บาท
ลูกน้ํายุงลาย
2.ตัวแทนชุมชน
4 ตําบลๆละ 6 คน 3. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 24 คนๆ
ละ 5 มื้อๆ ละ 30 บาท
รวม 24 คน
รวมทั้งหมด 36 4. คาจัดทําใบประกาศเกียรติบัติพรอมกรอบ
คน (5วัน)
หมูบานปลอดลูกน้ํา จํานวน 36 อันๆละ 200
บาท

7,000

6,000
3,000
3,000

ไตรมาส
3

ไตรมาส
3

นางสาวโสภิดา สนสรอย
สสอ.วังน้ําเย็น

24,200

14,400
27,400
7,200
8,400
3,600
7,200

น.ส.พัชราภรณ แกวปญญา
สสอ.วังน้ําเย็น

จนท.สาธารณสุข
รพ.สต./สอ.
อสม.แกนนํา
รวม 50 คน

รวมเปนเงิน
1. คาอาหารกลางวันแบงเปน 2 รุนๆละ 50
คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท

ผูรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27,400

ไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
5.5 อบรมหลักสูตรเพื่อเอาชีวิต สรางทีมชวยเหลือการ รอยละ 100 ของผู
รอดและการชวยฟนคืนชีพ CPR เอาชีวิตรอดการฟน เขาอบรม มีทักษะ
ระดับอําเภอ
คืนชีพ CPR ระดับ
การเอาการเอาชีวิต
อําเภอ
รอด และการฟนคืน
ชีพ CPR

รายละเอียด

ระยะเวลาดําเนินงาน

26,400

ตัวชี้วัดคาเปาหมาย

ระยะเวลา
จํานวน (บาท) แหลง (ว ด ป)
งบ

เงินบํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

ผลผลิต

งบประมาณ

เงินบํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

แผนปฏิบัติราชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการการสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 10. สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมสําหรับโรคติดตอและการจัดการสิ่งแวดลอมที่เปนภัยคุกคามตอสุขภาพ โดยเนนทุกภาคมีสวนรวมเปนเจาของ
5. โครงการสรางความตระหนักเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการตอบโตภาวะฉุกเฉินเฝาระวังโรคติดตอ และภัยสุขภาพ อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ป 2565

อัตราการเกิด
อุบัติเหตุและอัตรา
การตายทางถนน
ลดลงรอยละ 50
จาก ป 2564

รวมเปนเงิน

6,000
15,000
3,500
1,500
1,800
6,800

ไตรมาส
2

น.ส.พัชราภรณ แกวปญญา
สสอ.วังน้ําเย็น

2,700

น.ส.พัชราภรณ แกวปญญา
สสอ.วังน้ําเย็น

5.8 ประชุมภาคีเครือขายการ 1.ภาคีเครือขายมี
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แผนการดําเนินงานที่
RTI ระดับอําเภอ
ชัดเจน
2.ลดอุบัติเหตุและ
อัตราการตายทางถนน
ในพื้นที่อําเภอวังน้ําเย็น

รวมเปนเงิน
1.จนท.สาธารณสุข 1. คาอาหารกลางวัน จํานวน 90 คนๆละ
รพ.สต./สอ./รพ. 1 มื้อๆละ 70 บาท
/สวนราชการ
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 90 คนๆ
/อสม.แกนนํา
ละ 1 มื้อๆละ 30 บาท
3 ตําบล ตําบลละ
3. คาปายไวนิล ขนาด 2x3 ตารางเมตรๆ ละ
30 คน
200 บาท จํานวน 5 ผืน
รวม 90 คน
รวมเปนเงิน
1.จนท.สธ.
1. คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 คนๆละ 1
2.จนท.สวน
มื้อๆละ 70 บาท
ราชการภาคี
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 50 คนๆ
เครื่อขาย/กูภัย/อส
ละ 1 มื้อๆละ 30 บาท
ม./ตัวแทนประชน
ชน รวม 50 คน 4. คาถายเอกสาร จํานวน 3,600 แผนๆละ 50
สตางค

ผูรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15,000

รอยละ 100 ของตําบล
เพื่อสรามความ
ตระหนักความรูและ ในเขตพื้นที่อําเภอวังน้ํา
เย็นไดดําเนินการจัด
ความเขาใจในการ
กิจกรรมรณรงค
ปองกันตัวเองจากโรค ประชาสัมพันธความรู
ไขเลือดออก (dengue และวิธีปองกันโรค
hemorrhagic fever) ไขเลือดออก (dengue
hemorrhagic fever)

รายละเอียด

ระยะเวลาดําเนินงาน

6,800

ตัวชี้วัดคาเปาหมาย

ระยะเวลา
จํานวน (บาท) แหลง (ว ด ป)
งบ
26,400
ไตรมาส
6,300
3
เงินบํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

5.7 รณรงคประชาสัมพันธ
ความรูและวิธีปองกันโรค
ไขเลือดออก (dengue
hemorrhagic fever) อําเภอ
วังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว

ผลผลิต

งบประมาณ

เงินบํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

แผนปฏิบัติราชการดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการการสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 10. สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมสําหรับโรคติดตอและการจัดการสิ่งแวดลอมที่เปนภัยคุกคามตอสุขภาพ โดยเนนทุกภาคมีสวนรวมเปนเจาของ
6. โครงการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพที่มากับแรงงานตางดาวในพื้นที่ของอําเภอวังน้ําเย็น

รอยละ ๙๐ หนวย
บริการมีระบบ
ฐานขอมูลโรคและ
ภัยสุขภาพที่มากับ
แรงงานตางดาว
ของอําเภอวังน้ําเย็น
ใหถูกตอง ครบถวน
เปนปจจุบัน

๑.หมูบานในพื้นที่
อําเภอวังน้ําเย็น
จํานวน 84 หมูบาน
๒.จนท.สาธารณสุข
จํานวน 15 คน

1.คาน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 456.25 ลิตร ๆ
ละ ๓๒ บาท
2.คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จํานวน 20
วัน ๆ ละ 15 คน ๆ ละ 120 บาท

36,000

3.คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา และ
วันหยุดราชการ จํานวน 15 วัน ๆละ 6 คน ๆ
ละ 420 บาท

37,800

4.คาจางเหมาถายเอกสารแบบสํารวจ จํานวน
1600 แผนๆละ 50 สตางค

1,600

รวมเปนเงิน

90,000
90,000

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

น.ส.โสภณาหันธยุง
สสอ.วังน้ําเย็น

6.1 ออกสํารวจขอมูลโรคและ เพื่อจัดเก็บขอมูลโรค
ภัยสุขภาพที่มากับแรงงานตาง และภัยสุขภาพที่มา
ดาวในพื้นที่ของอําเภอวังน้ําเย็น จากแรงงานตางดาว
ของอําเภอวังนแย็นให
มีความถูกตอง
ครบถวน เปนปจจุบัน

รายละเอียด

ระยะเวลา
จํานวน แหลง (ว ด ป)
(บาท) งบ
ไตรมาส
14,600
2

90,000

ผลผลิต

งบประมาณ

เงิน บํารุง สสอ.วังน้ําเย็น

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

กลุมเปาหมาย/
ตัวชี้วัดคาเปาหมาย
จํานวน

-

90,000

-

-

6.1 ออกสํารวจขอมูลโรคและภัยสุขภาพที่มากับแรงงานตางดาวในพื้นที่ของอําเภอวังน้ําเย็น

90,000

90,000

