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ผูอํานวยการ รพ./สสอ.หนองมวง

ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ แหลง

ระบุพ้ืนท่ี คน/ครั้ง
(ระบุ สิ่งที่คาดวา จะ

เกิดกับกิจกรรมนั้น )ๆ
(บาท) งปม.

2 พัฒนาหนวย 1.แตงตั้งคณะทํางาน PCC 1 คร้ัง ธ.ค.63- มีคณะทํางาน PCC สุทัศน

บริการปฐมภูมิ ระดับอําเภอ ทินภัทร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

(PCC) 2.ประชุม วิเคราะห วางแผน จัดบริการ 1 คร้ัง ธ.ค.-63 สุรินทร 1มื้อ 11 คน x25บาท PPB

PCC ยางโทน ทีม PCC เปนเงิน 275 บาท

รพ.สต.

3. พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพเพื่อ ยางโทน 11 คน/ รอยละ80ของบุคลากรใน

รองรับการจัดบริการสุขภาพ 1 คร้ัง PCC ไดรับการอบรม

อบรมวิชาการ ทีมสหสาขาวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพอยางนอย

1คร้ัง/ป

4. สงแพทยอบรมแพทยเวชศาสตร มีแพทยผานการอบรม

ครอบครัว (Family Medicine) เวชศาสตรครอบครัว

         แผนปฏิบัติการป 2564 หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

ที่ กิจกรรม
เปาหมายดําเนินการ ระยะเวลา

ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

 หลัก/รอง
งาน
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ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ แหลง

ระบุพ้ืนท่ี คน/ครั้ง
(ระบุ สิ่งที่คาดวา จะ

เกิดกับกิจกรรมนั้น )ๆ
(บาท) งปม.

5.พัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุน อําเภอ จํานวนผูปวยไดรับการ บูรณาการกับงานโรคไมติดตอ

การบริการสุขภาพกลุมเครือขายบริการ หนองมวง เยี่ยมและดูแลสุขภาพ

ปฐมภูมิโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

เยี่ยมบาน/บริการตรวจสุขภาพ โดยทีม 1-2คร้ัง/

สหสาขาวิชาชีพ เดือน

ประเมินผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ

 หลัก/รอง
ที่ งาน กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ ระยะเวลา

ดําเนินการ
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รหัสงปม.



28

รหัสงปม.
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ผูอํานวยการ รพ./สสอ.หนองมวง

ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ แหลง

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง
(ระบุ สิ่งที่คาดวา จะเกิด

กับกิจกรรมนั้นๆ)
(บาท) งบประมาณ

3 พัฒนาหนวยบริการ 1.ประชุมชี้แจงเกณฑ รพ.สต.ติดดาว 12 คน ม.ค.-64 รพ.สต.ผานเกณฑ
ทินภัทร คาอาหารวาง

PPB CUP

ปฐมภูมิ
ระดับ 5 ดาว จํานวน

12 คนx25 บาท

(รพ.สต.ติดดาว) 7 แหง เปนเงิน 300 บ.

2.แตงตั้งคณะทํางานประเมินเยี่ยม ม.ค.-64

เสริมพลัง (coaching) ระดับอําเภอ

3.ประชุมคณะทํางานประเมินเยี่ยม 12 คน ม.ค.-64 คาอาหารวาง

เสริมพลัง (Coaching) เพื่อรับทราบ 12 คนx25 บาท

เกณฑการประเมินและแนวทางการเยี่ยม เปนเงิน 300 บ.

เสริมพลัง 

4.ประเมินแบบเยี่ยมเสริมพลังโดย ก.พ.-64

คณะทํางานประเมินเยี่ยมเสริมพลัง 

(Coaching) ระดับอําเภอ ใหการสนับสนุน

 แนะนํา ชวยเหลือ

ยกระดับ  5 ดาว 2 แหง รพ.สต.บานดงดินแดง

รพ.สต.บอทอง

Reacreditation  4 แหง รพ.สต.ชอนสมบูรณ

รพ.สต.ชอนสารเดช

         แผนปฏิบัติการป 2564 หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

ผูรับผิดชอบ 

หลัก/รอง
งานที่ กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ ระยะเวลา

ดําเนินการ
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ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ แหลง

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง
(ระบุ สิ่งที่คาดวา จะเกิด

กับกิจกรรมนั้นๆ) (บาท) งบประมาณ

รักษาสถานภาพ 5 ดาว 1 แหง

5.สนับสนุนสื่อ แนวทาง การดําเนินงาน ม.ค.-64 คาใชสอย

ตามเกณฑมาตรฐาน 5 ดาว 7 รพ.สต. 3,000 บาท

รพ.สต.ยางโทน

รพ.สต.บานหนองบุ

รพ.สต.ดงดินแดง

ผูรับผิดชอบ 

หลัก/รอง
ที่ งาน กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ ระยะเวลา

ดําเนินการ
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รหัสงปม.
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รหัสงปม.



ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63

พัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ ( PCC )

1
ประชุมวิเคราะห วางแผน จัดบริการ PCC ยางโทน 275

   

              ปฏิทินการปฏิบัติงาน(Gantt Chart

หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

ที่ กิจกรรม

รวมงบประมาณ



ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

275

    

         

Gantt Chart) ตามแผนปฏิบัติงานปกต/ิงานประจํา ประจําป 2564       

หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

ระยะเวลา / งบประมาณท่ีใช 
รวมงบฯ

275รวมงบประมาณ



PBB  ทินภัทร     
 ทองมั่น

 แหลงท่ีมา ผูรับผิดชอบ



ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63

พัฒนาหนวยบริการฐมภูมิ ( รพ.สต.ติดดาว )

1
ประชุมชี้แจงเกณฑ รพ.สต.ติดดาว

2
ประชุมคณะทํางานประเมินเยี่ยมเสริมพลังเพื่อรับทราบเกณฑประเมินและแนว
ทางการเยี่ยมเสริมพลัง

3
สนับสนุน สื่อ แนวทางการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานติดดาว

   

              ปฏิทินการปฏิบัติงาน(Gantt Chart

หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

ที่ กิจกรรม

รวมงบประมาณ





ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

300 300

300 300

   3,000.00         3,000.00

         

Gantt Chart) ตามแผนปฏิบัติงานปกต/ิงานประจํา ประจําป 2564       

หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

ระยะเวลา / งบประมาณท่ีใช 
รวมงบฯ

3,600.00  รวมงบประมาณ





PPB  ทินภัทร      
ทองมั่น

PPB  ทินภัทร      
ทองมั่น

PPB  ทินภัทร      
ทองมั่น

 แหลงท่ีมา ผูรับผิดชอบ


	PCC ยางโทน
	รพ.สต.ติดดาว
	Gantt Chart PCC
	Gantt Chart ติดดาว



