
ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ
2. การสรางเด็กและ  1.พัฒนาศักยภาพครอบครัว

ใหเยาวชนอําเภอหนอง เขมแข็งเพื่อสรางเสริม
คุณภาพชีวิตมวงใหมีคุณภาพ เด็กและเยาวชน



2.พัฒนางานเด็กวัยเรียน

3.พัฒนาคุณภาพการสงเสริม



พัฒนาการเด็ก

4. พัฒนาคุณภาพและสราง



ภาคีเครือขาย

และการมีสวนรวมปองกัน

และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน



กิจกรรมหลักเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ
1.พัฒนาคุณภาพบริการใหมีมาตรฐานโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก

   1.1 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน 1.โรงพยาบาลอนามัยแม และเด็ก

ทําแผนและพัฒนาสวนขาด นิเทศและติดตามการปฏิบัติ ตามแนวทางและมาตรฐาน
ประเมิน

2.บริการ ANC คุณภาพ ทุกสถาน

   1.2 พัฒนา ANC clinic ใหมีมาตรฐาน บริการ
        1) จัดทํามาตรฐานพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลฝากครรภ 3.หญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ด

        2) ปรับปรุงคลินิกใหไดมาตรฐาน triferdineเสริมไอโอดีน 100%
        3) มีการใชยาจําเปนตามมาตรฐานในบริการฝากครรภทั้งเครือขาย 4.หญิงตั้งครรภที่ไดรับการฝากครรภ

        4) ออกประเมินมาตรฐานการใหบริการการพยาบาลฝากครรภตามแนวทางของ
สํานักการ

ครั้งแรก มาฝากครรภกอน 12 
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข สัปดาห >60%

        5) ขอรับการประเมินการประกันคุณภาพการฝากครรภบริการการพยาบาลฝาก
ครรภจาก

5.อัตราทารกแรกเกิด น้ําหนัก

บุคคลภายในและภายนอก นอยกวา 2,500 กรัม <7%

        6) การสงเสริมสุขภาพและแกไขปญหาในหญิงตั้งครรภ 6.อัตราการคลอดในมารดา 

            - เก็บขอมูลหญิงตั้งครรภและวิเคราะหสถานการณ อายุ 15-19 ป   < 50%

            - จัดประชาสัมพันธประสานงานรวมกับ อสม. ใหความรูกับหญิงวัยเจริญพันธุใน ผานมาตรฐานของหอง            - จัดประชาสัมพันธประสานงานรวมกับ อสม. ใหความรูกับหญิงวัยเจริญพันธุใน
ชุมชน

ผานมาตรฐานของหอง

มาฝากครรภกอน 12 สัปดาห

            - ดําเนินการแกไขปญหาทางสุขภาพและติดตามภาวะซีด/ภาวะโลหิตจางธาลัสซี
เมีย/ภาวะทุพโภชนาการ/แมและลูกที่ไดรับผลกระทบจากติดเชื้อ HIV/ภาวะเบาหวาน/ความ
ดันขณะตั้งครรภ/Teenage pregnancy

            7) สงเสริมใหความรูการดูแลสุขภาพในหญิงตั้งครรภ

   1.3 พัฒนา LR ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน คลอดคุณภาพ

1) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการหองคลอดกิจกรรมกลุม เตรียมคลอดและหลังคลอด อัตราสวนมารดาตาย

จัดเตรียมเอกสารสื่อการเรียนการสอน จัดทําบอรด แผนพับใหความรู ไมเกิน 15 : การเกิด

2) บูรณาการมาตรฐานการดูแลมารดาและทารกใหครอบคลุมทั้ง 3 ระยะ มีชีพแสนคน

3) จัดทําแนวทางในการประสานงานและการดูแลตอเนื่องรวมกันทั้งเครือขาย อัตราการเกิดBirth

4) จัดประชุมวิชาการเพื่อทบทวน/ฟนฟูความรูแลกเปลี่ยนประสบการณ Conference 
case

Asphysia <25 : 1000

5) จัดทํา CPG และแนวทางปฏิบัติ และติดตามผลปฎิบัติงาน การเกิดมีชีพ

6) พัฒนาระบบการประเมินผลใหมีประสิทธิภาพและควบคุมกํากับตามแผน อัตรามารดาตกเลือด

7) รับการนิเทศ ประเมินมาตรฐานและผลงานจากทีมทั้งภายในและภายนอก หลังคลอด <5%

8) สรุปและนําเสนอผลงาน

1.4 พัฒนาคลินิก PP ,FP ,คลินิกเปนมิตรกับวัยรุน และ คลินิก WCC  ใหมีคุณภาพ 
มาตรฐาน

รอยละ เด็ก 0- 5 ป

1) พัฒนางานขอมูลมารดาและทารกใหเปนระบบทั้งเครือขายทะเบียน  ระบบการสงตอ
ขอมูล

มีพัฒนาการสมวัย>90%

2) พัฒนา ระบบบริการและการจัดบริการ ใหมีมาตรฐาน รอยละของเด็กในพื้นท่ี

    - จัดทํามาตรฐานพัฒนาคุณภาพการบริการ



    - จัดมุมใหความรู เอกสารสําหรับคลินิก  PP ,FP ,คลินิกเปนมิตรกับวัยรุน และ คลินิก
 WCC

ตามเกณฑ 100%
3)พัฒนาระบบบริการการตรวจพัฒนาการ สงเสริมและติดตามพัฒนาการ

4)ติดตามการไดรับและขาดวัคซีนในเด็กที่มารับบริการคลินิค ในชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่
พิเศษรวมกับทีม SRRT

5) ดําเนินการแกไขเด็กขาดสารอาหาร น้ําหนักต่ํากวาเกณฑและเด็กอวน

2. จัดตั้งคณะทํางานและพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ท้ังเครือขาย

    - จัดทํา/ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน

.   - พัฒนาแนวทางการการดําเนินงานและ การจัดการขอมูลงานANC PP

    - เก็บรวบรวมความเสี่ยงและทบทวนกรณีรวมกัน

    - สํารวจความตองการและพัฒนาศักยภาพทั้งดานความรู เครื่องมือ/อุปกรณ ยาที่
จําเปนสื่อตางๆ  ( นโยบาย สิทธิ์ฝากครรภฟรี thallasemia GDM HT ทักษะการใหคําปรึกษา
แบบคูทุกเครือขาย )

       ประชุม  MCH ระดับอําเภอ

     - ประชุมสัญจร อบรม นิเทศงาน แมและเด็ก

3. พัฒนางานขอมูลอนามัยหญิงตั้งครรภใหเปนระบบทั้งเครือขาย

 - กําหนดตัวชี้วัด MCH เก็บรวบรวมของสถานบริการ ระดับ CUP เพื่อวิเคราะหขอมูล

 - จัดทํา ระบบรับ สง ขอมูล MCH เชน  ขอมูล ANC : ขอมูลหญิงตั้งครรภรายใหม Lab  - จัดทํา ระบบรับ สง ขอมูล MCH เชน  ขอมูล ANC : ขอมูลหญิงตั้งครรภรายใหม Lab 
line ขาดนัด ทะเบียนขอมูล LR : การคลอด  ขอมูล WCC : การขาดนัด วัคซีนที่ไดรับ ทะเบียน

 ขอมูล PP FP : บริการ

 - จัดตั้งศูนยขอมูลงานบริการMCH CUP

  • Hotline Line ใหคําปรึกษา

4.สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานชมรมจิตอาสาแมและเด็ก และบุคคลตนแบบ

1)อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมอยางตอนื่อง

2) สนับสนุนการดําเนินงานชมรมจิตอาสาแมและเด็กและบุคคลตนแบบ

 มอบใบประกาศ มารดาที่เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน

 - อบรมจิตอาสาเชี่ยวชาญดานแมและเด็ก

 - จัดกิจกรรมวันเด็ก

3) จัดทําทะเบียนขอมูลMCH สําหรับอสม/ชมรมจิตอาสาแมและเด็ก

1.ประชุมคณะทํางานและเครือขาย โรงเรียนระดับประถมศึกษา เด็กวัยเรียนไดรับการ

ในเขตอําเภอหนองมวง คัดกรองช่ังนํ้าหนัก วัดสวนสูง

 -  ประเมินภาวะโภชนาการและแกไขปญหาใหสมสวน  รอยละ68

  -  ประเมินพัฒนาการ และสงเสริมพัฒนาการใหสมวัย 

  -  สรุปรายงานผลการประเมิน
  -  ประเมินปจจัยที่มีผลตอ สูงดีสมสวน 0-5 ป ,6-14 ป

2.ติดตามเยี่ยมcase ที่พัฒนาการไมสมสวน  ที่บานและโรงเรียน

1.พัฒนาการบริหารจัดการขอมูล  -  รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป



 1.1 ปรับฐานขอมูลและกลุมเปาหมายใหเปนปจจุบัน โดย  ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ

1.1.1สํารวจและเคลียรฐานขอมูลรายบุคคล (แฟม Person) ภายในเดือน พย.  - รอยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ป

เพื่อปรับจํานวนประชากร Type 1 และ 3 ใหเปนปจจุบัน  ท่ีไดรับการคัดกรอง

1.1.2 กําหนด และคนหากลุมเปาหมาย (9 เดือน /18 เดือน/30เดิอน/42 เดือน/60เดือน) พัฒนาการพบสงสัยลาชา

เพื่อติดตามใหครบโดย เจาหนาที่ และอสม.  -รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป 

 1.2 ตรวจประเมินพัฒนาการเด็กและคียขอมูลใหตรงชวงที่กําหนด ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชา

พรอมตรวจสอบผลหลังการสงออก ไดรับการ ติดตาม

1.3 นัดติดตามกระตุนพัฒนาการภายใน 30 วัน (เริ่มติดตามไดตั้งแต 15-30วัน)   - รอยละ 60 ของเด็ก

 1.4 คืนขอมูลผลการดําเนินงานใหพ้ืนที่ ทุกเดือน อายุ 9,18,30,42 เดือน 

2. สงเสริมบทบาทพอแมผูปกครองในการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกตองเหมาะสม ที่คัดกรองพัฒนาการ2.1 พัฒนาศักยภาพผูปกครองและผูดูแลเลี้ยงเด็ก ใหมีความรูและทักษะการใช 
DSPM/DAIM พบพัฒนาการลาชาได

(ตั้งแตANC/หลังคลอด/WCC) รับการกระตุนพัฒนาการ

2.2 สงเสริมการเลี้ยงดู กิน กอด เลน เลา นมแม โภชนาการ วิตามิน

3. พัฒนาระบบบริการและกลไกในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก

3.1 ขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการผานคณะกรรมการสงเสริมพัฒนาการเด็กจังหวัด
ลพบุรี และคณะกรรมการ MCH  Board ระดับอําเภอและระดับจังหวัด

3.2 พัฒนาระบบเฝาระวัง คัดกรอง และการเขาถึงบริการ3.2 พัฒนาระบบเฝาระวัง คัดกรอง และการเขาถึงบริการ

3.2.1พัฒนาความเชี่ยวชาญในการตรวจพัฒนาการ (ครู ก. สาธารณสุข) และประสาน 
พมจ./ ทองถ่ิน ใหมีการพัฒนาครูอนุบาล/ครู ศพด. ตามบริบท

 3.2.2  ประสาน CUP สนับสนุนอุปกรณในการตรวจพัฒนาการ รพ.สต.สํารวจอุปกรณ

3.3  พัฒนาระบบติดตาม (สงผาน พชต. พชอ.) และระบบสงตอเขาสูสถานบริการ (การ
สงตอ ระหวางโรงพยาบาล รพ.สต. ตลอดชวงตั้งแตตรวจคัดกรองฯ-สงเขาระบบรักษา

กรณีพบผิดปกติ)

4. บูรณาการและสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กแบบองครวม

4.1 ขับเคลื่อนความรวมมือผานคณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด/ระดับอําเภอ ผาน พชอ. และระดับตําบลผาน พชต. (เทศบาลตําบลหนองมวง)

4.2 สงเสริมใหเกิดพื้นท่ีตนแบบในการพัฒนาเด็กอยางมีสวนรวม

4.3 ประสานการสงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยใน ศพด. (ทั้งดานพัฒนาการ และทักษะสมอง)

5. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามกํากับ และ ประเมินผล

5.1 พัฒนาทีมนิเทศท้ังระดับอําเภอ ติดตามนิเทศเสริมพลังการตรวจ

พัฒนาการเด็ก ( On the Job Training)

5.2 สุมประเมินผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (ปกติ/สงสัยลาชา)

6.ติดตามเยี่ยมบานเด็กที่มีพัฒนาการลาชา ไมมารับการกระตุน

พัฒนาการ

1.พัฒนาระบบการมีสวนรวมของเครือขายในการทํางานอําเภออนามัยเจริญพันธุ หนวยงานมีการประเมิน



2.พัฒนาระบบการบริการตามมาตรฐาน ตนเองตามมาตรฐาน

3.พัฒนาระบบคลินิกเปนมิตรกับวัยรุน (YFHS) กลุมหญิงอายุ 15-20 ป อําเภออนามัยเจริญพันธุ

3.1 จัดบริการ YFHS ในสถานบริการ คลินิกเปนมิตรกับวัยรุน YFHS และ YFHS

3.2 สงเสริม/สนับสนุนการจัดบริการเชิงรุกใน ชุมชน

  -ศูนยเพื่อนใจวัยใสในสถานศึกษา 

3.3 เพิ่มชองทาง คนหา  การเขาถึงบริการการบริการวางแผนครอบครัว อัตราการตั้งครรภของสตรี

 - อสม.สํารวจการคุมกําเนิด 13-20 ป อายุ 15-19 ป ไมเกิน 42

 - บริการใหความรู และติดตามการวางแผนครอบครัวสตรีอายุ 13-20 ป ตอพันการเกิดมีชีพ

 - ทะเบียนสตรีหลังคลอดที่อายุต่ํากวา 20 ป บริการการคุมกําเนิด อัตราการตั้งครรภซ้ํา

 สงตอติดตาม การคุมกําเนิด สตรีอายุ15-19 ปต่ํากวา

 - ตั้ง line กลุมเครือขายอําเภอหนองมวง "Stop teen MOM" รอยละ 10
4.เสริมสรางศักยภาพ ในการปองกันการต้ังครรภในวัยรุน

4.1 แกนนํานักเรียนเพื่อนใจวัยรุน 

4.2.สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขาย มีเครือขายคณะทํางาน

5.พัฒนาระบบขอมูลใหมีประสิทธิภาพ อําเภออนามัยเจริญพันธุ

6. สรุปผลการดําเนินงาน



เปาหมาย ผูรับผิดชอบ
อําเภอหนองมวง คุณธัญญาลักษณ

คุณนฤมล

คุณชนัดดา

คณะทํางานอําเภอ

อนามัยการเจริญพันธุ



อําเภอหนองมวง ชุติกานต

ศุจีนันท

ณิชาดา

ทัศนีย

คณะทํางานอําเภอ

อนามัยการเจริญพันธุ

อําเภอหนองมวง ชุติกานต



ศุจีนันท

ณิชาดา

ทัศนีย

คณะทํางานอําเภอ

อนามัยการเจริญพันธุ

คุณสุรินทร 



คุณชนัดดา

คุณสุพรนภา

คุณธัญญาลักษณ

คณะทํางานอําเภออนามัย

การเจริญพันธุ

















































































































































































































ผูอํานวยการ รพ./สสอ. หนองมวง 

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

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

โรงพยาบาล 1.พัฒนาคุณภาพบริการใหมีมาตรฐาน

มาตรฐาน โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก  

อนามัยแม 1.1 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน 7 รพ.สต.และ 1 คร้ัง/ป ต.ค.-ก.ย.64 ผานมาตรฐาน ธัญญลักษณ / คาวัสดุสํานักงาน PPB CUP

และเด็ก ทําแผนและพัฒนาสวนขาด นิเทศและ
ติดตามการปฏิบัติตาม

รพ.หนองมวง โรงพยาบาลอนามัยแม นฤมล 500 บาท

ติดตามแนวทางและมาตรฐานประเมิน และเด็ก

1.2 พัฒนา ANC clinic ใหมีมาตรฐาน

1) จัดทํามาตรฐานพัฒนาคุณภาพการบริการ รพ.หนองมวง 2 คร้ัง/ป ต.ค.-ก.ย.64 บริการ ANC คุณภาพ ธัญญาลักษณ คาใชสอย พัฒนาคลินิก เงินบํารุง
พยาบาลฝากครรภ ทุกสถานบริการ ฝากครรภ 2,000 บาท
2) ปรับปรุงคลินิคใหไดมาตรฐาน

3) การใชยาและวัสดุที่จําเปนตามมาตรฐาน 7 รพ.สต.และ หญิง ต.ค.-ก.ย.64 รอยละของหญิง ธัญญาลักษณ / Triferdine 45,000บาท PPB CUP

              แผนปฏิบัติการป 2564  หนวยงาน  เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

ที่ งาน กิจกรรม
เปาหมายดําเนินการ

3) การใชยาและวัสดุที่จําเปนตามมาตรฐาน
ใน

7 รพ.สต.และ หญิง ต.ค.-ก.ย.64 รอยละของหญิง
ตั้งครรภ

ธัญญาลักษณ / Triferdine 45,000บาท PPB CUP

บริการฝากครรภท้ังเครือขาย รพ.หนองมวง ตั้งครรภ ไดรับยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน

MCH CUP Multiple strip6,000บาท

Triferdine 30Ts (1 กระปุก)*7 ด. /คน 
จํานวน =250 คน=

ทุกราย 100% แคลเซียมเม็ด7,500บาท

1,750 กระปุก กระปุกละ 25 บ  CaCO3 
30ts *6 ด. /คน

Stricker 1,000บาท

 จํานวน 250 คน = 45,000 ts Multiple 
strip

แกวตรวจ 1,000 บาท

,Stricker High Risk แกวตรวจปสสาวะ ชุดตรวจ amphetamine

ชุดตรวจ amphetamine 6,800 บาท 6,800 บาท
4 )ออกประเมินมาตรฐานการใหบริการการ 7 รพ.สต.และ รพ.สต.ละ ม.ค.-ม.ีค.64 รพ.สต.ไดรับการประเมิน ธัญญลักษณ คาวัสดุอุปกรณ PPB CUP
พยาบาลฝากครรภตามแนวทางของสํานัก
การ

รพ.หนองมวง 1 คร้ัง/ป อนามัย นฤมล 7*500=3,500 บาท
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข แมและเด็ก ชนัดดา
5) ขอรับการประเมินการประกันคุณภาพ
การ

7 รพ.สต.และ

บริการการพยาบาลฝากครรภจากบุคคล
ภายใน

รพ.หนองมวง

และภายนอก

6) การสงเสริมสุขภาพและแกไขปญหาใน
หญิงตั้งครรภ

7 รพ.สต.และ หญิงตั้ง ต.ค.-ก.ย.64 ตั้งครรภ ชนัดดา /

- เก็บขอมูลปญหาหญิงตั้งครรภและวิเคราะหสถานการณรพ.หนองมวง ครรภใน คร้ัง MCH CUP

- จัดประชาสัมพันธประสานงานรวมกับ อสม.ใหความรูกับ พื้นท่ี แรก กอน 12 wk>- จัดประชาสัมพันธประสานงานรวมกับ อสม.ใหความรูกับ พื้นท่ี แรก กอน 12 wk>

หญิงวัยเจริญพันธุ ในชุมชน มาฝากครรภกอน 12 สัปดาห มารดา 60%

- ดําเนินการแกไขปญหาทางสุขภาพและติดตาม คลอด <33%



ผูอํานวยการ รพ./สสอ. หนองมวง 

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

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

              แผนปฏิบัติการป 2564  หนวยงาน  เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

ที่ งาน กิจกรรม
เปาหมายดําเนินการ

ภาวะซีด/ภาวะโลหิตจางธาลัส ซีเมีย/ภาวะทุพโภชนาการ อายุต่ํา ไมเกินรอยละ 20

Teenage pregnancy กวา 20 ป อัตราทารกแรกเกิด

7)สงเสริมใหความรูการดูแลหญิงตั้งครรภ น้ําหนักนอยกวา 2,500

กรัม <7%

อัตราคลอดในมารดา

อายุ 15-19 ป <50%

1.3. พัฒนา LR ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน หองคลอด หองคลอด ต.ค.-ก.ย.64 คลอด นฤมล คาใชสอย 2,000 บาท เงินบํารุง
1) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการหอง
คลอด กิจกรรมกลุม

รพ.หนองมวง มารดา คุณภาพ

 เตรียมคลอดและหลังคลอด จัดเตรียม
เอกสารสื่อการเรียนการสอน

คลอดทุก ไม

จัดทํา บอรด แผนพับใหความรู ราย เกิน 15:การเกิดมีชีพจัดทํา บอรด แผนพับใหความรู ราย เกิน 15:การเกิดมีชีพ

2) บูรณาการมาตรฐานการดูแลมารดาและ
ทารกใหครอบคลุม

แสนคน

ทั้ง 3 ระยะ อัตราการเกิด Birth

3) จัดทําแนวทางในการประสานงานและ
การ ดูแลตอเนื่อง

Asphysia <25:1000

รวมกันท้ังเครือขาย การเกิดมีชีพ

4) จัดประชุมวิชาการเพื่อทบทวน/ฟนฟู
ความรู

หลัง

แลกเปลี่ยนประสบการณ Conference 
case รวมกันท้ังเครือขาย

คลอด <5%

5) จัดทํา CPG และแนวทางปฏิบัติ และ
ติดตามผลปฎิบัติงานรวมกันท้ังเครือขาย

6 )ออกประเมินมาตรฐานการใหบริการการ 7 รพ.สต.และ รพ.สต.ละ ต.ค.-ก.ย.64 รพ.สต.ไดรับการประเมิน นฤมล

พยาบาลมารดาและทารกตามแนวทางของ
ราชวิทยาลัย

รพ.หนองมวง 1 คร้ัง/ป อนามัย

สูตินรีแพทยแหงประเทศไทย แมและเด็ก

7) พัฒนาระบบการประเมินผลใหมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางโรงพยาบาลมาตรฐานงาน
อนามัยแมและเด็ก8) รับการนิเทศ ประเมินมาตรฐานและ
ผลงานจากทีมท้ังภายในและภายนอกจากทีมท้ังภายในและภายนอก

1.4 พัฒนาคลินิก PP ,FP ,คลินิกเปน
มิตรกับวัยรุน และ คลินิก WCC  ใหมีคุณภาพ



ผูอํานวยการ รพ./สสอ. หนองมวง 
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ระบุพื้นที่ คน/คร้ัง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท) งบประมาณ งบประมาณ
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ที่ งาน กิจกรรม
เปาหมายดําเนินการ

1) พัฒนางานขอมูลมารดาและทารกใหเปน 7 รพ.สต.และ เด็กอายุ ต.ค.-ก.ย.64 หทัยกานต

ระบบท้ังเครือขายการสงตอขอมูล รพ.หนองมวง 0-5 ป อรวรรณ

     -บันทึกติดตามขอมูลในHos XP ,
Spcial pp ,DSPM

ชนัดดา

HDC 7รพ.สต

     - สงตอและติดตามขอมูลที่เก่ียวกับ 
Hct  พัฒนาการ

รพ.สต ทุกแหง ทุกวันศุกร

วัคซีน

2) พัฒนา ระบบบริการและการจัดบริการ 
ใหมี

รพ.หนองมวง 1 คร้ัง/ป ต.ค.-ก.ย.64 หทัยกานต คาใชสอยพัฒนา เงินบํารุง

มาตรฐาน ชุติกาญจน คลินิก WCC

    - ทบทวน/ดําเนินการตามมาตรฐาน
คุณภาพการบริการ

2,000บาท

QA ,รพ/รพ.สต.แมและเด็ก ,WCCคุณภาพQA ,รพ/รพ.สต.แมและเด็ก ,WCCคุณภาพ

3) พัฒนาระบบบริการการตรวจพัฒนาการ 7 รพ.สต.และ เด็ก 0-5 ป ต.ค.-ก.ย.64 รอยละ เด็ก 0- 5 ป มี ชุติกาญจน

สงเสริมและติดตามพัฒนาการ รพ.หนองมวง พัฒนาการสมวัย>90 พิมตะวัน
4) ติดตามการไดรับและขาดวัคซีนในเด็ก
ที่มารับ

7 รพ.สต.และ ต.ค.-ก.ย.64 รอยละของเด็กในพื้นท่ี อรวรรณ
บริการคลินิค ในชุมชนโดยเฉพาะพ้ืนท่ี
รวมกับทีม SRRT

รพ.หนองมวง ไดรับวัคซีนครบตาม

   - ทําทะเบียน 0-5 ป เกณฑ 100%

   - ติดตามการใหวัคซีนขั้นพื้นฐานใหครบ
ตามเกณฑ   - บันทึกติดตามขอมูล VAC .

   - สงตอขอมูลการบริการให รพ.สต.ทุก
แหง5) ดําเนินการแกไขเด็กขาดสารอาหาร 
น้ําหนักต่ํา และเด็กอวน

7 รพ.สต.และ

เด็กขาดสาร

ต.ค.-ก.ย.64

เด็กอายุ 6 เดือน-5ป คาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก PPB CUP
   - ประเมินนํ้าหนักสวนสูงเทียบอายุ รพ.หนองมวง อาหาร ไดรับยาเสริมธาตุ สําหรับเด็ก 20,000 บาท
แกไขปญหาเด็กขาดสารอาหาร เหล็ก > รอยละ 70

เจาะ HCT เด็กอายุ 0-1ป สนับสนุนยา
วิตามินเสริมาตุเหล็ก6.ติดตามเย่ียมมารดาและทารกหลังคลอด

ติดตามการบันทึกขอมูลมารดาและทารกติดตามการบันทึกขอมูลมารดาและทารก
หลังคลอดใน smart coc

7.สงเสริมกระตุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดียว



ผูอํานวยการ รพ./สสอ. หนองมวง 

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

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

              แผนปฏิบัติการป 2564  หนวยงาน  เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

ที่ งาน กิจกรรม
เปาหมายดําเนินการ

อยางนอย 6 เดือน

2. จัดตั้งคณะทํางานและพัฒนาศักยภาพ

เจาหนาที่ทั้งเครือขาย

    - จัดทํา/ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน7 รพ.สต.และ จนท.ที่ ต.ค.-ก.ย.64 ความครอบคลุมของการ 7 รพ.สต/รพ.

รพ.หนองมวง รับผิดชอบ พัฒนาศักยภาพจนท. หนองมวง

มีแนวทางมาตรฐาน

.    - พัฒนาแนวทางการการดําเนินงาน
และ การจัดการขอมูลงานANC PP

    - เก็บรวบรวมความเสี่ยงและทบทวน
กรณี รวมกัน    - สํารวจความตองการและพัฒนา    - สํารวจความตองการและพัฒนา
ศักยภาพท้ังดานความรู เคร่ืองมือ/อุปกรณ ยาที่จําเปน
 สื่อ ตางๆ( นโยบาย สิทธิ์ฝากครรภฟรี thallasemia  GDM HT

 ทักษะการใหคําปรึกษาแบบคูทุกเครือขาย
 DSPM)     - ประชุม MCH ระดับอําเภอ CUP หนองมวง 3 คร้ัง/ป ต.ค.-ก.ย.64 MCH CUP 7 รพ.สต/รพ. คาอาหารกลางวัน PPB CUP

15 คน หนองมวง อาหารวาง เคร่ืองดื่ม
3*1,500 = 4,500 บาท

คาใชสอยการจัดอบรม 

1,000 บาท

3. พัฒนางานขอมูลอนามัยหญิงตั้งครรภ
ใหเปนระบบทั้งเครือขาย

 - วางแผนและกําหนดตัวชี้วัด MCH 
รวบรวม monitor

7 รพ.สต และ 12 คร้ัง / ป ต.ค.-ก.ย.64 ขอมูลQOF ผาน ชนัดดา
ระดับ CUP รพ.หนองมวง เกณฑ นฤมล
 - ติดตามและวิเคราะหขอมูล 4 คร้ัง / ป ธ.ค.63 ,ม.ีค.64 ธัญญาลักษณ 

ม.ิย.64,ก.ย.64

4.สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงาน4.สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงาน
ชมรมจิตอาสาแมและเด็ก และบุคคลตนแบบ

1) อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม 
อยางตอเนื่อง

7 รพ.สต.และ 2 คร้ัง/ป ต.ค.-ก.ย.64 ชมรมมีการอบรม
ตอเนื่อง

ชนัดดา



ผูอํานวยการ รพ./สสอ. หนองมวง 

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

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

              แผนปฏิบัติการป 2564  หนวยงาน  เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

ที่ งาน กิจกรรม
เปาหมายดําเนินการ

2) สนับสนุนการดําเนินงานชมรมจิตอาสา
แมและเด็ก/

รพ.หนองมวง MCH CUP

บุคคลตนแบบ 7 รพ.สต.และ เด็กอายุ ต.ค.-ก.ย.64 อัตราการเลี้ยงลูกดวย
นมมอบใบประกาศ มารดาที่เลี้ยงลูกดวยนม

แมอยางเดียว
รพ.หนองมวง 6 เดือน- แมอยางเดียว 6 เดือน

 - อบรมจิตอาสาเชี่ยวชาญดานนมแม 3ป เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.5ตอป

 - จัดกิจกรรมวันเด็ก สุรินทร
3) จัดทําทะเบียนขอมูล MCH. สําหรับอสม/ ธัญญาลักษณ วันเด็ก 3,000 บาท เงินบํารุง
ชมรมจิตอาสาแมและเด็ก คาใชสอยอื่นในการจัด

กิจกรรมวันเด็ก1,000บาท

รวม PPB 96,800 บาท
สงเสริม 3.พัฒนาคุณภาพการสงเสริมพัฒนาการเด็ก7 รพ.สต.และ 4 คร้ัง/ป ต.ค.-ก.ย.64  -  รอยละ 90 ของเด็ก ชนัดดา

เงินบํารุง 10,000 บาท
สงเสริม 3.พัฒนาคุณภาพการสงเสริมพัฒนาการเด็ก7 รพ.สต.และ 4 คร้ัง/ป ต.ค.-ก.ย.64  -  รอยละ 90 ของเด็ก ชนัดดา

พัฒนาการ 1.พัฒนาการบริหารจัดการขอมูล รพ.หนองมวง อายุ 0-5 ป ไดรับการ ชุติกาญจน
เด็ก เปน คัดกรองพัฒนาการ

ปจจุบัน โดย - รอยละ 20 ของเด็กอายุ 

 (แฟม 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรอง

Person) ภายในเดือน พย. เพ่ือปรับจํานวน พัฒนาการพบสงสัยลาชา

ประชากร Type 1 และ 3 ใหเปนปจจุบัน  -รอยละ 90 ของเด็กอายุ

เดือน 0-5 ป ที่มีพัฒนาการ

 /18 เดือน/30เดิอน/42 เดือน/60 เดือน) สงสัยลาชาไดรับการติดตาม       

เพ่ือติดตามใหครบโดย เจาหนาที่ และอสม.   - รอยละ 60 ของเด็ก

ขอมูลให อายุ 9,18,30,42,60 เดือน 

การ ที่คัดกรองพัฒนาการ

สงออก พบพัฒนาการลาชาได

 วัน รับการกระตุนพัฒนาการ

(เร่ิมติดตามไดตั้งแต 15-30วัน)

ทุกเดือนทุกเดือน

เลี้ยงดู

เด็กที่ถูกตองเหมาะสม



ผูอํานวยการ รพ./สสอ. หนองมวง 

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

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

              แผนปฏิบัติการป 2564  หนวยงาน  เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

ที่ งาน กิจกรรม
เปาหมายดําเนินการ

เลี้ยงเด็ก ใหมีความรูและทักษะการใช 

(ตั้งแตANC/หลังคลอด/WCC)

นมแม

โภชนาการ วิตามิน

สงเสริม

พัฒนาการเด็ก

3.1 ขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการผาน

จังหวัดลพบุรี

อําเภอ

และระดับจังหวัดและระดับจังหวัด

3.2 พัฒนาระบบเฝาระวัง คัดกรอง และการ

เขาถึงบริการ

 3.2.1จัดอบรมรมฟนฟูศักยภาพบุคลากร   
โดยใชเครื่องมือ DSPM

7 รพ.สต.และ 

1 คร้ัง/ป

ก.พ.-ม.ีค.64

จนท.ไดรับการอบรม ชุติกาญจน คาอาหาร 15*100 PPB CUP

โดยใชเครื่องมือDSPM รพ.หนองมวง ฟนฟู DSPM พิมตะวัน 1,500 บาท

การ

ตรวจพัฒนาการ คาอุปกรณตรวจ

พชอ.) พัฒนาการ 3,000 บาท

ตอ

ตั้งแตตรวจ

ผิดปกติ)

ผิดปกติ

การพัฒนา

เด็กแบบองครวม

คณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กคณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็ก

ผาน พชต.

พัฒนาเด็กอยางมีสวนรวม



ผูอํานวยการ รพ./สสอ. หนองมวง 

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

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

              แผนปฏิบัติการป 2564  หนวยงาน  เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

ที่ งาน กิจกรรม
เปาหมายดําเนินการ

4.3ประเมินพัฒนาการเด็กและสงเสริม ศพด. 1 แหง/ป ต.ค.-ก.ย.64 ชุติกาญจน คาวัสดุอุปกรณ 1,000 บาท PPB CUP

พัฒนาการโดยการเลานิทาน พิมตะวัน

และ ประเมินผล

และอําเภอ พรอมท้ังติดตามนิเทศเสริม

พัฒนาการเด็ก ( On the Job Training)

พัฒนาการ (ปกต/ิสงสัยลาชา)

Best Practice ดานพัฒนาการเด็ก

6.ติดตามเย่ียมบานเด็กที่มีพัฒนาการลาชา 
ไมมารับการกระตุนพัฒนาการ รวม PPB=5,500 บาท

พัฒนางาน 1.ประชุมคณะทํางานและเครือขาย จนท.15 คน 33คน ต.ค.-ก.ย.64 เด็กวัยเรียนไดรับการ คุณสุรินทร คาอาหาร+คาอาหารวาง พัฒนางาน 1.ประชุมคณะทํางานและเครือขาย 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา

จนท.15 คน 33คน ต.ค.-ก.ย.64 เด็กวัยเรียนไดรับการ คุณสุรินทร คาอาหาร+คาอาหารวาง 

เด็กวัย ในเขตอําเภอหนองมวง ครู 18 คน คัดกรองชั่งน้ําหนัก คุณชนัดดา 33*100 =3,300 บาท

เรียน  -  ประเมินภาวะโภชนาการและแกไขปญหาใหสมสวน วัดสวนสูง รอยละ68 คาใชสอยในการอบรม

  -  ประเมินพัฒนาการ และสงเสริมพัฒนาการใหสมวัย 4,000 บาท

  -  สรุปรายงานผลการประเมิน คาวิทยากร

  -  ประเมินปจจัยที่มีผลตอ สูงดีสมสวน 
0-5 ป ,6-14 ป

6 ชั่วโมง*300 

2.ติดตามเย่ียมcase ที่พัฒนาการไมสมสวน  ที่บานและโรงเรียน = 1,800 บาท

PPB รวมเปนเงิน รวมPPB= 9,100 บาท
การปองกัน 1.พัฒนาระบบการมีสวนรวมของเครือขาย อําเภอ 2 คร้ัง คร้ัง1พ.ย.63 มีเครือขายคณะทํางาน คุณสุรินทร คร้ัง 1 คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ PPB CUP
และแกไข ในการทํางานอําเภออนามัยเจริญพันธุ หนองมวง /25คน ก.พ.-64 อําเภออนามัยเจริญพันธุ คุณชนัดดา คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 2 มื้อ

ปญหาการ ประชุม ชี้แจงสถานการณ วางแผน รพ.สต.7คน คร้ัง2เม.ย.- ทีมอนามัย 1คร้ัง*100บาท*25คน

ตั้งครรภใน ทบทวนแตงต้ังคณะทํางาน รพ.1แหง ส.ค.-64 เจริญพันธ บาท=2,500บาท

วัยรุน อบรมกระบวนการพัฒนาอําเภออนามัย สสอ.1แหง อําเภอ คร้ัง 2 คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ

การเจริญพันธุ อําเภอ และ หนองมวง คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 2 มื้อ

วางแผนการอบรมแกนนํานักเรียนฯ อปท 1คร้ัง*100บาท*25คน

รร.7 แหง บาท=2,500บาทรร.7 แหง บาท=2,500บาท

2.พัฒนาระบบการบริการตามมาตรฐาน

2.1 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน รพ.สต./รพ. 8 แหง/2คร้ัง ต.ค.- หนวยงานมีการประเมิน ทีมอนามัย



ผูอํานวยการ รพ./สสอ. หนองมวง 

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส

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

              แผนปฏิบัติการป 2564  หนวยงาน  เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

ที่ งาน กิจกรรม
เปาหมายดําเนินการ

อําเภออนามัยเจริญพันธุ ,YFHS ธ.ค.-63 ตนเองตามมาตรฐาน เจริญพันธ

2.2ดําเนินการพัฒนาตามมาตรฐาน อําเภออนามัยเจริญพันธุ อําเภอ

2.3 ติดตาม การพัฒนาตามมาตรฐาน ม.ีค.,ก.ย.64 และ YFHS หนองมวง

3.พัฒนาระบบคลินิกเปนมิตรกับวัยรุน รพ.สต./รพ.

(YFHS) กลุมหญิงอายุ 15-20 ป

3.1 จัดบริการ YFHS ในสถานบริการ

3.2 สงเสริม/สนับสนุนการจัดบริการ รร.ขยาย 7 แหง

เชิงรุกใน ชุมชน โอกาสและ

  -ศูนยเพื่อนใจวัยใสในสถานศึกษา วิทยาลัยฯ

3.3 เพ่ิมชองทาง คนหา  การเขาถึงบริการ ต.ค.63-3.3 เพ่ิมชองทาง คนหา  การเขาถึงบริการ ต.ค.63-

การบริการวางแผนครอบครัว : line Tel ก.ย.-64

 - อสม.สํารวจการคุมกําเนิด 13-20 ป  2 คร้ัง/ป ต.ค.63-ม.ค.64 อัตราการตั้งครรภซ้ํา

เม.ย.-พ.ค.64 สตรีอาย1ุ5-19 ปต่ํากวา

 - บริการใหความรู และติดตาม รอยละ 10
การวางแผนครอบครัวสตรีอายุ 13-20 ป 

 - ทะเบียนสตรีหลังคลอดที่อายุ ต.ค.63- รอยละ 70 ของหญิงหลัง

ต่ํากวา 20 ป บริการการคุมกําเนิด ก.ย.-64 คลอดอายุต่ํากวา20 ป

 สงตอติดตาม การคุมกําเนิด ไดรับการคุมกําเนิด

 - ตั้ง line กลุมเครือขายอําเภอหนองมวง ธ.ค.63-ม.ค.64

 "Stop teen MOM"

4.เสริมสรางศักยภาพในการปองกันการ

ตั้งครรภในวัยรุน

4.1 อบรมแกนนํานักเรียนเพื่อนใจวัยรุน ร.ร.ในพื้นท่ี 300 คน ธ.ค.-ก.ค.64 อัตราการตั้งครรภของสตรทีีมอนามัย คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ

  - อบรมแกนนํานักเรียนเพ่ือนใจวัยรุน อําเภอ อายุ 15-19 ป ไมเกิน 42เจริญพันธ คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 2 มื้อ

ประถมศึกษาที่ 5-6 หนองมวง ตอพันการเกิดมีชีพ อําเภอ 300 คน*100บาท*1วันประถมศึกษาที่ 5-6 หนองมวง ตอพันการเกิดมีชีพ อําเภอ 300 คน*100บาท*1วัน

  - อบรมแกนนํานักเรียนเพ่ือนใจวัยรุน หนองมวง เปนเงิน 30,000 บาท

มัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ,4 คาวิทยากรหรือของท่ีระลึกวิทยากร



ผูอํานวยการ รพ./สสอ. หนองมวง 

ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ แหลง รหัส
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ที่ งาน กิจกรรม
เปาหมายดําเนินการ

   - อบรมแกนนํานักเรียนเพ่ือนใจวัยรุน 15,000บาท

ปที่ 1 ปวช.1 คาใชสอยในการจัดกิจกรรม
 - อบรมนักเรียนเพศหญิง ป 1 และ ม.2 :น้ํายาฟนอฟธารีน NaOH แกว อื่นๆ

2,000 บาท

4.2.สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขาย

 - แลกเปลี่ยนเรียนรู (รวมกับ พชอ.) อําเภอ 2 คร้ัง ธ.ค.-63 มีเครือขายดําเนินงาน ทีมอนามัย

 - รวมสนับสนุนวิทยากร อบรมเพศวิถี หนองมวง  - ส.ค.64 การปองกันและแกไขปญหาเจริญพันธ

ศึกษา ในสถานศึกษาและชุมชน การตั้งครรภในวัยรุน อําเภอหนองมวง

5.พัฒนาระบบขอมูลใหมีประสิทธิภาพ

   - เก็บขอมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมทาง อาชีวศึกษา 1คร้ัง/20คน ธ.ค.-63 คาถายเอกสาร 1,000 บาท
เพศเสี่ยงตอการต้ังครรภ คาวัสดุสํานักงาน 600 บาท
   - ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ 1คร้ัง/180คน ก.ค.-64

นักเรียนอาชีวศึกษา

  - รวบรวม ติดตามขอมูลโดย รพ.สต. ทุก เดือน ต.ค.63-ก.ย.

สสอ.หนองมวงและ รพ.หนองมวง ทุก 3 เดือน 64

 - คืนขอมูลนําเสนอขอมูลใน เครือขาย อปท. 2 คร้ัง/ป ม.ค.,ส.ค.64

6. สรุปผลการดําเนินงาน 2 คร้ัง/ป ม.ีค.,ก.ย.64

PPB รวมเปนเงิน 53,600 บาท



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

1 ทําแผนและพัฒนาสวนขาด ติดตาม 500 500 PPB

แนวทางมาตรฐานประเมิน

2 จัดประชุมคณะทํางาน MCH broad 1900 1800 1800 5,500

3 ปรับปรุงคลินิกฝากครรภ 2000 2,000 เงินบํารุง

4 จัดซื้อยาและวัสดุที่จําเปนตาม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)  ตามแผนปฏิบัติการงานปกต/ิงานประจํา ประจําป 2564

หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง 

ที่ กิจกรรม
ระยะเวลา / งบประมาณท่ีใช 

รวมงบฯ แหลงท่ีมา

โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก

4 จัดซื้อยาและวัสดุที่จําเปนตาม

บริการฝากครรภ 67300 67,300 PPB

5 พัฒนางานหองคลอด 2000 2,000 เงินบํารุง

6
พัฒนางาน ปรับปรุงคลินิกสุขภาพ
เด็กดี

2000 2,000 เงินบํารุง

7
ออกประเมินมาตรฐานการ
ใหบริการคลินิกฝากครรภ สุขภาพ
เด็กดี

3500 3,500 PPB

8
แกไขเด็กขาดสารอาหารโดยจัดซื้อ
วิตามินเสริมธาตุเหล็ก

20000 20,000 PPB

9 จัดซื้อของรางวัลกิจกรรมวันเด็ก 4000 4,000 เงินบํารุง

106,800รวมงบประมาณ 



ธัญญาลักษณ

ธัญญาลักษณ

ธัญญาลักษณ

ผูรับผิดชอบ

ธัญญาลักษณ

นฤมล

หทัยกานต/   
ชุติกานต

ธัญญาลักษณ/
นฤมล/ชุติกานต

ธัญญาลักษณ

สุรินทร/   
ธัญญาลักษณ



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

พัฒนาวัยเรียน
1 จัดอบรมคณะทํางานและเครือขาย 9100 9,100 PPB

โรงเรียนระดับประถมศึกษา

9,100รวมงบประมาณ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)  ตามแผนปฏิบัติการงานปกต/ิงานประจํา ประจําป 2564

หนวยงาน  เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง 

ที่ กิจกรรม
ระยะเวลา / งบประมาณท่ีใช 

รวมงบฯ แหลงท่ีมา



ฃนัดดา

ผูรับผิดชอบ



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

พัฒนาการเด็ก

1

จัดอบรมรมฟนฟูศักยภาพบุคลาการ
 รพสต. 7  แหง  โดยใชเครื่องมือ 
DSPM

4500 4,500 PPB

2
ประเมินพัฒนาการเด็กและสงเสริม
พัฒนาการโดยการเลานิทาน

1000 1,000 PPB

ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)  ตามแผนปฏิบัติการงานปกต/ิงานประจํา ประจําป 2564

หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง 

ที่ กิจกรรม
ระยะเวลา / งบประมาณท่ีใช 

รวมงบฯ แหลงท่ีมา

พัฒนาการโดยการเลานิทาน

5,500รวมงบประมาณ



ชุติกาญจน/   
พิมตะวัน

ชุติกาญจน/   
พิมตะวัน

ผูรับผิดชอบ



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

การปองกันและแกไขปญหา

การตั้งครรภในวัยรุน

1 1.พัฒนาระบบการมีสวนรวมของเครือขาย

ประชุม ช้ีแจงสถานการณ วางแผน 2,500 2,500 5,000 PPB 

ทบทวนแตงตั้งคณะทํางานการเจริญพันธุ

2 อบรมแกนนํานักเรียนเพื่อนใจวัยรุน 16800 30200 47,000 PPB 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)  ตามแผนปฏิบัติการงานปกต/ิงานประจํา ประจําป 2564

หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง 

ที่ กิจกรรม
ระยะเวลา / งบประมาณท่ีใช 

รวมงบฯ แหลงท่ีมา

2 อบรมแกนนํานักเรียนเพื่อนใจวัยรุน 16800 30200 47,000 PPB 

3  เก็บขอมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรม 1600 1,600 PPB 

ทางเพศเสี่ยงตอการตั้งครรภ

53,600รวมงบประมาณ



คุณสุรินทร 

คุณชนัดดา

ทีมอนามัย

เจริญพันธุ

คุณสุรินทร 

ผูรับผิดชอบ

คุณสุรินทร 

คุณชนัดดา

ทีมอนามัย

เจริญพันธุ

คุณสุรินทร 

คุณชนัดดา

ทีมอนามัย

เจริญพันธุ
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