
๑ 
 

 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 

จังหวัดสุราษฎรธานี  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563 

 
 
 



๒ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   ลดการปวยตายในโรคท่ีสําคัญ 5 โรค กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเรื้อรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , กลุมโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ 

2. การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
3. การดูแลผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะ 
4. พัฒนาระบบการสงตอ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ  จํานวนเงิน (บาท) แหลงงบ  

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผูปวยฉุกเฉิน 

1. เพ่ือใหผูปวยโรคหลอด
เลือดหัวใจและหลอด
เลือดสมองปลอดภัย 

2. เพ่ือใหผูปวยบาดเจ็บท่ี
ศีรษะไดรับการดูแล
อยางรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

1. คัดกรอง CVD Risk 
2. อบรมผูปวยและกลุมเสี่ยงเรื่อง  

"ทักษะการประเมินตนเองโรค  
หลอดหัวใจและหลอดเลือด
สมอง" 

3. ปกหมุดกลุมเสี่ยงสูง( CVD risk) 
ในแผนท่ี งาน EMS 

4. อบรมทักษะการชวยเหลือ
ผูปวย จุดเกิดเหตุ แก FR อสม. 
อฉช. ผูนําชุมชน 

5. จัดทํา CNPG การดูแลผูปวย  
เจ็บท่ีศีรษะในเครือขายบริการ 

ประชาชน 
ในอําเภอ 
ทาชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

215,350 
 
 

287,880 
 
 
 

- งบ PP 
 
 
- งบเงิน
บํารุง 

งานหองอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน รพ.ทาชนะ 

 
 



๓ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   ลดการปวยตายในโรคท่ีสําคัญ 5 โรค กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเรื้อรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , กลุมโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. งานดูแลผูปวยเบาหวาน 

2. งานดูแลผูปวยความดันโลหิตสูง 
3. งานดูแลผูปวยไตวายเรื้อรัง 

 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการปรับสมดลุ
ชีวิตพิชิตโรคเมตา
บอลิก 

1. เพ่ือใหผูปวยเบาหวาน
ควบคุมระดับน้ําตาลได
ตามเกณฑและลด
ภาวะแทรกซอน 

2. เพ่ือใหผูปวยโรคความ
ดันโลหิตสูงควบคุม
ระดับความดันโลหิตได
ตามเกณฑและลด
ภาวะแทรกซอน 

3. เพ่ือใหผูปวยสามารถ
ชะลอไตเสื่อมไดตาม
เกณฑ 

1. จัดทํา CNPG DM 
2. อบรมการใช CNPG DM/ 

ทบทวน CPG DM HT CKD 
3. คัดกรอง CVD Risk ตา เทา ฟน 
4. สื่อเสริมพลังเพ่ือดูแลตนเอง 

DM HT CKD 
5. ฟนฟูวิชาการ DM HT CKD 
6. CPR ผูปวย/ญาติ DM เสี่ยง MI 
7. เยี่ยมบานผูปวยขาดนัด/ขาดยา 
 

ผูปวยโรค
เรื้อรัง 

อําเภอทา
ชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

317,700 
 
 

340,415 
 
 
 

- งบเงินบํารุง 
 
 
- งบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
 
 

งานคลินิก NDC  
รพ.ทาชนะ 
 
รพ.สต.สมอทอง 
รพ.สต.บานสัมปง 
รพ.สต.บานปากก่ิว 
รพ.สต.บานประสงค 
รพ.สต.บานคลองรอก 
รพ.สต.บานคลองโสด
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.คลองพา 
 

 
 

 



๔ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   ลดการปวยตายในโรคท่ีสําคัญ 5 โรค กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเรื้อรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , กลุมโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. การดูแลผูปวยจิตเภท/ผูปวยซึมเศรา 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการ พัฒนาการ
ดูแลผูปวยจิตเภท / 
ผูปวยซึมเศรา 

1.  เพ่ือลดอัตราการฆา
ตัวตายสําเร็จ 

1.จัดอบรม อสม เพ่ือคนหา/คัด
กรอง 
2.จัดอบรม จนท. รพ.สต. การดูแล/
สงตอ 
3.จัดทํา CPG การดูแลผูปวยผูปวย
จิตเภท/ซึมเศรา 
4.จัดทําแผนเยี่ยมบาน /ขาดนัด/
ขาดยา/กลุมเสี่ยง 
 

เจาหนาท่ี 
และ อสม. 

ตําบลทาชนะ 
 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

12,900 
 
 
 

-งบเงิน
บํารุง 
 
 

งานสุขภาพจิต  
รพ.ทาชนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   ลดการปวยตายในโรคท่ีสําคัญ 5 โรค กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเรื้อรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , กลุมโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. พัฒนาทักษะการดูแลผูปวย Sepsis 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการพัฒนาทักษะ
การดูแลผูปวย Sepsis 
ในเครือขายบริการ
สุขภาพอําเภอทาชนะ 

1.  เพ่ือลดอัตราการ
เสียชีวิตของ
ผูปวยดวย Sepsis 
ในเครือขาย
บริการสุขภาพ 

1. จัดประชุมออกแบบระบบการเฝา
ระวังและกําหนดนโยบาย/มาตรการ
ในการดูแลผูปวยกลุมเสี่ยงและผูปวย 
sepsis 

2. สอน/ฝกทักษะแกผูดูแลและผูปวย  
3. ประชุมวิชาการโรคSepsis 
4. จัดซ้ือ Vital sign monitor 

ผูปวยกลุม 
เสี่ยงตอ
ภาวะ 

sepsis และ 
กลุมผูดูแล 

ผูปวย 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

832,400 
 
 
 

- งบเงิน
บํารุง 
 
 

งานหองผูปวยใน / 
ทีม PCT 
รพ.ทาชนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   ลดการปวยตายในโรคท่ีสําคัญ 5 โรค กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเรื้อรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , กลุมโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. งานดูแลผูปวยไขเลือดออก  2. งานดูแลผูปวยโรคอุจจาระรวง 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการพัฒนาการ
ดูแลผูปวยโรคติดเชื้อ 

1.  เพ่ือลดอัตราปวย
และปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซอนใน
โรคไขเลือดออก 

2.  เพ่ือใหผูปวยโรค
อุจจาระรวง
ปลอดภัย ,ไมเกิด
ภาวะแทรกซอน 

1. กําจัดลูกน้ํายุงลายพนหมอกควัน 
2. ทีมSRRTควบคุมโรคใน 24 ชม. 
3. กําหนดแนวทางการดูแลผูปวย

ไขเลือดออก 
4. อบรมวิชาการโรคไขเลือดออก 
5. จัดซ้ือเครื่องควบคุมสารน้ํา 10 เครื่อง 
6. จัดทําแผนพับโปสเตอร ไวนิล 
7. จัดทํา Spot  เสียงตามสาย 
8. รถโมบายเคลื่อนท่ี 
9. จัดโซน Dengue Corner 
10. สอนวิธีลางมือ 
11. ORT Corner 
12. กิจกรรมลางมือโลก 
 

ประชาชน
กลุมเสี่ยง
ในอําเภอ
ทาชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

732,800 
 
 
 

- งบเงิน
บํารุง 
 
 

งานหองผูปวยใน / 
ทีม IC  
รพ.ทาชนะ 
ทีม SRRT  
คบสอ.ทาชนะ 

 
 
 



๗ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   ลดการปวยตายในโรคท่ีสําคัญ 5 โรค กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเรื้อรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , กลุมโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. การคัดกรองโรคในกลุมเสี่ยงวัณโรค  2. การดูแลผูปวยวัณโรค 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการควบคุมปองกัน
และรักษาวัณโรคอยาง
ครบวงจร 

1. เพ่ือใหผูปวยกลุม
เสี่ยงไดรับการคัด
กรองอยาง
ครบถวน
ครอบคลุม 

2. เพ่ือลดอัตราปวย
รายใหมและเพ่ิม
อัตราผูปวยรักษา
สําเร็จ 

 

1. การคัดกรองโรคในกลุมเสี่ยง 
2. การกํากับการกินยาในผูปวยวัณโรค 
3. การดูแลผูปวยวัณโรค 
4. ติดตามเยี่ยมบาน 
5. จัดทําหองแยกโรค 
6. อุปกรณปองกัน N95 , Surgical 
mask 
 

ประชาชน
กลุมเสี่ยงใน

อําเภอทาชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

435,000 
 
 
 

- งบเงิน
บํารุง 
 
 

คลินิกวัณโรค 
รพ.ทาชนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   ลดการปวยตายในโรคท่ีสําคัญ 5 โรค กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเรื้อรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , กลุมโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. คัดกรอง ตรวจหาเชื้อเอชไอวี    2. งานดูแลผูปวยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการปองกันการติด
เชื้อเอชไอวีและ
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธในกลุม
ประชากรหลกั 
 

1. FSW เขาถึง
บริการ เชิงรุก
และทราบสถานะ
ของตนเอง 

1. คัดกรอง ตรวจหาเชื้อเอชไอวี กลุม FSW  
ในอําเภอทาชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

40,000  
 
 

- งบ 
สปสช. 
 
 

คลินิกฟาใส 
รพ.ทาชนะ 
 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาท่ี
เครือขายบริการสุขภาพ
อําเภอทาชนะงานเอช
ไอว/ีเอดส 

1. เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ
เจาหนาท่ี
เครือขายบริการ
สุขภาพอําเภอทา
ชนะ 

1. อบรมเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีใน 
คบสอ.ทาชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

50,000 - งบเงิน
บํารุง 

คลินิกฟาใส 
รพ.ทาชนะ 
 

 
 
 
 



๙ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   ลดการปวยตายในโรคท่ีสําคัญ 5 โรค กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเรื้อรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , กลุมโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภั ย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. ดูแลหญิงตั้งครรภวัยรุน 2. ดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอด  3. ดูแลทารกท่ีมีภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด  
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการดูแล
และสงเสริม
สุขภาพมารดา
และทารก 

1. ลดตั้งครรภซํ้าในวัยรุน 
2. ลดภาวะแทรกซอนจาก

การตกเลือดหลังคลอด 
3. ลดภาวะขาดออกซิเจน

แรกคลอด 

1. อบรมเรื่องเพศศึกษา 
2. ใหคําปรึกษาในคลินิกวัยรุน 
3. อบรมเรื่องการฝากครรภกอน 12 สัปดาห 
4. กิจกรรมโรงเรียนพอแม 
5. อบรมเรื่องฝากครรภคุณภาพ 
6. ติดตามเยี่ยม รพ.สต. เรื่อง ANC คุณภาพ 
7. ฟนความรูการดูแลมารดาระยะคลอดและ
หลังคลอด 
8. จัดซ้ืออุปกรณ 
9. ประชาสัมพันธ 1669 
10. อบรมฟนฟูสมรรถนะการประเมินสุขภาพ
ทารกในครรภ 
11. อบรม CPR ทารกแรกเกิด 
12. ติดตามพัฒนาการ 
13. จัดซ้ืออุปกรณ 
 

กลุมเสี่ยง 
ในอําเภอ
ทาชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

154,100 
 

10,900 
 
 

33,200 

- งบ PP 
 
- งบ  
เงินบํารุง 
 
- งบ
กองทุน
หลักประ
กัน 
 

หอง LR รพ.ทาชนะ 
 
หอง LR รพ.ทาชนะ 
 
 
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ 
รพ.สต.สมอทอง 
 

 



๑๐ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   ลดการปวยตายในโรคท่ีสําคัญ 5 โรค กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเรื้อรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , กลุมโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. งานสงเสริมปองกันโรคฟนผุ  2. งานสงเสริมปองกันโรคเหงือกอักเสบ 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการสุขภาพชอง
ปากดี ฟนสะอาด 
เหงือกแข็งแรง 
ปราศจากฟนผุ 
 

1. เพ่ือใหประชาชน
ทุกกลุมวัยมีภาวะ
ปราศจากฟนผุ 

2. เพ่ือใหประชาชน
ทุกกลุมวัยมีภาวะ
เหงือกอักเสบ
ลดลง 

 

1. ตรวจสุขภาพชองปากและทาฟู
ออไรดใหเด็กกอนวัยเรียน 
2. ตรวจสุขภาพชองปากทาฟูออ
ไรดใหเด็ก ท่ี ศพด. 
3. ใหสุขศึกษาผูปกครอง 
4. เคลือบหลุมรองฟนใหเด็ก 
5. ใหบริการฟนเทียม ผูสูงอายุ 
6. สงเสริมสุขภาพชองปาก
ผูสูงอายุ 
 

กลุมเสี่ยง 
ในอําเภอทาชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

75,000 
 
 
 

242,690 

- งบ  
เงินบํารุง 
 
 
- งบ
กองทุน
หลักประ
กัน 
 
 

หองทันตกรรม  
รพ.ทาชนะ 
 / สสอ.ทาชนะ 
 
รพ.สต.คลองพา 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บานคลองรอก 
รพ.สต.บานทาไท 
รพ.สต.บานประสงค 
รพ.สต.บานสัมปง 
รพ.สต.สมอทอง 
 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบดาน (ครบวงจร)  2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคท่ีสําคัญ   
3. CMI สูงข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1. งานบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและงานคุณภาพ 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการจัดการความ
เสี่ยงสูองคกรแหงความ
ปลอดภัย 

1. เพ่ือปองกันการ
เกิดเหตุการณไม
พึงประสงคซํ้า 

1. จัดอบรมทบทวนการจัดทําบัญชี
ความเสี่ยง ระบบการรายงาน และ
กระบวนการทํา RCA 
2. RM Round นิเทศ ติดตาม 
3. จัดประชุมออกแบบระบบ RM 
ใน รพ.สต. 
4. จัดอบรมทบทวนการประเมิน 
SIMPLE และการใช Trigger tool 
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ CQI , 
Good Practice , Best Practice ,
นวัตกรรม และ R2R 
 

รพ.ทาชนะ 
และ รพ.สต. 

ในอําเภอทาชนะ
ทุกแหง 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

16,400 - งบ  
เงินบํารุง 
 

ทีม RM  
รพ.ทาชนะ 

 
 
 
 



๑๒ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบดาน (ครบวงจร)  2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคท่ีสําคัญ   
3. CMI สูงข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1. การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรพยาบาล   2. งานประชุมวิชาการเฉพาะกลุมโรคสําคัญ 
3. งานพัฒนาระบบนิเทศทางการพยาบาล  4. งานพัฒนาระบบบริการพยาบาลในชุมชน 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการ Smart 
Nurse Smart Life 

1. เพ่ิมจํานวนบุคลากร 
case manager ให
เพียงพอกับจํานวน
ผูปวย DM HT 

2. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
เฉพาะโรคแก
บุคลากรพยาบาล 

3. เพ่ิมทักษะการนิเทศ
แกผูทีมนําทางการ
พยาบาล 

4. เพ่ิมสมรรถนะ
พยาบาลในรพ.สต. 

 

1. งานอบรมพยาบาลเฉพาะ
ทางการจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง (case 
manager) IC/ CVT/ Stroke  
2. งานจางอัตรากําลังพยาบาล
วิชาชีพ ผูชวยเหลือคนไข 
4. งานประชุมวิชาการเฉพาะโรค 
DM HT COPD ACS Stoke  
6. การปรับปรุงแบบประเมิน
สมรรถนะเฉพาะโรค 
7. งานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบนิเทศทางการพยาบาล ระบบ
บันทึกทางการพยาบาล 
9. จัดทํา CNPG กลุมโรคสําคัญ 
ACS Stroke HI DM HT COPD 

เจาหนาท่ีใน  
รพ.ทาชนะ 
และ รพ.สต. 

ในอําเภอทาชนะ
ทุกแหง 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

651,669 - งบ  
เงินบํารุง 
 

กลุมการพยาบาล  
รพ.ทาชนะ 
 

 



๑๓ 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

   10.จัดสรรอัตรากําลังบุคลากร
พยาบาลในรพ.สต. 
11.พัฒนาระบบICในรพสต. 
12.พัฒนาระบบบริการERคุณภาพ 
13.พัฒนาสมรรถนะการพยาบาล
ฉุกเฉินในรพ.สต. 
14.จัดทํา CNPG หัตการสําหรับ 
รพสต. การใสสาย Foley'sCath 
การใส NG tube การ Off Max 
Stitch 
 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบดาน (ครบวงจร)  2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคท่ีสําคัญ   
3. CMI สูงข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1.  งานสิ่งแวดลอมทางกายภาพขององคกรท่ีเอ้ือตอความปลอดภัย และความผาสุก และความปลอดภัยจากอัคคีภัย วัสดุและของเสียอันตราย  
          หรือภาวะฉุกเฉินอ่ืน 

2. งานพัฒนาระบบเครื่องมือและระบบสาธารณูปโภคใหพรอมทํางานไดตามปกติ  
3. งานสิ่งแวดลอมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพและการพิทักษสิ่งแวดลอม 

 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
ในการดูแล
ผูปวย 

1. เพ่ือความปลอดภัยและความผาสุก
ของผูปวย เจาหนาท่ีและผูมาเยือน
องคกร ตลอดจนสรางความม่ันใจถึง
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย วัสดุ 
และของเสียอันตรายหรือภาวะ
ฉุกเฉินอ่ืน ๆ 

2. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับเจาหนาท่ี 
และผูมาใชบริการ ไดรับความ
ปลอดภัย เชื่อถือในการใหบริการ 

3. เพ่ือใหโรงพยาบาลทาชนะเปน
สถานท่ีท่ีปลอดภัยและเอ้ือตอ
สุขภาพ เอ้ือตอกิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพ และพิทักษสิ่งแวดลอม 

1. งานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ขององคกรท่ีเอ้ือตอความ
ปลอดภัย และความผาสุก และ
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย 
วัสดุและของเสียอันตราย หรือ
ภาวะฉุกเฉินอ่ืน 
2. งานพัฒนาระบบเครื่องมือ
และระบบสาธารณูปโภคให
พรอมทํางานไดตามปกติ 
3. งานสิ่งแวดลอมเพ่ือการสราง
เสริมสุขภาพและการพิทักษ
สิ่งแวดลอม 

รพ.ทาชนะ ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

5,443,935 

 
- งบ  
เงินบํารุง 
 

ทีม ENV 
รพ.ทาชนะ 



๑๕ 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

2. โครงการ
สงเสริม
บานสวย
ชุมชน
สะอาดดวย
การคัดแยก
ขยะ 
 

1. เพ่ือสงเสริมใหความรูประชาชนท่ัวไป
ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน นาใช
ในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 2.เพ่ือใหประชาชนเห็นความสําคัญของ
การจัดการขยะโดยใชหลักการ คัด
แยกขยะทําใหสามารถลดขยะใน
ชุมชนได 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค
โครงการใหกับ อสม. 
2. ใหความรูเรื่องการคัดแยก
ขยะชนิดตางๆ 
3. แจกอุปกรณให อสม. นําไป
ใสขยะรีไซเคิลภายในครัวเรือน 
 

นักเรียนวัด 
อัมพาวาส 
จํานวน  30  
คน 
อสม.50 คน 
ประชาชน
ท่ัวไป 40 คน 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

32,640 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน 
 

รพ.สต.บานปากก่ิว 
รพ.สต.วัง 

3. โครงการ  
ทาชนะสุข
สันต รวมกัน
สรางชุมชน
ใหมไรขยะ 

๑. เพ่ือลดปริมาณขยะภายในชุมชน
โดยเฉพาะขวดแกว กระปอง และ
กระดาษ 

๒. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรูจักการคัด
แยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

๓. เพ่ือใหประชาชนสรางรายไดจากการ
จําหนายวัสดุรีไซเคิลท่ีคัดแยกดวย
ตนเอง 

๔. เพ่ือกําจัดแหลงเพาะพันธุพาหะนํา
โรคติดตอมาสูชุมชนท่ีเกิดจากปญหา
ขยะตกคาง 

 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. แจกถุงเก็บขยะรีไซเคิล
สําหรับกลุมเปาหมาย 
3. กลุมเปาหมายชวยกันจัดการ
ขยะระดับครัวเรือน 
4. กลุมเปาหมายนําขยะรี
ไซเคิลในชุมชนนําขยะรีไซเคิล
ไปขายท่ีรานรับซ้ือขยะรีไซเคิล 

แกนนํา
สุขภาพ
ครอบครัวใน
ตําบลทาชนะ 
9 หมูบาน  
และ 
ตัวแทนเด็ก
นักเรียน 1 
โรงเรียน  

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

24,000 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน 

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ 

 
 



๑๖ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบดาน (ครบวงจร)  2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคท่ีสําคัญ   
3. CMI สูงข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1 . งานเฝาระวังและปองกันการติดเชื้อ 2. งานเฝาระวังและปองกันการติดเชื้อดื้อยา 3. งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อตามระบบ 
4. งานจายกลาง    5. เพ่ือเฝาระวัง ติดตาม ดูแล ภาวะสุขภาพของบุคลากร 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
เครือขายบริการ
สุขภาพอําเภอทาชนะ 

1. เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อใน
เครือขายบริการสุขภาพ 

2. เพ่ือปองกันและลดการติด
เชื้อตามระบบตางๆ 
(Target NI ) 

3. เพ่ือลดอัตราการสงชุด
อุปกรณเครื่องมือทาง
การแพทย re – sterile 

4. เพ่ือเฝาระวัง ติดตาม ดูแล 
ภาวะสุขภาพของบุคลากร 

 

1. งานเฝาระวังและปองกันการ
ติดเชื้อ  
2. งานเฝาระวังและปองกันการ
ติดเชื้อดื้อยา  
3. งานปองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อตามระบบ 
4. งานจายกลาง 
5. เพ่ือเฝาระวัง ติดตาม ดูแล 
ภาวะสุขภาพของบุคลากร 

รพ.ทาชนะ 
และ รพ.สต.
ในอําเภอทา
ชนะ ทุกแหง 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

200,000 

 
- งบ  
เงินบํารุง 
 

ทีม IC 
รพ.ทาชนะ 

 
 
 
 
 



๑๗ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบดาน (ครบวงจร)  2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคท่ีสําคัญ   
3. CMI สูงข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1 . การพัฒนาคุณภาพความสมบูรณของเวชระเบียน 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพความ
สมบูรณ ของ
เวชระเบียน 

1. เพ่ือใหเวชระเบียนมี
ความสมบูรณ 

1. จัดทําแนวทางการติดตามเวชระเบียน 
2. จัดทําแนวทางการเขาถึงเวชระเบียน 
3. จัดทําแนวทางการยืม – คืน เวชระเบียน 
4. จัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองการ

จัดเก็บเวชระเบียน 
5. ตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยใน 
6. จัดทําหลักเกณฑขอสําเนาประวัติผูปวย 
7. ตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยนอก 
8. จัดอบรมบุคลากรเรื่องการใหรหัสโรคและ

รหัสหัตถการ 

เจาหนาท่ี 
รพ.ทาชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

10,350 - งบ  
เงินบํารุง 
 

งานเวชระเบียน 
และสถิติ 
รพ.ทาชนะ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบดาน (ครบวงจร)  2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคท่ีสําคัญ   
3. CMI สูงข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1 . POP UP ชวยชีวิต พลิกวิกฤติ เปนโอกาส (รอด)   2. รายงานผลผิด  วินิจฉัยพลาด อาจถึงชีวิต 
3. ความเหมาะสม พรอมใชของน้ํายา อุปกรณ วัสดุวิทยาศาสตร 4. " Sigma metric " จับ ผิด กอน พลาด 
5. ผลดวน ทันใจ 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการ การ
บริหารจัดการทาง
หองปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย 
 

1. เพ่ือใหผูปวยวิกฤติไดรับการดูแล
อยางรวดเร็ว และปลอดภัย 

2. เพ่ือใหผูรับบริการไดรับผลการตรวจ
ท่ีถูกตอง 

3. เพ่ือใหกระบวนการจัดซ้ือ และการใช
วัสดุวิทยาศาสตรเปนไปดวยความ
เหมาะสม โปรงใส ตรวจสอบได 

4. เพ่ือใหผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ มีความนาเชื่อถือ 
และเกิดความม่ันใจตอผูใชบริการ 

5. เพ่ือใหผูรับบริการไดรับผลการตรวจ
ท่ีรวดเร็ว ทันตอการใชงาน 

 

1. กิจกรรม POP UP 
ชวยชีวิต พลิกวิกฤติ เปน
โอกาส (รอด) 
2. กิจกรรม รายงานผลผิด  
วินิจฉัยพลาด อาจถึงชีวิต 
3. กิจกรรม ความเหมาะสม 
พรอมใชของน้ํายา อุปกรณ 
วัสดุวิทยาศาสตร 
4. กิจกรรม " Sigma 
metric " จับ ผิด กอน 
พลาด 
5. กิจกรรม ผลดวน ทันใจ 

กลุมงาน
เทคนิค

การแพทย 
รพ.ทาชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

6,000 
 
 

3,120,000 

- งบ PP 
 
 
- งบ  
เงินบํารุง 
 

กลุมงานเทคนิค
การแพทย 
รพ.ทาชนะ 

 
 



๑๙ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดคาใชจายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1. งานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการ พัฒนา
ระบบการรับรู
ขอมูลขาวสาร
สุขภาพ 

1. เพ่ือเพ่ิมอัตราการรับรูขอมูลขาวสาร
ใน 5 กลุมโรคสําคัญ กลุมโรคฉุกเฉิน 
, กลุมโรคเรื้อรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , 
กลุมโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก ,โรค
ทันตสาธารณสุข   

๑. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานสุขศึกษา 
๒. จัดประชุม
คณะกรรมการ/นโยบายการ
ดําเนินงาน 
๓. ดําเนินงานมาตรฐานงาน
สุขศึกษา ๑๐ องคประกอบ 
๔. รับการประเมินจาก
องคกรภายนอก 
 

ทุกหนวย
บริการ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

130,000 
 
 
 

- งบ  
เงินบํารุง 
 

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ  /  
สสอ.ทาชนะ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดคาใชจายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1. พัฒนาสุขภาพกลุมเด็กปฐมวัย (0 - 5 ป) 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 0-5 
ป  

1. เพ่ือใหผูปกครองเด็กอายุ 0-5 ป 
มีความรูในการสงเสริม และ
กระตุนพัฒนาการ 

2. เพ่ือใหผูปกครองประเมิน
พัฒนาการเด็กไดถูกตอง 

3. เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กอายุ  
9 , 18 , 30 และ 42 เดือน 

1. จัดอบรมใหความรูแก
ผูปกครองเด็กอายุ    
0–5 ป 

2.ประเมินพัฒนาการเด็ก
อายุ 0–5 ปโดย
ผูปกครอง 

3.ประเมินพัฒนาการเด็ก
อายุ 9 , 18 , 30 และ 
42 เดือนโดยเจาหนาท่ี 

 

- ผูปกครอง
เด็กอายุ  
0 - 5 ป  
- อสม.  
แกนนํา 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

80,450 
 
 
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บานทาไท 
รพ.สต.บานคลองโสด 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดคาใชจายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1. พัฒนาสุขภาพกลุมเด็กเรียน (5 – 14 ป) 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการอบรม
นักเรียนแกนนํา
เด็กไทย ทําไดพัฒนา
โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 

1.  เพ่ือใหนักเรียนทราบถึง
บทบาทผูนํานักเรียนสงเสริม
สุขภาพ 

2.  เพ่ือใหนักเรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกตองและสามารถ
นําไปปฏิบัติในโรงเรียน
ครอบครัวและชุมชนได 

3.  เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

4.  เพ่ือใหนักเรียนสามารถพัฒนา
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสราง
เสริมสุขภาพท่ีดีได 

 

1. อบรมใหความรูแก
นักเรียน 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

และ 
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

20,000 
 
 
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

รพ.สต.บานปากก่ิว 
รพ.สต.วัง 

 
 
 



๒๒ 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

2. โครงการ 
“วัคซีนปองกัน
เด็กจมน้ํา” 

1. เพ่ือใหผูปกครอง/ผูดูแล
เด็ก/เด็ก มีความรูและทักษะ
ในการปองกัน และชวยเหลือ
เด็กท่ีจมน้ํา 
2. แหลงน้ําเสี่ยงไดรับการ
จัดการเพ่ือปองกันเด็กจมน้ํา 
3. ลดอัตราการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 
15 ป 

1. ใหความรูแกผูปกครอง/ผูดูแลเด็ก/
เด็ก ในสถานบริการสาธารณสุขและ
โรงเรียน 
2.มีการจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณ
แหลงน้ําเสี่ยง เชน สรางรั้ว และ/หรือ
ติดปายคําเตือน และ/หรือปาย
ประชาสัมพันธ ไวบริเวณแหลงน้ําเสี่ยง 
3. จัดใหมีอุปกรณท่ีหาไดงายในชุมชน
ไวบริเวณแหลงน้ําเสี่ยง สําหรับชวยคน
ตกน้ํา เชน ถังแกลลอน  พลาสติกเปลา 
ไม หรือเชือก 
 
 

ครูและ
นักเรียน 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

30,000 - งบ PP งานหองอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน รพ.ทาชนะ / 
สสอ.ทาชนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

3. โครงการทาชนะสุข
สันต รวมกันสราง
สุขภาพใหมนักเรียน
ไทยน้ําหนักดี 

1. เพ่ือใหเด็กวัยเรียนไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ทางดานภาวะโภชาการท่ีด ี
2. เพ่ือใหเด็กวัยเรียนท่ีมีภาวะเริ่ม
อวนและอวน ลดลง 
 

1. กิจกรรมอบรมให
ความรูคุณครู 
ผูปกครอง  นักเรียน  
และแกนนํานักเรียน  
2. กิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เด็กวัยเรียนท่ีมีปญหา
ทางดานภาวะ
โภชนาการ  
    -กิจกรรม Long 
Breath 
    -กิจกรรมการออก
กําลังกายท่ีถูกตอง  
3. กิจกรรมเผยแพร
ประชาสัมพันธเฝา
ระวังเด็กวัยเรียนใหมีท่ี
มีภาวะโภชนาการท่ีดี  

เด็กวัยเรียนท่ีมี
ปญหาดานภาวะ
โภชนาการและ

ผูปกครอง 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

28,890 
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ 

 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดคาใชจายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1. พัฒนาสุขภาพกลุมเด็กวัยรุน (15 – 21 ป) 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการ ทาชนะสุข
สันต รวมสานฝน
วัยรุนไทย ใหเปนจริง 

๑. เพ่ือใหเยาวชนมีความรูในเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงตาม
พัฒนาการดานตางๆในวัยรุน 

 

1. กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม เพ่ือ
สรางความคุนเคย
ใหแกผูเขารวม
กิจกรรม 

2. กิจกรรม
กระบวนการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

3. กลาวสรุปประเด็น
ท้ังหมดพรอมท้ัง
ประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

 

กลุมเยาวชนอายุ
ระหวาง 

๑๒ – 20 ป 
ในตําบลทาชนะ 
ผูปกครองของ

เยาวชน 
ในตําบลทาชนะ 

 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

33,400  
 
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ 

 
 
 
 



๒๕ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดคาใชจายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1. พัฒนาสุขภาพกลุมเด็กวัยรุน (15 – 21 ป) 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการ ทาชนะสุข
สันต รวมสานฝน
วัยรุนไทย ใหเปนจริง 

๑. เพ่ือใหเยาวชนมีความรูในเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงตาม
พัฒนาการดานตางๆในวัยรุน 

 

1. กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม เพ่ือ
สรางความคุนเคย
ใหแกผูเขารวม
กิจกรรม 

2. กิจกรรม
กระบวนการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

3. กลาวสรุปประเด็น
ท้ังหมดพรอมท้ัง
ประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

 

กลุมเยาวชนอายุ
ระหวาง 

๑๒ – 20 ป 
ในตําบลทาชนะ 
ผูปกครองของ

เยาวชน 
ในตําบลทาชนะ 

 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

33,400  
 
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ 

 
 
 
 



๒๖ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดคาใชจายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1. พัฒนาสุขภาพกลุมวัยทํางาน (15 - 59 ป) 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการรณรงคตรวจ
คัดกรองโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง หัวใจ
และหลอดเลือด และ
โรคซึมเศรา 

1.เพ่ือใหกลุมเสี่ยง กลุม
สงสัยปวยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง มี
ความรูในการดูแลตนเอง
ใหปลอดภัยตอ
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง 
 
2.เพ่ือใหกลุมเสี่ยง กลุม
สงสัยปวยโรคเบาหวาน
และความดันหิตสูง ใช
หลัก 3 อ 2 ส ในการ
ดูแลตนเอง 
 

1. อบรมใหความรู 
2. ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และ

โรคความดันโลหิตสูง 
3. แจกเอกสารแผนพับใหความรูแก

ผูรับการตรวจคัดกรองโรค 

ประชากร
กลุมเสี่ยง

โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูง อายุ 
35 ปข้ึนไป
ในอําเภอทา

ชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

266,93๗ 
 
 
 
 

308,530 

- งบเงิน
บํารุง 
 
 
 
- งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

สสอ.ทาชนะ 
 
 
 
 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บานคลองรอก 
รพ.สต.วัง 
รพ.สต.บานประสงค 
รพ.สต.บานคลองโสด 
รพ.สต.บานทาไท 
รพ.สต.สมอทอง 

 
 



๒๗ 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

2. โครงการรวมพลังสราง
ชุมชนเตนบาสโลป เพ่ือ
สุขภาพดี 

๑. เพ่ือใหกลุมเปาหมาย
มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการออกกําลัง
กายดวยการเตนบาสโลป 
๒. เพ่ือใหกลุมเปาหมาย
สามารถออกกําลังกาย
ดวยการเตนบาสโลป ท่ี
ถูกตอง และมีสุขภาพจิต
ท่ีด ี
 

๑. ศึกษาพฤติกรรม/ปญหาและ
ความตองการของกลุมเปาหมาย
ในชวงท่ีผานมา 
๒. จัดประชุมชี้แจงใหความรู
เก่ียวกับการออกกําลังกายดวยการ
เตนบาสโลปผูนําชุมชน อสม. และ
ประชาชน 
๓. จัดทําแบบเสนอโครงการ/
ประชาสัมพันธ/จัดทําและขออนุมัติ
โครงการ 
4. ดําเนินการจัดอบรมใหความรู
และฝกปฏิบัติการออกกําลังกาย
ดวยการเตนบาสโลป  
5. จัดทําทะเบียนสมาชิกเพ่ือแกน
นําในชุมชน 
6. จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย
ดวยการเตนบาสโลป กลุม 
ประชาชนสัปดาหละ ๕ วัน 
7. ประเมินผลและสรุปผลการ
ดําเนินงานของโครงการ 
 

ประชาชน
ผูสนใจเขา

รวมกิจกรรม
การออกกําลัง

กายเตน
บาสโลป 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

๑๔,๔๕๐ - งบเงิน
บํารุง 

สสอ.ทาชนะ 
 
 
 

 



๒๘ 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

3. โครงการทาชนะสุขสันต 
รวมกันสรางสุขภาพใหม
ในโรงพยาบาล พันคน 
พันกาว พันวัน 

1.เพ่ือใหบุคลากร
โรงพยาบาลทาชนะมี
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพลดโรค 
อยางถูกตองและ
เหมาะสม 
2. เพ่ือใหบุคลากร
โรงพยาบาลทาชนะมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพลดโรคอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 
3.   เพ่ือใหบุคลากร
โรงพยาบาลทาชนะลด
การเจ็บปวยดวยโรคไม
ติดตอเรื้อรังตางๆ 
4.เพ่ือเปนบุคลากร
ตนแบบในการสงเสริม
สุขภาพดานการออก
กําลังกายแกชุมชนตอไป 

๑. ดําเนินงานจัดอบรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ  
2. เก็บขอมูลสุขภาพของ
กลุมเปาหมายกอนการทํากิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
3. ประกาศนโยบายการออกกําลัง
กายทําดีดวยหัวใจ โดย
กลุมเปาหมายบุคลากรใน
โรงพยาบาลรวมกันทํากิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการ
เดินดวยความรักพรอมกันท้ัง
โรงพยาบาล 
4.กลุมเปาหมายบุคลากรใน
โรงพยาบาลทํากิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ โดยใชสมุด
บันทึกการออกกําลังกายทําดีดวย
หัวใจ 

บุคลากรของ
โรงพยาบาล

ทาชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

23,000 - งบเงิน
บํารุง 

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ 
 
 
 

 
 



๒๙ 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

4. โครงการหมอชวนวิ่ง 
๕๐ ป แพทยสภา 
กระทรวงสาธารณสุข 
เครือขายบริการสุขภาพ
อําเภอทาชนะ 

๑. เสริมสราง
ความสัมพันธอันดี
ระหวางบุคลากรทาง
การแพทยกับประชาชน 
๒. เพ่ือสรางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การปฏิบัติตัวใหมีสุขภาพ
แข็งแรงของประชาชน 
๓. สงเสริมใหประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญ
ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองดวยการออกกําลัง
กาย โดยการวิ่งหรือเดิน
ท่ีถูกวิธี   
๔.  สรางความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและ
เอกชนในดานการสราง
เสริมสุขภาพ 

๑. ประชุมคณะดําเนินงานเพ่ือ
กําหนดกรอบงานและจัดทํา
โครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประสานหนวยงานตางๆ ใหสง
รายชื่อผูปฏิบัติงานของแตละ
หนวยงานเพ่ือจัดทํารายชื่อ
คณะกรรมการ บริหารโครงการ  
3. ประชาสัมพันธโครงการผานสื่อ
ตางๆ เชน ประชาสัมพันธทาง
อินเตอรเน็ต  
4. ฝายตางๆ เตรียมงานตาม
แผนปฏิบัติงาน โดยมีการประชุม
ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝาย
ตางๆ  
5. จัดกิจกรรมตางๆ ตามวัน เวลา 
ท่ีกําหนดในโครงการ  
6. ประเมินผลและติดตาม
ผลกระทบโครงการ 
 

เจาหนาท่ี
เครือขาย
บริการ
สุขภาพ

อําเภอทาชนะ
และ

ประชาชนเขา
รวมกิจกรรม  
จํานวน ๔๐๐ 

คน 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

๑๙,๘๐๐ - งบเงิน
บํารุง 

สสอ.ทาชนะ 
 
 

 
 
 



๓๐ 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

5. โครงการทาชนะ
สุขสันต รวมกัน
ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

1. เพ่ือทบทวนความรูและ
ทักษะในการตรวจเตา
นมดวยตนเองแกแกน
นํา (อสม.และจิต
อาสา) 

2. เพ่ือใหแกนนําสามารถ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมไดอยางถูกตอง 

3. เพ่ีอใหแกนนําสามารถ
แนะนํากลุมเปาหมาย
ในการตรวจมะเร็งเตา
นมดวยตนเองได
ถูกตอง 

 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ และ
กําหนดวันจัดโครงการ 
2. ทบทวนความรูและการตรวจเตา
นมใหแกแกนนํา 
3. สาธิตและทดลองการตรวจเตานม 
4. แกนนําติดตามกลุมเปาหมายการ
ตรวจเตานมดวยตนเองในชุมชน 
(กลุมเปาหมายอายุ 30 - 70 ป) 
5. รายงานผลให รพ.สต.ทราบ 
 

กลุมสตรีเปาหมาย 
อายุ 30 - 70 ป 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

57,570 - งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ 
รพ.สต.บานประสงค 
รพ.สต.บานทาไท 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

6. โครงการตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 

1. เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดรับ
ความรูเรื่องโรคมะเร็งปาก
มดลูก 

2. เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและสงตอในราย
ท่ีพบความผิดปกติ 

 

1. ประชุมชี้แจงโครงการและ
กําหนดวันจัดกิจกรรม 

2. ใหความรูแกกลุมเปาหมาย 
3. ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกใหแกกลุมเปาหมาย 
 

ผูหญิงอายุ  
30 – 60 ป 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

258,000 
 
 

117,200 
 
 
 
 

- งบเงิน
บํารุง 
 
- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

สสอ.ทาชนะ 
 
 
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ 
รพ.สต.สมอทอง 

7. โครงการทาชนะ
สุขสันตรวมกัน
รักษลําไสตรง
และลําไสใหญ
หางไกลมะเร็ง 

1. เพ่ือคนหาและปองกันภาวะ
เสี่ยงจากมะเร็งลําไสใหญและ
ลําไสตรง เพ่ือใหไดรับการรักษา
ตั้งแตระยะเริ่มแรกในกลุม
ประชากรท่ีมี อายุ 50-70 ป    
2. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
เครือขายการสงตอ และดูแล
ผูปวยมะเร็งลําไสใหญและลําไส
ตรง 
3. เพ่ือลดอัตราการเกิดมะเร็ง
ลําไสใหญและลําไสตรงระยะ
ลุกลาม 

1. จัดอบรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการ  
2. จัดรณรงคการคัดกรอง
มะเร็งลําไสใหญและลําไสตรง
ท้ังเชิงรุก และเชิงรับ  
3. แจงผล / ติดตามและสงตอ
ผูปวยกรณีพบความผิดปกติทุก
ราย 

ประชาชน 
50 – 70 ป 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

23,415  
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ 
 

 



๓๒ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดคาใชจายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   พัฒนาสุขภาพ กลุมผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) และกลุมคนพิการ 
 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการพัฒนา
ระบบ
ฐานขอมูล&คัด
กรองสุขภาพ
ผูสูงอายุและ
ฟนฟูทักษะการ
คัดกรอง 

1. เพ่ือคัดกรองกลุมโรค
ผูสูงอายุ (Geriatric 
Syndrome) 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูล
การคัดกรอง ประเมิน
สุขภาพผูสูงอายุ 

 

1. จัดอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ 
2. จัดประชาสัมพันธโครงการ 

เพ่ือใหแกนนําผูดูแลผูสูงอายุ ลง
พ้ืนท่ีคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ 

3. เจาหนาท่ีสาธารณสุขและแกนนํา
ผูดูแลผูสูงอายุ รณรงคคัดกรอง
คัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ นัด
ผูสูงอายุกลุมเปาหมายเพ่ือการ
คัดกรองในหมูบาน โดยใชแบบ
บันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ผูสูงอายุ พรอมใหความรูเรื่อง
การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 

 

ผูสูงอายุ 60 ป 
ข้ึนไป 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

53,400  
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ 
 

 
 



๓๓ 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

2. โครงการ
สงเสริมสุขภาพ
ผูสูงวัย 

1.เพ่ือใหชมรมผูสูงอายุได
สรุปผลการดําเนินงาน
ในปท่ีผานมา 

2.เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับ
การตรวจสุขภาพ
เบื้องตน 

3.เพ่ือใหผูสูงอายุไดพบปะ
เพ่ือนวัยเดียวกันและได
มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการดูแล
สุขภาพ 

1.ประชุมชี้แจง และกําหนดวันจัด
กิจกรรม 

2.ตรวจสุขภาพเบื้องตนแกผูสูงอายุ 
3.ประธานชมรมฯสรุปผลการ

ดําเนินงาน 
4.ผูสูงอายตนแบบเลาประสบการณ

ในการดูแลสุขภาพ 
5.ใหความรูแกผูสูงอายุในการดูแล

สุขภาพ 
6.จัดกิจกรรมรดน้ําผูสูงอายุ 
 
 
 
 

ผูสูงอายุ 
60 ป ข้ึนไป 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

40,800 
 
 

73,550 
 

- งบเงิน
บํารุง 
 
- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

สสอ.ทาชนะ 
 
 
รพ.สต.บานทาไท 
รพ.สต.บานคลองโสด 
รพ.สต.บานสัมปง 
รพ.สต.คลองพา 
รพ.สต.บานคลองรอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดคาใชจายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1. งานดูแลตอเนื่อง Home Health Care  
2. งานดูแลตอเนื่อง Long Term Care  
3. งานดูแลตอเนื่อง Palliative Care 

 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการ เยี่ยม
บานแบบบูรณา
การ  (Home 
Health Care  
&  Long Term 
Care & 
Palliative 
Care) 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของ CM และ CG ใน
การดูแลผูปวยอยาง
ตอเนื่อง 

1. อบรมบุคลากรเรื่องการดูแลผูปวย
แบบประคับประคอง 

2. อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใน
การดูแลผูปวยระยะทายแบบ
ประคับประคอง (2 วัน) 

3. ติดตามนิเทศ รพสต. การดูแล
ผูปวยแบบประคับประคอง 

4. ตืดตามเยี่ยมผูปวยเรื้อรัง /ระยะ
ทาย 

5. จัดตั้งศูนยอุปกรณ/ เครื่องมือ
แพทย 

ผูปวยเรื้อรัง 
/ผูปวยระยะ

สุดทาย 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

559,400 
 
 
 

12,900 
 

- งบเงิน
บํารุง 
 
 
- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

ทีม palliative care 
รพ.ทาชนะ 
 
 
รพ.สต.บานสัมปง 
รพ.สต.คลองพา 
 

 
 
 
 



๓๕ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดคาใชจายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service plan) รูปแบบ PCC ใหมีคุณภาพ 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการ 
จัดการคลินิก
หมอครอบครัว 
Primary Care 
Cluster 

1. เพ่ือใหเครือขายคลินิก
หมอครอบครัว Primary 
Care Cluster ผานเกณฑ 
 
2. เพ่ิมการเขาถึงและ
ครอบคลุมการดูแลสุขภาพ
ของกลุมเปาหมาย 
 

จัดตั้งคลินิกหมอครอบครวั Primary 
Care Cluster 2 แหง 

รพ.สต.ประสงค 
รพ.สต.คันธุลี 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

55,000 เงินบํารุง รพ.ทาชนะ /  
สสอ.ทาชนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดคาใชจายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   แพทยแผนไทยสามารถบูรณ าการ การตรวจรักษาโรคกับแผนปจจุบัน 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการ
สงเสริมสุขภาพ
ในชุมโดย
ศาสตร
การแพทยแผน
ไทยเพ่ือดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ
ท่ีมีภาวะขอเขา
เสื่อม 

1.เพ่ือสงเสริมแพทยแผน
ไทยในในชุมชนให
แพรหลายมากข้ึน 

2.เพ่ือใหประชาชนความรู
เก่ียวกับการใชและแปร
รูปสมุนไพรในชุมชนเพ่ือ
ดูแลสุขภาพดวยตนเอง
ได 

3.ผูสูงอายุไดรับการดูแล
เรื่องภาวะขอเขาเสื่อม
ดวยศาสตรการแพทย
แผนไทยอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

1 สงเสริมแพทยแผนไทยในในชุมชน
ใหแพรหลายมากข้ึน 

2.ใหความรูประชาชนเก่ียวกับการใช
และแปรรปูสมุนไพรในชุมชนเพ่ือ
ดูแลสุขภาพดวยตนเองได 

3.ใหความรูผูสูงอายุเรื่องภาวะขอเขา
เสื่อมดวยศาสตรการแพทยแผน
ไทย 

 
 
 
 

ประชาชนท่ัวไป 

หมูละ 20 คน 

 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

61,380  - งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.สต.บานคลองรอก 
รพ.สต.สมอทอง 
รพ.สต.วัง 
รพ.สต.บานปากก่ิว 
 
 

 
 



๓๗ 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

2. โครงการ
สมุนไพรริมรั้ว
เพ่ือการพ่ึงพา
ตนเอง 

1.เพ่ือใหพืชสมุนไพรเปน
ทางเลือกหนึ่งในการดูแล
สุขภาพเบื้องตนของคนใน
ชุมชน และเปนการลด
รายจายในการดูแลสุขภาพ
และรักษาพยาบาล 

2.ชุมชนมีความรูความเขาใจ 
ในการปลูกและการนําพืช
สมุนไพรมาใชใน
ชีวิตประจําวัน  

3.ชุมชนไดเรียนรู นําไปใช
ประโยชน และนําไปปฏิบัติ 

 

1 สงเสริมแพทยแผนไทยในใน
ชุมชนใหแพรหลายมากข้ึน 

2.ใหความรูประชาชนเก่ียวกับ
สมุนไพรริมรั้วเพ่ือการพ่ึงพา
ตนเอง 

 
 
 
 
 

ประชาชน ในเขต 
หมูท่ี 3 และ หมูท่ี 
10 จํานวน 10 

ครัวเรือน 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

13,900  - งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.สต.สมอทอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

3. โครงการทําลูก
ประคบสมุนไพร 
เชิดชูไวดวยภูมิ
ปญญา 

1.เพ่ือสงเสริมใหผูเขารวม
โครงการมีความรูในเรื่อง 
“สมุนไพรในสาธารณสุขมูล
ฐาน” 

2.เพ่ือสงเสริมใหผูเขารวม
โครงการมีความรู สามารถ
เปนหมอดูแลตัวเองและ
ครอบครัวได               

3.เพ่ือสรางงาน เสริมสราง
รายไดใหเกิดข้ึนในชุมชน
และสามารถนําความรูท่ีได
ไปตอยอดประยุกตใชได
อยางเหมาะสม 

1 สงเสริมแพทยแผนไทยในใน
ชุมชนใหแพรหลายมากข้ึน 

2.ใหความรูประชาชนเก่ียวกับทํา
ลูกประคบสมุนไพร 

 
 
 
 
 

ประชาชนท่ัวไป 

 
ต.ค.62 

- 
ก.ย.63 

25,280 - งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.สต.บานคลองรอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดคาใชจายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1 . บูรณาการขับเคลื่อนใหทุกสถานบริการสามารถดําเนินงานตามคุณลักษณะอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนภายใตระบบสุขภาพอําเภอ  (DHS) 
2. SRRT คุณภาพ 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ 
อําเภอทาชนะ 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือใหกลุมเปาหมาย มีความรู 
ความเขาใจ นโยบายการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ  

2. เพ่ือ ใหกลุมเปาหมาย รวม
คนหาประเด็นปญหาท่ีจะ
พัฒนาหรือแกไข ระดับพ้ืนท่ี
ของอําเภอทาชนะ   และหา
แนวทางพัฒนาหรือแกไข 

3. เพ่ือรวมขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามประเด็น
ปญหาระดับพ้ืนท่ีของอําเภอ
ทาชนะ 

 

1. ใหความรู นโยบายการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
2. ชี้แจงแนวการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ ของอําเภอทาชนะ 
3. คนหาประเด็นปญหาท่ีจะ
พัฒนาหรือแกไข ระดับพ้ืนท่ี
ของอําเภอทาชนะ และหา
แนวทางพัฒนาหรือแกไข 
4. ติดตาม ประเมินผลโครงการ 
5. สรุปผลการดําเนินโครงการ 

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ

อําเภอ ทีม
เลขานุการ และ                

ผูรับผิดชอบ
โครงการของอําเภอ

ทาชนะ จํานวน  
30  คน 

 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

30,000  - งบ PP สสอ.ทาชนะ 

 



๔๐ 
 

 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

2. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพทีม
เฝาระวัง
สอบสวน
เคลื่อนท่ีเร็ว 
(SRRT) 
 

1. เพ่ือใหทีม SRRT ผานเกณฑ
มาตรฐานระดับดี 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ควบคุมปองกันโรคติดตอท่ีสําคัญ
ในพ้ืนท่ี 

1. จัดอบรมเจาหนาท่ี
สาธารณสุข และ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

2. ติดตามการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง 

1. จนท.รพ.สต. 
๒. อสม.ในเขตรพ.
สต.ทุกสถานบริการ 
๓. ทีม SRRT หลัก
อําเภอทาชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

28,900 - งบ PP สสอ.ทาชนะ 

3. โครงการ
ปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

1. เพ่ือลดอัตราการปวยดวย
ไขเลือดออก 

1. สํารวจ รณรงค กําจัด
และทําลายแหลง
เพาะพันธุยุงลาย 

๒. กิจกรรมโรงเรียนผนึก
พลังเยาวชนไทยตาน
ภัยไขเลือดออก 
 

หลังคาเรือนใน
อําเภอทาชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

519,977 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.สต.สมอทอง 
รพ.สต.บานประสงค 
รพ.สต.บานสัมปง 
รพ.สต.คลองพา 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บานทาไท 
รพ.สต.บานคลองรอก 
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ 
 

 
 



๔๑ 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

4. โครงการทาชนะ
สุขสันต รวมกัน
เฝาระวังโรคฉ่ีหนู 
(Leptospirosis) 

1. เพ่ือให ผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมดาน การตัด ปาลม
น้ํามัน  มีความรู  ความเขาใจ ใน
การปองกันโรคเลปโตสไปโรซิส  
2. เพ่ือลดอัตราปวยดวยโรคเลป
โตสไปโรซิส ใหมีคา ไมเกิน 20 
ตอแสนประชากร 
 

1. จัดอบรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการแก
กลุมเปาหมาย 

1. เจาหนาท่ี
สาธารณสุข 
โรงพยาบาลทาชนะ  
2. ผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมดาน
การตัดปาลมน้ํามัน 
ตําบลทาชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

3,700 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ 

5. โครงการรณรงค
ปลูกฝงคานิยม 
ปองกันโรค
ไขหวัดใหญใน
ชุมชน 

1.เพ่ือใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการปองกันโรค
ไขหวัดใหญ 
2. เพ่ือใหประชาชนเกิดทักษะใน
การลางมือ สวมหนากากอนามัย 
ท่ีถูกวิธ ี
3. เพ่ือสํารวจกลุมเปาหมายใน
การรับวัคซีนไขหวัดใหญ 
 

1. จัดอบรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการแก
กลุมเปาหมาย 

ประชาชน 
ในตําบลทาชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

55,200 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ 

 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

6. โครงการ ปองกัน
และควบคุม
โรคติดตอใน
โรงเรียน 

1. เพ่ือใหครูและนักเรียนชวง อายุ 
3-15 ป มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับโรคไขหวัดใหญ โรคมือเทา
ปาก โรคอุจจาระรวง โรคเหาและ
รวมกันควบคุมการเกิดโรคติดตอใน
โรงเรียนได 
2. เพ่ือเฝาระวังปองกันไมใหเกิด
โรคติดตออันจะมีผลตอเด็กในศูนย
เด็กเล็กและโรงเรียน 

1. จัดอบรมใหความรู
เชิงปฏิบัติการแก
กลุมเปาหมาย 

ครูและนักเรียนชวง 
อายุ 3-15 ป 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

27665 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.สต.คันธุลี 
 

7. โครงการทาชนะ
สุขสันต รวมกัน
ขับซอน
มอเตอรไซค เปด
ไฟ ใสหมวก
กันน็อค ล็อกสาย
รัดคาง 
 

1. เพ่ือรณรงคใหอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานสวมหมวก
กันนอ็ค  
2. เพ่ือใหอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานมีความรูเก่ียวกับ
กฎหมายจราจร  
3. เพ่ือใหอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานมีความรูเก่ียวกับการ
ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ
(Cardiopulmonary resuscitation 
: CPR) 
 

1. จัดอบรมใหความรู
เชิงปฏิบัติการแก
กลุมเปาหมาย 

1. เจาหนาท่ี
สาธารณสุข 
โรงพยาบาลทาชนะ   
2. ตัวแทน
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมูบานตําบลทา
ชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

28,900 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ 

 



๔๓ 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ  จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ 

8. โครงการซอมแผนรับ
อุบัติภัยหมูจากอุบัติเหตุ
ทางถนน 
 

1.เพ่ือใหเจาหนาท่ีฯ
มีความพรอมในการับ
สาธารณภัย 
2.เพ่ือใหเจาหนาท่ี
ทราบถึงบทบาทและ
สามารถปฏิบัติได
อยางถูกตองเม่ือเกิด
สาธารณภัย 
 

1.จัดทําแผนระดับอําเภอ 
2.ประชุมชี้แจงแผนฯ 
3.ซอมแผนฯ 

เจาหนาท่ี
สาธารณสุข    

คบสอ.ทาชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

32,085 - งบ 
เงินบํารุง 

 

งานหองอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน รพ.ทาชนะ / 
สสอ.ทาชนะ 

9. โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน 
 

๑.เพ่ือใหผูบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ
การจราจรและ
ประชาชนชนท่ัวไป
ไดรับการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินท่ีรวดเร็ว 
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 

1.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธงาน
บริการการแพทยฉุกเฉินเชนเสียง
ตามสาย สติ๊กเกอร แผนพับ แจงใน
การประชุมสวนตางๆ คลินิกเรื้อรัง 
2.สนับสนุนเครือขายบริการ
การแพทยฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน
ดานความรูและอุปกรณ 
3.กระตุนการมีสวนรวมในการ
จัดบริการการแพทยฉุกเฉินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 

ประชาชนใน
อําเภอทาชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

33,000  - งบ 
เงินบํารุง 
 

งานหองอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน รพ.ทาชนะ / 
สสอ.ทาชนะ 

 



๔๔ 
 

 
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 
เปาประสงค   1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 

3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดคาใชจายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ/มาตรการ   1 . พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลการบําบัดรักษาเพ่ือความครบถวนตอเนื่องในการติดตามชวยเหลือ  

2. สรางการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขายตางๆ เพ่ือใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายในการปองกันและแกไขปญหาเสพติด  
3. อัตราการการเขาบําบัดครบตามเกณฑ 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการวัย
เรียนวัยใส
หางไกลยา
เสพติด 
 
 

1. เพ่ือเปนการ
สงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี
รูเทาทันภัย และ
สถานการณ ของยา
เสพติด  
2. เพ่ือเปนการ
เสริมความเขมแข็ง
ของเด็กในโรงเรียน 
มีบทบาทและมี
สวนรวมในกิจกรรม
สรางสรรคในสังคม 

1. จัดประชุม ชี้แจง เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 
2. จัดอบรม สรางความสัมพันธและวางใจ 
บรรยายถึงความสําคัญของปญหายาเสพติดใน
ปจจุบัน 
3. บรรยายใหความรูถึงสถานการณปญหายา
เสพติดในปจจุบัน ทักษะในการปฏิเสธ และการ
สังเกตเม่ือคนในครอบครัวติดยาเสพติด 
4. รวมกันวิเคราะหแนวทางในการชวยกัน
แกไขปญหายาเสพติดท่ีมีในชุมชน เพ่ือสราง
เปนรั้วปองกันภัยยาเสพติดไมใหเขาสูชุมชนท่ี
ตนอยูอาศัย 
5. เดินรณรงคประชาสัมพันธตานภัยยาเสพติด 
6.สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

นักเรียน  
ป.4 – 6 

จํานวน  60 คน 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

9,400 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.สต.บานทาไท 



๔๕ 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

2. โครงการทา
ชนะสุขสันต 
รวมสราง
ตลาดนัด
ประชารัฐ ไร 
แอลกอฮอล 

1. เพ่ือใหตลาด
นัดประชารัฐ 
(สวนสนบานทา
กระจาย) เปน
เขตปลอดการ
ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 
 
2 . เพ่ือรณรงค
ประชาสัมพันธ
ใหประชาชน 
ลด ละ เลิก ดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  
 

1. สนับสนุนใหชุมชนจัดสภาพแวดลอมใหเปน

ตลาดนัดประชารัฐปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล   

2. จัดทํานโยบายและประกาศ  ตลาดนัดประชารัฐ 

ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

3. จัดประชุมสมาชิกชุมชน เพ่ือแจงเรื่องการ

ดําเนินงานตามโครงการ 

4. จัดระบบเฝาระวังโดยแกนนําชุมชน อาสาสมัคร 

อสม. แมคา  

5. สงเสริมใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด 

เชน รานคาในตลาดนัดประชารัฐหามขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล การหามติดปายโฆษณา 

6. จัดกิจกรรมรณรงค  ลด ละ เลิก และ

ประชาสัมพันธเสียงตามสาย ความตระหนัก  และ

คานิยมท่ีถูกตอง โดยใหสอดคลองกับปญหาและวิถี

วัฒนธรรมของชุมชน อยางสมํ่าเสมอ  

7. จัดทําเอกสารใหความรู สรางความเขาใจ โทษ 

และผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

 

ประชาชนในหมูท่ี 
1 บานทา

กระจาย ต.ทา
ชนะ อ.ทาชนะ จ.

สุราษฎรธานี   
จํานวน   
60 คน 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

15,500 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ 

 
 



๔๖ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. ผูใชบริการพึงพอใจ ไววางใจ เชื่อม่ันและศรัทธา    2. ไดรับการรับรองคุณภาพอยางตอเนื่อง 
3. เชี่ยวชาญการบริหารจัดการท้ังเครือขาย     4. การเงินการคลังม่ันคง (ประหยัดคาใชจาย รายไดเพ่ิมข้ึน ตนทุนลดลง มีเงินเหลือใชเพ่ือการพัฒนา) 

กลยุทธ/มาตรการ   1. เพ่ิมศักยภาพและเสริมพลังผูปฏิบัติงานเครือขายปฐมภูมิ 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ  จํานวนเงิน(บาท)  แหลงงบ 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายปฐมภูมิดวย
ระบบพ่ีเลี้ยง 

เพ่ือใหรพ.สต.ผาน
เกณฑระดับการ
พัฒนาคุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 
 
 
 
 
 

พัฒนาคุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 8 แหง 

รพ.สต.สมอทอง 
รพ.สต.บานปากก่ิว 
รพ.สต.บานประสงค 
รพ.สต.บานทาไท 
รพ.สต.คลองพา 
รพ.สต.บานคลองรอก
รพ.สต.บานคลองโสด 
รพ.สต.บานสัมปง 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

55,000 เงินบํารุง รพ.ทาชนะ /  
สสอ.ทาชนะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. ผูใชบริการพึงพอใจ ไววางใจ เชื่อม่ันและศรัทธา    2. ไดรับการรับรองคุณภาพอยางตอเนื่อง 
3. เชี่ยวชาญการบริหารจัดการท้ังเครือขาย     4. การเงินการคลังม่ันคง (ประหยัดคาใชจาย รายไดเพ่ิมข้ึน ตนทุนลดลง มีเงินเหลือใชเพ่ือการพัฒนา) 

กลยุทธ/มาตรการ   1. งานพัฒนาระบบงานธุรการ     2. งานเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน และการบัญชี 
3. งานปรับปรุงและพัฒนาระบบการงานพัสดุใหมีประสิทธิภาพ 4. งานเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานการเจาหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ 

 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการเพ่ิม
ศักยภาพ
พัฒนาระบบ
สนับสนุนใหมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

1. เพ่ือใหหนวยงานภายในโรงพยาบาล และ
ภายนอกไดรับการสนับสนุนทรัพยากรการ
บริหารดานงานธุรการ อยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใหหนวยงานภายในโรงพยาบาล และ
ภายนอกไดรับการสนับสนุนทรัพยากรการ
บริหารดานงานการเงินและบัญชี อยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหหนวยงานภายในโรงพยาบาล และ
ภายนอกไดรับการสนับสนุนทรัพยากรการ
บริหารดานงานพัสดุ อยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือใหหนวยงานภายในโรงพยาบาล และ
ภายนอกไดรับการสนับสนุนทรัพยากรการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อยางมีประสิทธิภาพ 

1. งานพัฒนาระบบงาน
ธุรการ 

2. งานเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
การเงิน และการ
บัญช ี

3. งานปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการงาน
พัสดุใหมี
ประสิทธิภาพ 

4. งานเพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบงาน
การเจาหนาท่ีใหมี
ประสิทธิภาพ 

รพ. 
/รพ.สต. 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

932,200 เงินบํารุง ฝายบริหาร 
รพ.ทาชนะ / 
สสอ.ทาชนะ 

 
 



๔๘ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. ผูใชบริการพึงพอใจ ไววางใจ เชื่อม่ันและศรัทธา    2. ไดรับการรับรองคุณภาพอยางตอเนื่อง 
3. เชี่ยวชาญการบริหารจัดการท้ังเครือขาย     4. การเงินการคลังม่ันคง (ประหยัดคาใชจาย รายไดเพ่ิมข้ึน ตนทุนลดลง มีเงินเหลือใชเพ่ือการพัฒนา) 

กลยุทธ/มาตรการ   1. จัดกลุมการควบคุมกํากับ ติดตามประเมินผลดานการเงินการคลัง เปน 3 กลุม ไดแก กลุม CFO เครือขาย, กลุม QOF, และกลุมบัญชีเครือขาย 
2. ใหคําปรึกษาแกพ้ืนท่ีในดานการเงินการคลัง การเรียกเก็บ และการบริหารกองทุน และรวมแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  
3. ปรับเปลี่ยน รูปแบบการจัดสรรเงินเหมาจายรายหัวใน คบสอ.จาก 2 ครั้งตอป เปน 3 ครั้งตอป  

   4. ติดตามควบคุม สถานะทางการเงินหนวยบริการ และรวมประชุม CFO เครือขาย เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา  
             การขาดสภาพคลองของหนวยบริการท่ีมีปญหา 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

การเงินการ

คลัง 

เพ่ือใหโรงพยาบาล มีแผนการ

บริหารงบประมาณท่ีมี

ประสิทธิภาพ   

 - ทบทวน/แตงตั้งคณะกรรมการ 

 - ประชุมคณะกรรมการจดัทําแผนและ

กําหนดแนวทางการบริหารจัดการ 

ควบคุม กํากับพรอมท้ังติดตาม

ประเมินผลปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด  

-รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางและ

จัดทําขอเสนอรายงานตอผูบริหาร 

1 คณะ 
4 ครั้ง 
 
 
 
 
 
4 ครั้ง 
 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

4,000 เงินบํารุง คณะกรรมการ CFO 

 
 
 



๔๙ 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

2. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
การเงินการ
คลัง (CFO) 

1. เพ่ือใหโรงพยาบาล มี
ความสามารถในการบริหาร
งบประมาณท่ีไดรับใหสอคลองกับ
คาใชจายและสถานะการเงิน     
2. เพ่ือปองกันไมใหโรงพยาบาล 
ขาดสภาพคลองทางการเงิน   

-ทบทวน/แตงตั้งคณะกรรมการ  CFO 
เครือขาย 
-ประชุมวิเคราะหสถานการณการเงิน
การคลังของโรงพยาบาล 
-รายงานผลและจัดทําขอเสนอแนะตอ
ผูบริหาร 
 
 
 
 

๑  คณะ 
 
๓  ครั้ง 
 
๓  ครั้ง 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

4,000 เงินบํารุง คณะกรรมการ CFO 

3. โครงการ
จัดทําตนทุน
หนวยบริการ 

เพ่ือใหโรงพยาบาลสามารถจัดทํา
ตนทุนหนวยบรกิารแลวเสรจ็ครบ
ทุกหมวด และมีการลงรายงานได
ครบถวน สามารถเปรียบเทียบกับ
หนวยบริการในระดับเดียวกันได  
วิเคราะหผลการดําเนินงาน เพ่ือ
นําไปจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตอไปได    
 
 
 
 

-ทบทวน/แตงตั้งคณะกรรมการ  ตนทุน 
-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  
-จัดเก็บขอมูลตนทุนหนวยบริการ 
-บันทึกรายงาน Cost to Chargeผล
และจัดทําขอเสนอแนะตอผูบริหาร 
- วิเคราะหผลการดําเนินงาน 
 
 

๑ คณะ 
 
๑  เครื่อง 
๑  ครั้ง 
๑  ครั้ง 
 
 
๑  ครั้ง 
 
 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

35,000 เงินบํารุง คณะกรรมการ CFO 



๕๐ 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

4. แผนงานลด
คาใชจาย
เครือขาย
บริการ 

เพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถลด
คาใชจายหมวดตนทุนแปรผัน ทุก
หมวดลงเม่ือเทียบกับไตรมาส
เดียวกันกับปกอน 

-จัดเก็บขอมูลคาใชจายหมวดตนทุนผัน
แปรและบันทึกบัญชีเกณฑคงคางของ
โรงพยาบาล ใหถูกตอง ครบถวน 

ลดลงรอย
ละ ๑๐ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 
 
 
 

35,000 เงินบํารุง คณะกรรมการ CFO 

5. โครงการเฝา
ระวังภาวะ
วิกฤติทาง
การเงิน 

เพ่ือปองกันภาวะวิกฤติเพ่ือ
ปองกันภาวะวิกฤติ 

ควบคุมปญหาการเงินระดับ 7 ของ
หนวยบริการ 

รพ.ทาชนะ ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

- - คณะกรรมการ CFO 

      
 
 

   

6. โครงการ
จัดหารายได 

เพ่ือใหไดรับการจัดสรร
งบประมาณมากข้ึน 
 
 

1.กําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมรายได 
2.สํารวจประชาชนสิทธิวางรวมท้ังนอก
เครือขายทาชนะ 
3.เรงรัดการลงทะเบียนสิทธิ 

รพ.สต. 
11 แหง 

รพ.ทาชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 
 

20,000 เงินบํารุง คณะกรรมการ CFO 

 
 
 



๕๑ 
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

7. โครงการ
ตรวจสอบ
ภายใน
เครือขาย 

เพ่ือใหหนวยบริการในเครือขาย
ไดรับการตรวจสอบภายใน ปละ 
1 ครั้ง 

-ประชุมทีมคณะกรรมการ วางแผนออก
ตรวจภายใน แจงหนวยงานรับตรวจ 
ดําเนินการออกตรวจตามแผน สรุปผล
การตรวจสอบ รายงานผลใหหนวยรบั
ตรวจทราบ/แกไข 
 

11 แหง ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

10,000 เงินบํารุง คณะกรรมการ CFO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปาประสงค   1. รวดเร็ว (ลดระยะเวลารอคอย ข้ันตอน กระบวนงานตางๆ ) 2. HIMSS  
3. เชี่ยวชาญการใชสารสนเทศในการทํางาน   4. ลดตนทุนในการใหบริการและบริหารจัดการ 

กลยุทธ/มาตรการ   พัฒนาระบบคลังขอมูลสุขภาพระดับอําเภอ ใหสามารถเชื่อมโยงกับหนวยบริการในอําเภอและจังหวัด  
 

ลําดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

เปาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ ดําเนินการ   จํานวนเงิน(บาท) แหลงงบ  

1. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการปฐม
ภูมิ ตามเกณฑ
คุณภาพ
เครือขาย
บริการปฐม
ภูมิ 
 

- เพ่ือพัฒนาระบบขอมูล สุขภาพ
ของเครือขายบริการสุขภาพ
อําเภอทาชนะใหถูกตองครบถวน 
สมบูรณ 
- เพ่ือใหมีการเชื่อมโยงขอมูล
ภายในเครือขายบริการสุขภาพ
อําเภอทาชนะ 

- จัดหาผูรับผิดชอบ  งานระบบ
สารสนเทศ 
- จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
พรอมอุปกรณครบชุด 
- จัดตั้งศูนยปฏิบัติการขอมูล 
- ประชุมเพ่ือติดตามผลงาน 
- นิเทศ ติดตามผลงาน 

รพ.ทาชนะ 
สสอ.ทาชนะ 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

130,000 เงินบํารุง รพ.ทาชนะ/  
สสอ.ทาชนะ 

2. โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

- เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
เครือขายบริการบริการสุขภาพ 
- เพ่ือลดภาระในการจัดเก็บ
ขอมูลและการจัดทํารายงาน 

- สํารวจระบบสารสนเทศของ
หนวยบริการในเครือขาย 
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
- จัดหาซอมบํารุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

รพ.ทาชนะ 
รพ.สต. 11 แหง 

ต.ค.62 
- 

ก.ย.63 

240,000 เงินบํารุง รพ.ทาชนะ/  
สสอ.ทาชนะ 

 
 


	คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ทีมเลขานุการ และ                ผู้รับผิดชอบโครงการของอำเภอท่าชนะ จำนวน  30  คน

