
กลุมงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท)

1 การเสริมสรางพฤติกรรม 1.ประชาชนอายุ 15 ปขึ้ไปได คัดกรองสุขภาพการคัดกรอง 14 สถาน ไตรมาส  - รอยละ90 ของประชาชน สีหชัย

สุขภาพที่เหมาะสมเพื่อลด เบาหวาน/ความดันโลหิต บริการ 1 ไดรับการคัดกรองสุขภาพ

ปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค 2.กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไดรับการ  - รอยละ100ของกลุมเสี่ยง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไดรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 3. กลุมสงสัยปวยเบาหวานไดรับการติดตามสงตรวจ FCG รอยละ30ของกลุมสงสัยปวย

เบาหวานไดรับติดตาม

 4. กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงไดรับการติดตาม  - รอยละ70ของกลุมสงสัยปวย

ทํา Home BP HTไดรับการทําHome BP

5. กลุมปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตไดรับการ 14 สถาน ไตรมาส  - รอยละ100กลุมปวยไดรับ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บริการ 2-4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

6.กลุมปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงไดรับการคัดกรอง  - รอยละ 60 กลุมปวยไดรับ

ภาวะแทรกซอน ตา ,ไต  เทา, CVD risk การคัดกรอง ตา และเทา

 - รอยละ 80 กลุมปวยไดรับ

7.กลุมปวย CVD risk ≥ 20 ไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การคัดกรองไต

 - รอยละ90 กลุมปวยไดรับ

8.กลุมปวย CVD risk ≥ 20 และสูบบุหรี่ไดเขารับการบําบัด การคัดกรองCVD risk 

ในคลินิกบําบัดบุหรี่    รอยละ80กลุมปวย 

CVD risk ≥ 20 และสูบบุหรี่

ไดรับการบําบัดบุหรี่

2 การเฝาระวังมะเร็งปาก 1.การคัดกรองมะเร็งเตานม 14 สถาน ไตรมาส  - รอยละ90 ของสตรีกลุม สีหชัย

แผนปฏิบัติการงานประจํา คปสอ.โคกสําโรง ปงบประมาณ 2564

ที่ งาน กิจกรรม
เปาหมายดําเนินการ



มดลูก มะเร็งเตานม บริการ 1-2 อายุ 30-70ป ไดรับการคัดกรอง

มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งเตานม

2.สนับสนุนคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเปาหมายป 2563-2567 14 สถาน ไตรมาส  - รอยละ 80 ของสตรีกลุม

การคัดกรองโรคมะเร็งลําไสใหญเชิงรุกในสถานบริการ             บริการ 1-2 อายุ 30-60 ปไดรับการ

ดวยวิธี FIT Test หากพบผิดปกติสงตอเพื่อตรวจสองกลอง ตรวจ Pap smear

(ป 2563 - 2567)

3. ประชาชนอานุ 50-70 ปไดรับการคัด 14 สถาน ไตรมาส  - กลุมเสี่ยงไดรับการคัดกรอง

กรองมะเร็งลําไสใหญ บริการ 1-2 มะเร็งลําไสใหญ รอยละ50 

ไดรับการสงตอ รอยละ 100

3 งานสุขภาพจิต 1.ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปไดรับการคัดกรอง ภาวะซึมเศรา ไตรมาส 1-2 ไดรับการคัดกรองรอยละ 90

 2Q, 9Q,8Q ไดรับการสงตอ รอยละ 100

2.พัฒนางานบริการสุขภาพจิต/จิตเวชในหนวยบริการปฐมภูมิ ต.ค.63-ก.ย.64 ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

3.บูรณาการรวมกับงานพัฒนาการเด็ก สงเสริมพัฒนาระบบ เด็กปฐมวัย ในชุมชนไดมาตรฐาน

บริการจิตเวชเด็ก 4 โรค คือ MR Autistic LD ADHD ทั้ง เด็กปฐมวัยไดรับการคัดกรอง/ประเมิน

ดานการวินิจฉัย รักษา ระบบยา สถานที่ และการประเมิน ตามแบบการประเมินปญหา เด็ก

คัดกรองปญหาเด็ก การกระตุนพัฒนาการ/ปรับพฤติกรรม กลุมเสี่ยง/พัฒนาการลาชา ไดรับการ

และการใหปรึกษาครอบครัว ดูแลที่ถูกตองเหมาะสม และมีการ

4.สนับสนุนการดําเนินงานเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงในกลุม กลุมวัยทํางาน สงตอตามระบบ

วัยทํางาน(การติดบุหรี่-สุรา-ยาเสพติด/ความเครียด และ กลุมเสี่ยง/กลุมปวย ไดรับการเขาถึง

การปองกันการฆาตัวตาย การทํารายตนเอง) ควบคุมกํากับ บริการสุขภาพจิตที่ถูกตองเหมาะสมทุกราย

การคัดกรองผูมีภาวะซืมเศราและเสี่ยงตอการฆาตัวตาย

5.บูรณาการรวมกับงานผูสูงอายุ สนับสนุนใหสถานบริการ กลุมเสี่ยง/กลุมปวย ไดรับการเขาถึง

ในการใหความรูเรื่องสุขภาพจิตในผูสูงอายุ การคัดกรองผูสูง บริการสุขภาพจิตที่ถูกตองเหมาะสม

อายุในกลุมปกติ และกลุมปวยเรื้อรัง



6.นิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานสุขภาพจิต ผลการดําเนินงานสุขภาพจิตและจิต

และจิตเวช เวชที่มีประสิทธิภาพ

4 การปองกันควบคุมการติด

เชื้อในสถานบริการ

สาธารณสุข

1.พัฒนาระบบงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในสถาน

บริการสาธารณสุข

14 หนวย

บริการ

ต.ค.2563 - 

ก.ย.2564

สถานบริการมีคลินิกบริการที่มี

คุณภาพไดมาตรฐาน

สีหชัย กุล

สิริลักษณ

2. ควบคุมกํากับใหสถานบริการมีการดําเนินงานดานการ

ปองกันการติดเชื้อ ถูกตองตามหลักวิชาการ

ระบบบริการในคลินิกมีคุณภาพ

3.ตรวจสอบและจัดใหมี คูมือ-ทะเบียนการปฏิบัติงาน

ครบถวนในทุกสถานบริการ

มีระบบบริการที่มีคุณภาพ และ

เปนระบบเดียวกันทั้ง CUP

4.พัฒนางาน IC ดานบุคลากร                 -             

การตรวจสุขภาพประจําป                  -                  

การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค                -                  

การเฝาระวังอุบัติเหตุจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง

บุคลากรผูใหบริการ ปลอดภัยจาก

การติดเชื้อในการใหบริการ

ผลการดําเนินงานการปองกัน

ควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ

สาธารณสุข มีประสิทธิภาพตาม

มาตรฐาน

5 การจัดระบบบริการปฐม

ภูมิ

1.สนับสนุนใหมีการจัดคลินิกใหบริการเปนสัดสวนตาม

มาตรฐานเชน  หองตรวจ  หองฉุกเฉิน

14 หนวย

บริการ

ต.ค.2563 - 

ก.ย.2564

สถานบริการมีคลินิกบริการที่

มาตรฐาน

สีหชัย กุล

สิริลักษณ

2. สนับสนุนใหมีวัสดุ  อุปกรณที่จําเปนพรอมใชงานในแต

ละหอง อยางเพียงพอและจัดวางวางเปนระเบียบ   ไดแก  

เครื่องวัดความดัน , ปรอท ,หูฟง, เครื่องตรวจดู ตา หู คอ 

จมูก ,ไมกดลิ้น, ไฟฉาย ,ไมเคาะเขา,อุปกรณชั่งน้ําหนัก วัด

สวนสูง,อุปกรณวัดสายตา,เครื่องเจาะน้ําตาล,เตียงตรวจ  

ชุดชวยฟนคืนชีพ  (ตามเกณฑติดดาว)

14 หนวย

บริการ

วัสดุอุปกรณในสถานบริการ

ครบถวน เพียงพอ และมีคุณภาพ

ในการใหบริการประชาชน



3. ควบคุมกํากับใหสถานบริการลงบันทึกประวัติ  การตรวจ

รางกาย  การวินิจฉัย การจายยา และคําแนะนํา ถูกตอง

ตามหลักวิชาการ

ระบบบริการในคลินิกมีคุณภาพ

4.สนับสนุนใหสถานบริการ มี  flowchart การสงตอ – รับ

กลับ ระหวาง รพ.สต.กับโรงพยาบาลแมขายมีทะเบียนการ

สงตอและติดตามผลการสงตอ  ทุกราย

มีระบบการสงตอที่มีประสิทธิภาพ

5.ตรวจสอบและจัดใหมี CPG ครบถวนในทุกสถานบริการ มีระบบบริการที่มีคุณภาพ และ

เปนระบบเดียวกันทั้ง CUP

6.นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานการ

บริการปฐมภูมิ

14 หนวย

บริการ

ผลการดําเนินงานการดําเนินงาน

การบริการปฐมภูมิมีประสิทธิภาพ

ไดตามมาตรฐาน

6 งานสุขศึกษา การประเมินหมูบานปรับเปลี่ยนและโรงเรียน ทุก รพ. 1 ครั้ง/ป ม.ค.-พ.ค.63 มีการประเมินกิจกรรม วิจิตร

สงเสริมสุขภาพ ทุก รพ.สต. และมีนําผลมาให

1. สงเสริมการประเมินหมูบานปรับเปลี่ยนสุขภาพและ ใหเกิดประโยชน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพผานโปรแกรม เปาหมาย

1 หมูบาน 1 รร. เพื่อประเมินสวนขาดและนํา

ไปพัฒนากิจกรรมตอไป

2.สงแบบประเมินความรอบรูการปรับเปลี่ยนสุขภาพ ประชาชาชนพื้นที่

ในชุมชน สุมเลือก 3 หมูบาน/3 ร.ร สุมประเมินไดรับ

3.คัดเลือกหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและ การประเมินความ 7,000

โรงเรียนสุขบัญญัติ และเตรียมความพรอมรอรับการ รอบรูและนําผล

รอรับการประเมินระดับจังหวัดและเขต ตอไป ประเมินมาใช

พัฒนางาน

4.สรางกระแสการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชนเกิดความ



ความรอบรูดานสุขภาพในการสงเสริมสุขภาพ ตระหนักรู

 (3อ2ส ) โดย

4.1คนหาตนแบบการ 3อ2สและติดตามการจัด 13 ตําบล 12 ครั้ง/ป ต.ค.62- 4,320

กิจกรรมในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและเปน 144 หมู ก.ย.63

ตัวอยาที่สรางแรงบรรดาลใจในพื้นที่ รวมเทศบาล

แรงบันดาลใจและมอบใบประกาศการเปนตนแบบ

4.2ใหสุขศึกษาผานโซเชียลผานไลนอสม.และcg 13 ตําบล 1 ครั้ง พ.ย-ต.ค63

และกลุมออกกําลังกายอําเภอโคกสําโรง 15หนวย

4.2 จัดหาสื่อใหความตระหนักรูแกผูนําชุมชนและ 13 ตําบล 5,760

เครือขายสุขภาพในการสงเสริมและ 15หนวย

 ปองกัน ฟนฟูสภาพเพื่อลดความพิการ 

ลดจํานวนผูปวยติดเตียงเชนโรคหลอดเลือดในสมอง

การพลัดตกหกลม ภาวะสมองเสื่อม

(บูรณาการงานกับงานผูสูงอายุและ

รวมกับกิจกรรมรณรงคกับงานที่เกี่ยวของ



แหลง รหัส

งบประมาณ งบประมาณ

   







-



-



กลุมงานบริหารงานทั่วไป

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ

1 พัฒนาระบบการวางแผน6.1 จัดทําแผนกําลังคนและโครงสรางองคกร  1 รพช. ต.ค.-63  -อัตรากําลังเพียงพอ 0 บูรณาการ

กําลังคน 6.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลกําลังคนในหนวย  1 สสอ. ก.ย.-64 ตามเกณฑ GIS นิรันดร การประชุม

งานใหมีความถูกตองครบถวน และเปนปจจุบัน  13รพ.สต.  -บุคลากรมีความสุข คปสอ./ประชุม 0

6.3 รักษาและทดแทนกําลังคนในระบบ ระบบสุขภาพยั่งยืน ประจําเดือน

2 พัฒนาระบบบริหาร 7.1ปรับปรุงระบบการคัดเลือกแตงตั้งประเมินใหโปรงใส  1 รพช. ต.ค63.-ก.ย.64  -อัตรากําลังเพียงพอ บูรณาการ

จัดการคน และเปนธรรม  1 สสอ. ตามเกณฑ การประชุม

7.2 จัดทําแผนพัฒนาคน ในการลาอนุมัติลาศึกษาตอทุกวิชาชีพ  13รพ.สต. Service Plan/ นิรันดร คปสอ.

7.3สนับสนุนใหทุกระดับมีการพัฒนาศักยภาพตามสวนขาด Thailand 4.0 /

7.4พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ยุทธศาตรชาติ 20 ป

ความพึงพอใจ/Happinometer ในบุคลากร

3 การเสริมสรางความสุข 8.1 พัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหเปน  1 รพช. ต.ค63.-ก.ย.64  -บุคลากรทํางาน 0 เงินบํารุง รพ.

ของคนในองคกร คนเกง มีความสุข  1 สสอ. อยางมีความสุข และ 0 เงินบํารุง

8.2 พัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม  13รพ.สต. องคกรมีความผาสุก นิรันดร  รพ.สต.

8.3 สรางแรงจูงใจในการทํางาน /จายคาตอบแทน โกวิท บูรณาการ

สิทธิประโยชนและความกาวหนาในอาชีพ การประชุม

8.4 สนับสนุนการพัฒนาองคความรู มุงสูองคกรแหงการเรียนรู ประจําเดือน

8.5เสริมสรางความรูความเขาใจตามหลักจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน/ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ

ในการปองกัน/ปราบปรามการทุจริต

4 การบริหารจัดการ 9.1 บริหารจัดการแผนการเงินการคลัง(Planfin)  1 รพช.1 สสอ. ต.ค63.-ก.ย.64   - การบริหาร 0 บูรณาการ

แผนการเงินการคลัง 9.2 วิเคราะหและวางแผนการใชเงิน 7 รายการ  13รพ.สต. การเงินการคลัง ประยูร การประชุม

 - แผนรายรับ - รายจาย มีประสิทธิภาพ นิรันดร คปสอ.

ที่ งาน กิจกรรม
เปาหมายดําเนินการ

แผนปฏิบัติการงานประจํา คปสอ.โคกสําโรง ปงบประมาณ 2564



กลุมงานบริหารงานทั่วไป

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ
ที่ งาน กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ

แผนปฏิบัติการงานประจํา คปสอ.โคกสําโรง ปงบประมาณ 2564

 - แผนการบริหารยาและเวชภัณฑ   - หนวยงานมีฐานะ

 - แผนบริหารวัสดุอื่นๆ การเงินการคลัง

 - แผนการบริหารเจาหนี้ ที่เหมาะสม

 - แผนการบริหารการลงทุน/คาเสื่อม

 - แผนสนับสนุนเครือขายบริการสุขภาพ

9.3 ติดตามผลการใชงบประมาณรายไตรมาส

9.4 เฝาระวัง กํากับ ติดตาม การเงินการคลัง

 อยางมีประสิทธิภาพ

  -วิเคราะหตนทุนตอหนวยบริการ

 - วิเคราะหสถานการณทางเงิน

 - ควบคุม ติดตาม กํากับ ตามตามแผน

5 การสงเสริม สนับสนุน 10.1 ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ  1 รพช. ต.ค63.-ก.ย.64 หนวนยงาน บูรณาการ

ใหหนวยงานมีการปฏิบัติ ดําเนินงานของหนวยงานดวยเกณฑการประเมิน ITA  1 สสอ.  - ผานเกณฑ PMQA กมลวรรณ การประชุม

ตามหลักธรรมมาภิบาล 10.2 คนหาและเชิดชูกิจกรรมคนดีศรีสาธารณสุข  13รพ.สต.  - ผานเกณฑ สองแสง คปสอ.

10.3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หนวยงานคุณธรรม นิรันดร

10.4 พัฒนาหนวยงานคุณธรรม  - ผานเกณฑ ITA

10.5 สรุปผลและจัดทําแผนในปงบ 2565

6 พัฒนาระบบการควบคุม 11.1 แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและ  1 รพช. ต.ค63.-ก.ย.64 *หนวยงานผาน บูรณาการ

ภายในและการบริหาร บริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงาน  1 สสอ. เกณฑการประเมิน กมลวรรณ การประชุม

ความเสี่ยงในหนวยงาน 11.2 ประเมินผลตามแผน  13รพ.สต. ระบบควบคุมภายใน สองแสง คปสอ.

ใหครอบคลุมทุกภารกิจ 11.3จัดอบรมสรางความเขาใจแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ นิรันดร



กลุมงานบริหารงานทั่วไป

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ
ที่ งาน กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ
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11.4 วิเคราะหความเสี่ยงและวางแผนจัดการ

ความเสี่ยงที่พบ

11.5 สรุปผลและจัดทําแผนในปงบ 2563

7 งานบริหาร 12.1สํารวจครุภัณฑและจัดทําทะเบียนครุภัณฑ 1 สสอ. พ.ย.-63  -รายงานผลตรวจ รัตนาภรณ

  - งานพัสดุ ใหเปนปจจุบัน 13 รพ.สต. สอบพัสดุประจําป โกวิท

12.2 จัดทํารหัสครุภัณฑประจําป 1 สสอ. ต.ค63.-ก.ย.64 รัตนาภรณ

12.3 จัดซื้อ/จัดหา วัสดุตามแผนความตองการ 13 รพ.สต. ต.ค63.-ก.ย.64 โกวิท

ใชจากทุกฝาย

12.4 สํารวจ/จําหนายพัสดุประจําป

  - งานสารบรรณ 12.5 จัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย 1 สสอ. ธ.ค.-63 โกวิท

12.6 จัดทําแฟมประวัติเจาหนาที่ลาศึกษาตอ ฝกอบรม/ 13 รพ.สต พ.ค.-64

ศีกษาดูงาน/วิจัย 1 สสอ. โกวิท



กลุมงานบริหารงานทั่วไป

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ
ที่ งาน กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ
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กลุมงานบริหารงานทั่วไป

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ
ที่ งาน กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ
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กลุมงานบริหารงานทั่วไป

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ
ที่ งาน กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ
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กลุมงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง

1 งานพัฒนายุทธศาสตร 1.1 ทบทวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ คปสอ. 30 คน/ ต.ค.-63  -ไดแผนพัฒนา ประยูร

สาธารณสุข โดยการถอดบทเรียนวิเคราะหปญหา,SWOT รวมถึงสรุปผลการ 13 รพสต. 2 ครั้ง มี.ค.-64 สุขภาพที่เหมาะสม รัตนาภรณ

ดําเนินการในปที่ผานมาแตละยุทธ ก.ย.-64 กับพื้นที่

1.2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

1.3 สรุปการจัดทําแผน ฯ และเผยแพร

1.4 สงเสริมใหหนวยงานระดับตําบลจัดทําแผน

ปฏิบัติการประจําป

2 การนิเทศ ติดตาม และ 2.1 แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามประเมินผล  1 รพช. 10คน/ ก.พ./ส.ค.  -ปญหาสุขภาพใน ประยูร

ประเมินผล การดําเนินงานตามยุทธศาสตร  1 สสอ. 2ครั้ง 2564 พื้นที่ไดรับการ รัตนาภรณ

2.2 นิเทศงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน  13รพ.สต. ติดตามแกไข

3.3 สรุปผลการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอขอมูลรับการ

ตรวจราชการ และสรุปผลงานในรอบ 6,12 เดือน

3 งานขอมูลขาวสารและ 3.1ทบทวนการใชงานระบบdata center/HDC 13 รพสต. 2 ครั้ง ต.ค63.-ก.ย.64  -ขอมูลสุขภาพครบ ประยูร
ระบบสารสนเทศ การดึงขอมูล และสอบถามปญหาในเครือขายสุขภาพ 1 รพ ถวนถูกตอง/ทันเวลา รัตนาภรณ

3.2ปรับปรุงฐานขอมูลตามโครงสรางใหม 13 รพสต. 12 ครั้ง เปนปจจุบันสามารถ

ระบบการ claim การออกใบเสร็จ 1 รพ ใชประโยชนได

3.3 พัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ เชน โปรแกรม 1 สสอ. 1 ครั้ง  -มีโปรแกรมและ

ชวยการเงิน Website 13 รพสต. Website ที่ชวย

3.4 จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรใหเพียงพอในหนวยงาน 14 แหง ในดําเนินงาน งาน IT

4 งานหลักประกันสุขภาพ 4.1 วางแผนและติดตามการใชงบคาเสื่อม 13 รพสต. ต.ค63.-ก.ย.64 ประยูร
4.2 วางแผนและติดตามการใชงบลงทุน 13 รพสต. รัตนาภรณ
4.3 ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพประกันสังคม 13 รพสต.

แผนปฏิบัติการงานประจํา คปสอ.โคกสําโรง ปงบประมาณ 2564

ที่ งาน กิจกรรม
เปาหมายดําเนินการ



ขาราชการ สิทธิวาง

4.4 ใหแนวทางการใชเงินโครงการหลักประกัน 13 รพสต.
สุขภาพระดับทองถิ่น

5 การตอบโตภาวะฉุกเฉิน 5.1 ทบทวนคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการตอบโต อ.โคกสําโรง ต.ค63.-ก.ย.64 รัตนาภรณ

ทางดานสาธารณสุข ภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข EOC (Emergency 

Operation Center)และรับบัญชาการเหตุการณ

 ICS (Incidence - Command System) อ.โคกสําโรง

5.2 เตรียมพรอมตอการโตตอบภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขและการดําเนินงาน 2 ครั้ง ธ.ค63,เม.ย.64  -มีแผนรองรับ

5.3 หนวยบริการ (รพ./สสอ./รพ.ส.ต.) มีการจัดเตรียม ธ.ค63,เม.ย.64 สถานการณฉุกเฉิน

ความพรอมในการรองรับสถานการณฉุกเฉิน 

เชน อุบัติภัยหมู,น้ําทวม,สารเคมีสถานการณ

ที่มีความเสี่ยงเชน จับตัวประกัน,ขูทําราย

5.4 เตรียมความพรอมโดยการซอมแผน เชน อ.โคกสําโรง 1 ครั้ง มี.ค.-64

ซอมแผนรองรับโรคระบาด อุบัติภัย อุบัติเหตุหมู

5.5 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

     - ALS จนท. 1 ครั้ง พค.64

     - BLS จนท. 1 ครั้ง พค.64

     - การชวยเหลือกรณีมีความเสี่ยงตางๆ จนท. 1 ครั้ง พค.64

5.6 การใชเครื่องมือพิเศษ,การเคลื่อนยาย 3 ครั้ง พ.ย 63,

8.7 การดูแลผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินสําคัญ ก.พ.,มิย 64

เชน MI Stroke DM HT Head injury Appendic 

Multiple injury (พยาบาล,เจาหนาที่ รพ.สต.) 1 ครั้ง/ ตค 63,มค 64

5.8ประชุมทบทวนปญหาในการปฏิบัติงานปรับแผนให 3 เดือน เมย,กค 64

มีความครอบคลุมและรวดเร็วตอเนื่อง



5.9 พัฒนาศักยภาพบุคลากร เครือขายในการชวยเหลือ

ผูประสพภัยและการจัดการภาวะฉุกเฉิน (การแจงเหตุ EMS ,

การชวยฟนคืนชีพ ,การปฐมพยาบาล,การปองกันอุบัติเหต)ุ

  - เจาหนาที่รพ.สต.,สสอ.2 คน* 6 แหง 1 ครั้ง พค.64

  - อสม. (หมูบานละ 1 คน *53หมู) 1 ครั้ง

  - อปพร.(10คน* 5 ต.) 1 ครั้ง กพ.64

สนับสนุนรณรงคปองกันอุบัติเหตุใน รร.มัธยมและขยายโอกาส 700 คน มี.ค,เม.ย 64

5.10จัดกิจกรรมรณรงคปองกันอุบัติเหตุอุบัติภัย 2 ครั้ง ธค63,เมย 64

ทางการจราจร,ระบบ EMS,การปฐมพยาบาล

  - รณรงคในชวงกอนเทศกาล 2 ครั้ง ธค 63,

  - จัดบูทการรณรงคปองกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทางการจราจร เมย 64

 - จัดรณรงคในพื้นที่ที่เกิดเหตุบอย/จุดเสี่ยง 2 ครั้ง ธค 63, 

5.11 เตรียมการชวงเทศกาล ปใหม/สงกรานต

 1.จัดเตรียมเวชภัณท /ยาใหหนวยปฐมพยาบาลของอําเภอ อ.โคกสําโรง 2 ครั้ง/ ธค 63,

 2.ระบบตรวจเยี่ยมหนวยรพ.สต.โดยทีม คปสอ. 2 หนวย เมย 64

 3.ระบบประสานงาน/ขอมูลอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน อ.โคกสําโรง 2 ครั้ง/ ธค,มค.,เมย.64

 4.ประชุมทบทวนขอมูลระดับอําเภอและการ อ.โคกสําโรง 4 ครั้ง ตค.63-กย.64

บริหารจัดการเพื่อปรับปรุง อ.โคกสําโรง 30 คน ตค.63-กย.64

5.12 พัฒนา/ขยายเครื่อขายEMS ใหครอบคลุม อ.โคกสําโรง กพ.64

 1.ทบทวนความรูหนวยกูชีพประจําป อําเภอ 1ครั้ง/60คน

6 การพัฒนางานวิจัย 13.1 อบรม ทบทวนใหความรูเรื่องการวิจัย คปสอ. ต.ค63.-ก.ย.64  -จนท.มีความรูเรื่อง ยุวภพ.

นวัตกรรมผลิตภัณฑ 13.2 สรางเครือขายนักวิจัย งานการวิจัย

สุขภาพ และเทคโนโลยี 13.3 ประชุมนําเสนอ แลกเปลี่ยนประเด็นการพัฒนางาน *มีผลงานวิชาการ



ทางการแพทย ประจํา เปนงานวิชาการ 1 เรื่อง/สถานบริการ

13.4 การแลกเปลี่ยน เรียนรู ผลงานดานการวิจัย สสจ. *ผลงานทางวิชาการ

งานดานนวตกรรม ระดับจังหวัด 1 เรื่อง

7 การสนับสนุน สงเสริม 14.1 เสริมพลังจนท.ผูรับผิดชอบงานฯ โดยการ คปสอ. ต.ค63.-ก.ย.64 *จนท.มีความรูใน ยุวภพ

และพัฒนางานดาน ประชุม/อบรม/ใหความรูเรื่องในกฎหมายสาธารณสุข การดําเนินงานดาน

กฎหมายสาธารณสุข ที่เกี่ยวของ กฎหมายสาธารณสุข

ที่เกี่ยวของ 14.2 สงเสริม สนับสนุนสถานประกอบการ *รอยละหนวยงาน/

หนวยงาน สถานศึกษา รานคา ใหปฏิบัติตาม สถานประกอบการ 

กฎหมายสาธารณสุข ปฏิบัติตามกฎหมาย

8 งานสุขภาพภาค 1. ขับเคลื่อนตําบลจัดการคุณภาพชีวิต(เชื่อมโยงกับ ทุกพื้นที่มีประเด็น วิสิทธิ์

ประชาชน ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)) และจัดกิจกรรม

1.1. ประชุมทีมเครือขายชุมชนขับเคลื่อน ทุกพื้นที่ ต.ค.63-ก.ย.64 แกไขปญหาสุขภาพ

ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต ที่เชื่อมโยงกับระบบ

1.2. จัดทําฐานขอมูลสุขภาพบุคคลในพื้นที่ ทุกพื้นที่ ต.ค.63-ก.ย.64 พัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อจัดทําแผนตําบลจัดการคุณภาพชีวิต ระดับอําเภอ(พชอ.)

1.3. จัดกิจกรรมแกไขปญหาและลด ทุกพื้นที่ พ.ค. - ก.ย.64 และรายงานผล

ปจจัยเสี่ยงในการขับเคลื่อนตําบลจัดการคุณภาพชีวิต การจัดกิจกรรม

ในพื้นที่เชื่อมโยงกับระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) ทุกพื้นที่

1.4 รายงานผลการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต ทุกพื้นที่ มิ.ย. - ก.ย.64

2. พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัคร วิสิทธิ์

ประจําหมูบาน (อสม.) /อสค. สาธารณสุขที่เขา

2.1.จัดอบรมหลักสูตรฝกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข ทุกพื้นที่ พ.ย. 63 - อบรมมีความรูทักษะ

ประจําหมูบาน(อสม.) เพื่อทดแทนสวนที่ขาด (อสม.ใหม) 23346 และสามารถดําเนิน

2.2. จัดอมรมพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพ ทุกพื้นที่ เม.ย.64- การตามมาตรฐาน

พ.ค.64 สาธารณสุขไดถูกตอง



2.3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสค. ทุกพื้นที่ เม.ย.64- ครอบครัวไดรับการ

พ.ค.64 ดูแลที่ถูกตองจากอสค.

2. พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข อสม.ผานการประเมิน วิสิทธิ์

ประจําหมูบาน (อสม.) /อสค. ผลการฝกอบรม 

2.4.  พัฒนาศักยภาพ ยกระดับ อสม. ทุกพื้นที่ 144/1ครั้ง ต.ค.63- และยกระดับเปน

 เปน อสม.หมอประจําบาน ก.ย.64 อสม.หมอประจําบาน

3.พัฒนาความเปนเลิศเสริมสรางแรงจูงใจของ วิสิทธิ์

ภาคีเครือขาย อสม.

3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติในเวทีแลกปลี่ยนเรียนรูภาคีเครือขาย ทุกพื้นที่ ก.พ. 64 - เกิดแรงจูงใจในการ

ดีเดน ๑๒ สาขา(อสม.ดีเดน)ในระดับ ตําบล อําเภอ จัดเวที เม.ย. 64 ทํางาน และเปนบุคคล

นําเสนอผลงานมอบใบประกาศสงเขาประกวดในระดับตอไป ตนแบบดานสุขภาพ

3.2. เสริมสรางแรงจูงใจในการเปนบุคคลตนแบบดานสุขภาพ ทุกพื้นที่ 1ครั้ง ก.พ. 64 - กิจกรรม วัน อสม.

ของเครือขายสุขภาพ รณรงคจัดกิจกรรม วัน อสม.แหงชาติ มี.ค. 64 แหงชาติ

4. พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ระบบฐานขอมูล วิสิทธิ์

4.1. พัฒนาปรับปรุง แกไขฐานขอมูล  อสม. Thaiphc.net ทุกพื้นที่ ต.ค.63-ก.ย.64 อสม.มีความถูกตอง

และเปนปจจุบัน

4.2. การเบิกจายคาปวยการ อสม. ต.ค.63-ก.ย.64

การปรับปรุงแกไขขอมูล อสม.ในระบบ

e-Social Welfare

5.สนับสนุน/สงเสริมความเขมแข็งของเครือขาย อสม. ทุกพื้นที่ ต.ค.63- เครือขาย อสม. 

5.1. สื่อสารประชาสัมพันธงานสุขภาพภาคประชาชน ก.ย. 64 มีความเขมแข็ง 

5.2. การสรางขวัญ/กําลังใจ อสม. และความสามัคคี

5.2.1. การรับรองสิทธิ์รักษาพยาบาล/การศึกษา อสม./บุตร กันทุกระดับ 

5.3. การจักการขอรองเรียน

6.สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ทุกพื้นที่ ต.ค.63- เกิดการขับเคลื่อน



สนับสนุน อสม.รวมกิจกรรมตางๆ ก.ย. 64 พลังเครือขาย

9 งานควบคุม 1.โรคที่เกิดจากยุงลาย(ไขเลือดออก/ไขซิกา/ไขปวดขอยุงลาย) วิสิทธิ์

โรคติดตอ 1.1. ทบทวนมาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคที่เกิดจาก ทุกพื้นที่ 1 ครั้ง ต.ค.63- เครือขายดําเนินงาน

ยุงลายในชุมชน(ประชุมเครือขายในตําบล/อําเภอ) พ.ย. 63 ปองกันควบคุมโรคได

สรางมาตรการระบบการควบคุมโรคระดับอําเภอโคกสําโรง ตามแนวทางกําหนด

1.2. จัดกิจกรรมรณรงคอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอมและกําจัด ทุกพื้นที่ 12 ครั้ง/ป ทุกเดือน แหลงเพาะพันธุ

แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายและสํารวจความชุก ลูกน้ํายุงลาย

ของลูกน้ํายุงลาย ในชุมชนถูกกําจัด

1.3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันควบคุมโรคที่เกิดจาก ทุกพื้นที่ 1 ครั้ง ต.ค.63- ภาคีเครือขายในตําบล

 ยุงลายเนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย (อปท.,รร.,รพ.สต., ก.ย.-64 มีการแลกเปลี่ยน

อสม.ฯลฯ) ทีม SAT  JIT อําเภอ/ตําบล แนวคิดใหเกิดความ

หลากหลายในการ

ปองกันควบคุมโรค

1.4. การประเมินไขวเพื่อประเมินผล ทุกพื้นที่ 2 ครั้ง มี.ค.-64 ทุกพื้นที่ไดรับการ

การรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลายในอําเภอ ส.ค.-64 ตรวจสอบโดยการ

ประเมินไขว

1.5. สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณงานประชาสัมพันธ /ไวนิล/แผนพับ ทุกพื้นที่ ต.ค.63- มีวัสดุและอุปกรณ

ใหพรอมใชในการดําเนินงานควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ก.ย.64 พรอมใชงาน

1.6. จัดประชาคมในหมูบานเลือกตําบล พื้นที่ที่มี 1 ครั้ง เมื่อเกิดการ ชุมชนทราบสถาน

ที่มีอัตราปวยโรคไขเลือดออกมากที่สุด ของปที่ผานมา/ การระบาด ระบาด การณโรคและแนว

พื้นที่ที่มีการระบาดเปนพื้นที่สีแดงเกิน 4 สัปดาห  ทางการแกไขในชุมชน

1.7. รณรงคปองกันโรคไขเลือดออกวันAseanDengueDay ทุกพื้นที่ 1 ครั้ง มิ.ย.64 ประชาชนไดรับการ วิสิทธิ์

 ( ๑๕ มิ.ย.) จัดกิจกรรม big cleaning day ในระดับอําเภอ กระตุนเตือนในการ

และระดับตําบล ปองกันโรค



1.8 ติดตาม ควบคุม กํากับการดําเนิน ทุกพื้นที่ 12 ครั้ง ทุกเดือน ทุกพื้นที่ไดรับการ

งานปองกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ประเมินผล ติดตาม

2. โรควัณโรค

2.1 กําหนดแนวทางเรงรัดการคนหาผูปวยวัณโรครายใหม ทุกพื้นที่ 1 ครั้ง ต.ค.-63 กําหนดแนวทาง

แบบผสมผสาน(TB&HIV & คลินิกโรคเรื้อรัง & ผูสูงอายุ) การดําเนินงาน

จัดทําทะเบียนกลุมเฝาระวัง 

2.2. คัดกรองกลุมเสี่ยง เพื่อคนหาผูปวยวัณโรครายใหม ทุกพื้นที่ ต.ค.63- จํานวนกลุมเสี่ยง

ใหไดรับการรักษาโดยเร็ว ธ.ค.-63 ที่เปนเปาหมายไดรับ

การคนหาและรับการ

รักษาวัณโรคเปน

ผูปวยรายใหม

2.3. ประชาสัมพันธ / เพิ่มชองทางการสื่อสารการเขาถึงขอมูล ทุกพื้นที่ มี.ค.-64 ประชาชนไดรับการ

วัณโรคและงานบริการเกี่ยวกับวัณโรค จัดสัปดาหวัณโรคโลก กระตุนเตือนในการ

เขารับบริการและ

การปองกันโรค

การรักษาวัณโรค

2.4. จัดอบรมฟนฟูความรูเกี่ยวกับงาน วัณโรคใหแกจทน. ทุกพื้นที่ 1 ครั้ง ต.ค.63- จทน.สามารถปฏิบัติ วิสิทธิ์

ผูปฏิบัติงาน เครือขาย ก.ย.-64 งานโรควัณโรคได

อยางถูกตอง

2.5. วิเคราะห หาสาเหตุ และปจจัยใน case ที่มีผลการรักษา ทุกพื้นที่ 1 ครั้ง ต.ค.-63 จทน.ทราบสาเหตุ

 ไมสําเร็จ เพื่อดําเนินการแกไขตอไป ธ.ค.-63 ปจจัยในผลการรักษา

ไมสําเร็จนํามา

กําหนดการแกไขได



2.6. จัดทําแผนติดตาม ควบคุม กํากับประเมินผล ทุกพื้นที่ 12 ครั้ง ทุกเดือน ทุกพื้นที่ไดรับการ

 ในพื้นที่อยางตอเนื่อง ประเมินผล ติดตาม

3.โรคมือ เทา ปาก

3.1. พัฒนาระบบมาตรฐานงานควบคุมโรคมือเทาปาก ทุกพื้นที่ ต.ค.63 - มีการเฝาระวัง 

ของ รพ./สสอ./รพ.สต. โดยระดับรพ.สต.จัดทําทะเบียน ธ.ค.63 ปองกัน ควบคุมโรค

เด็ก 0-5ป ทั้งในชุมชนในโรงเรียน และศูนยเด็กเล็ก

3.2. รณรงคใหความรู และแนวทางการปฏิบัติในการเฝาระวัง ทุกพื้นที่ พ.ค.-64 ผูปกครองครู/ผูดู

และควบคุมโรคมือเทาปากใหมีความรูไดอยางถูกตอง -ก.ย.64 แลเด็กมี ความรู/

เทอมละ 1 ครั้ง สามารถเฝาระวัง

คัดกรองโรคมือ เทา

 ปาก ในโรงเรียน 

อยางถูกตอง

3.3. ตั้งเครือขายเฝาระวังคัดกรองโรค HFM ในโรงเรียน ทุกพื้นที่ พ.ค.-64 เครือขายมีการสง วิสิทธิ์

ศูนยเด็กเล็ก และชุมชน ก.ย.-64 รายงานเฝาระวังโรค

แกจทน.

3.4. จัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน / ศูนยเด็กเล็ก/ชุมชน ทุกพื้นที่ เมื่อเกิดการ แหลงเชื้อโรคถูก

ที่พบการระบาดโรคมือเทา ปาก ใหสะอาดถูกสุขลักษณะ ระบาด กําจัดและทําลาย

  เชน การจัดวัน Big cleaning day

3.5. ประชาสัมพันธใหความรู/รับทราบสถานการณของ ทุกพื้นที่ กลุมเปาหมายได

โรค HFMD ทุกชองทาง  เชน แผนพับ ไวนิล สต็กเกอรลางมือ รับรูถึงสถานการณ

และการปฏิบัติตัว

3.6. ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานแกไขไดทันตอเหตุการณ ทุกพื้นที่ 12 ครั้ง ทุกเดือน พื้นที่ไดรับการประ

เมินผล ติดตาม



4. โรคอุจจาระรวง

4.1. ใหสุขศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ ทุกพื้นที่ เม.ย.-64 กลุมเปาหมายไดรับ

โดยเนนผูดูแล เด็ก 0-5 ปในงานANC งาน EPI ผูสูงอายุ ก.ย.-64 ความรูและมี

และผูประกอบอาหาร พฤติกรรมการบริโภค

ที่ถูกสุขลักษณะ

4.2. คัดกรองและตรวจสุขภาพ(โดยเนนการตรวจหาเชื้อ) 
พื้นที่ที่มี

ชวงที่มีการ
รอยละของสถานที่

ใน

ผูประกอบอาหาร/ผูจําอาหาร ในสถานศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ การระบาด ระบาด การตรวจคัดกรอง

พบอุบัติการโรคอยางตอเนื่อง

4.3. ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคอุจจาระรวง/ ทุกพื้นที่ ชวงที่มีการ ทุกพื้นที่ไดรับการ

ติดตามสถานการณตอเนี่อง ระบาด ประเมินผล ติดตาม

5.โรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา วิสิทธิ์

5.1. จัดประชุมวิชาการ/ทบทวนความรูและแนวทางการปฏิบัติ ทุกพื้นที่ 1ครั้ง ธ.ค. 63- จนท.สามารถ

โรคอุบัติใหมอุบัติ ซ้ําแกเจาหนาที่ ใหสามารถปฏิบัติงานได ม.ค.-64 สอบสวนปองกัน

อยางถูกตองและปลอดภัย ควบคุมโรคอุบัติใหม

อุบัติซ้ําไดถูกตอง

5.2. จัดหาวัสดุ อุปกรณตาง ๆที่จําเปนในการดําเนินงาน ทุกพื้นที่ ต.ค.63- ทีมผูปฏิบัติงานมี

สอบสวนปองกันควบคุมโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา หรือกรณีตอบโต ก.ย.-64 วัสดุ อุปกรณตาง ๆ

ภัยภิบัติทางดานสาธารณสุขอื่น ๆ ที่จําเปน รวมคาตอบแทน ที่จําเปนในการ

จทน.ผูปฏิบัติงาน ดําเนินงาน

5.3. กําหนดรูปแบบ ควบคุมการแพรระบาดโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา ทุกพื้นที่ ธ.ค. 63- มีรูปแบบแผน

 ใหชัดเจนและสามารถนํามาปฏิบัติงานไดจริง ม.ค.-64 ปฏิบัติการเตรียม



ความพรอม ในการ

ควบคุมโรคอุบัติใหม ฯ

5.4. ประสานความรวมมือเครือขาย ทุกพื้นที่ จํานวนภาคีเครือขาย

ที่เขารวม

5.5. การซอมแผนตอบโตัภัยภิบัติทางดานสาธารณสุข 1 พื้นที่ 1ครั้ง ม.ค. 64 - ภาคีเครือขายเขารวม

 เชน การซอมแผนเตรียมรับการระบาดของโรคไขหวัดใหญ, พ.ค. 64 - ซอมแผนตอบโต

อุทกภัย ไขหวัดนก ฯลฯ ภัยพิบัติทางสาธารณสุข

5.6 สรุป/ถอดบทเรียน หลังการดําเนินงานสอบสวน ปองกัน 1 พื้นที่ 1ครั้ง ม.ค. 64 - จนท./เครือขายสามารถ 

ควบคุมโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ําเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติตอไป พ.ค.-64 สอบสวนปองกัน

ควบคุมโรคอุบัติใหม

อุบัติซ้ําไดถูกตอง

6. งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค วิสิทธิ์

6.1. การประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีน รพ.สต. ทุกพื้นที่ ม.ค. 64 - ระบบการจัดการ

มี.ค.-64 วัคซีนเปนไปตาม

มาตรฐานกําหนด

6.2.การสุมประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีน รพ.สต. 3 พื้นที่ ม.ค. 64 - ระบบการจัดการ

การสุมประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการลูกโซความเย็นของ รพ.สต. มี.ค.-64 วัคซีนเปนไปตาม

มาตรฐานกําหนด

6.3. การเรงรัดความครอบคลุมในการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ทุกพื้นที่ ทุกเดือน ความครอบคลุมการ

ดวยวัคซีน สรางเสริมภูมิคุมกันโรค

6.4. จัดทําแผนติดตาม ควบคุม กํากับ ทุกพื้นที่ 12 ครั้ง ทุกเดือน พื้นที่ไดรับการประ

ประเมินผลในพื้นที่อยางตอเนื่อง เมินผล ติดตาม

10 ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 1 จัดตั้ง/ประชุมคณะกรรมการดําเนินศูนยปฏิบัติการตอบโต ทุกพื้นที่ ต.ค. 63 - คําสั่ง EOC ระดับ วิสิทธิ์



ดานการแพทยและ ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ระดับอําเภอ /ตําบล พ.ย.-63 อําเภอ/ตําบล

สาธารณสุข 2.การจัดทําแผนเผชิญเหตุ/แผนเตรียมความพรอมที่เตรียมไว ทุกพื้นที่ 1 ครั้ง ก.พ. 64 -

เพื่อตอบสนอง ตออสถานการณฉุกเฉินที่ครอบคลุมทุกโรค มิ.ย.-64

และภัยสุขภาพ

3.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร/เครือขายตามระบบ ทุกพื้นที่ 1 ครั้ง ก.พ. 64 - เครือขายที่ไดรับการ

บัญชาการเหตุการณ เชน ทีม SAT,JIT มิ.ย.-63 เสริมสรางศักยภาพ

โดยการมีสวนรวมภาคีเครือขายในตําบล ในการจัดการระบบ

เฝาระวัง ภาวะฉุกเฉิน

และภัยสุขภาพ

4. ติดตาม ควบคุมกํากับและประเมิน ทุกพื้นที่ 12 ครั้ง ทุกเดือน พื้นที่ไดรับการประ

ผลการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินและ เมินผล ติดตาม

ภัยสุขภาพ ระดับอําเภอ

11 งานระบาดวิทยา 1. วิเคราะหสถานการณโรคติดตอในระดับอําเภอยอนหลัง ทุกพื้นที่ 12 ครั้ง ทุกเดือน ทราบสถานการณ

เพื่อประเมินและคาดการณการเกิดโรคติดตอในพื้นที่ การระบาดที่ผานมา

 เพื่อวางแผนเฝาระวัง ปองกันการเกิดโรคติดตอ เพื่อวางแผนปองกัน

การเกิดโรคระบาด

ไดอยางถูกตองเปนไปตาม

มาตรฐาน

2. จัดทําระบบขอมูลการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพทั้ง ทุกพื้นที่ ต.ค63.-ก.ย.64 แผนปองกัน

(โรคติดตอ/โรคไมติดตอปจจัยเสี่ยง) ในระดับตําบลและอําเภอ การระบาด

3. ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช และระบบสารสนเทศ ทุกพื้นที่ ต.ค63.-ก.ย.64 เพิ่มศักยภาพในการจัด

ดานระบาดวิทยา เพื่อใหใชงานโปรแกรมทางดานระบาดวิทยาได การระบบเฝาระวัง



ใหเปนไปตามมาตรฐาน

4. พัฒนาความรูและทักษะเครือขาย ดานการเฝาระวังทาง ทุกพื้นที่ 1 ครั้ง ม.ค. 64 - จนท.มีความเขาใจ

ระบาดวิทยา,ขาวกรอง , การแจงขาวและประสบการณ เม.ย.-64 และชงานระบบ

ภาคสนาม เฝาระวังไดอยาง

ถูกตอง

5. การติดตาม กํากับ  ผลการดําเนินงานของ  รพ.สต.ตามกิจกรร ทุกพื้นที่ 12 ครั้ง ทุกเดือน พื้นที่ไดรับการประ

/แผนงาน/โครงการ/แผนรณรงค ที่หนวยงานกําหนด เมินผล ติดตาม

- ความครบถวนของผูปวยที่รายงานดวยโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง

- ความทันเวลาของการรายงานโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง

- การจัดทําสถานการณโรคติดตอที่สําคัญและเผยแพรอยางตอเนื่อง

- ความครบถวนของการสอบสวนเฉพาะราย

- ความทันเวลาของการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย

12 งานคุมครองผูบริโภคฯ กิจกรรมหลักที่ 1. กํากับดูแลเฝาระวัง

และเภสัชสาธารณสุข ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

1. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ประชาชนคุมครองปองกัน

1.1 ใหคําแนะนําสถานประกอบการผลิต ม.2ต.โคก 1 ราย ต.ค63.-ก.ย.64 ตนเองไดจากการบริโภพรประเสริฐ ศ

    ผลิตภัณฑสุขภาพ รายใหม สําโรง ผลิตภัณฑสุขภาพ สองแสง  จันค

1.1.1 สํารวจ ผูประกอบการมีความรู

1.1.2 ตรวจใหคําแนะนํา สามารถปรับปรุงสถานที่

1.1.3 จัดทําเอกสารแนะนํา ผลิตใหผานมาตรฐาน

1.2 ตรวจสอบ เฝาระวังสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ ม.3,9หวย ก.พ.,มิ.ย.64 ยื่นขออนุญาตฯ ผาน

    สุขภาพ รายเกา โปง,ม.7โคก

1.2.1 สํารวจ/รับขอมูลจาก สสจ.ฯ,อย. สําโรง,



1.2.2 ตรวจใหคําแนะนํา / เก็บตัวอยางสง ตรวจ สสจ.ฯ,อย., 6 ตัวอยาง ส.ค.-64 ผลตรวจวิเคราะหตัวอพรประเสริฐ ศ

   ศูนยวิทยฯสระบุรี ผานมาตรฐาน สองแสง  จันค

1.2.3 จัดทําเอกสารแนะนํา

1.3 ตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพในทองตลาดให ทุกตําบล 2 ครั้ง มี.ค.,ก.ค.64 ผลิตภัณฑสุขภาพในทพรประเสริฐ ศ

    เปนไปตามมาตรฐาน ตลาดถูกตองรอยละ 9สองแสง  จันค

1.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ใหความรู/ทําความเขาใจแก ทุกตําบล 1 ครั้ง ม.ค.-64 สสอ.,รพ.สต.

     จนท.และ อสคบ.

1.3.2 จัดทําเอกสารความรูและแบบสํารวจดําเนินการ ทุกตําบล 1 ครั้ง ม.ค.-64 พรประเสริฐ ศ

    520 ราน

1.3.3 จัดหา/ซื้อชุดทดสอบผลิตภัณฑสุขภาพใหกับรพ.สต. รพ.สต. 1 ครั้ง ม.ค.-64 รพ.

   และสสอ.ชุดทดสอบอาหาร,เครื่องสําอางและยาแผนโบราณ สสอ.รพ.

1.3.4 สํารวจ ตรวจ ใหคําแนะนํา โดยจนท.ระดับตําบล, ทุกตําบล 2 ครั้ง ต.ค63.-ก.ย.64  การเก็บ/ขนสงถูกตอง

    อําเภอในรานคารานชํา รวมทั้งเฝาระวังการโฆษณา ก.ค.-64  ไมพบสิ่งไมพึงประสงค

 ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตอง  ในนมโรงเรียน/ศพด.

1.3.5 รวบรวม สรุปผลการสํารวจ ตรวจใหคําแนะนํา และ ทุกตําบล ทุกเดือน ต.ค63.-ก.ย.64 รอยละ100ของหนวย

    ดําเนินการควบคุม(วากลาวตักเตือนยึดอายัดตามแตกรณี) บริการ/รพ.สต.

1.4 รวมคณะกรรมการนมโรงเรียนและ ทุกร.ร./ ร.ร./ศพด. ต.ค63.-ก.ย.64 บริหารเวชภัณฑมีประพรประเสริฐ ศ

    ออกตรวจรวม รวมทั้งกรณีรองเรียน(ถามี) ศพด. ละ 1 ครั้ง สิทธิภาพไมมียาหมดอายุ

    ประชาชนไดรับบริการ

1.5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเวชภัณฑ ต.ค63.-ก.ย.64 ดวยยาและเวชภัณฑทรีพ.

    คุณภาพ สสอ.

1.5.1 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รพ.สต.ทุกแหง 13 แหง

1.5.1.1 ประชุม จนท.ผูรับผิดชอบงานแหงละ 1 คน รพ.สต.ทุกแหง 1 ครั้ง ธ.ค.-63 งานเภสัช รพ.



1.5.1.2 นิเทศ ติดตาม ทุก รพ.สต. สสอ.

     - ในสถานบริการ 2 ครั้ง ม.ีค.,ก.ค.64

     - จากรายงาน 12 ครั้ง ต.ค63.-ก.ย.64

1.5.2 รานขายยา (รวมรานขายอาหารสัตว) ต.โคกสําโรง 2 ครั้ง ต.ค63.-ก.ย.64 ไมมียาหมดอายุ / ตองหาม

    ,หวยโปง 16 ราน

    - พนักงานเจาหนาที่ ตรวจ ติดตาม ควบคุม กํากับ ก.พ.,ม.ิย.64

      รานขายยา/อาหารสัตว

2. คุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ

2.1 คนหา และจัดทําทะเบียนสถานบริ การสุขภาพในเขต ทั้งอําเภอ 2 ครั้ง เม.ย.,ส.ค.64 รอยละ100ของสถาน

   อําเภอโคกสําโรง ประกอบการพยาบาล 

2.2 ตรวจ/เฝาระวังสถานประกอบการ พยาบาล / สถาน ทั้งอําเภอ 2 ครั้ง เม.ย.,ส.ค.64 ไดรับการตออายุใบ

   บริการสุขภาพ ตามบทบาทหนาที่ อนุญาตและไดมาตร

   ฐานตามกฎหมาย

2.3 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการสถานพยาบาล/บริการสุขภาพ  - ประชาชนไดรับ สสอ.

    - ประชาสัมพันธ แจงขอมูลขาวสารระเบียบปฏิบัติ บริการ

       กฎหมายแกผูประกอบการ จนท.รูบทบาทหนาที่

3. พัฒนาระบบงานคุมครองผูบริโภคฯ ทั้งอําเภอ 15คน/1ครั้ง ต.ค63.-ก.ย.64 เปนลายลักษณอักษร

3.1 จัดทําคําสั่งผูรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคฯทั้งอําเภอ ผูรับงาน เพิ่มศักยภาพ จนท.

3.2 ประชุม อบรม พัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานคุมครอง แหงละ 1 รอยละ 100 ของเรื่อง

    ผูบริโภคฯ คน รองเรียน(ถามี)จัดการได

4. สนับสนุนใหมีการเฝาระวังและรับเรื่อง รองเรียนผูบริโภค ธ.ค.-63 เหมาะสม สสอ.

ประชาชนไดรับการคุมรพ.



  ครองตามสิทธิ์

    - ติดปายรับเรื่องรองเรียนดานผลิตภัณฑสุขภาพ ทุก รพ.สต. 1 ครั้ง ต.ค63.-ก.ย.64

5. เผยแพรความรู /ใชกฎหมาย และอื่นๆ

    - อบรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง

    - จัดทําเอกสาร / คุมือแนะนําตามสถานการณ 1 ครั้ง

    - สงเปรียบเทียบปรับกรณีดําเนินการตามกฎหมายกับผูกระทําผิด ตามแตกรณี

กิจกรรมหลักที่ 2 สงเสริมและพัฒนาคุณ  - ผูผลิต /กลุมผูผลิต พรประเสริฐ 

ภาพผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชนตามแนว  ยื่นขออนุญาตและ สองแสง  

เศรษฐกิจพอเพียง (OTOP) ป 2563  ขอรับรองมาตรฐาน

1. คนหา จัดทําทะเบียนผูผลิต / กลุมผลิตและจําหนาย ต.ค63.-ก.ย.64  รอยละ 50

   ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน (OTOP) ประจําป 2563  ประชาชนไดบริโภค

   (รายใหม รายเกา ผลิต ตอเนื่อง) ผลิตภัณฑ OTOP ที่

    มีคุณภาพมาตรฐาน

2. ประสานพหุภาคีเครือขายองคกรทองถิ่นประชุม / อบรม เพื่อ

    - พัฒนาความรูกลุม/ผูผลิต

    - ผลักดัน สงเสริม การพัฒนาสถานที่ผลิต

    - ผลักดัน สงเสริม การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ ใหไดมาตรฐาน

    - ผลักดัน สงเสริม การพัฒนาฉลากผลิตภัณฑที่ถูกตอง

3. ตรวจ ติดตาม ประเมิน สถานที่ กลุม / ม.3หวยโปง, แหงละ2-4 ธ.ค.63

    ผูผลิต ฯ เพื่อขอ เลขสารบบ (อย.) ม.10รักไทย, ครั้ง มี.ค.,มิ.ย.,

ม.9โคกสําโรง,

เขตเทศบาล,

ต.สะแกราบ,



ต.หนองแขม,

ต.เพนียด

4. เปนเครือขายผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน, ม.9 ต.โคก ต.ค63.-ก.ย.64

    ศูนยเรียนรูชุมชนตนแบบ สําโรง

 - หมูฝอย

  สมุนไพร

กิจกรรมหลักที่ 3 อย.นอย และพัฒนา  - มีโรงเรียน อย.นอยพรประเสริฐ ศ

ศักยภาพผูบริโภค    ในโรงเรียนมัธยมฯ สองแสง  จันค

1. อย.นอย นร.ป.4,5,6 มิ.ย.-64    มัธยมฯ ขยายโอกาส

1.1 สงเสริมการจัดตั้งกลุม อย.นอยใน ร.ร.ละ5คน    รอยละ 75

    โรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ๆละ1ครั้ง  - บุคคลากรในโรงเรียน

    ขยายโอกาส    คุมครองตนเองจาก

1.1.1 คัดเลือกโรงเรียน / กลุมนักเรียน    การบริโภคผลิตภัณฑ

    เพื่อเขาประชุม / อบรม    สุขภาพได

1.1.2 ติดตาม ประเมินกิจกรรม อย.นอย ม.ิย.-ก.ค.64

    ในโรงเรียน(จากผลงาน)

1.1.3 เสนอประกวด ร.ร.อย.นอยระดับ ก.ค.-64

    จังหวัดประจําป

1.2 สนับสนุนกิจกรรม อย.นอย ร.ร. มัธยมศึกษาและขยายโอกาส 2 ร.รมัธยม

    - ใหการสนับสนุน และติดตามการดํา เนินงาน อย.นอย 10 ร.ร. พ.ค.,ก.ย.,

     ระดับมัธยมศึกษา    ทุกโรงเรียนอยางตอเนื่อง ขยายโอกาสพ.ย.,มี.ค.

2. พัฒนาเครือขายประชาสัมพันธงานคุม พรประเสริฐ ศ

    ครองผูบริโภคดานสาธารณสุข สองแสง  จันค



2.1 จัดหา / ใหความรูผูดําเนินงานหอ ทั้งอําเภอฯ 137 หมูฯ, ต.ค63.-ก.ย.64

    กระจายขาวฯ / วิทยุชุมชน / เสียง 2 สถานีวิทยุ

    ตามสาย เดือนละ 1 ครั้ง ,1 เสียงตาม

สาย

2.2 แจกจายเอกสารแผนความรู สื่อตางๆ ต.ค63.-ก.ย.64

    เพื่อประชาสัมพันธ

2.3 รณรงคความรูงานคุมครองผูบริโภค

    โภคประจําป 2563

กิจกรรมหลักที่ 4. อาหารปลอดภัย

1. พัฒนาสถานที่ผลิตอาหารตามหลัก หมู3 ต.หวย  - รอยละ100 สถานปพรประเสริฐ ศ

   เกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) โปง,หมู1,13    กอบการที่ยื่นขออนสองแสง  จันค

ต.วังเพลิง,    ไดรับการตรวจประเมิน

หมู7,9 ต.  - ผานมาตรฐานรอยละ75

โคกสําโรง,

หมู1 ต.

เพนียด,ซอย

เทศบาล3

1.1 ตรวจประเมิน แนะนําผูประกอบการ 2ครั้ง/แหง มี.ค.,ก.ค.64

    ตามหลักเกณฑขอกฎหมาย (7 แหง)

1.2 ดําเนินการตามกฎหมาย กรณีมีการ

    ฝาฝนกฎหมาย ผิดซ้ํา



2. ดําเนินการอาหารสดปลอดสารปน

    เปอน

2.1 จัดหา / ซื้อ ชุดตรวจหาสารปนเปอน 14 หนวย ม.ค.-64 สองแสง  จันค

    ในอาหาร ให รพ.สต. บริการ พรประเสริฐ ศ

    บอแรกซ สารฟอกขาว สารกันรา

    ฟอรมาลิน ยาฆาแมลง จุลินทรีย

2.2 ตรวจสอบเฝาระวังอาหารสด รวมกับ ทั้งอําเภอ รานใหม 3 ต.ค63.-ก.ย.64 พรประเสริฐ ศ

    รพ.,รพ.สต.ตามพื้นที่ ตลอดจนแหลง ครั้ง,ราน สองแสง  จันค

    ผลิตอาหาร รวมโครงการอาหารโรง เกา 1 ครั้ง, มะเหมี่ยว

    พยาบาลปลอดภัย โรงครัวรพ.

6 ครั้ง

2.3 พัฒนาศักยภาพศูนยตรวจสอบ 17 แหง 1 ครั้ง ต.ค63.-ก.ย.64 พรประเสริฐ ศ

    ความปลอดภัยดานอาหารระดับ ทุกตําบล, สองแสง  จันค

    ตําบล / อําเภอ เทศบาล, วันทนีย

รพ.

2.4 มอบปายอาหารปลอดภัยแกแผง / ทุกตําบล, 1 ครั้ง

    ราน ที่ไมพบสารปนเปอนในอาหาร เทศบาล,

    ที่จําหนาย ติดตอกัน 3 ครั้ง และตอ

    อายุปายทองแกราน/แผงที่เคยไดรับ

    ปายทองแลว



3. สนับสนุนการผลิตพืชอาหารปลอด

    จากสารพิษ

3.1 ตรวจหายาฆาแมลงในพืชอาหาร หมู4หนอง 6ครั้ง ทุก2 ต.ค63.-ก.ย.64 พรประเสริฐ ศ

    จากแหลงปลูก / แนะนํา แขม,ม.10 เดือน สองแสง  จันค

เพนียด

3.2 ประชาสัมพันธอันตรายของยาฆา ทั้งอําเภอ ต.ค63.-ก.ย.64 พรประเสริฐ ศ

    แมลงในพืชผัก แกประชาชนทั่วไป สองแสง  จันค

4. รณรงคอาหารปลอดภัยในเทศกาล

4.1 จัดนิทรรศการ เผยแพรความรู ศาลเจา 1ครั้ง ธ.ค.-63

    อาหารปลอดภัยตามงานเชนกินเจ

4.1.1 จัดปายประชาสัมพันธ ความรู

    สารปนเปอนในอาหาร ฯลฯ

4.1.2 สาธิตการตรวจหาสารปนเปอน

    ในตัวอยางอาหาร

4.1.3 ประสานขอ จนท.รถหนวยตรวจ

    สอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดาน

    อาหาร (MU) จาก สสจ.สระบุรี(ถามี)

4.2 ประเมินความรูผูเขารวมชม

    รวมกิจกรรม

5. สงเสริมผลักดัน อบต.อาหารปลอดภัย



5.1 นําเสนอกิจกรรมอาหารปลอดภัย ตําบลที่สน 1 ครั้ง ต.ค63.-ก.ย.64 พรประเสริฐ ศ

    ในระดับตําบล แก จนท.สาธารณสุข ใจ สองแสง  จันค

    และองคกรทองถิ่นระดับตําบล (จัด

    ประชุม / เชิญชวน)

5.2 สนับสนุนตําบลที่ดําเนินการอาหาร ทั้งอําเภอฯ 1 ครั้ง ต.ค63.-ก.ย.64 พรประเสริฐ ศ

    ปลอดภัย ตามกิจกรรม แนน

    - ออกขอบังคับตําบล

    - ตรวจสอบสารปนเปอน

    - ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร พ.ค.-64

6. พัฒนาเครือขายอาหารปลอดภัย  - เครือขายอาหารปลอด

    อําเภอโคกสําโรง    ภัยไดรับฟนฟูความรู

   อยางนอย 1 ครั้ง/ป

 - เครือขายอาหารปลอด

   ภัยแนะนําความรูแก

   ประชาชนทั่วไปได /

   แจงขาวไดรวดเร็ว

6.1 นิเทศ ติดตาม / ประชุม / อบรม ทั้งอําเภอฯ 1 ครั้ง ต.ค63.-ก.ย.64

    ทบทวนความรูอาหารปลอดภัยใน 144 คน

    โอกาสตางๆ (หรือมาก



กวา)

6.2 ตรวจอาหารสด / สุขาภิบาลอาหาร ทั้งอําเภอฯ 1 ครั้ง เม.ย.-64 เกิดการเฝาระวังในหมสูสอ.,รพ.,

    รานและแผงลอยจําหนายอาหาร โดย ชุมชนเองได รพ.สต.

    อสม.

6.3 กิจกรรม รางวัลตําบลอาหารปลอด ทั้งอําเภอฯ 1 ตําบล พ.ค.-64 ตําบลเกิดความภูมิใจตสสอ.,รพ.

    ภัยดีเดน(ถามี) กิจกรรมที่ทํา

13 งานอนามัยสิ่งแวดลอม 1. รพ.สต.ลดโลกรอน GREEN&CLEAN ทุกตําบล รพ.สต. ต.ค63.-ก.ย.64  รพ.สต.ไดรับการรับรรพ.สต.ทุกแห

 - พัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานอนามัย ทุกแหง รพ.สต.ลดโลกรอนทุกแหง

สิ่งแวดลอมในรพ.สต. โรงเรียน

 - สงเสริมการจัดกิจกรรมรณรงคลดโลกรอน

 - การจัดการมูลฝอยติดเชื้อใหไดมาตรฐาน

 - รพ.สต.ปลอดโฟม

 - สวมสะอาด ไดมาตรฐาน ไรกลิ่นไมพึงประสงค

 - ประเมิน/รับรอง รพ.สต.ลดโลกรอน

2. หมูบานสะอาด ปลอดภัย อนามัยดี ทุกตําบล 1หมูบาน/ ต.ค63.-ก.ย.64 หมูบานไดรับการรับร รพ.สต.ทุกแห

ชีวีสมบูรณ รพ.สต มาตรฐาน เปนตนแบบ

  - รณรงคพัฒนาหมูบานปลอดขยะ ในการพัฒนา อัตราการ

ปลอดยุงลาย ลดโรคราย คลายโลกรอน เจ็บปวยดวยปจจัย

  - คดเลือกหมูบานเขารวมโครงการ ทางสิ่งแวดลอมลดลง

  - จัดเวทีประชาคม/สรางขอตกลงรวม

เพื่อพัฒนาหมูบาน

  - ประเมินรับรอง/ประกวดหมูบาน/มอบ



รางวัล

3. สวมสะอาด ไดมาตรฐาน ทุกตําบล สวมสาธารณะไดรับ

  -สํารวจ/แนะนํา/ปรับปรุง สวมสาธารณะ การรับรองไมนอยกวา

ทุกsetting ในพื้นที่รับผิดชอบใหไดมาตรฐาน รอยละ 80

  -มอบปายรับรองมาตรฐาน

4.ประกวดสุดยอดสวมแหงป โรงเรียน

  - ประชาสัมพันธรับสมัคร

  - ชี้แจงเกณฑ/ตรวจแนะนํา

  - ประกวดฯ

  - มอบรางวัล

14 งานอาชีวอนามัย 1.คลีนิคเกษตรกร ทุกตําบล 14-ม.ค. ต.ค63.-ก.ย.64 เกษตรกรไดรับการดูแรพ.สต.ทุกแห

 -คัดกรอง/ประเมินความเสี่ยงเกษตรกร และไดรับการแกไขปญหา

 -ตรวจเลือดเกษตรกร ตวามเสี่ยงจากการใช

 -ใหความรูเกษตรกร สารกําจัดศัตรูพืช

 -ติดตามกลุมที่มีผลเลือดเสี่ยงและปลอดภัย

 - ดําเนิการตามมาตรฐานคลีนิคเกษตรกร

 -ประเมินตนเองตามมาตรฐาน

 -ประเมินรับรองโดยสสอ./สสจ.

2.สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย วังเพลิง สถานประกอบการได สสอ.

กายใจเปนสุข วังขอนขวาง รับรองมาตรฐานฯ รพ.สต.วังเพลิ

 -รับสมัครสถานประกอบการเขารวมฯ รพ.สต.วังขอน

 - ชี้แจงเกณฑประเมิน

 - พัฒนาตามเกณฑฯ



 - ประเมินตนเอง

 - ประเมินรับรอง

15 คุมครองผูบริโภค 1.พัฒนา สปก.ดานผลิตภัณฑสุขภาพ ทุกตําบล ทุกแหง ต.ค63.-ก.ย.64 รอยละของผลิตภัณฑ สสอ.

และบริการสุขภาพไดมาตรฐาน สุขภาพและบริการสุขรพ.สต.ทุกแห

 - สํารวจขึ้นทะเบียน ไดรับการตรวจสอบมาตรฐาน

 - ตรวจแนะนําฯ

 - ตรวจสอบตามกฎหมาย

 - สรุปผลการประเมิน

2. พัฒนาศักยภาพผูบริโภคในการเลือกซื้อ ทุกตําบล รอยละของประชาชน สสอ.

 / ใชผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ ที่ไดรับความรูฯมามารรพ.สต.ทุกแห

อยางถูกตองเหมาะสม เลือกซื้อ/ใชผลิตภัณฑ 

บริการสุขภาพไดอยางถูกตอง

3.พัฒนารานชําใหผานมาตรฐาน รอยละรานชําผานเกณมาตรฐาน



งบประมาณ แหลง รหัส

(บาท) งบประมาณ งบประมาณ

บูรณาการการประช  0

คปสอ.

คาอาหาร QOF

10*120*2ครั้ง(240 0

คาอาหาร QOF

20*120*2ครั้ง(48 0

คาดูแลระบบ QOF
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สสส.



















 ศรีพรหม

  คง



 

  คง
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 ศรีพรหม
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 ศรีพรหม

  คง



-                

-                

-                

 ศรีพรหม

  คง

 -คาน้ํามันเชื้อเพลิง

ใชรวมกับกิจกรรม

หลักที่ 1

-                



 - คาจัดซื้อชุด

   ทดสอบหา

   สารปนเปอน

   ในอาหาร

-                

 - ใชงบประมาณ

รวมกับกิจกรรม

หลักที่ 1

-                

-                

  คง

-                



-                

960.00           

  คง

-                

  คง

-                

-                

-                

 - คาจางทําเอก

สารความรู/ประ

เมิน

-                



-                

  คง

 ศรีพรหม

1,200.00         

-                



-                

ง บูรณาการงาน

ศูนยเด็กเล็ก

รร.สงเสริม

ง



ง

ง

นขวาง



ง

ง



ตค 63 พย 63 ธค 63 มค 64 กพ 64 มีค 64 เมย 64 พค 64 มิย 64 กค 64 สค 64 กย 64

1 งานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

2 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

3 งานขอมูลขาวสารและระบบสารสนเทศ

4 งานหลักประกันสุขภาพ

5 การตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข

6 พัฒนาระบบการวางแผนกําลังคน

7 พัฒนาระบบบริหารจัดการคน

8 การเสริมสรางความสุขของคนในองคกร

9 การบริหารจัดการแผนการเงินการคลัง

10 การสงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานมีการปฏิบัติตาม

หลักธรรมมาภิบาล

11 พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยงในหนวยงานใหครอบคลุมทุกภารกิจ

12 งานบริหาร -งานพัสดุ -สารบัญ

13 การพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพ 

และเทคโนโลยีทางการแพทย

14 การสนับสนุน สงเสริม และพัฒนางานดาน

กฎหมายสาธารณสุข ที่เกี่ยวของ

0

ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)  ตามแผนปฏิบัติการงานประจํา

คปสอ.โคกสําโรง  ปงบประมาณ 2564

ที่ กิจกรรม
ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช 

งบประมาณ แหลงที่มา

รวมงบประมาณ



    

   

ผูรับผิดชอบ
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