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แผนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการงบประมาณของ คปสอ.ตะโหมด 

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอำเภอตะโหมด  จงัหวดัพัทลุง  
 (ปี 2560 – 2564) 

ค่านิยม 
T = Teamwork        ความเป็นทีมงาน 
A = Accountability    ความรับผิดชอบ 
M = Meekness          ความนอบน้อม 
O = Organization   การจัดการองค์กรเป็นระบบ 
T = True happiness  มีความสุขอย่างแท้จริง 
 
ทีมสุขภาพอำเภอตะโหมด มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ภายใต้ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 

โดยมีความนอบน้อมเป็นพ้ืนฐานของการทำงาน เพื่อให้มีการจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบแบบแผน มี
ความสุขอย่างแท้จริงทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ  
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

เครือข่ายเข้มแข็ง บริการมีมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 
 

 เครือข่ายเข้มแข็ง หมายถึง  สถานบริการสุขภาพ ทุกหน่วยในอำเภอ และภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน 
มีการบูรณาการงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ในการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาฟ้ืนฟู 
และการคุ้มครองสุขภาพประชาชน  

 
บริการมีมาตรฐาน หมายถึง 

๑. ระบบสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาฟื้นฟู และการ
คุ้มครองสุขภาพประชาชน  

๒. สถานบริการสุขภาพในมีคุณภาพ มาตรฐาน ผู้รับบริการเชื่อมั่น และวางใจในระบบบริการสุขภาพที่มี
ระบบบริการที่โดดเด่น ไร้รอยต่อ มีความสุขระหว่างรอรับบริการ 

๓. บุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ ทีมสนับสนุนมีความเป็นมืออาชีพ เทคโนโลยีทางการแพทย์
มีความเหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาทางสุขภาพอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. มีการสร้างสรรค์ นวัตกรรม รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพของพ้ืนที่ 
 

ประชาชนสุขภาพดี หมายถึง 
ปัญหาการเจ็บป่วย การป่วยตาย และปัญหาสุขภาพที่สำคัญลดลงอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพ้ืนที่ 
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เจ้าหน้าที่มีความสุข 
บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรการสาธารณสุขในทุกระดับมีสมรรถนะ มีความสุขในการปฏิบัติ
ราชการ เป็นต้นแบบของคนสุขภาพดี 
 

พันธกิจ  (Mission) 
๑. นำนโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติทั่วทุกพื้นที่ ส่งเสริมภาคีทุกภาพส่วนร่วมสร้าง

สังคมสุขภาพดี และการแก้ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพ้ืนที่ให้ยั่งยืน  
๒. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพการ

คุ้มครองผู้บริโภคของอำเภอให้มีคุณภาพ มาตรฐาน รองรับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี   
๓. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพของอำเภอทั้งในระดับปฐมภูมิ และทุติ ยภูมิ  ให้มี

ความเข้มแข็ง  มีมาตรฐานในการจัดบริการ การบริหาร ที่สามารถสนองตอบต่อปัญหา และแนวโน้ม
ความต้องการของพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และทันท่วงที 

๔. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพของตนเองอย่างเข้มแข็งให้ประชาชน  
มีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ 

๕. ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และ ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพให้มี
ความเป็นปัจจุบัน มีคุณภาพท่ีสามารถรองรับการพัฒนาการบริการ และการบริหารทั้งในระดับตำบล 
อำเภอ และจังหวัด 

๖. พัฒนาบุคลากรการสาธารณสุข ระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง และ มีธรรมาภิบาล  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies Issues) 

๑. การลดปัญหาสุขภาพ และโรคสำคัญของอำเภอ แบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน 
๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสานสนเทศและศูนย์ข้อมูลสุขภาพของอำเภอ  
๓. การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และระบบบริการที่มีมาตรฐาน     
๔. การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค์ (Goals)  

๑. อำเภอตะโหมดประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาสุขภาพ และโรคสำคัญของอำเภอให้ลดน้อยลง 
อย่างเป็นรูปธรรม และผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

๒. มีชุมชนต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ และระบบการจัดการ
สุขภาพชุมชนที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการจัดการโรค
เรื้อรัง    

๓. สถานบริการสุขภาพของอำเภอมีคุณภาพ มาตรฐาน ที่ยั่งยืน มีผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์ในระดับสถาน
บริการมาตรฐานการสาธารณสุข เป็นสถานบริการปลอดภัย ที่ประชาชนเชื่อมั่น วางใจได้  

๔. มีผลงานการวิจัย สร้างองค์ความรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของ
อำเภออย่างต่อเนื่อง  

๕. บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรการสาธารณสุขในทุกระดับมีสมรรถนะ  มีความสุขในการปฏิบัติ
ราชการ เป็นต้นแบบของคนสุขภาพด ี

๖. มีข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม  
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กลยุทธ์ (Strategies) 

๑. สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและแก้ปัญหาสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สมรรถนะตามที่กำหนด 
๓. พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ 
๔. การเพ่ิมรายได้จากการให้บริการ ปชช.พ้ืนที่รอยต่อ รายได้จากงบจ่ายตามผลการปฏิบัติงาน

(UC) 
๕. พัฒนาสื่อสารสนเทศเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมของประชาชน 
๖. พัฒนาระบบสารสนเทศ เครื่องมือให้บริการของหน่วยบริการ ให้ครบถ้วน ทันสมัย 
๗. จัดระบบการประสานและบูรณากรงานให้มีประสิทธิภาพ 
๘. พัฒนาระบบการติดตามนิเทศงานและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
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แผนที่ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเของอำเภอตะโหมด 
                                                   

 
 

ด้าน
ประชาชน 

 
 
 
 

ด้านภาคี
เครือข่าย 

 
 
 
 

ด้าน
กระบวนการ

ภายใน 

 
 
 
 

ด้านพื้นฐาน 

 
 
 
 

ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ด ี
- เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ 
- ส่งเสริมให้ปชช มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 

ประชาชนไม่ป่วยดว้ยดว้ยโรคติดต่อ 
-  พัฒนาระบบบรกิาร   - เสริมสร้างพฤติกรรม  
– ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน 
- พัฒนาระบบบริการ  - พัฒนาระบบสารสนเทศ 
- การจัดการความรู้ / วิจยั  - พัฒนาบุคลิคภาพ 
-ประชาสัมพันธ ์

องคก์รทกุภาคส่วนมีส่วนรว่ม 
-พฒันาความรว่มมือ 

-ประสานงาน -พฒันาสารสนเทศ  
- สนบัสนนุใหป้ระชาชนมีสว่นรว่ม 

กองทุนตำบลสนับสนุนงบประมาณ 
-พัฒนาความรว่มมือระหว่างหนว่นงาน 
-ประสานงาน 
- สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วม 

วัด มัสยิด โรงเรียน เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ 
- สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
-พัฒนาความรว่มมือระหว่างหนว่ยงาน 
 - เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ 

อสม.มีความเข็มแข็ง 
-พัฒนศักยภาพ อสม. 
- สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

มีและใชแ้ผนยทุธศาสตร ์
- ปฏิรูปการติดตามประเมินผล 

-ประสานงาน  
-พฒันาความรว่มมือระหว่างหน่วยงาน 

มีการประสานงานที่ด ี
-  ประสานงาน 
- พัฒนาความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน 
- การจัดการความรู้แลพัฒนางานวิจยั 

การจัดการงบประมาณที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
-ประสานงาน 
- พัฒนาความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน 
- ปฏิรูปการติดตามประเมินผล 
 

มีทรพัยากรสนบัสนนุเพียงพอ 
- พฒันาระบบบริการทรพัยากร 
- พฒันาระบบสารสนเทศ 

- พฒันาระบบบริการ 

บุคลากรมีความรักสามัคคีต่อองค์กร 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการกระจาย 
 
 

การกระจายบุคลากรที่เหมาะสม 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการกระจาย 
- การจัดการความรู้และงานวิจัย 
- ปฏิรูประบบการติดตามควบคุมกำกับ 
 

เครือข่ายเข้มแข็ง บริการมีมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 

ยกย่อง เชิดช ูคนที่ปฏิบตัิงานด ี
-การจดัการความรูแ้ละงานวิจยั 
- พฒันาบคุลากร 
 

มีระบบสนบัสนนุที่มีประสิทธิภาพ 

- พฒันาระบบบริหารทรัพยากร 
-  พฒันาระบบบริการ 
-  พฒันาระบบบริการ 
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การบริหารจัดการงบประมาณของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตะโหมด  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
    ๑. ประมาณการงบประมาณท่ีใช้บริหารจัดการเครือข่ายบริการอำเภอตะโหมด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ตารางที่ 1 ประมาณการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ คปสอ.ตะโหมด จะได้รับจัดสรรเพื่อใช้ใน 
               การดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

รายการ จำนวนเงิน (บาท) การจัดสรร 
1. กองทุนผู้ป่วยนอก (OP) 23,059,836.72 จัดสรรให้ รพ.ตะโหมด สนับสนุน

ยาและเวชภัณฑ์ให้หน่วยบริการ
ภายใน CUP 

2. กองทุนผู้ป่วยใน (IP)  5,515,634.57 จัดสรรให้ รพ.ตะโหมด 
3. กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
(PP) 
    ทุกกลุ่มสิทธิ  

- ยาและเวชภัณฑ์ LAB PPB 
- พัฒนาระบบเครือข่าย 
- กันไว้ CUP (ดำเนินการควบคุมโรคฯ) 
- โครงการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ 

 

3,803,850.04 
 
   

2,396,425.53 
400,000.00 

๑๐๐,๐๐.๐๐ 
907,424.51  

 
 
 
- จัดสรรให้ รพ.ตะโหมด เพ่ือ

สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้
หน่วยบริการภายใน CUP 

- จัดสรรให้หน่วยบริการเพื่อใช้
จัดทำแผนงาน/โครงการ 

รวมประมาณการรายรับทั้งหมด 32,379,321.33   
  
 

    ๒. การจัดสรรงบสนับสนุนหน่วยบริการภายในเครือข่ายบริการของ คปสอ.ตะโหมด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ตารางที่ ๒  แนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหน่วยบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตะโหมด  
                ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   

รายการ จำนวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณที่จัดสรร 
1.สนับสนุน Fixed cost รพ.สต. 11 แห่ง/PCU 
  1 แห่ง รวม 12 แห่ง ๆ ละ 15,000 บาท/
เดือน 

2,160,000.00 งบ OP 

2.สนับสนุนค่าจ้างบุคลากร  3,044,777.40 งบ OP 
๓.สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน 
   สาธารณสุข 

๖00,000.00 งบ OP 

4.สนับสนุนเวชภัณฑ์ส่งเสริมป้องกัน 2,396,425.53 งบ PP 
5.สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 400,000.00 งบ PP 
6.สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปี ๖๓  907,424.51 งบ PP 

รวมเงิน 9,508,๖๓7.44   
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แผนยุทธศาสตร์ ปี 25๖๔ คปสอ.ตะโหมด 

    3. การจัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาสาธารณสุขของ คปสอ.ตะโหมด ปี ๒๕๖๔ 
  คปสอ.ตะโหมด ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ของ คปสอ.ตะโหมด  โดยมีคณะทำงานตามกลุ่มวัย 5 กลุ่มวัย และ
คณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย 3 คณะ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตาม service plan ดังภาพที่ ๙ 
 ภาพที ่ ๙ แสดงดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื ่อแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ของ คปสอ.ตะโหมด   
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แผนยุทธศาสตร์ ปี 25๖๔ คปสอ.ตะโหมด 

ปัญหาสาธารณสุข 5 อันดับแรก ของอำเภอตะโหมด ปี 25๖๓ (ใช้วางแผนแก้ปัญหา ปี ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 ตารางที่ ๓  โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.ตะโหมด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จำแนกตามคณะทำงาน  

คณะทำงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทุก
แหล่ง (บาท) 

1.กลุม่วัยแม่และเด็ก  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ โดยศาสตร์
แพทย์แผนไทย  

19,600.00  

• โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก      
คปสอ.ตะโหมด  

9,900.00  

• โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์  -    
• โครงการลูกฉลาดเมื่อมาฝากครรภก์่อน 12 wks  9,900.00  
• โครงการพัฒนาศักยภาพงานมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  10,120.00  
• โครงการพัฒนา อสม นมแม่  11,800.00  
• โครงการส่งเสริมเลี่ยงลูกด้วยนมแม่  โดยศาสตร์แพทย์แผนไทย  -    
• โครงการฟื้นฟูความรู้ทักษะการตรวจพัฒนาการตามกลุ่มวัย  16,400.00  
• โครงการหญิงตั้งครรภส์ุขภาพฟันดี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ป ี

2563  
-    

• โครงการลูกรักฟันดเีริ่มที่ซี่แรก อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ปี 2563  4,800.00  
• โครงการบรูณาการการดูแลหญิงตัง้ครรภ์-หลังคลอดและทารกแรกเกิด  25,000.00  

2.กลุม่วัยเรยีน • โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ปีงบประมาณ 2563  19,800.00  
• โครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็กวัยเรียน ปีงบประมาณ 2563  -    
• โครงการพัฒนาเครือข่ายการดำเนนิงานส่งเสรมิสุขภาพจิตในกลุม่เดก็

วัยเรียนโรงเรยีนประถมศึกษา อำเภอตะโหมด  
6,600.00  

• โครงการอบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563  24,750.00  
• โครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และเด็กช้ันอนุบาลในโรงเรียน อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ปี 2563  
26,900.00  

• โครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ป ี
2563  

-    

• โครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง ปี 2563  

27,000.00  

• โครงการเฝ้าระวังภาวะซีดในเด็กวัยเรียนเขตเทศบาลแม่ขรี  20,000.00  
• โครงการอบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลตำบลควนเสา

ธง ปีงบประมาณ 2563  
13,000.00  

• โครงการพัฒนาต่อยอด อสม. น้อย  ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อใน
โรงเรียน ปี 4  

8,750.00  

1. โรคไข้เลือดออก 
2. โรคไตในผู้ป่วย NCD 
3. การจมน้ำเสียชีวิต 
4. โรคหลอดเลือดสมอง 
5. โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
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แผนยุทธศาสตร์ ปี 25๖๔ คปสอ.ตะโหมด 

ตารางที่ ๓ (ต่อ) 
คณะทำงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทุก

แหล่ง (บาท) 
3.กลุม่วัยรุ่น • โครงการสายใยครอบครัวล้อมรั้วรกัก่อนวัยเทศบาลตำบลแม่ขรี  27,700.00  

• โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  13,000.00  
4.กลุม่วัยทำงาน • โครงการส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเรื้อรัง  25,500.00  

• โครงการชะลอไตเสื่อมในชุมชน  4,600.00  
• โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขม้ข้น ในกลุ่ม เบาหวาน Uncontroll  5,500.00  
• โครงการรู้ไว้ ปลอดภัยจากอัมพฤกษ์ อัมพาต และ โรคหัวใจขาดเลอืด  6,600.00  
• โครงการใกล้บา้นผู้ป่วยเบาหวาน  18,800.00  
• โครงการควบคมุป้องกันโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  11,880.00  
• โครงการบรูณาการงานควบคุมป้องกันโรคมะเร็ง  -    
• โครงการลดอุบัตเิหตุใหเ้ป็นศูนย์ (0) สู่ถนนสีขาว  22,600.00  
• โครงการลดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงเบาหวาน  10,375.00  
• โครงการ ดูแลตนเอง ลดแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานด้วยตนเอง  13,050.00  
• โครงการปรับพฤติกรรม พิชิตโรคความดันโลหิตสูง  13,250.00  
• โครงการลดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน  24,500.00  
• โครงการลดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  26,300.00  
• โครงการ เฝ้าระวังและติดตามกลุม่เสี่ยงเบาหวาน  7,745.00  
• โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม่เสี่ยงเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายวุขภาพ

อำเภอตะโหมด  
30,000.00  

5.กลุม่วัยสูงอายุและผู้
พิการ 

• โครงการผู้สูงวัยฟันดีอำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง ป ี 2563  -    
• โครงการฟื้นฟูทางใจและฟื้นฟูทางกายของผู้พิการ  49,000.00  
• โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพกาย ใจผู้สูงวัย สู่ 80 ปี ยังแจ๋ว  30,000.00  
• โครงการพัฒนาศักยภาพและการดำเนินงานคลินิก DPAC  14,400.00  
• โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  9,800.00  

6.คณะกรรมการ
ควบคุมป้องกัน
โรคตดิต่อ 

• โครงการควบคมุและป้องกันโรคอจุจาระร่วง ในเด็ก 0 – 5 ปี  -    
• โครงการอบรมและเฝ้าวังควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียน อำเภอตะโหมด  
10,500.00  

• โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเด็กกลุม่วัย
เรียน  

7,000.00  

• โครงการ ชุมชนต้นแบบปลอดภยัห่างไกลไข้เลือดออก  9,000.00  
 • โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภยัโรคไข้เลือดออก ปี 2563  อำเภอตะ

โหมด จังหวัดพัทลุง  
150,000.00  

 • โครงการ ค้นหา ป้องกันและควบคุมวัณโรคแบบบรูณาการ  25,000.00  
 • โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคเลปโตสไปโรซสิ ป ี

2563  อำเภอตะโหมด จังหวัดพทัลุง  
21,300.00  

7.คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคและอา
ชีวอนามัย 
 

• โครงการบรูณาการอย.น้อยและสารวัตรนมโรงเรียนอำเภอตะโหมด  12,960.00  
• โครงการ เครื่องสำอางปลอดภัย ยาสมุนไพรไร้สเตียรอยด์  16,050.00  
• โครงการ รา้นชำคุณภาพ คปสอ.ตะโหมด  2,275.00  
• โครงการ การเฝ้าระวังสถานท่ีผลติน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท  -    
• โครงการ พัฒนางานบริการด้านเภสัชกรรมในสถานบริการปฐมภูมิ  8,500.00  
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แผนยุทธศาสตร์ ปี 25๖๔ คปสอ.ตะโหมด 

ตารางที่ ๓ (ต่อ) 
คณะทำงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทุก

แหล่ง (บาท) 
7.คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคและอา
ชีวอนามัย (ต่อ) 

• โครงการสำรวจและเฝ้าระวังความปลอดภัยการใช้ยาปลอมปนส
เตียรอยด์ในครัวเรือน 

1,000.00 

• โครงการพัฒนาศักยภาพ อสมและเจ้าหน้าที่ดา้นอาหารปลอดภัย 5,280.00  
• โครงการการเฝ้าระวังดา้นสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีงบประมาณ 

2563 
30,000.00 

8.คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพเครือข่าย 

• โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลู มาตรฐาน 43 แฟ้ม  15,110.00  
• โครงการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลด้วยระบบ Multimedia  13,160.00  
• โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  4,000.00  
• โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาทักษะการทำงานปฐมภมูิใน

เครือข่ายคปสอ.ตะโหมด  
24,000.00  

• โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูและการปรับปรุงแฟ้มครอบครัว  15,000.00  
• โครงการ Big Cleanning Day โรงพยาบาลตะโหมด ปีงบประมาณ 63  30,000.00  
• โครงการประกันคณุภาพการพยาบาล  24,500.00  
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  4,700.00  
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉินแก่อาสากู้ชีพ  
1,200.00  

• โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่  5,800.00  
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัตเิหตุ 

Advanced trauma Life Support  
500.00  

• โครงการลดความรุนแรงของโรคในการกลับซ้ำภายใน  48  ช่ัวโมง  1,200.00  
• โครงการการบริหารจัดการ ณ จดุเกิดเหตุ  1,300.00  
• โครงการนิเทศงานหน่วยบริการในสังกัด คปสอ.ตะโหมด  7,000.00  
• โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจดัทำแผนปฏิบตัิการ ปีงบประมาณ 

2564  
200,000.00  

• โครงการประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  

4,000.00  

• โครงการพัฒนางานเฝ้าระวังและควบคุมโรค อำเภอตะโหมด สู่อำเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน  

27,380.00  

• โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีใน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ประจำปี
งบประมาณ 2563  

28,600.00  

• โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานด้านอาชีวอนามยั
และความปลอดภัย ปีงบประมาณ 63  

30,200.00  

• โครงการมหกรรมแลกเปลีย่น เรียนรู้ อสม.ดเีด่น วันอาสาสมคัร
สาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2563  

100,000.00  

• โครงการประกวด อสม. ดีเด่น ประจำปี 2563  9,600.00  
• โครงการอบรม อสม.ใหม่/ทดแทน อำเภอตะโหมด ประจำปี 2563  20,080.00  
• โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายอำเภอตะ

โหมดด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  ปี 2563   
18,000.00  
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ตารางที่ ๓ (ต่อ) 
คณะทำงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทุก

แหล่ง (บาท) 
8.คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพเครือข่าย (ต่อ) 

• โครงการ พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในอำเภอตะโหมด 
ปี2563  

-    

• โครงการ พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในอำเภอตะโหมด ปี
๒๕๖๔3  

7,900.00  

• โครงการ พัฒนาเครือข่ายการดูแล ผู้ถูกกระทำรุนแรงในเด็ก สตรีและ 
ผู้สูงอายุ ป2ี563  

600.00  

• โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม.และเจา้หน้าท่ีด้านอาหารปลอดภัย  5,280.00  
• โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน palliative care 

/IMC /LTC  
-    

• โครงการ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงานสุขศึกษาและพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพ  

8,400.00  

• โครงการพัฒนาโรงเรยีนส่งเสริมสขุภาพ  12,000.00  
• โครงการ พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต  

ปี2563  
7,000.00  

• โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาองค์ความรู้การเขียน R2Rและ
งานวิจัยจากงานประจำ  

46,600.00  

• โครงการมหกรรมวิชาการ คปสอ.ตะโหมด     ปี 2563  32,680.00  
• โครงการพัฒนาการทำ Trauma Audit(ER คุณภาพ)  -    
• โครงการทบทวนผลการดำเนินงานมาตรฐาน HAและพัฒนาการ

ดำเนินงานท่ีต่อเนื่องปี 2563  
13,800.00  

• โครงการบรูณาการด้านระบาดวิทยาและการป้องกันควบคุมโรคตดิต่อ
อำเภอตะโหมด  

11,000.00  

• โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคีของเจ้าหน้าท่ี คป
สอ.ตะโหมด ปี 2563  

60,000.00  

• โครงการ อบรมการต่อต้านการทจุริต(ITA)  3,000.00  
• โครงการ อบรมคุณธรรมและจริยธรรม  6,000.00  
• โครงการ พัฒนาเครือข่ายศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในอำเภอตะ

โหมดด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  
6,900.00  
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แผนยุทธศาสตร์ ปี 25๖๔ คปสอ.ตะโหมด 

ตารางที่ ๔  โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.ตะโหมด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จำแนกตาม ปัญหาสาธารณสุข 5 อันดับแรก ของอำเภอตะโหมด  

ปัญหา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ 
1. ไข้เลือดออก  • โครงการ ชุมชนต้นแบบปลอดภยัห่างไกลไข้เลือดออก  ๖๓-1-004 
 • โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภยัโรคไข้เลือดออก ปี 2563  อำเภอตะ

โหมด จังหวัดพัทลุง  
๖๓-1-005 

2. โรคไตในผู้ป่วย NCD • โครงการชะลอไตเสื่อมในชุมชน ๖๓-1-009 
3. การจมน้ำเสียชวีิต • โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ปีงบประมาณ 2563 ๖๓-1-020 
4. โรคหลอดเลือดสมอง • โครงการ รูไ้ว้ ปลอดภัยจากอัมพฤกษ์ อัมพาต และ โรคหัวใจขาดเลอืด ๖๓-1-011 
๕. โรคเบาหวาน/ความ
ดันโลหติสูง 

• โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขม้ข้น ในกลุ่ม เบาหวาน Uncontroll  ๖๓-1-010 
• โครงการใกล้บา้นผู้ป่วยเบาหวาน  ๖๓-1-038 
• โครงการควบคมุป้องกันโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  ๖๓-1-039 
• โครงการ ลดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงเบาหวาน  ๖๓-1-049 
• โครงการ ดูแลตนเอง ลดแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานด้วยตนเอง  ๖๓-1-050 
• โครงการลดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน  ๖๓-1-053 
• โครงการ เฝ้าระวังและติดตามกลุม่เสี่ยงเบาหวาน  ๖๓-1-055 

 
 
 

 สรุปการจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ คปสอ.ตะโหมด ปี ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คปสอ.ตะโหมด มีการจัดทำแผนงานโครงการ เพื่อแก้ปัญหา และ
พัฒนาระบบงานสาธารณสุข ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ของ คปสอ.ตะโหมด ในส่วนของ
การลดปัญหาสุขภาพ และโรคสำคัญของอำเภอ แบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน มากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาตร์ 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสานสนเทศและศูนย์ข้อมูลสุขภาพของอำเภอ น้อยที่สุด 
 
 
 
 

 ประด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Issue) 
1. การลดปัญหาสุขภาพ และโรคสำคัญของอำเภอ แบบมีส่วนรว่มจาก

ภาคีทุกภาคส่วน 
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสานสนเทศและศูนย์ข้อมูลสุขภาพของ

อำเภอ  
3. การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และระบบบริการที่มี

มาตรฐาน     
4. การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบรหิารจัดการให้มปีระสิทธภิาพ 

SI1, 57

SI2, 2

SI3, 12

SI4, 27 0
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แผนยุทธศาสตร์ ปี 25๖๔ คปสอ.ตะโหมด 

 
4. การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน/งบค่าเสื่อม  
ตารางที่ 20 งบค่าเสื่อมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตะโหมด วงเงินหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔  
 

รายการระดับหน่วยบริการ ๗0%      สถานบริการ วงเงิน แผนการดำเนินการ การดำเนินการ 
1. ซ่อมแซมห้องทันตกรรม รพ.ตะโหมด 24,000.00 เบิกจ่ายภายใน

มกราคม 2564 
จัดทำคุณลักษณะ
เฉพาะ 

2. ตะแกรงทำแผล รพ.ตะโหมด 20,000.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

จัดทำคุณลักษณะ
เฉพาะ 

3. ซ่อมแซมห้องล้างเครื่องมือทางการแพทย์ รพ.ตะโหมด 13,500.00 เบิกจ่ายภายใน
ธันวาคม 256๑ 

จัดทำคุณลักษณะ
เฉพาะ 

4. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนทางเข้า รพ.สต. รพ.สต.บ้าน
คลองนุ้ย  

65,000.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

จัดทำคุณลักษณะ
เฉพาะ 

5. เครื่องสำรองไฟ 800 va รพ.สต.บ้าน
คลองนุ้ย  

2,500.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

จัดทำคุณลักษณะ
เฉพาะ 

6. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ 

รพ.สต.บ้าน
คลองนุ้ย  

8,887.96 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

จัดทำคุณลักษณะ
เฉพาะ 

7. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล 

รพ.สต.บ้าน
คลองนุ้ย  

22,000.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

จัดทำคุณลักษณะ
เฉพาะ 

8. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA รพ.สต.บ้าน
ควนอินนอโม  

2,500.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

จัดทำคุณลักษณะ
เฉพาะ 

9. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 

รพ.สต.บ้าน
ควนอินนอโม  

22,000.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

จัดทำคุณลักษณะ
เฉพาะ 

10. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล 

รพ.สต.บ้านตะ
โหมด  

22,000.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

จัดทำคุณลักษณะ
เฉพาะ 

11. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA รพ.สต.บ้านตะ
โหมด  

2,500.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

จัดทำคุณลักษณะ
เฉพาะ 

12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล 

รพ.สต.บ้าน
ด่านโลด  

22,000.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

จัดทำคุณลักษณะ
เฉพาะ 

13. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA รพ.สต.บ้าน
ด่านโลด  

2,500.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

14. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA รพ.สต.บ้าน
ปลักปอม  

2,500.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

15. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 

รพ.สต.บ้าน
ปลักปอม  

22,000.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

16. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA รพ.สต.บ้าน
คลองใหญ่  

2,500.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

17. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนทางเข้า รพ.สต. รพ.สต.บ้าน
คลองใหญ่  

22,000.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

18. เครื่องสำรองไฟ 800 va รพ.สต.บ้าน
โหล๊ะบ้า  

170,000.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

19. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล 

รพ.สต.บ้าน
โหล๊ะบ้า  

22,000.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

20. ปรับปรุงทาสีอาคาร รั้ว รพ.สต.บ้านโหล๊ะบ้า รพ.สต.บ้าน
โหล๊ะบ้า  

2,500.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

21. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 

รพ.สต.บ้าน
ควนเล้าเป็ด  

22,000.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 
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ตารางที่ 20 งบค่าเสื่อมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตะโหมด วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔  (ต่อ) 

รายการระดับหน่วยบริการ ๗0% สถานบริการ วงเงิน แผนการดำเนินการ การดำเนินการ 
22. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA รพ.สต.บ้าน

ควนเล้าเป็ด  
2,500.00 เบิกจ่ายภายใน

มกราคม 2564 
แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

23. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA รพ.สต.บ้านพรุ
นายขาว  

2,500.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

24. ซ่อมแซมกำแพงคอนกรีต รพ.สต.บ้านพรุนาย
ขาว 

รพ.สต.บ้านพรุ
นายขาว  

240,000.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

25. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 

รพ.สต.บ้านพรุ
นายขาว  

22,000.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

26. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 

รพ.สต.บ้านท่า
เชียด  

22,000.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

27. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA รพ.สต.บ้านท่า
เชียด  

2,500.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

28. เครื่องพิมพ์ Multi function เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดำ 

รพ.สต.บ้านท่า
เชียด  

8,795.98 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

29. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล 

รพ.สต.บ้าน
เกาะเรียน  

22,000.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

30. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA รพ.สต.บ้าน
เกาะเรียน  

2,500.00 เบิกจ่ายภายใน
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

รวมเงิน 1,524,183.94   

 
 
 
4. การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน/งบค่าเสื่อม (ต่อ) 
ตารางที่ 21 งบค่าเสื่อมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตะโหมด วงเงินระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 

 รายการระดับหน่วยบริการ ๒0%      สถานบริการ วงเงิน แผนการดำเนินการ การดำเนินการ 

1. ซ่อมแซมห้องน ้าผูสู้งอาย/ุผูพิ้การ และ
ท่ีพกัรอตรวจ รพ.สต.บา้นตะโหมด 

รพ.สต.บ้านตะ
โหมด 

300,000.00 ก่อหนี้ผูกพันภายใน 
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

2. ซ่อมแซมอาคารผูสู้งอาย ุ รพ.ตะโหมด 480,000.00 ก่อหนี้ผูกพันภายใน 
มกราคม 2564 

แต่งต้ัง คก.กำหนด
ราคากลาง 

รวมเงิน 780,000.00   
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แผนยุทธศาสตร์ ปี 25๖๔ คปสอ.ตะโหมด 

 
แผนการนิเทศงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ 

คปสอ.ตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
 

วัน เดือน ปี 
รพ.สต.รับนิเทศงาน 

หมายเหตุ ภาคเช้า 
(๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.) 

ภาคบ่าย 
(๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) 

๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ รพ.สต.บ้านท่าเชียด รพ.สต.บ้านโหล๊ะบ้า  
๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ รพ.สต.บ้านพรุนายขาว รพ.สต.บ้านควนเล้าเป็ด  
๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ รพ.สต.บ้านด่านโลด ศสช.ควนเสาธง  
๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ รพ.สต.บ้านควนอินนอโม รพ.สต.บ้านคลองนุ้ย  
๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ รพ.สต.บ้านตะโหมด รพ.สต.บ้านเกาะเรียน  
๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ รพ.สต.บ้านปลักปอม รพ.สต.บ้านคลองใหญ่  

 
กำหนดการนิเทศงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ คปสอ.ตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
 เวลา 
 08.00 น.     - รถออกจาก สสอ./รพ.ตะโหมด 
 08.30 น.     - เดินทางถึง รพ.สต. ที่รับ การนิเทศ 
 08.30 - 09.00 น.   - ผอ.รพ.สต./ตัวแทนกล่าวต้อนรับ นำเสนอการดำเนินงาน/  
          สภาพปัญหาสาธารณสุขและแนว ทางการแก้ไข 
 09.00 - 09.30 น.   - ประธานกล่าวเปิดการนิเทศ/มอบนโยบาย 
 09.30 - 11.30 น.   - ผู้นิเทศงาน นิเทศงานในส่วนรับผิดชอบ 
 11.30 – 12.00 น.   - สรุปผลการนิเทศงาน 
 12.00 - 13.00 น.   - รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.30 น.      - เดินทางถึง รพ.สต.ที่รับนิเทศงานช่วงบ่าย 
 13.30 - 13.45 น.   - ผอ.รพ.สต./ตัวแทนกล่าวต้อนรับ นำเสนอผลการเนินงาน/  
            สภาพปัญหาสาธารณสุขและแนวทางการแก้ไข 
 13.45 - 14.00 น.   - ประธานกล่าวเปิดการนิเทศ/มอบนโยบาย 
 14.00 – 16.00 น.   - ผู้นิเทศงาน นิเทศงานในส่วนรับผิดชอบ 
 16.00 - 16.30 น.   - สรุปผลการนิเทศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเหตุ :  ๑. รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
  ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไม่ต้องจัดทำเอกสารรูปเล่มสรุปผลการดำเนินงาน ให้เย็บ
มุมเอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลด้วย Power point โดยนักวิชาการสาธารณสุข หรือผู้ที่ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมอบหมาย 
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แผน Quick-win คปสอ.ตะโหมด ๒๕๖๔ 
 

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ.ตะโหมด ประจำปี ๒๕๖๔ 

ลำดับ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 

ระยะเวลา (เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ 

ไตรมาส1 ≥33% 
ไตรมาส2 ≥55% 
ไตรมาส3 ≥77% 
ไตรมาส4 ≥98% 

35% 70% 85% 100% วันดี/สรายุทธ 

2 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย - Ill Defined ≤ 25% 
- หน่วยบริการมีคณุภาพ
ข้อมูลบริการสุขภาพ
ตามเกณฑ์ 60% 

30% 
๙๙% 

 

28% 
๙๙.๕% 

26% 
๙๙.๙% 

24% 
๑๐๐% จิตตเวช/สรายุทธ 

3 

โรงพยาบาล  ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (HAIT)  ร้อยละ 20  

ได้รับการตรวจประเมิน
การดำเนินงาน HAIT 

โรงพยาบาล 
เข้าร่วม

โครงการฯ 
และเข้าร่วม
ประชุมชี้แจง
นโยบายและ
แนวทางการ
ดำเนินงาน   

ได้รับการ
เยี่ยม

ประเมินจาก
ทีม 

Surveyor 
(Cross/Ext

ernal) 

 

ผ่าน 
ประเมิน 
HAIT 

ระดับ 1 

จิตตเวช 

4 
ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนของ คปสอ. ผ่านเกณฑ์ ปี ๒๕๖๔ 
(งบค่าเสื่อม) 

ระดับ 5 
ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ 5 วันดี/ดลฮากีม 

5 ระดับความสำเร็จการสอบสวนโรค  อุบัติเหตุจราจรทางบก      จิตตเวช/สรายุทธ 

6 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได้ 

- DM 40% 
- HT 50% 

- DM ๑๕% 
- HT ๒๐% 

- DM 30% 
- HT 40% 

- DM 35% 
- HT 45% 

- DM 40% 
- HT 50% 

เพียงเพ็ญ/ศุภรัตน์ 

7 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 85% 100% 100% 100% 100% พยอม/สรายุทธ 
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แผน Quick-win คปสอ.ตะโหมด ๒๕๖๔ 
 

 

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ.ตะโหมด ประจำปี 256๒ (ต่อ) 
 

ลำดับ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 

ระยะเวลา (เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

8 
ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตาม
เกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี 

ร้อยละ 95 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 9๐ ร้อยละ 95 

พะยอม/สุข
ประเสริฐ 

9 
ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ  
3  ป ี

ร้อยละ 95 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 9๐ ร้อยละ 95 

พะยอม/สุข
ประเสริฐ 

10 
อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 17 ต่อแสน

การเกิดมีชีพ 

ไม่เกิน 17 ต่อ
แสนการเกิดมี

ชีพ 

ไม่เกิน 17 ต่อ
แสนการเกิดมี

ชีพ 

ไม่เกิน 17 ต่อ
แสนการเกิดมี

ชีพ 

ไม่เกิน 17 ต่อ
แสนการเกิดมี

ชีพ 
สุวรรณา/ศุภรัตน ์

11 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สงูดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 
5 ป ี

ร้อยละ 57 ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 57 ยุพิน/ศุภรัตน ์

12 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี 38/พันประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี 

ทุกราย ทุกราย ทุกราย ทุกราย สุวรรณา/ศุภรัตน ์

13 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล "RDUขั้น1 100% 
 RDUขั้น2  50%" 

RDUขั้น1 RDUขั้น๒ RDUขั้น๒ RDUขั้น๓ สุวิทย/์นิวตั ิ

14 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม./ศสช.ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มี
คุณภาพ (ตามเกณฑ์) 

ร้อยละ 65 ทุกแห่ง ทุกแห่ง ทุกแห่ง ทุกแห่ง ชลธิชา/ศุภรัตน ์

15 ร้อยละของการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 40     ชลธิชา/ศุภรัตน ์

16 ร้อยละชองเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity  free) (เงื่อนไข
ความครอบคลุมการตรวจ ร้อยละ 40) 

ร้อยละ 56 ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ 50 ร้อยละ 56 
ชลธิชา/ศุภรัตน ์

17 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตการเงิน ระดับ 7 ระดับ 7 ไม่เกิน ร้อยละ 4 - - - - วันด ี

18 ร้อยละของอำเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
ที่มีคุณภาพ 

ร้อยละ 60 1 1 1 1 สรายุทธ 
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แผน Quick-win คปสอ.ตะโหมด ๒๕๖๔ 
 

 
 

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ.ตะโหมด ประจำปี 256๒ (ต่อ) 
 

ลำดับ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 

ระยะเวลา (เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

19 
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว 

ร้อยละ 60 
(สะสม) 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน อุษา/สรายทุธ 

20 จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข ๑ แห่ง 3.5% 4% 5% 5% วันด ี

21 
ระดับความสำเร็จของส่วนราชการใน สป. ที่ดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์กำหนด 
(PMQA) 

ระดับ ๕ 
ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ สรายุทธ 

22 ระดับความสำเร็จองค์กรคุณธรรม ระดับ ๓ เตรียมการ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ สรายุทธ/วนัด ี

23 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA 

ระดับสูงมาก ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน สรายุทธ/วนัด ี

24 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

ระดับดีมากข้ึนไป  ระดับด ี ระดับด ี ระดับดีมาก ระดับดีมาก อาริษา/วันด ี

25 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขต่อยาแผน
ปัจจุบัน  เพิ่มข้ึน (ปี 61 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.41) 

ร้อยละ 5 ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔ ร้อยละ 5 สุวิทย/์นิวตั ิ

๒๖ ร้อยละของ รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน ร้อยละ ๑๐๐ ส่งแผนการ
ตรวจสอบ
ภายในของ
ทีมระดับ
อำเภอ ให้ 

สสจ. 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๗๕ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ดลฮากีม/วันด ี

 


