สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ 2564 จำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์
หน่วยงำน……คปสอ. นิคมนำอูน……………………….
ลำดับ
ประเด็นยุทธศำสตร์
จำนวนโครงกำร
จำนวนเงิน(บำท)
1 ยุทธศำสตร์ที่ 1. ยุทธศำสตรดำนสงเสริมสุขภำพ ปองกันโรค และคุ มครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
2
505,230.00
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
1
50,000.00
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
2
39,000.00
แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพ
1
31,000.00
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
6
625,230.00
รวม
2 ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)
2
93,000.00
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
15
437,400.00
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
1
8,000.00
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
1
35,000.00
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย
19
รวม
573,400.00
3 ยุทธศำสตร์บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)
1
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ
136,000.00
1
รวม
136,000.00
4 ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence)
3
383,135.00
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
2
9,000.00
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
1
6,000.00
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
1
16,000.00
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
7
414,135.00
รวม
33
1,748,765.00
รวมทังหมด

ลงชื่อ

ฐาปนัท สิงห์ไพบูลย์พร

ผู้เสนอแผน

( นายฐาปนัท สิงห์ไพบูลย์พร )
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน
ลงชื่อ

วิศณุ วิทยาบํารุง
ผู้อนุมัติแผน
( นายวิศณุ วิทยาบํารุง )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรตำมแหล่งงบประมำณ ปี 2564
ลำดับ
1

ประเด็นยุทธศำสตร์

จำนวน
งบประมำณ(บำท)
โครงกำร

สป.

UC

PPA

แหล่งงบประมำณ
สสส. งบจังหวัด

สปสช.

งบลงทุน

งบ รพ.สต.

อบจ.

อบต.

ยุทธศำสตร์ที่ 1. ยุทธศำสตรดำนสงเสริมสุขภำพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพ
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
รวม
2 ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย

รวม
3 ยุทธศำสตร์บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ
รวม
4 ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
รวม
รวมทัง้ สิ้น

2

505,230.00

-

134,000.00

-

308,630.00

-

-

-

42,600.00

-

20,000.00

1

50,000.00

-

20,000.00

-

-

-

-

-

30,000.00

-

-

2

39,000.00

-

39,000.00
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-
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-

1

31,000.00

-

31,000.00

-

-

-

-

-

-

6

625,230.00

2

93,000.00

-

63,000.00

-

30,000.00

15

437,400.00

-

247,400.00

-

-

1

8,000.00

-

8,000.00

-

-

-

224,000.00

-

308,630.00

-

-

-

72,600.00

-

20,000.00

-

-

-

-

-

-

-
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-

170,000.00

-

20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

35,000.00

-

35,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

19

573,400.00

-

353,400.00

-

30,000.00

1

136,000.00

1

136,000.00

3

383,135.00

-

379,135.00

-

-

2

9,000.00

-

9,000.00

-

-

1

6,000.00

-
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-

-

1

16,000.00

-

16,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-
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136,000.00

-

7
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-

410,135.00

-

33

1,748,765.00

-

1,123,535.00

-

-

-

-

-
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-

-
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-
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4,000.00

-

-
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242,600.00

-

-

40,000.00

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุม้ ครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)……………………………………………………………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ
1 โครงการพัฒนาและสร้าง 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานอนามัยแม่และ รพ.สต.4 แห่ง รพ. 1 แห่ง
ต.ค.63-ก.ย.64
20,000.00
UC
ศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย เด็ก MCH พัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่และหมู่บ้าน
ไอโอดีน
2. ขับเคลื่อนนโยบายเด็กสกล สมองดี อารมณ๊ดี
สุขภาพดี มีคุณธรรม ตามกลยุทธ์ 3 ก (กิน กระตุ้น
กระตุก)

ผู้รับผิดชอบ
สุมาลี หนูมา

รพ.สต.ทุกแห่ง

ต.ค.63-ก.ย.64

8,000.00

UC

สุมาลี หนูมา

รพ.สต.โนนสุวรรณ (ต้นแบบ
บูรณาการร่วมมือกับ อปท.+
ภาคีเครือข่าย)

ต.ค.63-ก.ย.64

5,000.00

UC

สุมาลี หนูมา

4. ส่งเสริมและดาเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 5
ช่วงวัย ตามคู่มือ DSPM
5. ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ไอคิวดี ,
จัดอบรมครูและออกติดตามและเยี่ยมประเมินเพื่อ
รับรองมาตรฐาน

รพ.สต.ทุกแห่ง

ต.ค.63-ก.ย.64

4,000.00

UC

สุมาลี หนูมา

ศพด.7แห่ง

ต.ค.63-ก.ย.64

5,000.00

UC

สุมาลี หนูมา

6. จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่เพื่อแก้ไขปัญหาหญิง
ตั้งครรภ์ที่พบภาวะเสี่ยง
7. อบรมฟื้นฟูความรู้อสม.และคัดกรองมะเร็งเต้านม
มะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมาย

รพ.สต.ทุกแห่ง

ต.ค.63-ก.ย.64

3,000.00

UC

สุมาลี หนูมา

รพ.สต.ทุกแห่ง

ต.ค.63-ก.ย.64

5,000.00

UC

สุมาลี หนูมา

8.กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายหมู่บ้านไอโอดีน
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคไอโอดีนระดับ
ครัวเรือนและชุมชน

รพ.สต.ทุกแห่ง

ต.ค.63-ก.ย.64

5,000.00

UC

สุมาลี หนูมา

2.1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเป้าหมาย
2.2 Core values to level up IQ จัดกิจกรรม
ให้ความรู้,มหกรรมไอคิว จินตคณิตและพัฒนาการ
เด็
3.กิกจกรรมเด็กน้อยเขต8 กินดี เล่นได้ สูงใหญ่ IQ ดี
อบรมส่งเสริมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ ศพด.เครือข่าย
ท้องถิ่นในชุมชน

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุม้ ครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)……………………………………………………………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
9. จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงตาบล
ต.ค.63-ก.ย.64
93,480.00
สปสช.
คาวรรณ์ ปราศัยงาม
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
หนองปลิง จานวน 12 คน
ที่มีภาวะพึ่งพิง
10. จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง ตาบลสุวรรณคาม

ต.ค.63-ก.ย.64

10. การจัดหาอุปกรณ์การแพทย์สาหรับผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิงในเขตตาบลสุวรรณคาม
10. จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง ตาบลหนองบัว

ต.ค.63-ก.ย.64

19,600.00 เงินบารุง รพสต.

ต.ค.63-ก.ย.64

23,000.00 เงินบารุง รพสต. รพสต. หนองบัวบาน

ต.ค.63-ก.ย.64

10,000.00

UC

ชัยยงค์ มณีบู่ ,พัชนี
ศรีคลัง

มิ.ย. - ก.ค.64

6,000.00

UC

มิ.ย. - ก.ค.64

5,000.00

UC

ต.ค.63-ก.ย.64

3,000.00

UC

ชัยยงค์ มณีบู่ ,พัชนี
ศรีคลัง
พัฒนา ไตรยขันธ์/
รพ.สต.4 แห่ง
พัชนี ศรีคลัง และ
ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยรร.

11. ส่งเสริมการจัดบริการอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ กลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่ โดย
การออกติดตามเยี่ยมและจัดอบรมให้ความรู้

วัยแรงงาน 100 คน

12. ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขทางอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
13. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อลด
บุคลากรสาธารณสุข 121 คน
ความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
14. ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแรงงานภาคเกษตรกร โดย
แรงงานภาคเกษตรกรและ
ตรวจสารเคมีตกค้างในเกษตรกร (จัดซื้อชุดตรวจ)
แรงงานในชุมชน
15. ขับเคลื่อนนโยบาย รร.ส่งเสริมสุขภาพเข้ารับ
โรงเรียน 10 แห่ง
การประเมินตรวจเยี่ยมจากทีมอาเภอ

215,150.00

สปสช.

รพสต. โนนสุวรรณ

รพสต. โนนสุวรรณ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุม้ ครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)……………………………………………………………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
15. โครงการแก้ไข้ปัญหาเด็ก เตี้ย ผอม อ้วน โดย
นักเรียน 60 คนและผู้ปกครอง
ธ.ค.63 - ม.ค.64
10,000.00
UC
พัชนี ศรีคลัง และ
ค่าย Smart Kids Coacher
ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยรร.
16. ส่งเสริมทันตสุขภาพ เด็ก 0-2 ปีในชุมชนและ
คลินิกWBC
17. ส่งเสริมทันตสุขภาพ เด็ก 3-5 ปีในศพด.
18. กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน
ประถมศึกษา (ฟันเหลือครบเมื่อจบป.6.
ให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในรร.ปีละ1ครั้ง

เด็ก 0-2ปี ในชุมชน

ต.ค.63- ก.ย.64

งบPP

กลุ่มงานทันตกรรม

เด็ก 3-5ปี ในศพด.ชั้นอนุบาล
9 รร.

ต.ค.63- ก.ย.64
ต.ค.63- ก.ย.64

งบPP
งบPP

กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานทันตกรรม

19. ติดตามเครือข่ายโครงการฟันเหลือครบเมื่อจบ เครือข่าย30คน
ป.6
20. ส่งเสริมทันตสุขภาพผู้มารับบริการในคลินิคทัน ฝึกทักษะการแปรงฟัน แปรง
ตกรรม
เหงือกสาหรับผู้มารับบริการ
ขูดหินน้าลายทุกราย ร้อยละ
100 ผู้มารับขูดหินน้าลาย
ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน

ต.ค.63- ก.ย.64

กลุ่มงานทันตกรรม

ต.ค.63- ก.ย.64

นายลิขิต เทิงจันทึก

21. กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ์

ต.ค.63- ก.ย.64

UC

นายลิขิต เทิงจันทึก

ก.ค 64

พอ.สว.

กลุ่มงานทันตกรรม

ตรวจสุขภาพช่องปากหญิง
ตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพช่อง
ปากหญิงตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่า
22. กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง (นักเรียน ม. 90%
นร.ม.1ในรร.มัธยม ร้อยละ80
1)
นักเรียนม.1ได้รับการควบคุม
คราบจุลินทรีย์

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุม้ ครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)……………………………………………………………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
23. กิจกรรมอบรมแปรงฟัน แปรงเหงือกและแหย่ อบรมกลุ่มเยาวชนอายุ15-18ปี
มิ.ย. 64
UC
วรรณรญา ไชยชนะ
ขยี้ฟันในซอกเหงือก (คนสกลเหงือกสวยดีเพราะ
300คน ร้อยละ80เข้าอบรม
แหย่ขยี้ขี้ฟันในซอกเหงือก)
24. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ

ตรวจสุขภาพช่องปาก ให้
ความรู้ทันตสุขศึกษา ให้
ความรู้เรื่องอาหารที่เหมาะสม
และสมุนไพรที่ใช้ในช่องปาก
ผู้สูงอายุต.หนองบัวจานวน
200 คน

25. กิจกรรมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ใน รพ.
4 รพ.สต.
สต
26. จัดตั้งคลินิกนอกเวลาราชการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง กลุ่มเด็กวัยเรียน/ประชาชนทั่วไป
(ทุกวันเสาร์)
27. กิจกรรมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริม
เด็กนักเรียน 4-12ปี
สุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็ก 4-12ปี
2 โครงการพัฒนาความรอบ 1. กิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคเรือรัง (เบาหวาน ปชก.อายุ 35-74 ปี จานวน
รู้ด้านสุขภาพของ
ความดันโลหิตสูง หอบหืด ถุงลมโป่งพอง) ใน
4,568 คน
ประชากร
ประชาชนอายุ 35-74 ปี (รวมชุดตรวจ)
2. จัดทาโครงการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในกลุ่มวัยเรียน วัยทางานและผู้สูงอายุ โดยชมรมอ
สม.ผู้นาในการเก็บข้อมูล

อสม. จานวน 100 คน

ต.ค.63- ก.ย.64

20,000.00 กองทุนสุขภาพ วรรณรญา ไชยชนะ
ตาบลหนองบัว

ต.ค.63- ก.ย.64
ต.ค.63- ก.ย.64

งบ pp
UC

กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานทันตกรรม

พ.ค - ส.ค 2564

งบ PP

กลุ่มงานทันตกรรม

ต.ค.63-ม.ค.64

35,000.00

UC

น.ส.พัชนี ศรีคลัง

ต.ค.63-ก.ย.64

10,000.00

UC

พัชนี ศรีคลัง

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนําอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ……………………………………………………………………..
ลําดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ 1. จัดประชุมคณะกรรม การพัฒนา
คณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
20,000.00
UC
พัฒนา ไชยชมภู
อาเภอ (พชอ.)
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ตาม
พชอ.
ต.ค.63 -ก.ย.64
นางพัชรินทร์ ตงศิริ
เกณฑ์ ไตรมาสละ 1 ครั้ง และประชุม
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์
ค้นหาปัญหาในพื้นที่ ตาบลบ้านนาคา
2. ประชุมภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อ
วิเคราะห์ ค้นหาปัญหาในพื้นที่ ตาบล
นิคมน้าอูน

รพ.สต.บ้าน
หนองหลวง

พย.63 -กย.64

10,000.00

เงินบารุง

นางวรางคณา ลับลิพล

3. ประชุมภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อ
วิเคราะห์ ค้นหาปัญหาในพื้นที่ ตาบล
หนองบัว

รพ.สต.บ้าน
หนองบัวบาน

พย.63 -กย.64

10,000.00

เงินบารุง

นางกาญจนา เทพิน

4. ประชุมภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อ
วิเคราะห์ ค้นหาปัญหาในพื้นที่ ตาบล
สุวรรณคาม

รพ.สต.บ้าน
หนองบัวบาน

พย.63 -กย.64

10,000.00

เงินบารุง

นางอุบลรัตน์ เจริญ
ไชย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุม้ ครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ……………………………………………………………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ
4 โครงการพัฒนาระบบการ - ทบทวนคณะกรรมการในแต่ละกล่องและกาหนด
คณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
4,000.00
UC
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
EOC
ภัยสุขภาพ
ของทีม
- ทบทวนการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน
- การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จัดซ้อมแผนการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินในภาคสนาม ร่วมกับภาคีเครือข่าย
- การฟื้นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉินการดาเนินงานป้องกัน
และลดผล
- การดาเนินงานป้องกันและลดผลกระทบ
1. จัดกิจกรรมซ้อมแผนกรณีเกิดโรคระบาดอุบัติใหม่
บุคลากรและ
อุบัติซ้าสาหรับบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย เครือข่าย 100
คน
2. รณรงค์ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรกลุ่ม
เสี่ยง
3. ซ้อมแผนอัคคีภัยแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่าย
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับภาคีเครือข่าย
5 โครงการคุ้มครอง
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานอาหาร
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ปลอดภัย สาหรับ ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย
สุขภาพและบริการสุขภาพ และผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนและศพด. ตลาดสด
ตลาดนัด

กลุ่มเสี่ยงสูง
1400 คน
บุคลากรและ
เครือข่าย 100
1 ครัคน้ง/ปี
ผู้เข้าประชุม
60 คน

ต.ค 63 - ก.ย 64

ต.ค 63 - ก.ย 64

5,000.00

-

ผู้รับผิดชอบ
พัชนี ศรีคลัง

UC

พัชนี ศรีคลัง

-

พัชนี ศรีคลัง

ต.ค 63 - ก.ย 64

5,000.00

UC

ชัยยงค์ มณีบู่

ธ.ค. 2563 - เม.ย.
2564

10,000.00

UC

อทิตยา

ต.ค 63 - ก.ย 64

5,000.00

UC

ชัยยงค์ มณีบู่

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุม้ ครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ……………………………………………………………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
2. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
115 ร้าน
กุมภาพันธ์-มีนาคม
5,000.00
UC
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอยที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์
2564
และคุม้ ครองผู้บริโภค
สุขภาพ ในเขตอาเภอนิคมน้าอูน
3. ออกตรวจประเมินร้านอาหาร และแผงลอย
จาหน่ายอาหารในชุมชน โดยการตรวจประเมินทาง
กายภาพและใช้ SI2 (จัดซื้ออ.13)

ร้านอาหาร
และแผง
จาหน่าย
อาหารและ
โรงเรียน 40
แห่ง

ต.ค 63 - ก.ย 64

5,000.00

UC

ชัยยงค์ มณีบู่

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุม้ ครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ……………………………………………………………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ
6 โครงการบริหารจัดการ 1. พัฒนากิจกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม รพช. 1 แห่ง
ต.ค.63- ก.ย.64
UC
สิ่งแวดล้อม
เกณฑ์green & clean Hospital ดังนี้
รพ.สต. 4 แห่ง
1.1 G : ส่งเสริมการกาจัดขยะอินทรีย์
โรงอาหาร 1
ต.ค.- ธ.ค.64
3,000.00
UC
เพื่อจัดทาปุ๋ยมูลไส้เดือน
แห่ง
1.2 G : จัดอบรมส่งเสริมบ่อดักไขมันใน
8 หมู่บ้าน
ต.ค.- ธ.ค.64
10,000.00
UC
ครัวเรือน
1.3 R: พัฒนามาตรฐานห้องน้าตามเกณฑ์ รพช. 1 แห่ง
HAS ในสถานบริการสาธารณสุข
รพ.สต. 4 แห่ง
1.4 E: เฝ้าระวังคุณภาพน้าเสียที่ผ่านการ ปีละ 3 ครั้ง
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
บาบัดโดยการส่งตรวจภายนอก
1.5 N : เฝ้าระวังคุณภาพน้าดื่มโดยการ เดือนละ 1 ครั้ง
ต.ค.- ธ.ค.64
5,000.00
UC
ใช้ชุดตรวจ อ.11 (จัดซื้อชุดตรวจ)
1.6 N: พัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล
โรงอาหาร 1
ต.ค.- ธ.ค.64
10,000.00
UC
อาหารปลอดภัย (Food Safety
แห่ง
Hospital) ตรวจอาหารและสุขลักษณะ
ทั่วไป เพื่อรับรองอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล
2. เปิดตลาดนัดสีเขียวในสถานบริการ
สาธารณสุข จัดซื้อชุดตรวจสารเคมี
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส
ปีงบประมาณ 2564

1 แห่ง

ต.ค.- ธ.ค.64

เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2563
โรงพยาบาล
ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2564
นิคมน้าอูน ครั้งที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2564
ทั้งหมด 80 คน

ผู้รับผิดชอบ
ชัยยงค์ มณีบู่ และ
ผู้รับผิดชอบงานENV
ชัยยงค์ มณีบู่ และ
ผู้รับผิดชอบงานENV
ชัยยงค์ มณีบู่ และ
ผู้รับผิดชอบงานENV
ทีม ENV
ชัยยงค์ มณีบู่ และ
ผู้รับผิดชอบงาน ENV
ชัยยงค์ มณีบู่ และ
ผู้รับผิดชอบงาน ENV
จันจิรา วิทักษาบุตร และ
ผู้รับผิดชอบงาน ENV

ทีม ENV งานคุ้มครองผู้บริโภค
3,000.00

UC

อาภากร แก้วมุงคุณ กลุ่ม
งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล
นิคมน้าอูน

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุม้ ครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ……………………………………………………………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ
4. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน อ.นิคมน้าอูน
ต.ค.63-ก.ย.64
ชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
1.ชุมชนมีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
2. รณรงค์การลดและงดใช้สารเคมีใน
ภาคเกษตรกรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อการป้องกันโรค

ผู้รับผิดชอบ
งานเวชฯ และอบต.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) …………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
7 โครงการพัฒนาระบบการ กิจกรรมพัฒนาระบบการบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ รพ.สต.ติด
แพทยปฐมภูมิ
ดาวอย่างต่อเนื่องและเข้ารับการเยี่ยมสารวจจากทีมประเมิน
8 โครงการพัฒนาเครือขาย
กิจกรรม
กําลังคนดานสุขภาพ และ 1.พัฒนาบริการเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
อสม.
2. ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาทีมหมอ
ครอบครัวในระดับต่างๆ
3.บูรณาการ เยี่ยมเสริมพลังกับรพ.สต.ติดดาว
4. สนับสนุนการดําเนินงานการดูแลต่อเนื่อง (Continuity Of
Care) ส่งเสริม สนับสนุนให้รพสต.ทุกแห่ง พัฒนาระบบCOC
และการให้ยืมอุประกรณ์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
-การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม LTC Link

เป้าหมาย
5 แห่ง

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.63 - ก.ย.64

4 รพ.สต.
(รพสต.
นาคํา , รพสต.หนองหลวง
, รพสต.หนองบัวและ
PCU รพ. หน่วยบริการ
ละ 5,000บาท)

ต.ค.63 - ก.ย.64

20,000.00

UC

คําวรรณ์ ปราศัยงาม

5.ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
- โครงการทางเลือกสุขภาพดีไม่มีโรค
6. ส่งเสริมกิจกรรม อสม.ดีเด่น
7. กิจกรรมหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ประเมินตําบลจัดการ
สุขภาพทุกตําบล

ตําบลหนองปลิง 8หมู่บ้าน

ต.ค.63 - ก.ย.64

30,000.00

สปสช

คําวรรณ์ ปราศัยงาม

อสม.จํานวน 282 คน
29 หมู่บ้าน

มิ.ย. - ก.ย.64
มิ.ย. - ก.ย.64

3,000.00
5,000.00

UC
UC

พัฒนา ไตรยขันธ์
พัฒนา ไตรยขันธ์
คําวรรณ์ ปราศัยงาม

7.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
7.2 รับประเมินและตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงานจากภายนอก

ต.สุวรรณคาม

มิ.ย. - ก.ย.64

5,000.00

UC

พัฒนา ไตรยขันธ์
อุบลรัตน์ เจริญไชย

โรงเรียนในเขต ต.สุวรรณ
คาม
ประชาชนทั่วไป 200 คน

มิ.ย. - ก.ย.64

5,000.00

UC

ก.พ.-64

20,000.00

UC

อุบลรัตน์ เจริญไชย
พัชนี ศรีคลัง
ชัยยงค์ มณีบู่
พัชนี ศรีคลัง
นายชัยยงค์ มณีบู่

8. ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุข
บัญญัติแห่งชาติและเข้ารับการตรวจเยี่ยมจากภายนอก
9. มหกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอําเภอนิคมนําอูน โดย
การจัดกิจกรรมหลักออกกําลังกายเป็นกลุ่ม(จ้าวสนาม)
10. จัดการประกวดการออกกําลังกายแบบแอโรบิค

ประชาชนทั่วไป 200 คน

งบประมาณ(บาท)
-

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
UC
พัชรินทร์ ตงศิริ

กองทุนตําบล

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) …………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
11. รับประเมินมาตรฐานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
จากทีมประเมินภายนอก

เป้าหมาย
รพ.นิคมนําอูน

ระยะเวลาดาเนินการ
มิ.ย. - ก.ย.64

งบประมาณ(บาท)
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
5,000.00
UC
พัฒนา ไตรยขันธ์

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
9 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา 1. กิจกรรม:สร้างการมีส่วนร่วมของ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ชุมชน/ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายใน
การป้องกันและลดการเข้าถึงปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง

เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
จานวน 29 หมู่บ้าน
พ.ย.63-ก.ย.64
น.ส.รัตรพร พัฒคาต

1. ขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่าน DHB
อาเภอ (พชอ.)
2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบลด
เสี่ยงลดโรคเบาหวาน /โรคไตเรื้อรัง/
ตาบลจัดการสุขภาพดี

คณะกรรมการ พอ.

พ.ย.-63

1 หมู่บ้าน 1 ตาบล

มิ.ย.-64

3. สื่อสารเตือนภัยเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมปฏิบัติการ 3 อ.2 ส.1น
(ลดหวาน ลดมัน ขยันออกกาลัง นั่ง
สมาธิ งดบุหรี่และเหล้า)/Self Care
(MI), กิจกรรมรณรงค์ นคร2ส

ประชาชนทั่วไป

พ.ย.63-ก.ย.64

4. สนับสนุนให้สถานประกอบการ
โรงเรียน วัด เป็นต้นแบบลดเสี่ยงลดโรค
5. สนับสนุน อบต./ หน่วยงานทุกภาค
ส่วนเป็นองค์กรไร้พุง
6. สนับสนุนของบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องวัดความดันโลหิตที่บ้านกับ อบต.
7.กิจกรรม "ชุมชนรักสุขภาพ สาน
สัมพันธ์เครือข่าย พิชิตโรค"

1 หมู่บ้าน/ 1 ตาบล

ธ.ค.-63

นายชัยยงค์ มณีบู่

อบต. 4 แห่ง

ธ.ค.63-มี.ค.64

นายชัยยงค์ มณีบู่

อบต. 4 แห่ง

พ.ย.-63

5,000.00

งบ อบต.

น.ส.รัตรพร พัฒคาต

ทุกหมู่บ้าน

ก.พ.64 -เม.ย.64

15,000.00

งบ อบต.

นางคาวรณ์ ปราศรัย
งาม

3,000.00

UC

น.ส.รัตรพร พัฒคาต

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. กิจกรรม:พัฒนาระบบบริหารจัดการ รพสต.ทุกแห่ง และ
พ.ย.63-ก.ย.64
น.ส.รัตรพร พัฒคาต
และการจัดบริการเพื่อลดเสี่ยงและลด
รพ.
โรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรค
และบริบทพืนที่
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ NCD
BOARD ระดับอาเภอ แต่งตั้ง
SM,CM,minicase CM

รพสต.ทุกแห่ง และ
รพ.

พ.ย.-63

น.ส.รัตรพร พัฒคาต

2.พัฒนาคลินิก NCD Clinic คุณภาพ ใน รพสต.ทุกแห่ง และ
รพ. และ รพ.สต. อย่างต่อเนื่อง ตาม
รพ.
มาตรฐาน NCD CLINIC PLUS

พ.ย.63-ก.ย.64

น.ส.รัตรพร พัฒคาต

3.คัดกรองประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป
ให้เสร็จภายในไตรมาสแรก

พ.ย.63-มี.ค.64

น.ส.พัชนี ศรีคลัง

ปชก.อายุ 35-74 ปี
จานวน 4,568 คน

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
4.พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยน
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
ม.ค.64-มิย.64
น.ส.รัตรพร พัฒคาต
พฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้วย
และความดันโลหิตสูง
กิจกรรม "3อ 2ส."และ“นคร 2 ส.”มี
จานวน 29 หมู่บ้าน
ระบบพี่เลี้ยงจาก รพ. สนับสนุน, ขึ้น
จานวน 650 คน
ทะเบียน กากับติดตามทุก 1,2,3 และ 6
เดือน
กลุ่มป่วย: แบ่งกลุ่ม ในการดูแลโดย
พยาบาลผู้จัดการรายกรณี ร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ
ครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วม /ทบทวน
Case conference ในพื้นที่ รวมกับ
เครือข่าย ดังนี้
3. กิจกรรม : อบรมให้ความรู้การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน
1) กลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง
-ในเขตรับผิดชอบ PCU
-ในเขตรับผิดชอบรพ.สต.บ้านนาคา
-ในเขตรับผิดชอบรพ.สต.บ้านหนองบัว
บาน

กลุ่มเสี่ยง DM,HT
150 คน
กลุ่มเสี่ยง DM,HT
150 คน
กลุ่มเสี่ยง DM,HT
100 คน

ม.ค.64-มิย.64

30,000.00

UC

น.ส.พัชนี ศรีคลัง

ม.ค.64-มิย.64

30,000.00 เงินบารุง รพ.สต.

ม.ค.64-มิย.64

20,000.00 เงินบารุง รพ.สต. นายอนุรักษ์ ดวงกุลสา

นางพัชรินทร์ ตงศิริ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
-ในเขตรับผิดชอบรพ.สต.หนองหลวง
-ในเขตรับผิดชอบรพ.สต.โนนสุวรรณ

เป้าหมาย
กลุ่มเสี่ยง DM,HT
100 คน
กลุ่มเสี่ยง DM,HT
150 คน

2) กลุ่มป่วยเบาหวานและความดันโลหิต
สูง
- สัปดาห์วันเบาหวานโลก 2564
ผู้ป่วยเบาหวาน 735
คน
- สัปดาห์วันความดันโลหิตสูงโลก 2564 ความดันโลหิตสูง
1,125 คน
- NCD club ในโรงเรียน
สมาชิก 50 คน

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ม.ค.64-มิย.64
20,000.00 เงินบารุง รพ.สต. นางปราณี มองเพชร
ม.ค.64-มิย.64

30,000.00 เงินบารุง รพ.สต.

พิชญาภร กลีบแก้ว
น.ส.รัตรพร พัฒคาต

7-14 พ.ย. 2563

2,000.00

UC

น.ส.รัตรพร พัฒคาต

10-17 พ.ค. 2564

2,000.00

UC

น.ส.รัตรพร พัฒคาต

ม.ค.64-มิย.64

3,000.00

UC

น.ส.รัตรพร พัฒคาต
,น.ส.พัชนี ศรีคลัง
น.ส.รัตรพร พัฒคาต
,น.ส.พัชนี ศรีคลัง

- ค่ายเบาหวาน ครั้งที่ 5 /2564"
อ่อนหวานพาเพลิน ชะลอวัย ไม่เอาเค็ม
ไตแข็งแรง."

กลุ่มป่วยDM/HTที่
ควบคุมโรคไม่ได้
HbA1C>10%
จานวน 100 คน

มี.ค. 2564

10,000.00

UC

- ประชุมวิชาการโรคเรื้อรังประจาปี
2564
- นวัตกรรม/R2R
4. กิจกรรม: คลิกนิก NCD คุณภาพ
ชะลอความแออัดในโรงพยาบาล

จานวน 1 ครั้ง/ปี

14-พ.ย.-63

2,000.00

UC

น.ส.รัตรพร พัฒคาต

จานวน 1 เรื่อง

ม.ค.64-มิย.64

-

น.ส.รัตรพร พัฒคาต
น.ส.รัตรพร พัฒคาต

-

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ประเมินและค้นหาภาวะแทรกซ้อนตา ผู้ป่วยเบาหวาน 735
พ.ย.63-มิย.64
25,000.00
UC
นางจีระวรรณ ใจศิริ
ไต เท้า ช่องปาก หัวใจ หลอดเลือด
คน
สมอง ซึมเศร้า

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานในการดาเนินงาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหลัก MI,
HBPM,Diet for NCDs, Thai DPP 1
ครั้ง/ปี
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร Mini Case
Manager ผู้จัดการรายกรณี ประจาโซน
รพสต.
- การเยี่ยมบ้านเสริมพลัง และบุคคล
ต้นแบบ
5. กิจกรรม:พัฒนาระบบเฝ้าระวังและ
การจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
1) จัดประชุมชี้แจงและอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา
- การบันทึกข้อมูลคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
- บันทึกการวินิจฉัย
- บันทึกภาวะแทรกซ้อน

ความดันโลหิตสูง
1,125 คน
100 คน

น.ส.รัตรพร พัฒคาต
ธ.ค.-63

-

-

น.ส.รัตรพร พัฒคาต

5 คน

ม.ค.-64

-

-

น.ส.รัตรพร พัฒคาต

น.ส.รัตรพร พัฒคาต
บุคลากร สาธารณสุข
จานวน 121 คน

พ.ย.-63

3,000.00

UC

น.ส.รัตรพร พัฒคาต,
น.ส.รัตรพร พัฒคาต,

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
- การส่งออกข้อมูล
- การลงทะเบียน
- การจาหน่วยผู้ป่วยออกจากทะเบียน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2)พัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล
3)ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ทันเวลา ของข้อมูล
6. จัดทากิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการ
ดูแลผู้ป่วยหอบหืดและปอดอุดกัน
เรือรัง เพื่อให้ อสม.มีความรู้เรื่องการ
ดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดและปอดอุดกัน
เรื
ง นาระบบ EMS ให้ครอบคลุม
7.อรัพัฒ
ทุกพืนที่
7.1 ประชาสัมพันธ์ อาการแสดงของ
โรคหลอดเลือดสมองให้ปชช.รับทราบ
เพื่อลดระยะเวลาการเข้าถึง
7.2 ลดอัตราการเกิดผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองรายใหม่
7.3 พัฒนาศักยภาพ จนท.รพ.สต. จนท.
รพ. ในการคัดกรองเบื้องต้น เพื่อให้
ผู้ป่วยได้รับการดูแลทันเวลา

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

อสม. 40 คน

ตค 63 - กย 64

4,200.00

UC

วิจิตรา ฤทธิธรรม

จนท.รพ.สต.

ตค 63 - กย 64

3,000.00

UC

นางจีระวรรณ์ ใจศิริ

จนท.รพ.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
7.4 จัดทา OPD card alert ในผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และไขมันในเลือดสูงทุกราย

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

7.5 พัฒนาระบบการเก็บข้อมูล Hos.xp.
สารสนเทศ เวชระเบียน ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง สมบูรณ์
7.6 จนท.ปฏิบัติตามแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด (CPG Stroke)
8. พัฒนาและเผยแพร่การคัดกรอง CV
riskให้แก่บุคลากรสาธารณสุข และการ
เข้าถึง Program Thai CV risk

ผู้ป่วยเบาหวาน

9. คัดกรอง CVD risk ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปชช.
อายุมากกว่า 35 ปีให้ครอบคลุม

ความดันสูงทุกราย

ตค 63 - กย 64

นางจีระวรรณ์ ใจศิริ

ตค 63 - กย 64

นางจีระวรรณ์ ใจศิริ

10. ผู้ที่มีผลการประเมิน CVD risk
score มากกว่า 30% ได้รับการ
ลงทะเบียน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
11. ผู้ป่วยที่มีผลการคัดกรองตั้งแต่
ระดับสูง 30%ขึ้นไป ได้รับคาแนะนาใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจาก จนท.
เน้นการดูแลที่เป็นปัญหาโดยให้ผู้ป่วย
และครอบครัวมีส่วนร่วมในการจัดการ
เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรค

ผู้ที่มีผลการคัดกรอง
CVD risk ระดับสูง
30% ขึ้นไป

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
12. สร้างเครือข่ายในการดูแล และส่ง
ต่อผู้ป่วยร่วมกับอสม.อาสากู้ชีพ ในเขต
อาเภอนิคมน้าอูน ในการรับส่งต่อผู้ป่วย
โรคทาง ด่วนพิเศษเฉพาะโรค และเน้น
การประชาสัมพันธ์ 1669

เป้าหมาย
จนท.รพ.

13. เข้าร่วมการอบรมทางวิชาการ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ และพัฒนาเครือข่าย
การส่งต่อทั้งใน/นอกเครือข่าย

จนท.คปสอ.นิคมน้า
อูน

14. ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาผุ้ป่วย
กลุ่มโรคด่วนพิเศษเฉพาะโรคแก่ อสม.
อาสากู้ชีพ ในเขตอาเภอนิคมน้าอูน

อสม.อาสากู้ชีพ
จนท.รพ.สต. จนท.รพ.

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

15. จัดประชุมวิชาการเพื่อฟื้นฟูความรู้
เรื่องการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคด่วนพิเศษ
เฉพาะโรค(ระบบ FAST TRACK)ให้แก่
อสม.อาสากู้ชีพ จนท.รพ.สต. และ
จนท.รพ.นิคมน้าอูน

10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา
โรคติดต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า

16. กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพใน
ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
ผู้พิการ

ผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
และผู้พิการ

ต.ค.63- ก.ย.64

1. พัฒนาระบบติดตามกากับการกินยา
ของผู้ป่วยวัณโรคปอด โดยการอบรม
แกนนาดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน

58 คน

ก.พ. - เม.ย.64

วรรณรญา ไชยชนะ

7,000.00

UC

พัชนี ศรีคลัง

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
2. ดาเนินการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยราย
ใหม่ในชุมชน โดยการคัดกรองใช้แบบ
Verbal screening โดยอสม.

เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ
ต.ค. - ธ.ค.63
พัชนี ศรีคลัง

3. ดาเนินการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่โดย
การCXR ในผู้ป่วยคลินิกเสี่ยงสูง ได้แก่
DM ,CKD ,Asthma,HIV

1240 คน

ต.ค.63 - ม.ค.64

4. กิจกรรมควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง

29 หมู่บ้าน

ต.ค.63 - ก.ย.64

5. รณรงค์อาเภอปลอดลูกน้ายุงลาย สุ่ม
ไข้ตาบลปลอดลูกน้ายุงลาย
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสาหรับทีม
SRRT และเครือข่ายเรื่องเทคนิคการใช้
เครื่องมือควบคุมโรคที่ถูกต้อง

29 หมู่บ้าน

8,000.00

UC

พัชนี ศรีคลัง

-

UC

ต.ค.63 - ก.ย.64

10,000.00

UC

80 คน

ต.ค.63 - ก.ย.64

10,000.00

UC

พัฒนา ไตรยขันธ์
และทีม SRRT
พัฒนา ไตรยขันธ์
และทีม SRRT
พัฒนา ไตรยขันธ์
พัชนี ศรีคลัง

7. ควบคุมการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก (จัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและ
เคมีภัณฑ์)

29 หมู่บ้าน

ต.ค.63 - ก.ย.64

50,000.00

UC

พัฒนา ไตรยขันธ์
และทีม SRRT

8. พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุม
โรคโควิด19 อ.นิคมน้าอูน

บุคลากรสาธารณสุข
ทีมSRRT และ
ประชาชน

ต.ค.63 - ก.ย.64

10,000.00

UC

พัชนี ศรีคลัง และ
ทีม SRRT

8.1 ให้ความรู้ประชาชนทั่วไปเรื่องการ
ป้องกันโรคโควิด19รพ.สต.บ้านหนองบัว
บาน

ประชาชนทั่วไป

ต.ค.63 - ก.ย.64

10,000.00 เงินบารุง รพ.สต. นายอุกฤษฎ์ สีหาเพชร

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
8.2 ให้ความรู้ประชาชนทั่วไปเรื่องการ
ป้องกันโรคโควิด19รพ.สต.บ้านนาคา
8.3 ให้ความรู้ประชาชนทั่วไปเรื่องการ
ป้องกันโรคโควิด19รพ.สต.บ้านหนอง
หลวง
8.4 ให้ความรู้ประชาชนทั่วไปเรื่องการ
ป้องกันโรคโควิด19รพ.สต.บ้านโนน
สุวรรณ
11 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุล ประชุมชี้แจงและให้ความรู้ตามโครงการ
ชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

12 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์

เป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ต.ค.63 - ก.ย.64
20,000.00 เงินบารุง รพ.สต. นายบุญเวียน ถึงคาภู

ประชาชนทั่วไป

ต.ค.63 - ก.ย.64

20,000.00 เงินบารุง รพ.สต. นายธีระศักดิ์ มามิมิน

ประชาชนทั่วไป

ต.ค.63 - ก.ย.64

20,000.00 เงินบารุง รพ.สต. พิชญาภร กลีบแก้ว

2 ครั้ง/ปี

ต.ค.63-ก.ย.64

จัดหาสื่อและอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ให้
โรงพยาบาลและ รพ.สต.

5 แห่ง

ทากิจกรรมรณรงค์การลดการใช้ยาต้าน
จุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
โรงพยาบาล

1 ครั้ง/ปี

1. อบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพแก่
บุคลากร และทีมองค์กรแพทย์ที่เกี่ยวข้อ
ในการเก็บและลงข้องมูลการส่งต่อ
ผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ

ลดลง 50% เมื่อ
เทียบกับปี 62

ตค 63 - กย 64

2,000.00

-

UC

กลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค

UC

นาง รวีวรรณ เจริญ
ลอย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
- ชี้แจง ทบทวน แนวทางการส่งต่อ
ผู้ป่วย ออกนอกเขตบริการสุขภาพ เขต
8

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

- พัฒนาศักยภาพกระบวนการดูแล
ผู้ป่วยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ปลอดภั
ย นการดาเนินงานการพัฒนา
- สนับสนุ
คุณภาพระบบส่งต่อ และระบบ Refer
Link และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่ง
ต่-อทบทวนวิ
ผู้ป่วย เคราะห์หาสาเหตุกรณีที่มี
การส่งต่อนอกเขตสุขภาพที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา และวางแผนการ
พัฒนาต่อเนื่อง
- การกากับ ติดตาม ประเมินผล ทุก
เดือนตามตัวชี้วัด

13

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
ทารกแรกเกิด

กิจกรรมที่ 1 ทบทวน ฟื้นฟูทักษะการ
บริการคลอด การดูแล ทารกแรกเกิด
และภาวะวิกฤติห้องคลอด ในเรื่อง
1. การทาคลอดปกติ
2. การช่วยคลอด V/E
3. PIH
4. PPH

1. เจ้าหน้าที่ผ่าน
การฝึกและทบทวน
ทักษะ ≥ 80 %

มิย.64 - สค.64

-

UC

นางรัตนาภรณ์ วงศ์
สินไชย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
5. NCPR
6. Fetal distress
7. การคลอดติดไหล่และคลอดท่าก้น
8. การแปลผล NST
- ติดตามนิเทศ กากับ
- ส่งอบรม ฟื้นฟูวิชาการนอกหน่วยงาน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพของ

เป้าหมาย

- พยาบาลวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ในการให้บริการคลอด
ประจาจุด ER,LR
จ5านวน
คน
- จัดทาโครงการเสนออนุมัติ
- ประสานงานกับ รพศ.สกลนคร
ในการฝึกปฏิบัติงาน
- ส่งฝึกภาคปฏิบัติที่หน่วยงานห้องคลอด
รพศ.สกลนคร 2 คน/เดือน ทุกเดือน
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- สรุปประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ทุกเดือน
ตั้งแต่ พย.63
ถึง
กค.64

3,000.00

UC

นางรัตนาภรณ์ วงศ์
สินไชย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
- ติดตาม นิเทศ อย่างต่อเนื่อง
14 โครงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
กิจกรรมการค้นหาผู้ป่วย Palliative
ประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่ง
care รายใหม่ในชุมชน ในทุกช่วงอายุ
เฉียบพลัน

15 โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย

เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ รพสต. ละ
1 คน อสม.จานวน
50 คน

กิจกรรมการส่งเสริมการบรรเทาอาการ
ปวด และอาการรบกวนต่างๆเมื่อผู้ป่วย
อยู่โรงพยาบาล แลกลับบ้าน

ทุกราย

กิจกรรมที่ 1 การดูแลมารดาหลังคลอด
ด้วยการแพทย์แผนไทยในเขตอาเภอ
นิคมน้าอูน

1.มารดาหลังคลอดใน
เขตอาเภอนิคมน้าอูน
ได้รับการดูแลหลัง
คลอด 5 ครั้ง/คน

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ตค 63 - กย 64

4,200.00

UC

น.ส.สาวิตรี สอนนุชาติ

น.ส.สาวิตรี สอนนุชาติ

ครัง้ ที่ 1 เดือนตุลาคม
2563 ครัง้ ที่ 2 เดือน
พฤศจิกายน 2563 ครัง้ ที่
3 เดือนธันวาคม 2563
ครัง้ ที่ 4 เดือนมกราคม
2564 ครัง้ ที่ 5 เดือน
กุมภาพันธ์ 2564ครัง้ ที่ 6
เดือนมีนาคม 2564
ครัง้ ที่ 7 เดือนเมษายน
2564 ครัง้ ที่ 8 เดือน
พฤษภาคม 2564ครัง้ ที่ 9
เดือนมิถุนายน 2564
ครัง้ ที่ 10 เดือน
กรกฎาคม 2564ครัง้ ที่
11 เดือนสิงหาคม 2564
ครัง้ ที่ 12 เดือนกันยายน
2564

2,000.00

UC

นายอภิวัตร กาญบุตร

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 2 การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ด้วยการแพทย์แผนไทยในเขตอาเภอ
นิคมน้าอูน

กิจกรรมที่ 3 การให้บริการแพทย์แผน
ไทยนอกเวลาราชการ

16 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช

เป้าหมาย
2.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ได้รับการดูแลด้วย
ศาสตร์การแพทย์
แผนไทยมากกว่า
ร้อยละ 80

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
2,000.00
UC

3.การให้บริการไม่
น้อยกว่า 4 ครั้ง/เดือน

-

กิจกรรมที่ 4 การให้บริการแพทย์แผน
4.การให้บริการไม่
ไทยใกล้บ้านใกล้ใจ ให้บริการแพทย์แผน น้อยกว่า ครั้ง/เดือน
ไทยในชุมชน

ตค 63 - กย 64

2,000.00

UC

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาคลินิกเวชกรรม
ไทย (OPD คู่ขนาน) การจัดห้องตรวจ
แพทย์แผนไทย

5.หน่วยบริการที่มี
แพทย์แผนไทย
จานวน 5 แห่ง

ตค 63 - กย 64

10,000.00

UC

1. คัดกรองภาวะซึมเศร้า ในผู้สูงอายุ
1. ประชาชนทั่วไป
ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยจิตเวช
อายุ15 ปีขึ้นไป
2. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพจิต 2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ศึกษา (psychoeducation) ในคลินิก
- คลินิกโรคเรื้อรัง NCD /CKD/ COPD 3. หญิงตั้งครรภ์

ตค 63 - กย 64

- คลินิกจิตเวช
- คลินิกฝากครรภ์
3. พัฒนาระบบการวินิจฉัย / การ
รักษาการส่งต่อ

4. ผู้ป่วยจิตเวช

นางจารุวรรณ บุญ
พานิชย์

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขา 1 กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติด
หลัก สูตินรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมาร เชื้อในกระแสโลหิต(Sepsis)
เวช กรรม และออโธปิดิกส์)

เป้าหมาย
<10%

- ทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการดูแล
รักษาผู้ป่วย Sepsis

100%

- อบรม ประชุมชี้แจงแนวทางการดูแล
รักษาผู้ป่วยSepsis แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง
เครือข่าย

100%

- จัดระบบการดูแลผู้ป่วย Fast tract
Sepsis ให้ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที
ปลอดภัย
- ทบทวนผู้ป่วยsepsis ที่
Refer ,Dead ทุกราย เพื่อหาโอกาส
พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วย
- จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังวิชาการ

100%

- นิเทศ/ประเมินเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
ทางการดูแล/แนวทางการดูแลรักษา
ผู้ป่วย Sepsis
- พัฒนาระบบการส่งต่อทั้งใน/นอก
เครือข่าย

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ต.ค.63-ก.ย.64
3,000.00
UC
นส.อทิตยา ดาบลาอา

ต.ค.63-ก.ย.64

นส.อรวรรณ ดาบพิม
ศรี

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
18 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
- ทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการดูแล
โรคหัวใจ
รักษาผู้ป่วย STEMI
- อบรม ประชุมชี้แจงแนวทางการดูแล
รักษาผู้ป่วยSTEMI แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง
เครือข่าย
- อบรม อสม. ,CG
- พัฒนาระบบ EMS
-พัฒนาระบบการสื่อสารทั้งใน/นอก
เครือข่าย
- พัฒนาระบบการส่งต่อ, EMSทั้งใน/
นอกเครือข่าย
- การจัดทาแผนเครื่องมือสาคัญในแต่
ละหน่วยงาน
- ส่งเสริมงานด้านวิชาการนวัตกรรม
งานวิจัย
- ปชชอายุ >35 ปีขึ้นไป ได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
- ผู้ป่วยที่ได้รับการ STEMIได้รับการ
เยี่ยมบ้านทุกราย
-- การรณรงค์
บบุหรี่
การประชาสัการงดสู
มพันธ์ อาการแสดงที
่
ต้องมา รพ.เพื่อลดระยะเวลาการเข้าถึง
เพิ่ม Fast tract

เป้าหมาย
80%

50%
100%
>70

<7%
30%

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ต.ค. 63 - กย. 64
นส.อทิตยา ดาบลาอา
(ร่วมกับงาน NCD,
Stroke)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
- การปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วย
NSTEMI, UA ตามแนวทางของเครือข่าย

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

100

- การประเมินความเสี่ยง เช่น Grace
risk score ในผู้ป่วย NSTEMI, UA
- การประสานและการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อ
Echo/ฉีดสีหัวใจ
1.กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการดูแล
ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
เพื่อให้ จนท.อสม.และ care giver มี
ความรู้เรื่องอาการ การคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยง ตลอดจนการให้การดูแล ฟื้นฟู
สภาพ ทั้งใน รพ. และสู่ชุมชน
2. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ อาการ
แสดงของโรคหัวใจ และหลอดเลือด
สมองให้ ปชช.รับทราบ เพื่อลด
ระยะเวลาการเข้าถึงบริการ
3. ลดอัตราการเกิดผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมองรายใหม่
4. พัฒนาศักยภาพ จนท.รพ.สต. และ
จนท.รพ. ตลอดจน อสม. ในการคัดกรอง
เบื้องต้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
ทันเวลา

อสม 40 คน

ต.ค.63-ก.ย.64

3,000.00

UC

จีระวรรณ์ ใจศิริ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
5. จัดทา OPD CARD ALERT ในผู้ป่วย
กลุ่มโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง และไขมันในเลือดสูงทุกราย
6. จัดทาสติกเกอร์ ประชาสัมพันธ์ ติดที่
บ้านในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีผลการ
ประเมิน CVD risk score มากกว่า 30%
ทุกราย
7. คัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และ ปชช.
ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไปทุกราย
8. จัดการคัดกรองโรคหัวใจเบื้องต้นโดย
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ในกลุ่ม
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันใน
เลือดสูงที่มีผลการประเมิน CVD RISK
SCORE มากกว่า 30% ทุกราย
9. ร่วมพัฒนา Program Thai CV risk
ร่วมกับเครือข่าย
10. ผู้ป่วยที่มีผลการประเมิน ระดับสูง
มากกว่า 30%ได้รับคาแนะนาในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจาก จนท.เน้น
การดูแลที่เป็นปัญหาโดยให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อ
ลดภาวะเสี่ยงในการเกิดโรค

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
11. สร้างเครือข่ายในการดูแล และส่ง
ต่อผู้ป่วย ร่วมกับ อสม. อาสากู้ชีพ ใน
เขต อ.นิคมน้าอูน ในการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
โรคทางด่วนพิเศษเฉพาะโรค และเน้น
การประชาสัมพันธ์ 1669

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

12. เข้าร่วมการอบรมทางวิชาการ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายการส่งต่อทั้ง
ใน/นอกเครือข่าย

19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา
โรคมะเร็ง

13. จัดการประชุมวิชาการเพื่อฟื้นฟู
ความรู้ เรื่องการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคด่วน
พิเศษเฉพาะโรค ระบบ fast track
ให้แก่ อสม. อาสากู้ชีพ จนท.รพ.และ
จนท.รพ.สต.

40 ราย

กิจกรรมกาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ใน
ตับและมะเร็งท่อน้าดี
1. พัฒนาตาบลต้นแบบปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้าดี

29 หมู่บ้าน

ต.ค.63-ก.ย.64

ต.นิคมน้าอูน

ต.ค.63-ก.ย.64

ประชาชน 40 ปีขึ้น
ไป 905 คน

ต.ค.63-ก.ย.64

1.1 จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในการ
ลด ละ เลิก การบริโภค ปลาดิบและ
ตรวจอุจจาระ U/S เพื่อค้นหาโรค

-

UC

พัฒนา ไตรยขันธ์

โครงการ

พัฒนา ไตรยขันธ์
ธีระศักดิ์ มามิมิน
พัฒนา ไตรยขันธ์
รวีวรรณ เจริญลอย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
1.2 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบใช้สื่อการ
สอนเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ใน
ตับและมะเร็งท่อน้าดี

เป้าหมาย
ต.นิคมน้าอูน

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
พัฒนา ไตรยขันธ์
ธีระศักดิ์ มามิมิน

20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต 1.ตรวจเลือดประจาปี คัดกรองการทางาน

2 ครั้ง/ปี

ของไต ในผู้ป่วยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง
2. ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคไต
ภาวะแทรกซ้อน
-สอน สาธิต การประกอบอาหารที่
เหมาะสมกับโรค
3. การใช้ยา ข้อควรรู้ ข้อห้าม
4.กิจกรรม 3อ.2 ส พฤติกรรมที่
เหมาะสมกับโรค
5. การประเมินสุขภาพจิต 2Q
6.การติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยไต ระยะที่
4-5 CAPD และ HD
7.การเสริมพลังด้านบวก เป็นกาลังใจแก่
ผู้ป่วยและผู้ดูแล ประเมินความพึงพอใจ

600 คน

ครั้งที่ 1 ต.ค 63

200 คน

ครั้งที่ 2 เม.ย.64

72 ราย

ต.ค 63 -ก.ย 64

50 ราย

ต.ค 63 -ก.ย 64

8. การติดตามประเมินผลการดูแล
9. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย
เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
เพื่อชะลอไตเสื่อม โดยใช้โปรแกรม CBT

15,000.00

UC

กิ่งฟ้า สารีนันท์

5,000.00

uc

กิ่งฟ้า สารีนันท์

กิ่งฟ้า สารีนันท์

10,000.00

UC

จันทร์จิรา วิทักษา
บุตร

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา 1. คัดกรองต้อกระจก กลุ่มผู้ป่วย NCD/
จักษุวิทยา
ผู้สูงอายุ
2. จัดระบบการส่งต่อเพื่อวินิจฉัย /และ
รับการรักษา
3. ประชามสัมพันธ์ /ให้ความรู้ แก่
ประชาชนทั่วไป เพื่อกระตุ้นการเข้าถึง
การรักษา ผ่านโรงเรียน อสม.
22 โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษายา
เสพติด

เป้าหมาย
1. ผู้สูงอายุตาบล
หนองปลิง

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ต.ค.63-ก.ย.64
นางจารุวรรณ บุญ
พานิชย์

1. พัฒนาระบบติดตามผู้ติดยาเสพติดที่ ผู้เข้ารับการบาบัดยา
บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดและได้รับ
เสพติด
การติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี
(Hetention Rate 1 year) โดยทีม
เครือข่าย รพ.สต. อสม. และผู้นาชุมชน

ต.ค.63-ก.ย.64

2. จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อติดตามผู้ใช้และผู้
เสพที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของ
แต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่อง หลัง
จาหน่ายจากการบาบัด 3 เดือน

ต.ค.63-ก.ย.64

ผู้ใช้ยาเสพติด

-

1,000.00

UC

พัฒนา ไตรยขันธ์
และผู้รับผิดชอบงาน
ยาเสพติดของรพ.สต.

UC

พัฒนา ไตรยขันธ์
และผู้รับผิดชอบงาน
ยาเสพติดของรพ.สต.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)…………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
23 โครงการกัญชาทางการแพทย์
กิจกรรมที่ 1 การให้คาแนะนาในการใช้
กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้อง

เป้าหมาย
ผู้รับบริการ และ
ประชาชน

กิจกรรมที่ 2 การใช้ยาที่มีส่วนผสมของ
กัญชาเพื่อการรักษาโรค

ผู้รับบริการ และ
ประชาชน

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม
3,000.00
UC
อภิวัตร กาญบุตร
2563 ครั้งที่ 2
งานแพทย์แผนไทย

เดือนพฤศจิกายน
2563 ครั้งที่ 3 เดือน
ธันวาคม 2563 ครั้งที่
4 เดือนมกราคม 2564
ครั้งที่ 5 เดือน
กุมภาพันธ์ 2564ครั้งที่
6 เดือนมีนาคม 2564
ครั้งที่ 7 เดือน
เมษายน 2564 ครั้งที่
8 เดือนพฤษภาคม
2564ครั้งที่ 9 เดือน
มิถุนายน 2564 ครั้งที่
10 เดือนกรกฎาคม
2564ครั้งที่ 11 เดือน
สิงหาคม 2564ครั้งที่
12 เดือนกันยายน 2564

-

UC

อภิวัตร กาญบุตร
งานแพทย์แผนไทย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
24 โครงการพัฒนาระบบบริการ 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล
จนท. ER
ตค.63 - ก ย.64
น.ส. อทิตยา ดาบลา
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
ผู้ป่วยวิกฤตติฉุกเฉินและการคัดแยก
ผ่านการ
อา
และระบบส่งต่อ
ประเภทผู้ป่วยตาม ESI
อบรม ESI
100%
2. กาหนดโรค Fast track ที่มีอัตราการ
เสียชีวิตสูง และระบบการส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลที่มมีศักยภาพสูงกว่า
3. กิจกรรมการพัฒนา ER คุณภาพ
1. กิจกรรมการพัฒนา EMS คุณภาพ
- ร่วมอบรมฟื้นฟูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
การให้การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ (
pre-Hospital)
- จัดอบรมฟื้นฟู FR Rally, ER Rally

ER, อบต.
1ครั้ง/ปี
(FR อบต. 4
แห่ง)
1ครั้ง/ปี
FR 12 คน

ตค.63 - ก ย.64
ตค.63 - ก ย.64

ก.พ. - ก.ค. 64

จนท. 5 คน
2. การประชาสัมพันธ์ระบบบริการ
การแพทย์

อปต. 4
แห่ง

ต.ค. 63 - ก.ย.64

อบต.เป็นผู้จัด

UC

นางอัญธิกา พลไชย

3,000.00

UC

2,000.00

UC

3,000.00

UC

น.ส. อทิตยา ดาบลา
อา
น.ส. อทิตยา ดาบลา
อา
นางอัญธิกา พลไชย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ
- จัดทาโปสเตอร์อาการสาคัญโรค stroke
/ STEMI ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มี CVD risk
score > 30% ของผู้ป่วยในคลินิก NCD
ติดที่บ้าน
- ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้การใช้
บริการ 1669 ในสถานศึกษา
- ประสานงานกับภาคีเครือข่าย ผู้นา
ชุมชนในการกระจายเสียงตามสายใน
หมู่บ้านในการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
- ประสานงานในการพัฒนาระบบบริการ
การ แพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั้ง 4 ตาบล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท)
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
25 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว 1. กิจกรรมที่ 1 หมู่บ้านสมุนไพรต้นแบบ
1.จานวน 1 เดือนมิถุนายน
5,000.00
UC
นายภิวัตร กาญบุตร
เชิงสุขภาพและการแพทย์
หมู่บ้าน
2564 - สิงหาคม
2564
2. กิจกรรมที่ 2 การผลิตยาสมุนไพรใช้ใน คป 2.ยาสมุนไพร
สอ.นิคมนาอูน
จานวน 3
3. กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมุนไพรเด่น
3.สมุรายการ
นไพรเด่นที่
ระดับอาเภอ
ได้รับการพัฒนา
จานวน 1 ชนิด

เดือนธันวาคม 2563
- กุมภาพันธ์ 2564
เดือนมีนาคม 2564 เมษายน 2564

25,000.00

UC

นายภิวัตร กาญบุตร

5,000.00

UC

นายภิวัตร กาญบุตร

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมน้าอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
26 โครงการผลิตและพัฒนา
อบรมภายในองค์กร
กาลังคนด้านสุขภาพสู่ความ 1.1.กิจกรรมอบรม ทบทวนวิชาการและทบทวน
เป็นมืออาชีพ
กระบวนการดูแลผู้ป่วยของทีมนาด้านคลินคิ
1.2 อบรมสุขภาพจิต "เสริมพลังจิต พัฒนาคุณภาพชีวิต
เจ้าหน้าที่
1.3 อบรมการบารุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์
1.4 อบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการใช้เทคโนโลยีการจัดการ
ข้อมูลสุขภาพ
1.5 กิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ ในสถานบริการสาธารณสุข
- ทบทวนความรูแ้ ละฝึกทักษะการปฏิบัติตามนโยบาย IC

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

100%
1ครัง้ /เดือน
เจ้าหน้าที่ คสปอ.
ทุกคน
เจ้าหน้าที่ คสปอ.
ทุกคน
เจ้าหน้าที่ คสปอ.
ทุกคน
1 ครัง้ /ปี

ตค 63 - กย 64
1-31 มค.2564

6,000.00
3,000.00

UC
UC

นส.วิจิตรา ฤทธิธรรม
นางจารุวรรณ บุญพานิชย์

ต.ค. 63- ก.ย. 64

นางจารุวรรณ บุญพานิชย์

ต.ค. 63- ก.ย. 64

นางจารุวรรณ บุญพานิชย์

พ.ค.-64

5,000.00

UC

น.ส.อัจฉริยาพร พรมนิต

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมน้าอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
- ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่
- อบรมและซ้อมแผนรับสถานการณ์ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้า
1.6 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี
- ตรวจสุขภาพร่างกาย
- ตรวจสุขภาพปากและฟัน
- ทดสอบสมรรถภาพประจาปี
- ติดตามดูแลเจ้าหน้าที่กลุ่มป่วย/กลุ่มเสี่ยง
1.7 อบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการใช้เทคโนโลยีการจัดการ
ข้อมูลสุขภาพ
- การใช้โปรแกรม Hos-xp
- การใช้ โปรแกรม MicrosoftOffice
อบรมภายนอกองค์กร
1.1 ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมการตรวจสมรรคภาพปอด
1.2 พัฒนาศักยภาพหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่
รวมถึงผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
1.3 อบรมการบารุงรักษาเครือ่ งมือทางการแพทย์

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ

1 ครัง้ /ปี

มิ.ย.-64

จนท.รพ.นิคมน้าอูน
60 คน

2 คน
เจ้าหน้าที่จานวน 2
คน

ผู้รับผิดชอบ

-

UC

น.ส.อัจฉริยาพร พรมนิต

ต.ค.63-ก.ย.64

1,500.00

UC

นางจารุวรรณ บุญพานิชย์

ต.ค.63-ก.ย.64

500.00

UC

นางจารุวรรณ บุญพานิชย์

ต.ค.63 - ก.ย. 64

20,000.00
-

UC
UC

นส.วิจิตรา ฤทธิธรรม
นายเมธี สุขสร้อย

1-31 มค.2564

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมน้าอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
1.4 อบรมเจ้าหน้าที่เรือ่ งการใช้เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล
สุขภาพ
1.5 พัฒนาบุคลากรงานทันตกรรม บุคลากรผู้ให้บริการ
บุคลากรผู้ช่วยทางทันตกรรม อบรมสหวิชาชีพ
1.6 อบรมผู้บริหารระดับกลาง
1.7 ส่งเจ้าหน้าที่ไอที เข้ารับการอบรม การดูแลโปรแกรม
Hos-XP
1.8 พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ
1-31 มค.2564

ผู้รับผิดชอบ

เข้าร่วมประชุม
วิชาการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่

ต.ค.63- ก.ย.64

10,000.00

UC

ทพญ.จารินี อ่างทอง

2 คน (นายฐาปนัท
สิงห์ไพบูลย์พร)
2 คน

1 เดือน

40,000.00

UC

รพ. นิคมน้าอูน

ต.ค.63- ก.ย.64

10,000.00

UC

นางจารุวรรณ บุญพานิชย์

40,000.00

UC

นายฐาปนัท สิงห์ไพบูลย์พร
นางสาวณฐพร สุปิน

เข้าร่วมประชุม
วิชาการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ระยะเวลา
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ดาเนินการ
27 โครงการประเมิน
1. กิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวินัย เจ้าหน้าที่ คปสอ. นิคมนาอูน กันยายน 2564
คุณธรรมความโปร่งใส
บุคลากรสาธารณสุขประจาปีงบประมาณ 2564
จานวน 120 คน 1 ครัง / ปี
2. กิจกรรมการส่งเสริมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

3. กิจกรรมการส่งเสริมความรู้เพื่อต่อต้านการทุจริต

เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
ม.ค.-มี.ค 2564
นิคมนาอูน จานวน 92 คน 1
ครัง / ปี
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
ครังที่ 1 ธันวาคม
นิคมนาอูน จานวน 92 คน 2 2563 ครังที่ 2
ครัง / ปี
มีนาคม 2564

4. กิจกรรมการประชุมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี คณะกรรมการคปสอ.นิคม
งบประมาณ 2565
นาอูน จานวน 20 คน
1 ครัง / ปี

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

20,000.00

UC

อาภากร แก้วมุงคุณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1,000.00

UC

อาภากร แก้วมุงคุณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1,000.00

UC

อาภากร แก้วมุงคุณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3,000.00

UC

อาภากร แก้วมุงคุณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กันยายน 2564

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ระยะเวลา
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ดาเนินการ
5. กิจกรรมการประชุม E-meeting คปสอนิคมนาอูน
คณะกรรมการคปสอ.นิคม ครังที่ 1 ตุลาคม
ประจาปี งบประมาณ 2564 และประชุม คปสอ.นิคมนา นาอูน จานวน 20 คน 2563 ครังที่ 2
อูนประจาปีงบประมาณ 2564
12 ครัง / ปี
พฤศจิกายน 2563
ครังที่ 3 ธันวาคม
2563 ครังที่ 4
มกราคม 2564
ครังที่ 5 กุมภาพันธ์
2564 ครังที่ 6
มีนาคม 2564 ครัง
ที่ 7 เมษายน 2564
ครังที่ 8
พฤษภาคม 2564
ครังที่ 9 มิถุนายน
2564 ครังที่ 10
กรกฎาคม 2564
ครังที่ 11 สิงหาคม
2564 ครังที่ 12
กันยายน 2564

งบประมาณ
(บาท)

6,000.00

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

UC

อาภากร แก้วมุงคุณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ระยะเวลา
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ดาเนินการ
6. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการรับนิเทศงาน เจ้าหน้าที่ คปสอ. นิคมนาอูน ครังที่ 1 ธันวาคม
คปสอ.นิคมนาอูน ปีงบประมาณ 2564
จานวน 120 คน 2 ครัง / ปี 2563 - มกราคม
2564 ครังที่ 2
มีนาคม 2564 พฤษภาคม 2564

งบประมาณ
(บาท)

20,000.00

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

UC

อาภากร แก้วมุงคุณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ระยะเวลา
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ดาเนินการ
7. กิจกรรมการประชุมการบริหารจัดการโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหาร
ครังที่ 1 ตุลาคม
นิคมนาอูนประจาปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลนิคมนาอูน
2563 ครังที่ 2
จานวน 10 คน 12 ครัง / พฤศจิกายน 2563
ปี
ครังที่ 3 ธันวาคม
2563 ครังที่ 4
มกราคม 2564
ครังที่ 5 กุมภาพันธ์
2564 ครังที่ 6
มีนาคม 2564 ครัง
ที่ 7 เมษายน 2564
ครังที่ 8
พฤษภาคม 2564
ครังที่ 9 มิถุนายน
2564 ครังที่ 10
กรกฎาคม 2564
ครังที่ 11 สิงหาคม
2564 ครังที่ 12
กันยายน 2564

งบประมาณ
(บาท)

3,000.00

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

UC

อาภากร แก้วมุงคุณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ระยะเวลา
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ดาเนินการ
กิจกรรมการประชุมชีแจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้าน
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
ครังที่ 1 ธันวาคม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเจ้าหน้าที่ คป นิคมนาอูน จานวน 92 คน 2 2563 ครังที่ 2
สอ. นิคมนาอูน
ครัง / ปี
มีนาคม 2564

28 โครงการพัฒนาองค์กร
คุณภาพ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

-

UC

อาภากร แก้วมุงคุณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กิจกรรมการอบรมการประเมินคุณธรรมความโปรงใสใน
ภาครัฐ

2 แห่ง

มีนาคม 2564

4,000.00

สสจ

อาภากร แก้วมุงคุณ
พัฒนา ไชยชมพู

1.1กิจกรรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างยั่งยืน
- ประเมินส่วนขาดหาโอกาสพัฒนายกรับคุณภาพและ
ความปลอดภัยวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
-ตามรอยระบบประเมินความก้าวและสรุปบทเรียน เติม
เต็มมาตรฐานและวัดผลได้จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพที่ต่อเนื่องและวัดผลได้จริง

1 ครัง/ปี

ครังที่1 พย- ธค. 63

30,000.00

UC

นางสุกัญญา สัตถาผล

UC

นางสุกัญญา สัตถาผล

UC

นางสุกัญญา สัตถาผล

1.2 กิจกรรมรับการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพ
HA&DHSA ขันที3่ (Re-accititatation ครังที่ 2 )
ประเมินระบบงานที่สาคัญในรพ. และรพ.สต. 3 แห่ง
ตามรอยการพัฒนาคุณภาพที่หน้างาน

80 คน

1 ครัง

-

มค.- กพ 64
-ค่าตอบแทน
อาจารย์
-ค่าอาหารเบรค
200คน

216,000.00

UC

20,000.00

UC

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ระยะเวลา
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ดาเนินการ
-ค่าอาหารเที่ยง
200คน
1.3 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพจาก
2 ครัง
ทีมพี่เลียง QLN สกลนคร
- พี่เลียง QLN ตามรอยระบบงานที่สาคัญที่หน้างาน
ครังที่ 1
ธค. 63

งบประมาณ
(บาท)
32,000.00

แหล่ง
งบประมาณ
UC

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสุกัญญา สัตถาผล
5,000.00

1.4 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ระบบบริหารจัดการความ
เสี่ยง(Risk managemment)ให้แก่บุคลากรใน
โรงพยาบาล

1 ครัง/ปี

มค - มีค 64

2,000.00

UC
UC
UC

1.5 กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพงานรังสี
เอ็กซ์เรย์
-นาเสนอผลการพัฒนาตามมาตรฐานรังสีเอ็กซ์เรย์ ต่อ
ทีมประเมิน
- ทีมตรวจประเมินลงตามรอยหน้างานพร้อมตรวจสอบ
เอกสาร/ระบบการปฏิบัติงาน
-ทีมคืนข้อมูล ข้อข้อเสนอแนะในการพัฒนา
งานแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
1.6 กิจกรรมรับประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการ
พยาบาลตามมาตรฐาน QA

1 ครัง/ปี

มค.64-กค.64

1,000.00

UC

นางสุกัญญา สัตถาผล

1 ครัง/ปี

พค..64-สค.64

3,000.00

UC

นางสุกัญญา สัตถาผล

นางรวีวรรณ เจริญ
ลอย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ระยะเวลา
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ดาเนินการ
-นาเสนอผลากรดาเนินงานในภาพรวมของการพัฒนา
คุณภาพบริการ
-ทีมประเมินลงตรวจเยี่ยมหน้างานที่หน่วยงานที่
หน่วยงานกลุ่มการฯ/OPD/IPD/ER งานIC/งานให้
คาปรึกษา/งานANC/งานCOC
-ทีมประเมินผลการประเมิน คืนข้อมูลเพื่อการพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาลต่อเนื่อง
1.7 กิจกรรมการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์
ตามมาตรฐาน
1. ปรับปรุงพัฒนาระบบการบารุงบารุงรักษาเครื่องมือ
ทางการแพทย์
2. จัดทาคู่มือการใช้งาน/ การตรวจสอบควมพร้อมใช้
เครื่องมือทางการแพทย์
1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมเยี่ยมประเมิน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และมาตรฐานสุขศึกษา
ปี 2564
1.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมประเมิน
คลินิคทันตกรรมคุณภาพ (Thai Dental Safety
Goals)

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

เครื่องมือทางการแพทย์ทุก
ชนิด

เดือน มีค - มิย64

5,000.00

UC

จารุวรรณ บุญพานิชย์

1 ครัง / ปี

พ.ค. - ก.ค. 2564

3,500.00

UC

อาภากร แก้วมุงคุณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1ครัง/ปี

พ.ค - ส.ค 2564

3,635.00

UC

ทพญ.จารินี อ่างทอง

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ระยะเวลา
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ดาเนินการ
2.0 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมประเมิน
1ครัง/ปี
พ.ค - ส.ค 2564
คุณภาพบริการทางทันตกรรมในนักเรียนประถมศึกษา
29 โครงการ Happy MOPH
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแห่งความสุข

กิจกรรมคีโตสกล หน้าสวย หุ่นดีไม่มีโรค

- นาผลตรวจสุขภาพจนท.มาวิเคราะห์ สภาวะสุขภาพ
และคัดเลือก จนท.ที่ มีความเสี่ยงโรค DM/HT ,นาหนัก
เกิน BMI เกิน,เส้นรอบเอวเกิน,และผลไขมันใน เลือดสูง
เกินมาตรฐาน
- อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายเรื่องของการกินแบบ
Ketogenic diet
- ตังกลุ่มไลน์สมาชิกกลุ่มคีโตนิคม หน้าสวยหุ่นดี ไม่มีโรค
จัดcoah ที่ผ่านการอบรมคอยให้คาปรึกษาสมาชิกทีม

1ครัง/เดือน 26 คน

ตค.63-กย.64

งบประมาณ
(บาท)
2,000.00
2,000.00

แหล่ง
งบประมาณ
UC
UC

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทพญ.จารินี อ่างทอง
นางสุกัญญา สัตถาผล
นส.อาภากร แก้วมุง
คุณ นส.อทิตยา ดาบ
ลาอา นางรวีวรรณ
เจริญลอย นาง
กาญจนา เทพิน นาง
พัชรินทร์ ตงศิริ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ระยะเวลา
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ดาเนินการ
- กาหนดให้โค้ช 1 คนต้องหาสมาชิกทีมให้ได้ 5 คน
และให้การดูแล คาแนะนาในการกินคีโต เมื่อเกิดภาวะ
Ketosis และKetoAdaptation
- ประเมินผลการดาเนินงานทุก 1 เดือนโดยวัดสัดส่วน
ของสมาชิกทีมและคีย์ข้อมูลเข้าโปรแกรมของสสจ. R
พร้อมถ่ายภาพประ กอบ Before& After เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ………………………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการ
30 โครงการพัฒนาระบบ
1. พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลของบุคลากรโดยประชุมเชิง
30 คน
ตค 63 - กย 64
5,000.00
UC
ธีระศักดิ์ มามิมิน
ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี ปฏิบัตกิ ารบันทึกข้อมูล
สุขภาพแห่งชาติ
1.2 ติดตาม/ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของ
ข้อมูล

5 แห่ง

1.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
30 ฉบับ โดยใช้เกณฑ์ สปสช.ปี 2557

สุ่มตรวจเวช
ระเบียน
จานวน 30
ฉบับ

2. ประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ไตรมาศละ1
ครั้ง
ห้องบัตร

3. พัฒนาระบบการจัดเก็บเวชระเบียนปรับปรุงสถานที่ห้องเก็บเวช
ระเบียน
- สารวจ ซ่อมแซม จาหน่ายข้อมูลเวชระเบียน

-

-

ธีระศักดิ์ มามิมิน
และทีมข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศ
ทาริกา บุญปัน

ตค 63 - กย 64

1,500.00

UC

ทาริกา บุญปัน

ตค 63 - กย 64

2,500.00

UC

ทาริกา บุญปัน สมร
พัฒคาต จิราพร ด้วง
เงิน

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ………………………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการ
31 โครงการ Smart Hospital 1. เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการรับบริการในโรงพยาบาล
มีระบบ Run
ตค 63 - กย 64
งบลงทุน
จารุวรรณ บุญ
ภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านช่องทาง online ที่สะดวก
คิวอัตโนมัติ
พานิชย์ ทีมข้อมูล
รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอย
ให้บริการแก่
ข่าวสารสารสนเทศ
2. โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล ประชาน
ที่เหมาะสมในการพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการ ผู้รับบริการ 2
3. บุคลากรในระบบสุขภาพ มีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้
จุด
เทคโนโลยีดจิ ิทัลในระบบบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบ
เทคโนโลยีดา้ นดิจิทัลที่รองรับการพัฒนาเป็น Smart Hospital

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ………………………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
32 โครงการบริหารจัดการ
1. พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังสถานการณ์ดา้ นการเงินการ
4 ครัง/ปี
ครังที่ 1 พฤศจิกายน 2563
3,000.00
อาภากร แก้วมุงคุณ
UC
ด้านการเงินการคลัง
คลังสุขภาพ (CFO) อ้าเภอนิคมน้าอูน ประจ้าปีงบประมาณ
ครังที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ครัง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2564
ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ครังที่ 4
สิงหาคม 2564
2. โครงการตรวจสอบภายในระดับอ้าเภอ ได้รับการ
ตรวจสอบภายในจาก สสจ จ้านวน 1 ครัง / ปี และ รพ.นิคม
น้าอูน ร่วมกับ สสอ.นิคมน้าอูน ออกตรวจสอบภายใน รพสต.
ทัง 4 แห่ง จ้านวน แห่งละ 2 ครัง / ปี

2 ครัง / ปี

เมษายน - มิถุนายน 2564

3. การพัฒนาระบบการจัดท้าต้นทุนบริการ (Unit Cost)

12 ครัง / ปี

ครังที่ 1 ตุลาคม 2563 ครังที่ 2
พฤศจิกายน 2563 ครังที่ 3
ธันวาคม 2563 ครังที่ 4
มกราคม 2564 ครังที่ 5
กุมภาพันธ์ 2564 ครังที่ 6
มีนาคม 2564 ครังที่ 7 เมษายน
2564 ครังที่ 8 พฤษภาคม
2564 ครังที่ 9 มิถุนายน 2564
ครังที่ 10 กรกฎาคม 2564
ครังที่ 11 สิงหาคม 2564 ครังที่
12 กันยายน 2564

3,000.00

UC

อาภากร แก้วมุงคุณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

อาภากร แก้วมุงคุณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ………………………………..
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
1) จัดตังคณะกรรมการศึกษาต้นทุนการให้บริการของ
1 ชุด
โรงพยาบาลนิคมน้าอูน
2) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลง
3 คน
ครังที่ 1 ตุลาคม 2563 ครังที่ 2
ข้อมูลในระบบบัญชี
พฤศจิกายน 2563 ครังที่ 3
ธันวาคม 2563 ครังที่ 4
มกราคม 2564 ครังที่ 5
กุมภาพันธ์ 2564 ครังที่ 6
มีนาคม 2564 ครังที่ 7 เมษายน
2564 ครังที่ 8 พฤษภาคม
2564 ครังที่ 9 มิถุนายน 2564
ครังที่ 10 กรกฎาคม 2564
ครังที่ 11 สิงหาคม 2564 ครังที่
12 กันยายน 2564
3) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลนิคมน้าอูน

4 ครัง/ปี

ครังที่ 1 พฤศจิกายน 2563
ครังที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ครัง
ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ครังที่ 4
สิงหาคม 2564

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน…………คปสอ. นิคมนาอูน…………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
ลาดับ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
33 โครงการพัฒนางายวิจัย/ 1.1 กิจกรรมประกวดผลง่านพัฒนาคุณภาพCQI/นว
10 เรื่อง
พค.64-สค.64
12,000.00
UC
นางสุกัญญา สัตถาผล
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
ตกรรม/ผลงานR2R ภายใน CUP คปสอ.นิคมนาอูน
สุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์
- จัดอบรมให้ความรู้หลักการทา R2R
- กาหนดให้หน่วยงานในรพ.จัดทาผลงานR2R
หน่วยงานหลักๆ OPD, ER, IPD, LR เวชปฏิบัติ, ทัน
ตกรรม, แพทย์แผนไทย กายภาพบาบัด, เภสัชกรรม,
บริหาร หน่วยงานละ 1 เรื่อง
- จัดเวทีประกวดผลงาน กาหนดให้ทุกหน่วยงาน
นาเสนอผลงาน เพื่อให้กรรมการตัดสินผลงานรับรางวัล
- คัดเลือกผลงานเพื่อนาเสนอประกวดในเวทีระดับจังหวัด
1.2. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในรพ.สต.

4 แห่ง

มิ.ย. - ก.ย.64

4,000.00

UC

รพ.สต. นาคา

