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คํานํา 

 

    เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูมิ  ซึ่งประกอบไปดวย โรงพยาบาลเสลภูมิ สํานักสาธารณสุขอําเภอเสลภูมิ และ

โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพระดับตําบล มีการดําเนินการตามพันธกิจของกระทรวงสาธารณสุข โดยในปงบประมาณ 2564 เครือขายบริการสุขภาพ

อําเภอเสลภมูิ  ไดจัดทําแผนปฏบิัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน และนําไปใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน 

ซึ่งไดดําเนินการแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ  โดยมีแผนปฏิบัติการครอบคลุมการดําเนินงานตามพันธกิจ  และไดรับการเห็นชอบตามมติที่ประชุม 

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูมิ  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาดําเนินการ การกํากับติดตาม

ประเมินผล เพื่อใหบุคลากรทุกระดับใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานตามพันธกิจ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค ตัวชี้วัดสุขภาพ  อําเภอเสลภูมิ    

จังหวัดรอยเอ็ด ตอไป 

หวังเปนอยางยิ่งวาผูเกี่ยวของจะนําแผนปฏิบัติการนี้ไปใชในการกํากับติดตามการดําเนินงานดานตางๆ ตลอดจนการกํากับการ

ใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

               เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูม ิ
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สารบัญ 

หนา 

คํานํา                  
สารบัญ                  

  สวนท่ี 1  บทนํา 
- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดรอยเอ็ด ป 2560-2564        1 
- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ปงบประมาณ 2564      3 
- ประเด็นการพัฒนาตามนโยบาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ปงบประมาณ 2564     4 
- ประเด็นการขับเคลื่อน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อําเภอเสลภูมิ "พชอ.เสลภูมิ" ป ๒๕๖4     5 
- แผนงาน โครงการ และตัวชี้วดัสุขภาพ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 2564     6 

สวนที่ 2  สรุปการจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรลงสูแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564      11 
สรุปการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564       12 

สวนท่ี 3  แผนปฏิบัติการเครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูมิ ประจําปงบประมาณ 2564         
- ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)  20 
- ยุทธศาสตรที่ 2 บริการเปนเลศิ (Service Excellence)          54 
- ยุทธศาสตรที่ 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)         69 
- ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)       76 

  สวนท่ี 4  ภาคผนวก 
- คําสั่งคณะกรรมการคําสั่งคณะกรรมการประสานงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูมิ ที่ 58 /๒๕๖3     129  
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานบริหารโครงการ (Project Manager) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร และตัวชี้วัดการพัฒนาสุขภาพ  
อําเภอเสลภูม ิจังหวัดรอยเอ็ด ปงบประมาณ ๒๕๖4 วันที ่14 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพจังหวัดรอยเอ็ด ป 2560-2564 
------------------------ 

วิสัยทัศน : “ประชาชนชาวรอยเอ็ดมีสุขภาพดี  ดวยวิถีแหงความพอเพียง” 

 1. พันธกิจ  
   1. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเขมแข็ง 
   2. พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพทุกระดับใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน 
   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 2. คานิยม 
   ROIET+  

     Respect    : นับถือตนเองและผูอื่น 
     Openness   : เปดเผย โปรงใส 
     Integrity      : ซื่อสัตย 
     Efficiency    : มปีระสิทธิภาพ 
     Teamwork   : เห็นคุณคาความสามัคค ี
     Plus        : พัฒนาตอเนื่อง 

 3. วัฒนธรรมองคกร 
   ทํางานเปนทีม สรางเครือขายแหงการเรียนรู เคารพเชิดชูผูใหญ รวมใจสามัคคี เปนตนแบบที่ดีดานสุขภาพ 

 4. เปาประสงค (Ultimate Goals) 
   ภายในสิบปขางหนาประชาชนชาวรอยเอ็ดสุขภาพดีโดยมีอายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดไมนอยกวา 80 ป 
   อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไมนอยกวา 72 ป 

 5. เปาหมาย (Goals)  
   ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
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 6. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) และ แผนงาน (Plan) 

 ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายการพฒันา 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 

(Promotion Prevention & Protection Excellence) 

1) ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดีตามเกณฑ 
2) มีระบบปองกัน ควบคุมโรค ระบบเฝาระวังโรคที่สามารถตอบสนองไดทันทีและมีประสิทธิภาพ 
3) มีระบบคุมครองผูบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
4) มีระบบการบริการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาพของประชาชน 
5) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 

ยุทธศาสตรที่ 2 

บริการเปนเลิศ  

(Service Excellence) 

1) มีหมอครอบครัวดแูลประชาชนทุกครวัเรือน 
2) มีระบบบริการสุขภาพท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน 
3) มีระบบการสงตอที่มีประสิทธิภาพ 
4) มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทยทันสมัยและสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
5) มีความรวมมือท้ังระหวางหนวยงานภายในประเทศและหนวยงานตางประเทศโดยเฉพาะในการปองกันและรักษาโรคที่มี

ความสําคัญ 
ยุทธศาสตรที่ 3 

บุคลากรเปนเลิศ  

(People Excellence) 

1) วางแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับกรอบความตองการอัตรากําลังคนของประเทศ 
2) กระจายสัดสวนบุคลากรสุขภาพทั้งในเขตเมืองและชนบทใหมีความสมดุลกัน  
3) ธํารงรักษากําลังคนดานสุขภาพ  

ยุทธศาสตรที่ 4 

บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล  

(Governance Excellence) 

1) วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพโดยไมมีความเหลื่อมล้ําของ
คุณภาพบริการในแตละระบบ 

2) มีการบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
3) สรางและพัฒนากลไกการดุลดานการเงินการคลังสุขภาพ 
4) มีระบบเทคโนโลยีดิจิตอลดานสุขภาพ 
5) มีการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและสรางนวตักรรมใหมๆ 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ อําเภอเสลภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด  ปงบประมาณ 2564 
------------------------ 

วิสยัทัศน : องคกรคุณภาพ เชิดชูคุณธรรม นําพาสุขภาพดี ภาคีมีสวนรวม 

เปาหมาย : ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร  

 ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 1 
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 
(Promotion Prevention & Protection Excellence) 

1) ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดีตามเกณฑ 
2) ระบบปองกัน ควบคุมโรค ระบบเฝาระวัง โรคท่ีสามารถตอบสนองไดทันทีและมีประสิทธิภาพ 
3) ระบบคุมครองผูบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
4) ระบบการบริหารจัดการสิง่แวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
บริการเปนเลิศ  
(Service Excellence) 

1) หมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกครัวเรือน 
2) ระบบริการสุขภาพท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน 
3) ระบบการสงตอที่มีประสิทธิภาพ 
4) เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทยทันสมัย 

ยุทธศาสตรที่ 3 
บุคลากรเปนเลิศ  
(People Excellence) 

1) วางแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับกรอบความตองการอัตรากําลังคนของประเทศ 
2) กระจายสัดสวนบุคลากรสขุภาพใหมีความสมดุล 
3) ธํารงรักษากาํลังคนดานสุขภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล  
(Governance Excellence) 

1) ระบบหลักประกันสขุภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวน มีคุณภาพโดยไมมีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการ 
2) บูรณาการขอมูลทุกระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
3) พัฒนากลไกการดุลดานการเงิน คลังสุขภาพ 
4) ระบบเทคโนโลยีดิจิตอลดานสุขภาพ 
5) การทําวิจัยและนําผลการวจิัยไปใชประโยชน และสรางนวัตกรรมใหม 
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ประเด็นการพัฒนาตามนโยบาย นายแพทยสาธารณสขุจังหวัดรอยเอ็ด ปงบประมาณ 2564 
 

 

1 
 

Iodine / Foric Acid / Ferrous Sulfate 
อนามัยมารดา 

 
2 

 

DSPM / TIDA4I 
พัฒนาการเด็ก 

 
3 

 

Behavior 
พฤติกรรมสุขภาพ 
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ประเดน็การขับเคลื่อน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อําเภอเสลภมู ิ"พชอ.เสลภูม"ิ ป ๒๕๖4 

 

อัตลักษณ "SELAPHUM Model" 
 

S : Seniors    = ผูสูงอายุเสลภมูิ สุขภาพด ี

E : Environment   = เสลภูมิสิ่งแวดลอมดี 

L : Local Wisdom   = เสลภูมิมีภูมิปญญาทองถ่ิน การศึกษา วัฒนธรรมด ี

A : Agriculture    = เสลภูมิมีเกษตรกรรมปลอดภัย รายไดด ี

P : Pregnancy+Kids   = หญิงตั้งครรภและเด็กเสลภูม ิสุขภาพด ี

H : Health Behavior   = คนเสลภูมิมีพฤติกรรมสุขภาพด ี

U : University    = มหาวิทยาลัยศนูยกลางเรียนรู 

M : Management of Area base = เสลภูมิมีระบบการจัดการปญหาในพ้ืนที ่
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แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดสุขภาพ อําเภอเสลภูมิ จงัหวัดรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 2564 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก (รอยละ) หนวยวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention 
& Protection Excellence : PP&P Excellence) 

40     

 แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคณุภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)      

 1. โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย      

 1) ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักการปองกันมารดาตาย      

 1.1) รอยละหญิงต้ังครรภท่ีพบความเส่ียงจากการประเมินความเส่ียงเม่ือมาฝากครรภ 1 รอยละ 46 อุบลรัตน ภัสดาพร 

 1.2) รอยละหญิงต้ังครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 1 รอยละ 100 อุบลรัตน ภัสดาพร 

 1.3) รอยละหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง 1 รอยละ 11 อุบลรัตน ภัสดาพร 

 2) รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 1 รอยละ 75 ปยนาถ/สุวรินทร บรรจง/เกษศริินทร 

 3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป พัฒนาการสมวยั 2 รอยละ 98 ชุติมา ภัสดาพร 

 4) รอยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือนท่ีมีพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุน
พัฒนาการดวย TEDA4I 

2 รอยละ 88 กรรวี ภัสดาพร 

 5) รอยละของเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน 1 รอยละ 72 กรรวี บรรจง 

 6) รอยละการใหบริการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด ในกลุมเด็กอายุ 4 – 12 ป 2 รอยละ 70 ปยนาถ/อภิณหพร/สุวรินทร บรรจง/เกษศริินทร 

 7) รอยละการใหบริการ เคลือบหลุมรองฟนกรามแทในกลุมเด็กอายุ 6 – 12 ป 2 รอยละ 49 ปยนาถ/ศุภาพิชญ/ทัดจันทร บรรจง/เกษศริินทร 

 8) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปไมเกิน 15 ตอประชากรหญิงอายุ 15–19  ป  
1,000  คน 

1 อัตราตอพัน 15 วชินี ภัสดาพร 

 9) รอยละของผูสูงอายุไดรับการคัดกรองสุขภาพ 1 รอยละ 94 ยุพด ี เกษพร 

 10) รอยละของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพงิท่ีไดรับการดูแลตาม Care Plan 2 รอยละ 99 ยุพด ี เกษพร 

 2. โครงการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของประชากร      

 11) รอยละของครอบครัวที่ลงทะเบียน โครงการ 10 ลานครอบครัวไทย และมีพฤติกรรมแบบ New 
Normal เพิ่มอัตราการออกกําลังกาย รอยละ 60 

1 รอยละ 60 ทักษพร บรรจง 

 แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคณุภาพชวีิตระดับอําเภอ      

 3. โครงการการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)      

 12) ระดับความสําเร็จของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอ (District Health Board : 

DHB) ที่มีคุณภาพ 

3 ระดับ 5 ทักษพร สันติ 

 แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ      

 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉนิและภัยสุขภาพ      

 13) ระดับความสําเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงานระดับอําเภอ 

 

2 ระดับ 5 อารยา สันติ 
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ตัวชี้วัด น้ําหนัก (รอยละ) หนวยวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

 5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ      

 14) ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยง

เบาหวาน  และอัตราปวยความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมเส่ียงความดันโลหิตสูง      

  

 14.1) รอยละผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเส่ียงเบาหวาน 2 รอยละ 1.80 อุบลรัตน เกษพร 

 14.2) รอยละผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง 2 รอยละ 3 อุบลรัตน เกษพร 

 15) ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต

สูงท่ีควบคุมได 
   

  

 15.1) รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลไดดี 3 รอยละ 40 วารุณี เกษพร 

 15.2) รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี 2 รอยละ 74 วารุณี เกษพร 

 6. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ      

 16) ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดาน

สาธารณสุขการจัดการสินคา(ผลิตภัณฑสุขภาพ) ที่ไมปลอดภัยและการดําเนินงานอาหารปลอดภัย

(Food Safety)  

   

  

 16.1)รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข เพ่ือสงเสริมความ 

ปลอดภัยและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ/บริการสุขภาพ 

2 ระดับ 5 อัชฌามณี ทิพยไทย 

 16.2) ระดับความสําเร็จของการจัดการสินคา (ผลิตภัณฑสุขภาพ)ที่ไมปลอดภัย 2 ระดับ 5 อัชฌามณี ทิพยไทย 

 16.3) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานอาหารปลอดภัย(Food Safety) 2 ระดับ 5 อัชฌามณี/อันธิกา ทิพยไทย 

 แผนงานที่ 4 : การบรหิารจัดการส่ิงแวดลอม      

 7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม      

 17) ระดับความสําเร็จของอําเภอมีการดาํเนินงานจัดการปจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดลอมเพื่อสุขภาพ 2 ระดับ 5 จักรพงษ สันติ 

ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 30     

 แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ      

 8. โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ      

 18) ระดับความสําเร็จหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิที่เปดดําเนินการ

คลินิกหมอครอบครัวในพ้ืนท่ี (Primary Care Unit/N etwork Primary Care Unit:  (PCU/NPCU) 

3 ระดับ 5 ทักษพร เกษพร 

 9. โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ และ อสม.      

 19) รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3 รอยละ 94 ทักษพร วิม 

 10. โครงการชุมชนสรางสุข โดยตําบลจัดการคุณภาพชีวิต      
 แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)      

 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง      

 20) ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลา

ท่ีไดรับการรักษาที่เหมาะสม 
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 20.1) รอยละการสงตอผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมายังโรงพยาบาลที่มีเครื่อง CTและสามารถให

ยา rtPA ไดภายใน 30 นาที 

1 รอยละ 80 เนาวรัตน  

 20.2) รอยละผูปวยเขาถึงระบบ การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke fast track 

:Thrombolysis possible) 

1 รอยละ 20 เนาวรัตน  

 12. โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดตอ โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ํา      

 21) ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักการดําเนินงานควบคุมปองกันวัณโรค      

 21.1)รอยละความครอบคลุมของการข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา (TB 

Treatment Coverage) 

1 รอยละ 92 จิราภร ทิพยไทย 

 21.2) รอยละความสําเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม 1 รอยละ 92 จิราภร ทิพยไทย 

 13. โครงการปองกันและควบคุมการด้ือยาตานจุลชีพ และการใชยาอยางสมเหตสุมผล      

 22) ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)         

 22.1) รอยละความสําเร็จโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU1) 1 รอยละ 100 ศิริญา  

 22.2) รอยละโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีผานเกณฑการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU2) 1 รอยละ 100 ศิริญา ทิพยไทย 

 22.3)รอยละหนวยบริการ(รพ./รพ.สต.)มีการดําเนินงานการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลใน

ชุมชน (RDU In Community) ผานเกณฑ ระดับ 3 
1 รอยละ 70 

ศิริญา ทิพยไทย 

 14. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย      

 15. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด      

 16. โครงการการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและการดูแลผูปวยกึ่งเฉยีบพลัน      

 23) ระดบัความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของผูปวยประคับประคองระยะทายไดรับการ

ดูแลอยางมีคุณภาพ 
   

  

 23.1) รอยละผูปวยประคับประคองระยะทายไดรับการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการ

ตางๆดวย Opioid 

1 รอยละ 64 จุฬาภรณ/ศิรนิภา เกษพร 

 23.2) รอยละผูปวยประคับประคองระยะทายไดรับการเยี่ยมบาน 1 รอยละ 80 ศิรินภา เกษพร 

 17. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก      

 24) รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพดวย

ศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

3 รอยละ 23 เจียมจิตต บรรจง 

 18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช      

 25) ระดับความสําเร็จของการลดอัตราฆาตัวตายสําเร็จ 3 ระดับ 5 กรองจิต ภัสดาพร 

 19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก      

 20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ      

 21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง      
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 22. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต      

 23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา      

 24. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถายอวัยวะ      

 25. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบดัรักษาผูปวยยาเสพติด      

 26. โครงการการบรบิาลฟนสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)      

 26) ระดับความสําเร็จของหนวยบริการสุขภาพที่ใหบริการการดแูลระยะกลาง 3 ระดับ 5 นิธิชญา  

 27. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery : ODS      

 28. โครงการกัญชาทางการแพทย      
 27) ระดับความสําเร็จของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย (Medical Cannabis 

Clinic) 

3 ระดับ 5 เจียมจิตต/ศิรญิา  

 แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ      

 29. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ      

 28) โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ผานเกณฑประเมิน ECS คุณภาพ 3 รอยละ 70 เนาวรัตน  

 แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ      

 30. โครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการพืน้ที่เฉพาะ      

 แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย
แผนไทย 

     

 31. โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย      

ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 10     

 แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ      

 32. โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ      

 29) ระดับความสําเร็จของอําเภอที่มีการพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑ 3 ระดับ 5 นพดล/สุวิสาห วิม 

 33. โครงการบรหิารจัดการกาํลังดานสุขภาพ      

 30) ระดับความสําเร็จของอําเภอที่มีการบริหารจัดการกําลังคนท่ีมีประสิทธภิาพ 3 ระดับ 5 นพดล/สุวิสาห วิม 

 34. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข      

 31) ระดับความสําเร็จของหนวยงานทีเ่ปนองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 3 ระดับ 5 นพดล/สุวิสาห วิม 

 32) รอยละของประธาน อสม.ระดับอําเภอ/ตําบล/หมูบาน และเครือขายสุขภาพ ไดรับการ

พัฒนาความรูนโยบายดานสาธารณสุขอยางตอเน่ือง 
1 รอยละ 80 

ทักษพร วิม 

ยุทธศาสตรที ่4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลศิดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 20     

 แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ      

 35. โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส      

 33) หนวยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑประเมินผลระบบควบคุมภายในดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (EIA) รอยละ 90 

4 รอยละ 90 นพดล/ปฑิตตา/พิสมัย/
จุฑารัตน/เดือนเพ็ญ/อารยา 

 



Selaphum CUP Action plan fiscal year 2021 

แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ  เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูม ิ ปงบประมาณ 2564 / 10 

 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก (รอยละ) หนวยวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

 36. โครงการพัฒนาองคกรคณุภาพ      

 34) ระดับความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดท่ีดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐผานเกณฑท่ีกําหนด 

2 ระดับ 5  วมิ 

 35) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผานเกณฑประเมินคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 2 รอยละ 98 ทักษพร สันติ 

 แผนงานที ่12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ      

 37. โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาต ิ      

 36) รอยละหนวยบริการที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล 4 รอยละ 80 อารยา/สุปรียา/ธงชัย สันติ 

 38. โครงการ Smart Hospital      

 37) ระดับความสําเร็จของโรงพยาบาลท่ีเปน Smart Hospital 2 ระดับ 5 ธงชัย  

 แผนงานที่ 13 : การบรหิารจัดการดานการเงนิการคลังสุขภาพ      

 39. โครงการลดความเหลื่อมล้ําของ 3 กองทุน      

 40. โครงการบรหิารจัดการดานการเงนิการคลัง      

 38) ระดับความสําเร็จของการบริหารการเงินสามารถควบคุมปญหาทางการเงนิ 3 ระดับ 5 นพดล  

 แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ      

 41. โครงการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย      

 39) ระดับความสําเร็จการดําเนินงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคนใหม

หรือพัฒนาตอยอด 

3 ระดับ 5 กาญจนวจี สันติ 

 แผนงานที่ 15 : การปรบัโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ      

 42. โครงการปรับโครงสรางและพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ      
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สรุปการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 
แหลงงบประมาณ สนับสนุนจาก 

รวม 
CUP-เงินบํารุง รพ สปสช. อื่นๆ 

1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ  
(Promotion, Prevention & Protection Excellence) 

1๖ 975,614 115,760 - 1,091,374 

2 บริการเปนเลิศ  
(Service Excellence) 

16 350,140 556,130 175,750 1,082,020 

3 บุคลากรเปนเลิศ 
(People Excellence) 

4 1,551,840 - - 1,551,840 

4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล  
(Governance Excellence) 

7 291,810 - - 291,810 

รวม 4๓ 3,169,404 671,890 175,750 4,017,044 
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สรุปการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ แผนปฏบัิติการ ประจําปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ สนับสนุนจาก 

หนา 
CUP-เงินบํารุง รพ. สปสช. อ่ืนๆ 

1.สงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรค และ
คุมครองผูบริโภค
เปนเลิศ 
(Promotion, 
Prevention & 
Protection 
Excellence) 

1.การพัฒนา
คุณภาพชีวติคนไทย
ทุกกลุมวัย (ดาน
สุขภาพ) 

1.โครงการพัฒนาและสราง
ศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย 

1.ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง
นํ้าหนักการปองกันมารดาตาย 

๑.โครงการพัฒนาระบบบริการและแกไขปญหางาน
อนามัยแมและเด็ก 

49,360   20 

1.1) รอยละหญิงตั้งครรภที่พบความ
เสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงเมื่อมา
ฝากครรภ 

     

1.2) รอยละหญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ด
เสริมไอโอดีน 

     

1.3) รอยละหญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหติ
จาง 

     

2.รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปาก 

๒.โครงการสงเสริมทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ 0   22 

3.รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป 
พัฒนาการสมวัย 

๓.โครงการเฝาระวังทันตสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เด็กอายุ 0-5 ป 

3,600   23 

4.รอยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 
และ 60 เดือนที่มีพัฒนาการลาชาไดรับ
การกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I 

     

5.รอยละของเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสม
สวน 

๔.โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุม
วยั 

40,040   24 

6.รอยละการใหบริการ เคลือบ/ทา 
ฟลูออไรด ในกลุมเด็กอายุ 4 – 12 ป 

๕.โครงการเฝาระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนของเด็ก
อายุ 6 - 14 ป 

3,600   25 

7.รอยละการใหบริการ เคลือบหลุมรอง
ฟนกรามแทในกลุมเด็กอายุ 6 – 12 ป 

     

8.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-
19 ปไมเกิน 15 ตอประชากรหญิงอายุ 
15–19  ป  1,000  คน 

๖.โครงการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภไม
พรอมในวัยรุน 

12,000   26 

9.รอยละของผูสูงอายุไดรับการคัดกรอง
สุขภาพ 

๗.โครงการพัฒนาระบบการดูแลคัดกรองและสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุและผูที่มีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาว 

 115,760  27 

10.รอยละของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงท่ี
ไดรบัการดูแลตาม Care Plan 

     

  2.โครงการพัฒนาความรอบ
รูดานสุขภาพของประชากร 

11.รอยละของครอบครัวท่ีลงทะเบียน 
โครงการ 10 ลานครอบครัวไทย และมี
พฤติกรรมแบบ New Normal เพ่ิมอัตรา
การออกกําลังกาย รอยละ 60 

๘.โครงการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของ
ประชากร (ออกกําลังกาย) 

9,980   28 
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ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ สนับสนุนจาก หนา 

CUP-เงินบํารุง รพ. สปสช. อ่ืนๆ 
 2.การพัฒนา

คุณภาพชีวติระดับ
อําเภอ 

3.โครงการการพัฒนา
คุณภาพชีวติระดับอําเภอ 
(พชอ.) 

12.ระดับความสําเร็จของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอ (District 
Health Board : DHB) ที่มีคุณภาพ 

๙.โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

(พชอ.) 

30,000   29 

 3.การปองกัน
ควบคุมโรคและลด
ปจจัยเส่ียงดาน
สุขภาพ 

4.โครงการพัฒนาระบบการ
ตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัย
สุขภาพ 

13.ระดับความสําเร็จในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ
หนวยงานระดับอําเภอ 

๑๐.โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขและภัยสุขภาพ  

20,100   30 

  5.โครงการควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

14.ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักผูปวยเบาหวานรายใหมจาก
กลุมเสี่ยงเบาหวาน  และอัตราปวยความ
ดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมเสี่ยงความ
ดันโลหิตสูง 

๑๑.โครงการพัฒนาระบบการดําเนินงานโรคไมติดตอ
เรื้อรัง อําเภอเสลภูม ิ

234,925   31 

   14.1) รอยละผูปวยเบาหวานรายใหม
จากกลุมเสี่ยงเบาหวาน 

     

   14.2) รอยละผูปวยความดันโลหิตสูง
รายใหมจากกลุมเส่ียงความดันโลหิตสูง 

     

   15. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักของผูปวยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได 

     

   15.1) รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับนํ้าตาลไดดี 

     

   15.2) รอยละของผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได
ดี 

     

  6.โครงการคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพและ
บริการสุขภาพ 

16. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักของการดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภคดานสาธารณสุขการจัดการ
สินคา(ผลิตภัณฑสุขภาพ) ท่ีไมปลอดภัย
และการดําเนินงานอาหารปลอดภัย
(Food Safety)  

๑๒.โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
และบริการสุขภาพ อําเภอเสลภูมิ  

89,139   35 

   16.1)รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุข เพื่อสงเสริมความ ปลอดภัย
และเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ/บริการสุขภาพ 
 

     



Selaphum CUP Action plan fiscal year 2021 

แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ  เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูม ิ ปงบประมาณ 2564 / 14 

 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ สนับสนุนจาก 

หนา 
CUP-เงินบํารุง รพ. สปสช. อ่ืนๆ 

   16.2) ระดับความสําเร็จของการจัดการ
สินคา (ผลิตภัณฑสุขภาพ)ที่ไมปลอดภัย 

     

   16.3) ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานอาหารปลอดภัย(Food 
Safety) 

     

 4.การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม 

7.โครงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม 

17.ระดับความสําเร็จของอําเภอมีการ
ดําเนินงานจัดการปจจัยเสี่ยงจาก
ส่ิงแวดลอมเพ่ือสุขภาพ 

๑๓.โครงการบริหารจัดการปจจัยเส่ียงสิ่งแวดลอม
เพื่อสุขภาพ 

19,750   38 

    ๑๔.โครงการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อของ
โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล ป 2564 

63,600   39 

    ๑๕.โครงการตรวจสุขภาพประจําปสําหรับบุคลากร/
ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงาน ป 2564 

389,120   40 

    ๑๖.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเส่ียง ๑๐,๔๐๐   41 

2.บริการเปน
เลิศ (Service 
Excellence) 

5.การพัฒนาระบบ
การแพทยปฐมภูมิ 

8.โครงการพัฒนาระบบ
การแพทยปฐมภูมิ 

18.ระดับความสําเร็จหนวยบริการปฐม
ภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิที่
เปดดําเนินการคลินิกหมอครอบครัวใน
พื้นที่ (Primary Care Unit/N etwork 
Primary Care Unit:  (PCU/NPCU) 

๑๗.โครงการปรับเปลี่ยนเรียนรูงานโรคเรื้อรังเพื่อ
พัฒนาเครือขายบริการปฐมภูม ิ

 194,470  42 

  9.โครงการพัฒนาเครือขาย
กําลังคนดานสุขภาพ และ 
อสม. 

19.รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายท่ี
ไดรบัการดูแลจาก อสม. หมอประจํา
บานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑๘.โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ 
และ อสม. 

98,700   44 

  10.โครงการชุมชนสรางสุข 
โดยตําบลจัดการคุณภาพ
ชีวิต 

      

 6.การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
(Service Plan) 

11.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาโรคไม
ติดตอเรื้อรัง 

20.ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักของผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองและระยะเวลาที่ไดรับการรักษาที่
เหมาะสม 

๑๙.โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยหลอดเลือดสมอง 20,180   45 

   20.1)รอยละการสงตอผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองมายังโรงพยาบาลที่มีเคร่ือง 
CTและ สามารถใหยา rtPA ไดภายใน 
30 นาที 

     

   20.2)รอยละผูปวยเขาถึงระบบ การ
ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke 
fast track :Thrombolysis possible) 
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ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ สนับสนุนจาก 

หนา 
CUP-เงินบํารุง รพ. สปสช. อ่ืนๆ 

  12.โครงการพัฒนาระบบริ
การโรคติดตอ โรคอุบัติใหม 
และโรคอุบัติซ้ํา 

21. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
นํ้าหนักการดําเนินงานควบคุมปองกัน   
วณัโรค 

๒๐.โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดตอโรคอุบัติ
ใหมและโรคอุบัติซํ้า 

24,475   4๗ 

   21.1) รอยละความครอบคลุมของการ
ข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรครายใหม
และกลับเปนซ้ํา (TB Treatment 
Coverage) 

     

   21.2) รอยละความสําเร็จของการรักษา
วณัโรคปอดรายใหม 

     

  13.โครงการปองกันและ
ควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพ
และการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล 

22.ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยาง
สมเหตุผล (RDU)  

๒๑.โครงการสงเสริมการใชยาสมเหตุผล  
อําเภอเสลภูมิ 

37,250   49 

   22.1) รอยละความสําเร็จโรงพยาบาลที่
ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU1) 

     

   22.2) รอยละโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลท่ีผานเกณฑการใชยาอยาง
สมเหตุผล (RDU2) 

     

   22.3)รอยละหนวยบริการ(รพ./รพ.สต.)
มีการดําเนินงานการสงเสริมการใชยา
อยางสมเหตุผลในชุมชน (RDU In 
Community) ผานเกณฑ ระดับ 3 

     

  14.โครงการพัฒนาศูนย
ความเปนเลิศทางการแพทย 

 ๒๒.โครงการเพิ่มการเขาถึงงานทันตกรรม 73,200   ๕๐ 

 
  

 15.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาทารก
แรกเกิด 

      

  16.โครงการการดูแลผูปวย
ระยะทายแบบ
ประคับประคองและการ 

23.ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักของผูปวยประคับประคอง
ระยะทายไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

๒๓.โครงการประชุมวชิาการการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคองระยะทาย 

11,600   5๑ 

  ดูแลผูปวยกึ่งเฉียบพลัน 23.1) รอยละผูปวยประคับประคอง
ระยะทายไดรับการบรรเทาอาการปวด
และจัดการอาการตางๆดวย Opioid 

     

   23.2) รอยละผูปวยประคับประคอง
ระยะทายไดรับการเยี่ยมบาน 
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  17.โครงการพฒันาระบบ
บริการการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

24.รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดที่ไดรับ
บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟู
สภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

๒๔.โครงการพัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 

16,860   5๒ 

  18.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช 

25.ระดับความสําเร็จของการลดอัตรา
ฆาตัวตายสําเร็จ 

๒๕.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช 

 127,040  5๓ 

  19.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 

      

  20.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
โรคหัวใจ 

      

  21.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
โรคมะเร็ง 

      

  22.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาโรคไต 

      

  23.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาจักษุ
วทิยา 

      

  24.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาปลูก
ถายอวัยวะ 

      

  25.โครงการพัฒนาระบบ
บริการบําบัดรักษาผูปวยยา 

 ๒๖.โครงการพัฒนาศักยภาพผูติดตามผูปวยยาเสพ

ติดและดูแลตอเน่ืองใน1ป ของ อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด 

  41,550 5๕ 

  เสพติด  ๒๗.โครงการประชุมการพัฒนาระบบการสงตอขอมูล

ผูปวยยาเสพติด อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

  9,300 57 

    ๒๘.โครงการประชุมการพัฒนาศักยภาพในการบันทึก 

ขอมูลการติดตามผูปวยยาเสพติดในอําเภอเสลภูม ิ

  9,300 5๙ 

    ๒๙.โครงการพัฒนาศักยภาพผูติดตามผูปวยยาเสพ

ติดและดูแลตอเน่ืองใน 1 ป ของอําเภอเสลภูมิ 

จังหวัดรอยเอ็ด 

  14,600 6๑ 

    ๓๐.โครงการบําบัดโดยชุมชนเปนศูนยกลาง (CBTx) 

อําเภอเสลภูมิ ป 2564 

  101,000 6๓ 
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ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ สนับสนุนจาก 

หนา 
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  26.โครงการการบริบาลฟน
สภาพระยะกลาง 
(Intermediate care; IMC) 

26.ระดับความสําเร็จของหนวยบริการ
สุขภาพที่ใหบริการการดูแลระยะกลาง 

๓๑.โครงการดูแลผูปวยระยะกลางแบบบูรณาการ 

(IMC : Intermediate Care)  

37,000 234,620  66 

  27.โครงการพัฒนาระบบ
บริการ one day surgery : 
ODS 

      

  28.โครงการกัญชาทาง
การแพทย 

27.ระดับความสําเร็จของการจัดบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย (Medical 
Cannabis Clinic) 

     

 7.การพัฒนาระบบ
บริการการแพทย
ฉุกเฉินครบวงจร
และระบบการสงตอ 

29.โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการสงตอ 

28.โรงพยาบาลระดับ F2ขึ้นไป             
ผานเกณฑประเมิน ECS คุณภาพ 

๓๒.โครงการพัฒนาระบบ ECS คุณภาพใน

โรงพยาบาล ผานเกณฑมาตรฐาน 

30,875   6๙ 

 8.การพัฒนาตาม
โครงการ
พระราชดําริ
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและพื้นที่
เฉพาะ 

30.โครงการพระราชดําริ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
และโครงการพื้นท่ีเฉพาะ 

      

 9.อุตสาหกรรม
การแพทยครบวงจร 
การทองเที่ยวเชิง
สุขภาพความงาม 
และแพทยแผนไทย 

31 โครงการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ
การแพทย 

      

3.บุคลากรเปน
เลิศ (People 
Excellence) 

10.การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
กําลังคนดาน
สุขภาพ 

32.โครงการผลิตและพัฒนา
กําลังคนดานสุขภาพสูความ
เปนมืออาชีพ 

29.ระดับความสําเร็จของอําเภอที่มีการ
พัฒนากําลังคนไดตามเกณฑ 

๓๓.โครงการบริหารจัดการกําลังดานสุขภาพ 1,335,000   7๑ 

  33.โครงการบริหารจัดการ
กําลังดานสุขภาพ 

30.ระดับความสําเร็จของอําเภอที่มีการ
บริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

๓๔.โครงการการบริหารจัดการกําลังดานสุขภาพ     7๓ 

  34.โครงการ Happy 
MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแหง
ความสุข 
 

31.ระดับความสําเร็จของหนวยงานที่
เปนองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

๓๕.โครงการ Happy MOPH องคกรแหงความสุข 153,600   7๔ 
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   32.รอยละของประธาน อสม.ระดับ
อําเภอ/ตําบล/หมูบาน และเครือขาย
สุขภาพ ไดรับการพัฒนาความรูนโยบาย
ดานสาธารณสุขอยางตอเน่ือง 

๓๖.โครงการพัฒนาภาคีเครือขายดานสุขภาพ 63,240   7๕ 

4.บริหารเปน
เลิศดวย 
ธรรมาภิบาล 
(Governance 
Excellence) 

11.การพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาล
และองคกรคุณภาพ 

35.โครงการประเมิน
คุณธรรมความโปรงใส 

33.หนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผานเกณฑประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(EIA) รอยละ 90 

     

  36.โครงการพัฒนาองคกร
คุณภาพ 

34.ระดับความสําเร็จของสวนราชการ
ในสังกัดที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑท่ี
กําหนด 

๓๗.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 16,800   76 

    ๓๘.โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตรและตัวชี้วดัการ
พัฒนาสุขภาพ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูมิ  
จังหวัดรอยเอ็ด  ปงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

50,700   7๗ 

    ๓๙.โครงการประชุมถอดบทเรียนการพัฒนาตัวช้ีวัด
สุขภาพ ปงบประมาณ 2564 

114,000   7๙ 

   35.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ผานเกณฑประเมินคุณภาพ รพ.สต. ติด
ดาว 

๔๐.โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบล
ผานเกณฑประเมินคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 

34,800   ๘๐ 

    ๔๑.โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ  11,550   8๑ 

 12.การพัฒนา
ระบบขอมูล
สารสนเทศดาน
สุขภาพ 

37.โครงการพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารเทคโนโลยี
สุขภาพแหงชาต ิ

36.รอยละหนวยบริการที่ผานเกณฑ
คุณภาพขอมูล 

๔๒.โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดาน

สุขภาพ 

33,960   8๒ 

  38.โครงการ Smart 
Hospital 

37ใระดับความสําเรจ็ของโรงพยาบาลที่
เปน Smart Hospital 

     

 13.การบริหาร
จัดการดานการเงิน
การคลังสุขภาพ 

39.โครงการลดความเหลื่อม
ล้ําของ 3 กองทุน 

      

  40.โครงการบริหารจัดการ
ดานการเงินการคลัง 

38.ระดับความสําเร็จของการบริหาร
การเงินสามารถควบคุมปญหาทางการ
เงิน 
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ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ สนับสนุนจาก 

หนา 
CUP-เงินบํารุง รพ. สปสช. อ่ืนๆ 

 14.การพัฒนา
งานวิจัยและ
นวัตกรรมดาน
สุขภาพ 

41.โครงการพัฒนางานวิจัย 
/นวัตกรรมผลิตภัณฑ
สุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย 

39.ระดับความสําเร็จการดําเนินงาน
วจัิย/R2R/นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
สุขภาพที่คิดคนใหมหรือพัฒนาตอยอด 
 

๔๓.โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีดานงาน

วชิาการ 

30,000   8๓ 

 15.การปรับ
โครงสรางและการ
พัฒนากฎหมายดาน
สุขภาพ 

42.โครงการปรับโครงสราง
และพัฒนากฎหมายดาน
สุขภาพ 

      

รวม 3,169,404 671,890 175,750  
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แผนปฏิบัตกิารเครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูมิ ประจําปงบประมาณ 2564  

Excellence ที ่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แผนงานที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสขุภาพ)       

ชือ่ KPI   ๑ ระดบัความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักการปองกันมารดาตาย     

๓ รอยละหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง   

4 รอยละของเด็กอาย ุ๐-๕ ปมีพฒันาการสมวยั 

                ๘ รอยละของเด็กอายุ ๙,๑๘,๓๐,๔๒ และ ๖๐ เดือน ท่ีมีพัฒนาการลาชาไดรบัการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA๔I 

ชือ่โครงการ  ๑. โครงการพฒันาระบบบริการและแกไขปญหางานอนามัยแมและเดก็ 

วตัถุประสงค ๑. เพ่ือพัฒนาระบบบริการการคลนิิก ฝากครรภ คลอด หลังคลอดและคลนิิกWBC ใหไดตามมาตรฐาน 

                     2. เพ่ือใหหญิงมีครรภตามมาตรฐานและเขาถึงการรับบริการตามชุดสิทธิประโยชน 

                     ๓. เด็กอายุ ๐-๕ ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน และไดรบัการสงเสริมพัฒนาการตามชวงอาย ู

                     ๔. เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการกระตุนและสงตอในรายท่ีมีพัฒนาการลาชาและกระตุนดวย TEDA4I ทุกราย     

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 
 

2 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
3 

 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก 
(MCH board) CUP เสลภูมิ ทุก ๔ เดือน 
พัฒนาระบบการดูแลหญิงมีครรภหญิงหลังคลอด โดย  
-ประเมินความเสี่ยงหญิงมีครรภที่มาฝากครรภ ทุกราย 
-จัดทํา CPG ในการดูแลหญิงมีครรภ/หญิงหลังคลอด
และทารก และCPG ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 
-จัดบรกิารตามชุดสิทธิประโยชน 
-จัดหายาเม็ดเสริมไอโอดีน /โฟลิค 
-คนหาหญิงมีครรภมาฝากครรภเร็วท่ีสุด 
-สํารวจหญิงวัยเจริญพันธท่ีตองการมีบุตรและจาย
ยาโฟลดิ 3 เดือนกอนตั้งครรภ 
-จัดหายาน้ําเสริมธาตุเหล็กสําหรับเด็กอาย๖ุเดือน-๕ ป  
-จัดประชุมฟนฟูฟนฟูความรูเจาหนาที่เก่ียวกับการ
ดูแลหญิงมีครรภ/หญิงหลังคลอดและการตรวจคัด 
กรอง/สงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ป 

พ.ย 63,มี.ค63,
ก.ค.๖4 
ต.ค 63-ก.ย. 
๖4 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ม.ค-ก.พ  ๖4, 
พ.ค-ส.ค  ๖4,         

คณะกรรมการ 
MCH Board 20 
คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จนท. รพ.สต./รพ. 
5๐  คน 
 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  จาํนวน ๒0 
คนๆ ละ ๒๕ บาท x ๓ คร้ัง  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 50 คนx25 
บาทx4 มื้อ 
-คาอาหารกลางวัน 50 คนx70 บาทx2
มื้อ          

๑,๕0๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,000 

  
  7,000 

CUP 
 
 
 

นางภัสดาพร  ไชยสิงห 
นางอุบลรัตน กาญจนประดิษฐ 

นางวิชน ีพลคชา 
คณะกรรมการ MCH Board 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางภัสดาพร  ไชยสิงห 
นางกรรวี ไกรยเดช 
นางชตุิมา มาตผล 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

4 
 

5 
 
 
 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

จัดประชุม Conferene case ที่มีปญหาปละ ๒  คร้ัง 
 
จัดประชุมครูพ่ีเลี้ยง และ จนท.รพ.สต.ผูรับผิดชอบ
งานพัฒนาการเด็ก  
 
 
 
 
ออกติดตามนิเทศงาน รพ.สต.แบบบูณณาการงาน
อนามัยแมและเด็ก  ปละ2 คร้ัง 
 
จัดซือ้ชดุ ทดสอบ I-Kit เพ่ือสุมตรวจเกลือไอโอดีน 
 

พ.ย-ธ.ค ๖๓,
พ.ค.ก.ย ๓ 
เม.ย - พ.ค. ๖๔ 
 
 
 
 
 
มี.ค  ๖4 ,          
ก.ย   ๖4 
 
ก.พ-พ.ค. ๖๔ 
 

จนท. รพ.สต./ 
รพ. 4๐  คน 
จนท. รพ.สต./ 
รพ./ครูพี้เลี้ยง 7๐  
คน 
 
 
 
คณะกรรมการ 
MCH Board 
6  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  จาํนวน 40 
คนๆละ ๒๕  บาทx 2  คร้ัง 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 70 คนx25 
บาทx2 มื้อ 
-คาอาหารกลางวัน 70 คนx70 บาทx2
มื้อ 
-คาวัสดใุนการอบรม 50 คนx70 บาท 
-คาสมนาคุณวิทยากร ๓ ชม.ๆละ ๖๐๐ บ 
-คาเบี้ยเล้ียง 6คน x120บ x 25วัน 
 
 
ชุดทดสอบ I-kit จํานวน ๒๗ ชุดx 
80 บาท  
 
 
 
 

 2,000 
 

    3,50๐ 
 

4,9๐๐ 
 

3,50๐ 
1,800 

18,000 
 
 

  2,160 
 
 

 คณะกรรมการ MCH Board 
 
คณะกรรมการ MCH Board 
 

                         รวมเปนเงินทั้งสิ้น 49,360  
Small success 

 
ไตรมาส 1 
คะแนน.... 

ไตรมาส 2 
คะแนน.... 

ไตรมาส 3 
คะแนน.... 

ไตรมาส 4 
คะแนน……… 
 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
1. นางทักษพร ทับทิม      
โทร. 
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Excellence ที ่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แผนงานที ่1   การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสขุภาพ)         
ชือ่ KPI   2 รอยละหญิงตั้งครรภไดรบัการตรวจสุขภาพชองปาก และขัดทําความสะอาดฟน  
ชือ่โครงการ  ๒. โครงการสงเสริมทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ 
วตัถุประสงค  เพ่ือใหหญิงต้ังครรภไดรับการตรวจสขุภาพชองปาก ขูดและขัดฟน อยางนอยรอยละ 75 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 ทบทวน/วิเคราะหสถานการณ       
2 2.1 ตรวจสุขภาพชองปากหญิงตัง้ครรภที่มาฝากครรภ

ในโรงพยาบาลเสลภูมใินคลินิก ANC ลงบันทึกขอมูล 
2.2 สงตอขอมูลการตรวจใหแกรพ.สต.ที่รับผิดชอบ 
ติดตามการรักษา 
2.3 ติดตามผลการดําเนินงานในรพ.สต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 หญิงตั้งครรภใน
เขตอําเภอเสลภูม ิ

จัดเจาหนาที่ทันตาภิบาลรวมใหบรกิาร
ตรวจฟนหญิงต้ังครรภท่ีคลินิกฝากครรภ
กลุมงานบรกิารดานปฐมภูมิและองครวม
ทุกวนัพุธและวันพฤหัสบด ี

- - 1.ทพญ.ปยนาถ แกวบัวพันธ 
2.น.ส.สุวรินทร สุทธิประภา 
3.นางบรรจง สัตยรกัษา 
4.นางเกษศิรินทร เพ็งมาลา 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน -  
Small success 

 
ไตรมาส 1 
คะแนน.... 

ไตรมาส 2 
คะแนน.... 

ไตรมาส 3 
คะแนน.... 

ไตรมาส 4 
คะแนน……… 
 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
๑.น.ส.สุวรินทร สุทธิประภา 
โทร 087-8599588 
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Excellence ที ่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แผนงานที ่1   การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสขุภาพ)         
ชือ่ KPI   3 รอยละของเด็กอาย ุ0-5 ป พัฒนาการสมวยั 

ชือ่โครงการ ๓. โครงการเฝาระวังทันตสุขภาพในศูนยพฒันาเดก็เล็ก เดก็อายุ 0-5 ป 
วตัถุประสงค  เพ่ือใหเด็กอาย ุ0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย อยางนอยรอยละ 98 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 ทบทวน/วิเคราะหสถานการณ       
2 2.1 เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 

2.2 ตรวจสุขภาพฟนนักเรียน และบันทึกสภาวะ 
ทันตสขุภาพ 
2.3 นิเทศติดตามงานเฝาระวังทางทันตกรรมในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
2.4 ใหบริการทันตกรรมนักเรียนท่ีมีปญหาทาง 
ทันตกรรมและเคลือบฟลูออไรดวานิช 
2.5 นัดติดตามนักเรียนท่ีสงรักษาทางทันตกรรม 

ต.ค.63 - ก.ย.64 ศูนยพัฒนา           
เด็กเล็ก จํานวน 
12แหง 

คาเบ้ียเลี้ยงในการออกนิเทศ๑๒๐บาทx๖
วันx๑คร้ังx๕คน 
 
 

 ๓,๖๐๐ CUP 1.ทพญ.ปยนาถ แกวบัวพันธ 
2.ทพญ.อภิณหพร เกียรติพัฒนไกร 
3.นางสาวสุวรินทร สุทธปิระภา 

4.นางบรรจง สัตยรกัษา 
๕ นางเกษศิรินทร เพ็งมาลา 

3 ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

รวมเปนเงินทั้งส้ิน ๓,๖๐๐  
Small success 

 
ไตรมาส 1 
คะแนน.... 

ไตรมาส 2 
คะแนน.... 

ไตรมาส 3 
คะแนน.... 

ไตรมาส 4 
คะแนน……… 
 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
 ทพญ.อภิณหพร เกียรติพัฒนไกร 
โทร 092-2842870 
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Excellence ที่  1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แผนงานที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสขุภาพ)   
ชือ่ KPI  ๕ รอยละเด็กอายุ ๖-๑๔ ป สูงดีสมสวน 

ชือ่โครงการ ๔. โครงการพฒันาและสรางศกัยภาพคนไทยทุกกลุมวัย 
วตัถุประสงค   

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 1. ระบุกิจกรรมแกไขปญหาใหเปนลําดับขั้นตอน 
2. จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียน
ภายใตการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสขุภาพ เนน
องคประกอบสําคญัองคประกอบที๕่ งานอนามยั รร. 
องคฯ๖ งานสขุศึกษา องคฯ๗ โภชนาการและอาหาร
ปลอดภัยและองคฯ๙ การใหคําปรึกษาและสนับสนุน
ทางสังคมในเด็กนักเรียนท่ีมีปญหาสุขภาพ 
๓. ประชุมชี้แจงคณะทํางานและคณะกรรมประเมิน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 
 
4. การติดตามการดําเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียน
ละ๑คร้ัง 
๕. การติดตามระดับอําเภอรับรองคุณภาพรวมกับการ
ประเมินตออายุโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ(ป ๒๕๖๓ รร.
สงเสริมสุขภาพทุกโรงเรียน หมดอายุ) 
๖. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เชิดชูเกียรติและมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ  

 
พ.ย. ๖๓ 
 
 
 
 
 
พ.ย. ๖๓ 
 
 
 
พ.ย.๖๓-ส.ค.๖๔ 
 
ธ.ค.๖๓-ม.ค.๖๔ 
 
 
มี.ค ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รพ.สต./กลุม/ฝาย 
รพ.เสลภูมิ/
ประธานกลุม
การศึกษา/อปท.
๕๐ คน 
 
ทุกโรงเรียน 
 
 
จํานวน ๒๖ 
โรงเรียน 
๑๐๐ คน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียน
จํานวน ๒ คร้ัง 
คาอาหารวาง๕๐x2x25 
 
 
 
คาเบี้ยเลี้ยง ๔วันๆ4ทีมๆละ๖ คนละ240
บาท 
 
คาอาหารวาง 
ปายพิธีการ 
คาใบประกาศ+กรอบ 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

2,๕๐๐ 
 

บูรณาการกับ
พ้ืนท่ี 
๒๓,๐๔๐ 

 
 

๒,๕๐๐ 
1,000 

๑๑,๐๐๐ 

CUP นางบรรจง  สัตยรักษา 
นางสาวกรรวี  ไกรยะเดช 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน ๔๐,0๔๐  
Small success 

 
ไตรมาส 1 
คะแนน............ 

ไตรมาส 2 
คะแนน รอยละ 
๗๒ (ระดับ ๕) 

ไตรมาส 3 
คะแนน............ 

ไตรมาส 4 
คะแนนรอยละ๗๒
(ระดับ ๕) 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นางบรรจง  สัตยรกัษา 
โทรฯ.๐๙๕ ๖๑๙๓๐๐๔ 
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Excellence ที ่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แผนงานที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสขุภาพ)   
ชือ่ KPI   ๖ รอยละการใหบริการ เคลอืบ/ทา ฟลูออไรด ในกลุมเด็กอายุ 4 – 12 ป 

๗ รอยละการใหบริการ เคลอืบหลุมรองฟนกรามแท ในกลุมเด็กอาย ุ4 – 12 ป 
ชือ่โครงการ  5. โครงการเฝาระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนของเดก็อายุ 6 - 14 ป 
วตัถุประสงค  ๑. เพ่ือใหบริการเคลือบ/ทาฟลูออไรด ในกลุมเด็ก ๔ – ๑๒ ป อยางนอยรอยละ ๗๐ ของจํานวนนักเรยีนทั้งหมด 

๒. เพ่ือใหบริการเคลือบหลุมรองฟนกรามแทในกลุมเด็กอาย ุ๖ – ๑๒ ป อยางนอยรอยละ ๔๙ ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 ทบทวน/วิเคราะหสถานการณ       
๒ 2.1 ตรวจสุขภาพชองปากนักเรียน และบันทึกสภาวะ

ทันตสขุภาพ 

2.2 นิเทศติดตามงานเฝาระวังทางทันตสุขภาพใน

โรงเรียน 

2.3 ใหบริการทางทันตกรรมในนักเรียนท่ีมีปญหาทาง

ทันตสขุภาพ เคลือบ/ทาฟลูออไรด และเคลอืบหลุม

รองฟน 

2.4 ติดตามนัดหมายนักเรียนที่มีปญหาทาง       

ทันตสขุภาพเพื่อรับบริการการรักษาทางทันตกรรม 

2.5 นิเทศติดตามการดําเนินงาน โรงเรียน แกนนํา

ทางทันตสุขภาพ 

๒.๖ ตรวจสอบการยึดติดสารเคลอืบหลุมรองฟน 

ต.ค.6๓-ก.ย.6๔ 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.6๓-ก.ย.6๔ 

โรงเรียน
ประถมศึกษา
จํานวน 81 
โรงเรียน 
-โรงเรียนภาครัฐ
75 แหง 
-โรงเรียน
ภาคเอกชน 6แหง 
โรงเรียนแกนนํา
ทางทันตสุขภาพ
จํานวน  
1๒ โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

เบ้ียเล้ียงผูออกนิเทศติดตาม รวม พขร. ๕ 

คน x ๖ วัน x 120 บาท x 1 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

๓,๖00 

 

 

   CUP 

 

๑.ทพญ.ปยนาถ แกวบัวพันธ 

๒.ทพญ.ศุภาพิชญ เมอืงแวง 

๓.นางทัดจันทร มะเสนะ 

๔.นางบรรจง สัตยรกัษา 
๕.นางสาวเกษศิรินทร เพ็งมาลา 

 

  
 
 
 
 

      

รวมเปนเงินทั้งส้ิน ๓,๖๐๐  
Small success 

 
ไตรมาส 1 
คะแนน.... 

ไตรมาส 2 
คะแนน.... 

ไตรมาส 3 
คะแนน.... 

ไตรมาส 4 
คะแนน……… 
 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
ทพญ.ศุภาพิชญ เมืองแวง 
โทร 088-0696132 
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Excellence ที ่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)       แผนงานที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสขุภาพ) 

ชือ่ KPI    ๘ อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปไมเกิน ๒๗ ตอประชากรหญิงอาย ุ๑๕-๑๙ ป ๑,๐๐๐  คน 

ชือ่โครงการ   ๖. โครงการปองกนัและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 

วตัถุประสงค     ๑. เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพวัยรุน 

                     2. เพ่ือใหวัยรุนวัยเรียนมีความรอบรูดานเพศรอบดาน 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมภาคีเครอืขายในการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 
 
 
 
  

ม.ค 64-มี.ค.๖4 
 
 
 
 
  
 
 

-จนท.รพ.สต/รพ.
จํานวน 30 คน/ 
ครูผูรบัผิดชอบ
งานและรร.มัธยม/
ขยายโอกาส  /
อื่นๆ 30 คน 
รวม  6๐  คน 
   

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 60 คนx25 
บาทx 1วัน 
-คาอาหารกลางวัน 60 คนx70 บาทx1
วัน 
คาวัสด ุ60 คนx50 บาทx1วัน 
-ตอบแทนวทิยากร จาํนวน ๓ ช.ม.ๆละ  
๖๐๐  บาท 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3,000 
 

     4,200 
 

     3,000 
 

     ๑,๘๐๐ 
 
 

   CUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางภัสดาพร ไชยสิงห 
นางอุบลรัตน กาญจนประดิษฐ 

นางวิชน ีพลคชา 
นางมณ ีอปูแกว 
นางกรรวี ไกรยเดช 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 12,0๐๐  
Small success 

 
ไตรมาส 1 
คะแนน.... 

ไตรมาส 2 
คะแนน.... 

ไตรมาส 3 
คะแนน.... 

ไตรมาส 4 
คะแนน……… 
 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นางทักษพร ทับทิม      
โทร. 
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Excellence ที่  1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แผนงานที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสขุภาพ) 

ชือ่ KPI      9 รอยละผูสูงอายุไดรับการคัดกรองสขุภาพ  

10 รอยละของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan  

ชือ่โครงการ  ๗. โครงการพฒันาระบบการดแูล คัดกรอง และสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผูทีม่ีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว 

วตัถุประสงค     ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ ใหไดตามมาตรฐาน  2. เพ่ือใหผูสูงอายุและผูที่มีภาวะพ่ึงพิงไดรับบริการตามชุดสิทธิประโยชน  

                   3. เพ่ือพัฒนาทักษะผูจัดการการดูแลผูสูงอายุในชุมชน (Care Manager) และผูดูแลผูสูงอายใุนชุมชน (Care giver) ในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการในชุมชน 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

๓ 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานLTC เพ่ือกําหนด
นโยบายและหาแนวทางรวมกัน/ถายทอดสูการปฏิบัต ิ 
1 ครั้ง/ป 
 
  
ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานLTC ป  
๖4แก ผูจัดการผูดูแลผูสูงอายุ(CM) 2 คร้ัง/ป 
 
 
คณะกรรมการในการออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง
กองทุน LTC จํานวน ๑7 กองทุน  1 คร้ัง/ป 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน/สรุปผลการ
ดําเนิน  1 คร้ัง/ป 
 
 
ทีมสหวิชาชีพออกตดิตามเยีย่มผูสงูอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ที่มีปญหา 
 
ประเมิน ADL ผูสูงอายใุนชมุชนป รพ.สต. 
ละ 2 คร้ัง/ ป 

พ.ย๖3-มี.ค.๖4 
 
 
 
 
พ.ย 63 
มิ.ย ๖4 
 
 
พ.ย 63-,ก.ย ๖4 
 
ส.ค  ๖4-    ก.ย   
๖4 
 
 
ต.ค๖3- 
ก.ย ๖4 
ต.ค.63-ธ.ค. 63 
มิ.ย- ส.ค. 64 
 

คณะกรรมการ 
กองทุน LTC 
จํานวน 17 
กองทุน 
จํานวน 70 คน  
จํานวน 30 คน 
 
 
 
กรรมการ ๕ คน 
 
คณะกรรมการ 
กองทุน LTC 
จํานวน 17
กองทุน 
จํานวน 70 คน 
สหวิชาชีพ จํานวน 
๖ คน  
ทุกหมูบานในเขต
รับผิดชอบ 

-คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืมจํานวน 70
คนx25 บาทx 2มือ้x1วัน 
-คาอาหารกลางวันจํานวน 70 คนx70 
บาทx1วัน 
คาวัสด ุจํานวน ๗0คนx50 บาท 
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มจํานวน 30 
คนx25 บาทx2มื้อx2วัน 
-คาอาหารกลางวันจํานวน 30 คนx70 
บาทx2วัน 
-คาเบี้ยเลี้ยง ๕คน x240บ x 8.5 วัน 
 
-คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืมจํานวน 70
คนx25 บาทx2 ม้ือx1วัน 
-คาอาหารกลางวันจํานวน 70 คนx70 
บาทx1วัน 
คาวัสด ุจํานวน ๗0คนx50 บาท       
คาเบี้ยเลี้ยงจํานวน 6 คน x 
120บx4วันx12 เดือน  
-ประเมิน ADL 8/รพ.สต.x200x25 รพ.
สต. 

    3,500 
 

      4,900 
 

    3,500 
      3,000 

      
  4,200 

 
10,200  

 
   3,500 

 
   4,900 

 
3,500  

34,560 
 

40,000 
   

CUP 
(งบ LTC) 

 
 
 
 

นางเกษพร สุรโิย 
นางยุพดี ยิ่งคําแหง 

รวมเปนเงินท้ังสิน้ 115,760  
Small success 

 
ไตรมาส 1 
คะแนน.... 

ไตรมาส 2 
คะแนน.... 

ไตรมาส 3 
คะแนน.... 

ไตรมาส 4 
คะแนน……… 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
๑.นางเกษพร สุริโย ๒.นางยุพดี ยิง่คําแหง 
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Excellence ที่  1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แผนงานที ่๑ แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสขุภาพ)   
ชือ่ KPI  ๑๑ รอยละของครอบครัวท่ีลงทะเบียนในโครงการ ๑๐ ลานครอบครัวไทยและมีพฤติกรรมการออกกําลังกาย ตามเกณฑรอยละ ๖๐ 
ชือ่โครงการ ๘. โครงการพฒันาความรอบรูดานสขุภาพของประชากร (ออกกําลังกาย) 
วตัถุประสงค   

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน 
 
 
๒ ประชาสัมพันธเชิญชวนชาวไทยออกกําลังกายถวาย
ในหลวงกับโครงการ๑๐ลานครอบครัวไทยออกกําลัง
กาย วถิีใหม New Normal 
๓ จัดกิจกรรมออกกําลังกายสัปดาหอยางนอย ๕วันๆ
ละ๓๐นาทีขึ้นไป  
4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและมอบเกียรติบัตรตําบล
ตนแบบสขุภาพดี ครอบคลุมการลงทะเบียน ๑๐ลาน
ครอบครัวและมีพฤติกรรมออกกําลังกายดีเดน 

ธ.ค ๖๓ 
 
 
ธ.ค ๖๓ 
 
 
ธ.ค๖๓-ก.ค.๖๔ 
 
ส.ค.๖๔ 
 

ประชุมจํานวน ๑ 
คร้ังประชุมคณะ 
ทํางาน๔0 คน 
ทุกตําบล/รพช.
รพ.สต. 
 
 
 
ทุกตําบล/รพช.
รพ.สต. 
 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
๔๐คนx2๕บาท 
  

- 
 
 
 

- 
-คาใบประกาศเกียรติคุณ ๒๔x150บ. 
-คาอาหารวาง๕๐คนx25บ.x๒ม้ือ 
-คาอาหารกลางวัน ๕๐ คนx70บ. 

๑,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

 
 

2,880 
๒,๕๐๐
3,500 

CUP 
 

นางบรรจง  สัตยรักษา 
นางทักษพร  ทับทิม 

  ประเมินผล  
๑.ครอบครัวมีการลงทะเบียน ๑๐ลานครอบครัวไทย 
โดยการคียในระบบของกรมอนามัยรอยละ๖๐ ขึ้นไป 
๒.ผูลงทะเบียนมีพฤติกรรมการออกกําลังกายการ
ขับเคลือ่นดานกิจกรรมทางกายแบบวิถีใหมและสงผล
การออกกําลังกายผาน APPICATION Line WEBSITE  
และชองทางอ่ืนๆ 
 

      

รวมเปนเงินทั้งส้ิน ๙,๙๘๐  
Small success 

 
ไตรมาส 1 
ประชุมชี้แจงแนว
ทางการ
ดําเนินงาน 
 

ไตรมาส 2 
เปดตัวสรางกระแส
ประชาสัมพันธ/
ลงทะเบียน ๑๐ลาน
ครอบครัวและออก
กําลังกาย New 
Normal วถิีใหม 

ไตรมาส 3 
ติดตาม/ประกวดผล
การลงทะเบียนและ
ออกกําลังกายกาว
ทาใจSeason  
 

ไตรมาส 4 
สรุปผลผูรวม
ลงทะเบียนและมี
พฤติกรรมออก
กําลังกาย 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นางบรรจง  สัตยรกัษา 
โทร.๐๙๕ ๖๑๙๓๐๐๔ 
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Excellence ที่  1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอําเภอ 
ชือ่ KPI   ๑2 ระดับความสําเรจ็ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอ (DHB) โดยมีกลไกระดับตําบลที่มีคุณภาพ 
ชือ่โครงการ ๙. โครงการการพฒันาคณุภาพชวีติระดับอําเภอ (พชอ.) 
วตัถุประสงค  เพ่ือการขับเคลือ่นการพฒันาคณุภาพชีวิตระดับอําเภอ ที่มีคุณภาพ 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

๑ - จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) ขับเคลือ่น SELAPHUM MODEL  
ไตรมาสละ ๑ คร้ัง (รวม ๔คร้ัง) 

ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๔ คก.พชอ. จํานวน 
๒๑ คน 
ทีมเลขาฯ ๔ คน 
รวม  ๒๕ คน) 

-คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง
เคร่ืองดื่ม ๒๕คนx๑๒๐บาทx๔ คร้ัง 

๑๒,๐๐๐ CUP นายสันต ิ ธรณี 
นางทักษพร ทับทิม 

๒ - ประชุม คณะกรรมการ พชต.ขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ๑ ครั้ง ตาํบลละ ๕ คน  
 - อนุกรรมการประชุมติด ตามการดาํเนินงาน๘ 
คณะๆละ๑๐คน๒เดือน/คร้ัง 

ม.ค. – ส.ค.๖๔ -ขับเคล่ือนการ
ดําเนินงาน
ภายใตอัตลักษณ
SELAPHUM 
Model พรอมกัน
ทั้ง ๑๘ ตําบล 
๒๓๕ หมูบาน 
จํานวน ๑๐๐ คน 

-คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง
เคร่ืองดื่ม ๑๐๐คนx๑๒๐บาท 
-คาเบี้ยเล้ียงอนุกรรมการ ติดตามงาน
ระดับตําบล ๕คนx๑๒๐บาทx๑๐ วัน 

๑๒,๐๐๐ 
 
 

๖,๐๐๐ 
 
 

  

๓ -ประเมินผลการดําเนินงาน คนหาพื้นที่ท่ีมีการ
ปฏิบัติงานดีเยี่ยม แลกเปล่ียนเรียนรู สรางสรรค
นวัตกรรม  และเผยแพรผลงาน    - จัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู 

ก.ค. - ก.ย.๖๔ - อนุกรรมการฯ
สรุปประเมินผล
ตามตัวชี้วัด 
- คก.พชอ.รวม
พิจารณา
ประเมินผล 
 

 งบฯบูรณาการ 
 

 
 

 

  

รวมเปนเงินทั้งส้ิน ๓๐,0๐๐  
Small success 

 
ไตรมาส 1 
-สรางการรับรู 
-แตงต้ังอนุฯจัดทํา
แผนขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน ๔๐ 
คะแนน 

ไตรมาส 2 
-ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 
๗๐ คะแนน 

ไตรมาส 3 
-ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 
๘๐ คะแนน 

ไตรมาส 4 
-ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงาน 
๙๐ คะแนน 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นายสันต ิธรณ ีโทร.08๖๖๔๑๙๐๙๙ 
นายทักษพร ทับทิม โทร. 0๘๑๙๖๔๐๙๒๗ 
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Excellence ที ่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แผนงานที่ 3 แผนงาน การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 
ชือ่ KPI   13 ระดับความสําเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงานระดับอําเภอ 
ชือ่โครงการ ๑๐. โครงการพฒันาระบบการจัดการภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสุขและภัยสุขภาพ  
วตัถุประสงค  1. เพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับอําเภอใหมีประสิทธิภาพ 
         2. เพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานเมื่อมีเหตุภาวะฉุกเฉินในพ้ืนที ่
         3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนเครือขายสขุภาพระดับตําบลในการปฏบิัติงานเมื่อมีเหตุภาวะฉุกเฉินในพ้ืนที ่

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 ทบทวน/วิเคราะหสถานการณ 
ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับอําเภอ 
สถานที่ตั้ง สสอ.เสลภูม ิโดยมีคําสัง่แตงต้ังคณะทํางาน 
และมีโครงสรางกําหนดบทบาทหนาที่ ป ๒๕๖๔ 

    CUP นายสันต ิ ธรณี 
นางอารยา  ธรณ ี

2 การพัฒนาศักยภาพคณะทํางานศูนยปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน 
1) ประชุมคณะทํางาน EOC (3 ครั้ง/ป) ๖0 คน 
 
2) ประชุมซอมแผนภาวะฉุกเฉิน (๕0 คน) 
 
๓) ประชุมพัฒนาศักยภาพทีม SRRT ระดับอําเภอ 
และตําบล (๓๐ คน) 
๓) จัดหาวัสดุ อุปกรณ และเคมีภณัฑ ในการควบคุม
การระบาดของโรค หรือภัยสุขภาพที ่

 
 
ธ.ค.๖๓/มี.ค.6๔/
มิ.ย.๖๔ 
มี.ค. ๖๔ 
 
พ.ค. ๖๔ 
 
ม.ค.-ก.ย. ๖๔ 

 
 
คณะทํางาน EOC 
 
เครือขายสุขภาพ 
 
SRRT เสลภูม ิ
 
 
 

 
 
-คาอาหารวาง ๓ คร้ังๆละ ๒๕ บาท 
-คาอาหารวางและอาหารกลางวัน ๑๒๐ 
บาท/คน 
-คาอาหารวางและอาหารกลางวัน ๑๒๐ 
บาท/คน 
-คาวิทยากร ๖ชม.x๖๐๐ บาท 
-คาวัสด ุอุปกรณที่จําเปน 
 (ของบฉุกเฉิน) 

 
 

๔,๕๐๐ 
๖,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 
๓,๖๐๐ 

 

 
 
 

 

๓ 3. ประเมินผล โดยประเมินความพรอมและศักยภาพ
ของทีมโดยใชแบบสัมภาษณ 
 
 
 

      

รวมเปนเงินทัง้สิน้ ๒๐,๑๐๐  
Small success 

 
ไตรมาส 1 
ทบทวนคําสั่ง/
โครงสราง EOC 

ไตรมาส 2 
ซอมแผนฉุกเฉิน 

ไตรมาส 3 
อบรมทีม 
SRRT/SAT 

ไตรมาส 4 
ประเมินผล 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นายสันต ิธรณ ี
โทร. ๐๘๖-๖๔๑๙๐๙๙ 
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Excellence ที ่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แผนงานที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ   
ชือ่ KPI  14 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเส่ียงเบาหวาน และอัตราปวยความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมเส่ียงความดันโลหิตสูง 

15 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได 

20 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ไดรับการรักษาที่เหมาะสม 

     รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<๔ml/min/๑.๗๓m๒/yr 

ชือ่โครงการ  ๑๑. โครงการพฒันาระบบการดาํเนินงานโรคไมติดตอเร้ือรัง อําเภอเสลภมู ิ

วตัถุประสงค      ๑. เพ่ือใหการดําเนินงานโรคไมติดตอเรื้อรังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจาหนาทีใ่นการดําเนินงานโรคไมติดตอเรื้อรัง 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นท่ี/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 
 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโรคไมติดตอเรื้อรัง 
(NCD board) CUP เสลภูมิ ทุก ๓ เดือน 

ธค. 63,มี.ค๖4,
มิ.ย.๖4 
ก.ย.64 

คณะกรรมการ
NCD Board 

-คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  จํานวน ๒8 
คนๆละ ๒๕  บาทx4  คร้ัง  

2,80๐ 
 

 

CUP นางวารุณี  ศรีตะวัน 
นางเกษพร สุริโย 

2 ประชุมผูรับผิดชอบงาน NCD รพ.สต.ทุกแหง ปละ 3 
ครั้ง 
 

ก.พ, พ.ค. 
ส.ค.64 
 

จนท.ผูรับผิดชอบ
งาน NCD  25 
แหงๆละ 1 คน 

-คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มจํานวน 35 คน
x25 บาท  x 3 วัน 
 

2,625 
 
 

CUP  

3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน NCD 
CUP เสลภูม ิ
 

2 วนั 
ก.ค. 64 
 

จนท.ผูเกี่ยวของ 
10 คน 
จนท.ผูรับผิดชอบ
งาน NCD  25 
แหงๆละ 1 คน 
จนท.ผูเกี่ยวของ 
10 คน 

-คาวัสด ุ๓๕ คนๆละ ๕๐ บาท 
-คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  จํานวน ๓๕ 
คนๆละ ๕๐  บาท x 2 วัน 
--คาปายไวนิล (ขนาด 2.5 ม.x1.5 ม.) 
 

1,750 
3,500 

 
450 

 

CUP  

4 จัดโครงการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวานใหไดมาตรฐาน 
Hb A1c< 7 ป 2564 
คัดเลือกกลุมเปาหมายท่ีมีนํ้าตาลสะสมในเลือด(A1C )
ที่ 7-8 และสมัครใจเขารวมกิจกรรม 
ใหความรูเร่ืองเบาหวานและการปรบัเปลี่ยนอาหาร
โดยนับคารโบไฮเดรต 

ก.พ.63 
 

ผูปวยเบาหวานท่ี
ควบคุมระดับ
น้ําตาลไดเกือบดี 
HbA1c 7.0 -8.0 
รพ.สต.ละ50 คน
x 19 รพ.สต. 

จัดประชุม 19 ครั้งแยกรพสต. 
- คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืมจํานวน 50
รายๆละ25 บาทx19 รพ.สต. 
-คาอาหารกลางวัน จํานวน50รายๆละ70 
บาทx19 รพ.สต. 
-คาปายไวนลิโครงการฯขนาด 2 เมตรx2.4 
เมตรx500 บาทจํานวน 19 แผน 
 

 
23,750 

 
66,500 

 
9,500 

CUP  
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นท่ี/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

 แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการทํากิจกรรมกลุม 
นัดติดตามดูระดับน้ําตาลในเลือดโดย จนท.และ อสม. 
ประจําหมูบานเดือนละ 1 คร้ัง ติดตอกัน 3 เดือน  
นัดเจาะน้ําตาลสะสมในเลือดในผูปวยกลุมเปาหมาย 
สรุปผลการดําเนินงาน หาบุคคลตนแบบเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ําตาลไดด ี
 

  คาstrip ตรวจน้ําตาล 950 คนๆละ 3 คร้ัง 
จํานวน 2,850 ชิ้น 
 

 
 

CUP  

๕ ออกหนวยตรวจภาวะแทรกซอนเบาหวานา 
1. ออกหนวยตรวจเลือดประจําป เบาหวาน 
2.ออกหนวยแพทยเคลือ่นที่ออกตรวจเบาหวาน 
3. ออกหนวยคัดกรองภาวะแทรกซอน ตา ไต หัวใจ 
และเทา 

1 ตุลาคม 
2563-30 
กันยายน 
2564 

CUP เสลภูม ิ
25 รพ.สต. 

1.ออกหนวยตรวจเลือดประจําป (2ครั้ง/ป) 
-เทคนิคการแพทย ชั่วโมง 80 บาทx2 
ชั่วโมง x 30ครั้ง  
-พยาบาลวิชาชีพ ออกตรวจ HbA1C คร้ังท่ี 
2.5ชั่วโมง 80บาทx2ชั่วโมง x25ครั้ง  
2.ออกหนวยแพทยเคล่ือนท่ีตรวจผูปวย
เบาหวานในชุมชน (2 คร้ัง/ป) 
-แพทย ชั่วโมงละ 120 บาทx2.5 ชั่วโมง
x30 ครั้ง เปนเงนิ  
-เภสัชกร ชั่วโมงละ 90 บาทx2.5 ชั่วโมง
x30 ครั้ง เปนเงนิ  
-พยาบาลวิชาชีพ ชั่วโมงละ 80 บาท x2.5 
ชั่วโมงx3 คนx30 ครั้ง  
-นักวิชาการสาธารณสุข ช่ัวโมงละ 80 บาท
x2.5 ชั่วโมงx30 คร้ัง  
-เหมาจายเบ้ียเลี้ยง พขร.วันละ 120 บาท
x30 ครั้ง  
 
 
 

 
4,800 

 
5,000 

 
 
 

9,000 
 

6,750 
 

18,000 
 

6,000 
 

3,600 

 
CUP 

นางสาววารุณี ศรีตะวัน 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

  1 ตุลาคม 2563-
30 กันยายน 
2564 

CUP เสลภมู ิ
25 รพ.สต.  

3.ออกหนวยคดักรองภาวะแทรกซอน ตา 
ไต หัวใจ และเทา (2 คร้ัง/ป) 
-พยาบาลวิชาชีพ ชั่วโมงละ 80 บาทx2.5 
ชั่วโมงx30 ครั้งx4 คน เปนเงิน -
นักวิชาการสาธารณสุข ชั่วโมงละ 80 
บาทx2.5 ชั่วโมงx30 คร้ัง เปนเงิน  
-เจาหนาที่พยาบาล ชั่วโมงละ 60 บาท 
x2.5 ชัว่โมงx30 คร้ัง  
-เหมาจายเบ้ียเลี้ยง พขร.วันละ 120 บาท
x30 คร้ัง  
 

 
 

24,000  
 

6,000 
 

4,500 
 

3,600 
 

CUP นางสาววารุณี ศรีตะวัน 

๖ อบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่รับผิดชอบกลุม
ผูปวยเบาหวาน จํานวน 2 วัน 

1 มกราคม 2564-
30 กรกฎาคม 
2564 

เจาหนาที่ ผูดแูล
ผูปวยเบาหวาน 
CUP เสลภูม ิ
จํานวน 50 คน 

1.คาเหมาจายคาอาหารวาง 
25 บาทx2 ครั้งx50 คนx1 วัน  
2.คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม70 
บาทx50 คน x1 วัน 
3.คาวิทยากร ชั่วโมงละ 300 บาท x2 
ชั่วโมงx3 คนx1 วัน  
 

2,500  
 

3,500 
 

1,800 
 

CUP นางสาววารุณี ศรีตะวัน 

๗ อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผูปวย
เบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมได 
 
 
 

1 ตุลาคม 2563- 
30 กันยายน 
2564 

ผูปวยเบาหวานที่
ควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลอืด
ไมได จํานวน 
1,000 ราย 
 
 
 
 
 
 
 

คาอาหารวางผูปวยเขาอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 25 บาทx1มื้อx1,000 คน  
 

25,000 CUP นางสาววารุณี ศรีตะวัน 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

๘ 
 

ออกหนวยนิเทศติดตามงาน NCD ใน รพ.สต. CUP 
สลภูม ิและรับนิเทศงานจากผูรับผิดชอบงาน NCD 
ระดับจังหวัด และระดับเขต 

1 ตุลาคม 2563- 
30 กันยายน 
2564 
1 คร้ัง 

เจาหนาที่ผูมา
ตรวจเยี่ยมงาน 
NCD CUP เสลภูม ิ

1.รบันิเทศงานจากผูรับผิดชอบงาน NCD 
ระดับจังหวัด และระดับเขต 
-คาอาหารวาง 25 บาท x 2 ม้ือx 70 คน 
x 1ครั้ง  
-คาอาหารกลางวันผูเขารวมการรับนิเทศ
งาน NCD ระดับจังหวัดและระดับเขต 1 
คร้ัง/ป จํานวน 70 คนx 70 บาทx1 คร้ัง  

 
 

3,500 
 

4,900 
 
 
 
 
 

 
 

CUP นางสาววารุณี ศรีตะวัน 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 234,925   
Small success 

 
ไตรมาส 1 
คะแนน.... 
จัดทําคําสั่ง
แตงต้ัง
คณะกรรมการ 
NCD Board 
-จัดประชุม
คณะกรรมการ 
NCD Board 

ไตรมาส 2 
คะแนน.... 
-จัดประชุม
คณะกรรมการ 
NCD Board 
-จัดประชุม
ผูรับผิดชอบงาน
NCD รพ.สต.ทุก
แหงและ        
รพ.เสลภูม ิ
-ติดตามผลงาน
ตามKPI 

ไตรมาส 3 
คะแนน.... 
-จัดประชุม
คณะกรรมการ NCD 
Board 
-จัดกิจกรรมตาม
โครงการ 

ไตรมาส 4 
คะแนน……… 
จัดประชุม
คณะกรรมการ NCD 
Board 
-จดัประชุม
ผูรับผิดชอบงาน
NCD รพ.สต.ทุกแหง
และ รพ.เสลภูม ิ
-จัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
การดําเนินงาน NCD 
CUPเสลภูม ิ
-สรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามKPI 
 

ผูควบคุมกํากับโครงการ  
นางวารุณี  ศรีตะวนั 
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Excellence ที ่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แผนงานที ่3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ   
ชือ่ KPI  16 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการดําเนินงานคุมครองผูบรโิภคดานสาธารณสุขการจัดการสินคา (ผลิตภณัฑสขุภาพ) ที่ไมปลอดภัยและการดําเนินงานอาหารปลอดภัย  

(food safety)  
ชือ่โครงการ ๑๒. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลติภัณฑสขุภาพและบริการสุขภาพ อําเภอเสลภูม ิ 
วตัถุประสงค  1. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพและการรับบริการทางดานสุขภาพ 

๒. เพ่ือสือ่สาร ประชาสัมพันธ รณรงคสรางกระแสอยางท่ัวถึงและมปีระสิทธิภาพ 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ/คณะทํางาน/
คณะอนุกรรมการอาหารปลอดภัยอําเภอเสลภมูิและ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

คร้ังท่ี 1 ม.ค.-มี.ค.
64 
คร้ังท่ี 2 เม.ย..-มิ.ย.
64 
คร้ังท่ี 3 ก.ค.-ก.ย.
64 

30 คน 
(3 ครั้ง) 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คน x                   
25 บาท  x 3 คร้ัง 

2,250 CUP ภญ.อัชฌามณี ศรีหะวงค 
ภก.เจตนสฤษฎิ ์เสมารัมย  
นางทิพยไทย ประทุมภักดิ ์

2 อบรมกลุมเปาหมายงานอาหารปลอดภัย โรงเรียน/
ศูนยเด็กเล็ก/ รานอาหาร/แผงลอย/รานชํา/
ผูประกอบการดาน อาหาร เชน น้าํดื่ม OTOP , GMP 
,Primary GMP 

ม.ค.-มี.ค.64 100 คน -คาอาหารกลางวัน 100 คนx 70 บาท
x1มื้อ 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100คน
x25บาทx2 มือ้ 
-คาปาย 

7,000 
 

5,000 
 

500 

CUP ภญ.อัชฌามณี ศรีหะวงค 
ภก.เจตนสฤษฎิ ์เสมารัมย  
นางทิพยไทย ประทุมภักดิ ์

3 ตรวจประเมินรานชําเพ่ือยกระดับ 
ใหเปนรานชําคุณภาพ 

เม.ย.-มิ.ย.64 
 

50 ราน -คาจัดทําปายรับรอง 
-คาจัดทําสื่อยาอันตรายหามขายในรานชํา 
-คาจัดทําสื่อยาสามัญประจําบานขายใน
รานชํา 

3,000 
5,000 
5,000 

CUP ภญ.อัชฌามณี ศรีหะวงค 
ภก.เจตนสฤษฎิ ์เสมารัมย  
นางทิพยไทย ประทุมภักดิ ์

4 อบรมเชิงปฏิบัติการผูประกอบการโรงงานน้ําดื่ม/
น้ําแข็ง 

ม.ค.-มี.ค.64 30 คน -อาหารกลางวนั 30 คน x 70 บาท x 1 
คร้ัง  
-คาจัดทําปาย 
- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 30 คนx25
บาท x2 มื้อ 
-เคร่ืองตรวจวัดคุณภาพน้ําเบื้องตน   
 
 
 

2,100 
 

500 
1,500 

 
1,000 

CUP 
 
 

ภญ.อัชฌามณ ีศรีหะวงค 
ภก.เจตนสฤษฎิ ์เสมารัมย  
นางทิพยไทย ประทุมภักดิ ์
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

5 สงตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหารผลิตภณัฑและ
ผลิตภณัฑกลุมเสี่ยง (ยา อาหาร เคร่ืองสําอาง     
และอื่น ๆ) และจัดเตรียมอุปกรณการตรวจใหมีใช
เพียงพอ 

2 เม.ย.-มิ.ย.64 อาหาร 300 
ตัวอยาง 
(ครอบคลุม 25 
รพสต.+1 
เทศบาลเสลภูมิ ) 
เคร่ืองสําอาง/ยา/
อาหารกลุมเสี่ยง
แหงละ 5ตัวอยาง 

-สงตรวจวิเคราะหอาหาร 300 ตวัอยาง 
-สงตรวจวิเคราะหผลิตภณัฑกลุมเสี่ยง 
แหงละ 5 รายการ) 
-จัดซื้ออุปกรณ ชุดทดสอบการตรวจ
เบ้ืองตนเชน ไฮโดรควิโนน ,สเตียรอยด ,
ฟอรมาลีน 
-คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา     
เภสัชกร 2 ชม.× 10 คร้ัง.× 2 คน   
-คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา นวก. 2 
ชม.× 10 คร้ัง× 1 คน   
คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถวันละ 120 
บาท × 10 คร้ัง  
คาเบ้ียเลี้ยงออกตรวจสถานบริการสุขภาพ 
13 วันx120 วันx 3 คน 
 

 
 
 

22,782 
 
 

3,600 
 

1,500 
 

1,200 
 

4,680 

CUP ภญ.อัชฌามณี ศรีหะวงค 
ภก.เจตนสฤษฎิ ์เสมารัมย  
นางทิพยไทย ประทุมภักดิ ์

6 โรงเรียน อย.นอย ดูแล คุมครองสขุภาพ ม.ค.-มี.ค.64 ตัวแทนนักเรียน 
อย.นอย 
โรงเรียนมัธยม 9
แหง 
แหงละ5 คน รวม 
45 คน 
ครูแหงละ1 คน
รวม 9 คน 
จนท.รพ.สต.แหง
ละ 1 คน  
รวม 25 คน 
จนท.รพ./สสอ. 6 
คน  
รวม 85 คน 
 

-อาหารกลางวนั 85 คน x 70 บาท x 1 
คร้ัง  
-คาเอกสาร  คาจัดทําปาย 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 85 คนx25
บาทx2 มื้อ 

5,950 
 

2,000 
4,250 

CUP 
 
 
 

ภญ.อัชฌามณ ีศรีหะวงค 
ภก.เจตนสฤษฎิ ์เสมารัมย  
นางทิพยไทย ประทุมภักดิ ์
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏบิัติงาน กําหนดการตาม 
สสจ.รอยเอ็ด 
กําหนด 

เภสัชกร 2 คน 
จพ.เภสัชกรรม1 
คน 
นวก.26 คน 
 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 29 คน x                   
25 บาท   

725 CUP ภญ.อัชฌามณี ศรีหะวงค 
ภก.เจตนสฤษฎิ ์เสมารัมย  
นางทิพยไทย ประทุมภักดิ ์

8 ตรวจประเมินเพื่อรับรองสถานที่ผลิต  
จําหนาย และสถานท่ีใหบริการอาหาร 
ดานอาหารปลอดภยั 
 - ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ GPM 
และ PGMP 
-ตรวจประเมินมาตรฐาน 
โรงเรียน/ศูนยเด็กเล็ก/รานอาหาร/ 
แผงลอย ดานอาหารปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.-มี.ค.64 Primary GMP 
20 แหง  
GMP 21 แหง 
โรงเรียน  
ศูนยเด็กเล็ก  
รานอาหาร  
แผงลอย 

คาเบ้ียเลี้ยงเจาหนาท่ี 4 คนx 20 วัน
x120 วัน 

9,600 CUP ภญ.อัชฌามณี ศรีหะวงค 
ภก.เจตนสฤษฎิ ์เสมารัมย  
นางทิพยไทย ประทุมภักดิ ์

 รวมเปนเงินทั้งส้ิน 89,139   
Small success 

 
ไตรมาส 1 
คะแนน.... 

ไตรมาส 2 
คะแนน.... 

ไตรมาส 3 
คะแนน.... 

ไตรมาส 4 
คะแนน……… 
 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
๑. ภญ.อชัฌามณี ศรหีะวงค 
๒. ภก.เจตนสฤษฎิ์ เสมารัมย  
๓. นางทิพยไทย ประทุมภักดิ ์
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Excellence ที ่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แผนงานที ่4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
ชือ่ KPI  ๑๗ ระดับความสําเร็จของอําเภอมีการดําเนินงานจัดการปจจัยเส่ียงส่ิงแวดลอมเพ่ือสุขภาพ 
ชือ่โครงการ   ๑๓. โครงการบริหารจัดการปจจัยเส่ียงสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ 
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

๑ 
 
 
 
 
 

๒ 

-อบรมพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานดานอนามัย
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
-จัดซื้ออุปกรณทดสอบทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 คร้ัง/ป 
ต.ค.63 - ก.ย.
64 
 
 
 
 
1 คร้ัง/ป 
ต.ค.63 - ก.ย.
64 

 
 
 
 
 

 

เจาหนาที่บุคลากร 
รพสต. จํานวน  
50 คน 
(เจาหนาที่ 1 
คนงาน 1) 
 
มีชุดทดสอบ
คุณภาพทางดาน
อนามัย
สิ่งแวดลอม
เบื้องตนเพ่ือเฝา
ระวัง 
 
 

คาวิทยากร 6 ชั่วโมง (3,600 บาท) 
อาหารกลางวนั 50 บาท X 50 คน X 1 
ครั้ง (2,500 บาท) 
อาหารวางและเคร่ืองดื่ม 25 บาท x 50 
คน x 2 คร้ัง (2,500 บาท) 
 
ชุดทดสอบโคลิฟอรมแบคทีเรียในนํ้า (อ 
11) ชุดละ 650 บาท X 5 ชุด (3,250 
บาท) 
ชุดทดสอบโคลิฟอรมแบคทีเรียสําหรับ
ตรวจสภาวะหองสวม ชดุละ 700 บาท X 
2 ชุด (1,400 บาท) 
ชุดทดสอบโคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหาร
และผูสัมผัส ชุดละ 1,300 บาท X 5 ชุด 
(6,500 บาท) 
 
 
 
 
 

8,600 
 
 
 
 
 

 11,150 
 
 
 
 
 
 

 

CUP 
 
 
 
 

 
CUP 

 
 
 
 
 
 
 

 

นายจักรพงษ แหลงสทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมเปนเงินทั้งสิน้ ๑๙,๗๕๐  
Small success 

 
ไตรมาส 1 
 

ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 
 

ไตรมาส 4 
 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นางทักษพร ทับทิม 
โทร 



Selaphum CUP Action plan fiscal year 2021 

แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ  เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูม ิ ปงบประมาณ 2564 / 39 

 

Excellence ที ่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แผนงานที ่4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
ชือ่ KPI  ๑๗ ระดับความสําเร็จของอําเภอมีการดําเนินงานจัดการปจจัยเส่ียงส่ิงแวดลอมเพ่ือสุขภาพ 
ชือ่โครงการ   ๑๔. โครงการเกบ็รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ป 2564 
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

 เก็บรวบรวมมูลฝอยตดิเชือ้ของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ป 2564 

ต.ค.63 - ก.ย.6๔ รพ.สต.ในพื้นท่ี
อําเภอเสลภูม ิ25 
รพ.สต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาจางเหมาคนงานเก็บขนมูลฝอยติดเชือ้ 
เดือนละ 5,300 บาท x 12เดือน 

63,600 
 

CUP 
 

นายจักรพงษ แหลงสทาน 
 

รวมเปนเงินทั้งสิน้ 63,600  
Small success 

 
ไตรมาส 1 
 

ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 
 

ไตรมาส 4 
 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นางทักษพร ทับทิม 
โทร 
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Excellence ที ่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แผนงานที ่4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
ชือ่ KPI  ๑๗ ระดับความสําเร็จของอําเภอมีการดําเนินงานจัดการปจจัยเส่ียงส่ิงแวดลอมเพ่ือสุขภาพ 
ชือ่โครงการ   ๑๕. โครงการตรวจสขุภาพประจําปสําหรับบคุลากร/ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงาน ป 2564 
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

๑ 
 
 
 

ตรวจสุขภาพประจําปสําหรับบุคลากร/ตรวจสุขภาพ
ตามความเส่ียงของงาน ป 2564 
 
 
 

1 ครั้ง/ป 
ก.พ. 64-มี.ค.64 
 
 

บุคลากร CUP 
เสลภูม ิ 
จํานวน 405 คน   
(รพ.300 คน 
สสอ.105 คน) 
 
 
 

คาตรวจสุขภาพประจําปและตรวจสุขภาพ
ตามความเสี่ยง  
กลุมขาราชการ < 35 ป 74 คน 
(74 คน X 580 บาท) 

 กลุมขาราชการ > 35 ป 160 คน 
(160 คน X 1,050 บาท) 

 กลุมประกันสังคม < 35 ป 60 คน 
(60 คน X 580 บาท) 

 กลุมประกันสังคม > 35 ป 78 คน 
(78 คน X 1,050 บาท) 

  บัตรประกันสุขภาพ > 35 ป 8 คน 
(8 คน X 1,050 บาทบาท) 

  บัตรประกันสุขภาพ < 35 ป 25 คน 
(25 คน X 580 บาท) 

 ตรวจตะกั่วในเลือด 20 คน 
(20คน X 380 บาท) 

 ตรวจวัดสายตา 66 คน 
(66 คน X 150 บาท) 

 ตรวจหู 44 คน 
(44 คน X 150 บาท) 

 ฉีด hep 20 คน 
(20 คน X 230 บาท) 

 
 

42,920 
 

168,000 
 

34,800 
 

81,900 
 

8,400 
 

14,500 
 

7,600 
 

9,900 
 

6,600 
 

4,600 

CUP 
 
 
 

 

รวมเปนเงินทั้งสิน้ 379,220  
Small success 

 
ไตรมาส 1 
 

ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 
 

ไตรมาส 4 
 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นางทักษพร ทับทิม โทร. 
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Excellence ที ่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) แผนงานที ่4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
ชือ่ KPI  ๑๗ ระดับความสําเร็จของอําเภอมีการดําเนินงานจัดการปจจัยเส่ียงส่ิงแวดลอมเพ่ือสุขภาพ 
ชือ่โครงการ   ๑๖. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุมเส่ียง 
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

๑ 
 
 
 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลกรกลุมเส่ียง 
 

1 ครั้ง/ป 
มิ.ย. 64 
 

บุคลากร CUP 
เสลภูม ิ150 คน 
 

คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 25 บาท
x150 คน 
คาตอบแทนวิทยากร 600 บาทx 6 
ชั่วโมง 
คาสมนาคณุสําหรับผูปรับเปล่ียน
พฤติกรรมยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,750 
 

1,800 
 

5,000 

CUP  

รวมเปนเงินทั้งสิน้ 10,500  
Small success 

 
ไตรมาส 1 
 

ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 
 

ไตรมาส 4 
 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นางทักษพร ทับทิม 
โทร 
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Excellence ที่   2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)     แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูม ิ
ชือ่ KPI  18 ระดับความสําเรจ็หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิที่เปดบริการคลินิกหมอครอบครัวในพ้ืนที ่ 
  15.1 รอยละผูปวยของผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไดด ี
ชือ่โครงการ ๑๗. โครงการปรบัเปล่ียนเรียนรูงานโรคเร้ือรังเพ่ือพัฒนาเครือขายบริการปฐมภูม ิ(PCU ดงหวาย , NPCU ทามวง และ NPCC ใหมสามัคคี ) 
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 รวบรวมขอมลู ผูปวย อยางนอย  3 กลุมโรค 
๑.หญิงมีครรภมาฝากครรภคร้ังแรกอายุครรภ<12Wks. 
๒.เด็กอายุครบ 1 ป ไดรับวัคซีนเด็ก MMR1 ๓.ผูปวย

โรคเรือ้รังเบาหวานมีคา HBA1c คร้ังสุดทาย<7mg%  

พ.ย63-ม.ค64 ผูปวยเบาหวาน
pcc (6 รพสต.) 
 

-  CUP 
(PCC) 

นางทักษพร ทับทิม 
นางเกษพร สุริโย 

2 ๑.ติดตามผลงานในหญิงมีครรภ มาฝากครรภคร้ังแรก

อายุครรภ<12 wks. ไมกวารอยละ95  ๒.การไดรับ

วัคซีนเด็กMMRในเด็ก0-1ป ไมนอยกวารอยละ95  

๓.การควบคุมระดับน้ําตาลสะสม(HBA1c)คร้ังสุดทาย

ลดลงมากกวารอยละ 50 

ต.ค.63- ก.ย. 64 PCCดงหวาย 
NPCCใหมสามัคค ี
NPCCทามวง  

คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 25×1 ม้ือ × 
30 คน 

3,000 
 

 

CUP 
(PCC) 

 

 

3 ติดตามรวบรวมขอมูลของทีมหมอครอบครัวรวมทั้งการ
นําเสนอปญหาอุปสรรคในการออกปฏิบัติงานทุก3ด. 

ต.ค62-ก.ย63 คณะกรรมการ
ดําเนินงานPCU 

คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 25×1 ม้ือ × 
30 คน 

3,000 
 

  

๔ ใหความรูในกลุมผูปวยเบาหวานความดน เจาะระดับ
น้ําตาลในเลือดสะสมประจําป 
คัดเลือกกลุมเปาหมายทีม่ีน้ําตาลสะสมในเลือด 
(A1c)ที่ 7-8 และ สมัครใจเขารวมกิจกรรม 
ใหความรูเรื่องเบาหวานและการปรับเปลี่ยนอาหารโดย
นับคารโบไฮเดรต 
แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการทํากิจกรรมกลุม 
นัดติดตามระดับน้ําตาลในเลือด โดยจนท.และ อสม. 
ประจําหมูบานเดือนละ 1 ครั้ง ตดิตอกัน 3 เดือน  
นัดเจาะน้ําตาลสะสมในเลือดในผูปวยกลุมเปาหมาย 
สรุปผลการดําเนินงาน หาบคุคลตนแบบเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ําตาลไดด ี

ก.พ64-เม.ย. 64 ผูปวยเบาหวาน
pccดงหวาย(6 
รพสต.)A1Cที7่-8
จํานวน505 คน 
1.รพ.สต.ดงหวาย 
140คน 2.รพ.สต.
ทามวง100คน 
3.รพ.สต.บะหลวง 
70 คน 4.รพ.สต.
ใหมสามัคค7ี5คน 
5.รพ.สต.ไคนุน 
50 คน6.รพ.สต.
กกทัน 70 คน 

-คาตอบแทนวทิยากร 3 ชั่วโมงๆละ600 
บาท X 6ครั้ง 
จัดประชุม 6 คร้ังแยกรพสต. 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มจํานวน 505 
คนx25 บาทx2 มือ้ 
-คาอาหารกลางวัน จํานวน505รายๆละ
50 บาท 
-คาปายไวนิลโครงการฯขนาด 2 เมตร
x2.4 เมตรx500 บาทจํานวน 6 แผน 
-คาสมุดบนัทึกการรับประทานอาหาร
ประจําวัน จํานวน 505 เลมx20 บาท 
-คาstrip ตรวจน้ําตาล 505คนๆละ 3 
คร้ัง จํานวน1,515 ชิ้น 

10,800 
 
 

25,250 
 

25,250 
 

3,000 
 

10,100 
 

……. 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

4 จัดทีมสหวชิาชีพใหบริการในพ้ืนท่ี  สัปดาหละ 1-3 
วัน 
 

ต.ค62-ก.ย63 PCU ดงหวาย 
/NPCU 
 ประกอบดวย 
รพสต.ดงหวาย  
รพสต.ทามวง 
รพสต.กกทัน 
รพสต.ไคนุน 
รพสต.ใหมสามัคค ี
รพสต.บะหลวง 

คาตอบแทนสหวขิาชพี 
1.แพทยชั่วโมงละ 120 บาท×2.5 
ชั่วโมง× 56วัน 
2. ทันตแพทยชั่วโมงละ 120บาท×2.5
ชั่ววโมง× 47 วัน 
3.เภสัชกรชั่วโมงละ 90 บาท×2.5 
ชั่วโมง × 56 วัน 
4.นักเทคนิคการแพทยชั่วโมงละ 80 
บาท×2.5 ชั่วโมง ×จํานวน 47 วัน 
5.นักกายภาพบําบัดชั่วโมงละ 80 บาท×
2.5 ชัว่โมง ×จํานวน 47 วัน 
6..นักวิชาการคอมพิวเตอรชั่วโมงละ 80 
บาท×2.5 ชัว่โมง ×จํานวน 36 วนั(ม.ค-
ก.ย63) 
7. จพง.เภสัชกรรม.ชั่วโมงละ 60 บาท×
2.5 ชัว่โมง ×จํานวน 56 วัน 
8.เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 60 
บาท×2.5 ชัว่โมง x จํานวน 47 วัน 
8.คาเบี้ยเล้ียงพขร.วันละ 120 จํานวน 
56 วัน 
9.พยาบาลวิชาชีพ 80 บาทx2.5ชัว่โมงx
ชั่วโมง2 คนx56 วัน 

 
16,800 

 
14,100 

 
12,600 

 
9,400 

 
9,400 

 
7,200 

 
 

8,400 
 

7,050 
 

6,720 
 

  22,400 
 

  

5 ประเมินผล น้าํตาลสะสมในเลือดในผูปวยลดลง รอย
ละ50 

      

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 194,470   
Small success 

 
ไตรมาส 1 
ติดตามขอมูลรวบรวม
นําเสนอปญหาในการ
ดําเนินงาน 
จัดกิจกรรมลงพื้นท่ี 

ไตรมาส 2  ไตรมาส 3        
จัดกิจกรรมตาม
โครงการ 

ไตรมาส 4 
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นางทักษพร ทับทิม 
นางเกษพร สุรโิย 
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Excellence ที ่ 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)     แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภมู ิ
ชือ่ KPI   19 รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายที่ไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบานมีคุณภาพชีวิตที่ด ี(รอยละ 94) 
ชือ่โครงการ ๑๘. โครงการพฒันาเครือขายกําลังคนดานสขุภาพ และ อสม. 
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

๑ -ถายทอดนโยบาย/แนวทางการดําเนินงาน 
- จัดทําหลักสูตร คูมือ แนวทางการดําเนินงาน 

ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓ - ๒๓๕ หมูบาน 
- อสม. ๗๐๕ คน 

 - จัดทําคูมือฯ ๗๐๕ เลมๆละ๒๐ บาท ๑๔,๑๐๐ CUP นายวมิ เหมโส 
นางทักษพร ทับทิม 

๒ -พัฒนาศักยภาพเปน อสม. หมอประจําบานสถาน
หมูบานละ ๓ คน จํานวน ๗๐๕ คน 
- จัดทําแผนดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย 

ม.ค.๖๔ -มี.ค.๖๔ - ๒๖ หนวย
บริการ 
- ๒๓๕ หมูบาน 
-อสม.๗๐๕ คน 

- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเปน อสม. หมอ
ประจําบาน ๗๐๕ คนๆละ ๑ วัน
(คาอาหารวาง๕๐.-/กลางวนั๗๐.-)  

๘๔,๖๐๐   

๓ - อสม.ดูแลผูปวยติดบานติดเตียง ผูพิการ/ผูดอยโอกาสท่ี
มีภาวะพ่ึงพิง/ผูปวยโรคไตเรื้อรัง/NCD 
- อสม.รายงานผลผานApplication “SMART  
 อสม.”ดวยตนเอง 
- จนท.หนวยบริการ รายงานผลผาน
www.thaiphc’net 

ม.ค.๖๔– ก.ย.๖๔ - อสม.หมอประจํา
บานดูแล
กลุมเปาหมาย
อยางนอย ๓ คน 
(๒,๑๑๕ คน) 
 

 -จัดทําแผนและจัดบริการดูแลผูปวย
กลุมเปาหมาย 
- รายงานผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
 

งบฯบูรณาการ 
 
 

  

๔ - อําเภอออกประเมินผลการไดรับการดูแลดาน
รางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม และ
ดานสิ่งแวดลอมของผูปวยกลุมเปาหมาย 
จากอสม.หมอประจําบาน 
 

ก.ค.๖๔ - ก.ย.๖๔ - คก.ระดับ
อําเภอฯสรุป
ประเมินผลตาม
ตัวชี้วดั 
 

-ประเมินผลการดําเนินงาน คนหาพื้นท่ีที่มี
การปฏิบัติงานดีเยี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู  
  สรางสรรคนวัตกรรม  และเผยแพร
ผลงาน  
 - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 งบฯบูรณาการ 
 
 

  

รวมเปนเงินทั้งส้ิน ๙๘,๗๐๐  
  ไตรมาส ๑ 

พัฒนาศักยภาพ
และยกระดับ อส
ม. 

ไตรมาส ๒,๓-
ผูปวย
กลุมเปาหมายท่ี
ไดรับการดูแลจาก 
อสม.  
หมอประจําบาน มี
คุณภาพชีวิตด ี

ไตรมาส ๒,๓ 
ผูปวย
กลุมเปาหมายท่ี
ไดรับการดูแลจาก 
อสม.  
หมอประจําบาน มี
คุณภาพชีวิตด ี

ไตรมาส ๔ 
-ติดตาม 
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นายวิม เหมโส โทร.0819753695 
นางทักษพร ทับทิม โทร.0819640927 
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Excellence ที ่ 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)     แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ชือ่ KPI    20 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองและระยะเวลาที่ไดรับการรักษาที่เหมาะสม 

20.1 รอยละการสงตอผูปวยโรคหลอดเลือด สมองมายังโรงพยาบาลที่มีเคร่ือง CT และสามารถให ยา rtPA ไดภายใน 30 นาท ี

    20.2 รอยละผูปวยเขาถึงระบบ การดูแล ผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง (stroke fast track : Thrombolysis possible) 

ชือ่โครงการ  ๑๙. โครงการพฒันาการดแูลผูปวยหลอดเลือดสมอง 
วตัถุประสงค  ๑. เพ่ือใหผูปวยหลอดเลือดสมองสามารถเขาสูเกณฑระบบทางดวนเพ่ิมขึ้น 

๒. เพ่ือใหผูปวยหลอดเลือดสมอง stroke fast track ไดรับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานสงรกัษาตอภายใน 30 นาท ี
๓. เพ่ือใหผูปวยหลอดเลือดสมองเขาถึงระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) เพ่ิมข้ึน 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 แตงต้ังคณะกรรมการ วิเคราะหงาน รับผิดชอบ
แผนงาน 
1.1 แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาโรคหลอดเลือดสมอง
โดยบูรณาการกับคณะกรรมการEMSป2563  
1.2 ประชุมคณะกรรมการนําเสนอขอมูล วิเคราะห
สถานการณ แผนงานกําหนดผูรับผิดชอบและติดตาม 
กํากับงานทุก 3 เดือน 
 

 
 
1-31 ธ.ค 63 
 
1 ธ.ค63-30 ก.ย
64 

 

-แพทย พยาบาล 

EMT รพ.เสลภูม ิ 

เจาหนาที่  รพ.สต 

ผูรับผิดชอบผูปวย

เร้ือรัง 20คน 

 

-อาหารวาง คนละ 25 บาทx20 คนx4

คร้ัง 

 

2,000 

 

CUP  
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.เนาวรัตน ภูมบิุญช ู
นายทว ีแสนสนอง 
น.ส.อัญชนา เสนหด ี

2 กิจกรรมสงเสริมใหความรูและ รณรงค ประชาสัมพันธ
ผูปวยหลอดเลือดสมอง 
2.1 รวมกับงาน PCU ประชุมใหความรู  
อสม.โรคหลอดเลือดสมอง 
 2.2 จัดทําแผนปายประชาสัมพันธขนาดใหญ 4 มุม
เมืองเขาถึงบรกิารEMS โทร1669 ในผูปวยหลอด
เลือดสมองและผูปวยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 
 
2.3 บูรณาการ การสงเสริมสขุภาพในกับคลินิกผูปวย
เร้ือรังDM HTโรงพยาบาล รพ.สต โดยจัดทําแผนพับ 
สื่อ DVD โรคหลอดเลือดสมองใหสามารถเขาระบบ
ทางดวน (stroke fast track) ดวยระบบ EMS 
 

 
 
1 ม.ค- 30 ก.ย
64 
1ก.พ- 31 มี.ค 
64 
 
 
1 ก.พ-30ก.ย64 
 

 

 
 
-อสม.ในพื้นท่ีรับ 
ผิดชอบรพ.เสลภูม ิ
-4 มุมเมือง 
อําเภอเสลภูม ิ
 
 
-ทุกรพ.สตและ
คลินิกโรคเรื้อรัง 
 

 
 

-บูรณการประชุมประจํา เดือน อสม.  
 
-ติดตั้งปายพรอมขาตั้ง ปายละ 3,000 
บาท จํานวน 4 ปาย 
 
 
 -บูรณาการกับงาน NCD 
 
 
 

 
 

- 
 

12,000 
 
 
 

- 
 
 

 

 
 
 
 

CUP  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
นายทว ีแสนสนอง 
น.ส.อัญชนา เสนหด ี
 
 
น.ส.เนาวรัตน ภูมบิุญช ู
นายสันต ิธรณ ี
นายทว ีแสนสนอง 
น.ส.อัญชนา เสนหด ี
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

 2.4 จัดประชุมบุคลากรใหความรู การพัฒนาการดูแล
รักษาผูปวย stroke  
 

 

1 ก.พ-30ก.ย64 
 

-เจาหนาที่รพ.สต 
25 คนและ
เจาหนาที่  รพ.
เสลภูมลิะ 35 คน
รวม 60 คน 
 
 

-คารางวัลตอบแทนวิทยากรคนละ 600 
บาท x 3 คน 
-อาหารวางคนละ 25 บาท x 60 คน 

 

1,800 
 

1,500 

CUP 
 
 

 

3 นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน 
3.1 ออกนิเทศ ตดิตามผลดําเนินงาน “นาทมโมเดล” 
กับการพัฒนาการเขาถึงบริการEMS ครบวงจร ใน
ผูปวยหลอดเลือดสมอง 
 3.2 ติดตามการปฏิบัติตามCPG 
และคืนขอมูลผูปวย Stroke 3 ทุกเดือนใหผูเก่ียวของ
แลกเปล่ียนความคดิเห็นรวมพัฒนางาน 
 
 
 
 
 

 
1 ม.ค-30ก.ย 64 

 

1 ม.ค-30ก.ย 64 

 

 
1 รพ.สต 1 หมู 
บาน ใน 3 โชน  
 
คณะกรรมการ 
stroke CUP   
เสลภูม ิ
 
 
 
 

  
-คาเบี้ยเล้ียงออกติดตามเทศงาน 120 
บาทจํานวน 6 วัน จํานวน 4 คน  

 
2,880 

 

 
CUP 

 
น.ส.เนาวรัตน ภูมบิุญช ู
นายสันต ิธรณ ี
นายทว ีแสนสนอง 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 20,180   
Small success ไตรมาศ 1 

1.มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบ  
มีแผนงาน ผัง
กํากับงานที่ชัดเจน 
 

ไตรมาส 2 
1.ประชากร
สามารถเขาสู
ระบบ Fast track 
≥ 30% 
2. ผูปวย stroke 
เขาถึงบริการ 
EMS ≥ 6% 
 

ไตรมาส 3 
1.ประชากร
สามารถเขาสูระบบ 
Fast track ≥ 
35%2. ผูปวย 
stroke เขาถึง
บริการEMS ≥ 7% 
 

ไตรมาส 4 
1.ประชากร
สามารถเขาสูระบบ 
Fast track ≥ 
40% 
2. ผูปวย stroke 
เขา 
ถึงบริการEMS ≥ 
8% 

ชือ่ผูควบคมุกํากับโครงการ 
๑.น.ส.เนาวรตัน ภูมิบญุชู 
โทร 0898413032 
2.นายสันติ ธรณ ี
โทร 0866419099 
3.นายทวี แสนสนอง 
โทร 0885691668 
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Excellence ที ่ 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)     แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan) 
ชือ่ KPI   21 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักการดําเนินงานควบคุมปองกันวัณโรค 

ชือ่โครงการ ๒๐. โครงการพัฒนาระบบบรกิารโรคติดตอโรคอุบตัใิหมและโรคอุบตัิซํ้า 
วตัถุประสงค  1. รอยละความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา ( TB Treatment Coverage ) 68 %  

2. รัอยละความสําเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม 92 % 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 แตงตั้งคณะกรรมการ ( Board ) การดําเนินงานวัณ
โรคCUP เสลภูม ิ
ประชุม คกก.และผูเกี่ยวของ 
 

ต.ค.63 – ก.ย. 
64 

คณะกรรมการ  
15 คน 

คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 4 คร้ัง * 20 
คน *25 บาท 

2,000 CUP นางสาวจิราภร ขันการไร 
นางทิพยไทย ประทุมภักดิ ์

2 พัฒนาระบบบริการโรคติดตอโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา 
2.1ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบงานวัณ
โรค 
2.2 คัดกรองและขึ้นทะเบียนกลุมเส่ียง(บุคลากร
สาธารณสุข/ผูสัมผัสรวมบาน/ผูปวยเบาหวานที่คุม
น้ําตาลไมได/ผูปวย HIV 
2.3 ติดตามเยี่ยมผูปวย ขาดนัด ขาดยาทุกราย ตาม
ระยะเวลาการรักษา 
2.4 ติดตามการรักษาจนสิ้นสุดการรักษาโดยทีมสห
วิชาชีพและหนวยงานในพ้ืนที ่
2.5 สงตรวจ DST ทุกราย 
 

 -รพ.สต.ทุกแหง 
-ผูเก่ียวของ 
(ทีมสหวชิาชีพจาก 
รพ./สสอ.) 
 

คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 35 คน *25 
บาท 
คาเบ้ียเลี้ยงติดตามเยี่ยมผูปวย 120 
บาท*5 คน* 10 ครั้ง 

875 
 

6,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUP  

3 อบรมฟนฟูความรูและทักษะการดําเนินงาน 
วัณโรค เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ผูเก่ียวของ 
 

 -ทีมสหวิชาชีพ 
-จนท.ผูรับผิดชอบ
งาน รพ.สต.ทุก
แหง 

คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 35 คน*25 
บาท*2 มื้อ 
คาอาหารกลางวัน 35 คน*70 บาท 
คาวิทยากร 600 บาท*3 ชม. 
คาปาย 
 
 
 

1,750 
 

2,450 
1,800 

450 
 

CUP  
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

4 อบรม ญาติและผูดูแล/อสม.เชี่ยวชาญดานวัณโรค 
 
 
 
 

 ผูเขาอบรม 50 
คน 
ผูจัดการประชุม 
10 คน 

คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 60 คน*25 
บ*2 มื้อ 
คาอาหารกลางวัน 70 บาท*60 คน 
คาวัสดใุนการอบรม 50 คน*30 บาท 
คาปาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

4,200 
1,500 

450 
 

CUP  

    รวมเปนเงินทั้งส้ิน 24,475   
 Small success 

 
ไตรมาส 1 
คะแนน........... 

ไตรมาส 2 
คะแนน............. 

ไตรมาส 3 
คะแนน............ 

ไตรมาส 4 
คะแนน........ 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
1.นางสาวจิราภร ขันการไร 
2.นางทิพยไทย ประทุมภักดิ ์
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Excellence ที่  2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)     แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ชือ่ KPI  22 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของโรงพยาบาลทีใ่ชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 
ชือ่โครงการ  ๒๑. โครงการสงเสริมการใชยาสมเหตุผล อําเภอเสลภูม ิ
วตัถุประสงค  ๑. เพ่ือใหหนวยงานมีการใชยาสมเหตุผลตามเกณฑ 

๒. เพ่ือสรางความรอบรูการใชยาท่ีปลอดภัยสมเหตุผลแกประชาชน 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 ทบทวนโครงสรางคณะทํางาน วิเคราะหขอมลูพ้ืนฐาน ธันวาคม คปสอ.    ทิพยไทย/ศิริญา 
2 จัดทําแผนปฏิบัติการ ธันวาคม คปสอ.    ทิพยไทย/ศิริญา 
3 จัดเตรียมเอกสาร กิจกรรมสํารวจการใชยาในชุมชน 

ออกเย่ียม/สงตอผูปวยท่ีไดรับผลจากการใชยาใน
ชุมชน 

ม.ค.-มี.ค.64 25 รพสต. คาตอบแทนออกปฏิบัติงานตดิตามผูปวย -
-นักวิชาการสาธารณสขุ คร้ังละ 2 ชม. x 
25ครัง้ x80 บาท  
-เภสัชกร 25 คร้ัง 2x25x90 

 
4,000 

 
4,500 

 
CUP 

ทิพยไทย/ภัทรจาริน/เจตน
สฤษฏิ ์

4 พื้นท่ีคัดเลือกชุมชนที่เสี่ยงจัดกิจกรรมสรางความรอบรู
การใชยาปลอดภัยในชมุชน 

เมย.-กค.64 25 รพสต. -คาจัดทําสือ่ ปายรณรงค 25 แหงx150 
บาท 
-คาอาหารวางผูเขารวมประชุม 25 บาท 
x40 คนx25 คร้ัง 

3,750 
 

25,000 

CUP ทิพยไทย/ภัทรจาริน/เจตน
สฤษฏิ ์

5 สรุปผลโครงการ ส.ค.64 25 รพสต.+ รพ.  
 
 
 
 

 
 
 

  ทิพยไทย/ศิริญา/ภัทรจาริน 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน ๓๗,25๐  
Small success 

 
ไตรมาส 1 
มีแผนดําเนินงานทุก 
รพสต. 

 

ไตรมาส 2 
มีการดํากิจกรรมเฝา
ระวงัเชิงรุกในชุมชน
อยางนอย 50%ของ
รพสต. 

ไตรมาส 3 
มีการดํากิจกรรมเฝา
ระวังเชิงรุกในชุมชนทุก
รพสต. และมีกิจกรรม
ใหความรูรอยละ 70 
ของ รพสต. 

ไตรมาส 4 
กิจกรรมใหความรูใน
ชุมชนทุกรพสต. 

 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
1.นางศิริญา  แสงเสน โทร …0817395815 
2.นางทิพยไทย ประทุมภักดิ์ 0812614171 
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Excellence ที ่ ๒ บริการเปนเลิศ (Service Excellence)     แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ชือ่ KPI  รัอยละอําเภอที่จัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต.ไมนอยกวารอยละ60/ศสม.ท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ,อัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพ้ืนทีไ่มนอยกวา รอยละ 40 
ชือ่โครงการ   ๒๒. โครงการเพิ่มการเขาถึงงานทันตกรรม 
วตัถุประสงค  ๑. เพ่ิมคุณภาพการจัดบริการทันตกรรม รพ.สต. ที่ไมมี ทภ.ในการใหบริการ ใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน 

๒. ใหมีการบริหารการจัดการ การใชทรัพยากรรวมกัน 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 จัดบริการทันตกรรม รพ.สต. ที่ไมมี ทภ.ในการ

ใหบริการ ใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน 

ต.ค.63-ก.ย.64 7 รพ.สต. 
1.รพ.สต.พนัขาง
2.รพ.สต.กุดแข 
3.รพ.สต.หนองฟา
4.รพ.สต.ไคนุน  
5.รพ.สต.หวาย  
6.รพ.สต.หัวคู  
7.รพ.สต.บะหลวง 

คาตอบแทน 
นวก. 80บาทx2.5ชั่วโมงx7แหงx4วัน
x12เดือนx1คน 

67,200  

 

CUP 

 

นางทัดจันทร มะเสนะ 
นางเกษศิรินทร เพ็งมาลา 

2 ออกนิเทศติดตามงานทันตสาธารณสขุใน รพ.สต. ต.ค.63-ก.ย.64 รพ.สต.ที่มีทภ.11
แหง 

คาเบ้ียเลี้ยงวันละ 120บาทx5คนx10วัน 
จํานวน  

6,000 CUP 
 

 

3 ประชุมทันตบุคลากรเครือขาย ต.ค.63-ก.ย.64 

 

ทันตบุคลากร
เครือขายเสลภูมิ
จํานวน  21 คน/
2เดือนตอ1ครั้ง
รวม 6 คร้ังตอป 

    

4 ประชุมทบทวนวิชาการผูชวยงานทันตกรรม ต.ค.63-ก.ย.64 ผูชวยงานทันต 
กรรมจํานวน 18 
คน/2 ครั้งตอป 
 
 

 
 

   

รวมเปนเงินทั้งส้ิน ๗๓,๒๐๐  
Small success 

 
ไตรมาส 1 
คะแนน.... 

ไตรมาส 2 
คะแนน.... 

ไตรมาส 3 
คะแนน.... 

ไตรมาส 4 
คะแนน……… 
 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
๑.ทพญ.ปยนาถ แกวบัวพันธ โทร 081 965 9035 
2.นางบรรจง สัตยรักษา โทร.085 000 4639 
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Excellence ที ่ 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)     แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)   
ชือ่ KPI  23 ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของผูปวยประคับประคองระยะทายไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ         
ชือ่โครงการ ๒๓. โครงการประชุมวิชาการการดูแลผูปวยแบบประคบัประคองระยะทาย 
วตัถุประสงค  ๑. เพ่ือใหเครือขายมีความรูและทักษะในกาดูแลผูปวยแบบประคับประคองระยะทาย 

๒. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผูปวยแบบประคับประคองระยะทายตอเนื่องท่ีบานโดยชุมชนมีสวนรวมแบบไรรอยตอ 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการดุแลแบบ
ประคับประคอง 
 

ม.ค. เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ 

-คาอาหารวาง25 บาทx40คน 1,000  นางสาวศิรินภา ราญมีชยั 

2 ประชุมวิชาการฟนฟูวิชาการ การดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง 

ก.พ. เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ 
จิตาอาสา 
 

-คาอาหารวาง25 บาทx2มื้อx80คน 
- คาอาหารกลางวัน คนละ 70 บาท x80
คน 

4,000 
5,600 

  

3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการดุแลแบบ
ประคับประคองสรุปงาน 

พ.ค. เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-คาอาหารวาง25 บาทx40คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000   

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 11,600   
Small success ไตรมาส 1 

 
ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นางศรัณญา แกวคาํลา 
โทร 088 551 5949 
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Excellence ที ่ 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)     แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 
ชือ่ KPI   24 รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดไดรับการตรวจ วินิจฉัยรักษาโรคและฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก      
       27 ระดับความสําเร็จของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย (Medical Cannabis Clinic) 
ชือ่โครงการ  ๒๔. โครงการพัฒนาระบบบรกิารแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 การเขาถึงบริการแพทยแผนไทยฯใหบรกิารทุกแหง ตค.63-กย.64 รพชและรพสต    นางเจียมจิตต ธุระกิจ 
 -คัดกรองผูปวยตามเกณมาตรฐานดานการแพทยแผน

ไทย-ตรวจวินิจฉัยโรค-จายยาสมุนไพร-นวดประคบ
สมุนไพร-ใหความรูคําแนะนํา 

 26 แหง    นางบรรจง สัตยรักษา 

2 ใหบริการผูปวยสตรหีลังคลอดโดยวิธีการทับหมอเกลือ
ในเครือขาย รพช.และ รพ.สต.อ.เสลภูมิ 

ต.ค.63-ก.ย.64 รพชและรพสต 
26 แหง 

    

 -คัดกรองผูปวยตามเกณฑมาตรฐานฯ 
-ใหบริการโดยแพทยแผนไทย/ประยุกต 
--ออกนิเทศติดตามงานฯ 

   
 
-คาเบี้ยเล้ียงออกนเิทศติดตามงาน 
จํานวน 5 คนx 120X 5วัน 

 
 

3,000 
 

 
 

CUP 

 

3 -อบรมฟนฟูวิชาการแพทยแผนไทยสําหรับเจาหนาที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและเครอืขายแพทย
แผนไทยรวมถึงความรูดานกัญชาทางการแพทย 
 
 
 
-ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
จัดประชุมสรุปผลงาน จํานวน 2 ครั้ง 

ต.ค.63-ก.ย.63 รพชและรพสต 
26 แหง 
 
 
 
 
 
 

คาอาหารกลางวัน ๑ มือ้/๑วันๆละ ๗๐ 
บาท 54 คน  
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืมมือ้ละ ๒๕ 
บาท วันละ ๒ มือ้ /๑ วัน 54 คน 
 คาวิทยากร600x6ชม. 
-คาวัสดอุุปกรณ คนละ20 บาท 54 คน 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 25 บาท 54
คน 2 คร้ัง  
 
 

3,780 
 

2,700 
 

3,600 
1,080 
2,700 

 

CUP  
 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 16,860   

Small success 
รอยละการเขาถึงบริการ 

ไตรมาส 1 
คะแนน1-2 
จํานวน10-12 

ไตรมาส 2 
คะแนน2-3 
จํานวน12-15 

ไตรมาส 3 
คะแนน3-4 
จํานวน15-18 

ไตรมาส 4 
คะแนน4-5 
จํานวน18-20 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นางเจียมจิตต ธุระกิจ 
โทร.0897097671 
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Excellence ที่  ๒ บริการเปนเลิศ (Service Excellence)      แผนงานที่ 6   แผนงาน การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

ชือ่ KPI    25 ระดับความสําเร็จของการลดอัตราฆาตัวตายสําเร็จ 
ชือ่โครงการ  ๒๕. โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

วตัถุประสงค 1 .รอยละของผูปวยโรคซมึเศราเขาถึงบรกิารรอยละ 71 
             2. อตัราการฆาตัวตายสําเร็จไมเกิน 6.3 ตอแสนประชากร กรณีเกินเปาหมายตองลดลงอยางนอยรอยละ 10 
   3. ผูปวยพยายามฆาตัวตายไมกลบัไปทําซ้ําใน 1 ป รอยละ 85 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นท่ี/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 1.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสุขภาพจิต 
ระดับ CUP และผูรับผิดชอบงานทุกรพ.สต ปละ 2 
คร้ัง เพ่ือสรุปปญหาอุปสรรค จดัทาํแผนงาน 
โครงการ  ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน และการ
ติดตามผลการดําเนินงาน   
 

ไตรมาสที ่1,3 
 

 -คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  มื้อละ 25 
บาทX  2 คร้ัง X34 คน    
 

 1,700 CUP 
(งบจิตเวช 
สปสช.) 

นางกรองจิต วลัยศรี 
 

 1.2 คัดกรองประชาชนทั่วไปอายตุั้งแต 15 ปขึ้นไป 
อยางนอยรอยละ 71 
1.3 ติดตามกลุมเสี่ยงท่ีประเมิน  
- 2Q positive ทุก1 เดือนจน 2Q negative และมี
การบันทึกขอมูลเปนเอกสาร ผลการติดตามดูแล
ตอเนื่อง 
- ถา 9Q ≥7 ตองติดตามเขาสูการรักษาอยาง
ตอเนื่อง จนครบ 1 ป   
- 2Q รวมกับมีความคิดฆาตัวตายตองสงคลินิกให
คําปรึกษา รพช.ทุกราย 
- 9Q ≥13 ตองสงคลินิกใหคําปรึกษา รพช.ทุกราย 
-ติดตามเยี่ยมบานผูปวยจิตเวชขาดยา/หลัง
Admitted ทุกราย 
-ติดตามผูปวยพยายามฆาตัวตาย หรือทํารายตัวเอง
ทุกราย 
 
 

1ต.ค. 2563 
.-30ก.ย.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ทันทีไมเกิน2
สัปดาห
,1,3,6,9,12
เดือน 

รพ.สต. ทุกแหง 
และPCU 

-ไมม ี    
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นท่ี/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

 2.2 ประชุมพื้นฟูวิชาการ ผูรับผิดชอบงานจิตเวชใน
รพ.สต.ทุกแหง และผูเก่ียวของในการดูแลผูปวยจิต
เวช ใน รพช.  เพ่ือ พัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยจิต
เวชฉุกเฉิน และการสรางชุมชนเขมแข็งในการดูแล
ผูปวยจิตเวช จํานวน 40 คน  

ไตรมาสที่2 รพช./ รพ.สต. ทุก
แหง และPCU 

-คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มม้ือละ 25 
บาทX2 มื้อX40คน            
-คาอาหารกลางวันคนละ70บาทX40 
คน 
-คาสมนาคณุวิทยากรภายนอกชั่วโมงละ 
1,200 บาทX 3 ชั่วโมง                                                                           

2,000 
 

2,800 
 

3,600 

CUP 
(งบจิตเวช 
สปสช.) 

 

    -คาสมนาคณุวิทยากรภายในชั่วโมงละ
300 บาทX 3 ชั่วโมง    
-คาวิทยากรกลุมชั่วโมงละ 300 บาท
X3 ชั่วโมงX2 คน        
 
          

900 
 

1,800 
 

  

 1.3 เย่ียมบานผูปวยจิตเวช จํานวน 132 ราย 
ระยะเวลา 10 เดือน เจาหนาที ่รพ.สต.เย่ียมทุก
เดือน 
 
 
-พยาบาลพี่เลี้ยงจากรพช.เย่ียมรวม เดือนละ3 วัน 
จํานวน 9 เดือน    

เดือน ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2563 
-กรกฎาคม 
2564 
 
ตั้งแต พ.ย.63-
ก.ค.64)  

รพ.สต. ทุกแหง 
และPCU 

-คาตอบแทนพยาบาล รพ.สต เยี่ยม
ผูปวย รายละ 80 บาทX 132 ราย 
X10 เดือน  
 
 
-คาตอบแทนพยาบาลพี่เลี้ยงจาก รพช 
เยี่ยมผูปวยวนัละ 200 บาท X 3 วันX 
9 เดือน 
 

105,600 
 
 
 
 

5,400  
 
 
 
 

CUP 
(งบจิตเวช 
สปสช.) 

 

    -คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถวันละ120 
บาท เดือนละ 3 วันX9 เดือน               
 

3,240   

รวมเปนเงินทั้งสิน้ 127,040   
Small Success ไตรมาส 1 

4 คะแนน 
ไตรมาส 2 
4คะแนน 

ไตรมาส 34 
คะแนน 

ไตรมาส 4 
5 คะแนน 

ผูควบคุมกํากับโครงการ  
นางกรองจิต วลัยศร ี
โทร 06-2915-2663 
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Excellence ที่  2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)     แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ชือ่ KPI   รอยละของผูปวยยาเสพติดที่บาํบัดและไดรับการติดตามดูแลตอเนื่อง 1 ป 
ชือ่โครงการ  26. โครงการพัฒนาศกัยภาพผูตดิตามผูปวยยาเสพติดและดแูลตอเนื่องใน 1 ป ของอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอด็ 
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 1.ทบทวน/วิเคราะหสถานการณ 
      ผูปวยยาเสพติดทุกระบบ ทุกระดับความรุนแรงที่
เขารับการบําบัดรักษา ทุกระบบไดแก ระบบสมัครใจ 
ระบบบังคับบัด มีความเก่ียวของกับทุกหนวยงาน
เพ่ือใหผูปวยสามารถคงอยูในระบบและเลิกยาเสพติด
ติดตอกันตอเนื่องนาน 1 ป มีความยากลําบากในการ
ติดตามและสรางแรงจูงใจใหผูปวยหยุดเสพอาศัย
ปจจัยดานสังคมและองคความรูของผูท่ีใหการ
ชวยเหลือ  
       จากการวิเคราะหจากการปฏิบัติงาน พบวา การ
ติดตามผูปวยอยางตอเน่ืองในครบ 1 ปน้ัน ปจจุบันทํา
โดยการนัดผูปวยมาตดิตามที่โรงพยาบาลซึ่งระยะเวลา 
1 ป ผูปวยบางราย ไดไปทํางานในตางถิ่น บางคนหลีก
หนีสิง่แวดลอมที่เปนปญหา ไมสามารถมาตามนัด ทํา
ใหการติดตามไมครบตามเกณท่ีกําหนด 1 ป 
     ดังนั้น จึงตองมีบุคลากรท่ีมีความเขาใจในการ
ชวยเหลือติดตามผูปวยยาเสพติด เพ่ือใหการติดตาม
เปนไปตามมาตรฐานการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด 
และเกิดประโยชนสูงสดุในการดูแลผูปวยในสังคมอยาง
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 

 อําเภอเสลภมิู   จาก
สํานักงา
น
ปลัดกระ
ทรวง
สาธารณ
สุข
จัดสรร
งบประม
าณ
แผนงาน
ปองกัน 
ปราบปร
ามและ
บําบัดรั
กษายา
เสพติด
ปงบประ
มาณ 
2564 

 
นางกาญจนวจี จตุเทน 
นายสันต ิธรณ ี
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

2 2.1ระบุกิจกรรมแกไขปญหาใหเปนลําดับขั้นตอน 
2.1.1 ขั้นเตรียมการ 
     1) ประชุมคณะทํางานทุกภาคสวนที่เก่ียวของวาง
แผนการจัดทําโครงการ 
     2) เขียนแผนงานโครงการนําเสนอเพ่ืออนมัุติการ
ดําเนินโครงการ 
     3) ประสานผูเก่ียวของในการจัดโครงการ 
     4) จัดเตรียมเอกสารการประชุม สถานที่และ
วิทยากร 
2.1.2 ขั้นดําเนินการ 
     1) จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพผูติดตามผูปวย
ยาเสพติดและดูแลตอเน่ืองใน 1 ป ของอําภอเสลภมูิ 
จังหวดัรอยเอ็ด และสรุปขอมลูการดําเนินการเพ่ือ
จัดเก็บเอกสารความรูและมีทําเนียบเจาหนาท่ีในแตละ
ตําบลในการติดตอประสานงานตดิตามผูปวย 
      
 
 
 

ระหวางวันท่ี 1-
31 มกราคม 
2564 

เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงาน
ยาเสพติดของแต
ละหนวยงานทั้ง
โรงพยาบาลและ 
รพ.สต. อสม. รวม 
235 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.คาสมนาคณุวิทยากร 3 ชม ชมละ 
600 บาท  
2.คาสมนาคณุวิทยากรกลุม 5 คน ชมละ 
300 บาท 3 ชม 
3. คาอาหารและเคร่ืองดื่ม 120 บาท
จํานวน 235 คน 
4.คาจางเหมาถายเอกสารแบบประเมิน
ติดตามเย่ียมและแนวทางการติดตาม 30 
บาท จํานวน 235 ชดุ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,800 
 

4,500 
 

28,200 
 

7,050 
 

 

  

3 3.ประเมนิผล ประเมินความรูกอน-หลังการประชุม  
 

    
 
 

  

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 41,550   
Small success ไตรมาส 1 

คะแนน............ 
ไตรมาส 2 

คะแนน............. 
ไตรมาส 3 

คะแนน............ 
ไตรมาส 4 

คะแนน............ 
ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นางกาญจนวจี จตุเทน         
โทร. 0919926493 
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Excellence ที่  2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)     แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ชือ่ KPI   รอยละของผูปวยยาเสพติดที่บาํบัดและไดรับการติดตามดูแลตอเนื่อง 1 ป 
ชือ่โครงการ  ๒๗. โครงการประชุมการพัฒนาระบบการสงตอขอมูลผูปวยยาเสพติด อําเภอเสลภูมิ จังหวดัรอยเอ็ด 
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 1.ทบทวน/วิเคราะหสถานการณ 
     การติดตามผูปวยอยางมีประสทิธิภาพน้ัน จะตอง
มีปจจัยในการทํางานหลายสวนที่เก่ียวของ ซึ่ง
นอกจากจะตองมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 
ระบบในการสงตอขอมูลก็เปนสวนหน่ึงท่ีมีความสําคญั 
    ปญหาเชิงระบบท่ีสําคัญอีกหนึง่ประเด็นคือ ในการ
สงตอขอมูลของผูปวยบางรายท่ีไปติดตามในชุมชน ไม
มีระบบการสงตอขอมลูการติดตามที่ชัดเจนท่ีจะเปน
ขอมูลนําเขาใหแกโรงพยาบาลบันทึกในระบบ ทําให
ทางโรงพยาบาลไมทราบขอมูลการติดตามทีชั่ดเจน 
และไมสามารถบันทึกขอมูลได  
     ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองวางแผนรวมกับ
ภาคสวนที่เก่ียวของในการรวมกันพัฒนาระบบและ
นํามาใชในการติดตามผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผูรับผิดชอบงาน
ยาเสพติดในทุก 
รพ.สต. และ
เจาหนาที่ปกครอง
ที่ทําหนาที่
รับผิดชอบการสง
ตอขอมลูผูปวยยา
เสพติด 50 คน 
 

  จาก
สํานักงา
น
ปลัดกระ
ทรวง
สาธารณ
สุข
จัดสรร
งบประม
าณ
แผนงาน
ปองกัน 
ปราบปร
ามและ
บําบัดรั
กษายา
เสพติด
ปงบประ
มาณ 
2563 

นางกาญจนวจี จตุเทน 
นายสันต ิธรณ ี
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

2 2.1ระบุกิจกรรมแกไขปญหาใหเปนลําดับขัน้ตอน 
2.1.1 ขั้นเตรียมการ 
     1) ประชุมคณะทํางานทุกภาคสวนที่เก่ียวของวาง
แผนการจัดทําโครงการ 
     2) เขียนแผนงานโครงการนําเสนอเพ่ืออนมัุติการ
ดําเนินโครงการ 
     3) ประสานผูเก่ียวของในการจัดโครงการ 
     4) จัดเตรียมเอกสารการประชุม สถานที่และ 
วิทยากร 
2.1.2 ขัน้ดําเนินการ 
     1) จัดประชุมการพัฒนาระบบการสงตอขอมลู
ผูปวยยาเสพตดิ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอด็ 
 

มีนาคม 2564   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.คาสมนาคณุวิทยากร 3 ชม ชมละ 
600 บาท 
2. คาอาหารและเคร่ืองดื่ม 120 บาท
จํานวน 50 คน 
3.คาจางเหมาถายเอกสารคูมือการบันทึก
และระบบสงตอขอมูล  
 30 บาทจํานวน 50 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,800 
 

6,000 
 
 

1,500 
 
 
 
 
 

  

3 3.ประเมินผล ประเมินทัศนคติในการเลิกยาเสพติด
กอนและหลังการบําบัด 
 

    
 
 
 

  

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 9,300   
Small success ไตรมาส 1 

คะแนน............ 
ไตรมาส 2 
คะแนน............. 

ไตรมาส 3 
คะแนน............ 

ไตรมาส 4 
คะแนน............ 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นายพรจิตติ  เผาภูธร         
โทร. 082-6860165 
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Excellence ที่  2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)     แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ชือ่ KPI   รอยละของผูปวยยาเสพตดิที่บําบดัและไดรบัการติดตามดูแลตอเน่ือง 1 ป 
ชื่อโครงการ  ๒๘. โครงการประชุมการพัฒนาศกัยภาพในการบนัทกึขอมูลการติดตามผูปวยยาเสพตดิในอําเภอเสลภูม ิ
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 1.ทบทวน/วิเคราะหสถานการณ 
     นอกจากการติดตามที่มีประสิทธิภาพ และการมี
ระบบการสงตอขอมลูที่ดีแลว อีกหน่ึงปญหาสําคัญ
ไดแก บุคลากร ขาดความรูความเขาใจในการบันทึก
ขอมูลตัวชี้วัดท่ีถูกตอง ในระบบ บสต. 
     ดังน้ันจะตองมีการอบรมใหบคุคลกรผูบันทึก
ขอมูลเขาใจการบันทึกขอมูลในระบบ ที่เก่ียวของกับ
ผลงานตัวช้ีวัดใหชัดเจน ลดความตลาดเคลือ่นของ
ขอมูลการติดตาม และสามารถนําขอมลูมาวิเคราะห
เพ่ือนํามาพัฒนาระบบบริการตอไปในอนาคต 
  
 

 ผูรับผิดชอบงาน
ยาเสพติดในทุก 
รพ.สต. และ
เจาหนาที่ปกครอง 
50 คน 
 

  จาก
สํานักงา
น
ปลัดกระ
ทรวง
สาธารณ
สุข
จัดสรร
งบประม
าณ
แผนงาน
ปองกัน 
ปราบปร
ามและ
บําบัดรั
กษายา
เสพติด
ปงบประ
มาณ 
2563 
 
 
 
 
 
 

นายพรจิตติ เผาภูธร 
นายสันต ิธรณ ี
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

2 2.1ระบุกิจกรรมแกไขปญหาใหเปนลําดับขั้นตอน 
2.1.1 ขั้นเตรียมการ 
     1) ประชุมคณะทํางานทุกภาคสวนที่เก่ียวของวาง
แผนการจัดทําโครงการ 
     2) เขียนแผนงานโครงการนําเสนอเพ่ืออนมัุติการ
ดําเนินโครงการ 
     3) ประสานผูเก่ียวของในการจัดโครงการ 
     4) จัดเตรียมเอกสารการประชุม สถานที่และ 
วิทยากร 
2.1.2 ขั้นดําเนินการ 
     1) จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพในการบันทึก
ขอมูลการติดตามผูปวยยาเสพติดในอําเภอเสลภมู ิ
      
 
 
 

เมษายน 2563   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.คาสมนาคณุวิทยากร 3 ชม ชมละ 
600 บาท 
2. คาอาหารและเคร่ืองดื่ม 120 บาท
จํานวน 50 คน 
3.คาจางเหมาถายเอกสารคูมือการบันทึก
และระบบสงตอขอมูล  
 30 บาทจํานวน 50 ชุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,800 
 

6,000 
 
 

1,500 
 

 
 
 
 

  

3 3.ประเมินผล ประเมินทัศนคติในการเลิกยาเสพติด
กอนและหลังการบําบัด 
 
 

      

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 9,300   
Small success ไตรมาส 1 

คะแนน............ 
ไตรมาส 2 
คะแนน............. 

ไตรมาส 3 
คะแนน............ 

ไตรมาส 4 
คะแนน............ 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นายพรจิตติ  เผาภูธร         
โทร. 082-6860165 
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Excellence ที่  2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)     แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ชือ่ KPI   รอยละของผูปวยยาเสพติดที่บาํบัดและไดรับการติดตามดูแลตอเนื่อง 1 ป 
ชือ่โครงการ  ๒๙. โครงการพัฒนาศกัยภาพผูตดิตามผูปวยยาเสพติดและดแูลตอเนื่องใน 1 ป ของอําเภอเสลภูม ิจังหวัดรอยเอด็ 
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 1.ทบทวน/วิเคราะหสถานการณ 
      การติดสารเสพติดเปนกระบวนการตอเนื่องที่
เกิดขึน้ทีละนอย จากการใชยาเปนครั้งคราวสูการใชถ่ี
ขึ้นจนใชทุกวัน วันละหลายคร้ัง ซึง่เม่ือใชบอยๆ อยาง
ตอเนื่องจะนําไปสูภาวะ "สมองติดยา" ทําใหสมองสวน
อยากมีอิทธิพลเหนือสมองสวนคิด อาการเหลานี้ไดแก 
ฆาตัวตายดวยวิธีการรุนแรง การกอความรุนแรง ทํา
รายผูอื่น หรือสรางความรุนแรงในชุมชน อาการหลง
ผิด หวาดระแวง เสี่ยงตอการกอความรุนแรงตอผูอื่น 
หรือนําไปสูความผิดทางกฎหมาย ซึ่งผูปวยเหลาน้ี 
มักจะรับการประเมินที่ไมเพียงพอและไมไดใช
เคร่ืองมือที่เหมาะสม  
    ดังน้ัน การพัฒนาเรื่องการดูแลผูปวยท่ีมีพฤติกรรม
รุนแรงน้ัน บุคคลากรในระบบสุขภาพมีความจําเปนที่
จะตองบทบวนการชวยเหลือ ประเมินผูที่มีความเสี่ยง
ตอพฤติกรรมรุนแรง ทั้งตอตนเองตอผูอื่น จะตองมี
การอบรมการใชแบบประเมินตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
          

 

 

 อําเภอเสลภมิู   จาก
สํานักงา
น
ปลัดกระ
ทรวง
สาธารณ
สุข
จัดสรร
งบประม
าณ
แผนงาน
ปองกัน 
ปราบปร
ามและ
บําบัดรั
กษายา
เสพติด
ปงบประ
มาณ 
2563 
 
 
 
 
 
 

นางกาญจนวจี จตุเทน 
นายสันต ิธรณ ี
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

2 2.1ระบุกิจกรรมแกไขปญหาใหเปนลําดับขั้นตอน 
2.1.1 ขั้นเตรียมการ 
     1) ประชุมคณะทํางานทุกภาคสวนที่เก่ียวของวาง
แผนการจัดทําโครงการ 
     2) เขียนแผนงานโครงการนําเสนอเพ่ืออนมัุติการ
ดําเนินโครงการ 
     3) ประสานผูเก่ียวของในการจัดโครงการ 
     4) จัดเตรียมเอกสารการประชมุ สถานที่และ
วิทยากร 
2.1.2 ขั้นดําเนินการ 
     1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใชเครื่องมือใน
การประเมินและดูแลผูปวยติดสารเสพติดที่มีอาการ
ทางจิตและการดูแล 
      
 
 
 

ระหวางวันท่ี 1-
31 มกราคม 
2563 

เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงาน
ยาเสพติดของแต
ละหนวยงานทั้ง
โรงพยาบาลและ 
รพ.สต. 50 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.คาสมนาคณุวิทยากรบรรยาย 
1 คน x 6 ชม ๆละ 600 บาท 
2.คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 50 
คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 
3. คาอาหารเท่ียง 50 คน x 70 
บาท x 1 มื้อ 
4. คาเอกสารคูมือ 
การใชเคร่ืองมอืในการประเมินและดูแล
ผูปวยตดิสารเสพติดที่มอีาการทางจิตและ
การดูแล 50 คน x 100 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 

2,500 
 

3,500 
 

5,000 
 
 
 

 
 

  

3 3.ประเมินผล ประเมินความรูกอน-หลังการประชุม  
 
 

   
 

   

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 14,600   
Small success ไตรมาส 1 

คะแนน............ 
ไตรมาส 2 

คะแนน............. 
ไตรมาส 3 

คะแนน............ 
ไตรมาส 4 

คะแนน............ 
ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นายพรจิตติ  เผาภูธร         
โทร. 082-6860165 
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Excellence ที่  2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)     แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ชือ่ KPI   รอยละของผูปวยยาเสพติดเขารบัการบําบัดรักษา และการติดตาม ดูแล ตอเน่ืองภายใน 1 ป (Retention Rate) 
ชือ่โครงการ  ๓๐. โครงการบําบดัโดยชุมชนเปนศนูยกลาง (CBTx) อําเภอเสลภูมิ ป 2564 
วตัถุประสงค   

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผดิชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 1.ทบทวน/วิเคราะหสถานการณ 
      ป 2560-2562 มีนโยบายในการนําผูปวยเขาสู
กระบวนการบําบัดรักษาโดยชุมชนเปนศนูยกลาง โดย
ใชกระบวนการบําบัด 9 ขั้นตอน และมีการดําเนินการ
ในหมูบานนํารอง โดยผูปวยจะตองผานการดูแลจาก
บุคลากรทางการแพทยจนสามารถกลับสูชุมชนได 
      นอกจากการดูแลจากบุคลากรทางการแพทยแลว 
การดูแลคนเองในชุมชนของผูปวยก็ยังเปนประเด็นที่
สําคัญท่ีตองพิจารณาและสรางความเขมแข็งใหชมุชน
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการดูแล
ผูปวยสารเสพติด โดยหากชมุชนลดการตีตราผูปวย
เหลานี้ และมีความเขาใจในตัวโรค ก็จะสามารถลดสิ่ง
กระตุนที่กอใหเกิดความรุนแรงของผูปวยท่ีใชสารเสพ
ติดไดอยางย่ังยืน 
 

มีนาคม - 
มิถุนายน2563 

1.ผูที่ไดรับการ
บําบัดฟนฟูยาเสพ
ติดในระบบสมัคร
ใจ จํานวน 50 
คน   
2.ผูนําชุมชนและ
ผูติดตามดูแล
ผูปวย จํานวน 50 
คน 
รวม 100 คน 

 51,000  จาก
สํานักงา
น
ปลัดกระ
ทรวง
สาธารณ
สุข
จัดสรร
งบประม
าณ
แผนงาน
ปองกัน 
ปราบปร
ามและ
บําบัดรั
กษายา
เสพติด
ปงบประ
มาณ 
2563 
 
 
 
 
 
 

นางกาญจนวจี จตุเทน 
นายสันต ิธรณ ี
นายพรจิตติ เผาภูธร 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

2 2.1ระบุกิจกรรมแกไขปญหาใหเปนลําดับขั้นตอน 
2.1.1 ขั้นเตรียมการ 
     1) ประชุมคณะทํางานทุกภาคสวนที่เก่ียวของวาง
แผนการจัดทําโครงการ 
     2) เขียนแผนงานโครงการนําเสนอเพ่ืออนมัุติการ
ดําเนินโครงการ 
     3) ประสานผูเก่ียวของในการจัดโครงการ 
     4) จัดเตรียมเอกสารการประชุม สถานที่และ 
วิทยากร 
2.1.2 ขั้นดําเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 
     1) ประชุมผูนําชมุชน ผูตดิตาม ผูเก่ียวของในการ
บําบัดและติดตาม 
 
 
 กิจกรรมที่ 2  
  1) การบําบัดโดยชุมชนเปนศูนยกลาง กระบวนการ
ชุมชนบําบัด จํานวน 4 คร้ัง  
   2) ประเมินรางกายคดักรอง ใหความรูปรับเปลี่ยน
ความคิด  
 
กิจกรรมที่ 3 
    1) ติดตามหลังการบําบัด จํานวน 3 คร้ัง  
 
 
 
 
 
 

มีนาคม - 
มิถุนายน2563 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ผูที่ไดรับการ
บําบัดฟนฟูยาเสพ
ติดในระบบสมัคร
ใจ จํานวน 50 
คน   
2..ผูนําชุมชนและ
ผูติดตามดูแล
ผูปวย จํานวน 50 
คน 
รวม 100 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.คาอาหารและเคร่ืองดื่ม 120 บาท
จํานวน 50 คน 
 
 
 
1.คาอาหารและเคร่ืองดื่ม 120 บาท
จํานวน 50 คน* 4 คร้ัง  
2.คาจางเหมาถายเอกสารชดุการบําบัด
ชุมชนบําบัด 
 
 
1.คาอาหารและเคร่ืองดื่ม 120 บาท
จํานวน 50 คน* 3คร้ัง  
2.คาจางเหมาถายเอกสารชดุการติดตาม
การรักษา  
5)จัดซื้อวสัดุทางการแพทยในการตรวจ
สารเสพติด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 
 
 
 

24,000 
 

1,500 
 
 
 

18,000  
 

1,500 
 

50,000 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

3 ประเมินผล รอยละการหยุดเสพตอเนื่องหลังการ
บําบัดรักษายาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 101,000   
Small success ไตรมาส 1 

คะแนน............ 
ไตรมาส 2 
คะแนน............. 

ไตรมาส 3 
คะแนน............ 

ไตรมาส 4 
คะแนน............ 

ผูควบคุมกํากับโครงการ  
นางกาญจนวจี จตุเทน         
โทร. 0919926493 
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Excellence ที่  2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)     แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ชือ่ KPI   ๒๖ ระดับความสําเร็จของหนวยบริการสุขภาพที่ใหบริการการดูและระยะกลาง 
ชือ่โครงการ  ๓๑. โครงการดแูลผูปวยระยะกลางแบบบูรณาการ (IMC : Intermediate Care)  
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 1.ทบทวน/วิเคราะหสถานการณ 
 - สรปุผลการดําเนินงานป 63 
 - วิเคราะห ปญหา แนวทางแกไข 
 - แผนการดําเนินงานป 64 
 

พ.ย.63 คณะกก. IMC 
จนท.ที่เก่ียวของ 

ประชุมคณะกก. IMC 
จนท.ที่เก่ียวของ 

ไมใชงบ ไมใชงบ คณะกรรมการ IMC 

2 ระบุกิจกรรมแกไขปญหาใหเปนลําดับข้ันตอน 
2.1 มีระบบรับรีเฟอรกลับจากโรงพยาบาลแมขาย 
และขึ้นทะเบียนผูปวยระยะกลาง ทุกราย 
 
 
2.2 ทีมสหวชิาชีพ ใหบริการฟนฟูสภาพแบบ
ผูปวยในทุกราย 
 
2.3 การประชุมทีมสหวชิาชีพ (Team meeting) 
ผูปวย IMC ทุกราย 

 
ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

 
 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

 
ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

 
ER , OPD รพ.เสล
ภูม ิ
 
 
IMC Unit, ทีมสห
วชิาชีพรพ.เสลภูม ิ
IMC Unit, ทีมสห
วชิาชีพรพ.เสลภูม ิ
 
 

 
คาจัดทําสมุดประจําตัวผูปวย ระยะกลาง เลมละ 
50 บาท x 500 เลม =25,000 บาท 
(รวมผูปวยรายเดิม) 

 
ใหบริการฟนฟูผูปวย IMC ทุกรายแบบ IPD 
 
 
ประชุมทีมสหวิชาชีพ  
คาอาหารวางทีม Team meeting 10 คน x มื้อ
ละ 25 บาท x สัปดาหละ 1 คร้ัง 
x เดือนละ 4 คร้ัง x 12 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25,000 

 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

12,000 
 
 

 
CUP 

 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

เงินบํารุง 

 
นางกรรณิการ ชายพรม 
*ป 63 จํานวน 500 
เลม  
(เริ่มใช ก.ย.63) 
นางยวนจิตร ภักตะภา 
 
 
เลขาคณะกรรมการ 
IMC 



Selaphum CUP Action plan fiscal year 2021 

แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ  เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูม ิ ปงบประมาณ 2564 / 67 

 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

 2.4 ติดตามฟนฟูเชิงรุกที่บาน โดยทีมสหวิชาชีพ 
ทุกวนัทําการ ติดตามฟนฟูจนครบ 6 เดือนหรือม ี
Barthel index=20 
 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ผูปวย IMC ทุก
รายในเขตอําเภอ
เสลภูม ิ

คาตอบแทน (ฉ.5) ทีมฟนฟ ู
1.นักกายภาพบําบัด ชม.ละ 80 บาท วันละ 2.5
ชม.x 242วั น = 48,400 บาท 
2.นักกิจกรรมบําบัด ชม.ละ 80บาท วันละ 2.5
ชม.x 194 วัน = 38,800 บาท 
3.เจาหนาที่สาธารณสุข ไดแกชางเคร่ืองชวยคน
พิการ ชม.ละ 50 บาท วันละ 2.5ชม.x 242 วัน 
= 36,300 บาท 
4.เจาหนาที่สาธารณสุข ไดแกผูชวย
กายภาพบําบัด ชม.ละ 50 บาท วันละ 2.5ชม.x 
48 วัน = 7,200 บาท 
 

130,700 CUP 
(งบคาฟนฟู
จากกองทุน

ฟนฟู
สมรรถภาพ

จังหวัด
รอยเอ็ด 
จายตาม
ผลงาน)) 

นายทวีศักดิ์  ออนส ี

 2.5 ติดตามเย่ียมบานผูปวย IMC PCC / COC 
โดยทีมผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค สัปดาหละ 2 วัน = 
เดือนละ 8 วัน 

 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ผูปวย IMC ท่ีมี
ความจําเปน
เรงดวน/ปญหา
ซับซอน ในเขต
อําเภอเสลภมู ิ
- ผูปวย PCC/ 
COC 
 

คาตอบแทน ( ฉ.5 ) ทีมผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค 
ไดแก  
1. แพทย ชม.ละ120บาท วันละ 2.5ชม. xเดือน
ละ 8 วัน x 12 เดือน =28,800 บาท 
2. ทันตแพทย ชม.ละ120บาท วันละ2.5ชม.x 
เดือนละ 4 วัน x 12 เดือน = 14,400 บาท 
3.เภสัชฯ ชม.ละ90บาทวันละ2.5ชม.x เดอืนละ 
4 วัน x 12 เดือน = 10,800บาท 
4.พยาบาลวิชาชีพ ชม.ละ80บาท วันละ2.5ชม.x 
เดือนละ 8 วัน x 12 เดือน = 19,200บาท 
5.นักโภชนาการ ชม.ละ 80บาท วันละ2.5ชม.x 
เดือนละ 4 วัน x 12 เดือน = 9,600บาท 
6.นักกายภาพบําบัด ชม.ละ80บาท วันละ2.5
ชม.x เดือนละ 4 วัน x 12 เดือน = 9,600 บาท 
7.เบ้ียเลี้ยง พขร.วันละ 120 บาท x เดือนละ 8 
วนั x 12 เดือน = 11,520 บาท 
 
 

103,920 
 

CUP 
(งบคาฟนฟู
จากกองทุน

ฟนฟู
สมรรถภาพ

จังหวัด
รอยเอ็ด 
จายตาม
ผลงาน) 

นางศิรินภา ราญมชัีย 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นท่ี/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

3 3.ประเมินผล(ระบุวิธี) 
3.1 มีการวิเคราะห สรุปผลการดําเนินงาน ป 2563
และมีแผนดําเนินการพัฒนาการบริการการดูแลระยะ
กลางป 2564 พรอมจัดทํารูปเลมนําเสนอผูบริหาร
และนําสงสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดรอยเอด็ 
3.2 มีการจัดบริการตามเกณฑการใหบริการการดูแล
ระยะกลางพรอมผานการประเมินจากคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด 
3.3 มีการบันทึกการรับสงขอมูลการติดตามเยี่ยม
ผูปวยผานโปรแกรม Onlineรอยละ 100 
3.4 ผูปวยกลุมเปาหมายท่ีมีคะแนน Barthel index 
<15  รวมทั้งคะแนน Barthel index ≥ 15 with 
Multiple Impairment ไดรับบริการฟนฟูฯและ
ติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 
20  ≥ รอยละ 75 
3.5 มีนวัตกรรมหรือผลงานเดนจากการจัดระบบ
บริการ และผานการนําเสนอในเวทีระดับจังหวัดเปน
ตนไป 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 64     นางนิธิชญา ฟองยอย 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 271,620   
 Small success ไตรมาส 1 

คะแนน.....3...... 
ไตรมาส 2 

คะแนน...5........ 
ไตรมาส 3 

คะแนน....5...... 
ไตรมาส 4 

คะแนน....5...... 
ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นางนิธิชญา ฟองยอย 
โทร. 081-4716995 
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Excellence ที ่ 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)     แผนงานที ่7 การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ  
ชือ่ KPI   28 โรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป ผานเกณฑประเมิน ECS คุณภาพ 
ชือ่โครงการ  ๓๒. โครงการพฒันาระบบ ECS คณุภาพในโรงพยาบาล ผานเกณฑมาตรฐาน 
วตัถุประสงค  1. เพ่ือพัฒนาระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาล ผานเกณฑมาตรฐาน 

2. เพ่ือใหมีความพรอมตอการรับการประเมินECS จากคณะกรรมการ ECS จังหวัดรอยเอ็ด 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 การแตงตั้งคณะกรรมผูรับผิดชอบ ECS   
1.1 จัดทําคําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมผูรับผิดชอบ 
1.2 ประชุมคณะกรรมการทําความเขาใจมาตรฐาน 
ECS ประเมินตนเองในหนวยงานที่เก่ียวของ วิเคราะห
ผล เพื่อวางแผนประเด็นที่ตองทําการพัฒนา 
1.3 จัดทําแผนงาน / โครงการพัฒนาโรงพยาบาล
ฉุกเฉินคุณภาพ (ECS)     
 

1-30 ธ.ค 63 ทุกหนวยงานใน
โรงพยาบาลเสล
ภูมิท่ีเก่ียวของกับ
มาตรฐาน ECS 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 

บาทจํานวน 25 คน 

625  CUP 
 

น.ส.เนาวรัตน ภูมบิุญช ู 
นายทวีแสนสนอง  
น.ส.อัญชนา เสนหด ี

2 ดําเนินการ กํากับติดตาม เตรยีมรับการประเมินจาก
คณะกรรม ECS จังหวัดรอยเอ็ดรอบที ่1 
2.1 ประชุมติดตามผลการดําเนินงานทุก 1 เดือน 
2.2 ลงเยี่ยมหนวยงานกอนรับการประเมิน 1 เดือน 
2.3 รับการประเมินจากคณะกรรมการ ECS ครั้งท่ี 1 
 
 
 
2.4 จัดทําเอกสารขอมลูรับการประเมิน  
 
 
 

 
 

1 ม.ค-30 เม.ย64 
1-15 มี.ค 64 
1-30 เม.ย 64 
 
 
 
1-31 มี.ค 64 

 

 
 
คณะกรรมการ ECS 
-ทุกหนวยงานECS  
-คณะกรรมการ 
ECS จังหวัด
รอยเอ็ด 20 คน
แลคณะกรรมการ 
ECS โรงพยาบาล 
เสลภูม ิ30 คน 
-ผูเขารวมรับการ 
ประเมิน ECS  
คร้ังท่ี1 
 
 
 
 

 
 
1. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มประชุม
ประจําเดือน 25 บาท 25 คน 3 คร้ัง  
1.คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาท 
จํานวน 50 คน 
2. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มคนละ 2 
มื้อๆ ละ 25บาท จํานวน 50 คน  
3. เอกสารชุดละ 20 บาทจํานวน 50 ชุด 

 
 

1,875 
 

3,500 
 

2,500 
 

1,000 

 
 

CUP 
 

CUP 
 

CUP 
 

CUP 
 
 

 
 
น.ส.เนาวรัตน ภูมบิุญช ู 
นายทวีแสนสนอง  
น.ส.อัญชนา เสนหด ี
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

3 พัฒนาโรงพยาบาลฉุกเฉินคุณภาพอยางตอเน่ือง 
3.1 จัดทบทวนแนวทาง (CPG) ท่ีเก่ียวของตางๆ 
3.2 อบรมการซอมแผนอุบัติเหตุหมูโดย 
-สถานการณจําลองบนโตะ 
-สถานการณจําลองนอกและในโรงพยาบาล 
 
 

 
1 ม.ค-31 มี.ค 
64 
1-31 มี.ค 64 

 
 
 

 
-ทุกหนวยงาน 
ECS 
-บุคลากร
โรงพยาบาลเสล
ภูม ิ50 คน 
- ตํารวจ ดับเพลิง 
เทศบาล กูชีพ อส
ม. 50 คน 

 
1. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มจํานวน 
100 คนคนละ 2 มื้อๆ ละ25บาท  
2. คาอาหารกลางวนัคนละ 70 บาท 
จํานวน 100 คน   
3. คาวสัดุอบรมซอมแผน   
    

 
5,000 

 
7,000 

 
3,000 

 
CUP 

 
CUP 

 
CUP 

 

 
น.ส.เนาวรัตน ภูมบิุญช ู 
นายทวีแสนสนอง  
น.ส.อัญชนา เสนหด ี 

4 เตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการ ECS ครั้งที่ 2 
4.1 ทุกหนวยงาน ECS ประเมินตนเอง 
4.2 ลงเยี่ยมหนวยงานกอนรับการประเมิน 1 เดือน
สรุปผล วิเคราะห และรวมกันพัฒนา 
4.3 เตรียมเอกสารและการนําเสนอรับการประเมิน 
4.4 เตรียมและรับทีมประเมิน ECS จาก
คณะกรรมการจังหวัดรอยเอ็ด 
 
 

 
1 -30 ก.ค 64 
1 -30 ก.ค 64 

 
1 -30 ก.ค 64 
1-31 ส.ค 64 

 

 
-ทุกหนวยงาน 
ECS โรงพยาบาล
เสลภูม ิ
-คณะกรรมการ 
ECS จังหวัด
รอยเอ็ด 20 คน
และ
คณะกรรมการ 
ECS โรงพยาบาล 
เสลภูม ิ30 คน 

 
 
 
 
1. เอกสารชุดละ 20 บาทจํานวน 50 ชุด 
1.คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาท 
จํานวน 50 คน 
2. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มคนละ 2 
มื้อๆ ละ 25บาท จํานวน 50 คน  
 

 
 
 
 

1,000 
3,500 

 
2,500 

 

 
 
 
 

CUP 
CUP 

 
CUP 

 
 
 

 

 รวมเปนเงินท้ังสิน้ 30,875   
Small success ไตรมาศ 1 

1. มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการECS 
2.หนวยงานที่
เก่ียวของECS
ประเมินตนเอง 

ไตรมาส 2 
1. มีการเยี่ยมตรวจ
ภายในกอนรับ
ประเมิน 
2. รับประเมิน ECS 
จากจังหวัดผานเกณฑ
รอยละ 50% 

ไตรมาส 3 
1.มีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองในประเด็นที่
ไมผานเกณฑประเมิน 
2. มีการเยี่ยมตรวจ
ภายในกอนรับประเมิน
3. ประเมินตนเองรอบ
ที่ 2  
4. รับการประเมิน 
ECS ≥55% 

ไตรมาส 4 
สรุป วิเคราะหผลงาน 
เพื่อหาโอกาสพัฒนา
อยางตอเน่ือง 
 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
1.น.สเนาวรัตน ภูมิบุญช ูโทร. 0898413032 
2.นายทวีแสนสนอง โทร. 0885691668 
3.น.ส อัญชนา เสนหด ีโทร. 0956589017 
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Excellence ที ่ 3  บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)      แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการกําลังคนดานสขุภาพ 
ชือ่ KPI   29 ระดับความสําเร็จของอําเภอท่ีมีการพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑ 
ชือ่โครงการ ๓๓. โครงการบริหารจัดการกําลงัดานสุขภาพ 
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

๑ -สํารวจและวางแผนการผลิตบุคลากรในสายงานทีม่ี
ความขาดแคลน 
- จัดทําแผนการสรรหา ผลิตและพัฒนา
บุคลากรท่ีสอดคลองและตอบสนองยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข 

ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓ - จํานวนสถาน
บริการ ๒๗ แหง 
(รพ.เสลภูมิ/สสอ.
เสลภูม/ิรพ.สต. 
๒๕ แหง) 
 

- วางแผนการสรรหาบุคลากรใหเปนไป
ตามกรอบโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง 
ตามหนังสอื สป.ดวนที่สุด ว๑๓๖๗ ลว.
๒๐ เม.ย.๖๑ 

 CUP นายวิม เหมโส 
นายนพดล สาสิทธิ ์

๒ - ดําเนินการตามแผนการสรรหาการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองและตอบสนอง
ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 

ม.ค.๖๔ – ส.ค.
๖๔ 

   CUP 

 - การสรรหาบุคลากรในสายงานท่ีมีความขาดแคลน  จํานวนสถาน
บริการ ๒๗ แหง 

สรรหาบุคลากรให เปนไปตามกรอบ
โครงสรางและกรอบอัตรากําลัง ตาม
หนังสือ สป.ดวนที่สุด ว๑๓๖๗ ลว.๒๐ 
เม.ย.๖๑ 

 CUP 

 - การพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรทัง้จํานวนและ
ศักยภาพภายใตแผนความตองการอัตรากําลังคนดาน
สุขภาพ 

 - บุคลากร  
CUP เสลภูม ิ๗๕ 
คน 

(๑.)จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
องคกร หน.กลุมงานรพ.เสลภูมิ/สสอ.
เสลภูมิ/ผอ.รพ.สต.  
 
 
 

๒๒๕,๐๐๐ CUP 

๒ - ดําเนินการตามแผนการสรรหาการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรที่สอดคลองและตอบสนอง
ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

ม.ค.๖๔ – ส.ค.
๖๔ 

   CUP  
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที/่ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

 - การพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรทัง้จํานวนและ
ศักยภาพภายใตแผนความตองการอัตรากําลังคนดาน
สุขภาพ 
รพ.เสลภูมิ ๓๐๙ 
สสอ.เสลภูมิ ๑๐๕ 

 บุคลากร  
- CUPเสลภูม ิ 
  ๔๑๔ คน 
- สังกัด สสอ.  
เสลภูม ิ๒ คน 
- สังกัด สสอ.  
เสลภูม ิ๑ คน 
- สังกัด สสอ.  
เสลภูม ิ๕ คน 
- CUP ๕ คน 
- CUP ๑๕ คน 
- CUP ๒ คน 
 

(๒.) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
ทุกคน (คนละ ๒,๐๐๐ บาท) 
 
(๓.) หลักสตูรผูบริหารระดับตน/กลาง   
(คนละ ๔๐,๐๐๐ บาท) 
(๔.) หลักสตูรเวชปฏิบัติ (คนละ ๗๕,๐๐๐ 
บาท) 
(๕.) หลักสตูรเวชปฏิบัติ ฟนฟู  
 (คนละ ๔,๕๐๐ บาท) 
(๖)หลักสูตรCM (คนละ๑๐,๐๐๐บ.) 
(๗) หลักสตูรCM ฟนฟู (คนละ ๓,๐๐๐บ.) 
(๘) หลักสตูรแพทยเวชศาสตรฟนฟู 

 

๗๕๐,๐๐๐ 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๗๕,๐๐๐ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๔๕,๐๐๐ 

CUP  

๓ - ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามสายงาน/
หนวยงาน/สถานบริการ 
 

ส.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓ - คก.ระดับ
อําเภอฯสรุป
ประเมินผลตาม
ตัวชี้วดั 
 
 
 
 
 
 
 

  CUP นายวิม เหมโส 
นายนพดล สาสิทธิ ์

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,335,000  
Small success 

 
ไตรมาส 1 
-มีแผนแผนการ
สรรหา ผลิตและ
พัฒนาบุคลากร 
 

ไตรมาส 2 
-ดําเนินการตาม
แผนการสรรหา
การผลิตและ
พัฒนาบุคลากร 

ไตรมาส 3 
-ดําเนินการตาม
แผนการสรรหาการ
ผลิตและพัฒนา
บุคลากร 

ไตรมาส 4 
-ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
๑.นายวิม เหมโส โทร.. 0819753695 
๒.นายนพดล สาสิทธิ์ โทร.0896234981 
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Excellence ที ่ 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)      แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสขุภาพ 
ชือ่ KPI   30 ระดับความสําเร็จของอําเภอที่มีการบริหารจัดการกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ชือ่โครงการ   ๓๔. โครงการการบริหารจดัการกําลังดานสุขภาพ 
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

๑ - ทบทวน/วิเคราะหสถานการณ 
  ปรับปรุงระบบฐานขอมูลบุคลากร 

ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓ CUP เสลภูม ิ
(๒๗ สถานบริการ) 

- ปรับปรงุระบบฐานขอมูลบุคลากรของ
สถานบริการ 
 

บูรณาการ 
รวมกับKPI 

ขอ ๒๙ 

CUP  นายวิม เหมโส 
นายนพดล สาสิทธิ ์

๒ - สํารวจและจัดทําฐานขอมลู 
โครงสรางกรอบอัตรากําลัง 
- จัดทําแผนบริหารตําแหนงตาม 
โครงสรางกรอบอัตรากําลัง 
- ดําเนินการตามแผนบริหารตําแหนงฯ 

ม.ค.๖๔ – ส.ค.
๖๔ 

 -จัดทําฐานขอมูลโครงสรางกรอบ
อัตรากําลัง 
- จัดทําแผนบริหารตําแหนงตาม 
โครงสรางกรอบอัตรากําลัง 
- ดําเนินการตามแผนบริหารตําแหนง 
-ประชุมจัดทําแผนกําลังคน และ 
มีการเผยแพรในหนวยงาน 

๓ -มีขอมลูบุคลากร สถติิกําลังคน และ 
ใชประโยชนจากขอมูล 
-มีการบริหารกําลังคนดานสุขภาพใหเกิดประโยชน
สูงสุด 
-ประชาชนเขาถึงบริการอยางเปนธรรม 

ส.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓  -ประชุมจัดทําแผนกําลังคน 
-เผยแพรการบริหารกําลังคนดานสุขภาพ
ในหนวยงาน 
 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน -  
Small success 

 
ไตรมาส 1 
มรีะบบการบริหาร
จัดการขอมลูดาน
กําลังคนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

ไตรมาส 2 
-มีแผนบริหาร
ตําแหนงและมีการ
ดําเนินการตาม
แผน 
-มีการบรหิาร
กําลังคนดาน
สุขภาพใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

ไตรมาส 3 
-มีแผนบริหาร
ตําแหนงและมีการ
ดําเนินการตาม
แผน 
-มีการบริหาร
กําลังคนดาน
สุขภาพใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

ไตรมาส 4 
-ผานเกณฑ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
1.นายวิม เหมโส โทร.. 0819753695 
2.นายนพดล สาสิทธิ์ โทร.0896234981 
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Excellenceท่ี  3  บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)      แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการกําลังคนดานสขุภาพ 
ชือ่ KPI  31 ระดับความสําเร็จของหนวยงานที่เปนองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ชือ่โครงการ  35. โครงการ Happy MOPH องคกรแหงความสขุ 
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

๑ 1.ทบทวน/วิเคราะหสถานการณ 
 - สรุปถอดบทเรียน ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓ คก.คุณธรรมฯ 
CUP เสลภูม ิ
(๑๕ คน) 

- ประชุมคณะกรรมการ๑๕ คน ละ ๑ วัน
(คาอาหารวาง๕๐.-/กลางวัน๗๐.-) 

๑,๘๐๐ CUP  นายวิม เหมโส 
นายนพดล สาสิทธิ ์

๒ 2.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร 
2.2 ประเมิน Happy Public orgamization Index 
และ happynomiter 
2.3 จัดทําแผนพฒันาองคกรสอดคลองกับสภาพ
ปญหา 
2.4 ดําเนินงานตามแผนงาน 
2.5 สรุปและรายงานผล มี Success story ในพ้ืนท่ี 

ม.ค.๖๔ – ส.ค.
๖๔ 

- หนวยงานสังกัด
สสอ.เสลภูม ิ
- รพ.เสลภูม ิ
 
- CUP เสลภูม ิ
 
 

- โครงการสงเสริมคุณธรรมระดับ
หนวยงานในสังกัด สสอ./รพ.สต. 
-โครงการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน
ในสังกัด รพ.เสลภูม ิ
-โครงการสงเสริมและพัฒนาดัชนีชี้วัด
ความสขุในองคกร (กลุมไมผานเกณฑ
ประเมิน) 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

CUP นายวิม เหมโส 
นายนพดล สาสิทธิ ์

๓ 3.ประเมินผล(ระบุวิธี) 
- มีคําสั่งคณะทํางาน 
- มีการวิเคราะหผลการประเมิน  
Happy Public orgamization Index และ 
happynomiter 
- มีแผนพฒันา/ปรับปรงุองคกร และสรุปผล 

ส.ค.๖๔ - ก.ย.๖๔ คก.คุณธรรมฯ 
CUP เสลภูม ิ
(๑๕ คน) 

- ประชุมสรุปถอดบทเรยีน ปงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
- เสนอแผนแกไขและพัฒนาบุคลากรและ
องคกร 

๑,๘๐๐ CUP นายวิม เหมโส 
นายนพดล สาสิทธิ ์

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 153,600  
Small success 

 

ไตรมาส 1 
- ประเมินดัชนี
ความสุขของ
คนทํางาน 
(Happinometer) 
และสุขภาวะองคกร 
(HPI) ,จัดทําแผนการ
พัฒนาองคกรแหง
ความสุข 

ไตรมาส 2 
-ดําเนินงานตาม
แผนการเสริมสราง
ความสุของคกร 
-ติดตาม รายงาน 
สรุปผลการ
ดําเนินงานการพัฒนา
องคกรแหงความสุข
สุขภาพใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

ไตรมาส 3 
-ดําเนินงานตาม
แผนการเสริมสราง
ความสุของคกร 
-ติดตาม รายงาน 
สรุปผลการดําเนินงาน
การพัฒนาองคกรแหง
ความสุขสุขภาพใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

ไตรมาส 4 
-ดําเนินการตาม
แผนการเสริม สราง
ความสุของคกรครบ 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
1.นายวิม เหมโส โทร.. 0819753695 
2.นายนพดล สาสิทธิ์ โทร.0896234981 
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Excellence ที ่ 3  บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)      แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการกําลังคนดานสขุภาพ 
ชือ่ KPI   32 รอยละของประธาน อสม. ระดับอําเภอ/ตําบล/หมูบาน และเครือขายสขุภาพ ไดรับการพัฒนา ความรูนโยบายดานสาธารณสุขอยางตอเน่ือง  
ชือ่โครงการ  ๓๖. โครงการพฒันาภาคีเครือขายดานสุขภาพ 
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

๑ 1.ทบทวน/วิเคราะหสถานการณ 
 - สรุปถอดบทเรียน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 - ถายทอดนโยบายดานสาธารณสุข 

ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓ คก.ชมรม อสม.
อําเภอเสลภูม ิ
(๒๗ คน)  

- ประชุมคณะกรรมการ ๒๗ คน  ๑ วัน
(คาอาหารวาง๕๐.-/กลางวัน๗๐.-) 

๓,๒๔๐ CUP  นายวิม เหมโส 
นางทักษพร ทับทิม 

๒ 2.1 พัฒนาศักยภาพคก.ชมรม อสม.ในการส่ือสาร  
ประสานการดําเนินงานในระดับพื้นที ่
2.2 สรางชองทางการติดตอ ส่ือสาร ทางFacebook 
Live หรือ กลุม Line 
2.3 การติดตาม รายงานผลการดาํเนินงาน และ
นโยบายและแผนงาน 

ม.ค.๖๔ – ส.ค.
๖๔ 

- เครือขายสขุภาพ
อําเภอเสลภูม ิ
- คก.ชมรม อสม.
อําเภอเสลภูม ิ
- อสม.ในพ้ืนท่ี 

- งบบูรณาการ CUP นายวิม เหมโส 
นางทักษพร ทับทิม 

๓ - พัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือ ภาคีเครือขายสุขภาพ 
หรือประชาชนที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการพัฒนา 
- พัฒนาพื้นที่ตนแบบ / บุคคลตนแบบเพื่อเปน
แบบอยางและสรางแรงจูงใจในการพัฒนา 

มี.ค.๖๔  
(วันอสม.แหงชาติ) 

- เครือขายสขุภาพ
อําเภอเสลภูม ิ
- คก.ชมรม อสม.
อําเภอเสลภูม ิ
- อสม.ในพ้ืนที ่

-- คาใชสอยจัดซื้อวัสดุรณรงคสรางเสริม
สุขภาพ  ๕ ขบวนๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท 
-คาใชสอยจัดซือ้วัสดุจัดนิทรรศการสราง
เสรมิสุขภาพ ปองกันโรคและภัยสุขภาพใน
ชุมชนเปนเงิน 25,000 บาท 
-คาใชสอยในการจัดสถานที่  ปาย   และ
เคร่ืองขยายสียงเปนเงนิ 15,000 บาท 

๖๐,๐๐๐ CUP นายวิม เหมโส 
นางทักษพร ทับทิม 

๔ - ประชุมสรุปถอดบทเรียน ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
- เสนอแผนแกไขและพัฒนาบุคลากรและองคกร 

ก.ย.๖๔ คก.ชมรม อสม.
อําเภอเสลภูม ิ
(๒๗ คน) 

- ประชุมคณะกรรมการ ๒๗ คน  ๑ วัน
(คาอาหารวาง๕๐.-/กลางวัน๗๐.-) 

งบฯ 
ชมรมอสม.

อําเภอเสลภมู ิ

CUP นายวิม เหมโส 
นางทักษพร ทับทิม 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน ๖๓,๒๔๐  
Small success 

 

ไตรมาส ๑ 
- มีการสรางชองทางการ
สื่อสาร /มีการถายทอด
นโยบายระหวางเครือขาย
สุขภาพในพื้นที่ /มีการ
รายงานผลการดาํเนินงาน
ผานชองทาง 

ไตรมาส ๒ 
-ดําเนินงานตามนโยบาย/
แผนงาน/โครงการ 
-ติดตาม รายงาน สรุปผล
การดาํเนินงานการสื่อสาร
ถายทอดนโยบาย 

ไตรมาส ๓ 
-ดําเนินงานตามนโยบาย/
แผนงาน/โครงการ 
-ติดตาม รายงาน สรุปผล
การดาํเนินงานการสื่อสาร
ถายทอดนโยบาย 

ไตรมาส ๔ 
-สรปุ/ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
1.นายวิม เหมโส โทร.. 0819753695 
2.นางทักษพร ทับทิม โทร.0819640927 
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Excellence ที ่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
ชือ่ KPI   34 ระดับความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑท่ีกําหนด 
ชือ่โครงการ ๓๗. โครงการพฒันาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

๑ - ทบทวน/วิเคราะหสถานการณ 
   

ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓ - สสอ.เสลภูม ิ - งบฯบูรณาการ CUP นายวิม เหมโส 
นายนพดล สาสิทธิ ์

๒ -จัดทําลักษณะสําคัญขององคกร (แบบฟอรม 1) 
-ประเมินตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั พ.ศ.๒๕๖๒ ใน
หมวดท่ีดําเนินการ (แบบฟอรม 2) 
- นําโอกาสในการปรบัปรุง (OFI) มาจัดลําดับและทํา
แผนพัฒนาองคการ หมวดละ 1 แผน  
-กําหนดตัวชี้วดัหมวด 7 / ผลลัพธการดําเนินการ 

ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓ - สสอ.เสลภูม ิ - - CUP นายวิม เหมโส 
นายนพดล สาสิทธิ ์

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน1) ลักษณะ
สําคัญขององคกร 2) เกณฑคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 7 หมวด 

ม.ค.๖๔– ก.พ.๖๔ - สสอ.เสลภมู ิ -คาอาหารวาง๗๐คนละ ๒ วันๆละ ๒ 
มื้อๆละ ๒๕ บาท  
-คาอาหารกลางวัน ๗๐ คน ๒ วันๆละ  
  ๑ ม้ือๆละ ๗๐ บาท 

๑๖,๘๐๐ CUP นายวิม เหมโส 
นายนพดล สาสิทธิ ์

๓ - รายงานผลการดําเนินการความกาวหนาของ
แผนพัฒนาองคการและรายงานผลลัพธของตัวช้ีวดั 
รอบ 6 เดือน ภายในวันที ่2 เมษายน 2564 
รอบ 9 เดือน ภายในวันที ่2 กรกฎาคม 2564 
รอบ 12 เดอืน ภายในวันท่ี 24 กนัยายน 2564 

ม.ค.๖๔– ก.ย.๖๔ - สสอ.เสลภมู ิ - - CUP นายวิม เหมโส 
นายนพดล สาสิทธิ ์

๓ - จัดทําแผนปฏิบตัิที่เปนเลิศ ( Best Practices ) 
จํานวน 5 หนา (แบบฟอรม 5)  

ก.ย.๖๔ - สสอ.เสลภมู ิ -  - CUP นายวิม เหมโส 
นายนพดล สาสิทธิ ์

    รวมเปนเงินทั้งส้ิน ๑๖,๘๐๐   

Small success 
 

ไตรมาส ๑ 
- จัดทาํลักษณะสําคัญ
องคกร/จัดทําแผนพัฒนา
องคการ/กําหนดตัวชี้วัด 

ไตรมาส ๒,๓,๔ 
-รายงานผลการ
ดําเนินการความกาวหนา
ของแผนพัฒนาองคการ
และรายงานผลลัพธของ
ตัวชี้วัด  ตามกาํหนด 

ไตรมาส ๒,๓,๔ 
-รายงานผลการดาํเนินการ
ความกาวหนาของ
แผนพัฒนาองคการและ
รายงานผลลัพธของตัวชี้วัด  
ตามกําหนด 

ไตรมาส ๔ 
-รายงานผลในระบบการ
ดําเนินงาน 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
1.นายวมิ  เหมโส โทร.. 0819753695 
2.นายนพดล  สาสิทธ์ิ โทร.0896234981 
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Excellence ที ่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
ชือ่ KPI   34 ระดับความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดที่ดําเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด 
ชือ่โครงการ ๓๘. โครงการขบัเคล่ือนยุทธศาสตรและตวัชี้วัดการพัฒนาสุขภาพ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภมูิ  จังหวดัรอยเอ็ด  ปงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
วตัถุประสงค  ๑. เพ่ือการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ตัวชีวัดการพัฒนาสขุภาพ และนเิทศ ตดิตาม ควบคมุกํากับการปฏบิัติงานของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภมิู 

๒. เพ่ือใหเจาหนาทีใ่นหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดปรบัปรุงงานและระบบการปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

๓. เพ่ือใหผูบริหารทราบถึงขอบกพรอง ปญหา อุปสรรค  ในการดําเนินงานสามารถดําเนินการแกไขไดทันทวงที 

๔. เพ่ือรับการตรวจสอบ นิเทศ ตดิตาม จากหนวยงานที่เก่ียวของ 

ลําดับ กิจกรรมหลัก ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นท่ี/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 -ประชุมสรุปผลงาน ป ๒๕๖๓ และประชุมช้ีแจง
คณะทํางาน PM ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ป ๒๕๖๔ 
-ประชุมถายทอดนโยบายการขับเคลือ่นยุทธศาสตร 
และตัวชี้วัดการพัฒนาสุขภาพ ป ๒๕๖๔                                                           
 
 
-ประชุมรับนิเทศ ติดตาม การปฏบิัติราชการจาก
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดรอยเอ็ด คร้ังที่ ๑ 
                                                                                
 
-ประชุมสรุปผลงานตัวช้ีวัด ไตรมาสท่ี ๑ ป ๒๕๖๔ 
 
-ประชุมสรุปผลงานตัวช้ีวัด ไตรมาสท่ี ๒ ป ๒๕๖๔ 
 
-ประชุมสรุปผลงานตัวช้ีวัด ไตรมาสท่ี ๓ ป ๒๕๖๔ 
 
-ประชุมสรุปผลงานตัวช้ีวัด ไตรมาสท่ี ๔ ป ๒๕๖๔ 
 
                                                            

ต.ค. ๖3 
 
พ.ย. ๖3 
 
 
 
ธ.ค. ๖3 
 
 
 
ธ.ค. ๖3 
 
มี.ค. ๖4 
 
มิ.ย. ๖4 
 
ก.ย. ๖4 
 

ทุกกลุมงานรพ.
เสลภูมิ, สสอ.เสล
ภูม ิและรพ.สต.
ทุกแหง รวม 160 
คน และจนท.
ภายใน  
 
 
 
 

คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คนละ 25 
บาท x ๖0 คน  
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คนละ 25 
บาท x 2 มื้อ x ๑๐0 คน  
คาอาหารกลางวัน คนละ 70 บาท x 1 
มื้อ x ๑๐0 คน  
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คนละ 25 
บาท x 2 มื้อ x ๑๐0 คน 
คาอาหารกลางวัน คนละ 70 บาท x 1 
มื้อ x ๑๐0 คน 
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คนละ 25 
บาท x ๖0 คน  
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คนละ 25 
บาท x ๖0 คน   
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คนละ 25 
บาท x ๖0 คน 
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คนละ 25 
บาท x ๖0 คน    
       
 
 
   

๑,๕00 
 

๕,๐00 
 

๗,๐00 
 

๕,๐00 
 

๗,๐00 
 

๑,๕๐0 
 

๑,๕๐0 
 

๑,๕๐0 
 

๑,๕๐0 
 
 

CUP นายสันต ิ ธรณ ี
นางอารยา  ธรณ ี
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ลําดับ กิจกรรมหลัก ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นท่ี/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

 -ประชุมรับนิเทศ ติดตาม การปฏบัิติราชการจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ครั้งท่ี ๒  
 

ส.ค. ๖4  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คนละ 25 
บาท x 2 มื้อ x ๑๖0 คน 
คาอาหารกลางวัน คนละ 70 บาท x 1 
มื้อ x ๑๖0 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘,๐00 
 

๑๑,๒00 
 

  

    รวมเปนเงินทั้งสิน้ ๕๐,๗๐๐   
Small success ไตรมาส 1 

คะแนน……… 
ไตรมาส 2 

คะแนน…….. 
ไตรมาส 3 

คะแนน............ 
ไตรมาส 4 

คะแนน.......... 
ผูควบคุมกํากับโครงการ  
นายสันต ิ ธรณ ี
โทร. ๐๘๖-๖๔๑๙๐๙๙ 
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Excellence ที ่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
ชือ่ KPI   34 ระดับความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑท่ีกําหนด 
ชือ่โครงการ ๓๙. โครงการประชุมถอดบทเรียนการพฒันาตวัช้ีวดัสขุภาพ ปงบประมาณ ๒๕๖4 
วตัถุประสงค  ๑. เพ่ือการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดการพัฒนาสขุภาพ และนิเทศ ตดิตาม ควบคมุกํากับการปฏบิัติงานของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภมิู 

๒. เพ่ือใหเจาหนาที่เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูมิ  ไดจัดทําแผนงานโครงการ นําสูการปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 
๓. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูมิ ใหมีความพรอมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาสขุภาพ ใหมีประสิทธิภาพ 

ลําดับ กิจกรรมหลัก ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของ CUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 จัดประชุมสัมมนาถอดบทเรยีนการพัฒนา
ยุทธศาสตร ตัวชีว้ดัการพัฒนาสขุภาพ ป ๒๕๖4 
(โรงแรมเอกชนนอกสถานท่ี ๒ วัน) 

ธ.ค.63-มี.ค.64 หัวหนากลุมงานรพ.
เสลภูมิ, สสอ.เสลภูม ิ
และผอ.รพ.สต.ทุก
แหง รวม ๖๐ คน  
 

-คาอาหารวางคนละ ๕๐ บาท 
-คาอาหารกลางวันและอาหารเย็น ๓๐๐ 
บาท/คน 
-คาที่พักคนละ ๘๐๐ บาท 

๑๑๔,๐๐๐ CUP นายสันต ิธรณี 
นางอารยา ธรณ ี

2 ประเมินผล รายงานสรุปผลการนิเทศติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๑๑๔,๐๐๐   
Small success ไตรมาส 1 

คะแนน............ 
ไตรมาส 2 

คะแนน............. 
ไตรมาส 3 

คะแนน............ 
ไตรมาส 4 

คะแนน........... 
ผูควบคุมกํากับโครงการ  
นายสันต ิธรณ ี
โทร. ๐๘๖-๖๔๑๙๐๙๙ 
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Excellence ที ่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
ชือ่KPI   35 โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตาํบลผานเกณฑประเมินคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว  (รอยละ98) 
ชือ่โครงการ  ๔๐. โครงการพฒันาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผานเกณฑประเมินคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของCUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

๑ - ทบทวน/วิเคราะหสถานการณ 
- กําหนดแผนงาน แนวทางการดําเนินงาน 
-จัดทําคําสั่งทีมพ่ีเลี้ยง/คณะกรรมการพัฒนารพ.สต. 

ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓ ทีมพ่ีเล้ียง/ 
ผอ.รพ.สต.  
๔๐ คน 

 -คาอาหารวางคนละ ๒ มือ้ๆละ ๒๕ บาท  
-คาอาหารกลางวัน คนละ ๑ มื้อๆละ ๗๐ 
บาท 

๔,๘๐๐ CUP  นายวิม เหมโส 
นายนพดล สาสิทธิ ์

๒ -แมขาย/ทีมพี่เลี้ยงสนับสนุนการพัฒนารพ.สต./คูมือ/
วิชาการ/อุปกรณเคร่ืองมือ 
-วเิคราะห สาเหตุ ปญหาสขุภาพในพ้ืนที่ เลือก
ประเด็นปญหา OTOP  
-จัดทําแผนพัฒนาสวนขาด/แผนแกไขปญหา OTOP 
- รพ.สต.ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานทั้ง ๕ หมวด/ดําเนินงานตามแผนแกไข
ปญหาOTOP 

ม.ค.๖๔ -มี.ค.๖๔ - ๒๖ หนวย
บริการ 
- ๒๓๕ หมูบาน 
-อสม.๗๐๕ คน 

- คาสนับสนุนรพ.สต.ดาํเนินงานฯ 
  ๖ แหงๆละ ๕,๐๐๐ บาท 

๓๐,๐๐๐ CUP นายวิม เหมโส 
นายนพดล สาสิทธิ ์

๓ - รพ.สต.ม ีProfile การประเมิน รพ.สต.ตดิดาว 
- ทีมพี่เลี้ยงระดับอําเภอประเมิน รพ.สต. 
- แมขายมีการสนับสนุนการพัฒนารพ.สต ตามสวนขาด ที ่
รพ.สต.ประเมินตนเอง 
-ประเมินผลลัพธปญหาประเด็น OTOP 

เม.ย.๖๔– ม.ิย.๖๔ - อสม.หมอประจํา
บานดูแล
กลุมเปาหมาย
อยางนอย ๓ คน 
(๒,๑๑๕ คน) 

- งบฯบูรณาการ 
 
 

CUP นายวิม เหมโส 
นายนพดล สาสิทธิ ์

๔ - ทีมพี่เลี้ยงระดบัอําเภอมีการApprove รับรองผลการ
ประเมิน 
-มีผลลัพธปญหาประเด็น OTOP ผานตามเกณฑชี้วัด >รอย
ละ๙๐ 

ก.ค.๖๔ - ก.ย.๖๔ - คก.ระดับ
อําเภอฯสรุป
ประเมินผลตาม
ตัวชี้วดั 

- งบฯบูรณาการ 
 
 

CUP นายวิม เหมโส 
นายนพดล สาสิทธิ ์

    รวมเปนเงินทั้งส้ิน ๓๔,๘๐๐   
 Small success 

 

ไตรมาส ๑ 
- มีคําสั่งทีมพี่เลี้ยง/คก.
พัฒนารพ.สต./มีแผนการ
ดําเนินงาน 

ไตรมาส ๒,๓ 
-มีแผนพัฒนาสวนขาด/
แผนแกไขปญหาOTOP/
ดําเนินงานตามแผน 
-แมขายสนับสนุนการ
พัฒนา 

ไตรมาส ๒,๓ 
-มีแผนพัฒนาสวนขาด/
แผนแกไขปญหาOTOP/
ดําเนินงานตามแผน 
-แมขายสนับสนุนการ
พัฒนา 

ไตรมาส ๔ 
-ผานเกณฑประเมิน 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
1.นายวิม เหมโส โทร.. 0819753695 
2.นายนพดล สาสิทธิ์ โทร.0896234981 
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Excellence ที ่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคณุภาพ 
ชือ่ KPI   35 โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลผานเกณฑประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ชือ่โครงการ ๔๑. โครงการพฒันาองคกรคุณภาพ  
วตัถุประสงค  

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรับผิดชอบของCUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 1. ทบทวน/วเิคราะหสถานการณ 
การดําเนินงานดานควบคุมการติดเชื้อในรพ.สต.ยังไม
ครอบคลมุเพื่อเปนการกระตน  สงเสริม  สนับสนุน  
ฟนฟูองคความรู  เพ่ือลดอุบัติการณการติดเช้ือใน  
บุคลากร  ผูปวยและชุมชน 
 

พ.ย. 63 – ก.ย. 
64 

25  รพ.สต.   CUP นายนพดล สาสิทธิ ์
นายวิม เหมโส 

2 2.1 ระบุกิจกรรมแกไขปญหาใหเปนลําดับขั้นตอน 
2.2 ประชุม คก. IC CUP 
2.3 สํารวจความเครื่องมือทีมี่และความตองการใช
เคร่ืองมือในรพ.สต. 
2.4 จดัหาเคร่ืองมอืใหเพียงพอ 
2.5 จดัทําคูมือแนวทางการปองกันและควบคุมการ
ติดเชือ้ใน รพ.สต. 
2.6 จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ/ใหความรูแกเจาหนาที่ใน
รพ.สต. 100% 
2.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานนิเทศ  ติดตาม 
 
 

 
พ.ย. 63 
ธ.ค. 63 
 
ม.ค. 64 
ก.พ.64 
 
มี.ค.64 
 
เม.ย. 64 – ก.ย. 
64 
 

 
25  รพ.สต. 
25  รพ.สต. 
 
25  รพ.สต. 
25  รพ.สต. 
 
25  รพ.สต. 

 
 
 
 
 
- คาคูมือ 50บาทx 25รพ.สต 
 
- คาอาหารวาง 100คนx25บาท 
  
- คาเบี้ยเล้ียงนิเทศ 5 คนx120บาทx 13
วัน 

 
 
 
 
 

1,250 
 

2,500 
 

7,800 

  

3 3. ประเมินผล (ระบุวิธ)ี แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
 
 

      

 รวมเปนเงินทั้งส้ิน 11,550   

Small success 
 

ไตรมาส 1 
คะแนน........... 

ไตรมาส 2 
คะแนน............. 

ไตรมาส 3 
คะแนน............ 

ไตรมาส 4 
คะแนน........ 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นางวารี โฆสติ 
โทร. 0910515860  
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Excellence ที ่ ๔ บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศดานสุขภาพ   
ชือ่ KPI  36 รอยละของหนวยบรกิารที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล 
ชือ่โครงการ ๔๒. โครงการพฒันาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 
วตัถุประสงค  เพ่ือพัฒนาคณุภาพของขอมูลบริการสุขภาพตามโครงสรางมาตรฐานขอมลูดานสขุภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา 
(เดือน) 

เปาหมาย 
(พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ) 

งบประมาณ P.M.CUP 
(ผูรบัผิดชอบของCUP) รายละเอียด จํานวน (บาท) แหลงงบ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการ

พัฒนาคณุภาพขอมลู 

 

พ.ย. ๖๓ จนท.CUP เสลภูมิ 
๖๐ คน 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 60 คน 2 

มื้อ มือ้ละ 25 บาท 2 วัน   

คาอาหารกลางวัน 60 คน 1 ม้ือ มื้อละ 

70 บาท 2 วัน  

คาสมนาคณุวิทยากร ชั่วโมงละ 600 

บาท 6 ชั่วโมง 2 วัน   

6,000  
 

8,400 
 

7,200 

CUP นายสันต ิธรณ ี
นางอารยา ธรณ ี

        
๒ ประชุมติดตามผลงานรายไตรมาส   คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 30 คน มือ้ละ 

25 บาท 4 ครั้ง 
 

3,000   

๓ นิเทศ ติดตาม กาํกับ  26 แหง คาเบ้ียเลี้ยง 6 คน 13 วัน วันละ 120 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙,๓๖0   

    รวมเปนเงินทั้งส้ิน ๓๓,๙๖๐   

Small success 
 

ไตรมาส 1 
 

ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 
 

ไตรมาส 4 
 

ผูควบคุมกํากับโครงการ 
นางอารยา  ธรณ ี 
โทร. ๐๘๓-๔๐๒๖๐๙๐ 
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ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 










