
แนวทางการตอบแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัดที่ 54 ปี 2563 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

 

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจ าปี 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

1 แผนงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและ
เด็กปฐมวัย
กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
1.พัฒนาระบบบริการ ANC คุณภาพ 1.หญิงต้ังครรภ์ได้รับ หญิงต้ังครรภ์ ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 นางสาวภิชาภัช
และการส่อต่อเข้าระบบโรงพยาบาล การฝากครรภ์คร้ังแรก จ านวน ถึง มนัสปัญญากุล

ผ่านช่องทางพิเศษ น้อยกวา่หรือเท่ากับ  800 คน กันยายน 2563 สสอ.เมืองราชบุรี

2.สนับสนุนให้ รพ.สต.ร่วมกับ อสม. 12 Wk (ร้อยละ 80)
ติดตามการฝากครรภ์ของหญิงต้ัง 2.หญิงต้ังครรภ์ฝาก  
ครรภ์ในพืน้ทีแ่ละติดตามเยี่ยมบ้าน ครรภ์ครบ 5 คร้ัง
หญิงหลังคลอดทุกคน ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 80)

3.ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการบริบาล 3.หญิงหลังคลอดได้รับ

หญิงหลังคลอดโดยศาสตร์การแพทย์ การดูแล 3 คร้ังตาม

แผนไทย เกณฑ์ (ร้อยละ 80)
4.สนับสนุนให้ทุกต าบลมีกิจกรรม 4.เด็ก 0 - 6 เดือน
การประชาสัมพันธก์ารเล้ียงลูกด้วย กินนมแม่อย่างเดียว

สถานการณ์ (Baseline) : อ าเภอเมืองราชบุรี มีหญิงหลังคลอดจ านวน 719 คน ฝากครรภ์คร้ังแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 78.44 ฝากครรภ์ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์ ร้อยละ 71.49

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณของ สสอ. เมอืงราชบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : ส่งเสริมมสุขภาพสตรีและเดก็ปฐมวัย
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : Prevention & Promotion Excellence         .….............................................................................................................................................................................................
.....................................สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวยั
.................................................................................................................................................................................................................................ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : เด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวยั ร้อยละ 85 , ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 60 

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 คร้ังตามเกณฑ์ ร้อยละ 73.63 ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ร้อยละ 80.07  เด็กแรกเกิด - ต่ ากวา่ 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 60.76
สถานการณ์เด็กปฐมวยั เด็กอายุ 9 , 18 ,30 และ 42 เดือน จ านวน 4,436 คน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 79.87 พบสงสัยล่าช้า จ านวน 900 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40 ได้รับการกระตุ้นและ
ส่งเสริมพัฒนาการภายใน 30 วนั ร้อยละ 85.11  เด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวยั ร้อยละ 94.91

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)



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

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

นมแม่และการฝากครรภ์ทุกทีฟ่รีทุกสิทธิ์ (ร้อยละ 60)

5.สนับสนุนและประสานความร่วมมือ
การเบิกยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กเพือ่จ่าย
ให้กับหญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด
6.ส่งเสริมให้ รพ.สต. เสริมสร้าง HL
แก่หญิงต้ังครรภ์ ครอบครัว ชุมชน
7.ก ากับติดตามการบันทึกข้อมูล
และสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั

เสนอผู้บริหารเดือนละ 2 คร้ัง
กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

1.สนับสนุนให้ รพ.สต.เฝ้าระวงัภาวะ 1.เด็กอายุ 9,18,30 เด็กอายุ 9,18,30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 นางสาวภิชาภัช

โภชนาการทุก 3 เดือน และ42เดือนได้รับ และ42เดือน ถึง มนัสปัญญากุล

2.สนับสนุนให้ รพ.สต.คัดกรองพัฒนา การคัดกรองพัฒนาการ จ านวน กันยายน 2563 สสอ.เมืองราชบุรี

การเด็ก 4 ช่วงอายุ (ร้อยละ 90) 4,436 คน

3.ประสานส่งต่อเด็กทีพ่บพัฒนาการ 2.การคัดกรองพบเด็ก

ล่าช้าจากชุมชนเข้าสู่ระบบโรงพยาบาล พัฒนาการสงสัยล่าช้า

4.สนับสนุนให้ รพ.สต.Mapping (ร้อยละ 20)

เด็กพัฒนาการล่าช้าทีต้่องติดตาม 3.เด็กทีพ่บพัฒนาการ

และส่งเสริมพัฒนาเด็กในพืน้ที่ สงสัยล่าช้าได้รับการ

5.ประสานความร่วมมือและก ากับ ติดตามกระตุ้นและ

การเบิกยาน้ าเสริมธาตุเหล็กเพือ่จ่าย ประเมินซ้ าภายใน30วนั

ให้กับเด็ก 6 เดือนถึง 5 ปีเพือ่ป้องกัน (ร้อยละ 90)
ภาวะโลหิตจาง 4.เด็ก 0 - 5 ปี
6.รณรงค์ส่ือสาร Health literacy ใน สูงดีสมส่วน(ร้อยละ 60)



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

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

โอกาสวนัเด็กแห่งชาติและวนัด่ืมนมโลก

7.ก ากับติดตามการบันทึกข้อมูล
และสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั

เสนอผู้บริหารเดือนละ 2 คร้ัง

โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรก

ของชีวิต อ าเภอเมืองราชบุรี ปี 2563

1.ประชุมชี้แจงนโยบายมหัศจรรย์ มีต าบลต้นแบบใน ต าบลสามเรือน ตุลาคม 2562 3,900 0 3,900 0 0 นางสาวภิชาภัช

1000 วนัแรกของชีวติแก่บุคลากร การด าเนินงาน ถึง PP มนัสปัญญากุล

สาธารณสุขในพืน้ทีทุ่กแห่ง มหัศจรรย์ 1000 วนั กันยายน 2563 สสอ.เมืองราชบุรี

2.สนับสนุนให้ รพ.สต.ต้นแบบ

ด าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วนัแรกของ

ชีวติในพืน้ทีแ่บบเชิงรุก

3.ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง เพือ่ก ากับ

ติดตามการด าเนินงานในพืน้ทีต้่นแบบ

4.สนับสนุนให้ รพ.สต.ต้นแบบน าเสนอ

กระบวนการด าเนินงานในระดับจังหวดั

5.สรุปผลการด าเนินงาน และรายงาน

ผู้บริหารและภาคีเครือข่ายในพืน้ที่

โครงการหนูน้อยฟันดีก่อนขึ้นประถม
นักเรียนชั้น
อนุบาล ๒

พ.ย.62-ม.ค.63 79,000.00       39,500.00   39,500.00   กลุ่มงานทันตกรรม

โครงการดูแลทันตสุขภาพเด็กพิการทาง
สมองและปัญญา

เด็กทีส่ถาน
คุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการ  
จังหวดัราชบุรี

เม.ย. - ม.ิย. 63 12,000.00       6,000.00     6,000.00      กลุ่มงานทันตกรรม



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

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวยัใน
คลีนิคเด็กดี

ผู้ปกครองและ
เด็กอายุ ต้ังแต่ 9 
เดือนถึง 3 ปี ทีม่า
รับวคัซีน  ใน 
คลินิกสุขภาพเด็ก
ดีในศูนย์สุขภาพ
ชุมชน และ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ระดับต าบลในเขต
อ าเภอเมือง

เม.ย. - ก.ย. 63 262,000.00     87,000.00   87,000.00    88,000.00    กลุ่มงานทันตกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน
ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในศูนย์เด็กเล็ก

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ๓๗ ศูนย์

เม.ย. - ก.ย. 63 62,200.00       20,700.00   20,700.00    20,800.00    กลุ่มงานทันตกรรม

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงมีครรภ์ 
และหญิงหลังคลอด

1. หญิงมีครรภ์
ทีม่า ANC คร้ัง
แรกทุกคนใน
สถานบริการ 
โรงพยาบาล
ราชบุรี 2. มารดา
หลังคลอดทุกคน
ทีม่าคลอดใน
สถานบริการก่อน
กลับบ้านทุกคน

พ.ค. - ก.ย. 63 224,400.00     112,200.00  112,200.00  กลุ่มงานทันตกรรม



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

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กปฐมวยั
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอเมืองราชบุรี ปี
 ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที1่ ด?านส?
งเสริมสุขภาพ ป?องกัน
โรคและคุ?มครองผู?
บริโภคเป?นเลิศ
(Promotion & 
Prevention 
Excellence)

จ านวน ๑๐๐ คน
	๑. ครู พีเ่ล้ียงเด็ก 
จ านวน 	๖๐ คน
	๒. เจ้าหน้าที ่รพ.
สต./เทศบาล/
ศสม./รพ.ค่าย
ภาณุรังษี จ านวน
 	๔๐ คน

ไตรมาส 2 : มกราคม - มีนาคม16,300.00       16,300.00   
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ปี 
2563

อย่างน้อยร้อยละ 70 
ของมารดาหลังคลอดที่
ได้รับการติดตามเยี่ยม
บ้าน สามารถเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว
เป็นเวลา 6 เดือน

หญิงหลังคลอด
จาก รพ.ราชบุรีที่
อาศัยในเขตอ าเภอ
เมืองและสมัคร
เข้าร่วมโครงการ
จ านวน20คน

ท าทุกเดือน 4,800.00        1,200.00     1,200.00     1,200.00      1,200.00     
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ..รณรงค์ป้องกันการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวยัรุ่น

1.วยัรุ่นและครอบครัวมี
ความเข้าใจและมี
ค่านิยมทีถู่กต้องเกี่ยวกับ
เร่ืองเพศ การป้องกัน
การต้ังครรภ์ และการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวยัรุ่น
2.ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการ
ให้ควาวมรู้เร่ืองการ
ป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธแ์ละการ
ป้องกันการต้ังครรภ์

วยัรู่นและเยาวชน
ในเขตพืน้ทีบ่ริการ

ไตรมาส 2 : มกราคม - มีนาคม11,000.00       11,000.00   
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน



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

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการครรภ์คุณภาพ ลูกแข็งแรง แม่
ปลอดภัย

-หญิงต้ังครรภ์ในพืน้ที่
เขตต าบลหน้าเมือง
ได้รับการฝากครรภ์ 
เมื่ออายุครรภ์ ก่อนหรือ
เท่ากับ 12 สัปดาห์ร้อย
ละ 60
 -หญิงต้ังครรภ์ในพืน้ที่
เขตต าบลหน้าเมือง
ได้รับบริการฝากครรภ์
คุณภาพ ครบ 5 คร้ัง
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 60
-มีการลงบันทึกข้อมูล
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทัน
ตามเวลาทีก่ าหนด

กลุ่มหญิงต้ังครรภ์
ในพืน้ทีต่ าบลหน้า
เมือง

ท าทุกเดือน 28,500.00       7,125.00     7,125.00     7,125.00      7,125.00     
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์และ
หญิงหลังคลอด ปี 2563

1.หญิงต้ังครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์คร้ังแรก
ก่อนหรือเท่ากับ 12 
สัปดาห์ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 60
2. หญิงต้ังครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์ครบ ๕
คร้ัง ตามเกณฑ์คุณภาพ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60
3. หญิงหลังคลอดได้รับ
การดูแล ๓คร้ังตาม
เกณฑ์ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 
65


หญิงต้ังครรภ์และ
หญิงหลังคลอด   
จ านวน 40  คน

ท าทุกเดือน 6,500.00        1,625.00     1,625.00     1,625.00      1,625.00     
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการประถมหก ใส่ใจปัญหาโรคเอดส์ 
ยาเสพติด และท้องไม่พร้อม ประจ าปี
การศึกษา 2563

เพือ่ให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 มี
พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องและเหมาะสม
กับวยั

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่
6 โรงเรียนเขต
ต าบลหน้าเมือง 
จ านวน 1,472 คน

ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กันยายน190,290.00     190,290.00  
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0 – 5  ปี

1.เด็กอายุ 0 – 5 ปี 
ได้รับวคัซีนครบตาม
เกณฑ์ ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ  90
2. เด็กอายุ 0 – 5 ปี มี
พัฒนาการสมวยัร้อยละ 
 
85

3.เด็กอายุ 0 – 5 ปี มี
ส่วนสูงระดับดีและ
รูปร่างสมส่วน ไม่น้อย
กวา่ร้อนละ  57

เด็ก 0 – 5 ปี 
จ านวน 50  คน

ท าทุกเดือน 8,000.00        2,000.00     2,000.00     2,000.00      2,000.00     
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

1 แผนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
การบริการอนามัยโรงเรียน
1.รวบรวมรายงานบริการอนามัย 1.ร้อยละเด็กวยัเรียน โรงเรียนเขต ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 นางสาวภิชาภัช

โรงเรียนปีการศึกษาละ 2 คร้ัง สูงดีสมส่วน อ าเภอเมือง ถึง มนัสปัญญากุล

2.วเิคราะห์ข้อมูลการตรวจสุขภาพ (ร้อยละ 68) ราชบุรี กันยายน 2563 สสอ.เมืองราชบุรี

นักเรียน 2.เด็กอ้วนและเร่ิมอ้วน จ านวน  69 แห่ง

3.ประสานงานทีมทันตกรรมโรงพยาบาล  (ไม่เกินร้อยละ 10)

ในการออกตรวจสุขภาพช่องปากแก่เด็ก 3.เด็กอ้วนและเร่ิมอ้วน

สถานการณ์ (Baseline) วยัเรียน : อ าเภอเมืองราชบุรี มีโรงเรียนในพืน้ทีท่ัง้หมด 69 แห่ง  มีนักเรียนทัง้หมด 32,238 คน (ชั้นอนุบาล 4,984 คน ชั้นประถมศึกษา 14,557 และชั้นมัธยมศึกษา 12,697 คน)

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณของ สสอ. เมอืงราชบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : ส่งเสริมสุขภาพกลุม่วัยเรียน
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : Prevention & Promotion Excellence     ......................................................................................................
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  :โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวยัเรียนและวยัรุ่น.........................................................................................................................................................
........................................................................ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง :   ร้อยละของเด็กวยัเรียน สูงดีสมส่วน ร้อยละ 68

โรงเรียนผ่านการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจ านวน 57 แห่ง (ระดับทอง 55 แห่ง และระดับเงิน 2 แห่ง) ด้านโภชนาการเด็กนักเรียนมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 67.51
รูปร่างอ้วนและเร่ิมอ้วน ร้อยละ 16.01 ผอม ร้อยละ 10.52 เต้ีย ร้อยละ 7.40 ผลการติดตามน้ าหนักเด็กกลุ่มอ้วนและเร่ิมอ้วน พบวา่มีน้ าหนักลดลง ร้อยละ 20.14 โดยเด็กรูปร่างเร่ิมอ้วนและอ้วนทุกคน
จะได้รับการคัดกรอง obesity sign ผลพบวา่ เด็กทีม่ีอาการเส่ียงต่อการเกิดโรคเร้ือรัง ร้อยละ 2.29 ได้รับการส่งต่อร้อยละ 100  การวดัสายตาเด็กนักเรียน พบวา่ มีเด็กนักเรียนทีม่ีปัญหาด้านสายตา
และได้รับการส่งต่อ จ านวน 95 ราย เข้ารับการตรวจรักษาตามแพทย์นัดจ านวน 50 คน ได้รับการตัดแวน่จ านวน 29 คน  ด้านการให้บริการตรวจสภาวะทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีที ่1 และ 6
พบวา่มีเด็กทีไ่ด้รับการเคลือบหลุมร่องฟันจ านวน 3635 คน รับบริการขูดฟินปูนจ านวน 10 คน รับบริการอุดฟัน 240 คน  และรับบริการถอนฟัน 3 คน

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

สถานการณ์ (Baseline) วยัรุ่น : อ าเภอเมืองราชบุรี มีประชากรกลุ่มวยัรุ่นอายุ 10 - 14 ปี จ านวน 9,842 คน  (ร้อยละ 6.01) อายุ 15 - 19 ปี จ านวน 10,114 คน (ร้อยละ 6.17) มีอัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 10 - 14 ปี อัตรา 0.61 ต่อพันประชากร อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี อัตรา 17.22 ต่อพันประชากร  หญิงคลอดอายุน้อยกวา่ 20 ปี ร้อยละ 6.61  ร้อยละของการต้ังครรภ์ซ้ า
ในหญิงอายุน้อยกวา่ 20 ปี  ร้อยละ 18.62  ด้านการคุมก าเนิดในแม่หลังคลอดทีอ่ายุต่ ากวา่ 20 ปี พบวา่คุมก าเนิด ร้อยละ 82 (วธิกีึ่งถาวร ร้อยละ 54.15 และวธิชีั่วคราว ร้อยละ 27.8)
ด้านโภชนาการ พบวา่วยัรุ่นอายุ 15 - 19 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 61.44  ทารกคลอดมีชีพในหญิงอายุน้อยกวา่ 20 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM ทัง้ส้ิน 368 คน พัฒนาการสมวยั 
ร้อยละ 71.62  จ านวนเด็กทีพ่บพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 28.37 ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการพบพัฒนาการสมวยัภายใน 30 วนั พบวา่พัฒนาการสมวยั ร้อยละ 91.89

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่



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

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

นักเรียนทุกโรงเรียนพร้อมสรุปผล ได้รับการจัดการน้ าหนัก

การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ร้อยละ 100)
4.สนับสนุนให้ รพ.สต.ทุกแห่งร่วมกับ 4.ร้อยละเด็กนักเรียน

โรงเรียนในการจัดกิจกรรมออกก าลังกาย ป.1-ป.6 ทีม่ีภาวะอ้วน

เพือ่ลดน้ าหนักและเพิม่ความสูงเด็กอ้วน และเร่ิมอ้วนมีน้ าหนัก

และเร่ิมอ้วน ลดลงหรือสัดส่วนที่
การส่งเสริมโภชนาการนักเรียน เปล่ียนไปดีขึ้น

5.การติดตาม ประเมิน และควบคุม (ร้อยละ 20)

คุณภาพอาหารกลางวนัในโรงเรียน 4.เด็กนักเรียนทีม่ีปัญหา

การพัฒนาระบบการติดตามและส่งต่อ ด้านสายตาและการ

6.ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กกลุ่มเส่ียงทีม่ี ได้ยินได้รับการส่งต่อ

Obesity Sign 3-4 อาการทีเ่ข้าระบบ (ร้อยละ 100)

ส่งต่อควบคู่กับการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในคลินิก DPAC
7.พัฒนาแนวทางระบบการส่งต่อและ

แก้ไขปัญหาเด็กวยัเรียนด้านสายตา

และการได้ยิน

การป้องกันภาวะโลหิตจาง

8.ประสานความร่วมมือในการเบิกจ่าย

ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กให้หน่วยบริการ

สาธารณสุขในการจ่ายให้นักเรียน

ชั้น ป.1 - ม.3 ในพืน้ทีสั่ปดาห์ละ 1 คร้ัง

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ



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

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

9.ขับเคล่ือนให้โรงเรียนทุกแห่งมี

การด าเนินงานและรักษามาตรฐาน

ตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

10.ก ากับติดตามการบันทึกข้อมูล
โภชนาการเด็กวยัเรียน

โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน

สูงดีสมส่วน ประจ าปีงบประมาณ 2563

1.แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ 1.มีทีมก ากับติดตาม โรงเรียนเขต มกราคม 2563 40,300 บาท 0 24,700 0 15600 นางสาวภิชาภัช

ประเมินคุณภาพอาหารกลางวนัใน คุณภาพอาหารกลางวนั อ าเภอเมือง ถึง PP มนัสปัญญากุล

โรงเรียน ในทุกต าบล ราชบุรี กันยายน 2563 สสอ.เมืองราชบุรี

2.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 2.ร้อยละ 80 ของ จ านวน  69 แห่ง

คณะกรรมการติดตามและประเมิน โรงเรียนมีการจัดอาหาร

คุณภาพอาหารกลางวนัในโรงเรียน กลางวนัให้นักเรียน

3.ทีมคณะกรรมการระดับต าบล ถูกต้องตามหลัก

วางแผนและออกติดตามประเมิน โภชนาการ

คุณภาพอาหารกลางวนัในโรงเรียน 3.ร้อยละ 80 ของ

4.ประชุมคณะกรรมการเพือ่สรุปผล โรงอาหารในโรงเรียน

การติดตามและประเมินคุณภาพ ผ่านเกณฑ์สุขาภิบาล

อาหารกลางวนั อาหาร

2 แผนงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

1.วเิคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ 1.อัตราการคลอดมีชีพ หน่วยบริการ ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 นางสาวภิชาภัช



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

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอดทีอ่ายุ ในหญิงอายุ 10 – 14 ปี สาธารณสุข ถึง มนัสปัญญากุล

ต่ ากวา่ 20 ปี เดือนละ 1 คร้ัง (ไม่เกิน 1.2 ต่อพัน จ านวน 25 แห่ง กันยายน 2563 สสอ.เมืองราชบุรี

2.สนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุข ประชากร)

ทุกแห่งมีการด าเนินการตาม พรบ.การ 2.อัตราการคลอดมีชีพ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ ในหญิงอายุ 15 – 19 ปี

ในวยัรุ่น (ไม่เกิน 38 ต่อพัน
3.ส่งเสริมให้ รพ.สต.ทุกแห่งมีการเปิด ประชากร)
ให้บริการคลินิกเพือ่นใจวยัรุ่นและ 3.ร้อยละการต้ังครรภ์

ประชาสัมพันธค์ลินิกใน 3 setting ซ้ าในหญิงอายุน้อยกวา่

ได้แก่  ชุมชน โรงเรียน และโรงงาน 20 ปี (ไม่เกิน 14.5)

4.พัฒนาระบบการส่งต่อช่องทางพิเศษ

ส าหรับเยาวชนกลุ่มเส่ียงจากโรงเรียน
/ รพ.สต. สู่คลินิก Youth Friendly

Health Service  ในโรงพยาบาล

5.สนับสนุนให้ รพ.สต.จัดกิจกรรม

เพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะ

ด้านการป้องกันการต้ังครรภ์ในวยัรุ่น

ใน setting ต่างๆ เช่น กศน. โรงเรียน

โรงงาน หรือชมรม TO BE NUMBER

ONE ในพืน้ที่

6.พัฒนามาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์

อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์
7.ประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพือ่

คืนข้อมูลทะเบียนหญิงต้ังครรภ์



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

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

ทีอ่ายุต่ ากวา่ 20 ปี ทีม่ารับบริการ

ฝากครรภ์ที ่รพ.ราชบุรี เพือ่ให้ รพ.สต.
ติดตามเยี่ยมบ้านและส่งเสริมการ
   กลุ่มแม่วยัรุ่น เน้นการฝังยาคุมก าเนิดคุมก าเนิดกึ่งถาวรในกลุ่มแม่วยัรุ่น

 โครงการเครือข่ายโรงเรียนอ่อนหวาน
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่
4 จ านวน 400 คน

ก.ค. - ส.ค. 63 59,000.00       59,000.00    กลุ่มงานทันตกรรม

โครงการยุวฑูตอ่อนหวาน

ตัวแทนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปีที ่1, 2, 3, 5 
และ 6  จ านวน 
100 คน

กรกฎาคม - สิงหาคม 256319,450.00       19,450.00    กลุ่มงานทันตกรรม



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

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวยัเรียน

1. เด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปีที ่1 - 6 จ านวน
 6,400 คน (ร้อย
ละ 50) ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปากและลงบันทึก
ในฐานข้อมูล 2. 
เด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่
1 -6อ าเภอเมือง
ราชบุรีจ านวน 
6,400 คน (ร้อย
ละ 50 ของผู้ที่
ต้องได้รับการ
บริการ) ได้รับ
บริการเคลือบ
หลุมร่องฟัน 3. 
โรงเรียน
ประถมศึกษา 52 
แห่ง (รวม
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ราชบุรี) จัด
กิจกรรมแปรงฟัน

ม.ิย. 63 - พ.ค. 64 515,700.00     515,700.00  กลุ่มงานทันตกรรม



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

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

โครงการ  การป้องกันการต้ังครรภ์ในวยัรุ่น.

วยัรุ่นและเยาวชน มี
ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาและทักษะทีไ่ด้รับ
การอบรม ร้อยละ 80
วยัรุ่นและเยาวชนได้รับ
การส่งเสริมความรุ้และ
ฝึกทักษะในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์

นักเรียน นักศึกษา
 จากสถาบัน
อาชีวศึกษา 
สถาบันละ 50 คน
  จ านวน 3 
สถาบัน 

ไตรมาส 3 : เมษายน - มิถุนายน51,900.00       51,900.00    
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

โครงการอบรมและยกระดับโรงเรียน
ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม            
   2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจหลักสุข
บัญญัติแห่งชาติ 10 
ประการ

กลุ่มนักเรียนใน
พืน้ทีเ่ขตต าบล
หน้าเมืองจ านวน 
1 โรงเรียน

ไตรมาส 3 : เมษายน - มิถุนายน6,750.00        6,750.00      กลุ่มงานสุขศึกษา

โครงการรณรงค์ป้องกันการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวยัรุ่น  (STOP TEEN MOM )
ต าบลหน้าเมือง ประจ าปีการศึกษา 2563

นักเรียนมีความรู้เพิม่ขึ้น
ภายหลังฝึกอบรม คิด
เป็นร้อยละ 80

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่2
 มีพฤติกรรมทาง
เพศเหมาะสมกับวยั

ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กันยายน286,410.00     286,410.00  
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โรงเรียนต้นแบบสูงดี สมส่วน ประจ าปี 
2563

เด็กอ้วนทีเ่ข้าร่วม
โครงการน้ าหนักลดลง 
และมีความสูงเฉล่ียเพิม่ขึ้น

เพือ่ลดภาวะโรค
อ้วนในเด็กวยัเรียน

ไตรมาส 3 : เมษายน - มิถุนายน85,100.00       85,100.00    
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
อนามัยวยัเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563

1.มีระบบรายงานและ
สอบสวนโรคระบาดใน
โรงเรียน
2.มีการคัดกรอง
สุขภาพจิตในโรงเรียน
3.ครูประจ าชั้นสามารถ
ตรวจสุขภาพนักเรียน
ด้านกายภาพและลง
บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง
4.มีระบบการดูแล
สุขภาพนักเรียนทีม่ีภาวะ
ทุพโภชนาการ (อ้วน, 
ผอม, เต้ีย)

ครูประจ าชั้น ครู
อนามัยโรงเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัด
กรองภาวะ
สุขภาพของเด็กวยั
เรียนทัง้ทาง
ร่างกาย จิตใจ
เบือ้งต้น

ไตรมาส 3 : เมษายน - มิถุนายน94,275.00       94,275.00    
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการ วยัเรียน วยัใส รักอย่างไรไม่ให้
เส่ียงปี 2563

1.หลังการอบรมนักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจเร่ือง
เพศศึกษาถูกต้อง ระดับดี
 ร้อยละ ๘๐
2.หลังการอบรมนักเรียน
เห็นคุณค่าของตนเอง
มากขึ้น ร้อยละ 80

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 
 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
ราชบุรี  จ านวน 
600  คน(แบ่งเป็น
 3 รุ่นๆละ 200  
คน)


ไตรมาส 3 : เมษายน - มิถุนายน134,325.00     134,325.00  
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

โครงการเด็กเบญจมฯยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพปี
 2563

- นักเรียนทีผ่่านการ
อบรมโครงการแล้วมี
ความรู้ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพเพิม่ขึ้นร้อยละ 80
- นักเรียนทีผ่่านการเข้า
ร่วมโครงการมีภาวะ
โภชนาการสูงดีสมส่วน 
มากกวา่ร้อยละ10

นักเรียนโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
ราชบุรีทีม่ีภาวะ
ทุพโภชนาการ 
จ านวน 100 คน

ไตรมาส 3 : เมษายน - มิถุนายน27,475.00       27,475.00    
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

แผนส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน
1 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย

อ าเภอเมืองราชบุรี ปี 2563

1.ส่งเสริมให้ต าบลมีชมรมการออกก าลัง 1.ประชาชนวยัท างาน 1.พืน้ที ่22 ต าบล ตุลาคม 2562 43,200 บาท 0 0 นางสาวภิชาภัช

กายในทุกพืน้ที ่และมีกิจกรรมอย่าง อายุ 30 - 44 ปี มีค่า ในเขตอ าเภอ ถึง PP มนัสปัญญากุล

ต่อเนื่อง ดัชนีมวลกายปกติ เมืองราชบุรี กันยายน 2563 สสอ.เมืองราชบุรี

2.แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกชมรม (ร้อยละ 60) 2.คณะกรรมการ

ออกก าลังกายดีเด่นระดับอ าเภอ 2.ร้อยละต าบลทีม่ี จ านวน ๑๐ คน

3.คณะกรรมการวางแผนและออก ชมรมออกก าลังกาย 3.ผู้เข้าร่วม
ติดตาม ประเมินผล และเยี่ยมเสริมพลัง (ร้อยละ 80) กิจกรรมมหกรรม

ชมรมออกก าลังกายในแต่ละพืน้ที่ จ านวน 200 คน

เพือ่คัดเลือกต าบลต้นแบบทีม่ีกิจกรรม

การส่งเสริมสุขภาพ " การออกก าลังกาย

ดีเด่นระดับอ าเภอ"
4.ประชุมคณะกรรมการเพือ่สรุปผล
การคัดเลือก

สถานการณ์ (Baseline) :  อ าเภอเมืองราชบุรี มีประชากรทัง้ส้ิน 163,852 คน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวยัท างาน คืออายุ 20 - 59 ปี (ร้อยละ 31) พบวา่วยัท างานอายุ 30-44 ปี 

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณของ สสอ. เมอืงราชบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : ส่งเสริมสุขภาพกลุม่วัยท างาน
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : Prevention & Promotion Excellence         .….......................................................................................................................................................................................................
...........................สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  :โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวยัท างาน..............................................................................................................................................................................
...................................................ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง :  ประชาชนวยัท างานอายุ 30 - 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 60

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

43,200 บาท

มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 53.18 มีผู้ปุวยโรคเบาหวาน จ านวน 13,033 คน ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 28,729 คน ประชากรได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 90.32
ผลพบวา่ มีกลุ่มปกติ ร้อยละ 83.50 กลุ่มเส่ียง ร้อยละ 14.14 กลุ่มสงสัยปุวย ร้อยละ 2.27 และการคัดกรองโรคเบาหวาน ประชากรได้รับการคัดกรอง ร้อยละ 90.81 กลุ่มปกติร้อยละ 92.93
กลุ่มเส่ียง 6.50 และกลุ่มสงสัยปุวย 0.39

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน(ระบุ
พ้ืนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)



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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน(ระบุ
พ้ืนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

5.จัดมหกรรมออกก าลังกาย

อ าเภอเมืองราชบุรี ปี 2563

เพือ่สร้างกระแสการออกก าลังกาย

และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

ให้กับต าบลทีม่ีกิจกรรมการส่งเสริม

สุขภาพ "การออกก าลังกายดีเด่น
 ระดับอ าเภอ"

6.เผยแพร่ส่ือการออกก าลังกายแก่ชุมชน

เพือ่เสริมสร้าง Health Literacy

2 แผนการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

เมืองราชบุรี ประจ าปี 2563

1.ถ่ายทอดนโยบายและประชาสัมพันธ์ 1.ร้อยละของบุคลากร บุคลากรในสังกัด ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 นางสาวภิชาภัช

โครงการให้บุคลากรในสังกัดทราบ ได้รับการตรวจสุขภาพ จ านวน 140 คน ถึง มนัสปัญญากุล
2.ส ารวจสถานะการตรวจสุขภาพของ ประจ าปี (ร้อยละ 100) มิถุนายน 2563 สสอ.เมืองราชบุรี

บุคลากรในสังกัด
3.ประสานงานและวางแผนการตรวจ
สุขภาพกับโรงพยาบาลทีเ่กี่ยวข้อง
4.เจ้าหน้าทีทุ่กคนเข้ารับการตรวจ

สุขภาพ

5.ประเมินผลการตรวจสุขภาพประจ าปี



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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน(ระบุ
พ้ืนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

พัมนาระบบบรืการทุติยภูมิและตติยภูมิให้มี
คุณภาพสูง
มุ่งให้ผู้ปุวยโรคส าคัญและพบมากได้รับ
บริการตามมาตรฐานวชิาชีพ
และสามารถดูแลตนเองได้
กิจกรรมที่1
จัดคลินิกพิเศษเพือ่ให้ความรู้ การดูแล
ตนเองและการออกก าลังกายด้วยวธิทีาง
กายภาพบ าบัด(โครงการนี้เคยอนุมัติเมื่อ
2562 แต่ไม่ได้เบิกเนื่องจากพืน้ทีห่้องยัง
ไม่ได้ปรับปรุง)
กิจกรรมที่2 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ปุวย
กลุ่ม intermediate care
ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่3
พัฒนาการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ปุวยCOPD

1.ให้ความรู้และฝึกฝน
ทักษะในการดูแลตนเอง
ด้วยวธิทีางกายภาพบ าบัด
2.เพิม่ประสิทธภิาพการ
รักษาให้มากขึ้นและลด
ระยะเวลาทีผู้่ปุวยต้องมา
โรงพยาบาล
3.เพิม่ทักษะแก่ผู้ดูแล
ผู้ปุวยให้สามารถช่วย
ฟืน้ฟูผู้ปุวยได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
และลดการบาดเจ็บของ
ผู้ดูแลทีเ่กิดจากการ
เคล่ือนย้ายผิดวธิี

ผู้ปุวย3กลุ่มคือ
1.กลุ่มผู้สูงอายุ
2.กลุ่มวยัท างาน
3.กลุ่มญาติและผู้ดูแล
ผู้ปุวยโรคทางระบบ
ประสาท

มีนาคม63-
กันยายน63
(อาจเร็วหรือช้า
กวา่นี้
เพราะต้องรอ
การปรับพืน้ที่
ห้อง
ซ่ึงคาดการณ์วา่
จะเสร็จมค.63

10,000.00       2,500.00     2,500.00     2,500.00      2,500.00     กายภาพบ าบัด

โครงการปูองกันโรคหลอดเลือดสมองแตก
(Intracerebral hemorrhage)

เพือ่ให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนัก
ในการลดความเส่ียงต่อ
การเกิด
โรคหลอดเลือดสมองแตก
ในบุคลากรรพ.ราชบุรี 
บุคลากรเครือข่ายและ
ประชาชนทัว่ไป

บุคลากรในรพ.ราชบุรี 
บุคลากรเครือข่าย
ประชาชนทัว่ไป 
จ านวน 120 คน

1 ปี จัดกิจกรรม
 3 กิจกรรม

49,600.00       12,400.00   12,400.00   12,400.00    12,400.00    
นพ.ประดิษฐ์ 
ไชยบุตร



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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน(ระบุ
พ้ืนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

โครงการอบรม อสม.รักฟัน

เจ้าหน้าที ่รพ.สต. และ
 ตัวแทน อสม. ที่
รับผิดชอบงานทันต
สาธารณสุขในเขต
อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวดัราชบุรี จ านวน 
200 คน

ส.ค.-63 40,000.00       40,000.00    กลุ่มงานทันตกรรม

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเจ้าหน้าที ่
โรงพยาบาลราชบุรี

เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาล
ราชบุรี และเจ้าหน้าที ่
รพ.สต. อ าเภอเมือง 
จ านวน 2,000 คน

ก.ค. 63 - ม.ีค. 
64

96,000.00       96,000.00    กลุ่มงานทันตกรรม

โครงการรวมพลังอุดฟันและขูดหินปูน

ให้บริการผู้ปุวยอุดฟัน
และขุดหินปูนจ านวน 
๑๗๐ คนต่อวนัรณรงค์ 
จ านวน ๖ วนั รวม 
๑,๐๒๐ คน

พ.ย.62 - ก.ย. 
63

36,000.00       9,000.00     9,000.00     9,000.00      9,000.00     กลุ่มงานทันตกรรม

โครงการอบรมแกนน าสุขภาพด้านการ
ออกกก าลังกาย ปี 2563

ตัวที่11.อัตราผู้ปุวย
เบาหวานรายใหม่จาก
กลุ่มเส่ียงเบาหวานและ
อัตรากลุ่มสงสัยปุวยด้วย
โรคความดันโลหิตสูง

แกนน าหมู่บ้านทีส่มัคร
ใจเข้าร่วมโครงการ
จ านวน140คน

ไตรมาส 2 : 
มกราคม - 
มีนาคม

37,700.00       37,700.00   
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน(ระบุ
พ้ืนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

โครงการบริการอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและส่งเสริม ปูองกัน เฝูาระวงัโรค
จากการท างานบุคลากรโรงพยาบาลราชบุรี
 2563

1. อัตราตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 	100 %
2.อัตราบุคลากรใหม่กลุ่ม
เส่ียงสัมผัสสารคัดหล่ังรับ
วคัซีน Engerix B		
3.อัตราบุคลากรกลุ่มเส่ียง
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ตามปัจจัยเส่ียง		 >80%
8.1.4  ผ่านการประเมิน
ความเส่ียงจากการ
ท างานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลจากส านักโรค	
    จากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดล้อม 
(ฉ.ปรับปรุง 2560) 
ระดับดีขึ้นไป
8.1.5 อัตราความถี่การ
บาดเจ็บของบุคลากรที่
เกี่ยวเนื่องจากการ
ท างานลดลงเมื่อเทียบ
จาก 	    ปี 2562

8.1.1  อัตราตรวจ
สุขภาพประจ าปี 						100 %
8.1.2  อัตราบุคลากร
ใหม่กลุ่มเส่ียงสัมผัส
สารคัดหล่ังรับวคัซีน 
EngerixB		100
 %
8.1.3  อัตราบุคลากร
กลุ่มเส่ียงได้รับการ
ตรวจสุขภาพตามปัจจัย
เส่ียง		>80%
8.1.4  ผ่านการ
ประเมินความเส่ียงจาก
การท างานของบุคลากร
ในโรงพยาบาลจาก
ส านักโรค	    จากการ
ประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม (ฉ.ปรับปรุง
 2560) ระดับดีขึ้นไป
8.1.5 อัตราความถี่การ
บาดเจ็บของบุคลากรที่
เกี่ยวเนื่องจากการ
ท างานลดลงเมื่อเทียบ
จาก 	    ปี 2562

ไตรมาส 1 : 
ตุลาคม - 
ธนัวาคม

334,125.00     334,125.00  
กลุ่มงานอาชีวเวช
กรรม



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

แผนงานส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ

กิจกรรมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

1.สนับสนุนให้ รพ.สต.คัดกรองสุขภาพ 1.ผู้สูงอายุได้รับการ ผู้สูงอายุ ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 นางสาวภิชาภัช

ผู้สูงอายุ 11 กลุ่มโรค ดังนี้ คัดกรองสุขภาพ อ าเภอเมือง ถึง มนัสปัญญากุล

HT , DM , CVD , สุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 90) ราชบุรี มีนาคม 2563 สสอ.เมืองราชบุรี

สมองเส่ือม , ซึมเศร้า ,ข้อเข่าเส่ือม , ADL , จ านวน

ภาวะหกล้ม , BMI และคัดกรองสายตา 33,064 คน

2.ก ากับติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบ

ไตรมาสที ่1 ติดตามสัปดาห์ละ 1 คร้ัง
ไตรมาสที ่ 2 ติดตามเดือนละ 2 คร้ัง

ไตรมาสที ่3 ติดตามเดือนละ 1 คร้ัง

ซ่ึงอ าเภอเมืองราชบุรีมีจ านวนต าบลทัง้หมด   22  ต าบล จ านวน อปท.  22  แห่ง  จ านวนอปท.ที ่MOU 11 แห่ง  จ านวน รพ.สต.  26 แห่ง  รพ.สต.ในพืน้ที ่ MOU  14 แห่ง

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณของ สสอ. เมอืงราชบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : ส่งเสริมสุขภาพกลุม่วัยผู้สูงอายุ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : Prevention & Promotion Excellence         .…...............................................................................................................................................................................................
...................................สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  :โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวยัผู้สูงอาย.ุ...................................................................................................................................................................
.............................................................ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง :  ต าบลทีม่ีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ต าบล LTC ร้อยละ 80
สถานการณ์ (Baseline) : อ าเภอเมืองราชบุรี มีประชากรกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 33,064 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทัง้หมด  มีกิจกรรมการคัดกรองผู้สูงอายุ 11 โรค (HT , DM , CVD ,
 สุขภาพช่องปาก สมองเส่ือม , ซึมเศร้า ,ข้อเข่าเส่ือม , ภาวะหกล้ม , BMI และคัดกรองสายตา) ร้อยละ 86.64 มีกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุตามการประเมินความสามารถในการใช้ชีวติประจ าวนัของ
ผู้สูงอายุ ( ADL ) ดังนี้
1.กลุ่มติดสังคม (ร้อยละ 97.16)  มีกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 26 ชมรม ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ จ านวน 17 แห่ง (ร้อยละ 65.38)
2.กลุ่มติดบ้าน (ร้อยละ 2.22) กิจกรรมเยี่ยมบ้านโดยสหวชิาชีพผ่านระบบหมอครอบครัวและระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง (Long Term Care)
3.กลุ่มติดเตียง (ร้อยละ 0.62) กิจกรรมเยี่ยมบ้านโดยสหวชิาชีพผ่านระบบหมอครอบครัวและระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง (Long Term Care)

โดยมีการประเมินต าบลทีม่ีระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง (Long Term Care)  พบวา่มีต าบลทีผ่่านเกณฑ์ จ านวน 14 ต าบล (ร้อยละ 68.63)

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

3.ประสานส่งต่อผู้สูงอายุทีพ่บปัญหา

สุขภาพจากการคัดกรองเข้าสู่ระบบ
โรงพยาบาลผ่านช่องทางพิเศษ
กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม

4.ส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุทุกแห่ง 2.ชมรมผู้สูงอายุผ่าน ชมรมผู้สูงอายุ เมษายน 2563 0 0 0 0 0 นางสาวภิชาภัช

มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ เกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุ อ าเภอเมือง ถึง มนัสปัญญากุล
ผ่านเกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุ คุณภาพ (ร้อยละ 70) ราชบุรี มิถุนายน 2563 สสอ.เมืองราชบุรี

คุณภาพ จ านวน 23 ชมรม

5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโรงเรียน

ผู้สูงอายุในพืน้ทีเ่พิม่ขึ้นจากปี 2562
กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน
และติดเตียงผ่านระบบการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ
ทีม่ีภาวะพ่ึงพิง (Long Term Care)

6.ขับเคล่ือนการด าเนินงาน LTC อย่าง 3.ต าบลทีม่ีระบบการ ต าบลทัง้หมด เมษายน 2563 0 0 0 0 0 นางสาวภิชาภัช

ต่อเนื่องและสนับสนุนให้ อปท.เข้าร่วม ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อ าเภอเมือง ถึง มนัสปัญญากุล

กองทุน LTC เพิม่ขึ้น ด้านสาธารณสุขผ่าน ราชบุรี กันยายน 2563 สสอ.เมืองราชบุรี

7.ขับเคล่ือนการด าเนินงานต าบล LTC เกณฑ์ต าบล LTC จ านวน

ให้ผ่านเกณฑ์ 7 องค์ประกอบ (ร้อยละ 70) 22 ต าบล

8.สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม

Care Manager ให้ครบทุกต าบล
และอบรมเพิม่เติมกรณี CM ในพืน้ที่
มีการลาออกและโยกย้าย
9.ประสาน รพ.ราชบุรีในการจัด



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

กิจกรรมพัฒนาทักษะและฟืน้ฟู CG

10.ก ากับติดตามการเขียน Care Plan 4.ต าบลทีม่ีกองทุน LTC ต าบลทีม่ี อปท. ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 นางสาวภิชาภัช

การพิจารณา Care Plan, การโอนเงินค่า มีการโอนเงินในการจัด เข้าร่วมกองทุน ถึง มนัสปัญญากุล

ค่าจัดบริการและการใช้เงินส าหรับ บริการส าหรับผู้สูงอายุ LTC กันยายน 2563 สสอ.เมืองราชบุรี

จัดบริการผู้สูงอายุพึง่พิง ทีม่ีภาวะพึง่พิง จ านวน
11.ประสานส่งต่อ/ดูแลผู้สูงอายุ (ร้อยละ 100) 11 ต าบล
ติดเตียงโดยสหวชิาชีพผ่านทีมหมอ
ครอบครัว
12.สนับสนุนให้ รพ.สต.จัดต้ังศูนย์
Day Care ในพืน้ที ่อย่างน้อย 1 แห่ง
13.สรุปผลการด าเนินงานการดูแล
ผู้สูงอายุต่อผู้บริหารและภาคีเครือข่าย
โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
อ าเภอเมืองราชบุรี ปี 2563
1.สนับสนุนให้ รพ.สต.ทุกแห่งด าเนิน 1.พระสงฆ์ได้รับการ วดัในพืน้ที่ ตุลาคม 2562 27,000 0 27,000 0 0 นางสาวภิชาภัช

การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ตรวจสุขภาพ อ าเภอเมือง ถึง PP มนัสปัญญากุล

ไตรมาสละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 90) ราชบุรี มิถุนายน 2563 สสอ.เมืองราชบุรี

2.ส่งเสริมให้วดัในพืน้ทีผ่่านเกณฑ์ 2.วดัมีการติดป้าย จ านวน

วดัส่งเสริมสุขภาพ อย่างน้อย 1 แห่ง ประชาสัมพันธร์ณรงค์ 75 แห่ง

3.จัดท าป้ายประชาสัมพันธร์ณรงค์ (ร้อยละ 100)

"ใส่บาตร อย่างใส่ใจ" ติดต้ังทีว่ดัทุกแห่ง 3.ต าบลมีกิจกรรม

4.ชี้แจง รพ.สต.ทุกแห่งให้มีกิจกรรม รณรงค์ "ถวายอาหาร
เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน สุขภาพ" ลดหวาน มัน

ในการถวายอาหารสุขภาพ "ลดหวาน เค็ม แก่พระสงฆ์

มันเค็ม"แก่พระสงฆ์ ผ่านช่องทางต่างๆ (ร้อยละ 100)



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ในพืน้ที่
5.สนับสนุนส่ือประชาสัมพันธใ์ห้ อปท.

และชุมชน

5.สรุปและประเมินผลโครงการ

โครงการทันตสุขศึกษาแก่ผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยติดเตียง

อบรมผู้สูงอายุใน
ชมรมผู้สูงอายุ 
และตรวจเยี่ยม
ผู้ป่วยติดเตียง

ม.ค. - พ.ค. 63 59,650.00       29,825.00   29,825.00    กลุ่มงานทันตกรรม

โครงการพัฒนาฟืน้ฟูศักยภาพผู้ดูแล
ผู้สูงอาย(ุCare Giver)

ร้อยละต าบลทีม่ีระบบ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวผ่าน
เกณฑ์

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
(Care Giver)
วทิยากรและผู้จัด 
จ านวน 50 คน

ไตรมาส 3 : 
เมษายน - 
มิถุนายน

88,600.00       88,600.00    
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนเขต
 3 เทศบาลเมืองราชบุรี ปี 2563

ผู้สูงอายุชุมชนเขต 3  
เทศบาลเมืองราชบุรี
ได้รับการคัดกรองสุขภาพ
  10  ด้าน 
ร้อยละ 80

ผู้สูงอายุในชุมชน 
 จ านวน 1,813  
คน

ท าทุกเดือน 3,000.00        750.00       750.00       750.00        750.00        
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชนเขต 3 เทศบาลเมืองราชบุรี

ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมี
ความรู้เฉล่ียร้อยละ 80

ผู้ดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชนจ านวน 15 
 คน

ท าทุกเดือน 23,400.00       5,850.00     5,850.00     5,850.00      5,850.00     
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



ตอบตวัชีว้ดั PA/ KPI  กระทรวง : ตวัที ่
สถานการณ์ (Baseline) อ าเภอเมืองราชบุรีมีรายงานผู้ป่วยไขเ้ลือดออกสะสม (รง.506) จ านวน 181 ราย อตัราป่วย 90.04 ต่อประชากรแสนคน  อนัดับที ่9 ของจงัหวัดราชบุรี ซ่ีงมีผู้ป่วย
สะสมสูงกว่าค่าเป้าหมาย ปี 2561  พบหมูบ่้านทีม่ีผู้ป่วย Second Generation ต าบลดอนตะโก หมูท่ี ่9 จ านวน 5 ราย  และต าบลพิกลุทอง หมูท่ี ่3 จ านวน  5 ราย  ยงัไม่เป็น G2
และพบผู้ป่วยโรคชคุินกนุยาหรือโรคปวยขอ้ยงุลาย 15 ต าบล มีผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อชคุินกนุยา 114 ราย มีผลยนืยนั  43 ราย ต าบลทีม่ีการระบาดสูงสุด ต าบลน้ าพุ พบผู้ป่วย 27 รายในหมูท่ี ่2 

สถานการณ์ (Baseline) อ าเภอเมืองราชบุรี ปี 2562  มีผลการด าเนินงานสร้างเสริมภูมคุ้มกนัโรค ตามกลุ่มอาย ุดังนี ้1.กลุ่มอาย ุ1 ปี ร้อยละ 90.22 2. กลุ่มอาย ุ2 ปี ร้อยละ 81.83
3.กลุ่มอาย ุ3 ปี ร้อยละ 75.96  4.กลุ่มอาย ุ5 ปี ร้อยละ 57.77   5.กลุ่มวัยเรียน ร้อยละ 45.41   

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

1 แผนงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อโดย
ยุงลาย

ตุลาคม 2562- 243,500 น.ส.อรวรรณ

อ าเภอเมืองราชบุรี ก.ย.-63 พรมประสิทธิ์
1.1 โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อโดย

ยุงลาย
ตุลาคม 2562- 243,500

อ าเภอเมืองราชบุรี กันยายน 2563. PP

กิจกรรม
1) ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและ
สถานการณ์

1. เพือ่น าเสนอ 1. รพ.สต. 26 ตุลาคม 2562-

โรคติดต่อโดยยุงลายในพืน้ทีอ่ าเภอเมือง
ราชบุรี

สถานการณ์ แห่ง กันยายน 2563.

2) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดประชุม 
War

โรคติดต่อโดย 2. เจ้าหน้าที่

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณของ คปสอ. เมืองราชบรุี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : การปอ้งกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่1 Prevention Protection  & Promotion Excellence
สอดคลอ้งกับโครงการหลกัของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิและภัยสขุภาพ/โครงการควบคุมโรคตดิตอ่

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
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roomและวางแผนแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก

ยุงลายพร้อมหาแนว สาธารณสุข

ระดับต าบล และรายงานผลการด าเนินงาน ทางการด าเนินงาน อ าเภอเมือง

3) จัดหาบุคลากรในการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรค ราชบุรี 30 คน

ควบคุมโรคหลังการระบาด 2. เพือ่ลดอัตราการ 3. เจ้าหน้าที่
4) ส่งเสริมให้รพ.สต.ร่วมกับโรงเรียนใน
พืน้ทีจ่ัด

ป่วยโรคติดต่อโดย ควบคุมโรค

กิจกรรมคนอวดดีปราบลูกน้ ายุงลาย และ
ท าลาย

ยุงลายลดลงร้อยละ เคล่ือนทีเ่ร็ว

แหล่งเพาะพันธุ์ในโรงเรียนและทีบ่้าน 15 (จากค่ามัธยฐาน 2 คน
5) จัดท าแผนการขอสนับสนุนรถพ่น
สารเคมี

5 ปีย้อนหลัง) 4. โรงเรียน

ก าจัดยุงลายตัวแก่ 3. เพือ่ประชาสัม 69 แห่ง
6) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดท าป้ายไว
นิล

พันธก์ารป้องกันโรค 5. พืน้ทีอ่ าเภอ

ประชาสัมพันธก์ารรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อโดย

ติดต่อโดยยุงลาย เมืองราชบุรี

ยุงลาย และก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลาย

4. เพือ่จัดหาวสัดุ 22 ต าบล

ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค อุปกรณ์ในการ 6. นายอ าเภอ
7) สนับสนุนการด าเนินการควบคุมโรคใน
พืน้ทีท่ี่

ป้องกันและควบคุม เมืองราชบุรี 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500

มีผู้ป่วยโรคติดต่อโดยยุงลายในเขตพืน้ที่
อ าเภอ

โรคติดต่อโดยยุงลาย /อปท./จนท.

เมืองราชบุรีทุกราย โดยทีม SRRT ระดับ
อ าเภอ

5. การจัดต้ังศูนย์ รพ.สต. 50 คน

และระดับต าบล ปฏิบัติการตอบโต้ 7. ผู้รับผิดชอบ
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8) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่ง จัดท าพิกัด
บ้านผู้

ภาวะฉุกเฉิน (EOC) งานควบคุมโรค

ป่วยไข้เลือดออก และชิคุนกุนยาทุกราย ปี
 2563

ระดับอ าเภอได้อย่าง 26 คน

9) จัดซ้ือวสัดุในการป้องกันและควบคุม
โรค ดังนี้

ทันเวลา 8. เจ้าหน้าที่

 - วสัดุท าโลชั่นตะไคร้หอม 6. ระดับความ สาธารณสุข 50,000

 - วสัดุท าสเปย์ตะไคร้หอม ส าเร็จในการด าเนิน อ าเภอเมือง 50,000
 - วสัดุในการควบคุมโรค เข่น น้ ายาพ่น งานตอบโต้ภาวะ ราชบุรี 26 คน/ 80,000 80,000
ทรายทีมีฟอส ยาทากันยุง สเปรย์ ฯลฯ ฉุกเฉิน (EOC) อปท. 22 คน/
10) วเิคราะห์สถานการณ์ และน าเสนอ
รายงาน

7. มีระบบควบคุม จนท.รพ.ราชบุรี

ต่อผู้บริหารทราบ โรคติดต่ออ าเภอ 3 คน/ศสม.1,
11) สุ่มประเมินความชุกลูกน้ ายุงลายใน
พืน้ที่

เมืองราชบุรีที่ ศสม.2 4 คน/

รพ.สต.ทุกแห่ง ทุก 3 เดือน โดยทีม SRRT ชัดเจน สสอ.เมือง 5 คน
ระดับเภอ
12) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดกิจกรรม
รณรงค์

ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ และพ่นสารเคมี 
พร้อมกัน

ทุกสัปดาห์ที ่3 ของทุกเดือน
13) เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

50000

50,000
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(EOC) ระดับอ าเภอ โรคไข้เลือดออก กรณี
เกิด

การระบาดติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ต้ังแต่ 3 
ต าบล

ในพืน้ทีอ่ าเภอเมืองราชบุรี โดยมี
นายอ าเภอ

เมืองราชบุรีเป็นประธาน

14) จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ 1,250

ฉุกเฉิน (EOC) โรคไข้เลือดออกระดับอ าเภอ

15) จัดประชุม War room โรคติดต่อโดย
ยุงลาย

3,000 750 750 750 750

ทุก 3 เดือน

16) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ด าเนินงาน

9,250 9,250

โรคติดต่อโดยยุงลายอ าเภอเมืองราชบุรี ปี
 2563

17) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งเข้ารับการ
อบรม

การใช้ App สอบสวนโรคของจังหวดั
ราชบุรี

18) นิเทศติดตามการด าเนินงานควบคุม
โรค

ทีม SRRT ระดับต าบล โดย SRRT อ าเภอ

1,250
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19) รวบรวมรายงานและแบบสอบสวน
โรคติด

ต่อ (ไข้เลือดออก, ชิคุนกุนยา, ไวรัสซิก้า)
20) พัฒนาระบบการควบคุมโรคติดต่อ
อ าเภอ

เมืองราชบุรี
21. สรุป และประเมินผลการด าเนินงาน

2 แผนงานการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อทัว่ไป

1. อัตราป่วยโรค 1. เจ้าหน้าที่ ตุลาคม 2562-

อ าเภอเมืองราชบุรี ติดต่อส าคัญลดลง สาธารณสุข กันยายน 2563.

กิจกรรม การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อทัว่ไป

ร้อยละ 10 จากปีที่ อ าเภอเมือง

1) วเิคราะห์สถานนการณ์ น าเสนอ
รายงานต่อ

ผ่านมา ราชบุรี 27 คน

ผู้บริหาร และหน่วยงานในเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง

1.1 อุจาระร่วง

รับทราบ 1.2 ไข้ไม่ทราบ

2) ส่งเสริมให้รพ.สต.จัดท าป้ายไวนิลประชา สาเหตุ

สัมพันธก์ารป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 1.3 ไข้หวดัใหญ่

3) ประสานกับสสจ.ราชบุรีขอรับการ
สนับสนุน

1.4 ปอดบวม

ส่ือประชาสัมพันธโ์รคติดต่อให้กับรพ.สต.
ทุกแห่ง

1.5 อาหารเป็นพิษ

4) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งมีการเฝ้าระวงั
โรค

2. ไม่มีการระบาด

ติดต่อในโรงเรียนและชุมชน ร่วมกับอสม.
ในพืน้ที่

ของโรคติดต่อแบบ

5) สนับสนุนให้รพ.สต.ทุกแห่งเข้ารับการ
อบรม

Cluster
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พัฒนาศักยภาพและทักษะการดูแลป้องกัน
โรคติดต่อ

6) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่การ
เฝ้าระวงั เตือนภัย ในระดับโรงเรียน และ
ชุมชน7) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งมีการลงพืน้ที่
ให้สุขศึกษาการป้องกันและควบคุมโรคใน
พืน้ที่7) ติดตามการส่งข้อมูล 506 ของรพ.สต.
ทุกแห่งทุกวนัพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์

8) ส่งฐานข้อมูล 506 ให้กับแม่ข่าย

9) รวบรวมรายงานและแบบสอบสวนโรค
ติดต่อ (อีสุกอีใส, ไข้หวดัใหญ่, มือเท้าปาก, 
หัด,อุจาระร่วงฯ)

10) สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน

3 แผนงานการควบคุมป้องกันวัณโรค
อ าเภอเมือง

1. บุคลากร 1. รพ.สต. 26 ตุลาคม 2562-

ราชบุรี สาธารณสุข  แห่ง  กันยายน 2563

กิจกรรม การคัดกรองวณัโรคและการคีย์
ข้อมูล

อ าเภอเมือง 2. เจ้าหน้าที่

1) ชี้แจงการด าเนินงานตรวจคัดกรอง
ประชากร

ราชบุรีได้รับการ สาธารณสุข
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กลุ่มเส่ียงวณัโรคเบือ้งต้นในพืน้ทีอ่ าเภอ
เมือง

ถ่ายภาพรังสีทรวง อ าเภอเมือง

ราชบุรี อก ร้อยละ 100 ราชบุรี 145 คน
2) ให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดท าบัญชีรายชื่อ
กลุ่มเส่ียง

2. อัตราความส าเร็จ 3. กลุ่มเป้าหมาย

วณัโรค 7 กลุ่ม ส าหรับก าหนดเป้าหมาย ของการด าเนินงาน ประชากรกลุ่ม
3) สนับสนุนแบบคัดกรองวณัโรคให้รพ.
สต.ทุก

ป้องกันควบคุมและ เส่ียง 7 กลุ่ม

แห่ง โดยขอรับการสนับสนุนจากแม่ข่าย ดูแลรักษาวณัโรค (X-ray) 21,000
4) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งบูรณาการ
การคัด

มากกวา่ร้อยละ 90 คน

กรองร่วมกับงานโรคไม่ติดต่อ 3. ผู้ป่วยวณัโรค

 4.1) ในกรณีกลุ่มเส่ียงมีอาการมากกวา่
เท่ากับ

รายใหม่ได้รับการ

3 คะแนน ให้ไปคลินิกวณัโรค ทุกวนั
พฤหัสบดี

รักษาให้หายขาด

5) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดท าป้ายไว
นิล

ได้ตามระบบ

ประชาสัมพันธก์ารป้องกันวณัโรค และให้
ความรู้

ร้อยละ 100

กับประชาชนในพืน้ที ่รวมถึงโรงเรียน 4.ไม่มีผู้เสียชีวติจาก
6) ติดตามการลงข้อมูลการคัดกรองใน
ระบบ

โรควณัโรค

 NTIP และรายงานผลการด าเนินงาน
7) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดกิจกรรม
รณรงค์
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วนัวณัโรคโลก (World TB Day) 24 
มีนาคม

ของทุกปี ในพืน้ทีแ่ละประชาสัมพันธใ์ห้
ความรู้

การป้องกันตนเอง และดูแลตนเองหากป่วย

กิจกรรม การตรวจ X-Ray และระบบส่งต่อ

1) มีนโยบายให้เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขตรวจ

สุขภาพประจ าปี และตรวจคัดกรองวณั
โรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-Ray)
2) ประสานกับเครือข่ายน ารถโมบาย 
เอ็กซเรย์

เคล่ือนทีอ่อกตรวจคัดกรองประชากรกลุ่ม
เส่ียงโดยวธิ ีChest X-Ray ในพืน้ทีอ่ าเภอเมือง
ราชบุรี3) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งประชาสัมพันธ์

ให้กลุ่มเป้าหมายมารับการตรวจคักรอง
ตามจุด

เป้าหมายทีร่พ.สต.

 3.1) ในผู้ป่วยทีม่ีผล X-Ray ผิดปกติ 
ด าเนินการ



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

เก็บเสมหะ/ส่งตรวจคนละ 3 ตลับ เพือ่
ยืนยัน

วนิิจฉัยวโัรค
 3.2) ในกรณีกลุ่มเส่ียงมีอาการมากกวา่
เท่ากับ 3คะแนน หรือมีอาการรุนแรง ประสานรพ.
พบ

แพทย์ทีร่พ.
4) พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับแม่
ข่าย

กิจกรรม การก ากับการกินยาและการรักษา

อย่างต่อเนื่อง
1) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดท าทะเบียน

ผู้ป่วยและผู้สัมผัสร่วมบ้าน ย้อนหลัง 2 ปี
2) ติดตามการก ากับการดูแลผู้ป่วยวณัโรค
ของ

รพ.สต.ทุกแห่งด้วยระบบข้อมูล NTIP โดยมี

นโยบายให้เจ้าหน้าทีดู่แลผู้ป่วยวณัโรค
ด้วยวธิี
(Dot watcher) หรืออื่นๆ ให้ครบหลักสูตร

3) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดท าพิกัด
บ้านผู้



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ป่วยวณัโรคทุกราย
4) ประสานแม่ข่ายสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
เข้ารับ

การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยและการ
ลงข้อ
มูลการกินยาของผู้ป่วยวณัโรคในพืน้ที ่ปี 
2563

4) สรุป และประเมินผลการด าเนินงาน

4 แผนงานการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อ าเภอเมืองราชบุรี
กิจกรรม การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรค 1. รพ.สต. 26 มกราคม -
1) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งเผยแพร่ประชา พิษสุนัขบ้าในอ าเภอ แห่ง มิถุนายน 2563.

สัมพันธก์ารเล้ียงสัตวอ์ย่างถูกวธิ ีการ
ป้องกันไม่

เมืองราชบุรี

ให้ถูกสัตวก์ัด และการดูแลตนเอง เมื่อถูก
สัตวก์ัด

ต้องได้รับวคัซีนป้องกันทุกราย ในโรงเรียน
 และ

ชุมชน
2) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดท าป้ายไว
นิล

ประชาสัมพันธก์ารป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และ



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

การดูแลสัตวเ์ล้ียงให้ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

3) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งมีทะเบียนคุม
ข้อมูล

ดังนี้
 3.1) ข้อมูลบุคลากรกลุ่มเส่ียงทีจ่ะ
ด าเนินการ

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนโดยบูรณา
การ

 3.2) ข้อมูลผู้ทีถู่กสุนัขกัด และหรือรับ
วคัซีนป้อง
กันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
4) ประสานกับเครือข่ายขอสนับสนุน
วคัซีนป้อง

กันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับบุคลากรกลุ่มเส่ียง
5) วเิคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวงั
สถานการณ์การ

เกิดโรคพิษสุนัขบ้านในคนและสัตว์
6) สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน

5 แผนงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์

อ าเภอเมืองราชบุรี
กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์

1. เพือ่ให้ประชาชน 1. รพ.สต. 26 มกราคม-



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

1) รวบรวมและน าเสนอข้อมูลรายงาน
สถาน

มีความรู้ความเข้าใจ แห่ง มีนาคม 2563.

การณ์อย่างต่อเนื่อง ในการป้องกัน

2) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่ง
ประชาสัมพันธแ์ละ

ตนเองจากโรคเอดส์

ให้ความรู้เร่ืองการป้องกันและคุมก าเนินใน

โรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
โดยบูรณาการร่วมกับงานวยัเรียนและงาน
วยัรุ่น

3) ประสานสสจ.ราชบุรีขอสนับสนุนส่ือให้
ความรู้
ให้กับรพ.สต.ทุกแห่ง
4) มีนโยบายให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดกิจกรรม
รณรงค์วนัแห่งความรัก 14 กุมภาพันธข์องทุกปี
5) ประสานกับข่ายส่งต่อผู้ป่วยเพือ่เข้ารับ
การ

รักษาตามระบบ
6) ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน

6 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อ าเภอ
เมือง

ราชบุรี
กิจกรรม
1. ส่งเสริมรพ.สต.ทุกแห่งมีการด าเนินการ 1.ร้อยละของเด็ก หน่วนยบริการ ตุลาคม 2562 - 6,800 6,800 0 0 0 น.ส. จุรีรัตน์



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แก่เด็ก ผู้ใหญ่และ 0–1 ปี ได้รับวคัซีน สาธารณสุข 26  กันยายน2563 QOF จันทร์ทอง

โรคระบาดตามฤดูกาลทีป่้องกันได้โดย
วคัซีน

ขั้นพืน้ฐาน (ร้อยละ แห่ง สสอ.เมืองราชบุรี

2.ประสานรพ.แม่ข่ายเพือ่สนับสนุนวคัซีน 90)

ป้องกันโรค 2.ร้อยละของเด็กอายุ
3. จัดส่งวคัซีนจากรพ.แม่ข่ายสู่รพ.สต. ครบ 2,3,5 ได้รับขั้น
ป้องกันโรค พืน้ฐาน  (ร้อยละ 90)
4.นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 3.ร้อยละของผู้ป่วย 7 
.- นิเทศติดตามห่วงโซ่ความเย็น กลุ่มโรค ได้รับวคัซีน
.- ติดตามการด าเนินงานไตรมาสละ 1 คร้ัง ไข้หวดัใหญ่ตามเป้า

หมายทีจ่ัดสรร

4. ร้อยละของผู้ใหญ่
ทีอ่ายุลงท้ายด้วย 0
ได้รับวคัซีนคอตีบ-
บาดทะยัก (ร้อยละ
30)

โครงการ บุคลากรโรงพยาบาลราชบุรี
ต้อง CPR เป็น

1. เพือ่สร้างความตระหนัก
และเห็นความส าคัญ
ในการช่วยฟืน้คืนชีพ

บุคลากร รพ. 
2 รุ่นๆ ละ 100 คน
รวม 200 คน

15 มค. 2563 5,500.00        5,500.00     
กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

โครงการลดปัจจัยเส่ียงจากภัยยาสูบ
ประจ าปี 2563

1. เพือ่ส่งเสริมความรู้ สร้าง
ความตระหนัก
(Awareness) ถึงพิษภัย
บุหร่ีในรูปแบบต่างๆต่อ
สุขภาพ ครอบครัว 
เศรษฐกิจ และสังคม 
ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ใน
เยาวชน
2. เพือ่ส่งเสริมให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
(Behavior) ในการเลิกสูบ
บุหร่ี
3. เพือ่ส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามกฎหมายควบคุมการ
บริโภคยาสูบเพือ่คุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี
(Environment)
4. เพือ่เป็นต้นแบบการ
ด าเนินงานด้านการควบคุม
ยาสูบของเขตสุขภาพที ่5

      1. เยาวชน 
จ านวน 300  คน
 2. ผู้สูบบุหร่ี  
จ านวน  100 คน
 3. เครือข่าย  
จ านวน  300  คน

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563

88,000.00       22,000.00      22,000.00   22,000.00    22,000.00    
นายประดิษฐ์  
ไชยบุตร



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

หมายเหต ุ  การพิมพ์ใชอั้กษร TH SarabanPSK  ขนาด 14 Point / กรณขีอ้ความยาวเกินชอ่งที่ก าหนดไม่ตอ้งตดัขอ้ความ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ /ขนาดความกว้างของแตล่ะชอ่งไม่ให้ปรับใหม่ขอให้ยึดตามแบบฟอร์ม

โครงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแตก
(Intracerebral hemorrhage)

เพือ่ให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนัก
ในการลดความเส่ียงต่อการ
เกิด
โรคหลอดเลือดสมองแตก
ในบุคลากร
โรงพยาบาลราชบุรีบุคลากร
เครือข่าย
และประชาชนทัว่ไป

บุคลากรใน
โรงพยาบาลราชบุรี
 บุคลากรเครือข่าย
และ
ประชาชนทัว่ไป
จ านวน 120 คน

1 ปีจัดกิจกรรม 3 คร้ัง 41,400.00       10,350.00      10,350.00   10,350.00    10,350.00    
นพ.ประดิษฐ์ 
ไชยบุตร

โครงการกินดี อยู่ดี มีสุข

1.เพือ่ให้บุคลากรและ
ประชาชนมี
ความรู้และสามารถเลือก
ด่ืมและกินอาหารทีไ่ม่มี
อันตราย
ต่อสุขภาพ
2.เพือ่ให้บุคลากรและ
ประชาชน
เลือกรับประทานอาหารทีม่ี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ
3.เพือ่ให้บุคลากรและ
ประชาชน
ท างานอย่างมีความสุข
(Healthy work place)

บุคลากรใน
โรงพยาบาล
ราชบุรี บุคลากร
เครือข่ายและ
ประชาชนทัว่ไป
จ านวน 120 คน

1 ปี
จัดกิจกรรม 3 คร้ัง

41,400.00       10,350.00      10,350.00   10,350.00    x
นพ.ประดิษฐ์ 
ไชยบุตร



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
บุคลากรในโรงพยาบาลให้
มีความสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย 
จิตใจ และสังคม

บุคลากรใน
โรงพยาบาล

ทุก 4 เดือน 2,250.00        x x x x กฤษฎา ศรีทองสุข

โครงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแตก
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทีม่าใช้
บริการทีโ่รงพยาบาลราชบุรี และ
ประชาชนทัว่ไปในเขตอ.เมืองราชบุรี

1. ผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงทีม่ารับ
บริการใน
โรงพยาบาลราชบุรี
 ปี งบประมาณ 
2563 จ านวน 100
 คน  2.บุคลากรใน
โรงพยาบาลและ
ประชาชนทัว่ไปใน
เขต อ เมืองราชบุรี
 จ านวน 100 คน

พฤศจิกายน 2562- มีนาคม 256349,600.00       x x
นพ.ประดิษฐ์ 
ไชยบุตร



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

โครงการบูรณาการการด าเนินงานควบคุม
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอว/ีเอดส์  
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์ด้วยชุดบริการ 
RRTTR   ภายใต้แผนปฏิบัติการเร่งรัดการ
ยุติปัญหาเอดส์แห่งชาติ ปี 2563 
โรงพยาบาลราชบุรี

กลุ่มประชากรเป้าหมาย
หลัก เข้าถึงบริการให้
ค าปรึกษาและตรวจหาการ
ติดเชื้อเอชไอวแีบบทราบผล
ในวนัเดียว/โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ ์และ เข้าสู่
กระบวนการดูแลรักษา 
ร้อยละ 100

๑.กลุ่มชายที่
เพศสัมพันธก์ับชาย
 สาวประเภทสอง  
และผู้ต้องขัง  
จ านวน  500  ราย
๒.กลุ่มนักศึกษาใน
สถานศึกษาเขต
อ าเภอเมือง  
จ านวน  500  ราย

ท าทุกเดือน 95,000.00       x x x x กลุ่มงานสุขศึกษา

โครงการควบคุมโรคติดต่อ ต าบลหน้าเมือง อัตราการเกิดโรคติดต่อลดลง

โรงเรียน, วดั และ
ศูนย์เด็กเล็กในเขต
ต าบลหน้าเมือง 
จ านวน 25 แห่ง

ท าทุกเดือน 54,495.00       13,624.00      13,624.00   13,624.00    13,623.00    
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

โครงการคัดกรองสุขภาพกลุ่มเส่ียงโดยการ
เอกซเรย์ปอด

1.กลุ่มเส่ียงวณัโรคได้รับ
การคัดกรองไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90
2.ผู้ทีม่ีความผิดปกติจาก
เอกซเรย์ได้รับการส่งต่อ
ร้อยละ 100
3.สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคของกลุ่มเส่ียงได้
ร้อยละ 100

1.กลุ่มแรงงานข้าม
ชาติ จ านวน 9,000
 คน
2.กลุ่มผู้สูงอาย6ุ5 
ปีขึ้นไปทีม่ีโรคร่วม 
(DM,COPD,CKD) 
จ านวน 8,469 คน
3.กลุ่มผู้ป่วย
เบาหวานทีค่วบคุม
ระดับน้ าตาลไม่ได้ 
จ านวน 488 คน
4.กลุ่มผู้ต้องขัง
เรือนจ าเขาบิน 
จ านวน 3,500 คน
5.กลุ่มผู้สัมผัสร่วม
บ้านผู้ป่วยวณัโรค 
จ านวน 583 คน
6.กลุ่มผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่ 
จ านวน 1,032 คน
7.กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV
 จ านวน 1,900 คน
8.กลุ่มบุคลากร
สาธารณสุข รพ.
ราชบุรี และ สสอ.

ไตรมาส 1 : 
ตุลาคม - ธนัวาคม

2,204,000.00   2,204,000.00  
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

โครงการค้นหาผู้ป่วยวณัโรคเชิงรุกใน
ประชากรกลุ่มเส่ียง อ าเภอเมืองราชบุรี ปี
 2563 (โครงการย่อย)

1.ร้อยละ 90 1
ไตรมาส 1 : 
ตุลาคม - ธนัวาคม

1,342,700.00   1,342,700.00  
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวณั
โรค (มี 3 กิจกรรม) กิจกรรมที ่1 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยวณั
โรคอย่างเป็นองค์รวม , กิจกรรมที ่2 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย
ด้วยระบบ DOT และการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ NTIP Online

1.เจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบงาน

1.ทีมแพทย์
ผู้เกี่ยวข้อง
2.ทีม PCT
3.หน่วยบริการ
ผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน
4.งานเยี่ยมบ้าน
5.งานชันสูตร
6.งานรังสิีวทิยา
7.ผู้รับผิดชอบงาน
วณัโรคของ รพ./
สสอ./รพ.สต./
ศสม./ รวมทัง้ส้ิน  
คน

ไตรมาส 2 : 
มกราคม - มีนาคม

35,850.00       35,850.00   
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการให้ความรู้และปฎิบัติคัดกรองเร่ือง
โรคเร้ือน

สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ที ่1	พัฒนา
ระบบบริการและเครือข่าย
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
 ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และตติย
ภูมิชั้นสูง อย่างยั่งยืน

บุคลากร
สาธารณสุข จ านวน
 50 คน

ท าทุกเดือน 14,600.00       3,650.00       3,650.00     3,650.00      3,650.00     
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

โครงการป้องกันควบคุมโรคทีม่ียุงเป็น
พาหะ(1ว3ร)  -โรคไข้เลือดออก  -โรคไข้ซิ
กา  -โรคไข้ปวดข้อออกผ่ืน

สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ที ่1	พัฒนา
ระบบบริการและเครือข่าย
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
 ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และตติย
ภูมิชั้นสูง อย่างยั่งยืน

พระ/ครู/นร./
บุคลากร
สาธารณสุข รวม 
130 คน
วดั/โรงเรียน/
โรงพยาบาล/โรงแรม
วดัศรีสุริยวงศ์
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงแรมใกล้รพ.
ราชบุรี
โรงเรียนนารีวทิยา
โรงเรียนวดัเขาวงั

ท าทุกเดือน 406,017.00     101,504.00    101,505.00  101,505.00  101,504.00  
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการส ารวจควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนธก์ลุ่ม(FSW)

สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ที ่1	พัฒนา
ระบบบริการและเครือข่าย
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
 ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และตติย
ภูมิชั้นสูง อย่างยั่งยืน

หญิงบริการ 145 
คน/จนท.สาธารณ
สุข 5 คน
 -โรงแรม
 -ร้านคาราโอกะ
 -ร้านนวด
 -ม่านรูด

ท าทุกเดือน 122,000.00     30,500.00      30,500.00   30,500.00    30,500.00    
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

โครงการโรงพยาบาลอบอุ่นใส่ใจป้องกันยุง

สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ที ่1	พัฒนา
ระบบบริการและเครือข่าย
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
 ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และตติย
ภูมิชั้นสูง อย่างยั่งยืน

ผู้มารับบริการในรพ.
ท าทุกเดือน 4,700.00        1,175.00       1,175.00     1,175.00      1,175.00     

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ

สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ที ่1	พัฒนา
ระบบบริการและเครือข่าย
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
 ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และตติย
ภูมิชั้นสูง อย่างยั่งยืน

บุคลากร
สาธารณสุข จ านวน
 130 คน

ท าทุกเดือน 126,450.00     31,613.00      31,613.00   31,612.00    31,612.00    
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการเตรียมความพร้อมจัดท าแผน EOC

สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ที ่1	พัฒนา
ระบบบริการและเครือข่าย
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
 ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และตติย
ภูมิชั้นสูง อย่างยั่งยืน

บุคลากร
สาธารณสุข จ านวน
 130 คน

ท าทุกเดือน 74,850.00       18,713.00      18,713.00   18,712.00    18,712.00    
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม













































ตอบตวัชีว้ดั PA/ KPI  กระทรวง : ตวัที ่13 ร้อยละการตติามกลุม่สงสยัป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดนัโลหิตสงู
สถานการณ์ (Baseline) ปี 2562 อ าเภอเมืองราชบุรี มีประชากรทัง้หมด 157,911 คน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน จ านวน 12,971 คน ไดร้ับการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม สามารถควมคุมน้ าตาลไดด้ี
จ านวน 4,866 คน คิดเป็นร้อยละ 48.66 มีรายใหม่ จ านวน 158 คน และมีผู้ป่วยความดนัโลหิตสงู จ านวน 28560 คน สามารถควบคุมความดนัโลหิตไดด้ ีจ านวน 6,530 คน    
และมีผู้ป่วยรายใหม่ จ านวน 2504 คน คิดเป็นร้อยละ 37.34 จงึตอ้งมีการเร่งรัดการคัดกรองเพ่ือค้นหากลุม่เสีย่ง กลุม่ผู้ป่วย ด าเนินการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมตอ่ไป

สถานการณ์ (Baseline) อ าเภอเมืองราชบุรี ปี 2562 ผู้เสยีชวีติ ณ จดุเกิดเหต ุจ านวน 35 ราย ต าบลทีม่ีผู้เสยีชวีติมาทีส่ดุ คือ ต าบลเจดยีห์ัก รองลงมาคือ ต าบลอ่างทอง ต าบลหินกอง และ ต าบลห้วยไผ่

ตอบตวัชีว้ดั PA/ KPI  กระทรวง : ตวัที ่12 ระดบัความส าเร็จในการจดัการภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุของหน่วยงานระดบัจงัหวดั
สถานการณ์ (Baseline) อ าเภอเมืองราชบุรีมีรายงานผู้ป่วยไขเ้ลอืดออกสะสม (รง.506) จ านวน 181 ราย อัตราป่วย 90.04 ตอ่ประชากรแสนคน  อันดบัที ่9 ของจงัหวดัราชบุรี ซ่ีงมีผู้ป่วย
สะสมสงูกวา่ค่าเป้าหมาย ปี 2561  พบหมูบ่้านทีม่ีผู้ป่วย Second Generation ต าบลดอนตะโก หมูท่ี ่9 จ านวน 5 ราย  และต าบลพิกุลทอง หมูท่ี ่3 จ านวน  5 ราย  ยงัไม่เป็น G2
และพบผู้ป่วยโรคชคุินกุนยาหรือโรคปวยขอ้ยงุลาย 15 ต าบล มีผู้ป่วยสงสยัตดิเชือ้ชคุินกุนยา 114 ราย มีผลยนืยนั  43 ราย ต าบลทีม่ีการระบาดสงูสดุ ต าบลน้ าพุ พบผู้ป่วย 27 รายในหมูท่ี ่2 

ตอบตวัชีว้ดั PA/ KPI  กระทรวง :  ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพตดิทีไ่ดร้ับการบ าบัดรักษา และหยดุเสพตอ่เน่ือง (Remission)  ร้อยละ 75
สถานการณ์ (Baseline) :  สถานการณ์การด าเนินงาน การบ าบัดรักษายาเสพตดิ  อ าเภอเมืองราชบุรี  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  มีผู้เขา้รับการบ าบัดยาเสพตดิ จ านวน 3,588 ราย
แยกเป็นบังคับ 3,529 ราย  คิดเป็น  98.36%  สมัครใจ 59 ราย คิดเป็น 1.64%  จ าแนกเป็นผู้เสพ  3,652  ราย  คิดเป็น  88.60%  ผู้ตดิ  317 ราย  คิดเป็น  7.69%
ผู้ใช ้ 104  ราย  คิดเป็น  2.52%  ไม่ระบุ  49  ราย  1.19%  และมีการจดัท าชมุชนบ าบัดยาเสพตดิ  จ านวน  1  แห่ง  มีผู้เขา้รับการบ าบัดยาเสพตดิ จ านวน  8  ราย

                                                              : โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพตดิ

                                                              : โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง

                                                      : ยทุธศาสตร์ที ่2 Serviece Excellence (ดา้นบริการทีเ่ป็นเลศิ)

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณของ คปสอ. เมืองราชบรุี  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : แผนการควบคุมโรคไม่ตดิตอ่และภัยสุขภาพ
สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่1. Prevention Protection  & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)

สอดคลอ้งกับโครงการหลกัของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการควบคุมโรคและภัยสขุภาพ

                                                              : โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิและภัยสขุภาพ
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แผนงานส่งเสริมสุขภาพงานโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง

1 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตุลาคม 140,200 23,900 63,500 3,900 5,200
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อ าเภอเมือง 2562 - PP
จังหวัดราชบุรี ปี 2563  กันยายน

2563
กิจกรรม DPACrb keto genic
1. สนับสนุนให้ รพ.สต.ด าเนิน 1.รพ.สต.เขตอ าเภอ หน่วยบริการ ตุลาคม 12,200 12,200 0 0 0 น.ส.จุรีรัตน์
กิจกรรม DPACrb keto genic เมืองได้รับการอบรม สาธารณสุข 2562 - จันทร์ทอง

2. ส่งเสริมให้รพ.สต.มี clinic health ชี้แจ้งการด าเนินงาน 26 แห่ง  กันยายน สสอ.เมือง
piont มี จัดกิจกรรม DPACrb DPACrb keto genic 2563 ราชบุรี

keto genic แก่ กลุ่มเส่ียง และ ร้อยละ 90
กลุ่มป่วย โรค dm/ht
3. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ 2.กลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย
การด าเนินงาน DPACrb keto genic โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
4. สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ ในเขตอ าเภอเมือง
รณรงค์ "DPACrb keto genic" ราชบุรี ได้รับ
ติดต้ังทีร่พ.สต.
5. ขยาย clinic health check การปรับเปล่ียน
point สู่รพ.สต.ในพืน้ที่ พฤติกรรมโดย DPAC
6. สนับสนุนรพ.สต.ประชาสัมพันธ์  rb ket ogenic
ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ
7. ติดตามการด าเนินงาน ไตรมาส

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ละ 1 คร้ัง

8. สรุปและประเมินผลโครงการ

กิจกรรม การคัดกรองความเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซ้อน ในกลุ่มป่วย
1. ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งมีการ  1) ร้อยละ 90 หน่วยบริการ ตุลาคม 71,300 น.ส.จุรีรัตน์
ด าเนินงานคัดกรองความเส่ียง ประชากร 35 ปี สาธารณสุข 2562 - จันทร์ทอง

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ขึ้นไปได้รับการ 26 แห่ง  พฤศจิกายน สสอ.เมือง
และคัดกรอง ภาวะแทรซ้อนใน คัดกรอง และเส่ียง 2563 ราชบุรี
กลุ่มป่วยระบบงาน NCD ต่อโรคความดัน

โลหิตสูง
2. ส่งเสริมให้รพ.สต.ด าเนินการ 2) ร้อยละ 90
คัดกรองเชิงรุก ในเขตพืน้ทีรั่บ ประชากร 35 ปี
ผิดชอบ ขึ้นไป ได้รับการ
3. ประสานรพ.แม่ข่ายในการเพือ่ คัดกรอง และเส่ียงต่อ
สนับสนุนอุปกรณ์การด าเนินงานแก่ โรคเบาหวาน
รพ.สต. และการขนส่ง lab จาก 3) ร้อยละ 60 ผู้ป่วย
รพ.สต.สู่รพ.แม่ข่าย เบาหวานทีไ่ด้รับการ
4.สนับสนุนร์ส่ือสารความเส่ียง ตรวจภาวะแทรกซ้อน
fast tack   ทางตาและเท้า
5.เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การ 4) ร้อยละ 90 ผู้ป่วย 63,500
ด าเนินงาน NCD เบาหวานทีไ่ด้รับ
6. ประชุมการพัฒนาตรวจสอบและ การตรวจภาวะ 3,900 3,900 0
การจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง แทรกซ้อนทางไต
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ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

7. ก ากับติดตามการบันทึกข้อมูล 5) ร้อยละ 90
ในระบบ ประชากรกลุ่มเส่ียง
ไตรมาสที ่1 ติดตามสัปดาห์ละ 1 คร้ัง เบาหวานในพืน้ที่
ไตรมาสที ่ 2 ติดตามเดือนละ 2 คร้ัง รับผิดชอบของปีที่
ไตรมาสที ่3 ติดตามเดือนละ 1 คร้ัง ผ่านมาได้รับการ

8. สรุปผลการด าเนินงานแก่ผู้บริหาร ตรวจน้ าตาลซ้ า
และรพ.สต.ทราบ 6) ร้อยละ 90 ผู้ป่วย

เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงทีข่ึ้น
ทะเบียนได้รับการ

ประเมินโอกาสเส่ียง
ต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD
Risk)
7) ร้อยละ 90 ผู้ป่วย
เบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงทีข่ึ้น
ทะเบียนและมารับ
การรักษาในเขตพืน้ที่
รับผิดชอบ
8) ร้อยละ 60 ผู้ป่วย
เบาหวานทีม่ีความดัน
โลหิตน้อยกวา่
140/90  mmHg
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ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

9) ผู้ป่วยเบาหวานทีม่ี
ภาวะอ้วนลงพุง
(รอบเอว มากกกวา่
(ส่วนสูง(ซม.)/2) )
ไม่เกินร้อยละ 10

10) ผู้ป่วยเบาหวาน

รายใหม่ลดลง
ร้อยละ 5
11) ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงรายใหม่
ลดลง ร้อยละ 2.5

12) ร้อยละ 50ผู้ป่วย

ความดันโลหิตสูงที่

ควบคุมระดับความ

ดันโลหิตได้ดี

13) ร้อยละ 40ผู้ป่วย
เบาหวานทีค่วบคุม
ระดับน้ าตาลได้ดี
14) ร้อยละ 60ผู้ป่วย
เบาหวานทีไ่ด้รับการ
ตรวจไขมัน LDLและ
มีค่าLDL < 100
mg/dl
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ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

15) อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลันในผู้ป่วย
เบาหวาน ไม่เกิน
ร้อยละ 2

กิจกรรม การด าเนินงานNCD Clinic
 plus ในหน่วยบริการ
1. ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งมี 1) ร้อยละ 50 ของ หน่วยบริการ มกราคม 5200 น.ส.จุรีรัตน์
มีการด าเนินงาน  NCD Clinic plus หน่วนบริการผ่าน สาธารณสุข  - กันยายน จันทร์ทอง

2. มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อม เกณฑ์ NCD Clinic 26 แห่ง 2563 0 0 0 5200 สสอ.เมือง
กรอบตามเกณฑ์ ทัง้ 2 องค์ประกอบ plus ระดับดี ราชบุรี
3. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงาน 2) ตัวชี้วดั ใน NCD
ประเมินตามเกณฑ์ทัง้2 องค์ประกอบ Clinic plus 
ประเมินองค์ประกอบ 1 ไตรมาสที ่2 ผ่านเกณฑ์ ทีก่ าหนด
ประเมินองค์ประกอบ 2  ไตรมาสที ่3

กิจกรรม การด าเนินงานคัดกรอง
มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และ
มะเร็งส าไส้ใหญ่และทวารหนัก

1.ขับเคล่ือนการด าเนินงานคัดกรอง 1) ร้อยละ 90 สตรี รพ.สต. 26 แห่ง ตุลาคม 7,800 7,800 0 0 0 น.ส.จุรีรัตน์
มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และ อายุ 30–70 ปี ได้รับ 2562 - จันทร์ทอง
มะเร็งส าไส้ใหญ่และทวารหนัก การคัดกรองมะเร็งเต้านม  กันยายน สสอ.เมือง
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ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

2. ส่งเสริมให้รพ.สต.มีนโยบายให้ 2) ร้อยละ 90 สตรี 2563 ราชบุรี
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30 – 60 ปี ได้
ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมโดย รับการคัดกรองมะเร็ง
เจ้าหน้าที ่โดยเน้นการตรวจเต้านม ปากมดลูก
ด้วยตนเอง และมีนโยบายให้หน่วย 3) ร้อยละ 50
บริการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ประชาชน อายุ
เร่ืองการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 50-70 ปี ได้รับ
3. มีการติดตามประเมินผลการ การคัดกรองมะเร็ง
ด าเนินการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ล าไส้ใหญ่และ
ของกลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที ่2-3 ทวารหนัก
4. สนับสนุนให้หน่วยบริการด าเนิน
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งส าไส้ใหญ่และทวารหนักให้ได้
เป้าหมายตามเกณฑ์
5. สนับสนุนอุปกรณ์  ส าหรับงาน
มะเร็ง ให้รพ.สต. อย่างต่อเนื่อง
6. ประสานรพ.แม่ข่าย ส่งต่อเมื่อพบ
ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่
7. สนับสนุนป้ายป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์โรคมะเร็ง ให้รพ.สต.
8) ติดตามการด าเนินงานมะเร็งใน
รพ.สต. ทุกไตรมาส

2 แผนงาน การป้องกันอุบัติเหตุ
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ
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งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

2.1 โครงการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุ ตุลาคม 43,700
อ าเภอเมืองราชบุรีปี 2563 2562 - PP
1.ส่งเสริมให้รพ.สต.บูรณการ บุคลากรสาธารณสุข 1.จนท.  กันยายน น.ส.จุรีรัตน์
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องขับเคล่ือนงาน ได้รับการอบรม สาธารณสุขใน 2563 จันทร์ทอง
อุบัติเหตทางถนน เพือ่การก าหนด สอบสวนสาเหตุ เขตอ าเภอเมือง สสอ.เมือง
จุดเส่ียง และท าแผนทีจุ่ดเส่ียง และ การบาดเจ็บและ ราชบุรี ราชบุรี
จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เสียชีวติจากอุบัติเหตุ 2. คณะกรรม
ป้องกันอุบัติเหตุ รพ.สตละ 1 คน การอนุพชอ.
2. ส่งเสริมให้รพ.สต.ปฏิหน้าทีด่่านชุมชน สัญจรปลอดภัย

และประชาสัมพันธข์ายแอลกอฮอล์ /ต าบล
ช่วงเทศกาล 3. แกนน า 5
3. จัดต้ังค าส่ังทีมสอบสวนสาเหตุ ต าบล
บาดเจ็บและเสียชีวติจากอบัติเหตุ
ทางถนน
4. จัดท าแผนทีจุ่ดเกิดเหตุกรณีมี
ผู้เสียชีวติ ณ จุดเกิดเหตุ
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีม 24,500 24,500 0 0 0 น.ส.จุรีรัตน์
สาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวติ จันทร์ทอง
จากอุบัติเหตุ
6. คืนข้อมูลสถิติการบาดเจ็บและ สสอ.เมือง
เสียชีวติจากอุบัติเหตุให้แก่ชุมชน ราชบุรี
7. เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินการ

ป้องกันอุบัติเหตุจากหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้อง
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  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

รวมงบประมาณ
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หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

8. ประชุมติดตามการด าเนินงาน 11,700 3900 3900 3900 น.ส.จุรีรัตน์

อุบัติเหตุทางถนน จันทร์ทอง
9. ประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนา 7,500 7,500 0 0 0 สสอ.เมือง
ศักยภาพพืน้คืนชีพ ราชบุรี
10. ติดตามการด าเนินงานไตรมาส
ละ 1 คร้ัง

2.2 กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ า
อ าเภอเมืองราชบุรี
1) สนับสนุบการพัฒนาครู ก ทีม 1) ลดอัตราการตาย 1.มีเครือข่ายทีม  ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 น.ส.จุรีรัตน์
ผู้ก่อการดี ในต าบลเขตอ าเภอเมือง จากการจมน้ าในเด็ก ผู้ก่อการดี  22  - กรกฎาคม จันทร์ทอง
2) พัฒนาทีมผู้ก่อการดีพืน้ทีก่ลุ่มเส่ียง อายุต่ ากวา่ 15 ปี ต าบล 2563 สสอ.เมือง
ริมแม่น้ าและขยายครบทุกพืน้ทีเ่ขต ไม่เกิน 4.5ต่อ ราชบุรี
อ าเภอเมืองให้ผ่านเกณฑ์ระดับ แสนประชากร
ทองแดงและพัฒนาทีมทีผ่่านระดับ 2) ทีมผู้ก่อการดีในพืน้ริม

ทองแดงให้ไปสู่ระดับเงินต่อไป แม่น้ าอ าเภอเมืองราชบุรี
3) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานไตรมาส

ละ 1 คร้ัง
4. นิเทศติดตามในพืน้ที่ 0 0 0 0 0

3 แผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอ าเภอ
เมืองราชบุรี

3.1
โครงการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อม
และ

1. ระดับความ เจ้าหน้าที่ ตุลาคม 2562- 23,100 น.ส.อรวรรณ

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อ ส าเร็จในการเตรียม สาธารณสุข กันยายน 2563. QOF พรมประสิทธิ์

23,100
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โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
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ถึงวันที)่

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

อุบัติใหม่อุบัติซ้ า ภัยพิบัติ และ ความพร้อมส าหรับ อ าเภอเมือง น.ส.จุรีรัตน์
สาธารณภัยอ าเภอเมืองราชบุรี โรคอุบัติใหม่ อุบัติ ราชบุรี จันทร์ทอง
กิจกรรม การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
โรคติดต่อ

ซ้ า และภัยพิบัติ อปท.เขตอ าเภอ

อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า ภัยพิบัติ และสาธารณภัย ด้านสาธารณสุข เมือง

1) จัดค าส่ังแต่งต้ัง ICS ระดับต าบล  จ านวน 60 คน
2) ประสานทีม ICS ระดับต าบลให้
เฝ้าระวงัและเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่

ตามกรอบหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย
3) ประชุมเตรียมความพร้อมพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า ภัยพิบัติ และ
สาธารณภัยระดับต าบล อ าเภอเมือง
ราชบุรี ตามแนวทาง (EOC) คปสอ.
เมืองราชบุรี
4) ส ารวจวดัสุอุปกรณ์ ยานพาหนะ
เวชภัณฑ์ยาของรพ.สต.ทุกแห่ง
และจัดท าทะเบียน
5) ประสานงานกับแม่ข่าย และหน่วย
งานทีเ่กี่ยวข้องสนับสนุนเวชภัณฑ์ยา
หรือวสัดุในการป้องกันและควบคุมโรค

6) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งเผยแพร่
ประชาสัมพันธก์ารป้องกันและควบคุม
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หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ า รวมถึง
ภัยพิบัติ และสาธารณภัยในพืน้ที่

7) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่
การเฝ้าระวงั เตือนภัยพิบัติ และ
สาธารณภัย
8) ติดตาม และรายงานผล
การด าเนินงาน

4 โครงการ  ป้องกันและแก้ไขปัญหา ร้อยละของผู้ติด ต.ค. 62 - 57,150 สันติ เข็มทอง

ยาเสพติด อ าเภอเมืองราชบุรี ยาเสพติดทีบ่ าบัด ก.ย. 63 สป. สสอ.เมือง

กิจกรรมหลัก ครบตามเกณฑ์ที่
1) ทบทวนค าส่ังคณะกรรมการ ก านดของแต่ระบบ คณะกรรมการ

ยาเสพติดระดับอ าเภอ ระดับต าบล และได้รับการติดตาม 15 คน

2) ประชุมคณะกรรมการงาน ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 2 คร้ัง/ปี 375 375
ยาเสพติดระดับอ าเภอ (Retention rate)
3) สนับสนุนให้มีการจัดต้ังชมรม ร้อยละของผู้ป่วย
TO BE NUMBER ONE ใน ยาเสพติดทีห่ยุดเสพ
 3.1 ชุมชน ต่อเนื่อง 3 เดือน 22  ต าบล
 3.2 สถานศึกษา / โรงเรียน หลังจ าหน่ายจาก 67 โรงเรียน
 3.3 สถานประกอบการ / โรงงาน การบ าบัดรักษา 12 แห่ง

4) จัดมหกรรมรวมพลคน TO BE (Remission rate)

อ าเภอเมืองราชบุรี
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 4.1 จัดค่ายพัฒนาแกนน า TO BE 100 คน/1 คร้ัง 26,000

อ าเภอเมืองราชบุรี
 4.2 ประกวดผลงานชมรมทูบี 200 คน/1 คร้ัง 26,000

นัมเบอร์วนั แต่ละประเภท
 4.3 มอบเกียรติบัตรแก่ชมรม 22 แห่ง 4,400
หรือหน่วยงาน ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
5) สนับสนุนให้ทุก รพ.สต. 25  แห่ง

จัดท าชุมชนบ าบัดยาเสพติด
(CBTx)
6) สรุป รายงานผลงาน 12 คร้ัง/ปี

โครงการรณรงค์สัปดาห์วนัเบาหวานโลก 
ประจ าปี 2563

1.ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์
วนัเบาหวานโลก
2.ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจและทีถู่กต้อง
 ในการดูแลรักษา
โรคเบาหวาน

ผู้รับบริการ และ
ญาติ จ านวน 250
 คน

ไตรมาส 1 : 
ตุลาคม - 
ธนัวาคม

12,600.00       12,600.00   กลุ่มงานสุขศึกษา
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หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

โครงการกิจกรรมรณรงค์วนัส าคัญทาง
สาธารณสุข (Event for Healthy)

1.ผู้รับบริการรับรู้และ
เข้าใจวตุัประสงค์ของ
การรณรงค์กิจกรรมวนั
ส าคัญทางสาธารณสุข 
ร้อยละ 70
2.ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในกิจกรรม ร้อยละ
 
80

3.ผู้รับบริการเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 50

1.ผู้ทีม่ารับบริการ
ในโรงพยาบาล
ราชบุรี จ านวน 
100 คน
2.ผู้ป่วยและญาติ
ในหอผู้ป่วย
โรงพยาบาล
ราชบุรี จ านวน 
100 คน
3.เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
ราชบุรี จ านวน 
100 คน

ท าทุกเดือน 22,645.00       5,662.00     5,661.00     5,661.00      5,661.00     กลุ่มงานสุขศึกษา



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

โครงการพัฒนาส่ือสุขศึกษาเพือ่สนับสนุน
กิจกรรมรณรงค์ตามนโยบายด้านสาธารณสุข

1. ผู้ป่วยและญาติ
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบส่ือ
สุขศึกษา ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 70
2. หน่วยงานทีน่ าส่ือสุข
ศึกษาไปใช้มีความพึง
พอใจไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 
80


ผลิตส่ือแผ่นพับ
สนับสนุน
หน่วยงานใน
โรงพยาบาลและ
เครือข่าย จ านวน 
ไม่น้อยกวา่ 20 
หน่วยงาน

ท าทุกเดือน 98,100.00       24,525.00   24,525.00   24,525.00    24,525.00    กลุ่มงานสุขศึกษา

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และ
ไส้ตรงในประชากรกลุ่มเป้าหมาย อ.เมือง จ.
ราชบุรี ปีงบประมาณ 2563

1.ประชากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ล าไส้และไส้ตรง
2.ลดอัตราป่วยและ
อัตราตายของผู้ป่วย
มะเร็งล าไส้และไส้ตรง

ประชากรอายุ 
50-70 ปี สิทธ ิUC
 ในเขตอ.เมือง จ.
ราชบุรี จ านวน 
32,000 คน

ท าทุกเดือน 60,826.00       15,207.00   15,207.00   15,206.00    15,206.00    
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี อ.เมือง
 จ.ราชบุรี ปี 2563

1.ประชากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า
นมและมะเร็งปากมดลูก
2.ลดอัตราป่วยและ
อัตราตายของผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูก

1. สตรีอายุ 30-70
 ปี ในเขต อ.เมือง
 จ.ราชบุรี จ านวน
 40,862 คน
2. สตรีอายุ 30-60
 ปี ในเขต อ.เมือง
 จ.ราชบุรี จ านวน
 20,438 คน

ท าทุกเดือน 105,000.00     26,250.00   26,250.00   26,250.00    26,250.00    
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

โครงการผู้สูงวยัใส่ใจสุขภาพกายและจิต

ผู้สูงอายุได้รับการคัด
กรองและส่งเสริม
สุขภาพทัง้ทางร่างกาย
และจิตใจ

สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุจังหวดั
ราชบุรีและจิต
อาสาโรงพยาบาล
ราชบุรี จ านวน 
100 คน

ไตรมาส 3 : 
เมษายน - 
มิถุนายน

11,280.00       11,280.00    
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูงต าบลหน้าเมือง

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้น
ไป ได้รับการคัดกรอง
เบาหวานความดันโลหิต
สูง มากกวา่ร้อยละ 90

ประชาชนอายุ 35
 ปีขึ้นไป จ านวน 
7,500 คน

ไตรมาส 1 : 
ตุลาคม - 
ธนัวาคม

5,000.00        5,000.00     
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ ป2ี563

อัตราการเกิดผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่ลดลง

ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงสูง
โรคเบาหวาน 
จ านวน  100  คน 
 (แบ่งออกเป็น2 
รุ่นๆละ 50 คน)

ท าทุกเดือน 30,800.00       7,700.00     7,700.00     7,700.00      7,700.00     
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวานทีค่วบคุมน้ าตาลไม่ได้ 
(Uncontrol DM) ปี 2563

ผู้ป่วยเบาหวานมี
ค่าเฉล่ียน้ าตาลในเลือด 
(Hb A1c) ไม่เกิน7mg%
 ร้อยละ 80

ผู้ป่วย
โรคเบาหวานทีม่ี
ค่าเฉล่ียน้ าตาล
สะสมในเลือด (Hb
 A1c) มากกวา่ 7
 mg% จ านวน 
200 คน (แบ่งเป็น
 4 รุ่นๆละ 50 คน)

ท าทุกเดือน 65,700.00       16,425.00   16,425.00   16,425.00    16,425.00    
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

โครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดการ
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง

1. ผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ได้รับ
การคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนตา ไต 
เท้า อย่าง
   น้อยร้อยละ  60 
2. ลดผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ น้อย
กวา่หรือเท่ากับร้อยละ 
10

3. ลดผู้ป่วยเบาหวาน
รายใหม่ น้อยกวา่หรือ
เท่ากับร้อยละ 5

ผู้ป่วยDM,HT 
เจ้าหน้าที ่อสม.
คณะกรรมการ 
NCD Broad

ท าทุกเดือน 1,224,150.00   306,037.00  306,038.00  306,038.00  306,037.00  
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ให้
ความรู้เร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

๑.	ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุม มากกวา่ร้อยละ
 ๘๐
๒.	ร้อยละของผู้เข้ารับ
การพัฒนาศักยภาพมี
ความพึงพอใจ มากกวา่
ร้อยละ ๘๐

 	แกนน าในท้องถิ่น
 , เจ้าหน้าทีก่ลุ่ม
เส่ียง และผู้สนใจ 
จ านวน  45  คน	

ไตรมาส 3 : เมษายน - มิถุนายน38,900.00       38,900.00    
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตต าบลหน้าเมือง

ผู้ป่วยเบาหวานได้รับ
การตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางตา
และเท้า มากกวา่ร้อยละ
 
60


ผู้ป่วยเบาหวาน
จ านวน 300 คน

ไตรมาส 2 : 
มกราคม - 
มีนาคม

44,500.00       44,500.00   
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วย
โรคเบาหวานในชุมชนต าบลหน้าเมือง

ผู้ป่วยเบาหวานทีไ่ด้รับ
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม มีค่าHbA1C 
ลดลง < 7

ร้อยละ 40 ของ
ผู้ป่วยเบาหวาน
ในพืน้ทีรั่บผิดชอบ
 จ านวน 400 คน

ท าทุกเดือน 28,500.00       7,125.00     7,125.00     7,125.00      7,125.00     
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัย
เส่ียงด้านสุขภาพโดยวดัความดันโลหิตทีบ่้าน

1.อัตราผู้ป่วยเบาหวาน
รายใหม่จากกลุ่มเส่ียง
เบาหวาน?ร้อยละ 1.95
2.อัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดัน
โลหิตสูงในเขต
รับผิดชอบได้รับการวดั
ความดันโลหิตทีบ่้าน 
ร้อยละ 30

1 ร้อยละ 30 ของ
ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงและสงสัย
ป่วยความดัน
โลหิตสูงในพืน้ที่
รับผิดชอบได้รับ
การวดัความดัน
โลหิตเองทีบ่้าน
2 ผู้ป่วยทีส่งสัย
ภาวะความดัน
โลหิตสูงแบบไวท์
โคท

ไตรมาส 2 : 
มกราคม - 
มีนาคม

20,000.00       20,000.00   
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโรค
ความดันโลหิตสูง ปี 2563

ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนอายุมากกวา่ 
30 ปี ได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวาน/โรคความ
ดันโลหิตสูง

ประชากรอายุ 30 
 ปีขึ้นไป   จ านวน
  4,743  คน

ไตรมาส 1 : 
ตุลาคม - 
ธนัวาคม

44,020.00       44,020.00   
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการต าบลต้นแบบสุขภาพดี วถิีธรรม 
วถิีไทยในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและ
ควบคุมความดันโลหิตสูง ต าบลดอนตะโก 
จังหวดัราชบุรี

1. ประชาชนกลุ่มมีภาวะ
เส่ียงและผู้ป่วย
โรคเบาหวานหรือโรค
ความดันโลหิตสูงเข้า
ร่วมกิจกรรมค่าย ตาม
หลักสูตรทีก่ าหนด
2. ภาวะสุขภาพของผู้
ผ่านการร่วมกิจกรรม
ค่ายฯ ดีขึ้น ได้แก่
น้ าหนักและดัชนีนวล
กาย ระดับน้ าตาลใน
เลือด ไขมันในเลือดและ
ความดันโลหิตลดลง

อบรมและฝึก
ปฏิบัติผู้มีภาวะ
เส่ียงและผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง
จาก ประชาชนใน
ทะเบียนบ้านดอน
ตะโก จ านวน 40 
คน เป็นเวลา 3 
วนั 2 คืน ณ ค่าย
สุขภาพดี วถิีธรรม
 วถิีไทย อ าเภอ
ไทรโยค จังหวดั
กาญจนบุรี

ไตรมาส 4 : 
กรกฎาคม - 
กันยายน

128,540.00     128,540.00  
กลุ่มงานแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก



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

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

กินอย่างไร? ชะลออาการเหนื่อย ( SP.โรค
ไม่ติดต่อ สาขาCOPD)

1.อัตราการก าเริบ
เฉียบพลัน       ลดลง
2.อัตรากลับมารักษาซ้ า
ใน28 วนั  ลดลง
3.ระยะเวลาวนันอน     
            ลดลง

ผู้ป่วยโรคปอดอุด
กั้นเร้ือรัง ทีม่BีMI
 น้อยกวา่ 18

ท าทุกเดือน 4,000.00        1,000.00     1,000.00     1,000.00      1,000.00     
Service Plan 
สาขาโรคไม่ติดต่อ



สถานการณ์ (Baseline) อ าเภอเมืองราชบุรี ปี 2562 ผู้เสยีชวีติ ณ จดุเกิดเหต ุจ านวน 35 ราย ต าบลทีม่ีผู้เสยีชวีติมาทีส่ดุ คือ ต าบลเจดยีห์ัก รองลงมาคือ ต าบลอ่างทอง ต าบลหินกอง และ ต าบลห้วยไผ่









































                                                               : โครงการพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ
                                                               : โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพและอสม
ตอบตวัชีว้ดั PA/ KPI  กระทรวง :  อ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.) ทีม่ีคุณภาพ  ร้อยละ 70  
                                     : ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือขา่ยหน่วยบริการปฐมภูมิ ทีเ่ปิดด าเนินการในพ้ืนที่
                                     :  จ านวนอสม.ทีไ่ดร้ับการพัฒนาเป็นอสม. หมอประจ าบ้าน
                                     : ร้อยละของผู้ป่วย กลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้ับการดแูลจากอสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชวีติทีด่ี
สถานการณ์ (Baseline) พชอ : การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชวีติระดบัอ าเภอ  ตัง้แตป่ี พ.ศ. 2559  มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีติระดบัอ าเภอ มีการก าหนดประเดน็
ปัญหาทีจ่ะแก้ไข มีการประชมุวางแผนงานพัฒนา  แก้ไขปัญหาส าคัญตามบริบทในพ้ืนที ่ มีการก ากับ ตดิตามและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน  มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ชืน่ชมและเสริมพลงั อันเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ระดบัพ้ืนที ่พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ 9 มีนาคม) 

สถานการณ์  (Baseline) คลนิิกหมอครอบครัว (PCC) :  อ าเภอเมืองราชบุรี มี จ านวน 6 cluster รวม 18 ทีม โดยมีแผน เปิดตัง้แตป่ี 2560 จ านวน 1 cluster (ศสม. 
ต าบลหน้าเมือง) เป็นไปตามเป้าหมาย ปี 2561 เป้าหมาย 1 cluster (รพ.สต.เจดยีห์ัก, รพ.สต.หินกอง และรพ.สต.บ้านห้วยหม)ู แตส่ามารถเปิดไดจ้ านวน 2 ทีม 
(รพ.สต.เจดยีห์ักและรพ.สต.หินกอง) ปี 2562 เป้าหมาย 1 cluster (รพ.สต.บางป่า, รพ.สต.พงสวาย และรพ.สต.พิกุลทอง) ยงัไม่มีแพทยท์ัง้ 3 ทีม สว่นในปี 2563 มี
เป้าหมายอีก 1 cluster (รพ.สต.ห้วยไผ่, รพ.สต.ดอนตะโก และรพ.สต.น้ าพุ)

มีต าบลตน้แบบจดัการคุณภาพชวีติจ านวน 3 ต าบล

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณของ คปสอ.  เมืองราชบรุี   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน :  การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่2 Service Excellence
สอดคลอ้งกับโครงการหลกัของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.)

สถานการณ์ (Baseline) อสม. : อ าเภอเมืองราชบุรีมีอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมูบ่้านจ านวน 2,000 คน ไดผ่้านการอบรมพัฒนาศักนภาพเป็นอสม.นักจดัการสขุภาพ
จ านวน 273 คน อสม.4.0 จ านวน 1,291คน และมีอาสาสมัครสาธารณสขุดเีดน่ 13 สาขา จ านวน 16 คน ไดร้ับรางวลัชนะเลศิระดบัจงัหวดั จ านวน 2 คน รางวลัรอง
ชนะเลศิอันดบั1 จ านวน 1 คน และรางวลัรองชนะเลศิอันดบั2 จ านวน 2 คน และมีอสม.ดเีดน่ในระดบัทุกต าบล มีอสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) จ านวน 3,133 คน 



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

1 โครงการ  พัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอผ่านเกณฑ์ ต.ค. 62 - 49,900 สันติ เข็มทอง

ระดับเภอ (พชอ.) การประเมินการ ก.ย. 63 สป. สสอ.เมือง
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพชีวติ
1)ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรม ทีม่ีคุณภาพ คณะกรรมการ

การการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับ ร้อยละ 70 พชอ. 21 คน
อ าเภอ (พชอ.) ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ
2)จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพือ่ 4  คร้ัง/ปี 6825 6825 6825 6825
วเิคราะห์ปัญหา / ประเด็นพัฒนา
คัดเลือกประเด็นทีส่ าคัญ เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวติตามบริบท
ของพืน้ที่
3)จัดท าแผนการพัฒนา และแก้ไข 1 คร้ัง/ปี

ปัญหาส าคัญ  อย่างน้อย ๓ เร่ือง

4)อ าเภอมีการประเมินตนเอง 1  คร้ัง/ปี
ตามระบบ และรายงานผล
5)กิจกรรม ชื่นชม เสริมพลัง 1  คร้ัง/ปี
พชต. อ าเภอเมืองราชบุรี
6)กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 1 คร้ัง/ปี 18,300
พชอ. / พชต. ต้นแบบ

7)มอบเกียรติบัตร พชต.ต้นแบบ 1 คร้ัง/ปี 4,400
ทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน
8)สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน 12 คร้ัง/ปี

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

2 บริหารจัดการคลินิกหมอครอบครัว ร้อยละของPCCที่ ปี 2561 จ านวน  พ.ย.62 -
(PCC) สามารถเปิดบริการ 2 ทีม ปี 2562  - ส.ค.63

ได้อย่างมีคุณภาพ จ านวน 4 ทีม
กิจกรรม ปี 2563 จ านวน อัญชนา
1) ร่วมประชุมติดตามทบทวน PCC 3 ทีม P คทาวชัรกุล
และทีม ทีเ่ปิดบริการแล้ว สสอ.เมือง
2) ทบทวนและพัฒนา PCC ทีเ่ปิด P P ราชบุรี
บริการแล้วร่วมกับแม่ข่าย PCC ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ 3 S (Staff,
Structure, System) ภายในระยะ
เวลา 2 ปี
3) ประชุมเตรียมบุคลากร ชุมชน P

รพ.สต.เป้าหมายในการเปิด PCC
และทีม ปี 2561-2563 โดยน าปัญหา

จาก PCC และทีมทีเ่ปิดแล้วมา
เป็นแนวทางป้องกัน
4) แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันกับ PCC P P

ทีเ่ปิดด าเนินการแล้ว กับทีย่ังไม่เปิด
เพือ่ท าความเข้าใจในการเตรียมการ
และสร้างความพร้อม

3 แผนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ตุลาคม 2562



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอ าเภอ ถึง
เมืองราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ กันยายน
2563 2563

3.1 กิจกรรมตรวจสอบระบบฐานข้อมูล
อสม.
1) สนับสนุนให้หน่วยบริการ 1) ร้อยละ100 ของ 2,000 คน ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 น.ส.วรัญญา
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล อสม. อสม.ได้รับการตรวจ ถึง  ธใิจ
ประจ าปี 2563 ธนัวาคม
2) ก ากับติดตามการบันทึกข้อมูล สอบและยืนยัน 2562
อสม. ในระบบ ข้อมูลในระบบฐาน

ข้อมูล อสม.
3.2 กิจกรรมการคัดกรองสุขภาพ อสม.

1) สนับสนุนให้หน่วยบริการตรวจ 1) ร้อยละ80 ของ 22 ต าบล ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 น.ส.วรัญญา
คัดกรองสุขภาพของ อสม. ลดโรค อสม.มีการตรวจ ถึง  ธใิจ
ลดเส่ียงปรับเปล่ียนพฤติกรรม. คัดกรองสุขภาพ ธนัวาคม 2562
2) ค้นหาอสม.ต้นแบบในการ 2) ร้อยละของต าบล 22 ต าบล มกราคม 0 0 0 0 0 น.ส.วรัญญา
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ มีอสม.ต้นแบบใน 2562  ธใิจ

การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ

3.3 กิจกรรมการเบิกจ่ายเงนิค่าป่วยการ
อสม.
1) ก ากับติดตามให้หน่วยบริการ 1) ร้อยละ100 ของ 2,000 คน ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 น.ส.วรัญญา
ทุกแห่งส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน อสม.ทีม่ีสิทธรั์บ ถึง  ธใิจ



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

ค่าป่วยการอสม.ภายในสัปดาห์ที ่3 เงินค่าป่วยการได้รับ กันยายน
ของทุกเดือน การบันทึกข้อมูลใน 2563
2) สนับสนุนก ากับและติดตามให้ ระบบ e-Payment
หน่วยบริการอนุมัติและบันทึกข้อมูล ของกรมบัญชีกลาง
อสม.ทีม่ีสิทธิ์ได้รับเงินค่าป่วยการ
ภายในสัปดาห์ที ่4ของทุกเดือน
3) สรุปการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ
 อสม.ทุกเดือน

3.4 กิจกรรมสนับสนุนการอบรม อสม.
1) สนับสนุนให้อสม.เข้ารับการอบรม 1) ร้อยละ 80ของ 22 ต าบล มกราคม งบตามการ น.ส.วรัญญา
หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพทุก อสม.ผ่านเกณฑ์การ  2562 ถึง จัดสรรจาก  ธใิจ
ต าบล สสจ.
2) สนับสนุนให้ อสม.เข้ารับการ ประเมินการอบรม มิถุนายน
อบรมพัฒนาอสม.4.0 ทุกต าบล 2562
3) ก ากับติดตามการบันทึกข้อมูล
อสม.ทีผ่่านการอบรมหลักสูตร อสม.
นักจัดการสุขภาพและ อสม.4.0
ในระบบ
4) สนับสนุนให้ อสม.ระดับต าบล 3) สมาชิกอสม.ทุก 12 คร้ัง ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 น.ส.วรัญญา
ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง ต าบลเข้าร่วมการ ถึง  ธใิจ

ประชุมประจ าเดือน กันยายน
2563



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

3.5 กิจกรรมอบรมอสม.ใหม/่ทดแทน
1)ประสานให้รพ.สต.ส ารวจฐาน 1) ร้อยละ100 ของ 250 คน มกราคม 120,100 0 120,100 น.ส.วรัญญา
ข้อมูลอสม.และจ านวนอสม.ใหม่ อสม.ทดแทนได้รับ 2563 ถึง  ธใิจ
ทีต้่องการทดแทน การอบรมครบตาม มีนาคม 2563
2)ชี้แจงหลักเกณฑ์การสมัครเป็นอสม. หลักสูตร

3)สนับสนุนคู่มือและหลักสูตรใน
การจัดอบรมอสม.ใหม่/ทดแทน
4)จัดอบรมอสม.ใหม่/ทดแทน และ 2)ร้อยละ 100 ของ
ฝึกปฏิบัติงาน อสม.ทีผ่่านการ
5)จัดท าระบบฐานข้อมูลอสม.ใหม่/ อบรมครบตาม
ทดแทนทีผ่่านการอบรมครบตาม หลักสูตรได้รับการ
หลักสูตรเข้าสู่ระบบThaiphc.net ขึ้นทะเบียนใน

ระบบThaiphc.net

3.6 กิจกรรมต าบลจัดการคุณภาพชีวิต
1)ชี้แจงการประเมินหมู่บ้านจัดการ 1) ต าบลจัดการ 22 ต าบล เมษายน 0 0 0 0 0 น.ส.วรัญญา
สุขภาพและการพัฒนาต าบลจัดการ คุณภาพชีวติภาพ 2563 ถึง  ธใิจ
คุณภาพชีวติ ให้กับต าบล ผ่านเกณฑ์TPAR มิถุนายน
2) สนับสนุนให้ต าบลประเมินตนเอง คิดเป็น ร้อยละ100 2563
ตามเกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพและ
ต าบลจัดการคุณภาพชีวติและบันทึก 2) มีต้นแบบต าบล 2 ต าบล กรกฎาคม 0 0 0 0 0 น.ส.วรัญญา
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ จัดการคุณภาพชีวติ 2563  ธใิจ
3) ติดตาม ควบคุม ก ากับ การบันทึก คิดเป็นร้อยละ100
ข้อมูลเข้าสู่ระบบทัง้ในส่วนของ
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หมู่บ้านจัดการสุขภาพและต าบล 3)ร้อยละ100 187 หมู่บ้าน เมษายน 0 0 0 0 0 น.ส.วรัญญา
จัดการคุณภาพชีวติ ของหมู่บ้านจัดการ 2563 ถึง  ธใิจ
5) สรุปผลการประเมินหมู่บ้านจัดการ สุขภาพได้รับการ มิถุนายน
สุขภาพและต าบลจัดการคุณภาพชีวติ ประเมิน 2563
และพร้อมรายงานให้สสจ.

3.7 กิจกรรมการพัฒนาอาสาสมัคร
ประจ าครอบครัว (อสค.)
1) ชี้แจงการพัฒนาศักยภาพ 12) ร้อยละ 80ของ ตามการจัดสรร เม.ย.-63 งบตามการ 0 0 0 0 น.ส.วรัญญา
อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) อาสาสมัครประจ า จากสสจ. ถึง จัดสรรจาก  ธใิจ
ให้กับหน่วยบริการ มิถุนายน สสจ.
2) สนับสนุนให้หน่วยบริการถ่ายทอด ครอบครัวทีไ่ด้รับ 2563
ความรู้พัฒนาศักยภาพทักษะการดูแล การอบรมถ่ายทอด
ผู้ป่วยในครอบครัวและปรับเปล่ียน ความรู้
พฤติกรรมสุขภาพ 13) ร้อยละ 80ของ
3) ก ากับ ติดตาม ให้หน่วยบริการ ครอบครัวทีผ่่าน
บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ อสค. แบบประเมินครอบ
4) ก ากับ ติดตามให้หน่วยบริการ ครัวทีม่ีศักยภาพใน
ประเมินอาสาสมัครประจ าครอบครัว การดูแลตนเองตาม
(อสค.) ตามแบบประเมินครอบครัวที่ เกณฑ์
มีศักยภาพในการดูแลตนเองตาม
เกณฑ์
5) สรุปผลการด าเนินงานพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครประจ าครอบครัว
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3.8 กิจกรรมพัฒนาอสม.หมอประจ าบ้าน
1)ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 1)ร้อยละ 100 ของ ประธานอสม. ตุลาคม 2562 งบตามการ น.ส.วรัญญา
บทบาทหน้าทีแ่ละหลักเกณฑ์ในการ อสม.ได้รับการ หมู่บ้านละ1คน ถึง จัดสรรจาก  ธใิจ
คัดเลือกพัฒนาอสม.หมอประจ าบ้าน พัฒนาเป็นอสม. มีนาคม 2563 สสจ.
2)ส ารวจการใช้โทรศัพท์ Smart หมอประจ าบ้าน
Phone และ app "Smart อสม."
ของ อสม.
3)คัดเลือกอสม.ทีม่ีคุณสมบัติตาม 2)ร้อยละ 70 ของ ประธานอสม. เมษายน น.ส.วรัญญา
เกณฑ์การการพัฒนาอสม.หมอ อสม.กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านละ1คน 2563 ถึง  ธใิจ
ประจ าบ้าน มิถุนายน
4)อบรมครู ก/ข/ อสม.หมอประจ า มีศักยภาพเป็นอสม. 2563
บ้านและจัดท าฐานข้อมูล หมอประจ าบ้าน
5)สนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) 3)ร้อยละ 70 ของผู้ ผู้ป่วยหมู่บ้านละ กรกฎาคม น.ส.วรัญญา
6)อสม.หมอประจ าบ้านปฏิบัติงานให้ ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 1คน 2563 ถึง  ธใิจ
บริการสุขภาพใน ศสมช. และเยี่ยม ทีไ่ด้รับการดูแลจาก กันยายน
บ้าน อสม. หมอประจ า
7)อสม.หมอประจ าบ้านด าเนินงาน บ้านมีคุณภาพชีวติ  2563
ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายร่วมกับ ทีดี่
ทีมหมอครอบครัวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ รพ.สต.
8)ก ากับ ติดตาม ควบคุม รพ.สต.ใน
การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล
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thaiphc.net 
9)ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ อสม.หมอประจ าบ้าน

3.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ดีเด่น 12 สาขา ระดับอ าเภอ
ปีงบประมาณ 2563
1) แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก 1.ร้อยละ 90 ของ 60 คน ตุลาคม 98,200 49,100 0 0 49,100 น.ส.วรัญญา
อสม.ดีเด่น 12 สาขา ระดับอ าเภอ อาสาสมัคร 2562 ถึง  ธใิจ
2) ชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือกอสม.ดีเด่น สาธารณสุขต้นแบบ กันยายน
13 สาขาระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 12 สาขาระดับ  2563
2563 ให้กับหน่วยบริการ อ าเภอมีทักษะ
3) ด าเนินการคัดเลือกอสม.ดีเด่น12 กระบวนการถ่าย
สาขาระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ ทอดความรู้ในสาขา
2563 ตนเอง
4) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 2.ร้อยละ 100 มี
ศักยภาพอสม.12 สาขา ฐานข้อมูล
5) สรุปผลการอบรมการพัฒนา นวตักรรมจากการ
ศักยภาพ อสม.12 สาขา ท างานของ อสม.
6) สนับสนุนให้อสม.12สาขาทีไ่ด้รับ 12 สาขา
การอบรม เข้าสู่เวทีประกวด
ระดับจังหวดั
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โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการดูแล
ต่อเนื่อง

1.ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มากกวา่ร้อยละ ๘๐
2.กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้มากกวา่ร้อยละ
 ๘๐
3.อัตราการเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล
ซ้ าด้วย
ภาวะแทรกซ้อนทีบ่้าน
ไม่เกินร้อยละ ๕ 

ทีมสหวชิาชีพ/
อาสาสมัคร
สาธารณสุข/ผู้น า
ท้องถิ่น/จิตอาสา/
กลุ่มเส่ียง เขต อ.
เมือง จ านวน 
๒๐๐ คน

ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กันยายน25,700.00       25,700.00    
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

หมายเหต ุ  การพิมพ์ใชอั้กษร TH SarabanPSK  ขนาด 14 Point / กรณขีอ้ความยาวเกินชอ่งที่ก าหนดไม่ตอ้งตดัขอ้ความ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ /ขนาดความกว้างของแตล่ะชอ่งไม่ให้ปรับใหม่ขอให้ยึดตามแบบฟอร์ม













**ใชเ้งนิบ ำรงุของรพ.สต.หรอืจำกอบจ.
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1 แผนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
(RDU)
กิจกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
1)สนับสนุน ก ากับ ติดตามให้รพ.สต. 1)ร้อยละ 80 ของ 26 รพ.สต. ตุลาคม 2562 − − − − − น.ส.วรัญญา
จัดท าแผนความต้องการใช้เวชภัณฑ์ รพ.สต.มีอัตราใช้ยา ถึง ธใิจ
ยา ปฏิชีวนะในโรค  กันยายน
2)ก ากับ ติดตามการเบิกเวชภัณฑ์ยา ติดเชื้อทีร่ะบบการ 2563
ของรพ.สต.ในแต่ละเดือน หายใจช่วงบนและ
3)ควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะและ หลอดลมอักเสบ
สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพร เฉียบพลัน ≤
4)สรุปเอกสารการขอเบิกเวชภัณฑ์ยา ร้อยละ 20
ของรพ.สต.ในแต่ละเดือนเพือ่ขอเบิก 2)ร้อยละ 80 ของ
กับโรงพยาบาลราชบุรี รพ.สต.มีอัตราใช้ยา
5)ก ากับติดตามการบันทึกข้อมูลการ ปฏิชีวนะในโรค

สถานการณ์ (Baseline) : ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต. มีอัตราใชย้าปฏิชวีนะในโรคหายใจชว่งบนและหลอดลมอักเสบเฉยีบพลนั ร้อยละ 2.43 และรพ.สต. มีอัตราใชย้าปฏิชวีนะในโรค
อุจจาระร่วงเฉยีบพลนั ร้อยละ 7.61 รพ.สต.ทีม่ีอัตราการใชย้าปฏิชวีนะในโรค Respiratory Infection และ Acute Diarrhea <= ร้อยละ20 ทัง้ 2 โรค มีจ านวน 24 รพ.สต.คิดเป็นร้อยละ 92.31

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณของ สสอ.เมืองราชบรุี   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : …………การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (RDU-AMR Service Plan)………………

สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่.…...... Service Excellence .............................................................................................................................
สอดคลอ้งกับโครงการหลกัของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาตา้นจลุชพีและการใชย้าอยา่งสมเหตสุมผล
ตอบตวัชีว้ดั PA/ KPI  กระทรวง : ตวัที ่PA 3 ระดบัความส าเร็จการด าเนินงานการใชย้าอยา่งสมเหตผุล (RDU) 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
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รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ใช้ยาในระบบของรพ.สต. อุจจาระร่วงเฉียบ
6)สรุปและรายงานผล พลัน ≤ ร้อยละ20

หมายเหต ุ  การพิมพ์ใชอั้กษร TH SarabanPSK  ขนาด 14 Point / กรณขีอ้ความยาวเกินชอ่งที่ก าหนดไม่ตอ้งตดัขอ้ความ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ /ขนาดความกว้างของแตล่ะชอ่งไม่ให้ปรับใหม่ขอให้ยึดตามแบบฟอร์มกิจกรรมการพฒันาอาสาสมัครประจ า



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

โครงการพัฒนาบริการแพทย์แผนไทย

สู่ความเป็นเลิศ อ าเภอเมืองราชบุรี

ปีงบประมาณ 2563

1.แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาบริการ 1.รพ.สต.ทีม่ีระบบนัด 1.รพ.สต.ทีม่ี ตุลาคม 2563 49,950บาท นางสาวภิชาภัช

แพทย์แผนไทยอ าเภอเมืองราชบุรี ออนไลน์ด้านการจัด การจัดบริการ ถึง QOF มนัสปัญญากุล

2.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการ บริการการแพทย์แผน ด้านการแพทย์ กันยายน 2563 สสอ.เมืองราชบุรี

แพทย์แผนไทยอ าเภอเมืองราชบุรี ไทย (ร้อยละ 100) แผนไทย

ไตรมาสละ 1 คร้ัง 2.ปริมาณการจ่ายยา จ านวน

3.พัฒนาระบบการจัดบริการ สมุนไพร (ร้อยละ 50) 17 แห่ง

แพทย์แผนไทยใน รพ.สต. 3.แม่หลังคลอดได้รับ 2.คณะกรรมการ

4.สนับสนุนให้ รพ.สต.มีการใช้ระบบ ได้รับบริการบริบาล พัฒนาบริการ

นัดออนไลน์ เพือ่เพิม่การเข้าถึงของ ด้วยศาสตร์การแพทย์ แพทย์แผนไทย

ประชาชน แผนไทย(ร้อยละ 50) อ าเภอเมือง

5.ส่งเสริมให้แพทย์แผนไทยออกให้ 4.รพ.สต.มีการบุคลากร จ านวน 25 คน

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณของ สสอ. เมอืงราชบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) :  Service Excellence

โครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  :  16. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ยุทธศาสตร์ สสจ.ปี 62-65 (Strategic Objectives) : 3.10 ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์ผสมผสาน

แผนงาน : แผนการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

สถานการณ์ (Baseline) : อ าเภอเมืองราชบุรี มีบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยประจ า รพ.สต. จ านวน 12 แห่ง (ร้อยละ 48) มีการจัดบริการทีเ่ป็นระบบโดยการพัฒนาระบบนัดหมายออนไลน์ส าหรับ

49,950บาท

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ผู้มาจองคิวใช้บริการใน รพ.สต.ทุกแห่ง มีผลการด าเนินงานดังนี้ มีปริมาณการจ่ายยาสมุนไพร จ านวน 45,627 คร้ัง 61,911 รายการ มีการจ่ายยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติบริการทัง้หมด

36,431 คน  การบริการแผนไทย นวด อบ ประคบ พบวา่มีบริการทัง้หมด 50,472 คร้ัง นวดแผนไทย 27,644 คร้ัง อบสมุนไพร 1,724 คร้ัง ประคบสมุนไพร 25,128 คร้ัง  มีกิจกรรมการบริบาลหญิง

หลังคลอด 180 คน 516 คร้ัง  ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 13.58

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)



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

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

บริการเชิงรุกในชุมชน ทีผ่่านการอบรม 3.แพทย์แผนไทย

เพิม่การให้บริการแผนไทยสู่ชีวติ หลักสูตรการจ่ายยา จ านวน 17 คน
ประจ าวนั (ตามกลุ่มวยัและโรคเร้ือรัง) แผนไทยตามบัญชี

6.ส่งเสริมให้ รพ.สต.มีการจ่ายยาแผน ยาหลักแห่งชาติ

ไทยแทนการจ่ายยาแผนปัจจุบัน (ร้อยละ 100)

(ตามความเหมาะสม) 5.แพทย์แผนไทยมี

7.สนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขและ ทักษะการบ่งต้อ

พยาบาลวชิาชีพพัฒนาศักยภาพให้ ด้วยหนามหวาย

ผ่านการอบรมหลักสูตรการจ่ายยาแผน (ร้อยละ100)

ไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ

8. สนับสนุนให้ชุมชนเรียนรู้ และใช้

สมุนไพรในชุมชน

9.ส่งเสริมให้แพทย์แผนไทยมีการพัฒนา

นวตักรรมในการให้บริการแพทย์แผนไทย

ในชุมชน

10.ก ากับติดตามการบันทึกข้อมูลด้าน

การแพทย์แผนไทย ทุกไตรมาส

11.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
แพทย์แผนไทยศาสตร์การบ่งต้อด้วย

หนามหวาย

12.สนับสนุนให้บุคลากรทีผ่่านการอบรม

ใช้ศาสตร์การบ่งต้อด้วยหนามหวาย

ให้บริการรักษาประชาชนในพืน้ที่

13.สรุป และประเมินผลการด าเนินงาน



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

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วย
การแพทย์แผนไทยห่างไกลข้อเข่าเส่ือม

1. ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วย
การแพทย์แผนไทย ร้อย
ละ 60 จากจ านวน
ผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการคัด
กรองข้อเข่าเส่ือม
2.ผู้สูงอายุมีการใช้ยา
สมุนไพรในการบรรเทา
อาการปวดเข่า ร้อยละ 
60 จากจ านวนผู้สูงอายุที่
ได้รับการคัดกรองข้อเข่า
เส่ือม
3. ผู้สูงอายุมีอาการปวด
เข่าลดลง ร้อยละ 50

ผู้สูงอายุจ านวน 
500 คน

ท าทุกเดือน 4,500.00        1,125.00     1,125.00     1,125.00      1,125.00     
กลุ่มงานแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

โครงการปรับปรุงสวนสมุนไพร
มีการจัดปรับปรุงสวน
สมุนไพร จ านวน 10000
 บาท

ศูนย์สุขภาพชุมชน
เทศบาลเมือง
ราชบุรี ศสม.บ้าน
ไร่, ศสม.ดอนตะโก

ท าทุกเดือน 20,000.00       5,000.00     5,000.00     5,000.00      5,000.00     
กลุ่มงานแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

โครงการประกวด พืน้ทีต้่นแบบแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือกระดับประเทศ

ได้รับการคัดเลือกพืน้ที่
ต้นแบบแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก
ระดับประเทศ

ผู้รับบริการ ท าทุกเดือน 5,000.00        1,250.00     1,250.00     1,250.00      1,250.00     
กลุ่มงานแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก



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

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย

ผู้ร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจการพัมนา
งานแพทย์แผนไทยฯ ใน
แนวทางเดียวกันเกิด
ความรักความสามัคคี
ช่วยเหลืองานพัฒนา
ร่วมกัน

บุคลากรศูนย์
แพทย์แผนไทยฯ 
จ านวน 53 คน

ไตรมาส 2 : 
มกราคม - 
มีนาคม

42,760.00       42,760.00   
กลุ่มงานแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

โครงการอบรม อสม.ใหม่ และพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ปี 2563

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ในการดูแลด้าน
สุขภาพเพิม่ขึ้นร้อยละ 80

4.1   อสม.ใหม่ 
จ านวน 50  คน 
(อบรมเชิง
ปฏิบัติการตาม
หลักสูตรการอบรม
 อสม.ใหม่)
4.2  อสม.ทีก่ าลัง
ปฏิบัติงาน จ านวน
  100  คน 
(อบรมพัฒนา
ศักยภาพและ
ฟืน้ฟูความรู้ อสม.)
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 
 150  คน

ท าทุกเดือน 90,000.00       22,500.00   22,500.00   22,500.00    22,500.00    
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

โครงการพัฒนายาปรุงเฉพาะราย

1. มีทางเลือกส าหรับการ
รักษาทางการแพทย์แผน
ไทยในการใช้ยาปรุง
เฉพาะราย
2. ตอบสนองนโยบาย
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 
โดยการเพิม่ยาปรุงเฉพาะ
ราย

ผู้มารับบริการ
ด้านการแพทย์
แผนไทย

ไตรมาส 3 : เมษายน - มิถุนายน50,000.00       50,000.00    
กลุ่มงานแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

โครงการน้ าสมุนไพรต้มด่ืมบ ารุงน้ านม
ส าหรับมารดาหลังคลอดใน IPD หลังคลอด

จัดให้มีโซนน้ าสมุนไพร
ต้มด่ืมบ ารุงน้ านมส าหรับ
มารดาหลังคลอด จ านวน
 2 แห่ง

มารดาหลังคลอด
ใน IPD หลังคลอด
 จ านวน 2 แห่ง

ท าทุกเดือน 20,400.00       5,100.00     5,100.00     5,100.00      5,100.00     
กลุ่มงานแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก



ตอบตวัชีว้ดั PA/ KPI  กระทรวง : ตวัที ่ 42   ร้อยละของเขตสขุภาพทีม่ีการบริหารจดัการก าลงัคนทีม่ีประสทิธิภาพ
สถานการณ์ (Baseline) ปี 2562 อ าเภอเมืองราชบุรี มีบุคลากรทัง้หมด 146 คน แบ่งเป็นขา้ราชการ 91 คน ลูกจา้งประจ า 1 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 40 คน
ลูกจา้งชั่วคราว 9 คน ลูกจา้งรายวัน 4 คน อตัราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข(Retention rate)ไตรมาส 3  คิดเป็นร้อยละ 102.24 พบว่าขา้ราชการมีอายเุฉล่ีย 45.98  ปี และอายรุาชการ
เฉล่ีย 23.55 ปี ซ่ึงปี 2562 มีผู้เกษียณอายแุละลาออกจากราชการจ านวน 3 ราย และในปี 2563 จะมีผู้เกษียณอายรุาชการจ านวน 4 ราย ท าให้ในอนาคตอาจคาดแคลนขา้ราชการ

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

1 แผนการพัฒนาอัตราก าลังคนอ าเภอ
เมืองราชบุรี

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563.

271,800 0 271,800 0 0 น.ส.อรวรรณ 
พรมประสิทธิ์

1. กิจกรรม ดัชนีความสุข QOF
1) ชี้แจงแนวทางการประเมินความสุข
บุคลากร

1.บุคลากรอ าเภอเมือง 1. รพ.สต. 26 ตุลาคม 2562-

กระทรวงสาธารณสุข(Happinometer) 
กับ

ราชบุรีมีความสุขกับ แห่ง กันยายน 2563.

Admin รพ.สต.ทุกแห่ง การท างานในระดับดี 2. เจ้าหน้าที่

2) ประชาสัมพันธใ์ห้รพ.สต.ทุกแห่ง
ลงทะเบียน

2. ร้อยละ 80 ของ สาธารณสุข

Admin ระบบ Happinometer ผ่าน
เวบ็ไซต์

บุคลากรหน่วยบริการ อ าเภอเมือง

3) จัดท าคู่มือขั้นตอนการตอบแบบ
ส ารวจดัชนี

ได้รับการพัฒนาความ ราชบุรี 150 คน

ความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข สุขของคนท างาน 3. ผู้ร่วมกิจกรรม

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณของ คปสอ. เมืองราชบรุี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพ

สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่3 People Excellence
สอดคลอ้งกับโครงการหลกัของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการพัฒนาการวางแผนก าลงัคนดา้นสขุภาพ/โครงการผลติและพัฒนาก าลงัคนดา้นสขุภาพสูค่วามเป็นมืออาชพี/
โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจดัการก าลงัคน

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

4) ติดตามการลงทะเบียนและการตอบ
แบบ

แลกเปล่ียนเรียน

ส ารวจดัชนีความสุขบุคลากรรพ.สต.ทุก
แห่งผ่าน

รู้  150 คน

เวบ็ไซต์
5) วเิคราะห์ข้อมูล และน าผลการ
วเิคราะห์

ข้อมูลเสนอผู้บริหาร
6) แต่งต้ังคณะกรรมบริหารความสุขระดับ

อ าเภอ
7) คืนข้อมูลให้รพ.สต.ทุกแห่ง
8) จัดท าแผนงานพัฒนาความสุขของ
บุคลากร

อ าเภอเมืองราชบุรี
9) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท างาน

มกราคม - 271,800 0 271,800 0 0

เป็นทีมของบุคลากรอ าเภอเมืองราชบุรี มีนาคม 2563.
10) สนับสนุนให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดท า
แผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาความสุขของ
คนท างาน

ในหน่วยงาน
11) ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

2. กิจกรรม  การบริหารและพัฒนา
บุคลากร

1) จัดต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากร

1. มีคณะกรรมการ 1. เจ้าหน้าที่ ตุลาคม 2562-

บุคคลส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง
ราชบุรี

บริหารจัดการ สาธารณสุข กันยายน 2563.

ประจ าปี พ.ศ. 2563/ แต่งต้ัง
คณะกรรมการ

ทรัพยากรบุคคล อ าเภอเมือง

บริหารจัดการอัตราก าลังคนระดับอ าเภอ 2. มีข้อมูลด้านก าลัง ราชบุรี 146 คน
(คณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรี
สาธารณสุข

คนทีเ่ป็นปัจจุบัน 2. คณะกรรม

หน่วยงานคุณธรรม เร่ืองเล่าดีเด่นด้าน
คุณธรรม,

3. มีโครงสร้างของ การคัดเลือกฯ

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพล
เรือนและ

หน่วยงานทีเ่ป็น 11 คน

ลูกจ้างประจ าดีเด่น, คณะกรรมการ
พิจารณา

ปัจจุบัน 3. คณะกรรม

เล่ือนเงินเดือน, คนดีศรีพยาบาล) 4. มีแผนพัฒนาก าลัง การพิจารณาฯ
3) ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ คนด้านสุขภาพ 10 คน
ทรัพยากรบุคคลฯ ทุกเดือนร่วมกับวาระ
ประชุม

5. บุคลากรทางด้าน

ประจ าเดือน สาธารณสุขได้รับการ
4) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ 1 
คร้ัง/

พัฒนาศักยภาพไม่น้อย

คณะ กวา่ร้อยละ 60
5) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเล่ือน
เงิน

6. บุคลากรสาธารณสุข



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

เดือน 2 คร้ัง/ปี มีการพัฒนาสมรรถนะ
6) จัดท าข้อมูลด้านก าลังคน รายงาน
ข้อมูล 7

ในการท างานไม่น้อย

ชีท ทุกไตรมาส กวา่ 10 วนั/คน/ปี
7) จัดท าโครงสร้างหน่วยงานสสอ.เมือง
ราชบุรี

7. เพือ่ประกาศเกียรติ

/รพ.สต.ทุกแห่ง คุณและเป็นขวญัก าลัง
8) วเิคราะห์อัตราก าลังของสสอ.เมือง
ราชบุรี

ใจให้กับบุคลากร

9) ส ารวจความต้องการฝึกอบรม 
(Training

สาธารณสุข

Need) บุคลากรทุกคน 8. มีการบันทึกข้อมูล
10) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน/

ด้านการพัฒนา

แผนรายคน/แผนอัตราก าลัง บุคลากรอย่างมีระบบ
11) สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมตาม
ความ

และเป็นปัจจุบัน

ต้องการฝึกอบรม(Training Need) และ 9. มีแผนพัฒนาบุคลากร

ประสานเครือข่ายสนับสนุนหลักสูตรใน
การ

ตาม Service Plan

ฝึกอบรม ครอบคลุมตามสาขา
12) จัดต้ัง HR Clinic อ าเภอเมืองราชบุรี
ให้ค า

10. เจ้าหน้าที่

ปรึกษากับบุคลากร สาธารณสุขอ าเภอ



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

12) สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับประกวด เมืองราชบุรีได้รับการ

ผลงานวชิาการและบุลากรทีม่ีผลงาน
ดีเด่น

ตรวจสุขภาพทุกคน

13) จัดท าประกาศผลการคัดเลือกฯ
14) วเิคราะห์ข้อมูลและความเส่ียงของ
การคาดแคลนบุคลากร และน าเสนอผู้บริหารทุก
ไตรมาส15) สนับสนุนและประสานรพ.สต.ให้
ด าเนิน

การขอจัดจ้างบุคลากรทดแทน(ลาออก/
ย้าย/

เกษียณ) ตามระเบียบ
16) จัดท าบัญชีการขออนุมัติบุคลากร/
การขอ

ใช้ต าแหน่งบุคลากรตามขั้นตอน
17) บันทึกข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล
บุคลากร

18) ส ารวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
19) จัดท าทะเบียนวนัลา/ทะเบียน กพ.7/

ทะเบียนเคร่ืองราชฯ ทุกไตรมาส
20) จัดท าแบบหนังสือแจ้งผลการเล่ือน
เงิน

เดือนข้าราชการ 2 คร้ัง/ปี



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

21) สนับสนุนให้เจ้าหน้าทีต่รวจสุขภาพ
ประจ า
ปีและต้องผ่านการถ่ายภาพรังสีทรวงอก
ทุกคน

22) สรุปผลความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

ของบุคลากร และน าเสนอผู้บริหารทราบ
23) ก ากับติดตามการฝึกอบรมตามสาย
วชิาชีพ

ทุกไตรมาส
24) สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคน
ด้านสุขภาพ
กิจกรรมที่1 แผนจัดหาก าลังคนเพิม่
กิจกรรมที่2 พัฒนาและเพิม่สมรรถนะ
บุคลากร
1)ส่งบุคลากรอบรมภายนอกทีม่ีการจัด
ประอบรมสัมมนา
2)จัดโครงการอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพ
นักกายภาพบ าบัดเครือข่ายจังหวดัราชบุรี

1.ทดแทนนัก
กายภาพบ าบัดและ
เจ้าหน้าทีท่ีจ่ะเกษียรในปี
งาบ2561-2564
2.เพิม่นักกายภาพบ าบัด
และเจ้าหน้าทีเ่พือ่รองรับ
งานservice plan
1.เพือ่เพิม่พูนความรู้และ
ทักษะวชิาชีพแก่นัก
กายภาพบ าบัด/เจ้า
พนักงานเวชกรรมฟืน้ฟู/
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
2. เพือ่ลดความเส่ียงต่างๆที่
เกิดจากการขาดความรู้
ความเข้าใจ
1.เพือ่เพิม่พูนความรู้ที่
ทันสมัยและทักษะของนัก
กายภาพบ าบัด
2.เพือ่แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ทางคลินิกใน
การดูแลผู้ปุวย

นักกายภาพบ
บ าบัด 3 คน
ผู้ช่วยนัก
กายภาพบ าบัด 2 
คน
บุคลากรกลุ่มงาน
กายภาพบ าบัด
นัก
กายภาพบ าบัด
ภายในจังหวดั
ราชบุรีและผู้สนใจ

ตุลาคม2561-
กันยายน2563
ตุลาคม2562-
กันยายน2563
2-3 พฤษภาคม 
2563

930,000.00     232,500.00  232,500.00  232,500.00  232,500.00  กายภาพบ าบัด



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

การถ่ายทอดและรับรู้นโยบายของ
โรงพยาบาลกิจกรรมที1่
การประชุมประจ าเดือนของกลุ่มงาน
กายภาพบ าบัด
กิจกรรมที่2
ประชุมฟืน้ฟูความรู้ทางการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าทีใ่นกลุ่มงาน(On the job 
training)

1.เพือ่ถ่ายทอดนโยบาย
จากฝุายบริหารลงสู่
ผู้ปฏิบัติงาน
2.รับฟังปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานเพือ่หาแนว
ทางแก้ไขและพัฒนา
3.น าเสนอวชิาการที่
น่าสนใจแก่เจ้าหน้าทีเ่พือ่
เพิม่พูนความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการท างาน ลด
ความเส่ียงต่างๆทีอ่าจ
เกิดขึ้นจาการขาดความรู้
ความเข้าใจ

บุคลากรกลุ่มงาน
กายภาพบ าบัด
ผู้ช่วยนัก
กายภาพบ าบัด
เดิมและทีรั่บเข้า
ใหม่

ตุลาคม2562-
กันยายน2563
ตุลาคม2562-
กันยายน2563

-                x x x x กายภาพบ าบัด

โครงการการจัดการภาวะโภชนาการใน
ผู้ปุวยศัลยกรรม

เพือ่พัฒนาความรู้และ
ความสามารถ
ของพยาบาลวชิาชีพในการ
จัดการ
ภาวะโภชนาการของผู้ปุวย
ศัลยกรรม
ทีม่ีภาวะเส่ียง

แพทย์ พยาบาล
วชิาชีพ
งานการพยาบาล
ผู้ปุวยศัลยกรรม
จ านวน 50 คน

ม.ค.-ม.ีค. 63 5,000.00        1,250.00     1,250.00     1,250.00      1,250.00     
นพ.นพวชัร์ 
สมานคติวตัน์



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน
คุณภาพ CLT ศัลยกรรม

เพือ่พัฒนางานคุณภาพ
การดูแลผู้ปุวย
ในงานศัลยกรรมให้มี
คุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง

สหวชิาชีพใน
PCT กลุ่มงาน
ศัลยกรรมและ
สหวชิาชีพที่
เกี่ยวข้อง
จ านวน 20 คน

ทุก 1 เดือน 6,000.00        1,500.00     1,500.00     1,500.00      1,500.00     
นพ.นพวชัร์ 
สมานคติวตัน์

วชิาการทีเ่กี่ยวข้องในงานวสัิญญีและ 
M&M
conference เดือนละ 1 คร้ัง

เพือ่ทบทวนความรู้ทาง
วชิาการ
ทางด้านวสัิญญี

เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงาน
การพยาบาลวสัิญญี
จ านวน 57 คน

ต.ค.62-ก.ย.63 17,100.00       4,275.00     4,275.00     4,275.00      4,275.00     วสัิญญี

ประชุมประจ าเดือน
เพือ่แจ้งข่าวสาร
และติดตามการ
ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงาน
การพยาบาลวสัิญญี
จ านวน 57 คน

ต.ค.62-ก.ย.63 17,100.00       4,275.00     4,275.00     4,275.00      4,275.00     วสัิญญี

โคงการประชุมวชิาการเชิงปฏิบัติการ 
การช่วย
ชีวติขั้นสูง

เพือ่ฟืน้ฟูวชิาการ
และฝึกทักษะการ
ช่วยชีวติประจ าปี

เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงาน
การพยาบาลวสัิญญี
และกลุ่มงานการ
พยาบาลห้องผ่าตัด
จ านวน 182 คน

1- 31 ม.ค.63 13,650.00       13,650.00   วสัิญญี



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวนั
พยาบาลแห่งชาติ ปี 2563

1.สร้างเสริมสมรรถนะผู้
ประกอบวชิาชีพการ
พยาบาลในการให้บริการที่
มีคุณภาพมาตรฐานวชิาชีพ
2.เพือ่ส่งเริมให้มีการ
เผยแพร่ผลงานพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล

บุคลากรผู้
ประกอบวชิาชีพ
ทางการพยาบาล 
จ านวน 150 คน

ต.ค.63 46,030.00       46,030.00   
น.ส. อุมาภรณ์ 
พิพิธวณิชการ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานทางการ
พยาบาลในบุคลากรใหม่

1.บุคลากรใหม่ทางการ
พยาบาลรับทราบนโยบาย 
วสัิยทัศน์ ของกลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล
2.บุคลากรใหม่ด้านการ
พยาบาลเข้าใจบทบาท 
ขอบเขต หน้าที ่ความ
รับผิดชอบ กฎระเบียบ
ของกลุ่มภารกิจด้านการ
พยาบาล
3.บุคลากรใหม่ด้านการ
พยาบาล ส่ือสาร และ
ประสานงานบริการได้
อย่างมีประสิทธิ

1.บุคลากร
ทางการพยาบาล
ทีม่าปฏิบัติงาน 35
 คน
2.หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาล 
หัวหน้าหอผู้ปุวย 
คณะกรรมการ 
HRMD 30 คน

พค.63 67,900.00       67,900.00    
นางอรวรรณ แผง
สุข



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

โครงการ วนัพยาบาลสากล ปี 2563

1.เพือ่เป็นการเชิดชูเกียรติ
มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล 
เนื่องในวนัพยาบาลสากล 
และเป็นการเผยแพร่
บทบาทวชิาชีพพยาบาล
2.เพือ่พัฒนาทักษะการ
ส่ือสารบุคลากรพยาบาล 
เกิดผลลัพธแ์ละความ
ประทับใจทีดี่ต่อผู้รับบริการ

พยาบาลวชิาชีพ/
พยาบาลเทคนิค 
จ านวน 150 คน

พค.63 31,350.00       31,350.00    
นส.อุมาภรณ์ 
พิพิธวณิชการ

โครงการประชุมการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

1.เพือ่ให้บุคลากรพยาบาล
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 2.เพือ่ความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ
และบุคลากรปฏิบัติงาน

พนักงานผู้
ช่วยเหลือคนไข้
จ านวน 300 คน

เม.ย-ม.ิย.63 33,000.00       33,000.00   
นางประจวบ ทอง
เจริญ

โครงการประชุมการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานประจ าตึก

1.เพือ่ให้บุคลากรพยาบาล
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 2.เพือ่ความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ
และบุคลากรปฏิบัติงาน

พนักงานประจ า
ตึกจ านวน 100 คน

ม.ค.-ม.ีค.63 11,000.00       11,000.00   
นางประจวบ ทอง
เจริญ



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

โครงการพัฒนาระบบการจัดการผลลัพธ์
ทางการพยาบาล

เพือ่ให้ทุกทีม/หน่วยงานส่ง
ข้อมูลตัวชี้วดัคุณภาพ
ทางการพยาบาลทีถู่กต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา

หัวหน้ากลุ่มงาน/
หัวหน้าหอ/
หัวหน้าทีม

ต.ค.62-ก.ย.63 14,800.00       3,700.00     3,700.00     3,700.00      3,700.00     นางอุบล  แจ่มนาม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2Psafety 
อ.กนกวรรณ สินลักษณะทิพย์

เพือ่ให้บุคลากรพยบาลมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารความเส่ียงทางการ
พยาบาล

หัวหน้าหอ/เวร
ตรวจการพยาบาล

ตค-กย63 12,200.00       3,050.00     3,050.00     3,050.00      3,050.00     
นางประจวบ ทอง
เจริญ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการประเมินสมรรถนะทางการ
พยาบาล

จัดท าสมรรถนะทางการ
พยาบาลทีเ่ป็นกลุ่มโรค
ส าคัญ

พยาบาลวชิาชีพ 
150 คน

ม.ค.-ม.ีค.63 48,800.00       48,800.00   
นางอรวรรณ แผง
สุข

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มโรคส าคัญ
พยาบาลวชิาชีพ 
50 คน

ต.ค.62- กย63 44,400.00       11,100.00   11,100.00   11,100.00    11,100.00    

ลัดดา สะลีมา 
และ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้

การอบรมพัฒนาสมรรถนะพยาบาล
สารสนเทศ กลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลราชบุรี

 - เพือ่ให้พยาบาล
สารสนเทศ มีความรู้ ความ
เข้าใจ และเท่าทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การจัดการข้อมูล

พยาบาลวชิาชีพ 
100 คน

ตค 62 - มีค 63 18,800.00       9,400.00     9,400.00     
คุณสกาวเดือน    
 ข าเจริญ



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ภารกิจด้านการพยาบาล

1. ถ่ายทอดนโยบายจาก
โรงพยาบาลสู่ผู้บริหาร
ระดับต้น / ระดับปฏิบัติการ
2. รับข้อเสนอแนะ / 
แลกเปล่ียนข้อมูล 
3. น าเสนอผลการการ
ด าเนินงานของกลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล
4. สร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนางาน

หัวหน้ากลุ่มงาน
ทางการพยาบาล 
 หัวหน้าหอผู้ปุวย 
 เวรตรวจการ
ทางการพยาบาล

ตค62-กย.63 108,000.00     27,000.00   27,000.00   27,000.00    27,000.00    
นางนพมาศ สุทธิ
วรัิช

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการกลุ่ม
ภารกิจด้านการพยาบาล

1. ถ่ายทอดนโยบายจาก
โรงพยาบาลสู่ผู้บริหาร
ระดับต้น / ระดับปฏิบัติการ
2. รับข้อเสนอแนะ / 
แลกเปล่ียนข้อมูล 
3. น าเสนอผลการการ
ด าเนินงานของกลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล
4. สร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนางาน

คณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม
ภารกิจด้านการ
พยาบาล

ตค62-กย.63 20,400.00       5,100.00     5,100.00     5,100.00      5,100.00     
นางนพมาศ สุทธิ
วรัิช



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

แผนพัฒนาการวจิัยทางการพยาบาล

1. เพือ่ให้พยาบาลมีแรงขับ
 ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการวจิัย
ทางการพยาบาล 2. 
เพือ่ให้พยาบาลมีสมรรถนะ
ในการท าการวจิัยทางการ
พยาบาล 3. เพือ่ให้
ผลงานวจิัยทางการ
พยาบาลได้รับการเผยแพร่
อย่างเหมาะสม

พยาบาลวชิาชีพ 
50 คน

ม.ค.-ม.ิย. 63 90,400.00       45,200.00   45,200.00    

คุณผ่องพักตร์ ชู
ศรี และ
คณะกรรมการ
วจิัยและ
พัฒนาการ
พยาบาล

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
งานบริการผู้ปุวยนอก

พัฒนาคุณภาพบริการ
ผู้ปุวยนอก

คณะกรรมการ 
SLT OPD

ทุกเดือน 7,500.00        1,875.00     1,875.00     1,875.00      1,875.00     อรวรรณ แผงสุข

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
บริการทางคลินิกด้านออร์โธปิดิกส์

พัฒนาคุณภาพบริการด้าน
ออร์โธปิดิกส์

คณะกรรมการ 
CLT ออร์โธปิดิกส์

ทุกเดือน 6,000.00        1,500.00     1,500.00     1,500.00      1,500.00     สุรัตน์ แพงอุ่ม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
บริการทางคลินิกด้านจิตเวช

พัฒนาคุณภาพบริการด้าน
จิตเวช

คณะกรรมการ 
CLT จิตเวช

ทุกเดือน 6,000.00        1,500.00     1,500.00     1,500.00      1,500.00     ปรียนันท์ มารักษา

ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานคุณภาพ
 CLT ศัลยกรรม

เพือ่พัฒนางานคุณภาพ
การดูแลผู้ปุวยในงาน
ศัลยกรรมให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการ 
CLT ศัลยกรรม

ทุกเดือน 6,000.00        1,500.00     1,500.00     1,500.00      1,500.00     
นพ.นพวชัร์ 
สมานคติวฒัน์



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

โครงการการจัดการภาวะโภชนาการใน
ผู้ปุวยศัลยกรรม

เพือ่พัฒนาความรู้และ
ความสามารถของพยาบาล
วชิาชีพในการจัดการภาวะ
โภชนาการของผู้ปุวย
ศัลยกรรมทีม่ีภาวะเส่ียง

แพทย์ พยาบาล
วชิาชีพ งาน
ศัลยกรรม

ม.ค. - ม.ีค. 63 5,000.00        5,000.00     
นพ.นพวชัร์ 
สมานคติวฒัน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟืน้ฟู
พยาบาลให้เคมีบ าบัดจังหวดัราชบุรี

100% พยาบาลทีเ่ข้าอบรม
ได้รับความรู้ นวตกรรมใหม่
ในการให้เคมีบ าบัดผู้ปุวย
มะเร็ง

พยาบาลทีเ่คย
ผ่านการอบรมการ
ให้เคมีบ าบัดผุ้
ปุวยมะเร็งจ านวน
 50 คน

25-ก.พ.-63 15,800.00       15,800.00   
นพ.นพวชัร์ 
สมานคติวฒัน์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบเวช
ระเบียน

1.ร้อยละของ แพทย์
ผู้ตรวจสอบเวชระเบียน
ได้รับการพัฒนา
2. ร้อยละความสมบูรณ์
ของเวชระเบียนจากการ
สุ่มตรวจ

ร้อยละ 70 ของ
แพทย์

อัตราความ
สมบูรณ์มากกวา่ 
80

ธนัวาคม 2562-
พฤษภาคม 2563

40,000.00       40,000.00   
คณะกรรม
ตรวจสอบคุณภาพ
เวชระเบียน



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

โครงการประชุมวางแผนการด าเนินงาน
ทันตสาธารณสุขใน คปสอ.

ทันตแพทย์ ทัน
ตาภิบาลใน รพ.
สต. อ.เมืองราชบุรี
 และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน
 20 คน

เม.ย. - ก.ย. 63 3,000.00        1,500.00      1,500.00     กลุ่มงานทันตกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่
ทบทวนและเตรียมความพร้อมเร่ือง การ
ช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐาน เพือ่ปูองกัน
แก้ไขภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรม

ทันตบุคลากร 
จ านวน ๖๐ คน

ส.ค. - ก.ย. 63 1,500.00        1,500.00     กลุ่มงานทันตกรรม

โครงการทบทวนการปฎิบัติงานใน
ห้องปฎิบัติการทางทันตกรรม

เจ้าหน้าทีก่ลุ่ม
งานทันตกรรม

พ.ค. - ส.ค. 63 1,500.00        750.00        750.00        กลุ่มงานทันตกรรม

โครงการทบทวนการเคล่ือนย้ายผู้ปุวย
เจ้าหน้าทีก่ลุ่ม
งานทันตกรรม

ก.ค. - ก.ย. 63 1,500.00        1,500.00     กลุ่มงานทันตกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและ
ผู้ดูแล

คนพิการและผู้ดูแล ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ สร้า
คุณค่าและด ารงชีวติใน
สังคมได้

คนพิการและ
ผู้ดูแล จ านวน 30
 คน

ไตรมาส 4 : 
กรกฎาคม - 
กันยายน

28,905.00       28,905.00    
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ในการคัด
กรองยาเสพติด ใน อ.เมืองราชบุรี

จ านวนบุคลากร เครือข่าย 
อาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชน .อ.เมืองราชบุรี ที่
ได้รับการอบรมการคัด
กรองยาเสพติด

อาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน 
 และผู้ด าเนินการ
อบรม จ านวน  
100 คน

ไตรมาส 4 : 
กรกฎาคม - 
กันยายน

21,906.56       21,906.00    
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

โครงการพัฒนาแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์คปสอ.เมือง

 -

บุคลากร
สาธารณสุขและ
ภาคีเครือข่าย
จ านวน 50 คน

ไตรมาส 4 : 
กรกฎาคม - 
กันยายน

250,900.00     250,900.00  
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลบริการปฐม
ภูมิ

-
พนักงานบันทึก
ข้อมูลจ านวน 2 คน

ท าทุกเดือน 199,992.00     49,998.00   49,998.00   49,998.00    49,998.00    
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ผู้ให้ค าปรึกษาขั้นพืน้ฐาน และผู้ให้
ค าปรึกษาโรคเอดส์ โรงพยาบาลราชบุรี

๑. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความพึง
พอใจต่อการอบรม
ให้บริการให้ค าปรึกษาขั้น
พืน้ฐาน และให้ค าปรึกษา
โรคเอดส์         
๒. ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้า
รับการอบรมสามารถน า
ความรู้ไปบูรณาการใช้
ประโยชน์ร่วมกับงานอื่นได้

ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการ
ให้ค าปรึกษาใน
ผู้ปุวยทัว่ไปและ
ผู้ปุวยติดเชื้อเอดส์
 จ านวน ๖๐ คน 
โดยมีคุณสมบัติ 
ดังนี้         
1.เป็นพยาบาล
วชิาชีพประจ าหอ
ผู้ปุวยหรือ
นักวชิาการ
สาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ
ควบคุมปูองกันโรค
     
2. ยังไม่เคยเข้า
รับการฝึกอบรม
การให้ค าปรึกษา
ขั้นพืน้ฐาน     
3. คณะท างาน

ไตรมาส 3 : 
เมษายน - 
มิถุนายน

38,753.50       38,753.00    กลุ่มงานสุขศึกษา



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขคปสอ.เมือง

-
บุคลากร
สาธารณสุขจ านวน
 100 คน

ไตรมาส 4 : 
กรกฎาคม - 
กันยายน

107,000.00     107,000.00  
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้  
PCC ปี 2563

1.เกิดBest Practice ของ
ทีมคลินิกหมอครอบครัว
ต าบลหน้าเมืองเครือข่าย
โรงพยาบาลราชบุรี	   
2.กลุ่มเปูาหมายมีความพึง
พอใจเฉล่ียร้อยละ 80

บุคลากร
โรงพยาบาล
ราชบุรี จ านวน 46
 คน

ไตรมาส 4 : 
กรกฎาคม - 
กันยายน

203,860.00     203,860.00  
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝูาระวงั  
สอบสวนเคล่ือนทีเ่ร็ว (SRRT) PCC 
ต าบลหน้าเมือง

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

เจ้าหน้าที ่ทีม 
SRRT  ระดับ
ต าบล (PCC 
ต าบลหน้าเมือง)   
 จ านวน  100 คน

ไตรมาส 2 : 
มกราคม - มีนาคม

22,200.00       22,200.00   
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

ประชุมคณะกรรมการปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

คณะกรรมการเข้าร่วม
ประชุม 80%

คณะกรรมการ
ปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ท าทุกเดือน 7,500.00        1,875.00     1,875.00     1,875.00      1,875.00     

คณะกรรมการ 
การปูองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ประชุมคณะกรรมการ PCT
ร้อยละของบุคคลากรทีเ่ข้า
ร่วมประชุม

 > 90% ท าทุกเดือน 7,500.00        1,875.00     1,875.00     1,875.00      1,875.00     
CLT กุมารเวช
กรรม



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

ประชุมกลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยกุมาร
เวชกรรม

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม

พยาบาลกลุ่มงาน
การพยาบาล
ผู้ปุวยกุมารเวช
กรรม

ท าทุกเดือน 14,400.00       3,600.00     3,600.00     3,600.00      3,600.00     
CLT กุมารเวช
กรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมช่วยฟืน้คืน
ชีพผู้ปุวยทารกและเด็ก

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการอบรมช่วยฟืน้คืน
ชีพ >90%

เจ้าหน้าทีก่ลุ่ม
งานการพยาบาล
ผู้ปุวยกุมารเวช
กรรม

ท าทุกเดือน 8,060.00        2,015.00     2,015.00     2,015.00      2,015.00     
CLT กุมารเวช
กรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพการปูองกันและ
ควบคุมเการติดเชื้อในโรงพยาบาล

อัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลลดลง 10% 
(ตัวชี้วดัทีก่ าหนด)

แพทย์  พยาบาล
วชิาชีพ

ไตรมาส 3 : 
เมษายน - 
มิถุนายน

24,200.00       24,200.00    

คณะกรรมการ 
การปูองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ปุวยทีใ่ช้เคร่ืองช่วยหายใจ

มีการประชุมคณะกรรมการ
เพือ่การส่ือสารและพัฒนา
งานในทีมเพือ่ขับเคล่ือน
งาน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง

เพือ่ประสานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้าใน
การพัฒนาคุณภาพ

ไตรมาส 2 : 
มกราคม - มีนาคม

1,400.00        1,400.00     
คณะกรรมการ 
ดูแลผู้ปุวยทีใ่ช้
เคร่ืองช่วยหายใจ

กิจกรรม RCA
การเกิดอุบัติการณ์ซ้ าหลัง 
RCA ของกลุ่มงานสูติ-นรี
เวชกรรม รพ.ราชบุรี 0%

แพทย์ แพทย์พี่
เล้ียง แพทย์
เพิม่พูนทักษะ 
พยาบาล กลุ่ม
งานทีเ่กี่ยวข้อง

ท าทุกเดือน 13,500.00       3,375.00     3,375.00     3,375.00      3,375.00     
CLT สูตินรีเวช
กรรม



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

ประชุมกลุ่มงานเพือ่วเิคราะห์ ทบทวน 
สรุปผลการด าเนินการ

เพือ่ลดข้อร้องเรียนของผู้
ใช้บริการ กลุ่มงานสูติ-นรี
เวชกรรม โรงพยาบาล
ราชบุรี

แพทย์ พยาบาล 
กลุ่มงานสูติ-นรี
เวชกรรม

ท าทุกเดือน 25,200.00       6,300.00     6,300.00     6,300.00      6,300.00     
CLT สูตินรีเวช
กรรม

ประชุม community of practice

ลดการเกิดการคลอดก่อน
ก าเนิด การตกเลือดหลัง
คลอด ครรภ์เป็นพิษรุนแรง
 การต้ังครรภ์วยัรุ่น

แพทย์ พยาบาล 
กลุ่มงานสูติ-นรี
เวชกรรม

ท าทุกเดือน 9,600.00        2,400.00     2,400.00     2,400.00      2,400.00     
CLT สูตินรีเวช
กรรม

โครงการ รักนะจากแม่สู่ลูก

คลินิกนมแม่สามารถดูแล
มารดาเร่ืองการให้นมบุตร
ได้ แก้ไข รักษาภาวะ
ผิดปกติของเต้านมมารดาได้

แพทย์ พยาบาล 
กลุ่มงานสูติ-นรี
เวชกรรม

ไตรมาส 4 : 
กรกฎาคม - 
กันยายน

10,350.00       10,350.00    
CLT สูตินรีเวช
กรรม

เพิม่ศักยภาพของสูติ-นรีแพทย์ในการ
ผ่าตัด

เพิม่ศักยภาพในการท า
ผ่าตัดทางมะเร็งนรีเวช 
และผ่าตัดส่องกล้องทางนรี
เวช

สูติ-นรีแพทย์
โรงพยาบาลราชบุรี

ไตรมาส 3 : 
เมษายน - 
มิถุนายน

10,350.00       10,350.00    
CLT สูตินรีเวช
กรรม



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

โครงการเพิม่ศักยภาพการผ่าตัดมะเร็ง
ศีรษะและล าคอ

-

เพิม่ศักยภาพใน
การดูแลรักษา 
ผ่าตัดผู้ปุวยมะเร็ง
ศีรษะและล าคอที่
มีความซับซ้อน


ท าทุกเดือน 21,200.00       5,300.00     5,300.00     5,300.00      5,300.00     
กลุ่มงานโสต ศอ 
นาสิก

ประชุม update ob-gyne

บุคลากร ทัง้แพทย์ 
พยาบาล เจ้าหน้าทีท่ี่
เกี่ยวข้องมีความรู้ทันสมัย
เพิม่ขึ้น

แพทย์ แพทย์พี่
เล้ียง แพทย์
เพิม่พูนทักษะ 
พยาบาล กลุ่ม
งานทีเ่กี่ยวข้อง


ไตรมาส 4 : 
กรกฎาคม - 
กันยายน

6,000.00        6,000.00     
CLT สูตินรีเวช
กรรม



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานเร่ือง
 "ระบบยา"

ร้อยละของแพทย์ พยาบาล
 เภสัชกร และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องกับระบบยาเข้า
ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80

1.บุคลากรใน
โรงพยาบาลมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในระบบยาของ
โรงพยาบาลราชบุรี
2.ความเส่ียงที่
เกี่ยวข้องกับ
ระบบยาลดลง 
ผู้ปุวยมีความ
ปลอดภัยจากการ
ใช้ยา

ไตรมาส 1 : 
ตุลาคม - ธนัวาคม

30,000.00       30,000.00   
กลุ่มงานเภสัช
กรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเชื้อด้ือยาในโรงพยาบาล

มีการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการการด้ือยาต้านจุล
ชีพผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเชื้อด้ือ
ยาในโรงพยาบาล

ท าทุกเดือน 2,500.00        625.00       625.00       625.00        625.00        

คณะกรรมการ 
การปูองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

โครงการพัฒนาคุณภาพการปูองกันและ
ควบคุมเชื้อด้ือยาต้านจุลชีพใน
โรงพยาบาล

อัตราการติดเชื้อด้ือยาต้าน
จุลชีพในโรงพยาบาลลดลง
 10 %

แพทย์  พยาบาล
วชิาชีพ

ไตรมาส 2 : 
มกราคม - มีนาคม

24,200.00       24,200.00   

คณะกรรมการ 
การปูองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

ประชุมคณะท างานปูองกันและควบคุม
การติดเชื้อกลุ่มงานการพยาบาล 
(Infection Control Links Nurse: ICLN)

การเข้าร่วมประชุม 80 %

คณะท างาน
ปูองกันและ
ควบคุมการติด
เชื้อกลุ่มงานการ
พยาบาล 
(Infection 
Control Links 
Nurse: ICLN)

ท าทุกเดือน 1,800.00        450.00       450.00       450.00        450.00        

คณะกรรมการ 
การปูองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

โครงการรณรงค์วนัล้างมือโลก
บุคลากรล้างมือเพิม่ขึ้น
มากกวา่80%

บุคลากรใน
โรงพยาบาลทุก
ระดับ

ไตรมาส 1 : 
ตุลาคม - ธนัวาคม

5,000.00        5,000.00     

คณะกรรมการ 
การปูองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

โครงการฟืน้ฟูความรู้พนักงานผู้
ช่วยเหลือคนไข้ในการปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ร้อยละบุคลากรเข้ารับการ
อบรม80%

โครงการฟืน้ฟู
ความรู้พนักงานผู้
ช่วยเหลือคนไข้ใน
การปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ไตรมาส 3 : 
เมษายน - 
มิถุนายน

4,000.00        4,000.00      

คณะกรรมการ 
การปูองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

การใช้เลือดอย่างเหมาะสม

1. ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
จ านวนเปูาหมายร้อยละ 
100

2. มีแนวทางการปฏิบัติใน
การใช้เลือดอย่างมี
ประสิทธภิาพ

แพทย์  พยาบาล 
จ านวน 150 คน

ไตรมาส 4 : 
กรกฎาคม - 
กันยายน

-                x
กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์และ
พยาธวิทิยาคลินิก

การประชุมคณะกรรมการคุณภาพ
บริการทางคลินิกด้านอายุรกรรม

- อัตราของการประชุมการ
พัฒนาคุณภาพของCLT.
อายุรกรรม
- อัตราแผนงาน/โครงการ
ทีบ่รรลุตามเปูาหมาย

เจ้าหน้าที/่
คณะท างานใน
CLT.อายุรกรรม

ท าทุกเดือน 6,000.00        1,500.00     1,500.00     1,500.00      1,500.00     CLT อายุรกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาไต จ.ราชบุรี

จ านวนคร้ังของการจัด
ประชุม

จัดประชุมคร้ังละ 
1 วนั x 3 คร้ัง/ปี

ไตรมาส 4 : 
กรกฎาคม - 
กันยายน

15,600.00       15,600.00    CLT อายุรกรรม

ประชุมประจ าเดือน PCT
เพือ่เป็นช่องทางส่ือสาร
ข้อมูลระหวา่งทีมดูแล
ผู้ปุวยและงานบริหาร

เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงาน
โสต ศอ นาสิก

ท าทุกเดือน 7,200.00        1,800.00     1,800.00     1,800.00      1,800.00     
กลุ่มงานโสต ศอ 
นาสิก

ประชุมคณะกรรมการ PCT
ร้อยละของบุคคลากรทีเ่ข้า
ร่วมประชุม

 > 90% ท าทุกเดือน 7,500.00        1,875.00     1,875.00     1,875.00      1,875.00     
CLT กุมารเวช
กรรม



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

ประชุมกลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยกุมาร
เวชกรรม

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม

พยาบาลกลุ่มงาน
การพยาบาล
ผู้ปุวยกุมารเวช
กรรม

ท าทุกเดือน 14,400.00       3,600.00     3,600.00     3,600.00      3,600.00     
CLT กุมารเวช
กรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมช่วยฟืน้คืน
ชีพผู้ปุวยทารกและเด็ก

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการอบรมช่วยฟืน้คืน
ชีพ >90%

เจ้าหน้าทีก่ลุ่ม
งานการพยาบาล
ผู้ปุวยกุมารเวช
กรรม

ท าทุกเดือน 6,200.00        1,550.00     1,550.00     1,550.00      1,550.00     
CLT กุมารเวช
กรรม

การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์การแพทย์และ
การดูแลบ ารุงรักษาโดยผู้ใช้งาน

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
ทักษะในการใช้ เคร่ืองมือ
อุปกรณ์การแพทย์ทีม่ีความ
เส่ียงสูงรวมทัง้การ
บ ารุงรักษาและแก้ปัญหา
เบือ้งต้นได้	

พยาบาลวชิาชีพ
และพนักงาน
ช่วยเหลือคนไข้ 
โรงพยาบาล
ราชบุรี จ านวน 
120 คน

ไตรมาส 3 : 
เมษายน - 
มิถุนายน

3,000.00        3,000.00      
คณะกรรมการ
บริหารส่ิงแวดล้อม

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเคร่ืองมือ
มีการประชุมใน
คณะกรรมการอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง

เพือ่ความคล่องตัว
และการ
ประสานงานใน
การด าเนินงาน
ของอนุกรรมการ

ไตรมาส 3 : 
เมษายน - 
มิถุนายน

700.00           700.00        
คณะกรรมการ
บริหารส่ิงแวดล้อม

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ปุวยทีใ่ช้เคร่ืองช่วยหายใจ

มีการประชุมคณะกรรมการ
เพือ่การส่ือสารและพัฒนา
งานในทีมเพือ่ขับเคล่ือน
งาน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง

เพือ่ประสานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้าใน
การพัฒนาคุณภาพ

ไตรมาส 2 : 
มกราคม - มีนาคม

1,400.00        1,400.00     
คณะกรรมการ 
ดูแลผู้ปุวยทีใ่ช้
เคร่ืองช่วยหายใจ



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

ประชุมคณะกรรมการบริหารส่ิงแวดล้อม
ในการดูแลผู้ปุวย (ENV)

ประชุมทุกๆ 1 เดือน รวม 
12 คร้ังต่อปี

คณะกรรมการ
บริหารส่ิงแวดล้อม
ในการดูแลผู้ปุวย 
จ านวน 50 คน

ท าทุกเดือน 15,000.00       3,750.00     3,750.00     3,750.00      3,750.00     
คณะกรรมการ
บริหารส่ิงแวดล้อม

ประชุมคณะท างานพัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อม GREEN&CLEAN Hospital

ประชุมทุกๆ 1 เดือน รวม 
12 คร้ังต่อปี

เพือ่ให้ประชาชน
ผู้มารับบริการ
รับรู้ถึงความ
สะอาด ปลอดภัย 
ส่ิงแวดล้อมดี มี
ชีวติชีวา และ
บุคลากร
สาธารณสุขได้มี
สถานทีท่ างาน น่า
อยู่ น่าท างาน 
ส่งผลให้มีคุณภาพ
ชีวติทีดี่อย่าง
ต่อเนื่องยั่งยืน

ท าทุกเดือน 9,000.00        2,250.00     2,250.00     2,250.00      2,250.00     
คณะกรรมการ
บริหารส่ิงแวดล้อม

กิจกรรม RCA
การเกิดอุบัติการณ์ซ้ าหลัง 
RCA ของกลุ่มงานสูติ-นรี
เวชกรรม รพ.ราชบุรี 0%

แพทย์ แพทย์พี่
เล้ียง แพทย์
เพิม่พูนทักษะ 
พยาบาล กลุ่ม
งานทีเ่กี่ยวข้อง

ท าทุกเดือน 9,000.00        2,250.00     2,250.00     2,250.00      2,250.00     
CLT สูตินรีเวช
กรรม



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

ประชุมกลุ่มงานเพือ่วเิคราะห์ ทบทวน 
สรุปผลการด าเนินการ

เพือ่ลดข้อร้องเรียนของผู้
ใช้บริการ กลุ่มงานสูติ-นรี
เวชกรรม โรงพยาบาล
ราชบุรี

แพทย์ พยาบาล 
กลุ่มงานสูติ-นรี
เวชกรรม

ท าทุกเดือน 16,800.00       4,200.00     4,200.00     4,200.00      4,200.00     
CLT สูตินรีเวช
กรรม

ประชุม community of practice

ลดการเกิดการคลอดก่อน
ก าเนิด การตกเลือดหลัง
คลอด ครรภ์เป็นพิษรุนแรง
 การต้ังครรภ์วยัรุ่น

แพทย์ พยาบาล 
กลุ่มงานสูติ-นรี
เวชกรรม

ท าทุกเดือน 6,400.00        1,600.00     1,600.00     1,600.00      1,600.00     
CLT สูตินรีเวช
กรรม

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานเร่ือง
 "ระบบยา"

ร้อยละของแพทย์ พยาบาล
 เภสัชกร และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องกับระบบยาเข้า
ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80

1.บุคลากรใน
โรงพยาบาลมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในระบบยาของ
โรงพยาบาลราชบุรี
2.ความเส่ียงที่
เกี่ยวข้องกับ
ระบบยาลดลง 
ผู้ปุวยมีความ
ปลอดภัยจากการ
ใช้ยา

ไตรมาส 1 : 
ตุลาคม - ธนัวาคม

30,000.00       30,000.00   
กลุ่มงานเภสัช
กรรม



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
การประชุมอย่างน้อยไตร
มาสละ 1 คร้ัง

พัฒนาระบบยา
ของโรงพยาบาล
ราชบุรี ให้มีระบบ
ยาทีม่ีคุณภาพ
มาตรฐาน 
วเิคราะห์ปัญหา
ด้านยาในมุมมอง
สหสาขาวชิาชีพ
เพือ่เสนอแนว
ทางแก้ไขต่อ
คณะกรรมการ
เภสัชกรรมและ
การบ าบัด รวมทัง้
ติดตาม
ประเมินผลของ
ระบบยา

ท าทุกเดือน 1,600.00        400.00       400.00       400.00        400.00        
กลุ่มงานเภสัช
กรรม

โครงการเพิม่ศักยภาพการผ่าตัดมะเร็ง
ศีรษะและล าคอ

-

เพิม่ศักยภาพใน
การดูแลรักษา 
ผ่าตัดผู้ปุวยมะเร็ง
ศีรษะและล าคอที่
มีความซับซ้อน


ท าทุกเดือน 21,200.00       5,300.00     5,300.00     5,300.00      5,300.00     
CLT โสต ศอ 
นาสิก



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทีมการ
ดูแลผู้ปุวยพฤติกรรมก้าวร้าว

1. บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับผู้ปุวยทีม่ี
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
2. บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติการดูแลผู้ปุวย
พฤติกรรมก้าวร้าวได้ตาม
แนวทาง
3. ความพึงพอใจของผู้
อบรมต่อกิจกรรมโครงการ
4. จ านวนอุบัติการณ์ความ
เส่ียงจากผู้ปุวยพฤติกรรม
ก้าวร้าว


1. พยาบาล
วชิาชีพประจ าหอ
ผู้ปุวยจิตเวช       
        จ านวน 8 
คน
2. ผู้ช่วยเหลือ
คนไข้ประจ าหอ
ผู้ปุวย               
      จ านวน 6 คน
3. เจ้าหน้าที่
รักษาความ
ปลอดภัย 
องค์การทหาร
ผ่านศึก  จ านวน 
29 คน
4. วทิยากร        
                      
               
จ านวน  2 คน
                      
                      
        รวมจ านวน
  45 คน

ไตรมาส 2 : 
มกราคม - มีนาคม

1,125.00        1,125.00     CLT จิตเวช



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

โครงการรณรงค์วนัล้างมือโลก
บุคลากรล้างมือเพิม่ขึ้น
มากกวา่80%

บุคลากรใน
โรงพยาบาลทุก
ระดับ

ไตรมาส 1 : 
ตุลาคม - ธนัวาคม

5,000.00        5,000.00     

คณะกรรมการ 
การปูองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

โครงการฟืน้ฟูความรู้พนักงานผู้
ช่วยเหลือคนไข้ในการปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ร้อยละบุคลากรเข้ารับการ
อบรม80%

โครงการฟืน้ฟู
ความรู้พนักงานผู้
ช่วยเหลือคนไข้ใน
การปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ไตรมาส 3 : 
เมษายน - 
มิถุนายน

4,000.00        4,000.00      

คณะกรรมการ 
การปูองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม HA National
 Forum คร้ังที ่21

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100
ไตรมาส 2 : 
มกราคม - มีนาคม

159,600.00     159,600.00  
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามหลักสูตรของ 
สรพ. จ านวน 5 หลักสูตร

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรละ 5-6 
คน

ท าทุกเดือน 135,600.00     33,900.00   33,900.00   33,900.00    33,900.00    
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

จัดประชุมรับฟังการบรรยายหลักสูตร
อบรมของ สรพ. ในรูปแบบ e-learning

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 50 คน ท าทุกเดือน 12,500.00       3,125.00     3,125.00     3,125.00      3,125.00     
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

 โครงการประชุม เร่ือง กฎหมายทาง
การแพทย์

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80
ไตรมาส 4 : 
กรกฎาคม - 
กันยายน

14,200.00       14,200.00    
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล



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

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

ล าดับ โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     ถึง

วันที่)

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

 โครงการประชุม เร่ือง ท าอย่างไร...
ไม่ให้ถูกฟูองร้อง

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80
ไตรมาส 3 : 
เมษายน - 
มิถุนายน

4,600.00        4,600.00      
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

จัดกิจกรรม Risk round ในโรงพยาบาล

ร้อยละของหน่วยงานที่
ได้รับการเข้าเยี่ยม (จาก
จ านวนหน่วยงานทัง้หมดที่
จัดตารางลงเยี่ยม)

มากกวา่ร้อยละ 80 ท าทุกเดือน 9,375.00        2,344.00     2,344.00     2,344.00      2,343.00     
คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
 โรงพยาบาล

โครงการอบรม เร่ือง พืน้ฐานการจัดการ
ความขัดแย้งและความเส่ียงในระบบ
สาธารณสุข

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม มากกวา่ร้อยละ 80
ไตรมาส 3 : 
เมษายน - 
มิถุนายน

86,900.00       86,900.00    
คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
 โรงพยาบาล

โครงการการจัดการภาวะโภชนาการใน
ผู้ปุวยศัลยกรรม

แพทย์ พยาบาลวชิาชีพ 
งานศัลยกรรม

ม.ค. - ม.ีค. 63 5,000.00        5,000.00     
นพ.นพวชัร์ 
สมานคติวฒัน์

โครงการอบรมเพิม่ประสิทธภิาพการ
บันทึกเวชระเบียน

แพทย์ พยาบาล ใน
โรงพยาบาล

ธนัวาคม 2562-
กันยายน 2563

23,834.00       5,959.00     5,959.00     5,958.00      5,958.00     พรมาศ สาระเวก

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการศึกษาดูงานสถาน
เทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์ รพ.ศิริราช

จ านวนบุคลากร
ได้รับการศึกษาดู
งาน

บุคลากรในงาน
เวชนิทัศน์และ
โสตทัศนศึกษา 
จ านวน 8 คน

6,420.00        6,420.00     
กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล



ตอบตวัชีว้ดั PA/ KPI  กระทรวง :  ร้อยละของหน่วยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุผ่านเกณฑ์การประเมิน  ร้อยละ 90
สถานการณ์ (Baseline) : การประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) เป็นการประยกุต์
แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงานขององค์กรตา่งประเทศทีป่ระสบความส าเร็จ น ามาบูรณาการเขา้กับดชันีวดัความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงด าเนินงานโดย
ส านักงาน  ป.ป.ช. น ามาเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  จ าแนกเป็น ๕ ดชันี คือ ดชันีความโปร่งใส ดชันีความรับผิด ดชันีความปลอดภัยจากการทุจริต
ในการปฏิบัตงิาน  ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร  และดชันีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน

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

1 โครงการ  ประเมินคุณธรรม อ าเภอผ่านเกณฑ์ ต.ค. 62 - 6,500 สันติ

ความโปร่งใส  บริหาร การประเมินคุณธรรม ก.ย. 63 สป. เข็มทอง

ความเสี่ยง และความโปร่งใส สสอ.เมือง

กิจกรรมหลัก ในการด าเนินงาน
1) ทบทวนค าส่ัง ของหน่วยงาน คณะกรรมการ

คณะกรรมการหน่วยงาน ภาครัฐร้อยละ 90 15 คน

คุณธรรม ความโปร่งใส
และการบริหารความเส่ียง
2)ประชุมคณะกรรมการ เพือ่ 2 คร้ัง/ปี
ร่วมวางแผนงาน ขับเคล่ือน
กิจกรรมหน่วยงานคุณธรรม
ความโปร่งใสและการบริหาร

รวม
งบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงานทีร่ับชอบ

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณของ คปสอ.  เมืองราชบรุี   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน :  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์(กระทรวง (4E) :  ยทุธศาสตร์ที ่3  ดา้นบริหารเป็นเลศิดว้ยธรรมาภิบาล  (Governance  Excellence)
สอดคลอ้งกับโครงการหลกัของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการประเมินคุณธรรม  ความโปร่งใส  และบริหารความเสีย่ง

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่



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

รวม
งบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงานทีร่ับชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

ความเส่ียง
3)หน่วยงาน ประเมินตาม 1 คร้ัง/ปี
แบบส ารวจหลักฐานเชิง

ประจักษ์ การประเมิน

คุณธรรม ความโปร่งใส

ของหน่วยงาน (ITA)
4)อบรมพัฒนาศักยภาพ 1 คร้ัง/ปี 6,500

เจ้าหน้าทีห่น่วยงานคุณธรรม
ความโปร่งใส
5)สรุป รายงานผลการ 12 คร้ัง/ปี
ด าเนินงานและบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบ

2 โครงการ  พัฒนาศักยภาพ อ าเภอผ่านเกณฑ์ ต.ค. 62 - 3,900 สันติ เข็มทอง

บุคลากร งานพัสดุ และงาน การประเมิน สป

การเงนิอ าเภอเมืองราชบุรี คุณธรรมและ ก.ย. 63 สสอ.เมือง

ความโปร่งใสใน

กิจกรรมหลัก การด าเนินงาน
1) ทบทวนค าส่ังคณะ ของหน่วยงาน 26  แห่ง

กรรมการการจัดซ้ือ จัดจ้าง ภาครัฐ ร้อยละ90
และการเงิน ให้เป็นปัจจุบัน



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

รวม
งบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงานทีร่ับชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

2) จัดท าโฟร์ชาร์ตงานพัสดุ
งานการเงิน ของแต่หน่วย
บริการ
3) ประชุมผู้รับผิดชอบงาน 30 คน 3,900
พัสดุ งานการเงิน เพือ่แลก 1 คร้ัง/ปี
เปล่ียนเรียนรู้ แนวการปฏิบัติ
ทีถู่กต้อง
4) สนับสนุนให้บุคลากรทีรั่บ 26 คน
ผิดชอบงานพัสดุ งานการเงิน 1 คร้ัง/ปี
เข้ารับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพในเร่ืองระเบียบ

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงิน

งานพัสดุ
5) สรุป รายงานผลการด าเนินงาน



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

รวม
งบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงานทีร่ับชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ประจ าปี 
2563 บริการอย่างไร สุขใจผู้ให้ ประทับใจผู้รับ 
ลดข้อร้องเรียน

 1. เพือ่ปลูกฝัง
จิตส านึกของผู้
ให้บริการทีดี่ 2. เพือ่
เพิม่ทักษะทางด้าน
การส่ือสาร และ
พฤติกรรมในการ
บริการ 3. สร้าง
ศรัทธาต่อประชาชน
และลดข้อร้องเรียน

บุคลากร รพ. 2 
รุ่นๆ ละ 100 คน
รวม 200 คน

    5 มิย. 2563    19 มิย. 256322,000.00     22,000.00     

หมายเหต ุ  การพิมพ์ใชอั้กษร TH SarabanPSK  ขนาด 14 Point / กรณขีอ้ความยาวเกินชอ่งที่ก าหนดไม่ตอ้งตดัขอ้ความ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ /ขนาดความกว้างของแตล่ะชอ่งไม่ให้ปรับใหม่ขอให้ยึดตามแบบฟอร์ม



ตอบตวัชีว้ดั PA/ KPI  กระทรวง : ตวัที ่55) ร้อยละความส าเร็จของสว่นราชการในสงักัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุทีด่ าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด
                                     : ตวัที ่57) ร้อยละของรพ.สต.ทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว
สถานการณ์ (Baseline)  PMQA : อ าเภอเมืองราชบุรี ไดด้ าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพบริหารจดัการภาครัฐ ตัง้แตป่ี 2561 ไดด้ าเนินการประเมินตนเองในหมวด 1 การน า
องค์กร และหมวด 5 ทรัพยากรบุคคล ผ่านเกณฑ์ทัง้ 2 หมวด ในปี 2562 ไดด้ าเนินการประเมินตนเอง ในหมวดที ่2 การวางแผนงาน และหมวดที ่4 การจดัการความรู้ เทคโนโลย ีผ่านเกณฑ์
ทัง้ 2 หมวด และในปี 2563 มีเป้าหมายทีจ่ะด าเนินการประเมินตนเองในหมวด 3 ผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี และหมวด 6 บริการ

สถานการณ์  (Baseline) รพ.สต.ตดิดาว :  อ าเภอเมืองราชบุรี มีรพ.สต.ในสงักัด จ านวน 25 แห่ง และสงักัดท้องถ่ิน 1 แห่ง โดยมีการประเมินรพ.สต.ตดิดาว ผ่าน 5 ดาว ในปี 2560
จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ รพ.สต.เจดยีห์ัก และรพ.สต.เกาะพลบัพลา ในปี 2561 จ านวน 8 แห่ง ไดแ้ก่ รพ.สต.ห้วยไผ่, รพ.สต.คุ้งน้ าวน, รพ.สต.พิกุลทอง, รพ.สต.หินกอง, รพ.สต.บางป่า, 
สอน.เฉลมิฯ, รพ.สต.บ้านคูบัว และรพ.สต.ท่าราบ สว่นในปี 2562 ผ่านจ านวน 15 แห่ง ไดแ้ก่ รพ.สต.บ้านห้วยหม,ู รพ.สต.ดอนตะโก, รพ.สต.หนองกลางนา, รพ.สต.บ้านบางศรีเพชร, 
รพ.สต.คุ้งกระถิน, รพ.สต.อ่างทอง, รพ.สต.โคกหม้อ, รพ.สต.สามเรือน, รพ.สต.บ้านญวน, รพ.สต.น้ าพุ, รพ.สต.ดอนแร่, รพ.สต.เขาแร้ง, รพ.สต.บ้านเกาะลอย, รพ.สต.พงสวาย และรพ.สต.บ้านไร่ 
ท าให้ผ่านสะสมครบ 100% แตใ่นปี 2563 ประเมินซ้ ารพ.สต.ทีผ่่านในปี 2560 และรพ.สต.ทีส่งักัดท้องถ่ิน จ านวน 1 แห่ง รวม 3 แห่ง

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

1 การพัฒนาและประเมินตนเองตาม ร้อยละ ของหมวด สสอ.เมือง ต.ค.62- - อัญชนา
เกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ทีน่ าเกณฑ์บริหาร ราชบุรี ก.ย.-63 คทาวชัรกุล

จัดการมาด าเนิน สสอ.เมือง
การเพิม่ขึ้น

กิจกรรม

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณของ คปสอ. ...........................................ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : การพัมนาระบบธรรมมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่4 :  Governance Excellence
สอดคลอ้งกับโครงการหลกัของกระทรวง (48 โครงการ)  : 34. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

1) ชี้แจงบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับ
เกณฑ์



ประเมินหมวดที ่3,6
2) ประเมินตนเองตามเกณฑ์การ 

พัฒนาในหมวด 3,6 และปรับปรุง
ข้อมูลในหมวด1,2,4,5 ให้ครบทัง้
 7 แบบฟอร์ม
3) ท าโครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้อง   

เพือ่การแก้ไขและพัฒนาในแต่ละ
หมวด
4) จัดส่งข้อมูลรายงาน ให้สสจ.และ    

น าเข้าระบบ ตามระยะเวลาทีก่.พ.ร.

ก าหนด
5) จัดท าและปรับปรุงผลการ
ประเมิน



ตนเองปี 2563

2 การพัฒนารพ.สต.ติดดาว ร้อยละของรพ.สต. จ านวน 2  พ.ย.62- 7,800 สสอ.เมือง
ทีผ่่านเกณฑ์ 5 ดาว รพ.สต. ก.ค.-63 QOF ราชบุรี

กิจกรรม (Re-accredit)
1) จัดท าส่วนขาดปัญหาภาพรวม P



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

ทัง้อ าเภอ (แผนยุทธศาสตร์แม่ข่าย)
2) พัฒนาทีมพีเ่ล้ียงโดยใช้แนวทาง P P

จากการถอดบทเรียนจังหวดัและ
ศึกษาเกณฑ์ชี้วดัทีเ่ปล่ียนแปลง
3) ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
เกณฑ์

3,900

ทีเ่ปล่ียนแปลงให้กับรพ.สต.
4) รพ.สต.ประเมินตนเองตามเกณฑ์

5) สนับสนุนให้รพ.สต.ผ่าน
มาตรฐาน

P

LAB  (ประเมิน EQA ท าปีละ 1 คร้ัง

(กรมวทิย์), IQC ท าทีร่พ.เดือนละ
1 คร้ัง)
6) ทีมพีเ่ล้ียง ติดตามการพัฒนา P
รพ.สต.ทีต้่องประเมินในปี 2563
7) ประชุมทีมประเมิน และพีเ่ล้ียง P P
(จากรพ.สต.,สสอ.,รพ.) พัฒนา
ระบบ

สนับสนุนจากแม่ข่าย
8) ให้ขวญัและก าลังใจทีผ่่านปี 
2563

P

9) ถอดบทเรียนการพัฒนาในระดับ 3,900



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

อ าเภอ เพือ่วางแผนการพัฒนา ปี
2564

พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง

มีการรายงาน
อุบัติการณ์เพิม่ขึ้น
เพือ่ให้ความเส่ียงที่
เกิดขึ้นได้รับการ
ทบทวน วเิคราะห์และ
แก้ไข

บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน

ตุลาคม2562-
กันยายน2563

-                x x x x กายภาพบ าบัด

พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน
HA ฉบับใหม่และมาตรฐานสภา
กายภาพบ าบัด

เพือ่เตรียมความพร้อม
รับการตรวจประเมิน
จากสภา
กายภาพบ าบัดและ
การตรวจประเมินจาก
ภายนอก

บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน

ตุลาคม2562-
กันยายน2563

-                x x x x กายภาพบ าบัด

โครงการ  5ส." BIG Cleanning 
Day"

เพือ่ท าความสะอาด
อุปกรณื/พืน้ทีห่้อง
ผ่าตัด
จัดเก็บของให้เรียบร้อย
และของทีไ่ม่ใช้ทิง้

เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงาน
การพยาบาลวสัิญญี
จ านวน 57 คน

1- 30 ม.ิย.63 5,700.00        5,700.00      วสัิญญี



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลให้
ผ่านการประเมินคุณภาพบริการ
พยาบาลมีคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป

เพือ่ให้หน่วยงาน
บริการพยาบาลผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพบริการ
พยาบาลร้อยละ 60 
ขึ้นไป

พยาบาลวชิาชีพ 
20 คน

1ตค.62-30กย.
2563

2,000.00        500.00       500.00       500.00        500.00        น.ส.วนิดา ยืนยง

แผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการ
พยาบาล

เพือ่จัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้ทางการพยาบาล

พยาบาลวชิาชีพ 
50 คน

ต.ค.62-ก.ย.63 45,600.00       11,400.00   11,400.00   11,400.00    11,400.00    
คุณนพมาศ      
สุทธวิรัิช

โครงการประชุม การพัฒนา
คุณภาพความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการและบุคลากรทางการ
พยาบาล2P (วทิยากร นพ.พัฒธ
พงษ์ ประชาสันติกุล)

เพือ่ให้บุคลากรพย
บาลมีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหาร
ความเส่ียงและ 
ตระหนักเห็น
ความส าคัญของระบบ
บริหารความเส่ียง
ทางการพยาบาล

 หัวหน้ากลุ่มงาน/
หัวหน้าหอ/
หัวหน้าทีม/เวร
ตรวจการพยาบาล

ตค62-กย.63 19,200.00       4,800.00     4,800.00     4,800.00      4,800.00     
นางประจวบ ทอง
เจริญ



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

โครงการความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม
1) กิจกรรมประเมินและตรวจวดั
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
โรงพยาบาลราชบุรี
2) พัฒนาคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน

1. เพือ่ประเมินและ
ค้นหาส่ิงคุกคาม
หน่วยงานเส่ียง ในรพ.
2. เพือ่ป้องกันและ
ควบคุมการบาดเจ็บ
หรืออุบัติเหตุเนื่องจาก
การท างานของบุคลารก

บุคลากรใน
โรงพยาบาล

ม.ค. - ก.ค. 63 12,900.00       4,300.00     4,300.00      4,300.00     กฤษฎา ศรีทองสุข



สถานการณ์ (Baseline)  PMQA : อ าเภอเมืองราชบุรี ไดด้ าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพบริหารจดัการภาครัฐ ตัง้แตป่ี 2561 ไดด้ าเนินการประเมินตนเองในหมวด 1 การน า

รพ.สต.คุ้งกระถิน, รพ.สต.อ่างทอง, รพ.สต.โคกหม้อ, รพ.สต.สามเรือน, รพ.สต.บ้านญวน, รพ.สต.น้ าพุ, รพ.สต.ดอนแร่, รพ.สต.เขาแร้ง, รพ.สต.บ้านเกาะลอย, รพ.สต.พงสวาย และรพ.สต.บ้านไร่ 













ตอบตวัชีว้ดั PA/ KPI  กระทรวง : ตวัที ่59) ร้อยละของจงัหวดัทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพขอ้มูล
สถานการณ์ (Baseline)  : รพ.สต.ในเขตพ้ืนทีอ่ าเภอเมืองราชบุรี มีการใชโ้ปรแกรม JHCIS เป็น HIS พ้ืนฐานในการบันทึกขอ้มูล เพ่ือน าเขา้ระบบ 43 แฟ้ม  มีการตรวจสอบขอ้มูลตามโครงสร้าง
ผ่านโปรแกรม OP PP Individual 2010 ก่อนน าเขา้ขอ้มูลในระบบ HDC ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัราชบุรี
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ต.ค.62-ก.ย.63 46,000
กิจกรรม
1) ปรับระบบงานสารบรรณ ปริมาณการใช้ สสอ.เมือง งบด าเนินการ 24,000 สันต เข็มทอง

อิเล็ทรอนิกส์ กระดาษลดลงจาก สสอ.เมือง
ปี 62 ร้อยละ 30

2) ติดตามการใช้งานระบบนัดหมาย มีระบบนัด 2 บริการ รพ.สต. 26 แห่ง P P อัญชนา

ในรพ.สต. คทาวชัรกุล
3) ติดตามการจัดส่งข้อมูล ต้ังต้น รพ.สต.ทุกแห่งส่งได้ รพ.สต. 26 แห่ง P

ปี 2563 ทันเวลา
4) ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพ ของ แฟ้มข้อมูลบริการมี รพ.สต. 25 แห่ง QOF 6,500 6,500 6,500 6,500 สสอ.เมือง
รพ.สต.ในระบบ 43 แฟ้ม คุณภาพ ร้อยละ 95
5) ตรวจสอบข้อมูล โดย P P P P

ผู้รับผิดชอบงาน

6) ติดตามการบันทึกข้อมูล GIS P

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณของ คปสอ. .........เมือง................ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : การพัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ

สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่4 :  Governance Excellence
สอดคลอ้งกับโครงการหลกัของกระทรวง (48 โครงการ)  :  36. โครงการการพัฒนาระบบขอ้มูลขา่วสารเทคโนโลยสีขุภาพแห่งชาติ

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

Health

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธภิาพมุ่งสู่Smart hospital
พัฒนาระบบการให้ความรู้กายภาพบ าบัด4.0

เพือ่ให้ผู้รับบริการ
ได้รับความรู้ทาง
กายภาพบ าบัดโดย
ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ QR CODE

ผู้รับบริการใน
กลุ่มวยัเด็กและ
วยัท างาน

ตุลาคม2562-
กันยายน2563

-                x x x x กายภาพบ าบัด

พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการรักษา
กายภาพบ าบัดโดยการ
ท า medical audit

เพือ่ให้ข้อมูลมีความ
สมบูรณ์และพร้อม
ส าหรับสนับสนุนการ
เรียกข้อมูลจาก
กองทุนต่างๆ เพือ่เพิม่
รายได้ให้โรงพยาบาล

นัก
กายภาพบ าบัดทุก
คนทีล่งข้อมูลใน
HOS xp

ตุลาคม2562-
กันยายน2563

-                x x x x กายภาพบ าบัด

พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการรักษาผู้ป่วย
ในทีส่่งปรึกษากายภาพบ าบัดโดยใช้ระบบIT 
 มาทดแทนการเก็บข้อมูลด้วยมือ โดยความ
ร่วมมือกับหน่วยIT โรงพยาบาลราชบุรี

พือ่ให้ข้อมูลผู้ป่วยในที่
ส่งปรึกษา
กายภาพบ าบัดมีการ
บันทึกทีถู่กต้องและ
สามารถดึงข้อมูลมา
ใช้ได้

ตุลาคม2562-
กันยายน2563

-                x x x x กายภาพบ าบัด

 การจัดการระบบสารสนเทศการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาล กลุ่มการ
พยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี

เพือ่พัฒนาโปรแกรม
สารสนเทศในการ
จัดการข้อมุลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรพยาบาล

พยาบาลวชิาชีพ 
20 คน

ตค62-ธค.62 9,410.00        9,410.00     
คุณสกาวเดือน    
 ข าเจริญ



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

โครงการอบรมเพิม่ประสิทธภิาพการบันทึก
เวชระเบียน

คุณภาพการบันทึกเวข
ระเบียนผู้ป่วยใน
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการบันทึก
เวชระเบียนของ
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

แพทย์ พยาบาล 
ในโรงพยาบาล

ธนัวาคม 2562-
กันยายน 2563

23,834.00       5,959.00     5,959.00     5,958.00      5,958.00     พรมาศ สาระเวก

โครงการพัฒนาระบบลงข้อมูลโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง

1. จ านวนผู้ป่วย
เบาหวานและความดัน
โลหิตสูงทีม่ารับบริการ
 ได้รับการลงบันทึก
ข้อมูล ผู้ป่วยใน
โปรแกรม ทุกราย
2. มีข้อมูลใน
ฐานข้อมูลโรงพยาบาล
ราชบุรี ครบถ้วน 
ถูกต้อง และทันเวลา
ในการส่งรายงาน

พนักงานบันทึก
ข้อมูล 1 คน

ท าทุกเดือน 99,960.00       24,990.00   24,990.00   24,990.00    24,990.00    
กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
บันทึกข้อมูล  Hosxp  PCU ปี 2563

คุณภาพของข้อมูล 43
 แฟ้ม ถูกต้องมากกวา่
ร้อยละ 95

เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม 
โรงพยาบาล
ราชบุรี จ านวน 30
 คน

ท าทุกเดือน 29,900.00       x x x x
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พัฒนาระบบการ
จัดเก็บและส่งมอบไฟล์
รูปภาพด้วยเทคโนโลยี
สังคมออนไลน์เพือ่การ
เข้าถึงอย่างเหมาะสม
ของผู้รับบริการ

ร้อยละ 85 ของ
ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจใน
วธิกีารรับมอบ
ไฟล์ภาพ

ผู้รับบริการงาน
ถ่ายภาพในเขต
บริการสุขภาพที่
 5

-                x x x x
กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พัฒนาระบบการ
จัดเก็บรวบรวมและส่ง
มอบข้อมูลภาพถ่าย
ภายในโรงพยาบาล
ราชบุรี

ร้อยละ 85 ของ
หน่วยงานทีรั่บ
บริการสามารถ
เข้าถีงข้อมูลภาพ
ได้ในระบบ
อินทราเน็ต
พึงพอใจ

หน่วยงานใน
โรงพยาบาล
ราชบุรี จ าแนก
ตามกลุ่มภารกิจ

-                x
กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาคลัง
ภาพดิจิตอล RBH 
Gally

จ านวนอัลบัม๊ภาพ
ในคลังภาพดิจิตอล
 RBH Gally ทีม่ี
การเผยแพร่ด้วย
โปรแกรมคลัง
ภาพดิจิตอล ใน
ระบบอินทราเน็ต

บุคลากร
โรงพยาบาล
ราชบุรี สามารถ
เข้าถึงคลังภาพ
ดิจิตอล RBH 
Gally ในระบบ
อินทราเน็ต
ภายใน
โรงพยาบาล
ราชบุรีได้

-                x x x x
กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการศึกษาดูงาน
สถานเทคโนโลยี
การศึกษา
แพทยศาสตร์ รพ.ศิริ
ราช

จ านวนบุคลากร
ได้รับการศึกษาดู
งาน

บุคลากรในงาน
เวชนิทัศน์และ
โสตทัศนศึกษา 
จ านวน 8 คน

6,420.00        6,420.00     
กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล



...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................











ตอบตวัชีว้ดั PA/ KPI  กระทรวง : ตวัที ่65) จ านวนนวตักรรม หรือเทคโนโลยสีขุภาพทีคิ่ดค้นใหม่หรือพัฒนาตอ่ยอด

ประเภทCQI 1 เร่ือง  

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

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา
งานวิจัย/นวัตกรรม/R2R/CQI
ประจ าปีงบประมาณ 2563

1)ส ารวจการขึ้นทะเบียนผลงานวจิัย/ 1) ร้อยละ80ของเจ้า 60 คน เมษายน 12,300 0 0 น.ส.วรัญญา

นวตักรรม/R2R/CQI ของเจ้าหน้าที่ หน้าทีส่าธารณสุขที่ ถึง QOF  ธใิจ

สาธารณสุขระดับอ าเภอ เข้าร่วมกิจกรรม กันยายน

2)ก ากับติดตามผลการรายงานความก้าว 2) ร้อยละ 80 ของ 2563

หน้างานวจิัย/นวตักรรม/R2R/CQI ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เจ้าหน้าทีทุ่กเดือน สามารถน าความรู้ที่
3)ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมแลก แลกเปล่ียนไปใช้ใน
เปล่ียนเรียนรู้พัฒนางานวจิัย/ การพัฒนางานได้
นวตักรรม/R2R/CQI ประจ าปีงบ

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณของ คปสอ. ...........................................ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : แผนการพัฒนงานวิจัยและนวัตกรรมดา้นสุขภาพ

สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่4 : Governance Excellence
สอดคลอ้งกับโครงการหลกัของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการพัฒนางานวจิยั/นวตกรรมผลติภัณฑ์สขุภาพและเทคโนโลยทีางการแพทย์

12,300

สถานการณ์ (Baseline)  มีผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการประกวดระดับจงัหวัดจ านวน 8 ผลงาน ประเภทงานวิจยัจ านวน 1 เร่ือง ประเภทนวัตกรรมจ านวน 6 เร่ือง

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่



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

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

ประมาณ 2563 3)มีผลงานวชิาการทีไ่ด้

4)แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสิน รับการขึ้นทะเบียน
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้พัฒนา ระดับอ าเภอ
งานวจิัย/ นวตักรรม/R2R/CQI
5)ก าหนดเกณฑ์การตัดสินการน า
เสนองานวจิัย/นวตักรรม/R2R/CQI
และแจ้งประชาสัมพันธ์
6) ด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้
พัฒนางานวจิัย/นวตักรรม/R2R/CQI
และน าเสนอผลงานวชิาการ
สาธารณสุข และมอบใบประกาศ
เกียรติคุณพร้อมกรอบ
7) สรุปและรายงานผลการแลก
เปล่ียนเรียนรู้

โครงการประชุมวชิาการ ทันตแพทย์เขต ๕ ม.ค.-63 10,000.00       10,000.00   กลุ่มงานทันตกรรม

โครงการวจิัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรม
สุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ของผู้ทีม่ารับ
บริการทีต่รวจโรคทัว่ไป/ประกันสังคม 
โรงพยาบาลราชบุรี

1. มีผลงานการวจิัย
ด้านพฤติกรรมสุขภาพ
 จ านวน 1 เร่ือง

1.  ผู้ทีม่ารับ
บริการทีห่้องตรวจ
โรคทัว่ไป/
ประกันสังคม
2. ญาติผู้ทีม่ารับ
บริการทีห่้องตรวจ
โรคทัว่ไป

ท าทุกเดือน 1,350.00        338.00       338.00       337.00        337.00        กลุ่มงานสุขศึกษา



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

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

พัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันปอด
อักเสบจากการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ

1.   อัตราการเกิด
ภาวะปอดอักเสบจาก
การใส่เคร่ืองช่วย
หายใจ <  5 คร้ัง ต่อ 
1000 วนัใส่เคร่ืองช่วย
หายใจ             
2. ระยะเวลาการนอน
ในโรงพยาบาลของ
ผู้ป่วยทีเ่กิดภาวะปอด
อักเสบจากการใส่
เคร่ืองช่วยหายใจ และ
ค่าใช้จ่ายจากการใช้
ยาปฏิชีวนะลดลง

มีวธิปีฏิบัติในการ
ป้องกันปอด
อักเสบจากการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ 
ในแนวทางเดียวกัน

ไตรมาส 1 : 
ตุลาคม - 
ธนัวาคม

2,500.00        2,500.00     
คณะกรรมการ 
ดูแลผู้ป่วยทีใ่ช้
เคร่ืองช่วยหายใจ



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

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
การประชุมอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 คร้ัง

พัฒนาระบบยา
ของโรงพยาบาล
ราชบุรี ให้มีระบบ
ยาทีม่ีคุณภาพ
มาตรฐาน 
วเิคราะห์ปัญหา
ด้านยาในมุมมอง
สหสาขาวชิาชีพ
เพือ่เสนอแนว
ทางแก้ไขต่อ
คณะกรรมการ
เภสัชกรรมและ
การบ าบัด รวมทัง้
ติดตาม
ประเมินผลของ
ระบบยา

ท าทุกเดือน 1,600.00        x x x x
กลุ่มงานเภสัช
กรรม



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

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

พัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันปอด
อักเสบจากการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ

1.   อัตราการเกิด
ภาวะปอดอักเสบจาก
การใส่เคร่ืองช่วย
หายใจ <  5 คร้ัง ต่อ 
1000 วนัใส่เคร่ืองช่วย
หายใจ             
2. ระยะเวลาการนอน
ในโรงพยาบาลของ
ผู้ป่วยทีเ่กิดภาวะปอด
อักเสบจากการใส่
เคร่ืองช่วยหายใจ และ
ค่าใช้จ่ายจากการใช้
ยาปฏิชีวนะลดลง

มีวธิปีฏิบัติในการ
ป้องกันปอด
อักเสบจากการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ 
ในแนวทางเดียวกัน

ไตรมาส 1 : ตุลาคม - ธนัวาคม2,500.00        2,500.00     
คณะกรรมการ 
ดูแลผู้ป่วยทีใ่ช้
เคร่ืองช่วยหายใจ

โครงการ มหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาล
ราชบุรี ประจ าปี 2563

จ านวนผลงานวชิาการ
ประประเภท ต่างๆ > 
50 เร่ือง

บุคลากร ใน
โรงพยาบาล
ราชบุรี 150 คน 
เครือข่าย 30 คน

ไตรมาส 2 : มกราคม - มีนาคม120,450.00     120,450.00  
คณะกรรมการ
จัดการความรู้

โครงการ Work shop ชุมชนนักปฏิบัติการ
จัดการความรู้

1.เกิด CoP ใหม่อย่าง
น้อย 10 Cop
2.แต่ละ CoP มีการ
ประชุมอย่างน้อย 2 
คร้ัง/ปี

บุคลากรใน
โรงพยาบาล 80 
คน   

ไตรมาส 1 : 
ตุลาคม - 
ธนัวาคม

76,700.00       76,700.00   
คณะกรรมการ
จัดการความรู้



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

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

ประชุมด าเนินการชุมชนนักปฏิบัติ

1.มีการด าเนินงานแต่
ละ Cop ร้อยละ 80
2.มีผู้ร่วมประชุมแต่ละ
 CoP อย่างน้อย > 
ร้อยละ 50 ของกลุ่มที่
ลงทะเบียนไว้
3.ได้ความรู้ใหม่ในการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
 อย่างน้อย Cop ละ 1 
เร่ือง (รวม10 เร่ือง)

บุคลากรใน
โรงพยาบาล  40 
คน 4 คร้ัง/ปี

ท าทุกเดือน 10,000.00       2,500.00     2,500.00     2,500.00      2,500.00     
คณะกรรมการ
จัดการความรู้



ตอบตวัชีว้ดั PA/ KPI  กระทรวง : ตวัที ่......................-............................................................................................................................................................................................................................................................
สถานการณ์ (Baseline)  จากการรับฟังความคิดเห็นในประเดน็การสง่เสริมสขุภาพและบริการในชมุชน ปี 2561 ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมการรับฟังเป็น 3 วนั จ านวน 130 คน มีตวัแทนผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี 
ไดเ้สนอแนะเรื่องการจดัการเหา ฟันผุในเดก็นักเรียน การจดัการโรคไขเ้ลอืดออก อุบัตเิหตกัุบการแก้ไขจดุเสีย่ง การดแูลผู้สงูอายใุนชมุชน ท าให้แผนในปี 2562 มีการพัฒนางานดา้นการแพทยแ์ผนไทย
เพ่ือให้มีบริการกับผู้สงูอาย ุฟ้ืนฟูสภาพในชมุชน  การเคลอืบฟลอูอไรดโ์ดยจนท.รพ.สต. และการก าหนดจดุเสีย่งเพ่ือแก้ไขปัญหาอุบัตเิหตใุนปี 2562 การจดัการโรคไขเ้ลอืดออกโดยการป้องกันยงุกัดโดย
 ใชส้มุนไพรในชมุชน สว่นประเดน็เหาในนักเรียนเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้ายงัไม่ได ้มีการด าเนินการทุกกลุม่วยั และในปี 2562 จากการรับฟังความคิดเห็น ผู้เขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอวา่ควรใช้
สถานทีใ่ห้กวา้งกวา่เดมิเน่ืองจากลดวนัเหลอื 2 วนั ท าให้ไม่สามารถจดักลุม่ได ้เครื่องเสยีงไม่เหมาะสม ท าให้แสดงความคิดเห็นไม่ทัว่ถึง ในการเสนอความคิดเห็นตวัแทนไดเ้สนอให้มีการซ้อมแผนเดก็จมน้ า
ไฟไหม้ และเดก็ตดิรถให้กับศพด.ทัง้อ าเภอ รวมถึงโรงเรียนตน้แบบดา้นการจดัการอุบัตเิหต ุและการจดัท าโรงเรียนชราบาล  เพ่ือให้ผู้สงูอายเุขา้ร่วมกิจกรรม 

สถานการณ์ (Baseline) ทันตสาธารณสขุ :  อ าเภอเมืองราชบุรี มีทันตบุคลากรทีป่ระจ า รพ.สต.จ านวน 10 คน มีบริการสง่เสริมสขุภาพ ป้องกัน และดแูลรักษาปัญหาทางสขุภาพชอ่งปากครอบคลมุ
 ทุกกลุม่วยั มีการจดับริการทีเ่ป็นระบบโดยการพัฒนาระบบนัดหมายออนไลน์ส าหรับผู้มาจองคิวใชบ้ริการใน รพ.สต.ทุกแห่ง โดยมีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี หญิงตัง้ครรภ์ไดร้ับการตรวจสขุภาพชอ่งปาก
 ร้อยละ 65.92 เดก็ 0-2 ปีไดร้ับบริการหัตถการทันตกรรมสง่เสริมป้องกัน ร้อยละ 59.18 เดก็ 3-5 ปีไดร้ับบริการหัตถการทันตกรรมสง่เสริมป้องกัน ร้อยละ 59.18  เดก็ 6-12 ปีไดร้ับบริการหัตถการ
ทันตกรรม สง่เสริมป้องกัน ร้อยละ 43.10 เดก็อาย ุ12 ปี มีฟันดไีม่มีผุ (Cavity Free) ร้อยละ 78.98 ประชากรกลุม่ผู้สงูอายไุดร้ับการตรวจสขุภาพชอ่งปาก ร้อยละ 73.04  ผู้สงูอาย ุตดิบ้านและ
ตดิเตยีงไดร้ับบริการทันตกรรม ร้อยละ 9.03 และผู้สงูอายทุีม่ีฟันแท้ใชง้านไดไ้ม่น้อยกวา่ 20 ซ่ี และฟันหลงั (แท้) ใชง้านไม่น้อยกวา่ 4 คู่สบ ร้อยละ 10.62

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

1 โครงการติดตาม ปรับแผนปฏิบัติการ พ.ย.62-ก.ย.63 291,300 อัญชนา

ป2ี563 และจัดท าแผนปฏิบัติการ คทาวชัรกุล

 ปี 2564

กิจกรรม สสอ.เมือง
1) ประชุมน าเสนอผลการปฏิบัติงาน ติดตามความก้าว จนท.สสอ.และ พ.ย.62-ส.ค.63 7,500      1,500.00      2,250.00       2,250.00      1,500.00

                                                       ยทุธศาสตร์ที ่4 : Governance Excellence

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณของ คปสอ. ...เมือง.....ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : แผนอ่ืนๆ

สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่1 : Prevention & Promotion Excellence

สอดคลอ้งกับโครงการหลกัของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการ....................................................................................................................................................................................................................
.............



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

และติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน หน้าจ านวน รพ.สต.  30 คน
10 คร้ัง

2) ทบทวนและปรับแผนการปฏิบัติงาน ปี สสอ.และรพ.สต.มี จ านวน 60 คน ม.ีค.-เม.ย.63 105,000

2563 การทบทวนและปรับ

แผนการปฏิบัติงาน
3) อ าเภอรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ จ านวนปัญหา/ข้อ จ านวน 150 คน พ.ค.-ม.ิย.63 55,500     55,500.00

ในการด าเนินงานสุขภาพในชุมชน เสนอแนะได้น าไป
วางแผนแก้ไข

4) จัดท าแผนปฏิบัติการ ปี 2564 สสอ.และรพ.สต.มี จ านวน 66 คน ส.ค.-ก.ย.63 123,300   123,300.00
แผนปฏิบัติการ
ปี2564

2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้สูงอายุ จ านวน 46 คน ม.ค. - ส.ค.63 215,200 นางสาวภิชาภัช
และอุบัติเหตุ ปี 2563 มนัสปัญญากุล
กิจกรรม นางสาวจุรีรัตน์
1) วางแผนการพัฒนางานผู้สูงอายุ และ ร้อยละของรพ.สต. จันทร์ทอง
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ในระดับอ าเภอ มีการพัฒนางาน สสอ.เมือง
2) สรุปปัญหาการด าเนินงานผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ
และอุบัติเหตุ ร้อยละของรพ.สต.
3) แลกเปล่ียนเรียนรู้ ผู้สูงอายุและ ทีข่ับเคล่ือนงาน
อุบัติเหตุ กับอ าเภอและจังหวดัอื่น อุบัติเหตุในชุมชน
เพือ่พัฒนางาน ร้อยละของรพ.สต.ที่ จ านวน 46 คน ก.ค. - ส.ค.63 QOF   215,200.00
4) สรุปการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เข้าร่วมแลกเปล่ียน
และอุบัติเหตุ และน ามาวางแผนการ เรียนรู้
ด าเนินงานในปี 2564

                     105,000.00



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

3 แผนงานด้านทันตสาธารณสุข

กิจกรรม

1.พัฒนาระบบการจัดบริการ 1.รพ.สต.ทีม่ีระบบนัด 1.รพ.สต.ทีม่ี ตุลาคม 2562 0              -                -                 -                 -   นางสาวภิชาภัช

ทันตสาธารณสุขใน รพ.สต. ออนไลน์ด้านการจัด การจัดบริการ ถึง มนัสปัญญากุล

2.สนับสนุนให้ รพ.สต.มีการใช้ระบบ บริการด้านทันตฯ ด้านทันตกรรม กันายน 2563 สสอ.เมืองราชบุรี

นัดออนไลน์ เพือ่เพิม่การเข้าถึงของ  (ร้อยละ 100) จ านวน

ประชาชน 2.เด็ก 3-5 ปี ได้รับ 9 แห่ง

3.ส่งเสริมให้ทันตบุคลากรออกให้ การตรวจสุขภาพช่อง 2.เด็ก 3-5 ปี

บริการเชิงรุกในชุมชน (ตามกลุ่มวยั) ปาก (ร้อยละ 80) จ านวน
4.จัดให้มีการเวยีนทันตบุคลากร 3.เด็ก 3-5 ปี ได้รับ 4,000 คน
ในการให้บริการครอบคลุมทุกต าบล เคลือบ/ทาฟลูออไรด์ 3.เด็กอายุ

5.ส่งเสริมให้ทันตบุคลากรมีการพัฒนา (ร้อยละ 80) 6 – 12 ปี

นวตักรรมในการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 4.เด็กอายุ 6 – 12 ปี จ านวน

ในชุมชน ได้รับการตรวจสุขภาพ 4,500 คน

6.ก ากับติดตามการบันทึกข้อมูล ช่องปากและให้
หัตถการ

4.ผู้สูงอายุ

ด้านการจัดบริการทันตสาธารณสุข ทันตกรรมส่งเสริม จ านวน

ทุกไตรมาส ปูองกันและรักษา 33,064 คน

(ร้อยละ 60)

5.ผู้สูงอายุได้รับการ

ตรวจสุขภาพช่องปาก

(ร้อยละ 90)



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ
1.การให้บริการและฟืน้ฟูผู้ปุวยโรคหัวใจทาง
ด้ายอายุรกรรม
2.การให้บรืการและฟืน้ฟูผู้ปุวยโรคหัวใจทาง
ศัลยกรรมระยะที่1
3.ส่งบุคลากร อบรมเวชศาสตร์ฟืน้ฟูโรคหัวใจ 
ศูนย์หัวใจ
สิริกิต์ิ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ จ านวน1 คน

1.เพือ่รักษาและฟืน้ฟู
ผู้ปุวยโรคหัวใจทีไ่ด้รับ
การรักษาทางยา
2.เพือ่เตรียมความ
พร้อมผู้ปุวยโรคหัวใจ
ก่อนผ่าตัด และฟืน้ฟู
สมรรถภาพหัวใจหลัง
ผ่าตัด
3.เพือ่เตรียมบุคลากร
ให้มีความรู้และทักษะ
ทีจ่ าเป็นรองรับงาน
กายภาพบ าบัดด้าน
ด้านโรคหัวใจ

ผู้ปุวยโรคหัวใจ
ทางอายุรกรรมที่
ส่งปรึกษา
ผู้ปุวยกลุ่มopen 
heart surery
นักกายภาพบ าบัด

ตุลาคม 2562-
กันยายน2563
ตุลาคม 2562-
กันยายน2563
ปีงบ2564

40,000.00       10,000.00   10,000.00   10,000.00    10,000.00    กายภาพบ าบัด

พัฒนาความพร้อมในการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย

1.เพือ่ให้บุคลากร
เข้าใจแผนหลักในการ
ระงับอัคคีภัย
2.เพือ่ทบทวนแผนใน
การระงับอัคคีภัยและ
สามารถปฏิบัติได้

บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน

ตุลาคม2562-
กันยายน2563

-                x x x x กายภาพบ าบัด

พัฒนาระบบการประหยัดพลังงาน
เพือ่ให้บุคลากรมีความ
ตระหนักและเข้าใจใน
การประหยัดพลังงาน

บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน

ตุลาคม2562-
กันยายน2563

-                x x x x กายภาพบ าบัด



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

โครงการการใช้กัญชาทางการแพทย์

1. เพือ่ส่งเสริมความรู้ 
สร้างความตระหนัก
และทัศนคติในการน า
กัญชามาใช้ทางการ
แพทย์
2. เพือ่ให้ผู้ปุวยและ
ญาติมีความรู้ความ
เข้าใจวธิกีารใช้
ผลิตภัณฑ์กัญชาทาง
การแพทย์อย่างถูกต้อง

ประชาชน  และ
ผู้รับบริการ    
จ านวน  200  คน

ตุลาคม 2562 -
 กันยายน 2563

34,400.00       8,600.00     8,600.00     8,600.00      8,600.00     
แพทย์หญิงคิรีวลัค์ุ
  แสงอากาศ

โครงการรณรงค์บริการทันตกรรม เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาส วนัเฉลิม
พระชนมพรรษา 68 พรรษา

ประชาชนทัว่ไป ก.ค.-63 7,000.00        7,000.00     กลุ่มงานทันตกรรม

โครงการรณรงค์บริการทันตกรรม ถวายสมเด็จ
ย่า

ประชาชนทัว่ไป ต.ค.-62 7,000.00        7,000.00     กลุ่มงานทันตกรรม

โครงการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตต าบลหน้าเมือง

ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็น
เลิศ (PP & P 
Excellence)

1.ร้านอาหาร 180
 ร้าน
2. ร้านช า 10 ร้าน
3. ตู้กดน้ าหยอด
เหรียญ ในเขต
ต าบลหน้าเมือง   
47 ตู้
รวมทัง้ส้ิน  237 
ร้าน 

ไตรมาส 1 : ตุลาคม - ธนัวาคม27,252.00       27,252.00   
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุด
ทดสอบสารปนเปือ้นในสถานศึกษา 11 แห่ง

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุขที1่ : 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็น
เลิศ (PP & P 
Excellence)

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารใน 
โรงเรียนทัง้ 11 
แห่ง

ไตรมาส 2 : 
มกราคม - 
มีนาคม

20,974.00       20,974.00   
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

โครงการตรวจเฝูาระวงัคุณภาพน้ าประปาและ
น้ าทิง้และตรวจวเิคราะห์ไข่พยาธแิละปรสิต
โรงพยาบาลราชบุรี

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุขที ่1 : 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็น
เลิศ (PP & P 
Excellence)

1. โรงพยาบาล
ราชบุรี มีการ
ตรวจคุณภาพ 
น้ าประปา 20 
พารามิเตอร์ ปีละ
 2 คร้ัง
	2. โรงพยาบาล
ราชบุรี ตรวจ
คุณภาพ น้ าทิง้ 11
 พารามิเตอร์ ปีละ
 4 คร้ัง
	3. เพือ่ตรวจ
วเิคราะห์คุณภาพ
น้ าทิง้และกาก
ตะกอนทางปรสิต
วทิยา ปีละ 4 คร้ัง
	4. ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนประชานุ
เคราะห์
โรงพยาบาล
ราชบุรี/ศูนย์
สุขภาพชุมชน
เทศบาลเมือง
ราชบุรี 
          มีการ

ท าทุกเดือน 20,800.00       5,200.00     5,200.00     5,200.00      5,200.00     
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

โครงการตรวจเฝูาระวงัคุณภาพน้ าประปา น้ า
ด่ืม และคุณภาพอาหาร ภาชนะ ในโรงครัวและ
สถานทีจ่ าหน่ายอาหารในโรงพยาบาลราชบุรี

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุขที ่1 :  
ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็น
เลิศ (PP & P 
Excellence)

           1 โรง
ครัวโรงพยาบาล
ราชบุรี 
	   2 ห้องอาหาร
เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
ราชบุรี 
	   3  ร้าน
จ าหน่ายอาหารใน
โรงพยาบาล
	   4  ตลาดนัดใน
โรงพยาบาล
	   5  ตลาดนัดปัน
สุข

ท าทุกเดือน 93,022.00       23,256.00   23,256.00   23,255.00    23,255.00    
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

โครงการสุ่มตรวจร้านขายผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางในต าบลหน้าเมือง

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุขที1่ : 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็น
เลิศ (PP & P 
Excellence)

1 เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
ราชบุรีทีส่นใจ
2 ร้านจ าหน่าย
เคร่ืองส าอาง 4 
ร้านในต าบลหน้า
เมือง
3  ตลาดนัดต้น
เดือนใน
โรงพยาบาลราชบุรี
4  ร้านช าใน
ต าบลหน้าเมือง

ท าทุกเดือน 14,400.00       3,600.00     3,600.00     3,600.00      3,600.00     
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการพัฒนามาตรฐานรพสต.ติดดาว 
เครือข่ายโรงพยาบาลราชบุรี

ตัวชี้วดัที ่47 : ร้อยละ
ของ รพ.สต. ทีผ่่าน
เกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

บุคลากร
สาธารณสุขใน
หน่วยบริการปฐม
ภูมิ เครือข่าย
โรงพยาบาล
ราชบุรี จ านวน 26
 แห่ง

ไตรมาส 3 : 
เมษายน - 
มิถุนายน

35,200.00       35,200.00    
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

โครงการจัดต้ังคลินิกสะเก็ดเงินทางการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

- คลินิกสะเก็ดเงินทาง
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ผสมผสาน จ านวน 1 
คลินิก
- แพทย์แผนไทย
ผู้เชี่ยวชาญโรคสะเก็ด
เงินทางการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ผสมผสาน จ านวน 1 
ท่าน
- ผู้ปุวยอาการดีขึ้น
ร้อยละ 90 ของผู้ปุวย
ทีเ่ข้ารับการรักษา
ทัง้หมด

 - ผู้ปุวยโรคสะเก็ด
เงินในจังหวดั
ราชบุรี

ไตรมาส 3 : 
เมษายน - 
มิถุนายน

20,000.00       20,000.00    
กลุ่มงานแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก

รพ.ได้รับการตรวจ
ประเมินรับรอง
มาตรฐานจาก เขต/
กระทรวง

คณะท างาน
อนามัยแม่และ
เด็กและผู้เกี่ยวข้อง

ไตรมาส 4 : 
กรกฎาคม - 
กันยายน

7,000.00        7,000.00     
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการพัฒนางานปูองกันควบคุมโรคและ
ระบาดวทิยา

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที ่1 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็น
เลิศ (PP & P 
Excellence)

นักวชิาการ
สาธารณสุข 
จ านวน 2 คน

ท าทุกเดือน 264,720.00     66,180.00   66,180.00   66,180.00    66,180.00    
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

โครงการ 1วดั 1 โรงพยาบาล

1.พระภิกษุสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชน เข้า
ร่วมกิจกรรมมากกวา่
ร้อยละ 80
2.วดัสัตตนารถปริวตัร
วรวหิาร ใช้ธปูเทียนไร้
ควนั ของจุดบริการธปู
เทียนภายในวดั 
มากกวา่ ร้อยละ 80

1.พระภิกษุสงฆ์ 
วดัสัตตนารถ
ปริวตัรวรวหิาร 
(17 รูป)
2.ประชาชน เข้า
ร่วมกิจกรรม 60 
คน

ไตรมาส 4 : 
กรกฎาคม - 
กันยายน

13,300.00       13,300.00    
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการสักการะบรมครูแพทย์แผนไทย

1. บุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทยเข้า
ร่วมโครงการ 100%
2. ค่าดัชนีความพึง
พอใจของการจัด
โครงการ > 80%

- ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์แผน
ไทยของ
โรงพยาบาล
ราชบุรีและ
เครือข่าย
- บุคลากรด้าน
การสาธารณสุข

ไตรมาส 4 : 
กรกฎาคม - 
กันยายน

19,220.00       19,220.00    
กลุ่มงานแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

โครงการพิธถีวายราชสดุดีพระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนไทย

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 70 ราย 
2. ค่าดัชนีความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ > 80%

- บุคลากรด้าน
การแพทย์แผน
ไทยของ
โรงพยาบาลราชบุรี
- บุคลากรด้าน
การสาธารณสุข
ของโรงพยาบาล
ราชบุรี

ไตรมาส 4 : 
กรกฎาคม - 
กันยายน

12,350.00       12,350.00    
กลุ่มงานแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองตีบหรือตันและผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน

*มีแผนการการ
ด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู้ปุวย

คณะกรรมการ 2 
สาขาระดับ รพ.
ราชบุรี 40 คน

ต.ค.62 - ม.ิย. 63 46,000.00       15,334.00   15,333.00   15,333.00    
นพ.ศุภชัย 
ไพบูลย์ผล

โครงการ  การดูแลผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง
ในระยะสุดท้าย ส าหรับผู้ดูแลผู้ปุวย

1. อัตราผู้ปุวยและ
ครอบครัวทีอ่ยู่ในเกณ์
ไดรั้บการดูแลแบบ
ประคับ ประคองได้รั้บ
การใหข้อ้มูลจาก
กิจกรรม Family  
Meetting
2.อัตราผู้ปุวยทีอ่ยู่ใน
เกณ์ไดรั้บการดูแล
แบบประคับ ประคอง
ได้รั้บการได้รับการ
เยี่ยมบ้าน
2.อัตราความพึงพอใจ
ของผปููัวยและญาติ

ผู้ดูแลผู้ปุวยใน
ครอบครัวของ 
ผู้ปุวยCOPD ทีอ่ยู่
ในระยะสุดท้าย
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดของGOLD
 guideline  ในเข
ตอ.เมือง ราชบุรี

ไตรมาส 2 : 
มกราคม - 
มีนาคม

4,000.00        4,000.00     
Service Plan 
สาขาโรคไม่ติดต่อ

โครงการมิตรภาพบ าบัด : พัฒนาคุณภาพชีวติผู้
ไร้กล่องเสียง

1. จ านวนคร้ังของการ
จัดกิจกรรมของชมรมฯ
2. ผู้ไร้กล่องเสียง
สามารถฝึกพูดโดยใช้
หลอดอาหารโดยออก
เสียงได้อย่างน้อย 1 
พยางค์

ผู้ปุวยมะเร็งคอ
หอย กล่องเสียง 
และญาติ

ท าทุกเดือน 52,800.00       13,200.00   13,200.00   13,200.00    13,200.00    
CLT โสต ศอ 
นาสิก



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

โครงการอสม.ห่วงใย ใส่ใจโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง

1.อัตราผู้ปุวยโรคปอด
อุดกั้นเร้ือรังทีอ่ยู่ใน
เกณฑ์ได้รับการดูแล
ต่อเนื่องทีบ่้าน ได้รับ
การติดตามดูแลจากอ
สม.
2.อัตราการก าเริบ
เฉียบพลัน   น้อยกวา่
130 คร้ังต่อผู้ปุวย 100
 คน
3.อัตรากลับมารักษา
ซ้ าใน28 วนั  น้อยกวา่
 10 
%

อสม.ในชุมชนทีมี
ผู้ปุวยโรคปอดอุด
กั้นเร้ือรังทีอ่ยู่ใน
เกณฑ์ได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องทีบ่้าน
    ในเขตอ.เมือง 
ราชบุรี ( น าร่อง 1
 ต าบล )

ไตรมาส 2 : 
มกราคม - 
มีนาคม

4,000.00        4,000.00     
Service Plan 
สาขาโรคไม่ติดต่อ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเคร่ืองมือ
ในแต่ละหน่วยงาน

ผู้ประสานงานด้าน
เคร่ืองมือประจ า
หน่วยงาน สามารถ
บริหารจัดการ
เคร่ืองมือภายใน
หน่วยงานได้ครบทุก
หน่วยงาน

ผู้ประสานงานด้าน
เคร่ืองมือประจ า
หน่วยงาน และ 
คณะอนุกรรมการ
ด้านเคร่ืองมือ
แพทย์  จ านวน 
100 คน

ไตรมาส 4 : 
กรกฎาคม - 
กันยายน

11,200.00       11,200.00    
คณะกรรมการ
บริหารส่ิงแวดล้อม

ประชุมคณะอนุกรรมการ 5 ส
ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุม (ร้อยละ 80)

คณะอนุกรรมการ
 5 ส

ท าทุกเดือน 6,000.00        1,500.00     1,500.00     1,500.00      1,500.00     
คณะกรรมการ
บริหารส่ิงแวดล้อม



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

ประชุมคณะอนุกรรมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย

จ านวนคร้ังทีจ่ัดประชุม
 4 คร้ัง / ปี

คณะอนุกรรมการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัย

ท าทุกเดือน 3,000.00        750.00       750.00       750.00        750.00        
คณะกรรมการ
บริหารส่ิงแวดล้อม

ประชุมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมมาตรฐานระบบ
ริการสุขภาพ

โรงพยาบาลราชบุรี
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
บริการสุขภาพใน
ระดับคุณภาพ

คณะกรรมการ
บริหารส่ิงแวดล้อม
ในการดูแลผู้ปุวย
คณะัวทยากรผู้
เยี่ยมประเมิน

ไตรมาส 2 : 
มกราคม - 
มีนาคม

3,000.00        3,000.00     
คณะกรรมการ
บริหารส่ิงแวดล้อม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเชื้อด้ือยาในโรงพยาบาล

มีการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการ
การด้ือยาต้านจุลชีพ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเชื้อด้ือ
ยาในโรงพยาบาล

ท าทุกเดือน 2,500.00        625.00       625.00       625.00        625.00        

คณะกรรมการ 
การปูองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

โครงการพัฒนาคุณภาพการปูองกันและควบคุม
เชื้อด้ือยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล

อัตราการติดเชื้อด้ือยา
ต้านจุลชีพใน
โรงพยาบาลลดลง 10
 %

แพทย์  พยาบาล
วชิาชีพ

ไตรมาส 2 : มกราคม - มีนาคม24,200.00       24,200.00   

คณะกรรมการ 
การปูองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

การประชุมคณะกรรมการคุณภาพบริการทาง
คลินิกด้านอายุรกรรม

- อัตราของการ
ประชุมการพัฒนา
คุณภาพของCLT.อายุ
รกรรม
- อัตราแผนงาน/
โครงการทีบ่รรลุตาม
เปูาหมาย

เจ้าหน้าที/่
คณะท างานใน
CLT.อายุรกรรม

ท าทุกเดือน 6,000.00        1,500.00     1,500.00     1,500.00      1,500.00     CLT อายุรกรรม

ประชุมประจ าเดือน PCT

เพือ่เป็นช่องทาง
ส่ือสารข้อมูลระหวา่ง
ทีมดูแลผู้ปุวยและงาน
บริหาร

เจ้าหน้าที ่CLTโสต
 ศอ นาสิก

ท าทุกเดือน 7,200.00        1,800.00     1,800.00     1,800.00      1,800.00     
CLT โสต ศอ 
นาสิก

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ 
โรงพยาบาลราชบุรี (KM)

1.จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ประชุมในแต่ละคร้ัง
มากกวา่ร้อยละ 50 
ของคณะกรรมการ
ทัง้หมด 
2.จ านวนคร้ังของการ
จัดประชุมมากกวา่
ร้อยละ 70 ของแผนที่
วางไว้

คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
 20 คน

ท าทุกเดือน 3,000.00        750.00       750.00       750.00        750.00        
คณะกรรมการ
จัดการความรู้

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละคร้ัง

มากกวา่ร้อยละ 
50 ของคกก.
ทัง้หมด

ท าทุกเดือน 7,500.00        1,875.00     1,875.00     1,875.00      1,875.00     
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

ประชุมประสานระบบบริการของทีมน าทาง
คลินิก (CLT) และทีมน าระบบงานส าคัญ

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละคร้ัง

มากกวา่ร้อยละ 
50 ของผู้เข้าร่วม
ประชุมทัง้หมด

ท าทุกเดือน 30,000.00       7,500.00     7,500.00     7,500.00      7,500.00     
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

ประชุมประสานระบบบริการของทีมน าทาง
คลินิก (CLT) และทีมน าระบบงานส าคัญ

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละคร้ัง

มากกวา่ร้อยละ 
50 ของผู้เข้าร่วม
ประชุมทัง้หมด

ท าทุกเดือน 30,000.00       7,500.00     7,500.00     7,500.00      7,500.00     
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของทีมน าทางคลินิก 
(CLT) : ตามรอยโรคในกลุ่มโรคส าคัญ

จ านวน CLT ทีน่ าเสนอ จ านวน 10 CLT ท าทุกเดือน 6,000.00        1,500.00     1,500.00     1,500.00      1,500.00     
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยม
ส ารวจภายใน

ร้อยละของผู้เข้า
ประชุมทีร่่วมเป็นทีม
เยี่ยมส ารวจภายในของ
โรงพยาบาล

ร้อยละ 80
ไตรมาส 2 : 
มกราคม - 
มีนาคม

8,200.00        8,200.00     
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

จัดกิจกรรมเยี่ยมส ารวจภายในโรงพยาบาล 
โดยทีม FA ของโรงพยาบาล

ร้อยละของหน่วยงาน
ได้รับการเยี่ยมส ารวจ
ภายใน

ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานที่
ก าหนดไวใ้น
แผนการเยี่ยม

ไตรมาส 2 : 
มกราคม - 
มีนาคม

2,000.00        2,000.00     
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่าย
คนคุณภาพประจ าหน่วยงาน

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุม

มากกวา่ร้อยละ 80
ไตรมาส 3 : 
เมษายน - 
มิถุนายน

19,400.00       9,700.00     9,700.00      
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

ประชุมติดตามผลลัพธก์ารด าเนินงาน/ ตัวชี้วดั
ของ CLT / ทีมน าระบบงานส าคัญ

จ านวนคร้ังของการจัด
ประชุม

จ านวน 4 คร้ัง ท าทุกเดือน 4,000.00        1,000.00     1,000.00     1,000.00      1,000.00     
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละคร้ัง

มากกวา่ร้อยละ 
50 ของคกก.
ทัง้หมด

ท าทุกเดือน 15,000.00       3,750.00     3,750.00     3,750.00      3,750.00     
คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
 โรงพยาบาล

ประชุมคณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย
ของผู้ปุวยและบุคลากรสาธารณสุข

จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละคร้ัง

มากกวา่ร้อยละ 
50 ของคกก.
ทัง้หมด

ท าทุกเดือน 2,500.00        625.00       625.00       625.00        625.00        
คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
 โรงพยาบาล



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

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ การบริหารความ
เส่ียง ความปลอดภัย (CoP RM)

จ านวนคร้ังของการจัด
กิจกรรม

จ านวน 4 คร้ัง ท าทุกเดือน 10,000.00       2,500.00     2,500.00     2,500.00      2,500.00     
คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
 โรงพยาบาล

จัดประชุมทบทวนอุบัติการณ์ระดับโรงพยาบาล

ร้อยละของอุบัติการณ์
ระดับโรงพยาบาลทีม่ี
ความรุนแรง G-I/ 
เส่ียงต่อการถูก
ร้องเรียนฟูองร้อง
ได้รับการทบทวนวาง
แนวทางปูองกัน

ร้อยละ 100 ท าทุกเดือน 9,375.00        2,344.00     2,344.00     2,344.00      2,343.00     
คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
 โรงพยาบาล

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงาน
บริการผู้ปุวยนอก

คณะกรรมการ SLT 
OPD

ทุกเดือน 7,500.00        1,875.00     1,875.00     1,875.00      1,875.00     อรวรรณ แผงสุข

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ
ทางคลินิกด้านออร์โธปิดิกส์

คณะกรรมการ CLT 
ออร์โธปิดิกส์

ทุกเดือน 6,000.00        1,500.00     1,500.00     1,500.00      1,500.00     สุรัตน์ แพงอุ่ม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ
ทางคลินิกด้านจิตเวช

คณะกรรมการ CLT 
จิตเวช

ทุกเดือน 6,000.00        1,500.00     1,500.00     1,500.00      1,500.00     ปรียนันท์ มารักษา

ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานคุณภาพ CLT
 ศัลยกรรม

คณะกรรมการ CLT 
ศัลยกรรม

ทุกเดือน 6,000.00        1,500.00     1,500.00     1,500.00      1,500.00     
นพ.นพวชัร์ 
สมานคติวฒัน์

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

บุคลากรในโรงพยาบาล ทุก 4 เดือน 2,250.00        563.00       563.00       562.00        562.00        กฤษฎา ศรีทองสุข

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชุมประจ าเดือน - บุคลากรในหน่วยงาน 6,000.00        1,500.00     1,500.00     1,500.00      1,500.00     
กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการด้วยรักและ
ผูกพันธ ์กับวนั
อัศจรรย์ของเรา (คร้ังที่
 2)

-
บุคลากรภายใน
โรงพยาบาล

61,500.00       61,500.00    
กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
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ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการด้วยรักและ
ผูกพันธ ์กับวนั
อัศจรรย์ของเรา (คร้ังที่
 1)

-
บุคลากรภายใน
โรงพยาบาล

61,500.00       61,500.00   
กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
ประชุมประจ าเดือน 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ

-

เจ้าหน้าทีก่ลุ่ม
งานยุทธศาสตร์
และเจ้าหน้าที่
งานสารสนเทศ

2,400.00        600.00       600.00       600.00        600.00        
กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พัฒนาการส่ือสาร
ประชาสัมพันธใ์นการ
ให้บริการผู้ปุวยนอก

1.  จ านวนปูาย
และจุดทีป่รับปรุง 
    
2. ความพึงพอใจ
ของผู้รับ บริการ
ผู้ปุวยนอก

1. จ านวนปูาย               
2. จ านวนสมาร์ททีว ี     
3. จ านวนจุดปรับปรุง   หน้าหน่วยบริการ700,000.00     70,000.00   
กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

โครงการรับตรวจ
ราชการและนิเทศงาน
กรณีปกติระดับ
กระทรวงสาธารณสุข

จ านวนคร้ังในการ
รับตรวจ

- 85,000.00       85,000.00    
กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ประชุมจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564

- - 8,000.00        8,000.00     
กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
ประชุมชี้แจงรับตรวจ
ราชการและนิเทศงาน,
 PM และ PA

-
PMและ
ผู้เกี่ยวข้อง

16,000.00       16,000.00    
กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ
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รวมงบประมาณ
ทัง้โครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานทีร่ับ

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแตว่ันที-่     

ถึงวันที)่

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประชุมชี้แจงและ
แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนคร้ังในการ
จัดประชุมใน
ปีงบประมาณ 
2563

บุคลากรในงาน
เวชนิทัศน์และ
โสตทัศนศึกษา 
จ านวน 8 คน

2,400.00        600.00       600.00       600.00        600.00        
กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาโปรแกรม
ระบบการให้บริการ
งานโสตทัศนูปกรณ์

ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจใน
การใช้โปรแกรม
การขอรับบริการ
งานโสตทัศนูปกรณ์

บุคลากรใน
หน่วยงานภาย
โรงพยาบาล
ราชบุรี

5,000.00        5,000.00     
กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการด้วยรักและ
ผูกพันธ ์กับวนั
อัศจรรย์ของเรา (คร้ังที่
 2)

-
บุคลากรภายใน
โรงพยาบาล

61,500.00       61,500.00    
กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการด้วยรักและ
ผูกพันธ ์กับวนั
อัศจรรย์ของเรา (คร้ังที่
 1)

-
บุคลากรภายใน
โรงพยาบาล

61,500.00       61,500.00   
กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

องค์กรแพทย์
ประชุมคณะกรรมการ
องค์กรแพทย์

-

พบปะ
แลกเปล่ียน
ความรู้งานเพือ่
ไปพัฒนาในกลุ่ม

26,400.00       6,600.00     6,600.00     6,600.00      6,600.00     องค์กรแพทย์
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