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ค ำน ำ

          แผนสุขภาพของ คปสอ.บางแพ ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพือ่เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน/โครงการเพือ่แก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขในพืน้ที ่ โดยการน าข้อมูลพืน้ฐาน  ผลการปฏิบัติงานในปีทีผ่่านมา นโยบายของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี  นโยบายจากระทรวงสาธารณสุข มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนสุขภาพ  โดยให้มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของ คปสอ. บางแพ (ปี 2561 - 2563)
       ในการจัดท าแผนสุขภาพคร้ังนี้ ได้มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ  (Prject  Manager) มีส่วนช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ  รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงจะเป็นส่วนส าคัญทีจ่ะท าให้การจัดแผนสุขภาพคร้ังนี้ตอบสนอง 
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ทีอ่ย่างแท้จริง  รวมทัง้ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องก็จะได้รับประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน
      ขอขอบพระคุณผู้บริหารของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอบางแพ ได้แก่ นายแพทย์เกียรติศักด์ิ   นิธิเศรษฐทรัพย์ 
รักษาการผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแพ  ประธาน คปสอ. บางแพ  และขอขอบพระคุณ คุณประดิษฐ์  สาลียงพวย
สาธารณสุขอ าเภอบางแพ ทีช่่วยสนับสนุนให้การจัดท าแผนสุขภาพคร้ังนี้  และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าทีทุ่กระดับของ
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอบางแพ ได้แก่ เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลบางแพ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ  และ รพ.สต.
ทุกท่าน  ทีช่่วยเป็นแรงใจและช่วยให้การจัดท าแผนสุขภาพส าเร็จลุล่วงด้วยดี

ผู้จัดท า
ตุลาคม  2562



ปัญหาสาธารณสุขในพืน้ที ่ โดยการน าข้อมูลพืน้ฐาน  ผลการปฏิบัติงานในปีทีผ่่านมา นโยบายของส านักงานสาธารณสุข

       ในการจัดท าแผนสุขภาพคร้ังนี้ ได้มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ  (Prject  Manager) มีส่วนช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ  รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงจะเป็นส่วนส าคัญทีจ่ะท าให้การจัดแผนสุขภาพคร้ังนี้ตอบสนอง 
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ทีอ่ย่างแท้จริง  รวมทัง้ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องก็จะได้รับประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน

เครือข่ายสุขภาพอ าเภอบางแพ ได้แก่ เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลบางแพ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ  และ รพ.สต.
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ข้อมูลส ำคัญของหน่วยงำน

 - ขอ้มลูทัว่ไป และวิเครำะห์สถำนกำรณ์องค์กร    และศักยภำพในกำรพัฒนำองค์กร
        เครือขำ่ยสุขภำพอ ำเภอบำงแพ มโีรงพยำบำล 1 แห่ง คือ โรงพยำบำลบำงแพและม ีรพ.สต. จ ำนวน 
    9  แห่ง  ไดม้กีำรพัฒนำเป็นคลินิกหมอครอบครัว 2 ทีม คือ คลินิกหมอครอบครัวโพหัก ประกอบดว้ย
   รพ.สต.โพหัก และ รพ.สต.วังกุ่ม  คลินิกหมอครอบครัววัดแก้ว ประกอบดว้ย รพ.สต.วัดแก้ว  รพ.สต.หัวโพ
   และ รพ.สต.ดอนคำ  มเีครือขำ่ยสุขภำพอ่ืน คือ มรี้ำนขำยยำ จ ำนวน  6  ร้ำน มคีลินิกแพทย์ 2 แห่ง
   คลินิกพยำบำล  2 แห่ง  มอีำสำสมคัรสำธำรณสุข 1,010 คน
       ขอ้มลูประชำกรและหน่วยงำนทีต่อ้งดแูลเรื่องสุขภำพ ไดแ้ก่ โรงเรียนประถมศึกษำ จ ำนวน 24 โรง
  โรงเรียนมธัยมศึกษำ จ ำนวน 2 โรง  วัดจ ำนวน  26 วัด  ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก  14 แห่ง
      พ้ืนทีก่ำรปกครองของอ ำเภอบำงแพ มเีทศบำล 2 แห่ง คือ เทศบำลบำงแพ  ดแูลพ้ืนทีต่ ำบลบำงแพ และ
   และต ำบลวังเย็น  และเทศบำลโพหัก ดแูลพ้ืนทีต่ ำบลโพหัก  และม ีอบต. 4 แห่ง คือ อบต.วัดแก้ว
   อบต.หัวโพ  อบต.ดอนใหญ่  และ อบต.ดอนคำ
       จ ำนวนหลังคำเรือน  อ ำเภอบำงแพมหีลังคำเรือนทัง้สิ้น  13,582  หลังคำเรือน  มปีระชำกรทัง้สิ้น 
   39928   คน  แบ่งเป็นชำย 19182  คน  หญิง  20746  คน  แบ่งเป็นประชำกรตำมกลุ่มวัย ดงัน้ี
     - ประชำกร 0 - 5 ปี  จ ำนวน  1,846  คน  คิดเป็น  4.36 % ของประชำกรทัง้หมด
     - ประชำกร 6 - 14 ปี  จ ำนวน  4,475  คน  คิดเป็น  10.58 % ของประชำกรทัง้หมด
     - ประชำกร 15 - 59 ปี จ ำนวน 26,864 คน คิดเป็น  63.47 % ของประชำกรทัง้หมด
     - ประชำกร 60 ปี ขึ้นไป8443 คน คิดเป็น 21.59 % ของประชำกรทัง้หมด
   บุคลำกรของเครือขำ่ยสุขภำพอ ำเภอบำงแพ
     1. แพทย์  จ ำนวน   7  คน  คิดเป็นสัดส่วน   1 : 5290
     2 ทันตแพทย์  จ ำนวน  4 คน  คิดเป็นสัดส่วน  1 :  10580
     3. เภสัชกร    จ ำนวน  5  คน  คิดเป็นสัดส่วน   1 : 8464
     4. พยำบำลวิชำชพี   59  คน   ปฏิบัตงิำนที ่รพ.บำงแพ  50  คน ปฏิบัตงิำนที ่รพ.สต.  11  คน
     5. นักวิชำกำรสำธำรณสุขและเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  20  คน 
     6. นักกำยภำพ  3 คน
     7. แพทย์แผนไทย  4  คน  ผู้ชว่ยแพทย์แผนไทย 1 คน  

ก



ประชำกรอ ำเภอบำงแพ
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม

0-4 ปี 933 900 1,833

5-9 ปี 1,075 1,052 2,127

10-14 ปี 1251 1224 2475
15-19 ปี 1265 1206 2471
20-24 ปี 1403 1301 2704
25-29 ปี 1325 1174 2499
30-34 ปี 1198 1189 2387
35-39 ปี 1,430 1,322 2,752

40-44 ปี 1,397 1,449 2,846

45-49 ปี 1,538 1,614 3,152

50-54 ปี 1,499 1,756 3,255

55-59 ปี 1,331 1,653 2,984

60-64 ปี 1,026 1,235 2,261

65-69 ปี 903 1,197 2,100

70-74 ปี 597 810 1,407

75-79 ปี 427 646 1,073

80-84 ปี 319 553 872

85-89 ปี 173 283 456

90-94 ปี 69 149 218

95-99 ปี 20 27 47

100 ปีขึน้ไป 3 6 9

รวม 19,182 20,746 39,928

ข



 - สรุปปญัหำสำธำรณสุขทีส่ ำคัญในพ้ืนที ่10 ล ำดบั 
    ปัญหำสำธำรณสุขทีส่ ำคัญของเครือขำ่ยสุขภำพอ ำเภอบำงแพ  10  อันดบั  ไดแ้ก่
    1. โรคควำมดนัโลหิตสูง  
    2. เบำหวำน
    3. ระบบทำงเดนิหำยใจส่วนบน
    4. เวียนศีรษะ
    5. ระบบทำงเดนิอำหำร
    6. ฟันผุและโรคทำงชอ่งปำก
    7. ระบบกล้ำมเน้ือ
    8. ระบบผิวหนัง
    9. หอบหืด
   10. ปวดเขำ่

ค



 - วิสัยทัศน์
    "เปน็เครือขำ่ยบริหำรและบริกำรสุขภำพทีเ่ปน็เลิศ ระดบัจังหวัดภำยในป ี2563"
 - พันธกิจ
   1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำธำรณสุขแบบบรูณำกำร
   2. สนับสนุนกำรพัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุขให้ไดม้ำตรฐำน
   3. พัฒนำคุณภำพชวีิตประชำชนโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือขำ่ย
 - ค่ำนิยมร่วม
   ประสำนควำมร่วมมือ  ยดึถือควำมโปร่งใส  ใส่ใจบริกำร
 - นโยบำยทีส่ ำคัญของผู้บริหำรองค์กร
   1. พัฒนำระบบขอ้มูลดำ้นสำรสนเทศดำ้นสุขภำพ เพ่ือกำรตดัสินใจ
       ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน
   2. ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรดำ้นวิจัยและนวัตกรรมสุขภำพ
   3. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตระดบัอ ำเภอ
       อยำ่งเปน็รูปธรรมในทุกประเดน็ปญัหำ
4.สนับสนุนลดกำรใชท้รัพยำกร
5.สนับสนุนนโยบำย เพ่ิมรำยได ้ลดรำยจ่ำย สร้ำงนวัตกรรม

ง



   รพ.สต.โพหัก และ รพ.สต.วังกุ่ม  คลินิกหมอครอบครัววัดแก้ว ประกอบดว้ย รพ.สต.วัดแก้ว  รพ.สต.หัวโพ

      พ้ืนทีก่ำรปกครองของอ ำเภอบำงแพ มเีทศบำล 2 แห่ง คือ เทศบำลบำงแพ  ดแูลพ้ืนทีต่ ำบลบำงแพ และ



1

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

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์
และหลังคลอด

กิจกรรม

1) อบรมใหค้วามรู้แก่หญิงต้ังครรภ ์สามี และ ร้อยละของทารกแรก 130คน มิย63 36000(อปท) 36000 อรุณ/วลัธนา

ญาติ (ร.ร. พอ่ แม่) เกิดน้้าหนักน้อยกวา่ อรุณ(ปอ)
2500กรัมไม่เกิน7%

2)อบรมใหค้วามรู้และเพิ่มพนูทกัษะแก่  อัตราภาวะซีดในหญิง

ชมรมอนามัยแม่และเด็ก ต้ังครรภไ์ม่เกิน 11 %
 - อัตราการคลอดก่อน
ก้าหนดไม่เกิน10%

2 โครงการพฒันาระบบบริการฝากครรภ์ อัตราส่วนการตาย 10แหง่รพสต ทกุ ตค62-กย63 0 อรุณ /วลัธนา
 (รพ.สต)และคลอดมาตรฐานใน รพ. ของมารดาไทย 17: แหง่และรพ.บางแพ
กิจกรรม  แสน การเกิดมีชีพ
 1) ANC คุณภาพส่งเสริมใหห้น่วยบริการ อัตราการตายของ 1 แหง่รพบางแพ ตค62-กย63
ทกุแหง่ด้าเนินตามแนวทางANC คุณภาพ ทารกแรกเกิด 9; 1000 10แหง่ ตค62-กย63

การเกิดทั้งหมด
2) LR คุณภาพส่งเสริมใหห้น่วยบริการ  สถานบริการผ่าน
ทกุแหง่ด้าเนินตามแนวทางLRคุณภาพ การประเมิน 100%

เกณฑ์ร้อยละ62.71 ภาวะโลหติจางในหญิงต้ังครรภร้์อยละ9.32  จากข้อมูลดังกล่าวพบวา่ผลงานด้านอนามัยแม่และเด็กยังมีเกณฑ์ผลงานค่อนข้างต้่า โดยเฉพาะการฝากครรภก์่อน12 สัปดาห ์การฝากครรภ์
5คร้ังตามเกณฑ์ และการเยี่ยมหลังคลอด โดยเฉพาะในเขต พื้นที่ต.บางแพ  สาเหตุหลักคือการค้นหาหญิงต้ังครรภแ์ละหญิงหลังคลอดยังไม่ครอบคลุม การใหบ้ริการเชิงรุกยังด้าเนินการไม่เต็มที่

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงานที่รับชอบ

สถานการณ ์(Baseline) ข้อมูลแม่และเด็กอ้าเภอบางแพปงีบประมาณ2562 พบวา่ การฝากครรภก์่อน12 สัปดาหร้์อยละ76.36 การฝากครรภ์5 คร้ังตามเกณฑ์ร้อยละ 68.48 คลอด3 คร้ังตามเกณฑ์

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณของ คปสอ.บางแพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : แผนสุขภาพกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยุทธสาศตรด์้านส่งเสรมิสุขภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการพัฒนาและสรา้งศักยภาพคนไทยทกุกลุ่มวัย
ตอบตัวชี้วัด PA/KPI กระทรวง : การพัฒนาคุณภาพชีวิตทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

1



1

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

1 โครงการพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพ
คนไทยกลุ่มเด็กปฐมวยั
กิจกรรม
1) คัดกรองพฒันาการเด็ก 0-5 ปแีละ  -เด็ก อายุ 0-5 ป ีมี  -เด็ก0-5ปี ตค.-กย.   -  -  -  -  - อรดา
   เด็ก 9,18,30,42 เดือนเชิงรุกในชุมชน   พฒันาการสมวยั   จ้านวน 2,368 คน รพ.บางแพ

  ร้อยละ 90  -เด็ก4กลุ่มวยั
อ.บางแพ1,404 คน

2) คัดกรองภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี  -เด็ก อายุ 0-5 ปี เด็ก0-5ป ีอ.บางแพ ธค./มีค./   -  -  -  - อรดา
   เชิงรุกในชุมชน สูงดีสมส่วนร้อยละ 60   จ้านวน 2,368 คน มิย./กย. รพ.บางแพ

3) กระตุ้นพฒันาการและติดตามเด็ก  -เด็กที่มีพฒันาการ
   กลุ่มเส่ียงที่มีปญัหาพฒันาการล่าช้า สงสัยล่าช้าได้รับการ  - เด็กกลุ่มเส่ียง ตค.-กย.   -  -  -  -  - อรดา

กระตุ้นพฒันาการและ   จ้านวน 406 คน รพ.บางแพ
ประเมินซ้้าภายใน
 30วนั ร้อยละ 90

รพสต.บา้นดอนใหญื ร้อยละ17.02 รพสต.วงักุ่ม ร้อยละ 6.58 รพสต.โพหกั ร้อยละ 5.96  เด็กแรกเกิด-6เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 60.73 เด็กอาย6ุเดือนถึง5ปไีด้รับยาน้้าธาตุเหล็กร้อยละ 8.73

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     
ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ

ภาวะเต้ีย อ.บางแพ ร้อยละ 18.36 มีภาวะเต้ียมากสุดคือ รพสต.วงักุ่มร้อยละ 61.84 รพสต.วดัแก้วร้อยละ 50.00 ต.บางแพ ร้อยละ 17.93 ภาวะผอม อ.บางแพ ร้อยละ 4.70 มีภาวะผอมมากสุดคือ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณของ คปสอ.บางแพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : แผนสุขภาพกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยุทธสาศตรด์้านส่งเสรมิสุขภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการพัฒนาและสรา้งเสรมิศักยภาพคนไทยทกุกลุ่มวัย
ตอบตัวชี้วัด PA/KPI กระทรวง : การพัฒนาคุณภาพชีวิตทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
สถานการณ ์(Baseline) เด็กปฐมวยัอ้าเภอบางแพเด็ก 4 ช่วงอาย(ุ9,18,30และ42เดือน) พบวา่ได้รับคัดกรองพฒันาการ อ.บางแพ ร้อยละ 90.10 (เกณฑ์90) ซ่ึงไม่ได้ตามเกณฑ์คือ รพสต.วงัเย็น ร้อยละ 81.25
รพสต.ดอนใหญ่ ร้อยละ 83.34 รพสต.วงักุ่ม ร้อยละ 85.45 พฒันาการล่าช้าร้อยละ 33.69 สงสัยล่าช้าแล้วได้รับการส่งเสริมกระตุ้นภายใน1เดือน ร้อยละ 96.31 ติดตามหลังกระตุ้น1เดือนร้อยละ 95.83
มีพฒันาการสมวยัหลังกระตุ้น ร้อยละ 98.03 มีรูปร่างสูงดีสมส่วน อ.บางแพไม่ได้ตามเกณฑ์(เกณฑ์60) ร้อยละ 57.69 ได้แก่ รพสต.วดัแก้ว ร้อยละ 34.21 รพสต.หวัโพ ร้อยละ 40.71 รพสต.วงักุ่ม ร้อยละ 45.54
ภาวะอ้วน อ.บางแพร้อยละ 11.17(เกณฑ์ไม่เกิน10) ไม่ได้ตามเกณฑ์คือรพสต.หวัโพ ร้อยละ19.83 ต.บางแพ ร้อยละ13.98 รพสต.หนองม่วง ร้อยละ12.20 รพสต.โพหกั ร้อยละ11.06  รพสต.วงักุ่ม ร้อยละ10.53

2

1



1

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

4) ใหย้าน้้าเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กอายุ 6 เดือน  -ได้รับยาน้้าเสริมธาตุ  -รพ.สต.10 แหง่ ตค.-กย.   -  -  -  -  - อรดา
   ถึง 5ป ีที่มารับบริการในคลินิก WCC เหล็กร้อยละ 80 รพ.บางแพ

5) พฒันา รพสต.ใหข้ับเคล่ือนงานมหศัจรรย์  -มีการขับเคล่ือนงาน  -รพ.สต.1 แหง่ ตค.-กย.   -  -  -  -  - อรดา
   1,000 วนัแรกของชีวติ สร้างเด็กดีมีคุณภาพ ร้อยละ 10 (รพ.สต.ดอนคา) คปสอ.บางแพ

6) เยี่ยมเสริมพลัง รพสต. และควบคุมก้ากับ  -ได้รับการติดตาม  -รพ.สต.10 แหง่ ตค.-กย.   -  -  -  -  - อรดา
   การติดตามด้าเนินงาน ร้อยละ 100 รพ.บางแพ

2 โครงการบรูณาการงานส่งเสรมิสุขภาพ
เด็ก 0-5 ป ีต้าบลบางแพ ป ี2563

1)อบรมกินกอดเล่นเล่านอนเฝ้าดูฟนั   -มีความรู้ร้อยละ 80  -พอ่แม่ ผู้ดูแลเด็ก 150 คน มิย. 20,400 บาท  20,400 บาท อรดา

เด็ก 0-5 ป ีแก่พอ่แม่ ผู้ดูแลเด็ก (อปท.) (อปท.) รพ.บางแพ

2)อบรมการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ป ี   -มีความรู้ร้อยละ 80  -แกนน้าผู้ดูแลสุขภาพเด็ก มิย. 13,600 บาท  13,600 บาท อรดา

แก่แกนน้าผู้ดูแลสุขภาพเด็ก   100 คน (อปท.) (อปท.) รพ.บางแพ

3)อบรมใหค้วามรู้โรงเรียนพอ่แม่ ปู่ย่าตายาย  -มีความรู้ร้อยละ 80  -พอ่แม่ ปู่ย่าตายาย กค. 13,600 บาท  13,600 บาท อรดา
ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก 100 คน (อปท.) (อปท.) รพ.บางแพ
4)อบรมการเล้ียงดูลูกด้วยนมแม่แก่พอ่แม่  -มีความรู้ร้อยละ 80  -พอ่แม่ ผู้ดูแลเด็ก กค. 13,600 บาท  13,600 บาท อรดา
ผู้ดูแลเด็ก แกนน้าสุขภาพ   แกนน้าสุขภาพ (อปท.) (อปท.) รพ.บางแพ

   100 คน
3 โครงการมหศัจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต  -มีความรู้ร้อยละ 80  -พอ่แม่ ผู้ดูแลเด็ก มิย. 40,000 บาท  40,000 บาท อรดา

สร้างเด็กดีมีคุณภาพ ต้าบลบางแพ ป ี2563  -มีต้าบลมหศัจรรย์   แกนน้าสุขภาพ (อปท.) (อปท.) รพ.บางแพ
1)จัดทมีพฒันาเด็กและครอบครัว  1,000วนัแรกของชีวติ   คณะทมีพฒันาเด็ก 
2)พฒันาทมีพฒันาเด็กและครอบครัวใหม้ีความรู้ 1 แหง่   100 คน
  ทกัษะมหศัจรรย์ 1,000 วนัแรกของชีวติเร่ือง
  หญิงต้ังครรภ ์(270วนั) / เด็กอาย0ุ-6เดือน
  (180วนั) / เด็กอาย6ุเดือน-2ป ี(550วนั)
3)จัดท้ากิจกรรมตามแผน ก้ากับติดตามแผน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

2
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ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง :  ตัวที ่5 ร้อยละของเด็กอาย ุ6-14 ปสีูงดีสมส่วน
สถานการณ์ (Baseline)
1. หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานวัยเรียน ขาดองค์ความรู้การด าเนินงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
2. เด็กวัยเรียนมีภาวะโภชนาการไม่เหมาะสม (เด็กอว้น/เร่ิมอว้น = 14.74%) แต่การจดัการน  าหนักเด็กอว้นยงัด าเนินการได้น้อย
3. ขาดการเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน/งานอนามัยโรงเรียนอยา่งต่อเนื่อง
4. ขาดการสนับสนุนการจดักจิกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายในโรงเรียน
5. ระบบการจดัการขอ้มูลโภชนาการวัยเรียนของอ าเภอยงัไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานขาดความเขา้ใจในการบันทึกและส่งออกขอ้มูล

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 โครงการพฒันาและส่งเสริม 1. ระดับความส าเร็จ 6000 นายประวทิย์
การด าเนินงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ของการด าเนินงาน เอมอาจ/
(Health Literacy Organization : องค์กรรอบรู้ด้าน น.ส.นงเยาว์
HLO) อ าเภอบางแพ จังหวดัราชบรีุ สุขภาพ เรียนชอบ
กิจกรรม
1) ประชุมคณะท างาน/ภาคีเครือข่าย/  - คณะท างาน ต.ค.62 - ก.ย.63 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500
Work shop การด าเนินงานขององค์กร จ านวน 15 คน
รอบรู้ด้านสุขภาพ ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. บางแพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน :พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และส่งเสริมภาวะโภชนาการ สมรรถนะทางกายที่เหมาะสมส าหรับเด็กวัยเรียน

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่1 การส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกลุ่มวยั

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

4



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

2 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและ 1. ร้อยละของ 50000
สมรรถนะทางกายที่เหมาะสมส าหรับ เด็กวยัเรียน (6-14 ป)ี
เด็กวยัเรียนอย่างมีคุณภาพ สูงดี สมส่วน
อ าเภอบางแพ จังหวดัราชบรีุ 2. ร้อยละของเด็กไทย

มีระดับสติปญัญาเฉล่ีย
ไม่ต่ ากวา่ 100

กิจกรรม
1) ประชุมคณะท างานโรงเรียนส่งเสริม  - คณะท างาน ต.ค.62 - ก.ย.63 บรูณาการกับ
   สุขภาพ/ภาคีเครือข่าย จ านวน 15 คน โครงการที่ 1
2) ประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงาน  - ทมีประเมินและ มค. - กพ.63 10,000 5,000 5,000
   เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผลโรงเรียน เยี่ยมเสริมพลัง มิย. - กค.63
   ส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 8 คน
3) การประเมินภาวะโภชนาการ  - ทมีประเมินและ พ.ค. - ก.ค. 63 บรูณาการกับ
   เด็กวยัเรียน/Thai school lunch/ เยี่ยมเสริมพลัง พ.ย.62 - ม.ค.63 โครงการที่ 2
   มาตรฐานโรงอาหาร จ านวน 8 คน กิจกรรมที่ 2
4) การจัดการภาวะโภชนาการ  - ทมีประเมินฯ พ.ค. - ก.ค. 63 บรูณาการกับ
   เด็กเร่ิมอ้วน/อ้วน/ผอม/เตี ย จ านวน 8 คน พ.ย.62 - ม.ค.63 โครงการที่ 2

 - นักเรียนที่ กิจกรรมที่ 2
เร่ิมอ้วน/อ้วน/
ผอม/เตี ย

5) สนับสนุนและส่งเสริมการคัดกรอง IQ,  - โรงเรียน26แหง่ พ.ค. - ก.ค. 63 บรูณาการกับ
   คัดกรองสุขภาพจิต และส่งเสริมการให้ พ.ย.62 - ม.ค.63 โครงการที่ 2
   ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในกลุ่มเด็กวยัเรียน กิจกรรมที่ 2
6) การจัดกิจกรรมส่งเสริม  - โรงเรียน26 แหง่ ธ.ค.62 - ส.ค.63 40,000 20,000 20,000
   การออกก าลังกายในโรงเรียน  - อปท. 6 แหง่
    - การเต้น HIIT  - เด็กเร่ิมอ้วน/

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

4

5



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

    - กิจกรรม Chopa & Chipa อ้วน/ผอม/เตี ย
    - มหกรรมการแข่งขันกระโดดเชือก มิ.ย. - ส.ค.63
      วยัเรียน

3 โครงการวยัใสเข้าถึงอย่างเข้าใจเร่ือง หญิงอายุน้อยกวา่ 20 ปี 21,000 15,000 6,000 นายประวทิย์
อนามัยเจริญพนัธุ์ ตั งครรภซ์  า เงินบ ารุงร.พ. เอมอาจ/
กิจกรรม ≤ ร้อยละ 14.5 น.ส.นงเยาว์
1) ติดตั งตู้บริการถุงยางอนามัย ณ สถาน สถานบริการ รพ.สต. 9 แหง่ เรียนชอบ

    บริการสาธารณสุข สาธารณสุขเปา้หมาย รพ.บางแพ

   - ประสานบริษทัตู้จ าหน่ายถุงยางอนามัย ได้รับติดตั งตู้บริการ ธ.ค.-62

     อัตโนมัติ ถุงยางอนามัย
   - ติดตั งตู้บริการถุงยางอนามัยอัตโนมัติ ร้อยละ 100 ม.ค.-ก.พ. 63
     ณ สถานบริการสาธารณสุข
2) ประกวดค าขวญัการมีเพศสัมพนัธ์ โรงเรียนร่วมกิจกรรม โรงเรียนมัธยม/
   อย่างปลอดภยัในเวลาอันควร ≥ ร้อยละ 80 โรงเรียนขยาย
   - ประชาสัมพนัธก์ารประกวด โอกาส ม.ค.-63
   - ตัดสินและมอบรางวลั ก.พ. - มี.ค. 63 15,000
3) เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพนัธ์ จัดท าและสนับสนุนส่ือ 65 หมู่บา้น
   เร่ืองเพศศึกษา รณรงค์การใช้ถุงยาง
อนามัย

ได้ตามระยะเวลาที่ โรงเรียน 26 แหง่

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ.บางแพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ด้านสุขภาพ) 

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) :  ยทุธศาสตร์ที ่1  ยทุธศาสตร์ด้านส่งสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ) :  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวยัเรียนและวยัรุน่
ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง :  ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายนุ้อยกวา่ 20 ป ี ร้อยละของหญิงไทยอายนุ้อยกวา่ 20 ป ีหลังคลอดทีคุ่มก าเนิดได้รับการคุมก าเนิดด้วยวธิีก่ึงถาวร 
สถานการณ์ (Baseline) :  ร้อยละของการตั งครรภ์ซ  าในหญิงอายนุ้อยกว่า 20 ปี อ าเภอบางแพปี  2562 เท่ากบัร้อยละ 37.50
                                    หญิงไทยอายนุ้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดทีคุ่มก าเนิดได้รับการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรคิดเป็นร้อยละ 71.43
                                    โดยในปี 2562 อ าเภอบางแพมีหญิงตั งครรภ์ทีอ่ายนุ้อยกว่า 20 ปี จ านวน 8 คน 

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

5

6



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

   อนามัยสู่ชุมชน ก าหนด ≥ ร้อยละ 80 รพ.สต. 9 แหง่
  - จัดท าส่ือประชาสัมพนัธก์ารมีเพศ ของประเภทส่ือที่ พ.ค. - มิ.ย. 63 6,000
    สัมพนัธอ์ย่างปลอดภยัในเวลาอันควร ก าหนดไว้
    รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย การปอ้งกัน หญิงอายุน้อยกวา่ 20 ปี
    การตั งครรภซ์  า ช่องทางการใหค้ า หลังคลอด รับการคุม
    ปรึกษาเร่ืองเพศ  ช่องทางด่วนการคุม ก าเนิด ด้วยวธิกีึ่งถาวร
    ก าเนิดหลังคลอด ≥ ร้อยละ 80
  - สนับสนุนส่ือประชาสัมพนัธไ์ปยังชุมชน ก.ค.-63
    ในทกุพื นที่ของอ าเภอบางแพ
  - ประเมินส่ือด้านการรับรู้ การใช้ประโยชน์ ผลการประเมินส่ือด้าน ร้อยละ 30 ส.ค. - ก.ย. 63
    และความพงึพอใจ การรับรู้ ≥ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปา้หมาย

4 โครงการส่งเสริมทกัษะเร่ืองเพศคุยได้ 29,600
อย่างเปดิใจในครอบครัว "วยัใส ไม่ทอ้ง" เงินบ ารุงร.พ.
กิจกรรม
1) อบรมพอ่แม่/ผู้ปกครองที่มีบตุรหลาน จ านวนผู้รับการอบรม 7 ต าบล ม.ค.-63 14,800
   วยัรุ่น  และพอ่แม่วยัรุ่นมือใหม่ เร่ือง ≥ ร้อยละ 80  จาก 80 คน
   เร่ืองเพศศึกษาและการคุมก าเนิด เปา้หมายที่ตั งไว้
2) อบรมแกนน านักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียน,มัธยม/ ก.พ.-63 14,800
    เร่ืองเพศศึกษา ขยายโอกาส

80 คน

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่    

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

5 โครงการรวมพลคน TO BE NUMBER  -มีชมรมTO BE 50,000
ONEอ าเภอบางแพ NUMBER ONE ครบ เงินบ ารุงร.พ.
กิจกรรม ทกุประเภท
 -จัดเวทแีลกเปล่ียนผลการด าเนินงานชมรม  -ชมรมTO BE โรงเรียนมัธยม/ พ.ย. - ธ.ค. 62 50,000
  TO BE NUMBER ONE NUMBER ONE มีการ ขยายโอกาส

ด าเนินงานต่อเนื่อง ทกุแหง่
ชมรมTO BE ก.ย.-63
NUMBER ONE/
โรงเรียนมัธยม/
ขยายโอกาส

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่    

 ถึงวันที)่

7
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ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)
สถานการณ์ (Baseline) กลุ่มวยัท างาน คัดกรองป ี2562 ความดันโลหิตสูง  ได้ร้อยละ 95.40  คัดกรองเบาหวาน ได้ร้อยละ 95.25
การเข้าถึงบริการและการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ได้ร้อยละ 95.40 กับ 95.22
ร้อยละของประชาชนวยัท างานมีดัชนีมวลกายปกติ 63.49  และร้อยละของวยัท างานอาย ุ30 - 44 ป ีมีค่าดัชนีมวลกายปกต6ิ3.52

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 โครงการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปล่ียน 1) ผลคัดกรอง NCD จ านวนประชากร ต.ค.62-ก.ย.63 280,000 70,000 210,000 กลุ่มงานบริการ
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียง มากกวา่ร้อยละ 90 ตาม HDC (อปท.) ด้านปฐมภมูิ
กิจกรรม 2) ประชาชนอายุ และองค์รวม
1) อบรมพฒันาแกนน า/คัดกรอง NCD   30 - 44 ป ีมีค่าดัชนี รพ.สต.ทกุแหง่
2) อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง  มวลกาย > ร้อยละ55

3) อัตราผู้ปว่ยรายใหม่
ความดันและเบาหวาน
ไม่เกินร้อยละ 5

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ.บางแพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : แผนสุขภาพกลุม่วัยท างาน

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่1. Prevention Protection  & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลิศ).
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการพัฒนาความรอบรูด้้านสุขภาพของประชากร

เปา้หมายของการคัดกรองปี2563 ร้อยละ90ในไตรมาสแรก

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ

9



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

1 โครงการเฝ้าระวงัและคัดกรองโรคมะเร็ง 1.คัดกรองมะเร็งปาก ตาม HDC ต.ค.62-ก.ย.63 160,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สุนิสา
มดลูก  สตรีอายุ รพ. / 9 รพ.สต. (อปท.) รพ.สต.

กิจกรรม 30-60ป ีร้อยละ ≥ 90
1) อบรมใหค้วามรู้ 2.คัดกรองมะเร็งเต้า
2) คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปาก นม สตรีอายุ 30-70ปี
    มดลูก
3) บนัทกึข้อมูลใน 43 แฟม้ ร้อยละ ≥ 90

2 กิจกรรม คัดกรองมะเร็งล าไส้ ตาม HDC ต.ค.62-ก.ย.63 10,992 4,050 6,942 สุนิสา
1) คัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ใหญ่และไส้ตรงกลุ่ม รพ. / 9รพ.สต. (สปสช.) รพ.สต.
2) บนัทกึข้อมูลใน 43 แฟม้ อายุ 50-70ปสิีทธ ิUC 11,948 คน
3) ผลบวก ส่งต่อ service plan ร้อยละ ≥ 50

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยุทธสาศตรด์้านส่งเสรมิสุขภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการพัฒนาความรอบรูด้้านสุขภาพของประชากร
ตอบตัวชี้วัด PA/KPI กระทรวง : การพัฒนาคุณภาพชีวิตทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงานที่รับชอบ

   ปงีบประมาณ 2562  ผลงานคัดกรองมะเร็งเต้านม คปสอ. ร้อยละ 93.48  ผ่านเกณฑ์ทกุแหง่       ผลงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  คปสอ . ร้อยละ 39.56   ผ่านเกณฑ์ 1 แหง่ คือ รพ.สต.บา้นดอนใหญ่
ร้อยละ  80.43      ผลงานคัดกรอง  FIT  Test    คปสอ. ร้อยละ  16.42
ความคาดหวงัป ี2563 ฐานข้อมูลประชากรตามกลุ่มอายุใน HDC น ามาใช้ก าหนดเปา้หมายในการท างานได้และมีเสถียรภาพ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

สถานการณ ์(Baseline)

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณของ คปสอ.บางแพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : แผนสุขภาพกลุ่มวัยท างาน
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ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่7 ผู้สุงอายทุีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม care plan
สถานการณ์ (Baseline) อ ำเภอบำงแพมีผู้สุงอำยุร้อยละ21.5จำกกำรคัดกรองADLพบติดสังคมร้อยละ92 ติดบำ้นร้อยละ3 ติดเตียงร้อยละ 1 จำกกำรคัดกรองโรคที่พบบอ่ยในผู้สูงอำยุ DM ปกติร้อยละ98 เส่ียง
ร้อยละ 2 HT ปกติร้อยละ 85 เส่ียงร้อยละ 12 คัดกรองภำวะหกล้มปกติร้อยละ97 เส่ียงร้อยละ 3 คัดกรองข้อเข่ำเส่ือม พบปกติ 96 ผิดปกติร้อยละ 4 คัดกรองภำวะสมองเส่ือมพบปกติร้อยละ99 ผิดปกติร้อยละ 1

คัดกรองตำต้อกระจกพบปกติร้อยละ 98 ผิดปกติร้อยละ 2 ผู้สูงอำยุภำวะพึ่งพงิร้อยละ 2  มีcm 13 คน CG 64 คน ใบประกำศนียบตัรCGหมดอำยุ 43 คน สถำนบริกำรผ่ำนเกณฑ์ LTC ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 50

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 โครงกำรจัดบริกำรดุแลระยะยำวด้ำน นำงเศรษฐ์ศิริ
สำธำรณสุขส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพงิ ทรัพย์แตง
ในเขตพื้นที่อ ำเภอบำงแพจ.รำชบรีุป ี2563
กิจกรรม  
 1) ประชุมเชิงปฏบิติักำรทมีผู้จัดกำรระบบ 1.CM สำมำรถประเมิน CM 10 คน   1-30 ตค.63 196,200 1,700

กำรดุแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุข ( CM) ผู้สูงอำยุด้วย TAI ได้ (งบ สปสช.)

ร้อยละ 100
2)รณรงค์ประเมินผุ้สูงอำยุและแบง่กลุ่ม 2 ผู้สูงอำยุไดัรับกำร ผู้สูงอำยุในเขต 1 พย. - 137,500
ตำมควำมต้องกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข คัดกรองADLร้อยละ90 อ.บำงแพ 30 ธค62

3 ผู้สูงอำยุที่มีคะแนน 5,500 คน

ADL ≤ 11คะแนน
ได้รับกำรประเมิน TAI

ร้อยละ 100
3) conference แผนกำรดูแลผู้สูงอำยุ 4. ผู้สูงอำยุที่มีภำวะ CM /  CG 7,000
  ที่มีภำวะพึ่งพงิ (CP) พึ่งพงิไดรับกำรวำง สหวชิำชีพ/ อปท

แผนกำรดูแลและได้รับ 25 คน /คร้ัง 11
รวมงบประมาณ

ทั้งโครงการ
(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. บางแพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : งานผู้สูงอายุ

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่ ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ   (PP&P Excellence)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)



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

กำรดูแลร้อยละ 100
4)อบรมฟื้นฟผูู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอำยุที่มี 5 ผู้ช่วยเหลือดูแล  CGในเขตอ ำเภอ 1 - 30 มี.ค. 63 50,000 50,000
ภำวะพึ่งพงิ ( CG) ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพงิ บำงแพ 43 คน

มีคะแนนหลังกำร
อบรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

5) ติดตำมกำรด ำเนินงำน LTC 6 สถำนบริกำรผ่ำน สถำนบริกำร 1มค.-30กย.63   -
เกณฑ์ต ำบล LTC 10 แหง่
ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 90

2 โครงกำรขยำยโรงเรียนผู้สูงอำยุ และ มีโรงเรียนผู้สุงอำยุ มค. - กย. 63 400,000 400,000 นำงเศรษฐ์ศิริ
Day care  เพิ่มขึ้น  1 แหง่ งบพฒันำจังหวดั ทรัพย์แตง
กิจกรรม มี day careเพิ่มขึ้น ผู้รับผิดชอบ
1) ติดตำมกำรด ำเนินงำนโรงเรียนผู้สูงอำยุ  2 แหง่ รพ.สต ดอนคำ งำนผู้สูงอำยุ
และ DAY CARE รพ.สต. หวัโพ รพ.สต.ดอนคำ

รพ.สต.ดอนใหญ่ รพ.สต.หวัโพ
รพ.สต. ดอนใหญ่
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รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)









หมายเหตุ   การพิมพ์ใช้อักษร TH SarabanPSK  ขนาด 14 Point / กรณีข้อความยาวเกินช่องที่ก าหนดไม่ต้องตัดข้อความ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ /ขนาดความกว้างของแต่ละช่องไม่ให้ปรับใหม่ขอให้ยึดตามแบบฟอร์ม



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่
สถานการณ์ (Baseline)  อ าเภอบางแพ มีการด าเนินงาน พชอ.มาตั้งแต่ป ี2559    มีคณะกรรม การพชอ. 1 ชุดและคัดเลือกประเด็นปญัหาทีต่้องการแก้ไข 6 ประเด็น                                                 
คณะอนุกรรมการ 6 ชุดตามประเด็นปญัหา  1).เรือ่งการจัดการขยะ.2) สัญจรปลอดภัย 3)อาหารปลอดภัย 4)การดูแลผู้สูงอาย ุ5)การออกก าลังกาย 6) การควบคุมโรคไข้เลือดออก
มีการประชุมคณะกรรมการ 4 ครัง้การแก้ไขปญัหาเรือ่งสัญญาณปลอดภัย รณรงค์การคัดแยกขยะจ านวน65หมู่บา้น
ปรับปรุง สัญญาณไฟจราจร 24 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 โครงการพฒันาคณะกรรมการคุณภาพ
คุณภาพชีวติระดับอ าเภอ
กิจกรรม
1) ประชุมคณะกรรมการ พชอ.ปลีะ มีคณะท างาน พชอ.ที่ 4 คร้ังต่อปี ตค2562- 40,000           10,000       10,000       10,000        10,000        นายประดิษฐ์
    4 คร้ัง ร่วมกันและขับเคล่ือนที่ กย.2563 ค่าวสัดุ 4000 1000 1000 1000 1000 นายเกียรติศักด์ิ
2) วเิคราะหบ์ริบทพื้นที่ ก าหนด อย่างเข้มแข็งชัดเจน
    คัดเลือกประเด็นปญัหา ในแต่ละปญัหาของพื้น
3) ทบทวนคณะอนุกรรมการแต่ละ ที่อย่างน้อย 3 ปญัหา คณะอนุกรรมการ ตค-ธค2562 0
   ประเด็น พชอ. 6 ชุด
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แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ บางแพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)
สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ทีบ่ริการเปน็เลิศ  (Service  Excellence)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  :  แผนงานที ่5  โครงการที ่1  โครงการพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที่-     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่

รบัชอบ



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่..............................................................................................................................................................................................................................................................................
สถานการณ์ (Baseline)  อ าเภอบางแพ มีการด าเนินงาน พชอ.มาตั้งแต่ป ี2559    มีคณะกรรม การพชอ. 1 ชุดและคัดเลือกประเด็นปญัหาทีต่้องการแก้ไข 6 ประเด็น  
คณะอนุกรรมการ 6 ชุดตามประเด็นปญัหา  1).เรือ่งการจัดการขยะ.2) สัญจรปลอดภัย 3)อาหารปลอดภัย 4)การดูแลผู้สูงอาย ุ5)การออกก าลังกาย 6) การควบคุมโรคไข้เลือดออก
ปรับปรุง สัญญาณไฟจราจร 24 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.

4) ก าหนดตัวชี้วดัแต่ละประเด็น
5) ประชุมคณะอนุกรรมการ
6) น าเสนอแผนปฎบิติังานแต่ละทมี 3,000 1,000 2,000
7) ติดตาม การด าเนินงาน ของ พชต.
8) จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ พชต. 2500 1,250 1,250 นายประดิษฐ์
9) เผยแพร่ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 30,000 10,000 20,000 นายเกียรติศักด์ิ
กิจกรรม

2 การรณรงค์ไม่ใช้ภาชนะโฟมใส่อาหาร จ านวนวดัที่ไม่ใช้โฟม 3วดั ตค 2562- 3,000 3,000
ถวายพระช่วงท าบญุ/หรือกิจกรรม บรรจุอาหาร กย.2563
ทางศาสนา
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ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที่-     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่

รบัชอบ

สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการ แผนงานที ่5  โครงการที ่1  โครงการพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ บางแพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)
สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ทีย่ทุธศาสตร์ทีบ่ริการเปน็เลิศ  (Service  Excellence)



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่.........................................
สถานการณ์ (Baseline)  อ าเภอบางแพมาการด าเนินงาน พชอ.มาตั้งแต่ป ี2559    มีคณะกรรม การ พชอ. 1 ชุดและคัดเลือกประเด็นปญัหาทีต่้องการแก้ไข 6 ประเด็น                                                   
คณะอนุกรรมการ 6 ชุดตามประเด็นปญัหา  1).เรือ่งการจัดการขยะ.  2) สัญจรปลอดภัย  3)อาหารปลอดภัย   4)การดูแลผู้สูงอาย ุ 5)การออกก าลังกาย   6) การควบคุมโรคไข้เลือดออก
มีการประชุมคณะกรรมการ 4 ครัง้  

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

3 โครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกใน
ร้านคา
กิจกรรม
1) ประชุมใหค้วามรู้แก่ร้านค้า 1.ร้านค้าที่เข้าร่วม ร้านค้า 30 ร้าน ต.ค 2562- นายประดิษฐ์
2) จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธท์ี่ร้าน โครงการลดการใช้ถุง ส่วนราชการ ก.ย.-63 5,000             3,000         2,000         นายเกียรติศักด์ิ
   และสถานที่ส าคัญ/ส่วนราชการ พลาสติก ร้อยละ 80 11 แหง่
   รณรงค์ลดการใช้พสาลติก ไม่ไช่โฟม 2. ร้านค้าที่เข้าร่วม
3) สนับสนุนวสัดุที่ใช้ทดแทนโฟม โครงการได้รับการ              5,000
   และพลาสติกในร้านที่เข้าร่วมโครงการ ติดตามร้อยละ 100
3) ติดตามและประเมินผลร้านค้าที่ผ่าน 3. จ านวนร้านค้าที่เข้า
   เกณฑ์ที่ก าหนด ร่วมโครงการผ่าน
4) มอบปา้ยและใบประกาศร้านค้า เกณฑ์การประเมิน จ านวน 24 ร้าน ต.ค. 62- 10,000 2,000 5,000 3,000 นายเกียรติศักด์ิ
   ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ก.ย.-63 นายประดิษฐ์
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ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่

รบัชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที่-     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)

สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  :  แผนงานที ่5  โครงการที ่1  โครงการพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ บางแพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)
สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ทีบ่ริการเปน็เลิศ  (Service  Excellence)



สถานการณ์ (Baseline)  อ าเภอบางแพ มีการด าเนินงาน พชอ.มาตั้งแต่ป ี2559    มีคณะกรรม การพชอ. 1 ชุดและคัดเลือกประเด็นปญัหาทีต่้องการแก้ไข 6 ประเด็น                                                 



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่..............................................................................................................................................................................................................................................................................



สถานการณ์ (Baseline)  อ าเภอบางแพมาการด าเนินงาน พชอ.มาตั้งแต่ป ี2559    มีคณะกรรม การ พชอ. 1 ชุดและคัดเลือกประเด็นปญัหาทีต่้องการแก้ไข 6 ประเด็น                                                   



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่: อัตราความส้าเร็จของการควบคุมโรคอุบตัิใหม่และโรคอุบตัิซ้้า
สถานการณ์ (Baseline)  ..1.อัตราปว่ยด้วยโรคไข้หวดัใหญ่  ป ี2562 เท่ากับ 457.98 ต่อแสนประชากร สูงกวา่ค่ามัธยฐาน 5 ปยีอ้นหลัง.
2..เกิดการะบาดของโรคชิคุนกุนยา่ ป ี2562 (โรคอุบตัิใหม่) ยนืยนัวนิิจฉัย จ้านวน 10 ราย คิดเปน็อัตราปว่ย 22.34 ต่อแสนประชากร 
ผู้ปว่ยสงสัย จ้านวน 87  ราย.....คิดเปน็อัตราปว่ย 194.36 ต่อแสนประชากร

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 โครงการเฝ้าระวงัโรคและเตรียมความพร้อม สามารถด าเนินการ เขตพื้นที่อ าเภอ ปงีบ 63 100,000 นายประวทิย์

รับโรคอุบติัใหม่และอุบติัซ้ า ควบคุมโรคได้ถูกต้อง บางแพ ต.ต.62-ก.ย.63 เงินบ ารุง นางพจนารถ
กิจกรรม และทนัเวลา รพ.บางแพ
1.  เตรียมวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็เพยีงพอ ร้อยละ 100
    พร้อมใช้ เช่น ชุด PPE น้ ายาฆ่าเชื้อ
    ชุดตรวจน้ าและอาหารตามเกณฑ์ ฯลฯ
2.  ติดตามสถานการณ์ของโรคระบาด
    ในระดับประเทศ เขต จังหวดั รวมถึง
    พื้นที่ใกล้เคียง
3. เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่
   ก่อนลงพื้นที่
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แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. .....บางแพ.........ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสีย่งด้านสุขภาพ
สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตรm์uj 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ.

สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการ 11 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบตัิใหม่ และโรคอุบตัิซ้้า

ล้าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส้าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ้านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่1)อัตราความส้าเร็จของการควบคุมโรคอุบตัิใหม่และโรคอุบตัิซ้้า
                                            2) อัตราปว่ยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่า Median ยอ้นหลัง 5 ป ีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20  
                                            3) อัตราปว่ยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน ร้อยละ 0.11
สถานการณ์ (Baseline) .1.อัตราปว่ยด้วยโรคไข้เลือดออก ป ี2562 เท่ากับ 274.79 ต่อแสนประชากร ประชากร 
                            2.อัตราปว่ยตายด้วยโรคไข้เลือดออก เท่ากับ 0.81 
                            3.เกิดการะบาดของโรคชิคุนกุนยา่ ป ี2562 (โรคอุบตัิใหม่) ยนืยนัวนิิจฉัย จ้านวน 10 ราย คิดเปน็อัตราปว่ย 22.34 ต่อแสน 

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

2 โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อที่ 1.ค่าดัชนีความชุกของ เขตพื้นที่อ าเภอ ต.ค.62-ก.ย.63 2,000,000       500,000       500,000        500,000       500,000 นายประวทิย์

น าโดยยุง ลูกน้ ายุงลายในหมู่บา้น บางแพ (อปท.) นางพจนารถ
1. การใหค้วามรู้แก่ประชาชน (HI) = 0
2. การท าลายแหล่งเพาะพนัธุย์ุง/ก าจัด 2. ควบคุมโรคได้ทนั
   ลูกน้ ายุงลาย   เวลา ไม่เกิด G2
3. การพน่สารเคมีท าลายตัวแก่ 3. อัตราการเสียชีวติ
4. การสอบสวนโรค   ด้วยโรคติดต่อโดยยุง
5. การรายงานโรค   ไม่เกิน 0.1/แสน ปชก
6. การ Conference Case ในกรณี 4. จ านวนผู้ปว่ยโรค
   ผู้ปว่ยเสียชีวติ   ไข้เลือดออก ไม่เกิน
7. คืนข้อมูลใหพ้ื้นที่   51 ราย
8. จัดต้ังคลังสารเคมีก าจัดยุงอ าเภอบางแพ 5. จ านวนผู้ปว่ยโรค 100,000 100,000
9. การใหค้วามรู้ผู้ใช้ / ผู้ดูแลเคร่ืองพน่ ไข้ปวดข้อยุงลายไม่เกิน 30 คน 11,250 11,250
   สารคมีก าจัดยุง 100 ราย 17

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. .....บางแพ.........ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสีย่งด้านสุขภาพ

สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 ผู้ปว่ยสงสัย จ้านวน 87  ราย คิดเปน็อัตราปว่ย 194.36 ต่อแสนประชากร

ล้าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส้าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ้านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที.่................................................................................................................
สถานการณ์ (Baseline) 1.ผู้เสียชีวติจากอุบตัิเหตุจราจรทางถนน ปี2562 จ้านวน 18 ราย
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

3 โครงการขับขี่ปลอดภยั คปสอ.บางแพ ธ.ค.62-ก.ย.63 100,000   100,000.00 นายประวทิย์
กิจกรรม อปท นางพจนารถ
1. อบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ 1. เกิดขึ้นที่ต้นแบบ ผู้ปกครอง
จราจร แก่ผู้ปกครองนักเรียน น าร่อง 1 ต าบล ถนน นักเรียน
2. ประชุมและแต่งต้ังกรรมการ สีขาว โรงงาน สถานที่ คณะกรรมการ
3. รณรงค์การขับขี่ปลอดภยั เสริมสร้าง ราชการสวมหมวก คปถ อ าเภอ ต าบล 13500 13500
วนิัยจราจร ปา้ยรณรงค์ ประชาสัมพนัธ ์ฯ นิรภยั 100% จนท สาธารณสุข เงินบ ารุง

2. ลดอัตราการเสียชีวติ ภาคีเครือข่าย รพ.บางแพ
จากอุบติัเหตุจราจร ที่เกี่ยวข้อง

4. อบรมเขียนการสอบสวนอุบติัเหตุทาง ไม่เกินร้อยละ 16 เจ้าหน้าที่ 35คน 10,350 10350
จราจร เงินบ ารุง

รพ.บางแพ
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แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. .....บางแพ.........ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสีย่งด้านสุขภาพ
สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ

สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ล้าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส้าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ้านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่.......อัตราความส้าเร็จของการควบคุมโรคอุบตัิใหม่และโรคอุบตัิซ้้า.................................................................................................................
สถานการณ์ (Baseline)  ......1.ความทันเวลาการส่งรายงาน 506 เท่ากับ ร้อยละ 98.36......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

โครงการพฒันาระบบเฝ้าระวงัปอ้งกัน 1.การส่งรายงาน 506 1.เจ้าหน้าที่รพ.สต มี.ค.-63 10,350 10,350 นายประวทิย์
ควบคุมโรค และภยัสุขภาพเครือข่ายบริการ ถูกต้อง ครบถ้วน 2.เจ้าหน้าที่ รพ. เงินบ ารุง นางพจนารถ
สุขภาพ อ าเภอบางแพ ทนัเวลา ไม่น้อยกวา่ 3.เจาหน้าที่ สสอ. รพ.บางแพ
จังหวดัราชบรีุ 2563 ร้อยละ 90 4.คณะท างาน
กิจกรรม รวม 35 คน
1. พฒันาองค์ความรู้ทางระบาดวทิยา 2.การส่งรายงาน
2. แนวทางการสอบสวนควบคุมโรคทาง สอบสวนโรค
   ระบาดวทิยา ถูกต้อง ครบถ้วน
3. การเขียนรายงานสอบสวนโรคทาง ทนัเวลา
   ระบาดวทิยา
4. พฒันาระบบ Jit

19

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ...................................................

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. .....บางแพ.........ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสีย่งด้านสุขภาพ………

สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
................................................................................................................................................................

ล้าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส้าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ้านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่19 อัตราส้าเร็จของการรักษาวณัโรคปอดรายใหม่
สถานการณ์ (Baseline) 1. อัตราส้าเร็จของการรักษาวณัโรคปอดรายใหม.่ป ี2562 เท่ากับ ร้อยละ 95.65
                           2. ผลการคัดกรองวณัโรคในกลุ่มเสี่ยง ป2ี562 เท่ากับร้อยละ 92
                           3. ผู้ปว่ยวณัโรคทีม่ีปญัหาด้านเศรษฐกิจ และมีความทุกข์ยาก ปี2562 ได้รับความช่วยเหลือ จ้านวน 7 ราย

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 โครงการปอ้งกันและควบคุมวณัโรคบางแพ ประชากรกลุ่มเส่ียงได้ กลุ่มเส่ียง ต.ค.62-ก.ย.63 177400 177400 พจนารถ
กิจกรรมที่ 1 คัดกรองผู้ปว่ยวณัโรค รับการคัดกรองด้วยการ จ านวน 1774 คน เงินบ ารุง ประวทิย์
 - ก าหนดขั้นตอนการรับบริการ และการ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก รพ.บางแพ
   พบแพทย์ อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง
 - จัดท าแนวทางการคัดกรองวณัโรคส าหรับ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ90

   อสม.(verbal screening)
 - ด าเนินการคัดกรองตามแนวทางที่ก าหนด

  (Chest X-rays)
กิจกรรมที่ 2 พฒันาและฟื้นฟศัูกยภาพ
จนท.และเครือข่ายสุขภาพ
กิจกรรมที่ 3 TB Delivery 1)ผู้ปว่ยวณัโรคปอด ผู้ปว่ย COPD,
1) กิจกรรมค้นหาความไวในคลินิกบริการ รายใหม่ได้รับการตรวจ ASTHMA,
    กลุ่มเส่ียงวณัโรค เพาะเชื้อและมีผลการ DM,CKD,ARV
2) ก าหนดช่องทางด่วนใหบ้ริการ ตรวจไม่น้อยกวา่ ผู้รับบริการที่มี
    Yellow Channel ร้อยละ 65 ความเส่ียงต่อ
3)  ใหบ้ริการแบบ One Stop Service 2)ผู้ปว่ยวณัโรคที่เคยมี วณัโรค 20

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. ....บางแพ.......ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : 3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )
สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุศาสตร์การบริการทีเ่ปน็เลิศ Service Excellence

สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการที ่11 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบตัิใหม่ และโรคอุบตัิซ้้า

ล้าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส้าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ้านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

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.

    จบที่บา้นสีเหลือง ประวติัการรักษาได้รับ ผู้รับบริการที่ได้รับ
4) ประสานแจ้งส่งต่อใหพ้ื้นที่ภายใน การตรวจเพาะเชื้อและ การวนิิจฉัยเปน็
    24 ชม.(Linegroup) มีผลตรวจร้อยละ 100 วณัโรค
5) ติดตามเยี่ยมบา้นผู้ปว่ย 3)อัตราความส าเร็จใน พระภกิษุ
6)  ประสานทมีเครือข่ายใหก้ารช่วยเหลือ การรักษาผู้ปว่ยวณัโรค ผู้สูงอายุ
     ผู้ปว่ยทกุข์ยาก รายใหม่และกลับเปน็
7)  Conference Case เสียชีวติ/ขาดยา/ ซ้ ามากกวา่ร้อยละ 90
    ปญัหาในการรักษา 4)ผู้ปว่ยวณัโรคมีอัตรา

การเสียชีวติน้อยกวา่
ร้อยละ 5
5)ผู้ปว่ยวณัโรคมีอัตรา
การชาดยาเปน็ศูนย์
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รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ
ล้าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส้าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ้านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่10. ระดับความส้าเร็จของอ้าเภอในการพัฒนาทีมตระหนักรูส้ถานการณ์ (SAT) และทีมปฏิบตัิการสอบสวนควบคุมโรค (JIT) ทีส่ามารถปฏิบตัิงานได้จริง
สถานการณ์ (Baseline)   ในป ี2562 อ้าเภอบางแพได้เปดิศูนยต์อบโต้ภาวะฉุกเฉิน จ้านวน 3 ครัง้ เน่ืองจากการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยงุลาย 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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 โครงการพฒันาระบบการตอบโต้ภาวะ สามารถควบคุม จนท./ผู้น าชุมชน ต.ค.62-ก.ย.63 24,000 พจนารถ
ฉุกเฉินและภยัสุขภาพทางด้านสาธารณสุข การระบาดของโรค หน.ส่วนราชการ เงินบ ารุง ประวทิย์
กิจกรรม ได้ร้อยละ 100 จ านวน 40 คน รพ.บางแพ
1) ทบทวนคณะกรรมการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภยัสุขภาพทางด้านสาธารณสุข
2) ติดตามสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินและภยั
   สุขภาพด้านสาธารณสุข
3) ต้ังกลุ่มไลน์ EOC
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สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ.บางแพ  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสีย่งด้านสุขภาพ

สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการที ่4 พัฒนาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ล้าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส้าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ้านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : อัตราการเสียชีวติจากการจมน้้าของเด็กอายนุ้อยกวา่ 15 ป ีไม่เกินร้อยละ 5
สถานการณ์ (Baseline)  การด้าเนินงานการปอ้งกันเด็กจมน้้าของอ้าเภอบางแพมีทีมผู้ก่อการดีจ้านวน 4 ทีม ได้แก่ ต้าบลดอนใหญ่ระดับทอง ต้าบลวดัแก้วระดับทองแดง 
ต้าบลโพหักและต้าบลดอนคา  อัตราตายจากการจมน้้าในเด็กอายตุ่้ากวา่ 15 ป ีเท่ากับ 0

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 โครงการปอ้งกันการจมน้ าในเด็กอายุ อัตราตายจากการ อ าเภอบางแพ ต.ค.62-ก.ย.63 103,400 103,400 นายประวทิย์
ต่ ากวา่ 15 ป ี(ทมีผู้ก่อการดี)อ าเภอบางแพ จมน้ าในเด็กอายุ อปท นางพจนารถ

จังหวดัราชบรีุ ปี2563) ต่ ากวา่ 15 ป ีไม่เกิน
กิจกรรม ร้อยละ 5
1) อบรมวทิยากรครู ข ในการปอ้งกันเด็ก 60 คน
   จมน้ าอ าเภอบางแพ

2) อบรมใหค้วามรู้แก่เด็กนักเรียน ครู จนท. 200 คน
   ในการช่วยเหลือเด็กจมน้ าและฝึกทกัษะ

   การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
3) ส ารวจแหล่งน้ าจุดเส่ียงในชุมชนพร้อมติด

   ปา้ยเตือนและอุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้น
   ในพื้นที่ที่ด าเนินการในปทีี่ผ่านมา
   จ านวน 4 แหง่
4) จัดต้ังทมีผู้ก่อการดีต าบลบางแพ และ ต าบลบางแพ
   ต าบลวงัเย็น ต าบลวงัเย็น

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ.บางแพ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสีย่งด้านสุขภาพ

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ล้าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส้าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ้านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)
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ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI  กระทรวง :  KPI 11 : อัตราผู้ปว่ยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มส่งสัยปว่ยความดันโลหติสูงในเขตรบัผิดชอบได้รบัการวัดความดันโลหติที่บา้น

                                        :  KPI  8 : อัตราความรอบรูด้้านสุขภาพของประชาชนไทย(การเข้าถึงบรกิารตรวจรา่งกาย เพ่ือค้นหาปญัหาสุขภาพ และความเสี่ยงต่อการเกิดโรค)

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเปน็สาเหตุการเสียชีวติองคนทั่วโลกและคนไทย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม โดยส่วนมากเปน็ประชากรกลุ่มวยัท างาน กลุ่มผู้ปว่ยโรคเบาหวานของอ าเภอบางแพ 

ที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีร้อยละ 32.62 ผู้ปว่ยโรคความดันโลหติสูงทคีวบคุมระดับความดันโลหติได้ดีร้อยละ 51.81

ผู้ปว่ยเบาหวานแหรือผู้ปว่ยความดันโลหติสูงได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเร้ือรังร้อยละ 61.34

และมีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันร้อยละ 1.28 เพื่อปอ้งกันควบคุมดูแลรักษาและดูแลสุขภาพประชาชนโดยมุ่งหวงัใหป้ระชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง

และครอบครัวทางด้านร่างกานและจิตใจครอบคลุมทกุมิติ

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 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มปว่ย 1.ร้อยละของผู้ปว่ยDM 1.กลุ่มปว่ย มค.63-มิย.63 งบ pp /งบ นายประวทิย์

จัดกิจกรรม DPAC ในกลุ่มปว่ย และHTที่ควบคุมโรคได้ DM+HT+CVD 
Risk + BMI เกิน 

กองทนุ เอมอาจ

DM+HT+CVD Risk DM เพิ่มขึ้นจากเดิม จ านวน 500 คน 70,000 สสอ.บางแพ

1.ประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 3 (1,010 คน)

2. ใหบ้ริการตรวจสภาวะสุขภาพชีวติ HT ≥ ร้อยละ 50

  ทางกาย วดัวเิคราะหร่์างกาย (3130คน)

  แบบครบวงจรก่อนเข้ารับการปรับเปล่ียน pt DM = 2,885 คน

  พฤติกรรมและหลังโครงการ pt HT = 6,259 คน

3.จัดกิจกรรม 3อ2ส โดยสหวชิาชีพ 24

ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)

สถานการณ ์(Baseline)

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. ....................บางแพ..............ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน :  แผนสุขภาพกลุม่วัยท างาน

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยุทธศาสตรท์ี่ 1 Prevention Protection  & Promotion Excellence (ส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลิศ)

สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : แผนงาน 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) / โครงการ : พัฒนาความรอบรูด้้านสุขภาพของประชากร

สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : แผนงาน : ปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ / โครงการ : ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ/



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

4. ติดตามผลการด าเนินงานของการจัด

กิจกรรมและถอดบทเรียน R2R
2 โครงการตรวจภาวะแทรกซ้อนและจัดการ ร้อยละของผู้ปว่ยเบา ผู้ปว่ยDM = 2885 ธค.62-มีค.63 งบ pp /งบ บปุผา  โพธิเ์รือน

ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ปว่ยเบาหวาน หวานและความดัน คน กองทนุ รพ.บางแพ

และความดันโลหติสูง โลหติสูงได้รับการประ ผู้ปว่ยHT = 6259 200,000

 1) รณรงค์คัดกรอง ตา ไต เทา้ เมินภาวะแทรกซ้อน คน
    CVD Risk 1.1 CKD≥90 %

2) อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการควบคุม 1.2 CVD Risk≥90 %

    ปอ้งกันภาวะแทรกซ้อน จอประสาทตาเฉพาะผู้
3) ผู้ปว่ยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางเทา้ได้รับ ปว่ยเบาหวาน≥90 %
การรักษาอย่างเหมาะสมและได้รับการดูแล 1.3 ตรวจเทา้ในผู้ปว่ย
ตามแนวปฏบิติั เบาหวาน 60 %

4) ผู้ปว่ยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตาได้ 1.4 ผู้ปว่ยเบาหวานที่
รับการดูแลรักษาและส่งต่อ มีภาวะแทรกซ้อนทาง

เทา้ไม่ถูกตัดเทา้100%

1.5 ผู้ปวยที่มีภาวะ
แทรกซ้อนทางตาได้รับ
การส่งต่อ 100 %
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รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)



สถานการณ ์(Baseline)



ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที่ 12 รอ้ยละของผลิตภณัฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รบัการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด
สถานการณ ์(Baseline) 
         งานอาหารปลอดภยั ตามนโยบายของรัฐบาล ได้ตระหนักถึงปญัหาสุขภาพของประชาชน ซ่ึงเกิดจากการบริโภค อาหารที่ไม่มีคุณภาพ  มีสารเคมีปนเปื้อน การใช้ยา เคร่ืองส าอางค์
ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน  ในปงีบประมาณ 2562 ได้ด าเนินงานอาหารปลอดภยั  พบวา่
        1. สถานที่ผลิตน  าด่ืมในภาชนะปรรจุที่ปดิสนิท ยังไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสถานที่ผลิต
        2. ร้านค้า/ร้านช า พบการจ าหน่ายอาหาร/เคร่ืองส าอางที่ไม่ถูกต้อง

3. ตลาดพบการจ าหน่ายอาหารสดที่มีสารเคมีปนเปื้อน
4. ผักและผลไม้จากแหล่งผลิดที่น ามาปรุงอาหารใหผู้้ปว่ยยังพบมีการปนเปื้อนสารฆ่าแมลง
5. ร้านขายยาแผนปจัจุบนัอยู่ในระหวา่งด าเนินการปรับปรุงเปน็ร้านยาคุณภาพ

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 โครงการฟ้ืนฟูศักยภาพ งานคุ้มครองผู้บรโิภค
แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
กิจกรรม 
1) อบรมใหค้วามรู้ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคแก่ อสมทกุต าบลเข้ารับ อสมทกุต าบล เม.ย-ก.ย 2563  -  -  - ลักขณา  นาคน้อย

   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น การอบรม 100 % รพ.บางแพ

2) เครือข่ายต้นแบบ มีการด าเนินการงาน เครือข่ายมีการด าเนิน 1 แหง่ ม.ค.-ก.ย 2563  -  -  -  -

   เฝ้าระวงัและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง งานอย่างต่อเนื่อง

2 โครงการการพัฒนาระบบส่งต่อและสื่อสารข้อมูล มีการส่งต่อข้อมูล อ าเภอบางแพ  ต.ค.-ก.ย 2563  -  -  -  -  - ชัยพร  จันทร

ระหว่างหน่วยงาน ระหวา่งหน่วยงาน สสอ.บางแพ
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รวม
งบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเรจ็
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา   
 (ตั้งแต่วันที-่  

   ถึงวันที)่

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. บางแพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   แผนงาน ที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสีย่งด้านสุขภาพ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผุ้บรโิภคเปน็เลิศ(Promotion Prevention & Protection Exellence)
 .…..................................................................................................................................................................................................................................สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการที่ 6. โครงการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพและบรกิารสุขภาพ



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

3 โครงการด าเนินการศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพยา มีศูนย์เฝ้าระวงั 1 แหง่  ต.ค.-ก.ย 2563  -  -  -  -  - ลักขณา  นาคน้อย

 โดยใช้ระบบแจ้งเตือนภยั Single Window รพ.บางแพ

( Single Window )
4 โครงการเผยแพรค่วามรูด้้านคุ้มครองผู้บรโิภค

สู่ชุมชน
กิจกรรม 
1)  เผยแพร่ความรู้ผลิตภณัฑ์สุขภาพผ่านส่ือ เช่น รพ./รพ.สต.ทกุแหง่ อ าเภอบางแพ  ม.ค.-ก.ย 2563  -  -  -  - ชัยพร  จันทร
     แผ่นพบั เสียงตามสาย มีการเผยแพร่ความรู้ สสอ.บางแพ

ผ่านส่ือ

5 กิจกรรม : การตรวจเฝ้าระวัง ลักขณา  นาคน้อย
รพ.บางแพ

กิจกรรม 1) ตรวจสถานที่ขายยา สถานที่ขายยาได้รับ 12 แหง่ เม.ย-ก.ย 2563  -  -  -
การตรวจทกุแหง่

กิจกรรม 2) ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร 9 แหง่ ม.ค.-ก.ย 2563  -  -  -  -
ได้รับการตรวจ 80 %

กิจกรรม 3) เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจ เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 1 ตัวอย่าง ม.ค.-ก.ย 2563  -  -  -  -
วเิคราะห์

กิจกรรม 4) เก็บตัวอย่างอาหารตรวจ เก็บตัวอย่างอาหารตรวจ 100 ตัวอย่าง ม.ค.-ก.ย 2563  -  -  -  -

               สารปนเปื้อน 4 ชนิด สารปนเปื้อน 4 ชนิด 

กิจกรรม 5)  เก็บตัวอย่างผักและผลไม้ เก็บตัวอย่างผักและผลไม้ 120 ตัวอย่าง ต.ค -ก.ย.2563  -  -  -  -  -

                ส่งตรวจสารฆ่าแมลง ส่งตรวจสารฆ่าแมลง 27

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา   
 (ตั้งแต่วันที-่  

   ถึงวันที)่

รวม
งบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

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.

กิจกรรม 6)  ตรวจร้านค้า/ร้านช า ร้านค้า/ร้านช าในต าบล ทกุแหง่ใน เม.ย-ก.ย 2563  -  -  -
บางแพได้รับการตรวจ ต าบลบางแพ

6 กิจกรรม : มีศูนย์รอ้งเรยีนครอบคลุมพ้ืนที่ ศูนย์ร้องเรียนมีการ อ าเภอบางแพ ต.ค -ก.ย.2563  -  -  -  -  -

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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รวม
งบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเรจ็
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา   
 (ตั้งแต่วันที-่  

   ถึงวันที)่



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่13 ร้อยละของโรงพยาบาลทีพั่ฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
สถานการณ์ (Baseline) สถานบริการสาธารณสุขในเขตอ าเภอบางแพ รวมทัง้โรงพยาบาลบางแพ ได้มีการพัฒนางาน GREEN&CLEAN Hospital มาอยา่งต่อเน่ือง โดยโรงพยาบาลบางแพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี และ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ระดับดี จ านวน 8 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน จ านวน 1แห่ง ซ่ึง โรงพยาบาลบางแพและ รพ.สต.ทัง้ 9 แห่ง มีเปา้หมายทีจ่ะพัฒนา
ให้ผ่านเกณฑ์ในระดับทีด่ีขึ้นอยา่งน้อย 1ระดับ

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 โครงการสถานบรกิารสาธารณสุขน่าอยู่ เอมอร,ประวทิย์
น่าท างานรว่มลดโลกรอ้น
กิจกรรม 1) รพ.ผ่านเกณฑ์ รพ.บางแพ 1ธ.ค.62-ก.ย63 1.ค่าเอกสาร 500
1) รพ./รพ.สต.ประเมินตนเองตามแบบ GREEN&CLEAN แบบฟอร์มการ
ประเมินตนเอง GREEN&CLEAN ระดับดีมาก ประเมินG&C
2) รพ./รพ.สต.พฒันาตนเองในประเด็นที่ 2)รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. 9 แหง่ 2.ค่าอาหารวา่ง 175 175
ยังไม่ผ่านเกณฑ์ GREEN&CLEAN และเคร่ืองด่ืม
3) คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม คปสอ. ระดับดี 100% รพ.สต. 9 แหง่ ในการนิเทศ
ลงนิเทศติดตามเพื่อการพฒันา ติดตามงาน
4) คณะกรรมการลงตรวจประเมินใน รพ.สต. 9 แหง่ 7*25 บาท*2
รพ.สต. 9 แหง่และส่งผลการประเมินให้
กับ สสจ.ราชบรีุ รวม 850 บาท

งบเงนิบ ารงุ
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แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ.บางแพ..ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : การบริหารจดัการสิง่แวดล้อม

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) :ยทุธศาสตร์ที ่1 ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  :โครงการที ่7 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ไม่มีตัวชี้วดั  
สถานการณ์ (Baseline)น้ าดื่มน้ าใช้เปน็สาเหตุส าคัญประการหน่ึงทีส่่งผลกระทบให้เกิดโรคติดต่อทางเดินอาหารได้ ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข น้ าดื่มและน้ าใช้
ต้องสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค ป ี2562 ทีผ่่านมา น้ าดื่มใน รพ.ผ่านเกณฑ์คุณภาพของกรมอนามัย และ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 7แห่งจาก9 แห่ง ส าหรับน้ าดื่มในชุมชนจ านวน 10 แห่ง
ปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรียจ านวน 9 แห่งจากการเก็บตัวอยา่ง 10 แห่ง น้ าประปาในชุมชนทีม่ีการเติมคลอรีนจ านวน 3 แห่งได้รับการตรวจ 1 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพกรมอนามัย

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

2 โครงการพัฒนาคุณภาพน้ าดื่มน้ าใช้ เอมอร
อ าเภอบางแพ ป ี2563 โพธิป์ระสิทธิ์
กิจกรรม รพ.บางแพ
1) ส่งน ้าด่ืมใน รพ./รพ.สต.ตรวจวเิคราะห์ 1.น ้าด่ืมใน รพ./รพ.สต. รพ.บางแพ เม.ย.-63 57,275 26,000 1,200
คุณภาพ ปลีะ 1 ครั ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพของ รพ.สต. 9 แหง่ (เงินบ้ารุง)

กรมอนามัย 20 พารา
มิเตอร์

2) ส่งน ้าประปาใน รพ./รพ.สต. ตรวจ 2.น ้าประปาใน รพ./ รพ.บางแพ เม.ย.-63 14,000 1,200
วเิคราะหคุ์ณภาพ ปลีะ 1 ครั ง รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. 9 แหง่

คุณภาพของกรม
อนามัย 20 พารา
มิเตอร์

3) ส่งน ้าด่ืมจากตู้กดน ้าด่ืมในชุมชน ตรวจ 3.น ้าด่ืมในชุมชนได้รับ ตู้กดน ้าด่ืมในชุมชน เม.ย.-63 6,000 1,800
แบคทเีรีย และตรวจสอบเบื องต้นโดยชุด การเฝ้าระวงัคุณภาพ สถานบริการละ
ทดสอบแบคทเีรีย (อ.11) น ้า ทางแบคทเีรีย 1ตู้(ส่งกรมอนามัย) 825

1 ครั ง/ปี และตู้ทั งหมดที่
เหลือในชุมชน
ตรวจ อ.11 30

สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  :โครงการที ่7: โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่1 ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ.บางแพ..ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : การบริหารจดัการสิง่แวดล้อม



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

4) เฝ้าระวงัคุณภาพน ้าประปาใน รพ./ น ้าประปาในชุมชน 3,250
รพ.สต. โดยสุ่มตรวจคลอรีนคงค้างในระบบ 7 ต้าบล
ประปาที่มีการเติมคลอรีน
5) จัดอบรมเพิ่มความรู้ในการดูแลบ้ารุง 4.น ้าด่ืมในชุมชนได้รับ ผู้ดูแลตู้กดน ้า 65 มี.ค.-63 3,000  
รักษาตู้กดน ้าด่ืม แก่ผู้ดูแลตู้กดน ้าในชุมชน การปรับปรุง 80% หมู่บา้นๆละ 2 คน

3 โครงการขยับกายสบายดี เอมอร
กิจกรรม โพธิป์ระสิทธิ์
1) ส้ารวจเจ้าหน้าที่ ที่มีอาการปว่ยด้วยโรค 1. เจ้าหน้าที่ ที่ผ่าน เจ้าหน้าที่ รพ./ ธ.ค.-62 6,400 1,050 รพ.บางแพ
ออฟฟศิซินโดรมจากการท้าคอมพวิเตอร์ การอบรม เจ็บปว่ย รพ.สต. 70 คน  (เงินบ้ารุง)
2) อบรมใหค้วามรู้ในเร่ืองการปรับเปล่ียน ด้วยโรคออฟฟศิ มี.ค.-63 1,750
ทา่ทางในการท้างานใหเ้หมาะสมและการ ซินโดรมลดลง 10%
ออกก้าลังที่เหมาะสม 2.เจ้าหน้าที่ ที่มีความ มี.ค.-63 3,600

เส่ียงปว่ยไม่ปว่ยด้วย
3) การติดตามผล และประเมินการเจ็บปว่ย ด้วยโรคออฟฟศิ ก.ค.-63
ของเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมซ ้าทกุ ซินโดรม
4 เดือน
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งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง :โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
สถานการณ ์(Baseline) เครือข่ายสุขภาพอ าเภอบางแพได้ด าเนินการพฒันหน่วยบริการปฐมภมูิใหผ่้านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว มาแล้ว 2ป ีคือในป ี2561 และป ี2562 ซ่ึงผ่านเกณฑ์
รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว ทั้งหมด 9 แหง่คิดเปน็ 100% แต่มีรพ.สต.จ านวน 2 แหง่ คือ รพ.สตวงัเย็น และรพ.สต.บา้นดอนใหญ่ ซ่ึงจะหมดอายุในปนีี้
 ดังนั้นในป ี2563 ทางเครือข่ายสุขภาพอ าเภอบางแพ จึงได้ท าโครงการพฒันาหน่วยบริการปฐมภมูิตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาวเคือข่าอ าเภอบางแพ เพื่อใหร้พ.สต.ทั้ง2แหง่ดังกล่าวผ่านเกณฑาตรฐานรพ.สต.ติดดาว ต่อไป

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 โครงการพฒันา รพ.สต.ติดดาว
กิจกรรม
1) พฒันาทมีประเมิน รพ.สต.ติดดาว ทมีประเมินที่รับการ ทมีประเมิน ตค2562- 2750 2750 นางนิตยา

ตรวจประเมินมีความ 11คน กย2563 (QOF) นางวลัธนา
เข้าใจเกณฑ์ประเมิน ทมีผู้รับการ

รพ.สต.ติดดาว ประเมิน 10 คน
จนท.รพ.สต

10 คน
2) ประเมิน รพ.สต.ติดดาว รพ.สต.ติดดาว รพ.สต.วงัเย็น ตค2562- 4400 4400 นางนิตยา

2แหง่ ผ่านเกณฑ์การ รพ.สต. กย2563 (QOF) นางวลัธนา
ประเมินรพ.สต.ติดดาว บา้นดอนใหญ่

ระดับ 5
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แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ.บางแพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : ยทุธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)  

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPIกระทรวง : ตัวทีต่ัวที่17ร้อยละของผู้ปว่ยกลุ่มเปา้หมาย(ผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสทีม่ีภาวะพ่ึงพิง)ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบา้น มีคุณภาพชีวติทีด่ี) 
สถานการณ์ (Baseline) อ าเภอบางแพ มีจ านวนหลังคาเรือน  ......... หลังคาเรือน  จ านวน อสม. 1010   คน ยงัมี อสม. ไม่ครอบคลุมพ้ืนที ่(1:15) ต้องได้รับการอบรมใหม่และทดแทน    
พร้อมพัฒนาศักยภาพ อสม. เก่าให้มีความรอบรูด้้านสุขภาพ
อ าเภอบางแพ มีผู้ปว่ยติดเตียง .....130.. คน ผู้พิการ      คน  ผู้ด้อยโอกาสพ่ึงพิง        คน  ต้องการ อสม . หมอประจ าบา้น ในการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและด้านสิ่งแวดล้อม

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 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 1) อสม. ที่ได้รับการ
กิจกรรม อบรมมีความรอบรู้ ตค-กย263 งบ สสจ. นายชัยพร
1) อบรมพฒันาศักยภาพ อสม. 4.0 ด้านสุขภาพ อสม. ตามจ านวน สสอ.บางแพ
 (ความรอบรู้ด้านสุขภาพ/นักจัดการ 2) ผู้ปว่ยติดเตียง ผู้ สสจ. ก าหนด
สุขภาพ/การใช้เทคโนโลย/ีSmart อสม.) พกิาร ผู้ด้อยโอกาสที่มี
2) อบรมพฒันาศักยภาพและยกระดับ ภาวะพกัพงิ ในอ าเภอ ประธาน อสม.
อสม.หมอประจ าบา้น บางแพได้รับการ ระดับหมู่บา้นหรือ

ดูแลใหม้ีคุณภาพและ ชุมชน จ านวน
ชีวติใหดี้ 65คน
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สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการ ยทุธศาสตร์ทีโ่ครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) :ยทุธศาสตร์ที ่2 Service Excellence

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. บางแพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : แผนการพัฒนาระบบบริการปฐมภมูิ (การแพทยป์ฐมภมูิ/อสม./เครือข่าย)  



ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที่ 43.รอ้ยละของผู้ปว่ย CKD  ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73 m2/yr  
สถานการณ ์(Baseline)   ผู้ปว่ยโรคไตเรือ้รงั.อบางแพ จ านวน 545 ราย   มีระยะ 3a 297ราย ระยะ3b 141 ราย  ระยะ4จ านวน 73 ราย และระยะ5จ านวน 34 ราย ในจ านวนน้ี   
ล้างไตด้วยการฟอกเลือด 13 ราย..ล้างไตทางหน้าทอ้ง 6 ราย... Palliative  care 6 ราย    และที่ยังไม่ถึงขั้นต้องล้างไต 9 ราย  ผลงานตามตัวชี้วัดป ี2562 
อัตราการลดลงของค่าeGFR<4 ml/min/1.73 m2/yr =65.26  (เปา้หมาย 66 ) 

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 พฒันาระบบบริการสุขภาพ
สาขาไต
กิจกรรม
1) พฒันาศักยภาพบคุคลากรในเคร่ือข่าย บคุคลากรผู้ใหก้ารดูแล เจ้าหน้าที่ในเครือ ต.ค.62-กย.63 10,000 10,000 นางสุนีย์
คปสอ. บางแพ ผู้ปว่ยโรคไตเร้ือรัง ข่าย คปสอ.บางแพ

ได้รับความรู้และมี จ านวน 50 คน
แนวทางปฏบิติั

2)จัดต้ัง CKD คลินิก ใน รพ.สต. น าร่อง 1)จ านวน รพสต. ที่ 2แหง่ ต.ค.62-กย.63 30,000 10,000 15,000 5,000
2.1 ทะเบยีนผู้ปว่ยไตเร้ือรัง จัดต้ังCKD คลินิก
2.2 ส่ือใหค้วามรู้ 2)ผู้ปว่ยโรคไตเร้ือรัง
2.3 เคร่ืองตรวจวดัความเค็ม มีอัตราการลดลงของ
2.4การตรวจ serum  creatanine ค่า eGFR<4 ml/
ของผู้ปว่ยตามเกณฑ์ min/1.73 m2/yr

ร้อยละ 66
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รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของ คปสอ. ......บางแพ.....................................ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : แผนการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service  Plan )

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยุทธศาสตรท์ี่ 2.…Service  excellence
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ  สาขาโรคไต

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)



สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด๋กปฐมวยั
ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI กระทรวง :

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 โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพหญิงต้ังครรภ์ ร้อยละ 80 ของหญิง หญิงต้ังครรภ์ ตุลาคม 2562 7,500 7,500 นส.นฤปตัน์
และหลังคลอดป ี2563 ต้ังครรภไ์ด้รับการตรวจ จ านวน 100 คน ถึง กลุ่มงานทนัตฯ
กิจกรรม (หญิงต้ังครรภ์) สุขภาพและได้รับค า หญิงหลังคลอด กันยายน 2563 รพ.บางแพ
1) การตรวจสุขภาพช่องปากและใหค้ า แนะน าการดูแล จ านวน 50 คน
แนะน าการดูแลสุขภาพช่องปาก สุขภาพช่องปาก
2) การฝึกปฏบิติัแปรงฟนัโดยการย้อมสีฟนั ร้อยละ 50 ของหญิง
อย่างน้อย 2คร้ังในระยะฝากครรภ์ ต้ังครรภไ์ด้รับการฝึก
3) นัดหมายเพื่อรักษาทนัตกรรมตามช่วง ปฏบิติัแปรงฟนัโดย
อายุครรภท์ี่เหมาะสม การย้อมสีฟนัอย่าง
กิจกรรม (หญิงหลังคลอด) น้อย 2 คร้ังในระยะ
1) ใหค้ าแนะน าการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ ฝากครรภ์
หญิงหลังคลอด ร้อยละ 20 ของหญิง

ต้ังครรภไ์ด้รับการรักษา
ทนัตกรรมตามช่วงอายุ
ครรภท์ี่เหมาะสม
ร้อยละ 80 ของหญิง
หลังคลอดได้รับค า
แนะน าการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก 35

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ.     บางแพ        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) :ยทุธศาสตร์ที ่2 Service Excellence

สถานการณ ์(Base line)

แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ด้านสุขภาพ)



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

2 โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพเด็ก 0-5 ปี ร้อยละ 80 ของเด็ก เด็ก 0-2 ปี ตุลาคม 2562 48,900 5,000 4,200 12,800 นฤปตัน์
เทศบาลต าบลบางแพ ป ี2563 0-2 ป ีได้รับการตรวจ ใน WCC ถึง กลุ่มงานทนัตฯ
กิจกรรม (เด็ก 0-2 ปใีน WCC) ช่องปาก จ านวน 400 คน กันยายน 2563 รพ.บางแพ
1) การตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก ร้อยละ 80 ของ เด็ก 3-5ปี
2) การใหท้นัตสุขศึกษากับผู้ปกครองและ ผู้ปกครองได้รับทนัต ในศูนย์เด็กเล็กและ
ฝึกผู้ปกครองตรวจและท าความสะอาด สุขศึกษาและได้รับ โรงเรียนที่มีชั้น
3) การทาฟลูออไรด์วานิช การฝึกตรวจ อนุบาล
กิจกรรม (เด็ก 3-5 ป ีในศูนย์เด็กเล็กและ ร้อยละ 50 ของเด็ก จ านวน 500 คน
โรงเรียนที่มีชั้นอนุบาล 0-2 ป ีได้รับการทา
กิจกรรม ฟลูออไรด์วานิช
1) การตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก ร้อยละ 80 ของเด็ก
2) การแจ้งผลการตรวจใหผู้้ปกครองทราบ 3-5 ป ีได้รับการตรวจ
3) การทาฟลูออไรด์วานิช ช่องปาก
4) การส่งเสริมใหม้ีกิจกรรมแปรงฟนัหลัง ร้อยละ 80 ของ
อาหารกลางวนัในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน ผู้ปกครองได้รับแจ้งผล
ที่มีชั้นอนุบาล การตรวจ

ร้อยละ 50 ของเด็ก
3-5 ป ีได้รับการทา
ฟลูออไรด์วานิช
ร้อยละ 80 ของเด็ก
3-5 ป ีในศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียนที่มีชั้น
อนุบาลได้ร่วมกิจกรรม
แปรงฟนัหลังอาหาร
กลางวนั
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งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)



สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด๋กปฐมวยั
ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI กระทรวง :

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 โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพในเด็กวยัเรียน 1. น.ร.ประถมฯได้รับ น.ร.ประถมฯ 1 ต.ค.62 ถึง 40,800 17,000 23,800 อรทลู
เขตเทศบาลต าบลบางแพ ป ี2563 การตรวจสุขภาพ 7 ร.ร. 30 ก.ย.63 กลุ่มงานทนัตฯ 
กิจกรรม ช่องปาก ไม่น้อยกวา่ ในเขตเทศบาล ร.พ.บางแพ
1) การตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน ร้อยละ 85 จ านวน  680 คน
ประถมศึกษา 2. น.ร.ประถมฯ เข้า
2) การจัดกิจกรรมฝึกทกัษะการแปรงฟนั ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะ
เด็กนักเรียนประถมศึกษา การแปรงฟนั ไม่น้อย
3) การจัดกิจกรรมใหค้วามรู้ทนัตสุขศึกษา กวา่ร้อยละ 85

3. น.ร.ประถมฯ มีการ
แปรงฟนัหลังอาหาร
กลางวนัหลังเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 85

4. นักเรียนประถม
เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ทนัตสุขศึกษา ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 85
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สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) :ยทุธศาสตร์ที ่2 Service Excellence

สถานการณ ์(Base line)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ.     บางแพ        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ด้านสุขภาพ)



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่24) ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid ในผู้ปว่ยประคับประคองระยะท้ายได้อยา่งมีคุณภาพ
สถานการณ์ (Baseline)
ผลการด าเนินงาน ปี2561 ผู้ป่วยได้รับการบรรเทาอาการปวดและจดัการอาการต่างๆในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายด้วยStrong Opioid คิดเป็นร้อยละ 42 แบ่งเป็นผู้ป่วยใน59 ราย จาก122 ราย
คิดเป็นร้อยละ 48.36 และผู้ป่วยนอกได้รับ 75ราย จาก 197 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.07 ในปี 2562  ผู้ป่วยได้รับร้อยละ 38.07 โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยในได้รับ 48 ราย จาก 91 ราย
คิดเป็นร้อยละ 52.75 และผู้ป่วยนอกได้รับ 27ราย จาก 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.47  จากการวิเคราะห์การด าเนินงานพบว่าผู้ป่วยทีไ่ด้รับStrong Opioid ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจาย   
ส่วนผู้ป่วยทีไ่ม่ได้รับเป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคอื่นๆ ได้แก ่โรคระบบประสาท โรคไต โรคถงุลมโป่งพอง และผู้ป่วยติดเตียง รวมถงึยงัมีผู้ป่วยบางส่วนในชุมชนทีย่งัไม่ได้เขา้สู่ระบบ,การเชื่อมโยงขอ้มูล
อปุกรณ์ไม่เพยีงพอต่อความต้องการ,ปัญหาการใช้MO inj ในชุมชน

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 การพฒันาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ย 196,300 นางปราณี
แบบประคับประคอง (เงินบ ารุง) พลูยม
กิจกรรม
1) อบรมทบทวนการใช้Strong opioid 1)ร้อยละการจัดการ 1)ผู้ปว่ยที่ได้รับการ ต.ค.62-ธ.ค.62

อาการรบกวนด้วย ดูแลแบบประคับ
Strong Opioid≥40 ประคองอ.บางแพ

2) พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่เครือข่าย 2)ร้อยละของเจ้าหน้าที่ 2)เจ้าหน้าที่ ม.ค.-มี.ค.63 14,300 14,300
คปสอ.บางแพ ได้รับการอบรม≥80 เครือข่ายคปสอ.

บางแพ
3)การค้นหาผู้ปว่ยรายใหม่ 3)ร้อยละความครอบ 3)ผู้ปว่ยที่ได้รับการ ต.ค.62-ก.ย.63

คลุมของการขึ้น ดูแลแบบประคับ
ทะเบยีนผู้ปว่ยรายใหม่ ประคองอ.บางแพ
≥50
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ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. บางแพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที2่ บริการเปน็เลิศ (Service Exellence)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการ15. โครงการดูแลผู้ปว่ยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ปว่ยก่ึงเฉียบพลัน



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

4) พฒันาระบบการส่งต่อข้อมูล THAI COC 4)ร้อยละของผู้ปว่ยที่ 4)ผู้ปว่ยที่ได้รับการ ต.ค.62-ธ.ค.62
ได้รับการส่งต่อข้อมูล ดูแลแบบประคับ
≥50 ประคองอ.บางแพ

5)พฒันาGuide lineการใหบ้ริการผู้ปว่ย 5)ร้อยละของการใช้การ 5)ผู้ปว่ยที่ได้รับการ ต.ค.62-ธ.ค.62
แบบประคับประคองด้วยการแพทย์แบบ แพทย์แบบฟวิชั่น≥25 ดูแลแบบประคับ
ฟวิชั่น (การแพทย์แผนไทยและแพทย์ ประคองอ.บางแพ
ทางเลือก)

6)พฒันาธนาคารเคร่ืองมือใหเ้พยีงพอต่อการ 6)ร้อยละของการ 6)ผู้ปว่ยที่ได้รับการ ต.ค.62-ก.ย.63 182,000 เคร่ืองผลิตO2 เคร่ืองผลิตO3 เคร่ืองผลิตO4 เคร่ืองผลิตO5
ใหบ้ริการผู้ปว่ยที่ได้รับการดูแลแบบ เข้าถึงอุปกรณ์ ≥50 ดูแลแบบประคับ 25,000 บาท 25,000 บาท 25,000 บาท 25,000 บาท
ประคับประคอง ประคองอ.บางแพ เคร่ืองsuction เคร่ืองsuction เคร่ืองsuction เคร่ืองsuction

12,000บาท 12,000บาท 12,000บาท 12,000บาท
ที่นอนลม ที่นอนลม ที่นอนลม ที่นอนลม
8,500บาท 8,500บาท 8,500บาท 8,500บาท
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ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : 38) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวดัทีใ่ห้บริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ปว่ยใน (Intermediate bed/ward)
38.1) เปา้หมาย ผู้ปว่ย Stroke, TraumaticBrain Injuly และSpinal cord Injury ทีร่อดชีวติและมีคะแนน Barthel index < 15รวมทัง้คะแนน Barthel index ≥ with multiple impairment 
 ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 
สถานการณ์ (Baseline)
โรงพยาบาลบางแพเป็นโรงพยาบาลระดับ F ในจงัหวัดราชบุรีทีใ่ห้บริการฟืน้ฟสูภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate bed) ปีงบประมาณ 2561  ผู้ป่วย Stroke, TraumaticBrain Injuly 
และ Spinal cord Injury ทีร่อดชีวิต และมีคะแนน Barthel index < 15 รวมทัง้คะแนน Barthel index ≥ with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟืน้สภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 
6 เดือน หรือจน Barthel index = 20มีจ านวนทัง้ส้ิน 147 ราย จากผู้ป่วยทัง้หมด 158 รายคิดเป็น 93.7% ปีงบประมาณ 2562 มีจ านวนผู้ป่วย 157 ราย จากจ านวนผู้ป่วยทัง้หมด 169 ราย คิดเป็น 
86.95 %พบว่ามีปัญหาในการเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างโรงพยาบาล และ ชุมชน และการเขา้ถงึบริการของผู้ป่วยทีอ่ยู่ในชุมชนซ่ึงยงัไม่ครอบคลุม ระยะเวลาIntensive care ไม่ได้ตามก าหนด

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 การพฒันาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ย 1,114,300บาท น.ส.วลัลภา
ฟื้นฟสูภาพระยะกลางแบบผู้ปว่ยใน (เงินบ ารุง) จิตรกสิกร
กิจกรรม
1) พฒันาระบบการส่งต่อข้อมูล THAI COC 1)ร้อยละผู้ปว่ยที่ได้รับ 1)ผู้ปว่ยที่ได้รับการ ต.ค.62-ธ.ค.62

การส่งต่อข้อมูล≥50 ฟื้นฟสูภาพระยะ
กลางแบบผู้ปว่ยใน
อ.บางแพ

2) พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่เครือข่าย 2)ร้อยละของเจ้าหน้าที่ 2)เจ้าหน้าที่ ม.ค.-มี.ค.63 14,300 14,300
คปสอ.บางแพ ได้รับการอบรม≥80 เครือข่ายคปสอ.

บางแพ
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รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. บางแพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที2่ บริการเปน็เลิศ (Service Exellence)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการ25. การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง(Intermediate care ;IMC)



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

3)การค้นหาผู้ปว่ยรายใหม่ 3)ร้อยละความครอบ 3)ผู้ปว่ยที่เข้าเกณฑ์ ต.ค.62-ก.ย.63
คลุมของการขึ้น IMC อ.บางแพ
ทะเบยีนผู้ปว่ยรายใหม่
≥50

4) พฒันาโรงพยาบาลบางแพเปน็ node ใน 4)ร้อยละผู้ปว่ยที่ได้รับ 4)ผู้ปว่ยที่เข้าเกณฑ์ ต.ค.62-ก.ย.63 เตียงผู้ปว่ยระบบ 3เตียง x 3เตียง x 3เตียง x 3เตียง x
การรับผู้ปว่ยมาฟื้นฟแูบบ  Intensive care การดูแลแบบ IMC จ.ราชบรีุ  3 ไก x 12 เตียง 35,000 = 35,000 = 35,000 = 35,000 =

Intensive care≥80 420,000บาท 105,000บาท 105,000บาท 105,000บาท 105,000บาท
เคร่ืองช่วย เคร่ืองช่วย
พยุงเดิน พยุงเดิน
80,000บาท 80,000บาท
รางช่วยพยุง รางช่วยพยุง
เดิน เดิน
600,000บาท 600,000บาท

5)พฒันาGuide lineการใหบ้ริการผู้ปว่ยIMC 5)ร้อยละของการใช้การ 5)ผู้ปว่ยที่เข้าเกณฑ์ ต.ค.62-ธ.ค.62
ด้วยการแพทย์แบบฟวิชั่น แพทย์แบบฟวิชั่น≥25 IMC อ.บางแพ
(การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)

6)พฒันาระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ปว่ยIMC 6)ผู้ปว่ยIMCที่ 6)ผู้ปว่ยที่เข้าเกณฑ์ ต.ค.62-ก.ย.63
จ าหน่ายได้รับการ IMC อ.บางแพ
ติดตามจนครบ 6
เดือนหรือจนBI= 20
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รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)



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 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ
สาขาหวัใจ
กิจกรรม
1) พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการประเมิน 1) ผู้ปว่ย STEMI จนท.รพ 50 คน ต.ค.62- ก.ย.63 1,500 0 1500 0 0 ศรีศุภรักษ์
การดูแลและส่งต่อผู้ปว่ยกลุ่ม ได้รับยาละลายล่ิมเลือด (เงินบ ารุง) รพ.บางแพ
โรคหลอดเลือดหวัใจ ร้อยละ 100

2)ผู้ปว่ย STEMI
ได้รับการท า PCI
ร้อยละ 80
3) อัตราตายผู้ปว่ยโรค
หลอดเลือดหวัใจไม่เกิน
24 ต่อแสนประชากร

2) จัดท า Hart Attack Alert 1) ผู้ปว่ยเข้าถึง รพ. แกนน าสุขภาพ+ ต.ค.62- ก.ย.63 30,000 0 30000 0 0 ศรีศุภรักษ์
Campaign ภายใน 12 ชั่วโมง ผู้ปว่ยกลุ่มเส่ียงสูง (เงินบ ารุง) รพ.บางแพ

3) ประชาสัมพนัธเ์ร่ือง Heart Attack  ร้อยละ 50 High CVD Risk

   Clinic 
4) ท า Spot Map ในบา้นที่มีผู้ปว่ย
กลุ่มเส่ียง 42

สถานการณ์ (Baseline) : บริบทผู้ปว่ยกลุ่มหลอดเลือดโรคหัวใจตีบ 3 ปงีบประมาณ 2560 ผู้กลุ่มน้ี 6 คน ได้ยาละลายลิ่มเลือด 3 คน ส่งท า PCI 3 คน และมีผู้ปว่ยเสียชีวติทีร่พ.บางแพ 1 ราย
ในป ี2561 จ านวนผู้ปว่ย 9 คน ได้ยาละลายลิ่มเลือด 4 คน ส่งท า PCI 5 คน และไม่มีผู้ปว่ยเสียชีวติทีโ่รงพยาบาล ในป ี2562 จ านวนผู้ปว่ย 11 คน ได้ยาละลายลิ่มเลือด 3 คน ส่งท า PCI 6 คน
และเสียชีวติทีโ่รงพยาบาล 3 คน

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. .................บางแพ...................ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน :  6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่2.บรกิารเปน็เลิศ (Service Exellence)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : 19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่30.รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที่
สถานการณ์ (Baseline)  ผลการด าเนินงาน RDU ในระดับโรงพยาบาลบางแพ ในปงีบประมาณ 2562 การใช้ยาปฎิชีวนะอยา่งสมเหตุผล ใน 4 กลุ่มโรค สามารถด าเนินการผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานแล้ว 3 กลุ่มโรค และยงัไม่ผ่านในกลุ่มบาดแผลสดจากอุบตัิเหตุ ดังมีรายละเอียดดังน้ี......URI : ร้อยละ 18.63........DIAARHEA : ร้อยละ 15.25..........หญิงคลอดปกติ : ร้อยละ 15.91........
..บาดแผลสดจากอุบตัิเหตุ : ร้อยละ 62.72.........ส่วนในกลุ่ม รพ.สต. พบวา่ทัง้ 9 รพ.สต. ผ่านตามเกณฑ์มตรฐานแล้ว คือ ร้อยละ 0 ใน 2 กลุ่มโรคทัง้ URI และ DIAARHEA..........................................

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..พฒันาการด าเนินงาน RDU เพื่อ ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 2 โรงพยาบาล/ ตุลาคม 62- - - - - - ภวูนาท  มนตรีสา
บรรลุขั้น 2 RDU. (การใช้ยาปฎชิีวนะ รพ.สต. ทั้ง 9 แหง่ ก.ย.-63 รพ.บางแพ

อย่างสมเหตุผล ผ่าน
เกณฑ์ทั้ง 4 กลุ่มโรค

กิจกรรม
1) ..ประชุมชี้แจงในการส่ังใช้ยาปฎชิีวนะ
อย่างสมเหตุผลใน 4 กลุ่มโรค โดยเน้นหนัก
ในกลุ่มคนไข้บาดแผลสดจากอุบติัเหตุ
2) จัดท าแนวทางปฎบิติัในการส่ังใช้
ปฎชิีวนะในกลุ่มคนไข้บาดแผลสดจาก
อุบติัเหตุ
3) ติดตามประเมินผลการปฎบิติังาน
ทกุ 3 เดือน
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แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. .....บางแพ.................ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน :  แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่.….2 SERVICE  EXELLENCE
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการที1่2. โครงการปอ้งกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ ยาอยา่งสมเหตุผล

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่26 ร้อยละของผู้ปว่ยซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพสุขภาพจิต
                                       ตัวที ่ 27 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
สถานการณ์ (Baseline)  การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในประชาชนอายตุั้งแต่ 15 ป ีขึ้นไป เปน็จ านวนประชากรทีม่าก  การคัดกรองจึงไม่มีความละเอียด ท าให้ผลการการคัดกรองไม่ครบถ้วนถูกต้อง
พบวา่ความครอบคลุมของการคัดกรองภาวะซึมเศร้าได้เพียงร้อยละ  22.26 (เปา้หมาย ร้อยละ 43) มีผู้พยายามท าร้ายตัวเอง จ านวน 19 คน และมีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 1 คน  เครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอบางแพมีพยาบาลจิตเวช 2 คน แต่ต้องปฏิบตัิหน้าทีอ่ื่นทีม่ีภาระงานค่อนข้างมากอยู่แล้ว 

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 ดูแลใจหา่งไกลโรคซึมเศร้า
กิจกรรม
1) ผลิตนวตกรรมส าหรับ อสม. ในการเพิ่ม 1. อัตราการคัดกรอง 1. อสม.หมู่ละ 5 ธ.ค.62 - ก.ย.63 21,125 บาท 18,125 3,000 0 0 อรชร  โวทวี
   การเข้าถึงบริการซึมเศร้าได้อย่างรวดเร็ว    ซึมเศร้าร้อยละ 43   คน รวม 325 คน รพ.บางแพ

2. ผู้ได้รับการวนิิจฉัย
  ซึมเศร้า คะแนน 9 Q
  < 9 ภายใน 6 เดือน
3. อัตราการฆ่าตัวตาย
  ส าเร็จไม่เกิน 6/แสน
  ปชก.

2) การประเมินภาวะซึมเศร้าซ้ า 1. ผู้ที่วนิิจฉัยวา่ปว่ย
  เปน็ซึมเศร้าทกุราย

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่2  Service  excellence
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการ  17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ.      บางแพ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
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ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพติดเข้ารับการบ าบดัรักษา และติดตามดูแลอยา่งต่อเน่ือง 1 ป(ีRetention Rate)
ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบดัรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอยา่งต่อเน่ือง
สถานการณ์ (Baseline)  จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดทีเ่ขา้รับการบ าบัดรักษาในปี 2562 จ านวน 139 ราย ก าลังบ าบัด 30 ราย รับการบ าบัดครบตามเกณฑ์ 70 รายและ และได้รับการดูแลต่อเนื่อง 1 ปี
และไม่กลับไปเสพซ้ า จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.8 และถกูจบักลับไปเสพซ้ า  บ าบัดไม่ครบตามเกณฑ์จ านวน 39 ราย และผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางจติเวชจ านวนไม่ต่ ากว่า 20 ราย

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 โครงการพฒันาระบบบริการบ าบดัรักษา

ผู้ปว่ยยาเสพติด
 - ผู้ปว่ยยาเสพติด 

1.การบ าบดั รักษาและติดตามผู้ปว่ย 1.ผู้ปว่ยยาเสพติดเข้ารับ ผู้ใช้ ต.ค.62-ก.ย.63 85,000 5,000

ยาเสพติด การบ าบดัครบและติดตามดูแลผู้เสพ/ผู้ติด ที่บ าบดั 1.ค่าวสัดุ+

กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง1ปร้ีอยละ40ยาเสพติดในสถาน อุปกรณ์บ าบดั 20,000
1.ผู้ปว่ยยาเสพติดทกุระบบก่อนเข้ารับการ (Retention Rate) บริการ 2.ค่าจ้างท าคู่มือ 60,000 อรวรรณ เดชาฤทธิ์
บ าบดัรักษาได้รับการคัดกรอง V.2 ทกุราย 2. ผู้ปว่ยยาเสพติด (ผู้ปว่ยทกุระบบ) 3.ค่าวสัดุตรวจ OPD

  หยุดเสพ สารเสพติด

2. พฒันาศักยภาพ ด้านการบ าบดั ต่อเนื่อง 3 เดือนหลัง
จากจ าหน่าย

ผู้ปว่ยยาเสพติดรูปแบบMattrix Program ครบจากการบ าบดั

ไหไ้ด้มาตรฐาน ร้อยละ40

3.ลงข้อมูลการบ าบดัรักษา ในบสต. (Remission Rate)

ใหไ้ด้มาตรฐาน  ถูกต้องและแม่นย า
4.ติดตามผู้ปว่ยยาเสพติดบ าบดัครบ

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ.      บางแพ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  :แผนงานที6่  โครงการที2่4 โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบดัรักษารักษาผู้ปว่ยยาเสพติด.

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ



อย่างน้อย 4 คร้ัวง/1 ปี 45

ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่..................................................................................................................................................................................................................................................................................
สถานการณ์ (Baseline)  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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 โครงการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุเขต 1.ร้อยละผู้ปว่ย ผู้สูงอายุเขตพื้นที่ 1พย-30กย62 นางสุนันทา
อ าเภอบางแพ Blinding  Cataract อ าเภอบางแพ มีบ ารุง

ได้รับการส่งต่อและ รพ.บางแพ
ผ่าตัดภายใน 30 วนั
2.ร้อยละผู้ปว่ยSevere
 Cartaract ได้รับการ
ส่งต่อและผ่าตัด
ภายใน90วนั

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. .....บางแพ................ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : การพัฒนาระบบสุขภาพ (Service  Plane)

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่2 ระบบบริการสุขภาพ (service plan)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครการที ่10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ
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38.1) เปา้หมาย ผู้ปว่ย Stroke, TraumaticBrain Injuly และSpinal cord Injury ทีร่อดชีวติและมีคะแนน Barthel index < 15รวมทัง้คะแนน Barthel index ≥ with multiple impairment 







..บาดแผลสดจากอุบตัิเหตุ : ร้อยละ 62.72.........ส่วนในกลุ่ม รพ.สต. พบวา่ทัง้ 9 รพ.สต. ผ่านตามเกณฑ์มตรฐานแล้ว คือ ร้อยละ 0 ใน 2 กลุ่มโรคทัง้ URI และ DIAARHEA..........................................







ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่..................................................................................................................................................................................................................................................................................
สถานการณ์ (Baseline)  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



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 โครงการลดอัตราการเสียชีวติจากอุบติัเหตุ
กิจกรรม
1)พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาล อัตราการเสียชีวติจาก

จนท.รพ+กู้ชีพ
ต.ค.62-ก.ย.63 2000 0 2000 0 0 ศรีศุภรักษ์

และในเครือข่ายกู้ชีพ อุบติัเหตุลดลง จ านวน 70 คน (เงินบ ารุง) รพ.บางแพ
2) วเิคราะหข์้อมูลการเสียชีวติจาก 26 ต่อ 10000 จนท.SRRT+ER ต.ค.62-ก.ย.63 1000 1000 0 0 0 ศรีศุภรักษ์
อุบติัเหตุ.จราจรในปทีี่ผ่านมา ประชากร 20 คน (เงินบ ารุง) รพ.บางแพ
3) ซ้อมแผนอุบติัเหตุหมู่ร่วมกับ จนท.รพ+กู้ชีพ ต.ค.62-ก.ย.63 10000 0 0 10000 0 ศรีศุภรักษ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ าเภอ (งบ สอจร) รพ.บางแพ

ต ารวจ 100 คน
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ป ี2561 อุบตัิเหตุจราจร 910 ราย ตาย 18 ราย ป ี2562 อุบตัิเหตุจราจร 693 ราย เสียชีวติ 19 ราย

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ

สถานการณ์ (Baseline) : สถานการณ์อุบตัิเหตุจราจรในอ าเภอบางแพ มีอุบตัิเหตุรุนแรง อัตราการเสียชีวติสูงขึ้นในทุกป ีจากสถิติ 3 ป ีป ี2560 อุบตัิเหตุจราจร 740 ราย ตาย 14 ราย

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. .................บางแพ...................ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน :  7.การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่2.บรกิารเปน็เลิศ (Service Exellence)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : 27. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ
ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่40.อัตราการเสียชีวติของผู้ปว่ยวกิฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทัง้ ER และ Admit)



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 โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ
กิจกรรม
1) พฒันาระบบ ECS ในทกุด้าน 1) ร้อยละของระบบ จนท.ER 12 คน ต.ค.62-ก.ย.63 2000 500 500 500 500 ศรีศุภรักษ์

ECS คุณภาพใน (เงินบ ารุง) รพ.บางแพ
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ80

2) พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในระบบ EMS 2) อัตราการเสียชีวติ จนท.ER+ ต.ค.62-ก.ย.63 11000 0 11000 0 0 ศรีศุภรักษ์

ผู้ปว่ยบาดเจ็บฉุกเฉิน จนท.ในเครือข่าย+ (เงินบ ารุง) รพ.บางแพ

วกิฤตภายใน 24 ชม. จนท.มูลนิธิ
< ร้อยละ 12 100 คน

3)ส่งพยาบาลวชิาชีพอบรมเฉพาะทาง 3)พยาบาลที่ผ่านการ พยาบาลวชิาชีพ ER ต.ค.62-ก.ย.63 65000 0 0 0 65000 ศรีศุภรักษ์

สาขาอุบติัเหตุและฉุกเฉิน อบรมตามเกณฑ์ 1 คน (เขตสุขภาพ) รพ.บางแพ
4)ประชาสัมพนัธร์ะบบบริการการแพทย์ 4) ผู้ปว่ยฉุกเฉิน มาใช้ แกนน าสุขภาพ+ ต.ค.62-ก.ย.63 5000 0 5000 0 0 ศรีศุภรักษ์
ฉุกเฉินในอ าเภอบางแพ บริการหอ้งฉุกเฉิน ผู้น านักเรียน (เงินบ ารุง) รพ.บางแพ

ผ่านระบบ EMS 100 คน
> ร้อยละ 30
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ป ี2560 ผู้ปว่ยอุบตัิเหตุ 121 คน มาด้วย EMS 62 คน ป ี2561 ผู้อุบตัิเหตุ 124 คน มาด้วย EMS 64 คน ป ี2562 ผู้อุบตัิเหตุ 108 คน มาด้วย EMS 58 คน ซ่ึงเกิน 50%
แต่ในผู้ปว่ย NonTrama การเข้าถึงระบบ EMS ยงัไม่ครอบคลุมในกลุ่ม Stroke จ านวน 47 คน มาด้วย EMS 10 คน ในกลุ่ม ACS 42 คน มาด้วย EMS 1 คน ซ่ึงต่ ากวา่ร้อยละ 24

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ

สถานการณ์ (Baseline) : จากสถานการณ์การเข้าถึงระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉินของประชาชนอ าเภอบางแพในกลุ่มผู้ปว่ยอุบตัิเหตุ จากสถิติ 3 ปยีอ้นหลัง

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. .................บางแพ...................ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน :  7.การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่2.บรกิารเปน็เลิศ (Service Exellence)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : 27. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ
ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่41.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน



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 โครงการพัฒนาระบบบรกิารแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
กิจกรรม 151,500

1) เพิ่มการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย 1. ร้อยละ 19.5 1. ผู้ปว่ยทั่วไป ต.ค.62-ก.ย.63 50000 0 50000 0 0 ธติิสุดา คร้ืนน้้าใจ
    และแพทย์ทางเลือกโดยการเพิ่มรายการ    ของผู้ปว่ยนอก (เงินบ้ารุง) รพ.บางแพ

    ยา ใหค้รอบคลุมตามเกณฑ์   ทั้งหมดที่ได้รับบริการ 1500 0 500 500 500
2) ประชาสัมพนัธก์ารใหบ้ริการ ตรวจ วนิิจฉัย รักษาโรค 2. ทกุสถานบริการ (เงินบ้ารุง)

  - จัดท้าเอกสารการเผพแพร่บริการ และฟื้นฟสูภาพด้วย

  - ประชาสัมพนัธผ่์านส่ือโซเชียล ศาสตร์การแพทย์แผน
  - ออกบทูใหค้วามรู้  ไทยและการแพทย์

3) เพิ่มการใหบ้ริการ ทางเลือก 3. ทกุสถานบริการ
3.1) ใหบ้ริการการแพทย์แผนไทยสัญจร 2. รายรับจากการ
     ที่ รพ.สต. ที่ไม่มีแพทย์แผนไทย  ใหบ้ริการเพิ่มขึ้นจาก
3.2) จัดหาบคุลากรเพิ่มเติม ปกี่อน ร้อยละ 5 4. เพิ่มผู้ช่วยนวด 100,000 20,000 20,000 20,000 20,000
3.3) ใหบ้ริการนอกเวลาสัปดาหล์ะ 1 วนั รพ.บางแพ 1 คน (เงินบ้ารุง) 49

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ

บริบทของเครือข่ายอ าเภอบางแพ ได้ร้อยละ 15.50 โรงพยาบาลบางแพ ร้อยละ 11.49, รพสต.วงัเยน็ ร้อยละ 34.45 , รพสต.บา้นหนองม่วง ร้อยละ 8.72, รพสต.หัวโพ ร้อยละ 11.55,
รพสต.วดัแก้ว ร้อยละ 9.82, รพสต.บา้นดอนใหญ่ ร้อยละ 25.82, รพสต.ดอนใหญ่ ร้อยละ 19.63, รพสต.ดอนคา ร้อยละ 22.88, รพสต.โพหัก ร้อยละ 19.57, รพสต.วงักุ่มร้อยละ 24.36 
ซ่ึงในเครือข่ายอ าเภอบางแพไม่ผ่านเกณฑ์ตามเปา้หมาย

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

สถานการณ์ (Baseline) : เกณฑ์เปา้หมายในปงีบประมาณ 2563 ร้อยละ 19.5  ในปงีบประมาณ 2562 ร้อยละ 18.5 และเกณฑ์เปา้หมายของรพสต. ร้อยละ 36

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. .................บางแพ...................ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน :   การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่ 2. Service Excellence (บริการเปน็เลิศ)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่25. รอยละของผูปวยนอกทัง้หมดทีไ่ดรับบริการตรวจ วนิิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพ ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก





ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่ 50 จ ำนวนหน่วยงำนทีเ่ปน็องค์กรแห่งควำมสุข (Happy  Organization)
สถำนกำรณ์ (Baseline) เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอบางแพได้จดัให้เจา้หน้าทีป่ระเมิน Happinometer ในปี 2562 ได้ร้อยละ 95  น าผลจากการประเมินมาจดัล าดับความสุขของบุคลากร และ
น าผลการวเิคราะหค์วามสุขอันดับสุดทา้ย 3 ล าดับ ได้แก่ Happy Money,  Happy  Socail  และHappy  Brain  มาจัดท าแผนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหบ้คุลากรมีความสุขในการท างาน และเปน็
องค์กรแหง่ความสุขตามมา  นอกจากนี้ยังพบวา่บคุลากรบางวชิาชีพมีการขาดแคลน และก าลังจะเกษยีณอายุราชการ

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

1 โครงการผลิตและพฒันาก าลังคนด้าน
สุขภาพสู่ความเปน็มืออาชีพ
1) ส ารวจและสรรหาอัตราก าลังที่
    ขาดแคลน
    - แพทย์แผนไทย
2) พฒันาบคุลากรตาม Fuctional 2. บคุลากรได้รับการ บคุลากร 150 คน            53,750       26,875        26,875 อรชร   โวทวี
    Competency และ ตาม Core    พฒันา ร้อยละ 60 รพ.บางแพ
    Competency 
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แผนปฏบิัติกำรและแผนงบประมำณของ คปสอ. .............บำงแพ..........ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
แผนงำน : 11. กำรพัฒนำธรรมำภบิำลและองค์กรคุณภำพ…………………………………

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศำสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศำสตร์ที ่ 4. บริหำรเปน็เลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance  Excellence)
สอดคล้องกับโครงกำรหลักของกระทรวง (48 โครงกำร)  : โครงกำรที ่34  โครงกำร Happy  MOPH  กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงแห่งควำมสุข

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงำนที่

รบัชอบ
ล ำดับ

โครงกำร/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดควำมส ำเรจ็
โครงกำร

เป้ำหมำย/จ ำนวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลำ    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมำณ
ทั้งโครงกำร

(บำท)



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

2 โครงการ Happy Bangphae อรชร โวทวี
โรงพยาบาลแหง่ความสุข รพ.บางแพ
กิจกรรม คุณประดิษฐ์
1) ส ารวจ Happinometer ของบคุลากร 1. น าดัชนีความสุขราย 1. บคุลากร พ.ย. 2562 - 55,000           500       50,000 สสอ.บางแพ
2) น าส่วนขาดของ Happinometer มา    ด้านมาจัดกิจรรม รพ.บางแพ 150คน ก.ย. 2563
    จัดกิจกรรมเพิ่มความสุขใหบ้คุลากร    ส่งเสริมความสุขให้ สสอ. 5 คน

   บคุลากรร้อยละ 90 รพ.สต. 50 คน
3) ส ารวจอัตราความคงอยู่ของบคุลากร 2.อัตราความคงอยู่

  (Retention Rate)
 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85

4) วเิคราะหส์าเหตุและปจัจัยอัตราการ

  คงอยู่ และดัชนีความสุข
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งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงำนที่

รบัชอบ
ล ำดับ

โครงกำร/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดควำมส ำเรจ็
โครงกำร

เป้ำหมำย/จ ำนวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลำ    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมำณ
ทั้งโครงกำร

(บำท)



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่46 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
สถานการณ์ (Baseline)  กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป 1 ค ในการปอ้งกันการทุจริตประกอบด้วย(1)ปลูก/ปลุกจิตส านึก(2)ปอ้งกัน(3)ปราบปรามและ
(4)เครือข่ายมุ่งเน้นการปอ้งกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

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 โครงการเสริมสร้าง รพ.บางแพ บคุลากร
คุณธรรมและความโปร่งใส และสสอ. ในสังกัด
แก่บคุลากรสาธารณสุข บางแพผ่านเกณฑ์ รพ.บางแพ 1-พ.ย.-62 16350 16350 หยุด  ทองงาม

การประเมินITA และสสอ. 30 ก.ย.63 เงินบ ารุงร.พ. รพ.บางแพ
กิจกรรม บางแพ ประวทิย์  เอมอาจ
1.รณรงค์ปลูกจิตส านึกในการปอ้งกันการ จ านวน 60 คน สสอ.บางแพ
ทจุริตในหน่วยงาน
2.อบรมบคุลากรในสังกัดเพื่อสร้างเครือข่าย
ในการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต
3)รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์

2 โครงการพฒันาระบบ รพ.บางแพ 1-พ.ย.-62
ธรรมมาภบิาล และสสอ. 30ก.ย.63
1)ประเมินและวางระบบ บางแพ
ควบคุมภายใน มีการประเมิน
2)รวบรวมข้อมูลารรับของ และวางระบบ
ขวญัผลประโยชน์อื่นใด ควบคุมภายใน
จากการบริจาค 52

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ.บางแพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่4 บริหารจัดการเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการประเมินคุณธรรมโปร่งใส

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่ 48  ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้นที ่3 
สถานการณ์ (Baseline)  .โรงพยาบาลได้พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเนื่องเพือ่ให้ผู้รับบริการได้รับบริการทีม่ีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยโรงพยาบาลได้ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ) คร้ังแรก 24 กรกฎาคม 2557-25 กรกฏาคม 2559 ผ่านการรับรองซ้้า (Re Accreditation) คร้ังที ่1 วันที ่24  มกราคม 2560 - 23 มกราคม 2563
ได้รับการเยี่ยมส้ารวจเพือ่การเฝ้าระวัง 1 คร้ังเมื่อ 3 สิงหาคม 2561  เพือ่การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเนื่องจงึขอต่ออายกุารรับรองกระบวนการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน HA  (Re  Accreditation

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 โครงการพัฒนาคุณภาพเพือ่ธ้ารงรักษา รพ.บางแพ

คุณภาพตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HA ปี 2563
กิจกรรม
1. ประชุมทีมพัฒนาคุณภาพทุกเดือน จ้านวนคร้ังของ ร้อยละ 80  พย 62-กย 63 สุภาพร

    เพื่อส่ือสารและติดตามงาน การประชุม   คณะกก.FA

2. พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่และ
    ทมีระบบงานส้าคัญ
    2.1 ฝ่าย/งาน/ทมีคร่อมแลกเปล่ียน  จ้านวนผู้ที่แลกเปล่ียน ร้อยละ 70 ธค 62 6,750 สุภาพร

         เรียนรู้เร่ืองคุณภาพกับทมี QLN เรียนรู้ ของหน่วยงาน คณะกก.FA

    2.2  ที่ปรึกษาคุณภาพจังหวดัราชบรีุ  จ้านวนผู้ที่แลกเปล่ียน ร้อยละ 70 มค 63  7,275 สุภาพร

 ใหข้้อเสนอแนะแก่ทมีคร่อม ทมีน้า เรียนรู้ ของทมีคร่อม คณะกก.FA

   2.3 ประชุมวชิาการประจ้าป ี HA Forum ลงทะเบยีน 6 คน 11-13 มีค 63 37,500 สุภาพร

   คร้ังที่ 21
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แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. .............บางแพ..........ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : 11. การพัฒนาธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ…………………………………

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่ 4. บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการ 33. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (HA)

คร้ังที่ 2
รวมงบประมาณ

ทั้งโครงการ
(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่

รบัชอบ
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)



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

3. เยี่ยมส้ารวจภายใน/ตามรอย หน่วยงานได้รับ ร้อยละ 80 ของ มค 63 0 สุภาพร

โดยทมี FA / IS การเยี่ยมส้ารวจภายใน หน่วยงาน คณะกก.FA
/การตามรอย

4. ขอรับการประเมินคุณภาพ รพ.ผ่านการประเมิน ได้รับการรับรอง กพ 63 130,000 สุภาพร
ตามมาตรฐาน HA HA ซ้้าคร้ังที ่2 คณะกก.FA

( Re - Accredutation ) Re  Accreditation 181,525

2 แผนการพัฒนาระบบคุณภาพ หอ้งปฏบิติัการทางการ ได้รับการรับรอง ธค 62 17,300 17,300 ประพนัธ์

หอ้งปฏบิติัการทางการแพทย์และ แพทย์และรังสีวนิิจฉัย ระบบคุณภาพหอ้ง ฉัตรชัย
รังสีวนิิจฉัยตามมาตรฐาน ผ่านการประเมิน  ปฏบิติัการทางการ
กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานกระทรวง แพทย์และรังสี
กิจกรรม สาธารณสุข วนิิจฉัยกระทรวง

1. จัดท้าแผนและเอกสาร สาธารณสุข

2. ประเมินตนเองของหน่วยงาน
   ตามมาตรฐานทางหอ้งปฏบิติั
   การทางการแพทย์และ รังสีวนิิจฉัย
   กระทรวงสาธารณสุข
3. สมัครขอรับการประเมินระบบคุณภาพ
    หอ้งปฏบิติัการทางการแพทย์และ
   รังสีวนิิจฉัยตามมาตรฐาน
   กระทรวงสาธารณสุข

4. รับการประเมิน 17,300
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ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่

รบัชอบ



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : 
สถานการณ์ (Baseline) PMQA  มีการประเมินตามเกณฑ์ปลีะ2หมวด ป2ี561 ประเมินหมวดที1่กับหมวดที5่ ป2ี562 ประเมินหมวดที2่กับหมวดที4่
การประเมิน ประเมินเปน็ไตรมาส   รายงานผลงานผ่านเวป ตามรอบการประเมิน  รอบการประเมินมีการเปยีบเทียบผลงานกับอ าเภอคู่เทียทีม่ีลักษณะใกล้เคียงกัน อ าเภอบางแพ เปรียเทียบ
กับอ าเภอวดัเพลง   ผลการประเมินรวม ป ี2561 บางแพ ได้คะแนน3.75   ป ี2562 บางแพได้คะแนน4.75 และเดือนกันยายน 2562 คะแนนการประเมิน อยู่ทีร่ะดับ5

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 โครงการสถานบริการผ่าน
มาตรฐาน PMQA
กิจกรรม
1.วเิคราะหอ์งค์กร สสอ.บางแพ สสอ.ผ่านเกณฑ์การ 1 แหง่ ต.ค.2562 -  - นายประดิษฐ์
2.จัดท้ารายงานตามแบบสอบถาม13 ข้อ พฒันาคุณภาพการ กย2563 นายประวทิย์
   หมวดที่ 3 หมวดที่ 6 เกณฑ์ PMQA บริหารจัดการภาครัฐ นางวลัธนา
3. ประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA นายชัยพร
4. พฒันาส่วนขาด
5.รายงานผลการประเมิน การพฒันา
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการ
   ประเมินรับรอง
6.รายงานผล 3,6,9และ12เดือน ประเมิน
ผลลัพธต์ามหมวด7 เปยีบเทยีบกับคู่เทยีบ
ผลงานกับอ้าเภอคู่เทยีบ
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รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่

รบัชอบ

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. บางแพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ 

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) :ยทุธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  :  โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)





ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่51.ร้อยละของจังหวดัทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
สถานการณ์ (Baseline)  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ
กิจกรรม
1) อบรมเชิงปฏบิติัการ HOSxPXE_PCU รพ.สต.ทั้ง 9 แหง่ 40 พ.ย.-ธ.ค.62 22800 22800 อดิเรก

ใช้ HOSxPXE_PCU

2) อบรมเชิงปฏบิติัการระบบคุณภาพข้อมูล คุณภาพข้อมูล 43 แฟม้ 40 ม.ค.-ก.พ.63 22800 22800 อดิเรก
   43 แฟม้ คปสอ.บางแพ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

ร้อยละ 80

3 โครงการ Smart Hospital
กิจกรรม
1) ระบบนัด Online (แพทย์แผนไทย) รพ.และ รพ.สต. รพ.และ รพ.สต. พ.ย.-ธ.ค.62 0 อดิเรก
2) ระบบแสดงคิวรับบริการผ่าน Mobile รพ. รพ. พ.ย.-ธ.ค.62 0 อดิเรก
3) จุดแสดงคิวรับบริการ ER , OPD , LAB ER,OPD,LAB ER,OPD,LAB พ.ย.-ธ.ค.62 38000 38000 อดิเรก
    , ทนัตกรรม ทนัตกรรม ทนัตกรรม
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รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ.บางแพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพแห่งชาติ

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยสีุขภาพแห่งชาติ

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)



สถานการณ์ (Baseline)  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง : ตัวที ่56 ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวกิฤตทางการเงิน 
สถานการณ์ (Baseline) ในช่วงปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลบางแพประสบวิกฤตทางการเงิน ระดับ 3 มาตลอด  ส่วน รพ.สต. ทัง้ 9 แห่ง ในเครือขา่ยไม่ประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน
  ทางเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอบางแพได้จดัแผนการตรวจสอบภายในด้านการเงินการคลังทุกปี เพือ่ติดตามการแกไ้ขปัญหาเร่ืองการจดับัญชีและการเบิกจา่ยเงินต่าง ๆ 
เจา้หน้าทีก่ารเงินของโรงพยาบาลบางแพเป็นผู้วิเคราะห์สถานการณ์การเงินให้ รพ.สต.ในเครือขา่ยทุกเดือน  และมีการรายงานสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร

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 โครงการเฝ้าระวงัสถานการณ์  - หน่วยบริการมีแผน โรงพยาบาล
การเงินการคลัง  การบริหารการเงิน /รพ.สต. 9 แหง่ ต.ค .2562 - - - - - งานการเงินและ
กิจกรรม การคลัง(Planfin) ถึง บญัชี รพ.บางแพ
1) ส่งบญัชีขึ้น web กระทรวงฯ ภายใน รัอยละ100 ก.ย. 2653
วนัที่ 15 ของเดือน  มีต้นทนุต่อหน่วย
2) รวบรวมรายงาน รพ.สต. จัดส่งใหส้สจ. ไม่เกินเกณฑ์เฉล่ีย
พร้อมงบการเงินของรพ.ทกุวนัที่ 25 ระดับรพช.
ของเดือน มีการด าเนินงาน
3) วเิคราะหส์ถานการร์การเงินการคลังเข้าที่ Cup Finance 100%
ประชุม คป.สอ. ทกุเดือน   มีคะแนนความ

ถูกต้องทางบญัชี
ร้อยละ100
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รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ

(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานที่รบั

ชอบ

แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. .....บางแพ.................ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศาสตร์ที ่4 บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ)  : โครงการที ่38 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

โรงพยาบาลทกุเดือน เพื่อติดตามระบบการเงินและบญัชี

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดความส าเรจ็

โครงการ
เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลา    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)



ตอบตัวชี้วดั PA/ KPI  กระทรวง :  57. จ ำนวนนวตักรรม หรือเทคโนโลยสีุขภำพทีคิ่ดค้นใหม่ หรือทีพั่ฒนำต่อยอด
สถำนกำรณ์ (Baseline)  เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอบางแพ ได้จดัอบรมทางด้านวิชาการในการจดัท าวิจยั R2R  เมื่อปี 2562  มีผู้เขา้รับการอบรมครอบคลุมทุกหน่วยงาน เพือ่ให้เจา้หน้าทีม่ีความรู้ในการท าวิจยั
 ในปีทีผ่่านมามีผู้จดัท าผลงานวิจยัค่อนขา้งน้อย  การน าเสนอผลงานวิชาการในระดับจงัหวัด/เขต มีจ านวนน้อย เช่นเดียวกนั และเกณฑ์ในการประเมิน รพ.สต. ติดดาว ต้องมีการด าเนินงานวิจยั /
 นวัตกรรมในหน่วยงานด้วย 

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

1 โครงการ บางแพก้าวไกลด้วยวจิัยและ
นวตักรรม
กิจกรรม
1. การสนับสนุนใหห้น่วยบริการสาธารณสุข จ านวนผลงานวชิาการ รพ.สต. ทกุแหง่ ธ.ค.62 - ก.ย.63 17,500 6,000 6,000 5,500 อรชร  โวทวี
   ในอ าเภอบางแพจัดท าผลงานวชิาการ ไม่น้อยกวา่ 5 เร่ือง รพ.บางแพ (เงินบ ารุง) รพ.บางแพ
   ด้านวจิัย / R2R / นวตักรรม

2. การสนับสนุนใหเ้ผยแพร่ผลงานวชิาการ จ านวนผลงานที่ได้รับ รพ.สต.ทกุแหง่ 0 0 0 0 0
   ในเวลาระดับจังหวดั/เขต การคัดเลือกน าเสนอ รพ.บางแพ

ในเวทรีะดับจังหวดั/
เขต อย่างน้อย 2 เร่ือง
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รวมงบประมำณ
ทั้งโครงกำร

(บำท)

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) ผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงำนที่รบั

ชอบ

แผนปฏบิัติกำรและแผนงบประมำณของ คปสอ.      บำงแพ    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
แผนงำน : แผนงำนวิจยัและนวัตกรรม

สอดคล้องกับประเด็นยทุธศำสตร(์กระทรวง (4E) : ยทุธศำสตร์ที ่4  บริหำรเปน็เลิศด้วยธรรมภิบำล  (Governance  excellence)
สอดคล้องกับโครงกำรหลักของกระทรวง (48 โครงกำร)  : โครงกำร 39 โครงกำรพัฒนำงำนวจิัย/นวตักรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและเทคโลโลยทีำงกำรแพทย์

ล ำดับ
โครงกำร/

กิจรรมหลัก
ตัวชี้วัดควำมส ำเรจ็

โครงกำร
เป้ำหมำย/จ ำนวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่มคน)

  ระยะเวลำ    
(ตั้งแต่วันที-่     

ถึงวันที่)



สถำนกำรณ์ (Baseline)  เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอบางแพ ได้จดัอบรมทางด้านวิชาการในการจดัท าวิจยั R2R  เมื่อปี 2562  มีผู้เขา้รับการอบรมครอบคลุมทุกหน่วยงาน เพือ่ให้เจา้หน้าทีม่ีความรู้ในการท าวิจยั



ชื่อแหล่งงบ จ ำนวน(บำท)

1. Prevention Protection  & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 

1 แผนสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวยั 2 137,200       137,200                

2 แผนสุขภาพกลุ่มเด็กวยัเรียนและวยัรุ่น 5 106,000           100,600            206,600                

3 แผนสุขภาพกลุ่มวยัท างาน 2 440,000       12,992           452,992                

4 แผนสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พกิาร 1 สปสช 196,020         196,020                
1 พัฒนาจังหวัด 400,000         400,000                

5 แผนการพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ 
(พชอ.)

2

62,500              
 ยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีไทย 40,000           102,500                

6 แผนการควบคุมโรคติดต่อ 5 2,100,000     311,600            2,411,600              

7 แผนการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภยั
สุขภาพ

2 203,400       27,150              230,550                

8 แผนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพ และความ
ปลอดภยัด้านอาหาร

4

-                       

9 แผนการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 3 64,525              64,525                  

2. Service Excellence (บริกำรเป็นเลิศ) 
10 แผนการพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ 

(การแพทย์ปฐมภมูิ/อสม./เครือข่าย)
1

4,400               4,401                    
11 แผนการพฒันาระบบบริการสุขภาพ

(Service Plan)
12             97,200        270,000           1,403,225  ส่วนกลาง            85,000               1,855,425

12 แผนการพฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบส่งต่อ

2               20,000  ส่วนกลาง            75,000                   20,000

13 แผนการพฒันาระบบบริการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือก (เมืองสมุนไพร/
ทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ)

1

15,500              15,500                  
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แผน แผน
จ ำนวน
โครงกำร

แหล่งงบประมำณ (ระบุจ ำนวนงบประมำณ)
รวมทั้งสิ้น (บำท)

สป PPA PPB



3. People Excellence (บุคลำกรเป็นเลิศ) 
14 แผนการพฒันาระบบบริหารจัดการ

ก าลังคนด้านสุขภาพ (HRM/HRD)
2

108,750            108,750                

4. Governance Excellence (บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล) 
15 แผนการพฒันาระบบธรรมาภบิาล (ITA) 1 16,350              16,350                  
16 แผนการพฒันาองค์กรคุณภาพ 

(PMQA/HA)
2

198,825            198,825                
17 แผนการพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ด้านสุขภาพ (NHIS/Smart Hospital)
2

83,600             83,600                  
18 แผนการบริหารจัดการด้านการเงินการ

คลังสุขภาพ
1

-                       
19 แผนการพฒันงานวจิัยและนวตักรรมด้าน

สุขภาพ
1

17,500              17,500                  

แผนด้ำนอ่ืนๆ (ถ้ำมี)
20 อื่นๆ

รวมงบประมำณทั้งหมด 6,522,397              
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........................................................................ผู้เสนอแผน
    (.....................................................)
วันที่ ............... เดือน .............................. พ.ศ. 2557



หมายเหตุ  - แผนปฏิบัติการ กลุ่มงาน/คปสอ. ส่งให้สสจ.  ทางอีเมล์ nana1050@hotmail.com ภายในวันที่ 30  พฤศจิกายน 2557
             - สามารถพิมพ์ให้เนื้อหาโครงการ/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ฯ อยู่ในแถวเดียวกันได้ โดยกด Alt + Enter ที่ท้ายข้อความ
             - โครงการละ 1 หน้ากระดาษ ( คือขึ้นหน้าใหม่ทุกคร้ังเมื่อขึ้นโครงการใหม่)
             - สามารถพิมพ์ให้เนื้อหาโครงการ/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ฯ อยู่ในแถวเดียวกันได้ โดยกด Alt + Enter ที่ท้ายข้อความ






