
ล ำดับท่ี 1

ยุทธศำสตร์ท่ี 1

เป้ำประสงค์ ผู้รับบริการมีความเช่ือม่ันไว้วางใจบริการ

กลยุทธ/กลวิธี พัฒนาระบบบริการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน

โครงกำร โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเร้ือรัง อ าเภอควนเนียง ปี 2565

วัตถุประสงค์โครงกำร 1.เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมการให้บริการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนDM/HT

2.เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ตัวช้ีวัดโครงกำร 1.ผู้ป่วย DM/HT ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนมากกว่า ร้อยละ 90

2.ผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแล/ส่งต่อมากกว่าร้อยละ 80

หลักกำรและเหตุผล โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข หากไม่ได้รับการรักษาท่ีเหมาะสมจะท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ 

การดูแลและคัดกรองในระยะเร่ิมแรกสามารถลดภาวะแทรกซ้อนลดความรุนแรงในภายหลังและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้
กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

1.ลงพ้ืนท่ีรพ.สต.เพ่ือนิเทศติดตามงาน
และคัดกรองภาวะแทรกซ้อน lab, ตา ,
เท้า,ฟัน

ผู้ป่วย DM 
HT จ านวน 
1,359 ราย

ธ.ค.64-
ม.ค.65

 

ค่าเบ้ียเล้ียงทีสหวิชาชีพ 
(8 คน x 100 บาท x 7 
วัน)

5,600
เงินบ ารุง รพ.

ควนเนียง
ผลงานข้อมูลการ คัดกรอง
จาก HDC

ผู้ป่วย DM,HT
ได้รับการคัด
กรองมากกว่า
ร้อยละ90

ทีม NCD

2.ทีมสหวิชาชีพลงนิเทศติดตาม
ความก้าวหน้าและให้ค าแนะน าเร่ือง
การดูแลและตรวจผู้รับบริการท่ีรพ.สต.

ธ.ค.64-
ม.ค.65

 

ค่าเบ้ียเล้ียงทีสหวิชาชีพ 
(4 คน x 100 บาท x 7 
แห่ง) 2,800

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

8,400

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์   งำนพัฒนำ   งำนประจ ำ

การพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ

กิจกรรมหลัก รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน ผู้รับผิดชอบ

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

ไตรมำส



ยุทธศำสตร์ท่ี 1

เป้ำประสงค์ : เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือในสถานบริการสาธารณสุขเครือข่ายอ าเภอควนเนียง

กลยุทธ/กลวิธี : พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ

โครงกำร พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือในสถานบริการ

วัตถุประสงค์โครงกำร : 1.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ

2.เพ่ือให้บุคลากรมีความตระหนักในการป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายเช้ือโดยใช้หลัก Standard precaution

ตัวช้ีวัดโครงกำร : 1.บุคลากรมีความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือในสถานบริการ

2.ไม่พบการติดเช้ือของบุคลากร ผู้ป่วยท่ีรับบริการในโรงพยาบาล และในชุมชน

หลักกำรและเหตุผล ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว เกิดโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า เช่น โรค COVID 19 ท่ีท าให้ประชาชนเสียชีวิตท่ัวโลกมากมาย

ท าให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากข้ึน ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลนานข้ึน บุคลากรสุขภาพจ าเป็นต้องใช้ความรู้ การปฏิบัติ           

ท่ีถูกต้องในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือในสถานพยาบาล และในชุมชน

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

1.จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้แก่ บุคลากร ม.ค. 65  ค่าอาหารว่าง 7,200 เงินบ ารุง Pre-Post test 1.บุคลากรปลอด กรรมการ IC

บุคลากรด้ารการป้องกันและ สาธารณสุข (180 คน x 20 บาท รพ.ควนเนียง ภัยจากการปฏิบัติ

ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ จ านวน 180 คน x 2 ม้ือ) งาน

1.1 เช้ือด้ือยา โรคอุบัติใหม่ 2.ลดอุบัติการณ์

อุบัติซ้ า (COVID๑๙ ) ค่าอาหารกลางวัน 10,800 การติดเช้ือ

1.2 การป้องกันแบบมาตรฐาน (180 คน x 60 บาท

(Standard precaution) x 2 ม้ือ)

1.3 การท าความสะอาดมือ

1.4 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ค่าวิทยากร 4,800

1.5 การป้องกันเม่ือเกิดอุบัติเหตุ (600 บาท x 4 ช่ัวโมง

1.6 การคัดแยกขยะ x 2 วัน)

1.7 การป้องกันอันตรายจากรังสี

กิจกรรมหลัก
ไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน ผู้รับผิดชอบ

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์

ล ำดับท่ี 2

การพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ

  งำนประจ ำ  งำนพัฒนำ



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

1.2 การฝึกปฏิบัติฐานต่างๆจ านวน ค่าเอกสาร 3,600

4 ฐาน (180 ชุด x 20 บาท)

2. ประชุมคณะกรรมการ IC ICWN ทุกหน่วยงาน ธ.ค.64    

คณะกรรมการ IC มี.ค.65

ทุกคน มิ.ย.65

ก.ย.65

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้
26,400

ไตรมำส
รำยละเอียดงบประมำณ

แหล่ง
งบประมำณ

วิธีกำรประเมินผล
(input process output)

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลัก

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

ผลงำน



ล ำดับท่ี 3

ยุทธศำสตร์ท่ี 1
เป้ำประสงค์ 
กลยุทธ/กลวิธี 

                    
                     

โครงกำร
วัตถุประสงค์

2. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้เก่ียวกับการช่วยเหลือหญิงต้ังครรภ์ มารดาคลอด หลังคลอดในภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดโครงกำร                                                                                                                  1. ร้อยละ 100 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และสามารดด าเนินกิจกรรมงานอนามัยแม่และเด็กได้อย่างมีคุณภาพ
                        2. ร้อยละ 90 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และภาคีเครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็กในพ้ืนท่ีมีความรู้ด้านการช่วยเหลือหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ร้อยละ 90 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เก่ียวกับการดูแลมารดาเพ่ือป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด และการปฏิบัติการกู้ชีพทารกแรกเกิด

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์   งำนพัฒนำ   งำนประจ ำ
การพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กให้มีคุณภาพ  

พัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กเครือข่ายบริการงานอนามัยแม่และเด็ก อ.ควนเนียง จ.สงขลา ปี 2565

1.การพัฒนาคุณภาพงานบริการอนามัยแม่และเด็กเชิงคุณภาพตามกรอบแนวคิดมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 
2.การสนับการมีส่วนร่วมของหน่วยบริการและภาคีเครือข่ายในชุมชน 
3.การควบคุมก ากับและนิเทศติดตาม 

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้และสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานอนามัยและเด็กอย่างมีคุณภาพ

3. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้เก่ียวกับการดูแลมารดาเพ่ือป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด และการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
4. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ มารดาคลอด หลังคลอด และเด็ก 0-5 ปี คลอดปลอดภัยและมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
5. เพ่ือให้ผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพงานอนามัยและเด็กผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์
6. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับการดูแลในระยะต้ังครรภ์ได้อย่างมีคุณภาพ
7. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะครรภ์เส่ียงได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ

5.อัตราหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ มากกว่าร้อยละ 75
6.หญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ตามนัดครบ ๕ คร้ัง ตามเกณฑ์คุณภาพ มากกว่าร้อยละ 75
7.อัตราหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะซีดในระยะใกล้คลอด น้อยกว่าร้อยละ ๑o 
8.อัตราทารกแรกคลอดน้ าหนักน้อยกว่า ๒,๕oo กรัม น้อยกว่าร้อยละ ๗
9.อัตราทารกกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือน มากกว่าร้อยละ 50

8. เพ่ือให้การด าเนินงานผ่านการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 

10.อัตราเด็ก o-๖o เดือน มีพัฒนาการสมวัย มากกว่าร้อยละ ๘๕                                                                         
11.เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อและกระตุ้นพัฒนาการต่อเน่ือง ร้อยละ ๑oo

12.มารดาและทารกได้รับการเย่ียมหลังคลอด ๓ คร้ัง ตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8o

13.รพ./รพ.สต.ผ่านมาตรฐาน ANC คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o 

4.สัดส่วนมารดาตายไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ



ตัวช้ีวัดโครงกำร                                                                                                                  

         

                                  

         

หลักกำรและเหตุผล งานอนามัยแม่และเด็กเป็นบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีส าคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากร ซ่ึงเร่ิมต้ังแต่การดูแลหญิงต้ังครรภ์ขณะต้ังครรภ์
การดูแลมารดาคลอดและทารกหลังคลอด รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ท้ังน้ีเพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ ทารกหลังคลอด และเด็ก 0-5 ปี มีการคลอดอย่างปลอดภัย
สุขภาพท่ีดีสมบูรณ์แข็งแรง
กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)
1.พัฒนาคุณภาพการบริการงานอนามัย -คณะกรรม ต.ค.64 ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการ
แม่และเด็ก การ MCH ถึง ก.ย.65 MCH Board

-ประชุมคณะกรรมการ MCH Board -รพ.สต.     -รายงานการประชุม -ระบบการท างาน

ทุก 3 เดือน 6 แห่ง เป็นทีม

-นิเทศ สนับสนุน และติดตามการด า -PCU   -ประเมินหน้างานโดยใช้แบบ -หญิงต้ังครรภ์ได้

เนินงานคุณภาพหน้างานในคลินิกฝาก 1 แห่ง ประเมินคลินิกฝากครรภ์ รับการดูแลตาม

ครรภ์ มาตรฐาน

-รองรับการประเมินมาตรฐานงาน   -ประเมินหน้างานโดยใช้แบบ -หญิงต้ังครรภ์ได้

อนามัยแม่และเด็ก ประเมินคลินิกฝากครรภ์ รับการดูแลตาม

มาตรฐาน

2.พัฒนาระบบการดูแลบริการการดูแล ต.ค.64 ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการ

ครรภ์เส่ียง ถึง ก.ย.65 MCH Board

-ประชาสัมพันธ์การฝากท้องเร็ว -หญิงครรภ์     -ผลการฝากครรภ์ -หญิงต้ังครรภ์ได้

-ให้บริการฝากครรภ์คุณภาพ เส่ียง     -การประเมินหน้างาน รับการดูแลตาม

-จัดท าข้อมูลครรภ์เส่ียงและระบบราย -สถานบริการ     -รายงานครรภ์เส่ียง มาตรฐาน

งาน ระบบส่ือสารข้อมูล 8 แห่ง -ไม่พบมารดาตาย

-จัดบริการการดูแลครรภ์เส่ียง     -รายงานบัญชีครรภ์เส่ียง ใน Case High

ประจ าเดือน Risk

14.อัตราการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑o

15.หน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ดูแลหญิงต้ังครรภ์ได้อย่างมีคุณภาพ มากกว่าร้อยละ ๘o     

กิจกรรมหลัก
ไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน

16.ร้อยละเด็กอายุ ๙,๑๘,๓o,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ             มากกว่าร้อยละ ๙๕

17.เด็ก 0-๕ ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ ๕๗
18.เครือข่ายบริการอ าเภอควนเนียงผ่านการประเมินมาตรฐานงานแม่และเด็ก ร้อยละ 95

ผู้รับผิดชอบ



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)
-ซ้อมแผนฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ -จนท.ผู้ปฏิบัติ ก.พ.65  -ค่าอาหารว่าง 2,000 เงินบ ารุง -แบบประเมินความรู้ -หญิงต้ังครรภ์ท่ีมี -อรวรรณ

งาน จ านวน (20 บาท x 2 ม้ือ รพ.ควนเนียง -ประเมินจากการปฏิบัติการ ภาวะเส่ียงได้รับ -ปณิญชญาณ์

50 คน x 50 คน) ซ้อมแผน การติดตามทุกราย -ด ารงศรี

-ค่าอาหารกลางวัน 3,000 -ไม่พบมารดาตาย -PCT

(60 บาท x 1 ม้ือ ใน Case High

x 50 คน) Risk

-ค่าวิทยากร 2,400 -ผู้เข้าอบรม

(600 บาท x 4 ชม. สามารถดูแลหญิง

x 1 คน) ต้ังครรภ์ในภาวะ

-ค่าไวนิล 600 ฉุกเฉินได้

3.ประชุมรับการประเมินมาตรฐานงาน -จนท.ผู้ปฏิบัติ เม.ย.65  -ค่าอาหารว่าง 4,000 -ผลการประเมินของคณะ -ผ่านการประเมิน คณะกรรมการ

อนามัยแม่และเด็ก งานและภาคี (20 บาท x 2 ม้ือ กรรมการ มาตรฐานงาน MCH Board

เครือข่าย x 100 คน) อนามัยแม่และเด็ก

100 คน -ค่าอาหารกลางวัน 6,000

(60 บาท x 1 ม้ือ

x 100 คน)

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

18,000

กิจกรรมหลัก
ไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน ผู้รับผิดชอบ

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน



ยุทธศำสตร์ท่ี 1

เป้ำประสงค์ Healthy city (ชุมชนมีสุขภาพท่ีดี)

กลยุทธ/กลวิธี พัฒนาระบบงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกให้มีคุณภาพ

โครงกำร โครงการพัฒนากัญชาส าหรับการใช้ทางการแพทย์และการแพทย์แผนไทย อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงกำร) 

หลักกำรและเหตุผล งานแพทย์ผนไทยฯร่วมกับงานเภสัชกรรมชุมชน และองค์กรแพทย์ เล็งเห็นถึงความส าคัญของกัญชาท่ีจะส่งผลต่อผู้มารับบริการ 

ท้ังยังพบว่าผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าท่ียังมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าวไม่ครอบคลุม รวมถึงการติดตามผลการรักษากัญชาทางการแพทย์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

1.การประชุมให้ความรู้ บุคลากร ม.ค.65    -ค่าอาหารว่าง 1,200 เงินบ ารุง ทดสอบความรู้ก่อนหลัง เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ กิตติมา

กัญชาทางการแพทย์ สาธารณสุข ถึง ก.ย.65 (20 บาท x 30 คน รพ.ควนเนียง เร่ืองการใช้กัญชา

จ านวน 2 รุ่น x 1 ม้ือ x 2 วัน) ทางการแพทย์

รุ่นละ 30 คน -ค่าวิทยากร 4,800

(600 บาท x 4 ชม.

x 2 วัน x 1 คน)

2.อบรมให้ความรู้กัญชา ภาคีเครือข่าย เม.ย.65   -ค่าอาหารว่าง 2,400 ทดสอบความรู้ก่อนหลัง ภาคีเครือข่ายมี กิตติมา

ทางการแพทย์ ในชุมชน จ านวน 4 รุ่น ถึง ส.ค.65 (20 บาท x 30 คน ความรู้ความเข้าใจ

รุ่นละ 30 คน x 1 ม้ือ x 4 วัน) เร่ืองกัญชาการ

แพทย์และสามารถ

ให้ค าแนะน าได้

วิธีกำรประเมินผล
(input process output)

ผลงำน ผู้รับผิดชอบ

การพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ

1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ของประชาชน ในอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

2.เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ความเข้าใจการใช้กัญชาทางการแพทย์

3.เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ในชุมชน

1.ผู้ป่วยเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ และได้รับยากัญชาทางการแพทย์ ร้อยละ 80
2.บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ความเข้าใจการใช้กัญชาทางการแพทย์ ร้อยละ 80

3.ภาคีเครือข่ายของอ าเภอควนเนียง มีความรู้เร่ืองคลินิกกัญชาแบบผสมผสาน และความรู้การด าเนินอนุญาตผลิต(ปลูก)กัญชา ร้อยละ 80 

  งำนพัฒนำ   งำนประจ ำ

กิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์

ล ำดับท่ี 4



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

3.ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ ม.ค.65    ค่าอาหารว่าง 1,600 เงินบ ารุง ติดตามผลการด าเนินงาน มีการประชุม กิตติมา

กัญชาทางการแพทย์ กัญชาทางการ ถึง ก.ย.65 (20 บาท x 20 คน รพ.ควนเนียง ติดตามความก้าว

ของโรงพยาบาลควนเนียง แพทย์ 20 คน x 1 ม้ือ x 4 วัน) หน้าของการด า

เนินงานตามระยะ

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

10,000รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

กิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน ผู้รับผิดชอบ



ยุทธศำสตร์ท่ี 1

เป้ำประสงค์ ประชาชนมีความสามารถในการจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพท่ีดี (Health literacy )

กลยุทธ/กลวิธี 

โครงกำร ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์มณีเวช อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์มณีเวช

2.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ศาสตร์มณีเวช

ตัวช้ีวัดโครงกำร 1.กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ศาสตร์มณีเวช ร้อยละ 80

หลักกำรและเหตุผล จากโครงสร้างทางอายุของประชากรไทย พบว่าผู้สูงอายุมีจ านวนและสัดส่วนเพ่ิมข้ึนและเม่ือย่างเข้าวัยสูงอายุ ก็จะมีปัญาหาสุขภาพต่างๆตามมามากมาย

เช่น ปวดหลัง ปวดเอว ไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง และโรคกระเพาะ มณีเวชเป็นหน่ึงในวิชาการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย คิดค้นข้ึนโดยอาจารย์ประสิทธ์ิ มณีจิระปราการ 

เน้นการปรับโครงสร้างร่างกายให้อยู่ในสมดุล เพ่ือใช้ในการบ าบัดรักษาต้ังแต่อาการเจ็บปวดกล้ามเน้ือจนถึงโรคต่างๆ ท่ีมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย
กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

อบรมให้ความรู้และสาธิต ผู้สูงอายุในเขต มี.ค.65   -ค่าอาหารว่าง 400 เงินบ ารุง 1. แบบสอบถาม ผู้เข้าอบรมมีความรู้ น.ส.สากินะ

กายบริหารด้วยศาสตร์มณีเวช ต าบลรัตภูมิ -เม.ย.65 (20 บาท x 20 คน รพ.ควนเนียง วัดความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจในการ บิลอาหวา

อ.ควนเนียง x ม้ือ) ก่อนและหลัง ใช้ศาสตร์มณีเวช   

20 คน -ค่าวิทยากร 1,800 เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80

(3 ชม. x 600 บาท)

-ค่าวัสดุ 600

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

2,800

ผลงำน ผู้รับผิดชอบ

การพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ

พัฒนาระบบการปรับเปล่ียนสุขภาพด้วยตนเอง

กิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)

ล ำดับท่ี 5

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์   งำนพัฒนำ   งำนประจ ำ

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน



ยุทธศำสตร์ท่ี 1

เป้ำประสงค์ ประชาชนอ าเภอควนเนียงมีสุขภาพช่องปากท่ีดีข้ึน

ชุมชนเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูล ส่งเสริมทันตสุขภาพ

กลยุทธ/กลวิธี ส่งเสริมทันตสุขภาพในทุกกลุ่มวัย

สนับสนุนให้มีความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดูแลทันตสุขภาพ

โครงกำร ส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากอ าเภอควนเนียง ปี 2565

วัตถุประสงค์โครงกำร 1. เพ่ือให้กลุ่มหญิงมีครรภ์สามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเองในระยะต้ังครรภ์และลูกหลังคลอดได้

2. เพ่ือให้กลุ่มเด็กวัยก่อนเรียน (๐-๕ ปี) สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองเบ้ืองต้นได้ ภายใต้ความเอาใจใส่ดูแลของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก

3. เพ่ือให้ครูเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ด้านทันตสุขภาพ สามารถน าความรู้ไปดูแลเด็กเล็กในโรงเรียน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสุขภาพช่องปากท่ีดีข้ึน

4. เพ่ือสร้างพ้ืนฐานให้เด็กวัยเรียน (6-12 ปี) สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้

5. เพ่ือให้ครูประจ าช้ันและครูอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษามีความรู้ด้านทันตสุขภาพ สามารถน าความรู้ไปดูแลเด็กนักเรียนประถมศึกษา

ในโรงเรียนให้มีสุขภาพช่องปากท่ีดีข้ึน

6. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประจ า สสอ. และรพ.สต.มีความรู้ด้านทันตสุขภาพ  สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง

และสามารถแนะน าประชาชนท่ัวไปได้

7. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง และได้รับบริการทางทันตกรรมตามความจ าเป็น

8. เพ่ือให้กลุ่มผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนได้

9. เพ่ือให้ผ่านมาตรฐานระบบความปลอดภัยทางทันตกรรม ตามแนวทางปฏิบัติ Dental Safety Goal & Guidelines 2015 

ตัวช้ีวัดโครงกำร 1. ร้อยละ 75 ของหญิงต้ังครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษา

2. ร้อยละ 75 ของหญิงต้ังครรภ์ได้รับการขูดหินน้ าลายและการฝึกแปรงฟัน 

3. ร้อยละ 70 ของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

4. ร้อยละ 70 ของผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี ในคลินิกเด็กดีได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ

5. ร้อยละ 60 ของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะท่ี

6. ร้อยละ 50 ของเด็กอายุ 3-5 ปีได้รับการตรวจช่องปาก

7. ร้อยละ 10 ของเด็ก 3-5 ปี ได้รับการอุดฟันด้วยวิธี SMART

8. ร้อยละ 50 ของเด็ก 6-12 ปีได้รับการตรวจช่องปาก

การพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ

ล ำดับท่ี 6

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์   งำนพัฒนำ   งำนประจ ำ



ตัวช้ีวัดโครงกำร 9. ร้อยละ 35 ของเด็กอายุ 6 ปีได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันแท้

10. ร้อยละ 50 ของเด็ก 6-12 ปีได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันแท้ซ่ี 6 หรือ 7

11. ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free)

12. ร้อยละ 60 ของเด็กอายุ 12 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

13. ร้อยละ 70 ของเด็กประถมศึกษาปีท่ี 6 แปรงฟันแบบ 2-2-2

14. ร้อยละ 60 ของเด็กอายุ 6-12 ปีได้รับบริการทันตกรรม

15. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยเบาหวานได้การตรวจสุขภาพช่องปาก

16. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยเบาหวานได้บริการทางทันตกรรม

17. ร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

18.  ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียมพระราชทานตามเป้าหมาย

19. ร้อยละ 60 ของหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการ 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม

20. ร้อยละ 35 ของประชากรเข้าถึงบริการทันตกรรมทุกสิทธ์ิ

หลักกำรและเหตุผล ปัญหาทันตสาธารณสุขท่ีส าคัญ คือ โรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ โดยโรคฟันผุเป็นปัญหาท่ีเกิดได้ในทุกกลุ่มอายุ จากการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากของ

ประชาชนอ าเภอควนเนียง ปี 2564  พบว่ามีปัญหาสุขภาพช่องปากจ านวนมากในทุกกลุ่มวัย จึงจ าเป็นต้องใช้ท้ังการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู เพ่ือแก้ไขปัญหา

สุขภาพช่องปาก ดังน้ัน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอควนเนียง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากอ าเภอควนเนียง ปี 2565 ข้ึน 

เพ่ือให้มีความร่วมมือระหว่างทันตบุคลากร และผู้เก่ียวข้องในการท างานทันตสาธารณสุขให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และให้มีการสร้างเสริมป้องกันรักษาไปพร้อมกัน

อันจะช่วยลดปัญหาโรคในช่องปาก และส่งเสริมการมีฟันไว้ใช้งานได้ตลอดชีวิตต่อไป

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

กิจกรรมแม่ลูกฟันดี

1.หญิงมีครรภ์ตรวจสุขภาพ หญิงมีครรภ์ พ.ย.64     1.ค่าแผ่นพับ 1,500 เงินบ ารุง ผลงานข้อมูลจาก 1.หญิงต้ังครรภ์ได้ ยูลีธี

ช่องปาก/ควบคุมแผ่นคราบ 150 คน ถึง ก.ย.65 (150 ชุด x 10 บาท) รพ.ควนเนียง HDC ตรวจฟันและรับ
จุลินทรีย์ด้วยการย้อมสีฟัน/ 2. ชุดสาธิตการแปรงฟัน 9,000 การรักษาร้อยละ 75

ฝึกการแปรงฟันอย่างถูกวิธี (150 ชุด x 60 บาท) 2.หญิงต้ังครรภ์
และให้ทันตสุขศึกษา 3. กระเป๋าผ้า 3,750 ได้รับการขูดหิน
ณ สถานบริการท่ีรับผิดชอบ   (25 บาท x 150 ใบ) น้ าลายและฝึก

2.หญิงมีครรภ์ท่ีมีปัญหาทันต- 4.ค่าวัสดุ 1,000 แปรงฟัน 

สุขภาพจ าเป็นต้องได้รับการ ร้อยละ 75

วิธีกำรประเมินผล
(input process output)

ผลงำน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ าลาย 5.แผ่นพับมารดาหลัง 1,500 เงินบ ารุง การสอบถามและสังเกต หญิงหลังคลอดมี

จะได้รับบริการโดยทันตบุคลากร คลอด รพ.ควนเนียง ความรู้ในการดูแล

ตามความเหมาะสมท่ีโรงพยาบาล (150 ชุด x 10 บาท) ช่องปากของลูก

หรือสถานีอนามัยท่ีมีทันตาภิบาล

ไปหมุนเวียน

3.ได้รับส่ิงสนับสนุน ได้แก่ 
แผ่นพับให้ความรู้, กระเป๋าผ้า

แม่ลูกฟันดี, อุปกรณ์ท าความ
สะอาดช่องปาก (แปรงสีฟัน 

ยาสีฟัน ไหมขัดฟันและกระเป๋า

แม่ลูกฟันดี) 

4.ให้ค าแนะน าหญิงหลังคลอด

และผู้ดูแลเด็กท่ีบ้านในการ

ดูแลสุขภาพช่องปากลูกเด็ก

แรกเกิดท่ีห้องหลังคลอด

5.สาธิตการท าความสะอาด

ช่องปากเด็กแรกเกิด

กิจกรรมในคลินิกเด็กดี WCC คุณภำพ

1. ตรวจฟันให้ทันตสุขศึกษา เด็กปฐมวัย พ.ย.64     1.ค่าแผ่นพับ 6,000 เงินบ ารุง 1.ผลงานข้อมูลจาก ผู้ปกครองมีความ พิสา

แก่ผู้ปกครองท่ีพาเด็กมารับวัคซีน จ านวน 600 ถึง ก.ย.65 (600 ชุด x 10 บาท) รพ.ควนเนียง HDC รู้ในการท าความ

และสนับสนุนให้มีการแปรงฟัน คน ใน ศพด. 2.ชุดสาธิตแปรงฟัน 6,000 2.จากการสอบถามและ สะอาดช่องปาก

ก่อนนอน และโรงเรียน (600 ชุด x 10 บาท) ปฏิบัติ เด็ก

2. ฝึกทักษะการแปรงฟันพร้อม ประถมศึกษา 3.ค่าอุปกรณ์ฝึกทักษะ 1,500

แจกแปรงสีฟันอันแรกของ การแปรงฟัน

หนูแก่เด็กอายุ 0-2 ปี  4.ค่าอุปกรณ์การประกวด 4,200

หนูน้อยฟันสวย

วิธีกำรประเมินผล
(input process output)

ผลงำน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

3. เคลือบฟลูออไรด์เฉพาะท่ีในเด็ก

4. ให้บริการทันตกรรมในรายท่ีจ าเป็น

กิจกรรมหนูน้อยฟันดีท่ีศูนย์เด็ก

1.ตรวจฟันแก่เด็กในศพด.ร่วมกับ เด็กปฐมวัยใน พ.ย.64     1.ค่าเบ้ียเล้ียง จนท. 3,000 งบเงินบ ารุง ผลงานข้อมูลจาก HDC เด็กในศพด. ยูลีธี

ศพด.ในการพัฒนาระบบ ศพด. 11 ศูนย์ ถึง ก.ย.65 (100 บาท x 3 คน รพ.ควนเนียง ได้รับการ
2.ด าเนินงานทันตสุขภาพ เช่น x 5 วัน x 2 คร้ัง) ตรวจฟันและรักษา

การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ท่ีจ าเป็น

การจัดโภชนาการ การจัดส่ือ

การเรียนการสอนด้านทันตสุขภาพ

3.ให้การรักษาในรายท่ีจ าเป็น 

โดยการอุดฟันด้วย SMART

Technique

4.นิเทศติดตามงาน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร

แก่ครูผู้ดูแลเด็กและครูประถมศึกษำ ครูผู้ดูแลเด็ก พ.ย.64     1. ค่าอาหารกลางวัน 3,360 เงินบ ารุง 1.จากแบบสอบถาม 1.ครูผู้ดูแลเด็กใน สุไรยา

เน้นให้มีกำรแปรงฟันหลังอำหำร ใน ศพด. ถึง ก.ย.65 (56 คน x 50 บาท รพ.ควนเนียง 2.การประเมินการจัด ศพด.และครู

กลำงวันอย่ำงมีประสิทธิภำพ และครูอนุบาล x 1 ม้ือ) กิจกรรมในโรงเรียน อนุบาล,ครูอนามัย

1.จัดอบรมให้ความรู้ทันตสุขภาพ ครูอนามัย 2. ค่าอาหารว่าง 1,120 โรงเรียนมีความรู้

และฝึกทักษะการตรวจฟันแก่ครูประถม ร.ร.ประถม (56 คน x 20 บาท และทักษะการ

ทุกโรงเรียน การดูแลก ากับกิจกรรม 56 คน x 1 ม้ือ) แปรงฟัน 

การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 3. ค่าเอกสาร 560 2.เด็กนักเรียน

และสอน/ฝึกแปรงฟันถูกวิธีด้วยวิธี (56 ชุด x 10 บาท) แปรงฟันหลัง

ขยับปัด 4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,160 อาหารกลางวัน

2.ท าแบบทดสอบความรู้ 5.ชุดสาธิตแปรงฟัน

3.สนับสนุนส่ือการให้ทันตสุขศึกษา (56 ชุด x 55 บาท) 3,080

4.ช้ีแจงและให้การสนับสนุนในการจัด

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

กิจกรรมพัฒนำศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่

1.กิจกรรมฟันสวยในโรงเรียนอนุบาล เด็กอนุบาล พ.ย.64     ไม่มีค่าใช้จ่าย ผลงานข้อมูลจาก เด็กได้รับการตรวจ สุไรยา

เคลือบฟลูออไรด์เฉพาะท่ีในเด็ก ใน ร.ร.ประถม ถึง ก.ย.65 HDC ฟันและเคลือบ

22 แห่ง ฟลูออไรด์

กิจกรรมย้ิมสดใสเด็กไทยฟันดี
ในโรงเรียนประถมศึกษำ

1.บริการตรวจฟันและส ารวจสภาวะ เด็กวัยเรียน พ.ย.64     ค่าเบ้ียเล้ียง จนท. 8,800 ผลงานข้อมูลจาก เด็กอายุ 6-12 ปี สุไรยา

ช่องปากประจ าปีแก่เด็ก ร.ร.ประถม ร.ร.ประถม ถึง ก.ย.65 (100 บาท x 4 คน HDC ได้รับการตรวจฟัน

(survey) 22 แห่ง x 11 วัน x 2 คร้ัง) เคลือบฟลูออไรด์

2.บริการเคลือบฟลูออไรด์ ในเด็กอายุ เคลือบหลุมร่องฟัน

4-12 ปี

3.บริการเคลือบหลุมร่องฟันแท้ซ่ี 6

หรือ 7 ในเด็กอายุ  6-12 ปี 

4.นิเทศติดตามงาน

กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภำพแก่

จนท.และจนท.สำธำรณสุขในอ ำเภอ
1.ตรวจสุขภาพช่องปากแก่บุคลากร บุคลากรเครือ พ.ย.64     ไม่มีค่าใช้จ่าย จากผลการตรวจสุขภาพ จนท.มีสุขภาพช่อง พิสา

ปีละ 1 คร้ัง ข่าย คปสอ. ถึง ก.ย.65 ช่องปากประจ าปี จนท. ปากท่ีดีและได้รับ

2.จนท.ท่ีมีปัญหาสุขภาพช่องปากได้รับ ควนเนียง รพ.ควนเนียง บริการท่ีจ าเป็น

บริการทันตกรรมตามความเหมาะสม ตามสภาพปัญหา

กิจกรรมรณรงค์ 21 ตุลำ 

1. ให้บริการทันตกรรม ตรวจฟัน ประชาชน ต.ค.65     1.ส่ือประชาสัมพันธ์ 1,000 เงินบ ารุง 1.ข้อมูลจาก ประชาชนได้รับ พิสา

ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ท่ัวไป 2.ส่ือทันตสุขศึกษา 2,000 รพ.ควนเนียง HOSxP รพ.ควนเนียง การตรวจฟันและ

2. จัดบอร์ดนิทรรศการ ให้ความรู้ 3.วัสดุอุปกรณ์ 2,000 2.รายงานการบริการผู้ป่วย การรักษาทาง

ตอบปัญหาเร่ืองการดูแลสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมท่ีจ าเป็น

แหล่ง
งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภำพใน

ชมรมผู้สูงอำยุ

1.ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานและ ผู้สูงอายุ พ.ย.64     1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1000 เงินบ ารุง จากแบบสอบถาม มีกิจกรรมส่งเสริม พิสา

ประสานงานกับบุคลากรสาธารณสุข 250 คน ถึง ก.ย.65 2.ค่าชุดสาธิตแปรงฟัน 6250 รพ.ควนเนียง สุขภาพช่องปากใน

เพ่ือแจ้งแผนปฏิบัติงาน (205 ชุด x 25 บาท) ชมรมผู้สูงอายุ

ร่วมกับสถานีอนามัยท่ีรับผิดชอบ 3.ค่าอาหารว่าง 400

ชมรมผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาระบบด าเนิน (20 คน x 20 บาท 

งานทันตสุขภาพ x 1 ม้ือ)

2. กิจกรรมการตรวจสุขภาพช่องปาก 

และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ

ช่องปากของผู้สูงอายุ นัดรักษา
ทันตกรรมท่ีเหมาะสม

3.ประเมินคุณภาพบริการและความ

พึงพอใจผู้สูงอายุท่ีรับบริการใส่ฟันเทียม

กิจกรรมส่งเสริมและป้องกันโรค
ช่องปำกในผู้ป่วยเบำหวำน

1. จัดแผนร่วมกับทีมเพ่ือตรวจช่องปาก ผู้ป่วยเบาหวาน พ.ย.64     ไม่มีค่าใช้จ่าย จากรายงานการ ผู้ป่วยเบาหวานได้ ยูลีธี

ให้ผู้ป่วยเบาหวานท่ีคลินิกเบาหวาน ถึง ก.ย.65 บริการผู้ป่วย รับการตรวจ

2. ให้บริการตรวจฟันและให้ความรู้ สุขภาพช่องปาก

การดูแลสุขภาพช่องปากรายบุคคล

3. นัดรักษาผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีปัญหา
สุขภาพช่องปากมารับบริการ

ทันตกรรม

ผลงำน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

กิจกรรมคลินิกทันตกรรมคุณภำพ

1.พัฒนาระบบความปลอดภัยทาง ทีมประเมิน พ.ย.64     1.ค่าอาหารว่าง 400 เงินบ ารุง ผ่านการประเมินโดย ได้รับการรับรอง พิสา

ทันตกรรม ตามแนวทางปฏิบัติ และผู้เข้ารับ ถึง ก.ย.65 (10 คน x 20 บาท รพ.ควนเนียง ทันตแพทยสภา คลินิกทันตกรรม

Dental Safety Goal & Guidelines การประเมิน x 2 ม้ือ) คุณภาพ

2015 2.ค่าอาหารกลางวัน 600

2.รับการประเมินระบบความปลอดภัย (10 คน x 60 บาท

ทางทันตกรรมจากทันตแพทยสภา x 1 ม้ือ)

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

69,180รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน



ล ำดับท่ี 7

ยุทธศำสตร์ท่ี 1

เป้ำประสงค์ 1.หน่วยงานสาธารณสุขมีระบบเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพและการจัดการโรคท่ีมีมาตรฐาน

               2.ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุขภาพ

กลยุทธ์/กลวิธี 1.การพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

โครงกำร พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ปี 2565

วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงกำร) 1. ทีม SRRT มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ 80

2. งาน SRRT มีความพร้อมในการสนับสนุนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ วัสดุภัณฑ์ และบุคลากรท่ีจ าเป็นท่ีพร้อมในการควบคุมยุงพาหะน าโรคให้ได้ภายใน 24 ช่ัวโมง

3. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี  

4. ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (HI,CI) ของหมู่บ้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการ ปลอดลูกน้ ายุงลาย 

5. ทีม SRRT อบรมอาสาป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับต าบล มีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างน้อย 1 แห่ง 
กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพทีม 
SRRT
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีม
 SRRT อ าเภอ

ทีม SRRT 
ระดับอ าเภอ
จ านวน 30 
คน

ธ.ค.64  1.ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับทีม SRRT (30 คน
 x 60 บาท 1 ม้ือ)

1,800 เงินบ ารุงรพ.
ควนเนียง

รายงานประชุมฯ ทีมงานมีความรู้
และเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ี

คณะท างาน

2.ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ส าหรับทีม 
SRRT (30 คน x20 บาท
 2 ม้ือ)

1,200

4. เพ่ือสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายอาสา ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

แหล่ง
งบประมำณ

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์   งำนพัฒนำ   งำนประจ ำ

การพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) ระดับอ าเภอและต าบล

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ วัสดุภัณฑ์ และบุคลากรท่ีจ าเป็นท่ีพร้อมในการควบคุมยุงพาหะน าโรค

3. เพ่ือลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 

กิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน ผู้รับผิดชอบ



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)
1.2 ทีม SRRT อ าเภอ เฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรค และปฏิบัติการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน/ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน

ทีม SRRT 
ระดับอ าเภอ
จ านวน 30 
คน

ส.ค.65  1.ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับทีม SRRT (30 คน
 x 60 บาท x 1 ม้ือ)

1,800 เงินบ ารุงรพ.
ควนเนียง

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ทีมมีความพร้อม
ในการจัดการตาม
แผนฯ

คณะท างาน

2.ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ส าหรับทีม 
SRRT (30 คน x20 บาท 
x 2 ม้ือ)

1,200

1.3.ทีม SRRT มีเวชภัณฑ์/อุปกรณ์
ป้องกันตนพร้อม ใช้งาน (กรณีฉุกเฉิน)

ทีม SRRT 
ระดับอ าเภอ

ต.ค.64-
ก.ย.65

    1.สเปรย์ฉีดยุงเพ่ือการ
ควบคุมโรค (5 โหล x 
900 บาท)

4,500 เงินบ ารุงรพ.
ควนเนียง

1.มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง
พร้อมใช้งาน               2.มี
เคมีภัณฑ์ใช้อย่างพอเพียง

ทีมมีความพร้อม
ในการออก
ปฏิบัติงาน

คณะท างาน

 2.โลช่ันทากันยุงจ านวน 
(300 ซอง x 7 บาท)

2,100

1.4.ประเมินมาตรฐานทีม SRRT ระดับ
ต าบล/หมู่บ้าน

ศสช.และ 
รพ.สต. 7 แห่ง

ม.ค.65 
และ ก.ค.
65

  ไม่มีค่าใช้จ่าย รายงานสรุปผลประเมินฯ รพ.สต./ศสช.ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
SRRT

คณะท างาน

1.5.จัดท ารายงาน การเขียนรายงาน
สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีกระทรวง
ก าหนด ส่งประกวดระดับจังหวัด

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

พ.ค.-65  รายงานสอบสวนโรคฉบับ
สมบูรณ์1ฉบับ

รพ.สต.มีคุณภาพ
 สามารถเขียน
รายงานสอบสวน
โรคได้ถูกต้อง

คณะท างาน

1.6ประชุม War Room ระดับอ าเภอ 
กรณีเกิดการระบาดของโรคและภัย
พิบัติต่างๆ

ทีม SRRT 
ระดับอ าเภอ

ตค.64-
กย.65

    รายงานประชุมฯ ทีมมีความพร้อม
ในการจัดการตาม
แผนฯ

กฤษฎา

กิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน ผู้รับผิดชอบ



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)
1.7จัดประชุมครูแกนน าอาสาป้อนกัน
โรคในโรงเรียน

ครูอนามัย
โรงเรียน 30 
คน  จนท.

SRRT 10 คน

มีค.65  1.ค่าอาหารกลางวัน (40
 คน x 60 บาท 1 ม้ือ x 2
 วัน)  

4,800 1.ทีมงานมีความรู้
และเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีการ
เฝ้าระวังและ
ควบคุมโรค

คณะท างาน

2.ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม (40 คน x 20 
บาท x 2 ม้ือ x 2 วัน)

3,200

3.ค่าวิทยากร (1 คน x 4
 ชม. x 600 บาท x 2 วัน)

4,800

4.ค่าประกาศนียบัตร (30
 คน x 30 บาท)

900

กิจกรรมท่ี 2 การป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อส าคัญ และเป็นปัญหาพ้ืนท่ี

2.1 การป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

2.1.1  ประชุมวิชาการโรคไข้เลือดออก
ส าหรับ จนท.และผู้เก่ียวข้อง อย่างน้อย
 2 คร้ัง/ปี

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

ตค.64-
กย.65

    ผู้เข้าประชุมฯ มีความรู้ใน
การดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก

ทุก รพ.สต./ศสช.
มีการด าเนินการ
ตามแนวทาง
ควบคุม ป้องกัน
โรค

กฤษฎา/อณน

2.1.2 ประชุมวิชาการโรคไข้เลือดออก
ส าหรับทีม SRRT ระดับต าบล/หมู่บ้าน

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

ตค.64-
กย.65

    ผู้เข้าประชุมฯ มีความรู้ใน
การดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก

ลดอัตราป่วย-
ตายด้วยโรค
ไข้เลือดออกใน
พ้ืนท่ีผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

ศสช./รพ.สต.ทุกแห่ง

2.1.3 ประสาน รพ.สต.จัดท า
ประชาคมหมู่บ้าน

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

ตค.64-
กย.65

    หนังสือแจ้งพ้ืนท่ีด าเนินการ ศสช./รพ.สต.ทุกแห่ง

กิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน ผู้รับผิดชอบ



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)
2.1.4 ติดตามผลการส ารวจลูกน้ า
ยุงลาย และประเมินสุ่มตรวจค่า HI/CI

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

ตค.64-
กย.65

    เบ้ียเล้ียงกรรมการลงสุ่ม
ส ารวจค่าดัชนีลูกน้ ายุง
(5คนx100บาทx3วัน x3
คร้ัง)

4,500 ผลการประเมินสุ่มHI/CI มีการตัดวงจรของ
ยุงก าจัดยุงท่ีเป็น
พาหะน าโรค ไม่
เป็นแหล่งเกิดโรค

ศสช./รพ.สต.ทุกแห่ง

2.1.5 นิเทศ ติดตามการควบคุมโรค 
สอบสวนโรค

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

ตค.64-
กย.65

    สรุปผลนิเทศติดตาม กฤษฎา/อณน

2.1.6 นิเทศ ก ากับการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดหรือ
 Secondary Generation)ให้ได้
มาตรฐาน

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

ตค.64-
กย.65

    แผนปฏิบัติการเร่งด่วนและ
รายงานกิจกรรม

กฤษฎา/อณน

2.1.7 ประสาน อปท.ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันโรค จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้าง
กระแสในพ้ืนท่ี/หมู่บ้านป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

ตค.64-
กย.65

    หนังสือแจ้งขอความร่วมมือ คณะท างาน

2.1.8 กิจกรรมส ารวจแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลาย ท าลาย HI/Ciทุกเดือนใน
โรงพยาบาล

รพ./บ้านพักรพ. ตค.64-
กย.65

    มีการประเมินค่า HI/Ciและ
ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลายในพ้ืนท่ี รพ.

มีการตัดวงจรของ
ยุงก าจัดยุงท่ีเป็น
พาหะน าโรค ไม่
เป็นแหล่งเกิดโรค
ต่อเจ้าหน้าและ
ผู้รับบริการ

อณน

2.1.9สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

กย65  รายงานสรุปผลงาน กฤษฎา/อณน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

 2.2 การป้องกัน ควบคุมโรคระบบ
ทางเดินอาหารและน้ า (โรคอุจจาระร่วง)
 2.2.1 ประชุมช้ีแจงโครงการฯ แก่ทีม 
SRRT ต าบล

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

พย.64  รายงานประชุมฯ ลดอัตราป่วยด้วย
โรคระบบทางเดิน
อาหารและน้ าใน
พ้ืนท่ี ผ่านเกณฑ์

กฤษฎา

 2.2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนเร่ืองโรคระบบทางเดิน
อาหารและน้ า ,การล้างมือท่ีถูกต้อง

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

มค.64  หนังสือแจ้งขอความร่วมมือ ศสช./รพ.สต.ทุกแห่ง

2.2.3รณรงค์การปรับปรุงสุขาภิบาล
อาหารและส่ิงแวดล้อม

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

ตค.64-
กย.65

    รายงานภาพกิจกรรม ศสช./รพ.สต.ทุกแห่ง

2.2.4 ด าเนินการควบคุมโรคระบบ
ทางเดินอาหารและน้ ากรณีมีการ
ระบาดของโรค

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

ตค.64-
กย.65

    รายงานสอบสวนโรคคุณภาพ ศสช./รพ.สต.ทุกแห่ง

2.2.5สุ่มตรวจการปนเป้ือนใน อาหาร 
ผู้สัมผัส

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

ตค.64-
กย.65

  ผลการสุ่ม ศสช./รพ.สต.ทุกแห่ง

2.2.6 สุ่มตรวจวัดปริมาณคลอรีน
คงเหลือในน้ าประปา

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

ตค.64-
กย.65

  ผลการสุ่ม ศสช./รพ.สต.ทุกแห่ง

2.2.7สรุปผลการด าเนินงาน ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

ตค.64-
กย.65

    รายงานสถานการณ์โรค ศสช./รพ.สต.ทุกแห่ง

2.3 การป้องกัน ควบคุมโรคท่ีป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีน

2.3.1 การติดตามความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายเด็ก 0 - 5
 ปี

วิธีกำรประเมินผล
(input process output)

กิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
ผลงำน ผู้รับผิดชอบ



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)
2.3.1.1 นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน ตค.64-

กย.65
√ √ √ √ รายงานความครอบคลุม

วัคซีนกลุ่มเป้าหมาย รายงวด
ทุก รพ.สต./ศสช.
มีการบริการ
วัคซีนครอบคลุม
ในกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีก าหนด

กฤษฎา/อณน

2.3.1.2 รวบรวมผลงานความครอบคลุม ตค.64-
กย.65

√ √ √ √

2.3.1.3 ตรวจสอบความถูกต้อง ตค.64-
กย.65

√ √ √ √

2.3.1.4 สรุปผลงาน ตค.64-
กย.65

√ √ √ √

2.3.2 ประเมินมาตรฐานการ
ด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
2.3.2.1 จัดท าแผนนิเทศและแผนการ
ประเมินมาตรฐาน

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

ตค.64-
กย.65

√ √ √ √ ทุก รพ.สต./ศสช.
มีการด าเนินงาน
สร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนด

กฤษฎา/วิมลภัณฑ์

2.3.2.2 ประเมินมาตรฐานโดย
คณะกรรมการระดับอ าเภอ

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

ตค.64-
กย.65

√ √ √ √ คณะท างานฯ

2.3.2.3 ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนใน
การปรับปรุงพัฒนางาน EPI  ให้ได้
มาตรฐาน

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

ตค.64-
กย.65

√ √ √ √ ผู้รับผิดชอบงาน 
EPI

คณะท างานฯ

กิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน ผู้รับผิดชอบ



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

2.4 การป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
2.4.1รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้สุข
ศึกษาความรู้และการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

เมย.65 √ รายงานภาพกิจกรรม 1.ประชาชนมี
ความรู้ในเร่ือง
การป้องกันและ
ปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น

คณะท างานฯ

2.4.2จัดท าทะเบียนส ารวจประชากร
สุนัขและแมว

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

เมย.65 √ รายงานทะเบียนส ารวจ
ประชากรสุนัขและแมว

มีทะเบียนผล
ประชากรสัตว์ใน
ภาพอ าเภอควน
เนียง

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต่างๆ

2.4.3ติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสนัขบ้าให้
ได้รับวัคซีนครบตามมาตรฐาน

ศสช./รพ.
สต.ทุกแห่ง

ตค.64-
กย.65

√ √ √ √ รายงานสรุปผลการติดตาม
ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

ผู้สัมผัสโรคพิษ
สนุขบ้าได้รับ
วัคซีนครบตาม
มาตรฐาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ70

อณน 

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

30,800

กิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบ



ล ำดับท่ี 8

ยุทธศำสตร์ท่ี 1

เป้ำประสงค์ ผู้รับบริการได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน

กลยุทธ/กลวิธี พัฒนาะบบบริการการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

โครงกำร อบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

วัตถุประสงค์โครงกำร 

ตัวช้ีวัดโครงกำร 

หลักกำรและเหตุผล

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

1.ประชุมทีมสุขภาพจิตและยาเสพติด จนท.ผู้รับผิด ธ.ค.64  ไม่มีค่าใช้จ่าย รายงานการประชุม
จนท.ทราบ
แนวทาง

นฤชิต

ชอบ 10 คน การด าเนินงาน
2.อบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ จนท.ผู้รับผิด ก.พ.65  1.ค่าอาหารว่าง 800 เงินบ ารุง 1.ประเมินความรู้ก่อนและหลัง1.จนท.มีความรู้ นฤชิด

ชอบ 10 คน (20 คน x 20 บาท รพ.ควนเนียง อบรม ความเข้าใจในการ

จนท.จากหน่วย x 2 ม้ือ) 2.ผลการประเมินรับรอง ด าเนินงาน

งานภายนอก 2.ค่าอาหารกลางวัน 1,200 คุณภาพ 2.รพ.ผ่านการประ

10 คน (20 คน x 60 บาท เมินมาตรฐาน
x 1 ม้ือ)

3.ค่าวิทยากร 3,600

(600 บาท x 6 ชม.

x 1 คน)

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

5,600

ไตรมำส

2. โรงพยาบาลควนเนียงผ่านการรับรองคุณภาพการบริการการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด (ผ่านการประเมิน HA ยาเสพติด)

ผู้ป่วยยาเสพติดมารับบริการบ าบัดรักษาท่ีโรงพยาบาลควนเนียงเพ่ิมข้ึนทุกปี จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องจัดบริการท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพ่ือการบ าบัดท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน

จึงควรจัดอบรมเพ่ือศักยภาพและเพ่ิมความม่ันใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และเพ่ือให้โรงพยาบาลผ่านการประเมินรับรองคุณภาพการให้บริการการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบ

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์   งำนพัฒนำ   งำนประจ ำ

การพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ

กิจกรรมหลัก

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีให้บริการการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการผู้ป่วยยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน

2. เพ่ือให้ผู้ป่วยยาเสพติด ได้รับการบริการบ าบัดรักษาท่ีคุณภาพและมีมาตรฐาน

3. เพ่ือให้โรงพยาบาลควนเนียงผ่านการประเมินการรับรองคุณภาพ การบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด(ผ่านการประเมิน HA ยาเสพติด)

1. บุคลากรมีความรู้เพ่ิมข้ึนหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วิธีกำรประเมินผล
(input process output)

ผลงำนรำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ



ล ำดับท่ี 9

ยุทธศำสตร์ท่ี 2

เป้ำประสงค์ เพ่ือให้ระบบบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

กลยุทธ/กลวิธี 1.จัดประชุม จัดท าแผนพัฒนางานต่างๆ  ติดตาม ควบคุมก ากับ เสนอแนะแนวทางการพัฒนางาน ต่างๆ

2.นิเทศงาน ภายในอ าเภอ และจาก ภายนอก แลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

โครงกำร โครงการนิเทศงานผสมผสานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอควนเนียง ปีงบประมาณ 2565

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือติดตามการด าเนินงาน  กระตุ้น ส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ ให้เป็นไปตาม นโยบาย เป้าหมายและตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ อ าเภอ และจังหวัด 

2. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค  การด าเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุข

3. เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจ และกระชับความสัมพันธ์อันดีท้ังภายใน และระหว่าง คปสอ

ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงกำร) 1.นิเทศงานภายในรพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชน ในอ าเภอควนเนียง จ านวน  7  แห่ง จ านวน  2 คร้ัง 

2.รับนิเทศผสมผสานจากทีมนิเทศงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  จ านวน 2 คร้ัง

4.ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 12 คร้ัง

5.ประชุมคณะกรรมการทีมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์   จ านวน 30 คร้ัง  

หลักกำรและเหตุผล เพ่ือให้การด าเนินงานหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ มีทิศทางการท างานท่ีชัดเจน การนิเทศงานซ่ึงเป็นระบบท่ีสนับสนุนและเอ้ืออ านวยให้การพัฒนาสาธารณสุขด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                      ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ เพราะการนิเทศงานเป็นกระบวนการติดตามผลงาน ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติ สังเกตการณ์ กระตุ้น ให้ผู้รับการนิเทศเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ

 (คปสอ.) อ าเภอควนเนียง จึงได้จัดท าโครงการนิเทศงานฯข้ึน เพ่ือติดตามผลงาน เสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติงาน  ตรวจเย่ียมและให้ก าลังใจ เพ่ือผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีดีต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา จ านวน

และจ านวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บาท)
1.กิจกรรมนิเทศงานภายในอ าเภอ คณะกรรมการ ตค.64   1.ค่าเบ้ียเล้ียง 16,000 งบเงิน รายงานสรุปการนิเทศงาน วิเคราะห์ส่วนขาด คุณวนิดา 

รพ.สต.และ PCU 7 แห่ง 25 คน กย.65 (20 คน x 2 คร้ัง บ ารุง รพ. ผลส าเร็จและปัญหา และคณะท างาน

จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 4 วัน x 100 บาท x 4 วัน) ควนเนียง
2.กิจกรรมรับนิเทศจากสสจ.สงขลา ทีมนิเทศงาน ต.ค.-64   1.ค่าอาหารกลางวัน 7,200 รายงานสรุปการนิเทศงาน วิเคราะห์ส่วนขาด คุณวนิดา 
จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 1 วัน และทีมรับนิเทศ ก.ย.-65 (60 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ ผลส าเร็จและปัญหา และคณะท างาน

60 คน x 2 คร้ัง)

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์   งำนพัฒนำ   งำนประจ ำ

การบริหารทรัพยากรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ระบุไตรมาส
รายละเอียดงบประมาณ

วิธีการประเมินผล
(input process output)

ผลงาน ผู้รับผิดชอบ

3.ประชุมคณะกรรมการคปสอ.ควนเนียง ในการติดตามงานจ านวน  6 คร้ัง

กิจกรรมหลัก
แหล่ง

งบประมาณ



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

2.ค่าอาหารว่าง 4,800

(60 คน x 20 บาท 
x 2 ม้ือ x 2 คร้ัง)

3.ค่าเอกสาร 1,500

3.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ ต.ค.-64     1.ค่าอาหารว่าง 4,200 งบเงิน รายงานการประชุม 1.ข้อตกลงแนวทาง คุณวนิดา 

คปสอ. ประชุม 6 คร้ัง 35 คน ก.ย.-65 (35 คน x 20 บาท บ ารุง รพ. การด าเนินงาน และคณะท างาน

(13.00 น. - 16.30 น. 4 คร้ัง) x 6 คร้ัง) ควนเนียง 2.ผลลัพท์ตัวช้ีวัด

(08.30 น. - 16.30 น. 2 คร้ัง) 2.ค่าอาหารกลางวัน          4,200

(35 คน x 60 บาท 

x 2 คร้ัง)
4.กิจกรรมประชุม คณะกรรมการ ตค.64     1.ค่าอาหารว่าง 4,800 รายงานการประชุม 1.ข้อตกลงแนวทาง คุณวนิดา 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 20 คน กย.65 (20 คน x 20 บาท การด าเนินงาน และคณะท างาน

12 คร้ัง x 12 ม้ือ) 2.ผลลัพท์ตัวช้ีวัด

5.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการทีม คณะกรรมการ ตค.64     1.ค่าอาหารว่าง 15,000 รายงานการประชุม 1.ข้อตกลงแนวทาง คุณวนิดา 

ต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ คปสอ 25 คน กย.65 (25 คน x 20 บาท การด าเนินงาน และคณะท างาน

ประชุม 30 คร้ัง x 30 ม้ือ) 2.ผลลัพท์ตัวช้ีวัด

- 

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

57,700

กิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน



ยุทธศำสตร์ท่ี 3

เป้ำประสงค์ งานสาธารณสุขมูลฐานมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน

กลยุทธ/กลวิธี พัฒนาความรู้อาสามัครสาธารณสุขใหม่

โครงกำร พัฒนาศักยภาพอสม.ใหม่

วัตถุประสงค์โครงกำร เพ่ิมพัฒนาความรู้ด้านสาธารณสุขให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขใหม่

ตัวช้ีวัดโครงกำร 1.อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

2.อาสาสมัครสาธารณสุขมีทักษะในการปฎิบัติงานในชุมชนดีข้ึน

หลักกำรและเหตุผล อาสามัครสาธารณสุข  มีความจ าเป็นอย่างย่ิงในการด าเนินงานสาธารณสุขในชุมชน ให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ รวมถึงการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนด้วย

ดังน้ันการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหม่ เพือทดแทน อาสาสมัครสาธารณสุขเก่า จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงเพ่ือเตรียมความพร้อมท้ังด้านความรู้  ทัศนคติ และทักษะการปฎิบัติงาน

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

1.ด าเนินการอบรมความรู้ส าหรับ อสม. ใหม่ พ.ค.64  1.ค่าอาหารว่าง 2,400 เงินบ ารุง 1.ทะเบียนรายช่ือ อสม.ใหม่ อสม.ใหม่ มีความ ณัฐพงศ์

อาสาสมัครสาธารณสุขใหม่ จ านวน  14 คน (20 บาท x 20 คน x รพ.ควนเนียง ท่ีเข้ารับการอบรม รู้และทักษะในการ
ด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู วิทยากร 6 คน 2 ม้ือ x 3 วัน) 2.ประเมินความรู้ก่อน-หลัง ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

2.ค่าอาหารกลางวัน 3,600 การอบรม ร้อยละ 80

(60 บาท x 20 คน x 

1 ม้ือ x 3 วัน)

3.ค่าไวนิล 500

(1 ม. X 1.2 ม. X 1 แผ่น)

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

6,500

ผู้รับผิดชอบ

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์   งำนพัฒนำ   งำนประจ ำ

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

ล ำดับท่ี 10

ผลงำน

สนับสนุนความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

กิจกรรมหลัก
ไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)



ยุทธศำสตร์ท่ี 3

เป้ำประสงค์ อาสาสมัครสาธารณสุขสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ/กลวิธี พัฒนาองค์ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุข

โครงกำร พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2565

วัตถุประสงค์โครงกำร 

ตัวช้ีวัดโครงกำร 

หลักกำรและเหตุผล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ถือเป็นเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนท่ีมีบทบาทส าคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน การด าเนินงานของอสม.ปัจจุบันพบว่ายังมี

ปัญหาอุปสรรค เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขให้เท่าทันกับความรู้และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงควรจัดการอบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือประสิทธภาพในการปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

1.อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ อสม. อสม. ก.พ.64   1.ค่าอาหารว่าง 32,000 เงินบ ารุง 1.ประเมินความรู้ก่อน-หลัง 1.อสม.มีความรู้ ดนิตา

จ านวน ถึง มิ.ย.64 (20 บาท x 20 คน x รพ.ควนเนียง การอบรม และทักษะในการ
160 คน 2 ม้ือ x 5 วัน x 8 รุ่น) 2.ประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน

2.ค่าอาหารกลางวัน 48,000 3.ประเมินความพึงพอใจ 2.อสม.สามารถ

(60 บาท x 20 คน x ถ่ายทอดความรู้

1 ม้ือ x 5 วัน x 8 รุ่น) ด้านสุขภาพได้

3.อสม.สามารถ

ติดตามเย่ียม และ

รายงานผลการ

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

80,000

3. อสม.มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

ผลงำนรำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)

1. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นอย่างต่อเน่ืองแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี

2. เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน

3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการปฏิบัติงาน

1. ร้อยละ 80 ของอสม.มีองค์ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน

2. ร้อยละ 80 ของอสม.สามารถน าองค์ความรู้และทักษะท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีรับผิดชอบได้

ผู้รับผิดชอบ

ล ำดับท่ี 11

สนับสนุนความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

กิจกรรมหลัก
ไตรมำส

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์   งำนพัฒนำ   งำนประจ ำ



ยุทธศำสตร์ท่ี 3

เป้ำประสงค์ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคควบคุมโรคท่ีมีคุณภาพ ตามนโยบายส าคัญ และบริบทพ้ืนท่ี

ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเน่ือง

กลยุทธ/กลวิธี 1.พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง

2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์โครงกำร 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุบ้านคลองคล้าและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลควนเนียงให้เป็นต้นแบบด้านการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม

2.เพ่ือให้การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้

ตัวช้ีวัดโครงกำร 1.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการมีการวางแผนการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม

2.ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในอ าเภอควนเนียงได้รับการดูแลด้านสุขภาพ 

หลักกำรและเหตุผล สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันมีจ านวนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ควรมีการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในผู้สูงอายุท่ียังมีสุขภาพดี ให้มีสุขภาพแข็งแรง

เพ่ือยืดเวลาท่ีจะเกิดการเจ็บป่วยเร้ือรังต่อไป และในผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยให้หายหรือทุเลาจากการลดการเกิดความพิการ หรือทุพพลภาพ 

และยืดเวลาของการเข้าสู่ภาวะทุพพลภาพออกไป การเตรียมการเพ่ือรองรับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

1.ประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน เจ้าหน้าท่ี พ.ย.64   1.ค่าอาหารว่าง 1,200 เงินบ ารุง คณะกรรมการมีการประชุม คณะกรรมการมีความรู้ วรรณวิสา

ผู้สูงอายุของทุกสถานบริการ ผู้รับผิดชอบ ถึง ก.ย.65 (20 บาท x 15 คน รพ.ควนเนียง ระดมความคิด เก่ียวกับ ความเข้าใจ เก่ียวกับ

x 2 ม้ือ x 2 วัน)

งานผู้สูงอายุ 2.ค่าอาหารกลางวัน 1,800 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพ

จ านวน 15 คน (60 บาท x 15 คน จ านวน 2 คร้ัง ผู้สูงอายุ
x 1 ม้ือ x 2 วัน) ในทิศทางเดียวกัน

2.กิจกรรม สูงวัย สุขภาพดี ชีวีมีสุข สมาชิกชมรม ก.พ.-65  1.ค่าอาหารว่าง 3,000 แผนส่งเสริมสุขภาพดี ร้อยละ 80 วรรณวิสา

ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอควนเนียง ผู้สูงอายุ (20 บาท x 75 คน ดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล ของผู้สูงอายุ
บ้านคลองคล้า  x 2 ม้ือ x 1 วัน) ท่ีเข้าร่วมโครงการ

จ านวน 30 คน มีการวางแผน

ล ำดับท่ี 12

√โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์ งำนพัฒนำ งำนประจ ำ

สนับสนุนความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

กิจกรรมหลัก
ไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน ผู้รับผิดชอบ



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

สมาชิกชมรม 2.ค่าอาหารกลางวัน 4,500 การดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุ (60 บาท x 75 คน ท่ีเหมาะสม

รพ.ควนเนียง x 1 ม้ือ x 1 วัน)

จ านวน 30 คน 3.ค่าวัสดุอุปกรณ์และ 1,000

เอกสาร

เจ้าหน้าท่ี 4.ค่าไวนิล 1,000

ผู้รับผิดชอบ

งานผู้สูงอายุ
จ านวน 15 คน

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

12,500

วิธีกำรประเมินผล
(input process output)

ผลงำน ผู้รับผิดชอบ

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

กิจกรรมหลัก
ไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ



ยุทธศำสตร์ท่ี 3

เป้ำประสงค์ 1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคควบคุมโรคท่ีมีคุณภาพ ตามนโยบายส าคัญ และบริบทพ้ืนท่ี

2.ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเน่ือง

กลยุทธ์/กลวิธี 1.พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง

2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน

โครงกำร ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัยอ าเภอควนเนียง ปี 2565

วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงกำร)   

ระยะเวลำ แหล่งงบ

ระบุเดือน 1 2 3 4 ประมำณ
(ระบุ)1.ส ารวจข้อมูลเครือข่ายคุ้มครอง เครือข่าย พ.ย.-64  ทะเบียนเครือข่าย มีเครือข่ายงาน กฤษฎา นิจพันธ์

ผู้บริโภคและสถานประกอบการ คุ้มครอง
ผู้บริโภค

คุ้มครองฯ

2.ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านอาหาร ธ.ค.-64  ทะเบียนร้านอาหารแผงลอยท่ี ผู้ประกอบการ คณะท างานฯ

/แผงลอยปลอดโฟมลดพลาสติก /แผงลอย เข้าร่วม  มีความรู้

/มาตรการโควิด19 33 ร้าน ในการเลือกซ้ือ 
ผลิต และบริโภคผลิตภัณฑ์
ท่ีมี3.การประชาสัมพันธ์และการพัฒนา ร้านอาหาร ตค.64-กย.65     คุณภาพ คณะท างานฯ

องค์กร/ ชุมชน ร้านอาหาร แผงลอย /แผงลอย

4.ให้ค าปรึกษา/แนะน าเก่ียวกับ ร้านอาหาร ตค.64-กย.65     คณะท างานฯ

หลักเกณฑ์วิธีการต่างๆ /แผงลอย

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ร้อยละ 85

2.เกิดความร่วมมือสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคระดับหมู่บ้าน  1 แห่ง 

ผู้รับผิดชอบ

ล ำดับท่ี 13

√โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์ งำนพัฒนำ งำนประจ ำ

สนับสนุนความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

1.เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอย ร้านช า มีความรู้ ความเข้าใจหลักสุขาภิบาลเบ้ืองต้นท่ีถูกต้องและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.เพ่ือพัฒนาร้านให้ผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste และ Food Safety

3.เพ่ือให้เกิดความร่วมมือสร้างเป็นเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน

1.ร้านอาหาร แผงลอย ร้านช า ผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste และ Food Safety 

กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย
และจ ำนวน

ระบุไตรมำส รำยละเอียดงบประมำณ จ ำนวน 
(บำท)

วิธีกำรประเมินผล
(input process output) ผลงำน



ระยะเวลำ แหล่งงบ

ระบุเดือน 1 2 3 4 ประมำณ
(ระบุ)5.ตรวจประเมินร้านอาหาร/แผงลอยชุมชน ร้านอาหาร พ.ค.-65 √ √ ค่าเบ้ียเล้ียงกรรมการ 5,000         ผู้ประกอบการให้ความสนใจ ผู้ประกอบการมี คณะท างานฯ

ปลอดโฟมลดพลาสติก/มาตรการโควิด19/แผงลอย (5 คน x 100 บาท x 2 ม้ือ ในกิจกรรม ความรู้ในการ
เลือกซ้ือ ผลิต และ33 ร้าน x 2 คร้ัง) ซ้ือ ผลิต และ

บริโภคผลิตภัณฑ์
ท่ีมี6.การสุ่มตรวจสารปนเป้ือน 6 ชนิด  ร้านอาหาร ตค.64-กย.65 √ √ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ

ตรวจ
17,400       ผลการตรวจสารฯ คุณภาพ คณะท างานฯ

/แผงลอย 
33 ร้าน

7.การประชุมติดตามงานคุ้มครองฯ จนท. 12 คน ตค.64-กย.65 √ √ √ √ ค่าอาหารกลางวัน 2,160         จากการติดตามประเมินผล กฤษฎา นิจพันธ์

(12 คนx60 บาทx3 ม้ือ)

สค.65 √   ค่าอาหารว่าง 1,440         
(12 คนx20 บาทx2 ม้ือ

x 3 วัน)

8.งานสุขาภิบาลอาหารโรงครัว โรงครัว
โรงพยาบาล

ตค.64-กย.65 √ √ √ √ ค่าตรวจตัวอย่างอาหาร
ปรุงส าเร็จโรงครัวทาง

2,000         จากการติดตามประเมินผล คณะท างานฯ

โรงพยาบาล และภาชนะทางแบคทีเรีย

ค่าชุดตรวจน้ าด่ืม อ.11
น้ าแดง

1,000         
ชุดตรวจ SI 2 1,000         

9.สรุปผลการด าเนินโครงการ ก.ย.-65 √ จากรายงานผลการด าเนินงาน กฤษฎา นิจพันธ์

คุ้มครองผู้บริโภค

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

30,000รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

กิจกรรม
ผลงำน

กลุ่มเป้ำหมำย
และจ ำนวน

ระบุไตรมำส รำยละเอียดงบประมำณ จ ำนวน 
(บำท)

วิธีกำรประเมินผล
(input process output) ผู้รับผิดชอบ



ยุทธศำสตร์ท่ี 4

เป้ำประสงค์ บุคลากรสาธารณสุขของอ าเภอควนเนียงมีความสามารถในการพัฒนางานของตนเองและมีความสุข ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ/กลวิธี เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

โครงกำร ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างานและขวัญก าลังใจของบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง ประจ าปี 2565

วัตถุประสงค์โครงกำร 

ตัวช้ีวัดโครงกำร 

หลักกำรและเหตุผล การศึกษาดูงานเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอีกกระบวนการหน่ึงของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี ประสิทธิภาพ ซ่ึงผู้ศึกษาดูงานสามารถได้รับรู้และศึกษา

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

1.ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ จนท.รพ. ก.ค.65  1.ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 180,000 เงินบ ารุง 1.สรุปผลการศึกษาดูงาน 1.เจ้าหน้าท่ีสามารถ 1.ทีมพัฒนาคุณภาพ

ท างานและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร และเครือข่าย (18,000 บาท x 1 คัน รพ.ควนเนียง 2.ประเมินความสุขและความ น าส่ิงท่ีได้จากการ 2.ทีมพัฒนาบุคลากร

80 คน x 5 วัน x 2 รุ่น) พีงพอใจ ดูงานมาพัฒนางาน
(แบ่งเป็น 2 รุ่น) 2.ค่าเช่าท่ีพัก 160,000 ของตนเอง

(500 บาท x 40 คน x 2.เจ้าหน้าท่ีมีความ

4 คืน x 2 รุ่น) สุขในการปฏิบัติงาน

3.ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 96,000 เพ่ิมข้ึน

(40 คน x 240 บาท

x 5 วัน x 2 รุ่น)

ผลงำน ผู้รับผิดชอบ

4. บุคลากรน าประเด็นท่ีศึกษาดูงาน มาพัฒนางานของตนเองได้มากกว่าร้อยละ ๗๐

ส่ิงต่างๆจากสถานการณ์จริง สามารถซักถามข้อสงสัยจากผู้มีประสบการณ์ได้ และอีกประการหน่ึงคือการได้ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างการเดินทางการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน จะก่อให้

เกิดประโยชน์ในการร่วมกันท างานท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป

  งำนประจ ำ

การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความสุข เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างานมากข้ึน 

2. บุคลากรสาธารณสุขมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมระดับมาก มากกว่าร้อยละ ๘๕

3. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นท่ีศึกษาดูงาน เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ ๘๐

กิจกรรมหลัก
ไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลควนเนียง

3 .เพ่ือให้บุคลากรได้ร่วมสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นในหน่วยงาน

1. บุคลากรมีความสุข ขวัญก าลังใจในการท างานในระดับมาก มากกว่าร้อยละ ๘๕

ล ำดับท่ี 14

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์   งำนพัฒนำ



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

รวมเป็นเงิน

436,000

ขอเบิกเพียง

400,000

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

400,000

ผลงำนกิจกรรมหลัก
ไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผู้รับผิดชอบ

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน



ยุทธศำสตร์ท่ี 4

เป้าประสงค์ 1.บุคลากรมีความผูกพันองค์กร

2.บุคลากรมีความเช่ียวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

3.บุคลากรมีความสุขและขวัญก าลังใจ  ปลอดภัยในการท างาน

4.บุคลากรเป็น Role Model แบบอย่างในการดูแลสุขภาพ

กลยุทธ/กลวิธี 1.การพัฒนา Mindset

2.การพัฒนา Competency

3.การพัฒนา Role Model

4.การพัฒนาเพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน ( Work Value)

โครงการ พัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและมีคุณธรรม ปี 2565

วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงการ) 

หลักการและเหตุผล จากการส ารวจพบว่าบุคลากรของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอควนเนียง ยังคงมีความต้องการการพัฒนาในด้านวิชาการความรู้หลายประเด็น เพ่ือน าไปสู่การให้บริการท่ีดีย่ิงข้ึน 

รวมท้ังปัจจุบันระบบงานสาธารณสุขก็มีความรู้ท่ีทันสมัย  อีกท้ังโรคอุบัติใหม่ก็ยังคงพบได้บ่อย การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับการแพทย์สมัยใหม่จึงเป็นเร่ืองส าคัญ

 ท่ีจะน าไปสู่การให้บริการท่ีมีคุณภาพ

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

1.อบรมเจ้าหน้าท่ีใหม่ จนท.ใหม่ มิ.ย.-65  1.ค่าอาหารกลางวัน          2,400 เงินบ ารุง แบบประเมินpre-post test 1.จนท.มีความรู้และ HRD

วิทยากรและ (60 บาทx40 คนx1 ม้ือ) ทักษะในการปฏิบัติ

คณะท างาน 2.ค่าอาหารว่าง          1,600 งานเพ่ิมข้ึน

40 คน (20 บาทx40 คนx2 ม้ือ)

รำยละเอียดงบประมำณ

1.เพ่ือให้บุคลากรมีความสุข ขวัญก าลังใจในการท างาน

2.เพ่ือให้บุคลากรมีความปลอดภัยในการท างาน

3.เพ่ือให้บุคลากรมีความเช่ียวชาญในการดูแลผู้ป่วย

การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์   งำนพัฒนำ   งำนประจ ำ

กิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

ล ำดับท่ี 15

1. บุคลากรมีความสุข ขวัญก าลังใจในการท างาน มากกว่าร้อยละ 80

2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้วิชาการเพ่ิมข้ึน มากกว่าร้อยละ 80

3. บุคลากรมีการพัฒนาทักษะการท างานดีข้ึนในเร่ืองท่ีได้รับการอบรม มากกว่าร้อยละ 80

4. ไม่มีปัญหาเร่ืองการร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ

แหล่ง
งบประมำณ

วิธีกำรประเมินผล
(input process output)

ผลงำน ผู้รับผิดชอบ



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 4,200 Happinometer 2.จนท.มีความสุข

(7 ชม.x600 บาทx1 คน) และขวัญก าลังใจ

4.ค่าตอบแทนวิทยากร 5,400 ในการท างาน

(อภิปราย)

(3 ชม.x 600 บาทx 3 คน) 1,400

5.ค่าวัสดุอุปกรณ์

2.แลกเปล่ียนเรียนรู้ 2 คร้ัง/ปี บุคลากร เม.ย.-65   1.ค่าอาหารว่าง          1,600 เงินบ ารุง แบบประเมินpre-post test 1.จนท.มีทักษะใน HRD

วิทยากรและ ก.ค.-65 (20 บาทx40 คนx2 คร้ัง) การปฏิบัติงาน

คณะท างาน 3.ค่าตอบแทนวิทยากร          3,600 2.ลดปัญหาการ

40 คน/คร้ัง (3 ชม.x600 บาทx2 คน) ร้องเรียน

5.ค่าวัสดุอุปกรณ์            800 3.เกิดการเรียนรู้

ระหว่างองค์กร

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

21,000

กิจกรรมหลัก
แผนกำรใช้เงินรำยไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน ผู้รับผิดชอบ

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน



ยุทธศำสตร์ท่ี 4

เป้าประสงค์ 1.บุคลากรมีความผูกพันองค์กร

2.บุคลากรมีความเช่ียวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

3.บุคลากรมีความสุขและขวัญก าลังใจ  ปลอดภัยในการท างาน

4.บุคลากรเป็น Role Model แบบอย่างในการดูแลสุขภาพ

กลยุทธ/กลวิธี 1.การพัฒนา Mindset

2.การพัฒนา Competency

3.การพัฒนา Role Model

4.การพัฒนาเพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน ( Work Value)

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลตควนเนียง จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลควนเนียงมีผลงานวิจัยท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย
ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงการ) 

หลักการและเหตุผล โรงพยาบาลควนเนียงได้มีการจัดอบรมการท างานวิจัยและ R2R มาอย่างต่อเน่ือง โดยมีหลายหน่วยงานให้ความสนใจส่งบุคลากรเข้าร่วม และสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ 

ท่ีมีคุณภาพหลายช้ิน จ าเป็นต้องขอจริยธรรมการวิจัย จึงได้มีการจัดอบรม เพ่ือส่งเสริมให้ผลงานมีคุณภาพถูกหลักจริยธรรมการ วิจัย 

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรใน ก.พ.-65  1.ค่าตอบแทนวิทยากร  7,200 เงินบ ารุง ผู้ส่งผลงานวิชาการผ่านจริยธรรม มีผลงานผ่านการ HRD

เร่ืองหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คปสอ.ควนเนียง (1 คนx 6 ชม.x600 บาท การวิจัย ร้อยละ 80 ขอจริยธรรม

วิทยากรและ x 2 วัน)

คณะท างาน 2.ค่าชดเชยพาหนะวิทยากร 1,040

รวม 20 คน (65 กม.x4 บาทx2 รอบ

x 2 วัน)

ผลงำน ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักจริยธรรมในมนุษย์ มากกว่าร้อยละ 80

2. ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนผลงานวิจัยถูกต้อง ผ่านจริยธรรมการวิจัย ร้อยละ 60

การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

กิจกรรมหลัก
ไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ

ล ำดับท่ี 16

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์   งำนพัฒนำ   งำนประจ ำ

แหล่ง
งบประมำณ

วิธีกำรประเมินผล
(input process output)



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

3.ค่าอาหารกลางวัน  2,400

(20 คน x 60 บาท x 2 วัน

x 1 ม้ือ)

4.ค่าอาหารว่าง 1,600

(20 x 20 บาท x 2 วัน

x 2 ม้ือ)

5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 760

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

13,000

กิจกรรมหลัก
ไตรมำส

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบรำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน



ยุทธศำสตร์ท่ี 4

เป้าประสงค์ 1.บุคลากรมีความผูกพันองค์กร

2.บุคลากรมีความเช่ียวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

3.บุคลากรมีความสุขและขวัญก าลังใจ  ปลอดภัยในการท างาน

4.บุคลากรเป็น Role Model แบบอย่างในการดูแลสุขภาพ

กลยุทธ/กลวิธี 1.การพัฒนา Mindset

2.การพัฒนา Competency

3.การพัฒนา Role Model

4.การพัฒนาเพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน ( Work Value)

โครงการ ประชุมวิชาการและประกวดผลงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอควนเนียง ปี 2565

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนางาน และสามารถน ามาเผยแพร่ได้

2.เพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานในองค์กร
ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงการ) : 1. ร้อยละ ๘๐ ของสถานบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอควนเนียง มีบุคลากรส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานวิชาการ

2. ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลควนเนียงส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานวิชาการ อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ ผลงาน

3. เจ้าหน้าท่ีจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลควนเนียงและทุกสถานบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอควนเนียง เข้าร่วมรับฟังการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานวิชาการ 

หลักการและเหตุผล ทางเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอควนเนียงสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพงาน โดยใช้กระบวนการ CQI R2R นวัตกรรม เร่ืองเล่า และภาพถ่าย มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

การประกวดผลงานวิชาการในเครือข่าย แต่เน่ืองจากบุคลากรยังขาดความรู้ หลักการในการท าผลงานวิชาการ จึงมีการจัดอบรมวิชาการและประกวดผลงานข้ึน 

เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท าผลงานต่างๆ ในอนาคต

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

1.ประชุมวิชาการ บุคลากรใน มี.ค.-65  1.ค่าอาหารกลางวัน 3,600 เงินบ ารุง 1.จ านวนของหน่วยงานมี มีผลงานเข้าร่วม HRD
คปสอ.ควนเนียง (60คนx60บาทx1ม้ือ) ผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด ประกวดในระดับ

วิทยากรและ 2.ค่าอาหารว่าง 2,400 2.ความพึงพอใจของ จนท. จังหวัด

คณะท างาน (60คนx20บาทx2ม้ือ)

60 คน/วัน 3.ค่าสมนาคุณวิทยากร 4,200

(1คนx7ชม.x600บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ล ำดับท่ี 17

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์   งำนพัฒนำ   งำนประจ ำ

การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

กิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

4.ค่าสมนาคุณวิทยากร 2,400

(2คนx2ชม.x600บาท)

5.ค่าชดเชยยานพาหนะ 520

(65กม.x4บาทx2เท่ียว)

6.ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 12,000

(40ใบx300บาท)

7.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 2,000

2.กิจกรรมประกวดผลงาน บุคลากรใน มี.ค.-65  1.ค่าอาหารกลางวัน 3,600 เงินบ ารุง
คปสอ.ควนเนียง (60คนx60บาทx1ม้ือ)

วิทยากรและ 2.ค่าอาหารว่าง 2,400

คณะท างาน (60คนx20บาทx2ม้ือ)

60 คน/วัน 3.ค่าตอบแทนกรรมการ 1,200

(3คนx1วันx400บาท)

4.ค่าชดเชยยานพาหนะ 520

(65กม.x4บาทx2เท่ียว)

5.ค่าอุปกรณ์ 1,060

6.ค่าเกียรติบัตร          1,000

7.ค่าโปสเตอร์/ไวนิล          1,800

(6 แผ่น x 300 บาท)

8.ค่าจัดท ารูปภาพประกวด          1,800

(6 แผ่น x 300 บาท)

9.ค่าจัดท านวัตกรรม          1,500

แสดงผลงาน

(3 เร่ือง x 500 บาท)

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

42,000

รำยละเอียดงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

กิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน



ยุทธศำสตร์ท่ี 4

เป้าประสงค์ 1.บุคลากรมีความผูกพันองค์กร

2.บุคลากรมีความเช่ียวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

3.บุคลากรมีความสุขและขวัญก าลังใจ  ปลอดภัยในการท างาน

4.บุคลากรเป็น Role Model แบบอย่างในการดูแลสุขภาพ

กลยุทธ/กลวิธี 1.การพัฒนา Mindset

2.การพัฒนา Competency

3.การพัฒนา Role Model

4.การพัฒนาเพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน ( Work Value)

โครงการ อบรมเชิงปฏิบิติการ การพัฒนาบุคลากรด้าน Non Technical Skill

วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด : (ตัวช้ีวัดโครงการ) 

หลักการและเหตุผล Non Technical Skill เป็นแนวคิดด้านความปลอดภัย ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับบริบททางการแพทย์ เพ่ือคงามปลอดภัยของผู้ป่วยได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทางโรงพยาบาลควนเนียงตระหนัก

มาโดยตลอด จึงได้มีการจัดอบรม Non Technical skill เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจถึงบทบาทของตนว่ามีส่วนช่วยขับเคล่ือนระบบบริการ และมีความส าคัญเพียงใด 

ท้ังน้ีเพ่ือน ามาปรับใช้ในงานท่ีรับผิดชอบ เช่ือมโยงกับ 2P safety

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ือง Non-Technical Skill  

ล ำดับท่ี 18

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์   งำนพัฒนำ   งำนประจ ำ

4. ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ ไม่เกินเดือนละ 1 เร่ือง 

การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

2. เพ่ือให้บุคลากรน า Non-Technical Skill มาใช้ในการให้บริการ

3. เพ่ือให้บุคลากรมองเห็นความเส่ียง และแนวทางเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในโรงพยาบาลให้ได้มากท่ีสุด

4. เพ่ือให้บุคลากรมีพฤติกรรมบริการท่ีดีต่อการบริการ

1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ือง Non-Technical Skill มากกว่าร้อยละ 85 

2. บุคลากรสามารถน า Non-Technical Skill มาใช้ในการให้บริการได้ ร้อยละ 80 

3. ความเส่ียงส าคัญลดลง มากกว่าร้อยละ 90 



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

อบรมNon technical skill บุคลากร ก.ค.-64  ผู้เข้ำร่วมอบรม เงินบ ารุง แบบประเมินpre-post test บุคลากรมีความสุข HRD

คร้ังละ 60 คน จ านวน 3 รุ่น วิทยากรและ ค่าอาหารว่าง 36,000 รพ.ควนเนียง ในการท างาน

รุ่นละ 2 วัน คณะท างาน (60คนx3รุ่นx2วันx2ม้ือ รักและผูกพันธ์

60 คน/รุ่น x50บาท) ต่อองค์กร

ค่าอาหารกลางวัน 108,000
(60คนx3รุ่นx2วัน

x300บาท)

ค่าอาหารเย็น 72,000
(60คนx3รุ่นx1วัน

x400บาท)

ค่าวัสดุอุปกรณ์          2,400

ค่าจ้างเหมารถ 26,400
(2คันx6วันx2,200บาท)

วิทยำกร

ค่าสมนาคุณวิทยากร 50,400

(600บาทx7ชม.x6วัน

x2วัน)

ค่าอาหารว่าง 1,200

(2คนx6วันx2ม้ือx50บาท)

ค่าอาหารกลางวัน 3,600

(2คนx6วันx1ม้ือx300บาท)

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

300,000รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

กิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน ผู้รับผิดชอบ



ยุทธศำสตร์ท่ี 4

เป้ำประสงค์ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา/กระนวนการจัดการภายใน

กลยุทธ/กลวิธี 1. พัฒนาบุคลากรมีความรู้ในการพัฒนาระบบงาน HA ตามาตรฐาน

2. พัฒนาให้บุคลากรมีการพัฒนางานในระบบท่ีรับผิดชอบอย่างมีมาตรฐาน

โครงกำร โครงการพัฒนางานคุณภาพและบริการสุขภาพ(HA)ของโรงพยาบาลควนเนียงปี 2565

วัตถุประสงค์โครงกำร 1. เพ่ือบุคลากรมีความรู้ในการพัฒนาระบบงาน HA ตามาตรฐาน

2. เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนางานในระบบท่ีรับผิดชอบอย่างมีมาตรฐาน

3. เพ่ือให้ทีมคร่อมเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่ในการน าไปปรับใช้พัฒนางาน

4. เพ่ือเตรียมรับการเย่ียมส ารวจเพ่ือเฝ้าระวังในเวลา 1 ปี 6 เดือน หลังการรับรอง

ตัวช้ีวัดโครงกำร 1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 80

2. บุคลากรน าประเด็นอบรมพัฒนางานของตนเองได้มากกว่าร้อยละ 70

3. มีการประชุมทีมคร่อมสายงานอย่างน้อยปีละ ๒-๓ คร้ังในแต่ละทีมเพ่ือพัฒนางานระบบคุณภาพ

4. โรงพยาบาลควนเนียงผ่านการเย่ียมส ารวจเพ่ือเฝ้าระวังในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน หลังการรับรอง

หลักกำรและเหตุผล จากกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาระบบงานคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA พบว่า บุคลากรมีความส าคัญเป็นอันดับต้นในการท าให้การพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีความย่ังยืน  จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องทบทวนองค์ความรู้ในเร่ืองกระบวนการคุณภาพใหม่ๆ ให้กับเจ้าหน้าท่ี ท่ีเป็นทีมน าและผู้รับผิดชอบงาน 

ทีมคร่อมสายงานต่างๆ  ทางโรงพยาบาลควนเนียงจึงมีความจ าเป็นต้องส่งเจ้าหน้าท่ีไปเพ่ิมพูนทักษะองค์ความรู้ในงานคุณภาพเพ่ือให้เกิดการพัฒนางานท่ีมีมาตรฐานและมีความ

ปลอดภัยต่อผู้รับบริการอีกท้ังสร้างแรงบันดาลใจในการท างานให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานในทีมคร่อมสายงาน หลักๆในองค์กรเพ่ือผลักดันงานในโรงพยาบาล

ให้ผ่านมาตรฐานคุณภาพ HA ตามมาตรฐาน HAฉบับปรับปรุงปี 2020
กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

อบรม พัฒนามาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลควนเนียง เจ้าหน้าท่ีรพ ตค.64-     1. ค่าอาหารกลางวัน  6,000 เงินบ ารุง แบบประเมินความรู้ก่อน- หลังเจ้าหน้าท่ีเข้าใจ ทีมพัฒนาคุณภาพ

100  คน กย.65 (60 บาท x 100 คน รพ.ควนเนียง ระบบมาตรฐาน 

วิทยากร 1  คน x 1 ม้ือ) HA  ร้อยละ ๘๐

(ประชุมคร้ังละ 2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 4,000

 50 คน (20 บาท x 100 คน

จ านวน 2 คร้ัง) x 2 ม้ือ)

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน

ล ำดับท่ี 19

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์   งำนพัฒนำ   งำนประจ ำ

การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 8,400

(600 บาท x 7 ชม.

x 2 วัน x 1 คนX

4.ค่าวัสดุส านักงาน 200

ประชุมรับการเย่ียมส ารวจเพ่ือเฝ้าระวัง เจ้าหน้าท่ี รพ. เม.ย.65   1.ค่าอาหารกลางวัน 9,000 การเย่ียมส ารวจเพ่ือเฝ้าระวัง การปฏิบัติตามแนว ทีมพัฒนาคุณภาพ

ในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 150 คน ก.ค.65 (150 คน x 60 บาท ในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ทางท่ีผู้เย่ียมแนะน า

โรงพยาบาลควนเนียง โดย สรพ. x 1 ม้ือ) หลังการรับรอง

60 บาท/ม้ือ จ านวน 1 ม้ือ

2. อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 6,000

(150 คน x 20 บาท

x 2 ม้ือ)

ประชุมทีมน าและทีมพัฒนางานคุณภาพ ทีมคร่อมฯ ต.ค.64     กรณีประชุม ½ วัน 15,000 การพัฒนาระบบงานตาม แนวทางการพัฒนา เลขาทีมคร่อมหลัก /

โรงพยาบาลเร่ือง HA 10 ทีม ถึง ก.ย.65 1.ค่าอาหารว่าง มาตรฐานใหม่ งานตามมาตรฐาน ทีมน า/ENV/PTC

ทีมละ 25 คน ประชุมพัฒนาคุณภาพงาน HA ฉบับล่าสุด /PCT/RM/IC/

(25 คนx20 บาท 30 ม้ือ) IM/HRD/ชุมชน/

งานเวชระเบียน

กรณีประชุม 1 วัน

1.ค่าอาหารว่าง 2,000

ประชุมพัฒนาคุณภาพงาน

โรงพยาบาลกับสหวิฃาฃีพ

(25 คน x 20 บาท

x 2 ม้ือ x 2 วัน)

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลัก

ระบุไตรมำส



กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

2.ค่าอาหารกลางวัน 3,000

ประชุมพัฒนาคุณภาพงาน

โรงพยาบาลกับสหวิชาฃีพ

(25 คน x 60 บาท

x 2 ม้ือ x 2 วัน)

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

53,600รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

กิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน ผู้รับผิดชอบ



ยุทธศำสตร์ท่ี 4

เป้าประสงค์ : Health literacy (ความสามารถในการจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพท่ีดี)

กลยุทธ/กลวิธี : 1 พัฒนาศักยภาพความสามารถเครือข่ายด้านสุขภาพในชุมชน

2 เน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม

โครงการ อบรมให้ความรู้การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างถูกวิธีตามหลักการแพทย์แผนไทยในช่วงสถานการณ์ Covid-19 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลควนเนียง

วัตถุประสงค์โครงการ : 1.เพ่ือให้ อสม.มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างถูกวิธีตามการแพทย์แผนไทย ในช่วงสถานการณ์ Covid-19

ตัวช้ีวัดโครงการ : 1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างถูกวิธีตามหลักการแพทย์แผนไทย

2.กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หลักการและเหตุผล จากสถานการณ์โรค Covid-19 ท่ีมีการระบาดอยู่ท่ัวประเทศ และเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีส าคัญ ส่งผลกระทบตามมามากมาย สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีความส าคัญในการบัด

 

เก่ียวกับการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างถูกวิธีตามการแพทย์แผนไทย ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 และสามารถให้ค าแนะน าผู้อ่ืนได้   

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)
อบรมให้ความรู้การใช้ อสม.โรงพยาบาล พฤษภาคม   1. ค่าวิทยากร  3,600 เงินบ ารุง แบบประเมิน อสม.รพ.ควนเนียง นางรัชฎาพร

สมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างถูก ควนเนียง (6 ชม. X 600 บาท) ความรู้ มีความรู้ความเข้า สุวรรณ

วิธีตามหลักการแพทย์แผนไทย จ านวน 30  คน ก่อน-หลัง ใจเก่ียวกับการใช้

 ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 2.ค่าอาหารกลางวัน 1,800 การอบรม ฟ้าทะลายโจร

(30 คน x 60 บาท x 1ม้ือ) อย่างถูกต้อง
และสามารถให้ค าแนะน า

3.ค่าอาหารว่า 1200 แนะน าแก
(30คนx20บาทx2ม้ือ) ผู้อ่ืนได้ร้อยละ 80

4.ค่าเอกสาร 400

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

7,000รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

ดูแลผู้ป่วย Covid-19 แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรุ้ท่ีถูกต้องในการใช้ ดังน้ัน ทางกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ จึงได้จัดท าโครงการน้ีข้ึนเพ่ือให้ อสม.มีความรู้ความเข้าใจ

กิจกรรมหลัก
ระบุไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
แหล่ง

งบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน ผู้รับผิดชอบ

ล ำดับท่ี 20

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์   งำนพัฒนำ   งำนประจ ำ

การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม



ยุทธศำสตร์ท่ี 4

เป้ำประสงค์ เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานตามนโยบายให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย

กลยุทธ/กลวิธี ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะการด าเนินงาน

โครงกำร

วัตถุประสงค์โครงกำร 

ตัวช้ีวัดโครงกำร 

2. บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร้อยละ 100 

หลักกำรและเหตุผล การประชุมเชิงปฎิบัติการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร  และร่วมกันหากลวิธีในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เป็นการฝึกทักษะการท างานเป็นทีม ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมพัฒนา

ดังน้ัน เครือข่ายประสานงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง จึงจัดท าโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงานตามนโยบาย เพ่ือให้งานตามนโยบายบรรลุผล  ต่อไป

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ จ ำนวน

และจ ำนวน ระบุเดือน 1 2 3 4 (บำท)

1.ด าเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการ เจ้าหน้าท่ี มกราคม    1.ค่าอาหารกลางวัน 20,160 เงินบ ารุง เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม กิจกรรมตัวช้ีวัด คณะกรรมการ

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข สาธารณสุข ถึง (42คนx60บาทx1ม้ือx8คร้ัง) รพ.ควนเนียง การประชุมเชิงปฎิบัติการ ตามนโยบายบรรลุ พัฒนา

จ านวน  กันยายน 2.ค่าอาหารว่าง 13,440 ทุกคน เป้าหมาย ร้อยละ 95 คุณภาพ

42 คน 2565 (42คนx20บาทx2ม้ือx8คร้ัง) บริการ

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,040

หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้

35,640

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงานตามนโยบายเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอควนเนียง

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

กิจกรรมหลัก
ไตรมำส

รำยละเอียดงบประมำณ
วิธีกำรประเมินผล

(input process output)
ผลงำน ผู้รับผิดชอบ

ล ำดับท่ี 21

การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

1. เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถานบริการสุขภาพอ าเภอควนเนียง

2. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขได้น าผลงานท่ีประสบความส าเร็จในการท างานมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการประชุม

1. กิจกรรมตัวช้ีวัดตามนโยบายบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 95    

แหล่ง
งบประมำณ

     โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์   งำนพัฒนำ   งำนประจ ำ



















































เพ่ือให้การด าเนินงานหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ มีทิศทางการท างานท่ีชัดเจน การนิเทศงานซ่ึงเป็นระบบท่ีสนับสนุนและเอ้ืออ านวยให้การพัฒนาสาธารณสุขด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ เพราะการนิเทศงานเป็นกระบวนการติดตามผลงาน ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติ สังเกตการณ์ กระตุ้น ให้ผู้รับการนิเทศเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ

















การศึกษาดูงานเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอีกกระบวนการหน่ึงของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี ประสิทธิภาพ ซ่ึงผู้ศึกษาดูงานสามารถได้รับรู้และศึกษา

















Non Technical Skill เป็นแนวคิดด้านความปลอดภัย ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับบริบททางการแพทย์ เพ่ือคงามปลอดภัยของผู้ป่วยได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทางโรงพยาบาลควนเนียงตระหนัก











ดูแลผู้ป่วย Covid-19 แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรุ้ท่ีถูกต้องในการใช้ ดังน้ัน ทางกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ จึงได้จัดท าโครงการน้ีข้ึนเพ่ือให้ อสม.มีความรู้ความเข้าใจ



การประชุมเชิงปฎิบัติการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร  และร่วมกันหากลวิธีในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เป็นการฝึกทักษะการท างานเป็นทีม ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมพัฒนา


