
 
 

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ งานส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรค (PPA) ปีงบประมาณ 2562 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเขยีว จงัหวัดชยัภมูิ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
1.  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(มหัศจรรย์ 1000 วันแรก
ของชีวิต) 

หญิงตั้งครรภ์ 
เด็กแรกเกิด -  
2 ปี 

87,550 บาท 
 

ต.ค.61- 
มิ.ย.62 

1.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห ์(ไม่น้อยกวา่ 60) 
2.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ์(ไม่น้อยกว่า 90) 
3.ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ์(ไม่น้อยกวา่ 65) 
4.ร้อยละของการเลี้ยงลูกด้วยนมแมอ่ย่างเดียว 6 เดือน (ไม่น้อยกวา่ 60) 
5.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย (ไม่น้อยกว่า 80) 

สสอ.ภูเขียว 
นายพีรยศ ย่อมสูงเนิน 
 

2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยเรียนและวยัรุ่น(Smartkit) 

กลุ่มวัยเรียนและ
วัยรุ่น 

30,000 บาท มิ.ย.62  น.ส.ภัทราภรณ์  
ทานประสิทธ ิ

3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

ผู้สูงอายุ/จนท. 
สาธารณสุข 

47,250 บาท ต.ค.61- 
มิ.ย.62 

1.ร้อยละของ Healty Agging 
2.ร้อยละของต าบลที่มีการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ในชุมชนระยะยาว 

1.นายพีรยศ 
2.น.ส.ภัทราภรณ์  
3.นางเจนสุดา 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ  

4.โครงการการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ 
(พชอ) 

กม.พชอ.21 คน ใช้งบอื่น ต.ค.61- 
ก.ย.62 

 สสอ.ภูเขียว 

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ  

5. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน
และภัยสขุภาพ (EOC) 

1.บุคลากร รพ./รพ.
สต. 
2.เครือข่าย 

100,000 บาท ต.ค.61- 
ก.ย.62 

1.ระดับความส าเร็จในการพัฒนามีศูนยป์ฏิบัติการภาวะฉกุเฉิน (EOC)ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
ที่สามารถปฏบิัติงานได้จริง 

1.นายพีรยศ 
2.นายสถาพร  
3.นายอะท ี
4.น.ส.ภุมรี 

6.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วย DM/HT 

กลุ่มเสี่ยง 
 1,000 คน 

118,000 บาท ต.ค.61- 
ก.ย.62 

3.อัตราป่วยรายใหม่จากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ลดลง) สสอ.ภูเขียว 

7.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และบริการสุขภาพ/อาหารปลอดภยั 

จนท.สธ ,อปท, ผู้น า , 
อสม., ร้านค้า/แผลง
ลอย 

30,000 บาท ต.ค.61- 
ก.ย.62 

1.ร้อยละของตลาดสดได้มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ ระดับดี/ดีมาก ≥ร้อยละ 95 
2.ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐาน CFGT ≥ร้อยละ 80 
3.ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย ≥ร้อยละ 75 
4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด≥ร้อยละ 96 

1.นายชาตรี 
2.นางเดือนเพ็ญ 
3.นายฐิติพงศ์    



 
 

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ งานส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรค (PPA) ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเขยีว จงัหวัดชยัภมูิ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 4 : การบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อม  
8.โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
GREEN&CLEAN Hospital 

จนท.รพ./รพ.สต. 25,000 บาท ต.ค.61- 
ก.ย.62 

1. ร้อยละของหนว่ยงานที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital   ร้อยละ 
100 

1.สถาพร 
2.นางเดือนเพ็ญ 
3.นางจันทิมา    

 

 

 

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ งานส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรค (PPA) ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเขยีว จงัหวัดชยัภมูิ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence) 
โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ (Primary Care Cluster)  

9.โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ จนท.รพ./อสม. 25,000 บาท ธ.ค.61- 
ก.ย.62 

1.ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 1.นายพีรยศ 
 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  

10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง(โรงเรียนเบาหวาน) 

จนท.รพ./รพ.สต. 
รพ.สต. 4 แห่ง 

100,000 บาท ธ.ค.61- 
ก.ย.62 

1.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ ≥ร้อยละ 40 
2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ≥ร้อยละ 50 

1.สสอ.ภูเขียว 
2.น.ส.ภัทราภรณ์  
3.นางเจนสุดา 

11.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
ควบคุมโรคติดตอ่ (วัณโรค) 

จนท.รพ./รพ.สต. 
/อสม./เรือนจ า/อปท. 

57,950 บาท ธ.ค.61- 
ก.ย.62 

1.ร้อยละความส าเร็จการรักษาผูป้่วยวณัโรคปอดรายใหม่ ≥ร้อยละ 50 
2.ร้อยละผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Confirmed RR-TB/MDR-TB) ได้รับการขึ้นทะเบียน ร้อย
ละ 100 
3.ร้อยละผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อรายใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนครบถ้วน ร้อยละ100 

1.สสอ.ภูเขียว 
2.นางเจนสุดา 

12.โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุล
ชีพ และการใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผล 

จนท.รพ./รพ.สต. 
 

20,000 บาท ธ.ค.61- 
ก.ย.62 

1.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอยา่งสมเหตุผล ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 ≥ร้อยละ 20 
2.อัตราการเกิดการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ≤1 ต่อพันวันนอน 
1.ร้อยละของ รพ.สต.ใช้ยาอย่างสมเหตผุล ร้อยละ 100 

1.นางพรพรหม (เภสัช) 
2.นางอภิษฎา (IC) 



 
 
13.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิต และจิตเวช 

จนท.รพ./รพ.สต. 
/อสม. 

27,125 บาท ธ.ค.61- 
ก.ย.62 

1.อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ ≤6.3 ต่อแสน 
2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าถึงบริการ  ≥ร้อยละ 55 
3.ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการ ≥ร้อยละ 70 
4.ร้อยละการคัดกรองและเฝ้าระวังกลุ่มเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย ≥ร้อยละ 60 

สสอ.ภูเขียว 
นางณฐพร ชัยพรมเขียว 

14 โครงการพัฒนาระบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยา
เสพติด 

เยาวชน 100,000 บาท ต.ค.61- 
ก.ย.62 

 1.สสอ.ภูเขียว 
2.นางวราภรณ์ 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  

15.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบการส่งต่อ/แผนอุบตัิเหตุ 

RTI ระดับอ าเภอ/
เครือข่าย 

47,400 บาท ต.ค.61- 
ก.ย.62 

 1.สสอ.ภูเขียว 
2.นายอะที (ER) 

 

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ งานส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรค (PPA) ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเขยีว จงัหวัดชยัภมูิ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence) (ต่อ)  
โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมกระเกยีรตแิละพื้นที่เฉพาะ  

16.โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot zone) 

อสม. 12,000 บาท ธ.ค.61- 
ก.ย.62 

  1.สสอ.ภูเขียว 
2.นายสถาพร 

แผนงานที่ 9 : อตุสาหกรรมทางการแพทย์    

17.โครงการเมืองสมุนไพร พัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิง
สุขภาพและการแพทย ์

ไม่ได้เป็นพื้นที่เป้าหมายด าเนินการ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ งานส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรค (PPA) ปีงบประมาณ 2562  

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเขยีว จงัหวัดชยัภมูิ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสขุภาพ  

19.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแห่งความสุข 

จนท.รพ.สต./สสอ. ใช้งบ 5 บาท ธ.ค.61- 
ก.ย.62 

   สสอ.ภูเขียว 
 

 

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ งานส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรค (PPA) ปีงบประมาณ 2562  

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเขยีว จงัหวัดชยัภมูิ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  

20.โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และ
บริหารความเส่ียง(ITA) 

 งบ สสจ.     สสอ.ภูเขียว 
 

21.โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ(PMQA/รพ.สต.
ติดดาว) 

รพ.สต. 50,000 บาท ธ.ค.61- 
ก.ย.62 

ร้อยละของ รพ.สต.  ที่ผ่านเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว สสอ.ภูเขียว 

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศด้านสขุภาพ  

22.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สุขภาพ 

จนท.รพ./รพ.สต. 
 

100,600 บาท ธ.ค.61- 
ก.ย.62 

1.ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภมูิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ ≥ ร้อยละ 60 
2.ร้อยละของของการประเมิน ข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 100 
 

สสอ.ภูเขียว 
นายปรเมษฐ 

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวจิัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ  

23.โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

จนท.รพ./รพ.สต. 
 

50,000 บาท พ.ค.62- 
ก.ย.62 

1.ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานตา่ง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ สสอ.ภูเขียว 
นายสถาพร 

      

รวมงบประมาณ แผนงานที่ 1-14  1,000,775    

 


