
 
  บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลหนองวัวซอ โทร. 0-4228-5896 ต่อ 113 
 

 

ที ่  อด 0032.301/128 วันที่     ๑6  พฤศจิกายน   2564 
 

 

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ   

  ความเป็นมา 
 อ้างถึง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม  มาตรการ ๓ ป ๑ ค                         
(ปลูก/ ปลุกจิตส านึก ป้องกันปราบปราม และ เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกัน  
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน        
ของหน่วยงานภาครัฐภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  
 

  ข้อพิจารณา 
   ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการด้าน  ITA  ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ
การประเมิน โรงพยาบาลหนองวัวซอ จึงขอเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และขออนุญาตน าข้อมูลรายงานดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://nwshospital.com/2018 โรงพยาบาลหนองวัวซอ องค์กรคุณธรรม (ITA)  เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงาน ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังแบบเอกสาร/ไฟล์
ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  ข้อเสนอ    
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 
(นางสาวปฏิญา  ปุระเทพ) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

 
ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

   ทราบ 
   อนุญาตเผยแพร่            
   ไม่อนุญาต (เหตุผล)   .................................................................. 

 

        
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
  
 

ตรวจผ่านแล้ว 

หัวหน้ากลุ่ม........…………………. 

เจ้าของเรื่อง............................. 

พิมพ/์ทาน….…………………….... 

ตรวจ..........……………………….... 

(ส าเนาคู่ฉบับ) 
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plan 2

ภารกิจเชงิยทุธศาสตร์ คปสอ.หนองววัซอ    ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ 1 ยทุธศาสตรดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (pp&p Excellence)  2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้ 1.Mother & Child

3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้ 1.Mother&Child           4. ตวัชีว้ดั สสจ.อุดรธานี ขอ้ (1) และ (2)

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.หนองววัซอ ขอ้ ยทุธศาสตรดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (pp&p Excellence)         6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ.หนองววัซอ ขอ้ 1.Mother&Child 

7.ตวัชีว้ดั  คปสอ.หนองววัซอ 1.อตัรามารดาตาย=0 2.อตัราทารกตายปริก าเนิด ลดลง 20% 3.อตัราตายปริก าเนิดจาก DFIU ลดลง 20% 4. อตัราตายปริก าเนิดจาก BA นน > 2,000 กรัม=0

5.อตัราเกดิ Severe BA ลดลง 50% 6.อตัราการคลอดกอ่นก าหนด ลดลง 20% 7.ร้อยละทารก LBW ลดลง 2% 8. ANC <=12 wk >= 90% 9. ANC 5 คร้ังคุณภาพ >=90% 10. เยีย่มหลังคลอดครบ 3 คร้ัง>=90% 

งาน Mother & Child

แหลง่งบประมาณ (   ) เงินบ ารุง ( / ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสงัคม (   ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

1.แผนงานพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1.เจา้หน้าที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 1 ประชมุวิชาการ การดูแลมารดา การชว่ยฟืน้คืนชพี การดูแลทารก นางนัยนันท์ ยิง่ยอด

บุคลากรงานอนามัยแม่และ งานอนามัยแม่และเด็กให้มี MCH คปสอ.หนองวัวซอ 3 คร้ัง PIH/ COVID-19/ ทารกแรกเกดิ ทีม่อีาการผิดปกติ นายภาณุพงษ์ พังตุ้ย

เด็ก คปสอ.หนองวัวซอ ความรู้และทักษะในการดูแล จ านวน 20 คน  ค่าป้าย 300x3=900 บาท Amphetamine NCPR แรกเกดิ    

มารดาต้ังครรภ์  ค่าวิทยากร 1,800x3= ระยะต้ังครรภแ์ละ 2,700 บาท 2,700 บาท

2.เพื่อส่งเสริมระบบบริการ 5,400 บาท หลังคลอด

งานอนามัยแม่และเด็กให้ได้  ค่าอาหารว่าง 20x30x3= 2,700 บาท

มารตฐาน 1,800 บาท รวม 8,100 บาท

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่...............................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่.................. ....................ผู้อนุมัติแผนฯ

         (นางนัยนันทน์ ยิง่ยอด)        (นายนพดล เล้ียงพรหม)          ( นายปกรณ์  จารักษ์ )          (นายปรเมษฐ์   กิง่โก ้)

ต าแหน่ง หัวหน้างานห้องคลอด ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ ต าแหน่งนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดอดุรธานี

    (รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)        (ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)

แผนปฏบิัตริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ .หนองววัซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วธิีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชงิยทุธศาสตร์ คปสอ.หนองววัซอ    ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ 1 ยทุธศาสตรดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (pp&p Excellence)  2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้ 1.Mother & Child

3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้ 1.Mother&Child           4. ตวัชีว้ดั สสจ.อุดรธานี ขอ้ (1) และ (2)

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.หนองววัซอ ขอ้ ยทุธศาสตรดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (pp&p Excellence)         6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ.หนองววัซอ ขอ้ 1.Mother&Child 

7.ตวัชีว้ดั  คปสอ.หนองววัซอ 1.อตัรามารดาตาย=0 2.อตัราทารกตายปริก าเนิด ลดลง 20% 3.อตัราตายปริก าเนิดจาก DFIU ลดลง 20% 4. อตัราตายปริก าเนิดจาก BA นน > 2,000 กรัม=0

5.อตัราเกดิ Severe BA ลดลง 50% 6.อตัราการคลอดกอ่นก าหนด ลดลง 20% 7.ร้อยละทารก LBW ลดลง 2% 8. ANC <=12 wk >= 90% 9. ANC 5 คร้ังคุณภาพ >=90% 10. เยีย่มหลังคลอดครบ 3 คร้ัง>=90% 

งาน Mother & Child

แหลง่งบประมาณ (    ) เงินบ ารุง ( / ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสงัคม (    ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

1.แผนงานพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1.เจา้หน้าที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 2 ซ้อมสถานการณ์ 5,700 บาท นางนัยนันท์ ยิง่ยอด

บุคลากร งานอนามัยแม่และ งานอนามัยแม่และเด็กให้มี MCH คปสอ.หนองวัวซอ ฉกุเฉนิของหญงิต้ังครรภใ์นสถาน นายภาณุพงษ์ พังตุ้ย

เด็ก คปสอ.หนองวัวซอ ความรู้และทักษะในการดูแล จ านวน 20 คน บริการทุกระดับ แบ่ง 3 โซน

มารดาต้ังครรภ์ 2.ทีม FR 16 ราย  ค่าป้าย 300 บาท

2.เพื่อส่งเสริมระบบบริการ   ค่าวิทยากร 1,200x3 =3,600 บาท

งานอนามัยแม่และเด็กให้ได้ รวม 60 ราย  ค่าอาหารว่าง 20x30x3 =

มารตฐาน    1,800 บาท

รวม 5,700 บาท

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่...............................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่.................. ....................ผู้อนุมัติแผนฯ

         (นางนัยนันทน์ ยิง่ยอด)        (นายนพดล เล้ียงพรหม)          ( นายปกรณ์  จารักษ์ ) (นายปรเมษฐ์   กิง่โก ้)

ต าแหน่ง หัวหน้างานห้องคลอด ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ ต าแหน่งนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดอดุรธานี

    (รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)        (ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)

แผนปฏบิัตริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ .หนองววัซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วธิีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชงิยทุธศาสตร์ คปสอ.หนองววัซอ    ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ 1 ยทุธศาสตรดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (pp&p Excellence)  2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้ 1.Mother & Child

3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้ 1.Mother&Child           4. ตวัชีว้ดั สสจ.อุดรธานี ขอ้ (1) และ (2)

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.หนองววัซอ ขอ้ ยทุธศาสตรดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (pp&p Excellence)         6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ.หนองววัซอ ขอ้ 1.Mother&Child 

7.ตวัชีว้ดั  คปสอ.หนองววัซอ 1.อตัรามารดาตาย=0 2.อตัราทารกตายปริก าเนิด ลดลง 20% 3.อตัราตายปริก าเนิดจาก DFIU ลดลง 20% 4. อตัราตายปริก าเนิดจาก BA นน > 2,000 กรัม=0

5.อตัราเกดิ Severe BA ลดลง 50% 6.อตัราการคลอดกอ่นก าหนด ลดลง 20% 7.ร้อยละทารก LBW ลดลง 2% 8. ANC <=12 wk >= 90% 9. ANC 5 คร้ังคุณภาพ >=90% 10. เยีย่มหลังคลอดครบ 3 คร้ัง>=90% 

งาน Mother & Child

แหลง่งบประมาณ (   ) เงินบ ารุง ( / ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสงัคม (   ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

2.แผนงานดูแลหญงิต้ังครรภ์ 1.เพื่อให้หญงิต้ังครรภไ์ด้รับการ 1.เจา้หน้าที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 1 มารตรฐาน ANC 4,100 บาท 4,100 บาท 4,100 บาท 4,100 บาท นางนัยนันท์ ยิง่ยอด

แบบองค์รวม และต่อเนื่อง ดูแลตามแนวทาง MCH คปสอ.หนองวัวซอ หญงิต้ังครรภ ์ตาม Udon model นายภาณุพงษ์ พังตุ้ย

Udon model classifying จ านวน 6 คน 2021

2021  ค่าตอบแทน OT สูติแพทย ์  

2.เพื่อคุณภาพการดูแล 1,100x10=11,000 บาท

ลูกเกดิรอด แม่ปลอดภยั  ค่าเบี้ยเล้ียงผู้ชว่ยคลินิกครรภเ์ส่ียง

75x6x12=5,400 บาท

 รวม 16,400 บาท

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่...............................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่.................. ....................ผู้อนุมัติแผนฯ

         (นางนัยนันทน์ ยิง่ยอด)        (นายนพดล เล้ียงพรหม)          ( นายปกรณ์  จารักษ์ ) (นายปรเมษฐ์   กิง่โก ้)

ต าแหน่ง หัวหน้างานห้องคลอด ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ ต าแหน่งนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดอดุรธานี

แผนปฏบิัตริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ .หนองววัซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วธิีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



    (รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)        (ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)

plan 2

ภารกิจเชงิยทุธศาสตร์ คปสอ.หนองววัซอ    ภารกิจประจ า/ พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ 1 ยทุธศาสตรดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (pp&p Excellence)  2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้ 1.Mother & Child
3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้ 1.Mother&Child           4. ตวัชีว้ดั สสจ.อุดรธานี ขอ้ (1) และ (2)

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.หนองววัซอ ขอ้ ยทุธศาสตรดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (pp&p Excellence)         6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ.หนองววัซอ ขอ้ 1.Mother&Child 
7.ตวัชีว้ดั  คปสอ.หนองววัซอ 1.อตัรามารดาตาย=0 2.อตัราทารกตายปริก าเนิด ลดลง 20% 3.อตัราตายปริก าเนิดจาก DFIU ลดลง 20% 4. อตัราตายปริก าเนิดจาก BA นน > 2,000 กรัม=0

5.อตัราเกดิ Severe BA ลดลง 50% 6.อตัราการคลอดกอ่นก าหนด ลดลง 20% 7.ร้อยละทารก LBW ลดลง 2% 8. ANC <=12 wk >= 90% 9. ANC 5 คร้ังคุณภาพ >=90% 10. เยีย่มหลังคลอดครบ 3 คร้ัง>=90% 

งาน Mother & Child

แหลง่งบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (  /  ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสงัคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

2.แผนงานดูแลหญงิต้ังครรภ์ 1.เพื่อให้หญงิต้ังครรภไ์ด้รับการ 1.เจา้หน้าที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 2 Care plan กลุ่ม 750 บาท 750 บาท 750 บาท 750 บาท นางนัยนันท์ ยิง่ยอด

แบบองค์รวม และต่อเนื่อง ดูแลตามแนวทาง MCH คปสอ.หนองวัวซอ Very high risk นายภาณุพงษ์ พังตุ้ย

Udon model classifying จ านวน 6 คน/คร้ัง  ค่าอาหารว่าง 10x30x10 =

2021 2.ทีม FR 2 คน/คร้ัง 3,000 บาท

2.เพื่อคุณภาพการดูแล 3.อสม. 2 คน/คร้ัง รวม 3,000 บาท

ลูกเกดิรอด แม่ปลอดภยั 4.หญงิต้ังครรภก์ลุ่ม กิจกรรมที่ 3 รณรงค์วัคซีนโควิด

Very high risk กิจกรรมที่ 4 คัดกรองโควิด-19

GA 34-37wk. และ 37-40 wk.

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่...............................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่.................. ....................ผู้อนุมัติแผนฯ

         (นางนัยนันทน์ ยิง่ยอด)        (นายนพดล เล้ียงพรหม)          ( นายปกรณ์  จารักษ์ ) (นายปรเมษฐ์   กิง่โก ้)

ต าแหน่ง หัวหน้างานห้องคลอด ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ ต าแหน่งนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดอดุรธานี

    (รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)        (ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)

แผนปฏบิัตริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ .หนองววัซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วธิีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชงิยทุธศาสตร์ คปสอ.หนองววัซอ    ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ 1 ยทุธศาสตรดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (pp&p Excellence)  2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้ 1.Mother & Child

3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้ 1.Mother&Child           4. ตวัชีว้ดั สสจ.อุดรธานี ขอ้ (1) และ (2)

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.หนองววัซอ ขอ้ ยทุธศาสตรดา้นสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (pp&p Excellence)         6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ.หนองววัซอ ขอ้ 1.Mother&Child 

7.ตวัชีว้ดั  คปสอ.หนองววัซอ 1.อตัรามารดาตาย=0 2.อตัราทารกตายปริก าเนิด ลดลง 20% 3.อตัราตายปริก าเนิดจาก DFIU ลดลง 20% 4. อตัราตายปริก าเนิดจาก BA นน > 2,000 กรัม=0

5.อตัราเกดิ Severe BA ลดลง 50% 6.อตัราการคลอดกอ่นก าหนด ลดลง 20% 7.ร้อยละทารก LBW ลดลง 2% 8. ANC <=12 wk >= 90% 9. ANC 5 คร้ังคุณภาพ >=90% 10. เยีย่มหลังคลอดครบ 3 คร้ัง>=90% 

งาน Mother & Child

แหลง่งบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (  /  ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสงัคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

3.แผนงานเฝ้าระวัง ติดตาม เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน 1.เจา้หน้าที่รับผิดชอบ ประชมุเชงิปฏบิัติการ KM 1,290 บาท 990 บาท 990 บาท 990 บาท นางนัยนันท์ ยิง่ยอด

ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดสะท้อนปัญหา และวางแผน MCH คปสอ.หนองวัวซอ ไตรมาสละ 1 คร้ัง รวม 4 คร้ัง นายภาณุพงษ์ พังตุ้ย

การแกไ้ข ให้มีความต่อเนื่อง จ านวน 18 คน 1.ค่าอาหารว่าง 18x30x4

  รวม 2,160 บาท

2.ค่าอปุกรณ์การเขยีน 300 บาท

3.ค่าเบี้ยเล้ียง Coaching 

75x3x4x2 = 1,800 บาท

รวม 4,260 บาท

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่...............................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่.................. ....................ผู้อนุมัติแผนฯ

         (นางนัยนันทน์ ยิง่ยอด)        (นายนพดล เล้ียงพรหม)          ( นายปกรณ์  จารักษ์ ) (นายปรเมษฐ์   กิง่โก ้)

ต าแหน่ง หัวหน้างานห้องคลอด ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ ต าแหน่งนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดอดุรธานี

    (รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)        (ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏบิัตริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ .หนองววัซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วธิีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

  (  ) ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ     (   ) ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข ข้อ 3 พัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน                              2.ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ 1 PP&P Excellence

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี  ข้อ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 1 โครงการพัฒนาและสรา้ง เสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มสตร ีและเด็กปฐมวัย

5.ยุทธศาสตรค์ปสอ.หนองวัวซอ ข้อ  PP&P Excellence                                                       6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.หนองวัวซอ  4  พัฒนาการเด็กปฐมวัย

7.ตัวชี้วัด คปสอ.หนองวัวซอ  ข้อ 1. อัตราตายลดลงรอ้ยละ20   2. ลดอัตราปว่ยลดลง รอ้ยละ20   3. พัฒนาการสมวัย รอ้ยละ 85    4. สูงดีสมส่วน รอ้ยละ 54 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ     งานพัฒนาการเด็กปฐมวัย

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการพฒันาเด็กปฐม 1.เพื่อใหเ้กิดระบบการเฝ้าระวงั  CPM รพ.ละ 1 คน 1.อบรมฟื้นฟทูกัษะCPM

วยัแบบบรูณาการอ าเภอ คัดกรองดูแลและส่งเสริมพฒันาการ ตัวแทน สสอ. 1 คน ในการคัดกรองเด็ก 5 กลุ่มวยั

หนองววัซอ อุดรธานี เด็กปฐมวยัแบบบรูณาการและมี และผู้เกี่ยวข้อง พฒันาบคุลากรด้วยการประ

ป ี2565 ประสิทธภิาพ รวม 15 คน เมินด้วย DSPM DAIM
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ 1.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย  15 คน  x 30 บาท x2 มื้อ  

เปน็เงิน 900 บาท
2.อาหารกลางวนั 15 คน 
 x 80 บาท x 1 วนั   

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ
        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

ต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม ต าแหน่ง .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหน่ง.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ
         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

      (  นางสาวอรทยั  ชนมาสุข   )

ผู้รบัผิดชอบ

(6)

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ...หนองวัวซอ..... ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

  (  ) ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ     (   ) ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข ข้อ 3 พัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน                              2.ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ 1 PP&P Excellence

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี  ข้อ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 1 โครงการพัฒนาและสรา้ง เสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มสตร ีและเด็กปฐมวัย

5.ยุทธศาสตรค์ปสอ.หนองวัวซอ ข้อ  PP&P Excellence                                                       6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.หนองวัวซอ  4  พัฒนาการเด็กปฐมวัย

7.ตัวชี้วัด คปสอ.หนองวัวซอ  ข้อ 1. อัตราตายลดลงรอ้ยละ20   2. ลดอัตราปว่ยลดลง รอ้ยละ20   3. พัฒนาการสมวัย รอ้ยละ 85    4. สูงดีสมส่วน รอ้ยละ 54 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ     งานพัฒนาการเด็กปฐมวัย

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการพฒันาเด็กปฐม 1.เพื่อใหเ้กิดระบบการเฝ้าระวงั  CPM รพ.ละ1 คน เปน็เงิน 1200 บาท

วยัแบบบรูณาการอ าเภอ คัดกรองดูแลและส่งเสริมพฒันาการ ตัวแทน สสอ. 1 คน รวมเปน็เงนิ 2,100 บาท 2,100

หนองววัซอ อุดรธานี เด็กปฐมวยัแบบบรูณาการและมี และผู้เกี่ยวข้อง 2.ประชุมทบทวนแนวทาง

ป ี2565 ประสิทธภิาพ รวม 15 คน การดูแลเด็กอ้วน ผอม เต้ีย
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื่อ
สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย คัดกรองเด็ก 5 กลุ่มวยักินดี

1.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
15 คน x 30 บาท x 2 มื้อ   
x 2 คร้ัง เปน็เงิน 1,800 บ

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ
        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

ต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม ต าแหน่ง .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหน่ง.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ
         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

      (  นางสาวอรทยั  ชนมาสุข   )

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ...หนองวัวซอ..... ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รบัผิดชอบ

(6)



plan 2

  (  ) ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ     (   ) ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข ข้อ 3 พัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน                              2.ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ 1 PP&P Excellence

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี  ข้อ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 1 โครงการพัฒนาและสรา้ง เสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มสตร ีและเด็กปฐมวัย
5.ยุทธศาสตรค์ปสอ.หนองวัวซอ ข้อ  PP&P Excellence                                                       6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.หนองวัวซอ  4  พัฒนาการเด็กปฐมวัย

7.ตัวชี้วัด คปสอ.หนองวัวซอ  ข้อ 1. อัตราตายลดลงรอ้ยละ20   2. ลดอัตราปว่ยลดลง รอ้ยละ20   3. พัฒนาการสมวัย รอ้ยละ 85    4. สูงดีสมส่วน รอ้ยละ 54 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ     งานพัฒนาการเด็กปฐมวัย

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการพฒันาเด็กปฐม 1.เพื่อใหเ้กิดระบบการเฝ้าระวงั  CPM รพ.ละ1 คน 2.อาหารกลางวนั 15 คน 

วยัแบบบรูณาการอ าเภอ คัดกรองดูแลและส่งเสริมพฒันาการ ตัวแทน สสอ. 1 คน  x 80 บาท x 2 วนั 

หนองววัซอ อุดรธานี เด็กปฐมวยัแบบบรูณาการและมี และผู้เกี่ยวข้อง เปน็เงิน 2,400 บาท

ป ี2565 ประสิทธภิาพ รวม 15 คน 3.ค่าเอกสาร 15 ชุด x 30 บ.
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ x 2 คร้ัง เปน็เงิน 900 บาท
สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย รวมเปน็เงนิ 5,100 บาท 5,100

3.ทบทวนการบนัทกึข้อมูล
พฒันาการเด็กปฐมวยัในระบบ 
Hosxp JHCIS 

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ
        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

ต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม ต าแหน่ง .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหน่ง.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ
         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

      (  นางสาวอรทยั  ชนมาสุข   )

ผู้รบัผิดชอบ

(6)

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ...หนองวัวซอ..... ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

  (  ) ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ     (   ) ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข ข้อ 3 พัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน                              2.ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ 1 PP&P Excellence

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี  ข้อ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 1 โครงการพัฒนาและสรา้ง เสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มสตร ีและเด็กปฐมวัย
5.ยุทธศาสตรค์ปสอ.หนองวัวซอ ข้อ  PP&P Excellence                                                       6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.หนองวัวซอ  4  พัฒนาการเด็กปฐมวัย

7.ตัวชี้วัด คปสอ.หนองวัวซอ  ข้อ 1. อัตราตายลดลงรอ้ยละ20   2. ลดอัตราปว่ยลดลง รอ้ยละ20   3. พัฒนาการสมวัย รอ้ยละ 85    4. สูงดีสมส่วน รอ้ยละ 54 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ     งานพัฒนาการเด็กปฐมวัย

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการพฒันาเด็กปฐม 1.เพื่อใหเ้กิดระบบการเฝ้าระวงั  CPM รพ.ละ1 คน 4.ติดตามผู้ปกครองเด็กกลุ่ม

วยัแบบบรูณาการอ าเภอ คัดกรองดูแลและส่งเสริมพฒันาการ ตัวแทน สสอ. 1 คน ล่าช้าที่มีปญัหาการขาดนัด 

หนองววัซอ อุดรธานี เด็กปฐมวยัแบบบรูณาการและมี และผู้เกี่ยวข้อง ไม่มาตามนัดและกลุ่มทพุโภชนา

ป ี2565 ประสิทธภิาพ รวม 15 คน 1.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2,800
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ 20 คน  x 30 บาท x 2 มื้อ   
สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย  เปน็เงิน 1,200 บาท 

2.อาหารกลางวนั 20 คนx80บ.
  x 1 วนั เปน็เงิน 1,600 บาท
รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 10,000 บ. 4,900 5,100

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ
        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

ต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม ต าแหน่ง .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหน่ง.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ
         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

      (  นางสาวอรทยั  ชนมาสุข   )

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ...หนองวัวซอ..... ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รบัผิดชอบ

(6)



plan 2

  (  ) ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ     (   ) ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข ข้อ 3 พัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน                              2.ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ 1 PP&P Excellence

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี  ข้อ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 1 โครงการพัฒนาและสรา้ง เสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มสตร ีและเด็กปฐมวัย

5.ยุทธศาสตรค์ปสอ.หนองวัวซอ ข้อ  PP&P Excellence                                                       6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.หนองวัวซอ  4  พัฒนาการเด็กปฐมวัย

7.ตัวชี้วัด คปสอ.หนองวัวซอ  ข้อ 1. อัตราตายลดลงรอ้ยละ20   2. ลดอัตราปว่ยลดลง รอ้ยละ20   3. พัฒนาการสมวัย รอ้ยละ 85    4. สูงดีสมส่วน รอ้ยละ 54 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ     งานพัฒนาการเด็กปฐมวัย

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)
โรงเรยีนพ่อแม่ ปู่ยา เพื่อส่งเสริมใหพ้อ่ แม่ มารดาหลังคลอดอ าเภอ 1.อบรมทกัษะในการดูแลเล้ียงลูก
ตายาย ผู้ปกครองมีความรู้ใน หนองววัซอเดือนละ ด้วยนมแม่ส่งเสริมพฒันาการและ

การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 1คร้ัง คร้ังละ 10คน การใช้หนังสือ DSPM
การส่งเสริมพฒันาการ 3โซนแบง่เปน็3โซน  - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2,700 2,700 2,700 2,700
โดยใช้หนังสือDSPM โซนนอก ต.หนองววัซอ 30คนx12คร้ังx30บาท

หมากหญ้า,น้ าพน่, เปน็เงิน10,800บาท
หนองบวับาน 2.จัดท า Mapping เด็ก LBW,
โซนกลาง ต.หนองอ้อ Preterm เด็กอ้วน ผอม เต้ีย
โนนหวาย 1.ค่าจัดท าเอกสาร Mapping 5,000

โซนใน ต.กุดหมากไฟ 10 แผ่น x500 บาท =5,000 บ.

ต.อูบมุง รวมเปน็เงนิ 15,800 บาท 7,700 2,700 2,700 2,700

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ
        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

ต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม ต าแหน่ง .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหน่ง.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ
         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

      (  นางสาวอรทยั  ชนมาสุข   )

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ...หนองวัวซอ..... ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รบัผิดชอบ

(6)





plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 1 ยุทธศาสตรด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (pp&p Excellence) 2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.1 (pp&p Excellence)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.....................................................................            4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ (7)

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ 1. (pp&p Excellence)          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ….........................................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ. 1.การเข้าถึงการคุมก าเนิดกึงถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด) มากกว่าร้อยละ 80 2.อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น ไม่เกินร้อยละ 10 3.อัตราการคลอดวัยรุ่น 15-19 ปี ไม่เกินร้อยละ 34

   4.ผ่านการรับรองประเมินมาตรฐาน YFHS ระดับ ดีขึ้นไป

งาน สุขภาพวัยเรียน และวัยรุ่น

แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสังคม (    ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนงานส่งเสริมสุขภาพ 1.ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพ 1.วัยรุ่น และวัยรุ่น กิจกรรมที่ 1 บริการคุมก าเนิดก่ึง 91,500 บาท ภาณุพงษ์ พังตุ้ย

อนามัยการเจริญพันธุ์ ที่เป็นมิตรส าหรับวัยเรียนและ อายุ 10 - 19 ปี ถาวร

วัยเรียนและวัยรุ่น คปสอ. วัยรุ่น และเสริมสร้างความเข็ม หลังคลอดหรือแท้งบุตร 1.จัดซ้ือยาคุมก าเนิดกึ่งถาวร

หนองวัวซอ ปีงบประมาณ แข็งของภาคีเรือข่าย ในการ 2.ประชาสัมพันธ์บริการ

2565 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ค่ายาฝังคุมก าเนิด 50x1,830 บ.

ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น เป็นเงิน 91,500 บาท

2.ส่งเสริมการจัดบริการตาม YFHS

       ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติแผนฯ

              (นางสาวอรทัย ชนมาสุข)         (นายนพดล เล้ียงพรหม)           ( นายปกรณ์   จารักษ์ )

ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

    (รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)        (ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)

                   ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ  

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 1 ยุทธศาสตรด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (pp&p Excellence) 2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.1 (pp&p Excellence)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.....................................................................            4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ (7)

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ 1. (pp&p Excellence)          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ….........................................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ. 1.การเข้าถึงการคุมก าเนิดกึงถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด) มากกว่าร้อยละ 80 2.อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น ไม่เกินร้อยละ 10 3.อัตราการคลอดวัยรุ่น 15-19 ปี ไม่เกินร้อยละ 34

   4.ผ่านการรับรองประเมินมาตรฐาน YFHS ระดับ ดีขึ้นไป

งาน สุขภาพวัยเรียน และวัยรุ่น

แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสังคม (    ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนงานส่งเสริมสุขภาพ 1.ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพ 1.เครือข่ายด าเนินงาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพ 3,250 บาท ภาณุพงษ์ พังตุ้ย

อนามัยการเจริญพันธุ์ ที่เป็นมิตรส าหรับวัยเรียนและ การป้องกันและแก้ไข เครือข่าย การป้องกันและแก้ไข

วัยเรียนและวัยรุ่น คปสอ. วัยรุ่น และเสริมสร้างความเข็ม ปัญหาการต้ังครรภ์ใน ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น

หนองวัวซอ ปีงบประมาณ แข็งของภาคีเรือข่าย ในการ วัยรุ่น จ านวน 25 คน อาหารว่าง 25x30x2=1,500

2565 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ อาหารกลางวัน 25x50=1,250

ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ป้ายโครงการ 300 บาท

2.ส่งเสริมการจัดบริการตาม อุปกรณ์ เคร่ืองเขียน 500 บาท

มาตรฐาน YFHS รวม 3,250 บาท

       ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติแผนฯ

               (นางสาวอรทัย ชนมาสุข)         (นายนพดล เล้ียงพรหม)           ( นายปกรณ์   จารักษ์ )

ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

    (รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)         (ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)

                   ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 1 ยุทธศาสตรด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (pp&p Excellence) 2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.1 (pp&p Excellence)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.....................................................................            4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ (7)

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ 1. (pp&p Excellence)          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ….........................................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ. 1.การเข้าถึงการคุมก าเนิดกึงถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด) มากกว่าร้อยละ 80 2.อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น ไม่เกินร้อยละ 10 3.อัตราการคลอดวัยรุ่น 15-19 ปี ไม่เกินร้อยละ 34

   4.ผ่านการรับรองประเมินมาตรฐาน YFHS ระดับ ดีขึ้นไป

งาน สุขภาพวัยเรียน และวัยรุ่น

แหล่งงบประมาณ ( /   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสังคม (    ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนงานส่งเสริมสุขภาพ 1.ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพ 1.คณะอนุกรรมการ พชอ. กิจกรรมที่ 3 ติดตามและประเมิน 950 บาท 450 บาท 1,950 บาท 450 บาท ภาณุพงษ์ พังตุ้ย

อนามัยการเจริญพันธุ์ ที่เป็นมิตรส าหรับวัยเรียนและ ประเด็นการป้องกันและ ผลการปฏิบัติงาน 4 ครั้ง

วัยเรียนและวัยรุ่น คปสอ. วัยรุ่น และเสริมสร้างความเข็ม แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ อาหารว่าง 15x30x4=1,800

หนองวัวซอ ปีงบประมาณ แข็งของภาคีเรือข่าย ในการ ในวัยรุ่น อุปกรณ์ เคร่ืองเขียน 500 บาท

2565 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ จ านวน 15 คน รวม 2,300 บาท

ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น รับรองการประเมิน YFHS

2.ส่งเสริมการจัดบริการตาม อาหารว่าง 50x30 = 1,500

มาตรฐาน YFHS รวมเป็นเงิน 3,800 บาท

       ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติแผนฯ

               (นางสาวอรทัย ชนมาสุข)         (นายนพดล เล้ียงพรหม)           ( นายปกรณ์   จารักษ์ )

ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

    (รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)         (ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)

ผู้รับผิดชอบ

(6)

                   ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข PP &P ข้อ 7 ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ PP &P แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย ( ด้านสุขภาพ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ             4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ ข้อ PP&P        6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ  ข้อ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ    Long Term Care (LTC) 

7.ตัวชี้วัด  คปสอ 1.ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผ็สูงอายุระยะยาว LTC ในชุมชนผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 98

งาน ผู้สูงอายุและ LTC

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

ประชุมชี้แจงการจัดบริการดูแล 1พัฒนาระบบบริหารจัดการงานผู้สูง บุคคลกรทางการแพทย์ 1.ประชุมคณะท างานผู้สูงอายุอ าเภอหนองวัวซอ นส.อรทัย ชนมาสุข

ระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ อายุและศักยภาพบุคลากร จ านวน 15 คน  ปี 2565 น.ส.อัจฉรา  เวชบรรพต

พึ่งพิงส าหรับCare Manager 2.พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ  - การจัดท าCPG  ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี        นางนิยม  ดีจันทร์

สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะ ผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานพึงประสงค์  ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท* 15 คน* 1 มื้อx นายประยงค์  ทินค า

ยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ 4 ด้าน  2 คร้ัง เป็นเงิน 2,400 บาท

พึ่งพิงปี 2565  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 บาท*15 คน*2 มื้อ

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ์  )

ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ต าแหน่ง .สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ. ต าแหน่ง.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

plan 2

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)

      (  นางสาวอรทัย  ชนมาสุข   )



ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข PP &P ข้อ 7 ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ PP &P แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย ( ด้านสุขภาพ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ             4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ ข้อ PP&P        6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ  ข้อ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ    Long Term Care (LTC) 

7.ตัวชี้วัด  คปสอ 1.ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผ็สูงอายุระยะยาว LTC ในชุมชนผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 98

งาน ผู้สูงอายุและ LTC

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

* 2 คร้ัง  เป็นเงิน 1,800 บาท 2,100 2,100

2.ประชุมสรุปผลงานการคัดกรอง 

 รวมเป็นเงิน 4,200 บาท

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ์  )

ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ต าแหน่ง .สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ. ต าแหน่ง.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

      (  นางสาวอรทัย  ชนมาสุข   )

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข PP &P ข้อ 7 ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ PP &P แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย ( ด้านสุขภาพ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ             4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ ข้อ PP&P        6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ  ข้อ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ    Long Term Care (LTC) 

7.ตัวชี้วัด  คปสอ 1.ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผ็สูงอายุระยะยาว LTC ในชุมชนผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 98

งาน ผู้สูงอายุและ LTC

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

การตรวจคัดกรอง ประเมินวาง 1พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน เจ้าหน้าที่และ อสม.ออกคัดกรองโดยใช้แบบ 63,480 11,520 นส.อรทัย ชนมาสุข

แผนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุและศักยภาพบุคลากร คัดกรอง ADLในชุมชนปีละ 1 คร้ัง น.ส.อัจฉรา  เวชบรรพต

อ าเภอหนองวัวซอ 2.พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ น าข้อมูลคีย์ลงทางโปรแกรม aging survey นางนิยม  ดีจันทร์

จังหวัดอุดรธานีปี 2565 ผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานพึงประสงค์ และเชื่อมโยง โปรแกรม Screening click / นายประยงค์  ทินค า

 4 ด้านและการด าเนินงาน LTC ให้ โปรแกรม 43 แฟ้มและโปรแกรม LTC

ผู้สูงอายุสุขภาพดูแลตนเองได้และ  -ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองในชุมชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดี จ านวน 10,580 คน* 6 บาท

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ์  )

ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ต าแหน่ง .สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ. ต าแหน่ง.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)

      (  นางสาวอรทัย  ชนมาสุข   )

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)



ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข PP &P ข้อ 7 ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ PP &P แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย ( ด้านสุขภาพ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ             4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ ข้อ PP&P        6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ  ข้อ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ    Long Term Care (LTC) 

7.ตัวชี้วัด  คปสอ 1.ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผ็สูงอายุระยะยาว LTC ในชุมชนผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 98

งาน ผู้สูงอายุและ LTC

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

เป็นเงิน  63,480  บาท

ค่าตอบแทนออกปฏิบัติงานในการประเมิน

TAI และจัดท า Care  Plan ปฏิบัติงานวันละ 

4 ชม.ๆละ 80 บาท*12 คน*12 คร้ัง

เป็นเงิน  11,520 บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด 75,000 บาท

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ์  )

ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ต าแหน่ง .สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ. ต าแหน่ง.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

      (  นางสาวอรทัย  ชนมาสุข   )

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)



ภารกิจเชงิยทุธศาสตร ์คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ หนองววัซอ

1.ยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ PP &P ขอ้ 7 ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม  2. ยทุธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ขอ้ PP &P แผนงานที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีติคนไทยทกุกลุม่วยั ( ดา้นสขุภาพ)

3.ประเดน็มุง่เน้น สสจ.อุดรธานี การสง่เสรมิสขุภาพผู้สงูอาย ุ            4. ตวัชีว้ดั สสจ.อุดรธานี ขอ้  การสง่เสรมิสขุภาพผู้สงูอาย ุ 

5.ยทุธศาสตร ์คปสอ ขอ้ PP&P        6. ประเดน็มุง่เน้น คปสอ  ขอ้ การสง่เสรมิสขุภาพผู้สงูอาย ุ   Long Term Care (LTC) 

7.ตวัชีว้ดั  คปสอ 1.ต าบลทีม่รีะบบการสง่เสรมิสขุภาพดแูลผ็สงูอายรุะยะยาว LTC ในชมุชนผ่านเกณฑ์  รอ้ยละ 98

งาน ผู้สงูอายแุละ LTC

แหลง่งบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสงัคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนงานสร้างเสริมและ  1.เพือ่ใหพ้ระภกิษแุละ สามเณร พระสงฆแ์มช่ ีกลุ่มเส่ียง ๑.คัดกรองสุขภาพซ้ า  ตรวจเลือด DTX ถา้เจาะได้ นส.อรทยั ชนมาสุข

ปอ้งกนัโรคพระภกิษแุละ แมช่ ีได้รับการประเมนิสุขภาพด้าน    จ านวน   50    รูป ๒.ชัง่น้ าหนกั วดัส่วนสูง วดัความดันโลหติ  วดัรอบเอว น.ส.อัจฉรา  

สามเณร อ าเภอหนองววัซอ การสูบบหุร่ี การเกดิ  โรคเบาหวาน ๓.ประเมนิ CVD RISK เวชบรรพต

จงัหวดัอดุรธาน ี โรคดันโลหติสูง  โรคหวัใจ ๔.ทบทวนถวายความรู้เร่ือง ๓อ ๒ส นางนยิม  ดีจันทร์

ปงีบประมาณ2565 และหลอดเลือดสมอง ๕.ประเมนิความเส่ียง DM HT และการสูบบหุร่ียาเสพติด นายประยงค์  ทนิค า

2.เพือ่ใหพ้ระภกิษ ุและ ๖.ถวายความรู้การคัดกรองยาเสพติดและบหุร่ี

 สามเณรทีม่ภีาวะเส่ียง ๗.ปฏบิติัการคัดกรองความเส่ียง

ได้รับความรู้เกีย่วกบั ๘.ปฏบิติัการคัดกรองความเส่ียงตามเคร่ืองมอืทีก่ าหนดใหก้บัพระในวดั

การดูแลตนเองด้านการ ๙.ทดสอบการใหค้วามรู้กบัพระภกิษแุละสามเณร

ส่งเสริมสุขภาพและ ๑๐.ปฏบิติัการส ารวจส่ิงแวดล้อมภายในวดั

การปอ้งกนัไมใ่ห้ ค่าเบีย้งเล้ียงเจา้หนา้ทีถ่วายความรู้พระสงฆจ์ านวน 50 รูป

เกดิโรค ทัง้หมด 80 วดั เจา้หนา้ทีอ่อกปฏบิติังาน 2 คน * 2 ชม/วนั x 3 คร้ัง    ตาม  Time  Line  ของจงัหวดั

รวมเปน็เงินทัง้ส้ิน  72,000 บาท 0 0 0 0

งบประมาณ ใหล้งยอดเตม็รายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

ต าแหนง่ หวัหนา้กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูแิละองค์รวม ต าแหนง่ .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหนง่.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

ผู้รับผิดชอบ

(6)

      (  นางสาวอรทยั  ชนมาสุข   )

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ.หนองววัซอ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ                       ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 1 ยุทธศาสตรด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)  2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 5 DHF 

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ 5 DHF               4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ5 DHF

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ 5 DHF             6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ 5 DHF   

7.ตัวชี้วัด  คปสอ.หนองวัวซอ 

งาน งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (  / ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน  (      ) งบประกันสังคม  (      ) งบ............................. 

 ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.)

 ไตรมาส 2 
(มค.-มีค.)

 ไตรมาส 3 
(เมย.-มิย.)

 ไตรมาส 4 
(กค-กย)

1.แผนงานสุ่มประเมิน 1.เพื่อการป้องกนัและควบคุมโรค 1. 78 หมู่บ้าน ในอ าเภอ 1.ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน  1 คร้ัง  3 คร้ัง  2 คร้ัง วุฒิ

หมู่บ้านปลอดลูก ไขเ้ลือดออกในพื้นที่อ าเภอ หนองวัวซอ และสรุปผลการด าเนินงาน ค่าอาหารว่าง กรุง

น้ ายงุลาย ปี 2565 หนองวัวซอ 2.อ าเภอต่างๆในจงัหวัด และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน บุญญาพร

2.เพื่อออกด าเนินการร่วมกบัทีม อุดรธานี และค่าอาหารกลางวัน 30  คน x140 บาท

x 6 คร้ัง เป็นเงิน 25,200 บาท 25,200

2.ค่าเบี้ยเล้ียงทีมออกสุ่มประเมินลูก

ลูกน้ ายงุลายไขว้ภายในอ าเภอ

30 คนx 240 บาทx  6 คร้ัง

รวมเป็นเงิน 43,200 บาท 7,200 21,600 14,400

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ            ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ  ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ 

         ( นายวุฒิ  ศิริพันธ์ )                    (นายนพดล  เล้ียงพรม)               (นายปกรณ์  จารักษ)์ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุชอ าเภอหนองวัวซอ            ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

ประธาน QEDC            รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ  ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ 

plan 2แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)

วิธดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ
(4)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)
วัตถุประสงค์

(2)
แผนงาน/โครงการ

(1)



 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ                       ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ 

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 1 ยุทธศาสตรด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)  2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 5 DHF 

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ 5 DHF               4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ5 DHF

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ 5 DHF             6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ 5 DHF   

7.ตัวชี้วัด  คปสอ.หนองวัวซอ 

งาน งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (  / ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน  (      ) งบประกันสังคม  (      ) งบ............................. 

 ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.)

 ไตรมาส 2 
(มค.-มีค.)

 ไตรมาส 3 
(เมย.-มิย.)

 ไตรมาส 4 
(กค-กย)

1.แผนงานสุ่มประเมิน 4.ค่าวัสดุจดัประชุม อบรม 30 คน x 45

หมู่บ้านปลอดลูก บาท x 6 คร้ัง  เป็นเงิน 8,100 บาท 1,350 4,050 2,700

น้ ายงุลาย ปี 2565 5.ค่าป้ายรณรงค์ ขนาด 1.5*3 เมตร x500

บาท

 x 12 xป้าย เป็นเงิน 6,000 บาท 6,000

5.ค่าใบประกาศหมู่บ้านปลอดลูกน้ า 6,600

รวมเป็นเงิน 6,000 บาท

รวมทั้งส้ิน 89,100 บาท 25,200 14,550 25,650 23,700

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ            ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ  ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ 

         ( นายวุฒิ  ศิริพันธ์ )                    (นายนพดล  เล้ียงพรม)               (นายปกรณ์  จารักษ)์ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุชอ าเภอหนองวัวซอ            ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

ประธาน QEDC            รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ  ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ 

ผู้รับผิดชอบ
(6)

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

 ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1. PP&P Excellance           2. ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ1. PP&P Excellance

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ 9. งานควบคุมโรคโควิด-19         4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 18. ระดับความส าเรจ็ในการเตรยีมความพรอ้มและตอบโต้การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

5.ยุทธศาสตร ์คปสอ.ข้อ9. งานควบคุมโรคโควิด-19                        6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ ข้อ 9. งานควบคุมโรคโควิด-19

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ. 18. ระดับความส าเรจ็ในการเตรยีมความพรอ้มและตอบโต้การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

งาน QEDC

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค.-ธค.)

ไตรมาส 2

(มค.-มีค.)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)
แผนรณรงค์การป้องกัน 1.เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อม ประชาชน/รพ.สต. กิจกรรมที ่1 ประชุมและรณรงค์ กรุง

และควบคุมโรคโควดิ19 การระบาดของโรคโควดิ-19 ในพืน้ที่ อ าเภอหนองววัซอ 1. ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.5*3 เมตรx500 บาท 6,000        6,000        วฒิุ

อ าเภอหนองววัซอ ปี2565 2.เพือ่เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 24 ป้าย เป็นเงิน 12,000 บาท บุญญาพร

การป้องกันการเกิดโรคโควดิ-19 2. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 25 คน

x 1 มือ้ x 30บาท x 10 คร้ัง

เป็นเงิน 7,500 บาท 750           2,250        2,250        2,250        

กิจกรรมที ่2 รบัประเมิน

1. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 25 คน 

x 2 มือ้ x30บาท เป็นเงิน 1500 บาท 1,500        

2.ค่าอาหารกลางวนั 25 คน x 120 บาท x 1 มือ้

เป็นเงิน 3,000 บาท 3,000        

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ            ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

           (นายวฒิุ  ศิริพันธ)์       (นายนพดล  เล้ียงพรหม)                         (นายปกรณ์ จารักษ์)

ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ           ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

ประธาน QEDC รองประธาน คปสอ.หนองววัซอ           ประธาน คปสอ.หนองววัซอ

ผู้รบัผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1. PP&P Excellance           2. ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ1. PP&P Excellance

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ 9. งานควบคุมโรคโควิด-19         4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 18. ระดับความส าเรจ็ในการเตรยีมความพรอ้มและตอบโต้การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

5.ยุทธศาสตร ์คปสอ.ข้อ9. งานควบคุมโรคโควิด-19                        6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ ข้อ 9. งานควบคุมโรคโควิด-19

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ. 18. ระดับความส าเรจ็ในการเตรยีมความพรอ้มและตอบโต้การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

งาน QEDC

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค.-ธค.)

ไตรมาส 2

(มค.-มีค.)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนรณรงค์การป้องกัน 1.เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อม ประชาชน/รพ.สต. 3. ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.5*3 เมตรx1 ป้าย

และควบคุมโรคโควดิ19 การระบาดของโรคโควดิ-19 ในพืน้ที่ อ าเภอหนองววัซอ x500 บาท เป็นเงิน  500 บาท 500           

อ าเภอหนองววัซอ ปี2565 2.เพือ่เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 4.ค่าเอกสารประกอบการประเมิน 

(ต่อ) การป้องกันการเกิดโรคโควดิ-19 (ต่อ) เป็นเงิน  1,500 บาท 1,500        

กิจกรรมที ่3 เตรยีมความพรอ้ม

 - ค่าชุดตรวจ ATK  450 ชิน้ x 40 บาท

 เป็นเงิน  18,000 บาท 18,000       

2.ค่าตอบแทนทีม CDCU

ออกด าเนินการตรวจเชิงรุกตาม

Sentinel Surveillance

15 คนx 600 บาทx 11  คร้ัง

รวมเป็นเงิน 99,000 บาท 18,000       27,000       27,000       27,000       

รวมทัง้สิน้  143,000 บาท 42,750       30,750       40,250       29,250       

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ            ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

           (นายวฒิุ  ศิริพันธ)์       (นายนพดล  เล้ียงพรหม)                         (นายปกรณ์ จารักษ์)

ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ           ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

ประธาน QEDC รองประธาน คปสอ.หนองววัซอ           ประธาน คปสอ.หนองววัซอ

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รบัผิดชอบ

(6)



plan 2

 ภารกิจเชิงยทุธศาสตร์ คปสอ.หนองววัซอ     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองววัซอ

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ2. ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเป็นเลศิ (Service Excellence)  2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ1. สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ (PP&P)

3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….................................               4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี ข้อ ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดบัแรกไดร้ับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.ข้อ สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ (PP&P)        6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ ข้อ….........................................

7.ตวัชี้วดั  คปสอ. 

งาน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ โควดิ19

แหลง่งบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค.-ธค.)
ไตรมาส 2

(มค.-มคี.)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการประชมุเตรียมความ 1.เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบงาน QEDC กิจกรรมที่ 1 ประชุมทีม 1 3 3 3 กรุง

คณะกรรมการ QEDC ปี 2565 การสอบสวนโรคของอ าเภอหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ 2. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 25 คน วฒิุ

2.เพื่อให้ทีมงานควบคุมโรคผ่านประเมนิ จ านวน 25 คน x 1 มื้อ x 30บาท x 10 คร้ัง บุญญาพร

การประเมนิโรค ระดับพื้นฐาน เป็นเงิน 7,500 บาท 750           2,250         2,250         2,250         

กิจกรรมที่ 2 รับประเมิน

1. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 25 คน 

x 2 มื้อ x30บาท เป็นเงิน 1500 บาท 1,500         

2.ค่าอาหารกลางวนั 25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ

เป็นเงิน 3,000 บาท 3,000         

3. ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.5*3 เมตรx1 ป้าย

x500 บาท เป็นเงิน  500 บาท 500           

รวมทั้งสิ้น  12,500 บาท 750           2,250         7,250         2,250         

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ                ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมติัแผนฯ

           (นายวฒิุ  ศิริพันธ)์                          (นายนพดล  เล้ียงพรหม)       (นายปกรณ์ จารักษ)์

ต าแหน่ง ผู้ชว่ยสาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ               ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

ประธาน QEDC              รองประธาน คปสอ.หนองววัซอ ประธาน คปสอ.หนองววัซอ

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัตริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ.หนองววัซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)





plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ                     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 1. PP&P                 2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ1. PP&P

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ10. RTI                  4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ21. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 20 ต่อแสนประชากร   ข้อ22. ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในกลุม่อายุ 10-19 ปี  

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ1. PP&P                     6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ.หนองวัวซอ  ข้อ10. RTI 

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.หนองวัวซอ 1) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 20 ต่อแสนประชากร 2) ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในกลุม่อายุ 10-19 ปี ลดลงร้อยละ 50 จากปี 2564

งาน   RTI (pre-crash)

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนการขับเคล่ือนกลไก 1.เพือ่ขับเคล่ือนกลไก ศปถ. 1.คณะกรรมการ ศปถ. 1.ประชุมคณะกรรมการ ศปถ. นายโอฉัน เกษโสภา

ศปถ.อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ นายวุฒิ ศิริพันธ์

เพือ่ไปสู่ผลลัพธ์ปี 2565 2.เพือ่ลดการเกิดอุบัติเหตุและ 2.ประเมินการขับเคล่ือนกลไก ศปถ. นางอัญชุลี นิตย์ค าหาญ

เสียชีวิตไม่เกินเกณฑ์ก าหนด อ าเภอหนองวัวซอเพือ่ไปสู่ผลลัพธ์ นางเกวลี หงษ์ทอง

 -ค่าอาหารว่าง 30 คน x 30 บาท 1,800         

x 2 มือ้ เป็นเงิน 1,800 บาท

 -ค่าอาหารกลางวัน 30 คนx50บาท 1,500         

x 1 มือ้ เป็นเงิน 1,500 บาท

รวมเป็นเงิน 3,300 บาท 3,300         

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      ( นายวุฒิ ศิริพันธ์ )       (นายนพดล เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

(รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ) (ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ                     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 1. PP&P                 2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ1. PP&P

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ10. RTI                   4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ21. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 20 ต่อแสนประชากร   ข้อ22. ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในกลุม่อายุ 10-19 ปี  

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ1. PP&P                     6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ.หนองวัวซอ  ข้อ10. RTI 

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.หนองวัวซอ 1) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 20 ต่อแสนประชากร 2) ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในกลุม่อายุ 10-19 ปี ลดลงร้อยละ 50 จากปี 2564

งาน   RTI (pre-crash)

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนการขับเคล่ือนกลไก 1.เพือ่ขับเคล่ือนกลไก ศปถ. 2.คณะอนุกรรมการ 2.ประชุมคณะอนุกรรมการ ศปถ. นายโอฉัน เกษโสภา

ศปถ.อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ ศปถ.อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ นายวุฒิ ศิริพันธ์

เพือ่ไปสู่ผลลัพธ์ปี 2565 2.เพือ่ลดการเกิดอุบัติเหตุและ  -ค่าอาหารว่าง 10 คนx30 บาท x 2 600 600 นางอัญชุลี นิตย์ค าหาญ

เสียชีวิตไม่เกินเกณฑ์ก าหนด มือ้ x 2 คร้ังเป็นเงิน 1,200 บาท นางเกวลี หงษ์ทอง

 -ค่าอาหารกลางวัน 10 คนx80บาท 800 800

x1มือ้x 2 คร้ัง เป็นเงิน 1,600 บาท

รวมเป็นเงิน 2,800 บาท 1,400         1,400         

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      ( นายวุฒิ ศิริพันธ์ )       (นายนพดล เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

(รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ) (ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ                     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 1. PP&P                 2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ1. PP&P

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ10. RTI                        4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ21. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 20 ต่อแสนประชากร   ข้อ22. ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในกลุม่อายุ 10-19 ปี  

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ1. PP&P                     6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ.หนองวัวซอ  ข้อ10. RTI 

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.หนองวัวซอ 1) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 20 ต่อแสนประชากร 2) ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในกลุม่อายุ 10-19 ปี ลดลงร้อยละ 50 จากปี 2564

งาน   RTI (pre-crash)

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนการขับเคล่ือนกลไก 1.เพือ่ขับเคล่ือนกลไก ศปถ. 3. ทีม SRRT หนองวัวซอ 3.สอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก/เร่ืองเล่า นายโอฉัน เกษโสภา

ศปถ.อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ  -ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 3 คน x200 1,800         2,400         2,400         2,400         นายวุฒิ ศิริพันธ์

เพือ่ไปสู่ผลลัพธ์ปี 2565 2.เพือ่ลดการเกิดอุบัติเหตุและ บาทx15คร้ัง เป็นเงิน 9,000 บาท นางอัญชุลี นิตย์ค าหาญ

เสียชีวิตไม่เกินเกณฑ์ก าหนด รวมเป็นเงิน 9,000 บาท 1,800         2,400         2,400         2,400         นางเกวลี หงษ์ทอง

4.จนท.คปสอ.หนองวัวซอ 4.เวรด่านช่วงเทศกาล ผู้ตรวจด่าน

 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 2 ผลัดx14 16,800        16,800        

วันx 4 คน x 900 บาท เป็นเงิน

100,800 บาท

 

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      ( นายวุฒิ ศิริพันธ์ )       (นายนพดล เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

(รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ) (ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ                     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 1. PP&P                 2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ1. PP&P

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ10. RTI                        4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ21. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 20 ต่อแสนประชากร   ข้อ22. ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในกลุม่อายุ 10-19 ปี  

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ1. PP&P                     6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ.หนองวัวซอ  ข้อ10. RTI 

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.หนองวัวซอ 1) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 20 ต่อแสนประชากร 2) ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในกลุม่อายุ 10-19 ปี ลดลงร้อยละ 50 จากปี 2564

งาน   RTI (pre-crash)

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนการขับเคล่ือนกลไก 1.เพือ่ขับเคล่ือนกลไก ศปถ.  - ค่าตอบแทนลูกจ้าง 2 ผลัดx14วัน 4,200         4,200         นายโอฉัน เกษโสภา

ศปถ.อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ x 1 คน x 450 บาท เป็นเงิน นายวุฒิ ศิริพันธ์

เพือ่ไปสู่ผลลัพธ์ปี 2565 2.เพือ่ลดการเกิดอุบัติเหตุและ 12,600 บาท นางอัญชุลี นิตย์ค าหาญ

เสียชีวิตไม่เกินเกณฑ์ก าหนด  -ค่าตอบแทนวิเคราะห์ข้อมูลและ 3,360         3,360         นางเกวลี หงษ์ทอง

คอนเฟอเรนซ์ ศปถ.อ าเภอช่วงเทศ

กาล จ านวน 2คนx240บาทx7วันx

2คร้ัง เป็นเงิน 6,720 บาท

รวมเป็นเงิน 120,120 บาท

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 135,220 บาท

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      ( นายวุฒิ ศิริพันธ์ )       (นายนพดล เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

(รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ) (ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



ภารกิจเชงิยทุธศาสตร์ คปสอ.Service Plan    ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ดา้นบริการเป็นเลศิ (Service Excellence) แผนงานที่ 7 ขอ้.1,2,3         2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี Service Planขอ้30,31/PP&P ขอ้ 10

3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี Service Planขอ้30(EMS),31(Refer)/PP&P ขอ้ 10 (RTI-Post crash)     4. ตวัชีว้ดั สสจ.อุดรธานี Service Planขอ้81,82,83/PP&P ขอ้ 21,22

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.Service Planขอ้30,31/PP&P ขอ้ 10         6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ.Service Planขอ้30(EMS),31(Refer)/PP&P ขอ้ 10 (RTI-Post crash)  

7.ตวัชีว้ดั  คปสอ.Service Planขอ้81,82,83/PP&P ขอ้ 21,22

งาน ทีมน าทางคลนิิก : Patient Care Team  (PCT) 

แหลง่งบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสงัคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการพัฒนาระบบส่งต่อ เพื่อมาตรฐานงานECSคุณภาพ 1.รพ.สต.และpcu ใน 1.ประชมุวิชาการเชงิปฏบิัติการ 7,8,10 ธ.ค 65 นางอญัชลีุ นิตยค์ าหาญ

การดูแลผู้ป่วยวิกฤตในเครือ งาน RTI-post crashที่ต้อง   คปสอ.12 แห่ง 20คน  การประเมินดูแลวิกฤตและส่งต่อ

ขา่ย คปสอ. เครือขา่ย EMS มีการพัฒนาศักยภาพ จนท. 2.เจา้หน้าที่โรงพยาบาล ซ้อมแผนอบุัติภยัหมู่(ซ้อมแผนโต๊ะ)

และการเตรียมรับอบุัติภยัหมู่ สาธารณสุขและเครือขา่ยEMS   140 คน  70คนxวนั2x150บาท=21,000บาท

ทางจราจร ระดับอ าเภอ เตรียมพร้อมรับอบุัติภยัหมู่ระดับ 3.อาสากูช้พี 8 แห่ง 2.ทบทวนความรู้ เครือขา่ย EMS

อ.หนองวัวซอ จ.อดุรธานี อ าเภอและการพัฒนาระบบ   40 คน ซ้อมแผนอบุัติภยัหมู่(ซ้อมแผนโต๊ะ)

 ปีงบประมาณ 2565 การเขา้ถงึบริการในผู้ป่วยวิกฤต   รวม 200 คน 40 x1x150บาท=6,000บาท

รวมทั้งสิน้  27,000บาท

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชือ่                              ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (นางอญัชลีุ  นิตยค์ าหาญ)       (นายนพดล เล้ียงพรหม)

ต าแหน่ง หัวหน้างานอบุัติเหตุและฉกุเฉนิ. ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

(รองประธาน คปสอ.)

ผู้รับผิดชอบ

(6)

      (นายปกรณ์  จารักษ)์

(ประธาน คปสอ.)

แผนปฏบิัตริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ .หนองววัซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วธิีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

ภารกิจเชงิยทุธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้.........PP & P Excellence..................         2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้.................PP & P Excellence.......................................

3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้…การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม..........         4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี ขอ้……การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม............

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ...หนองววัซอ..... ขอ้..โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลมแีผนการพัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มGREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ดมีากขึ้นไป........          

6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ.....ขอ้....

7.ตวัชี้วดั  คปสอ.หนองววัซอ

งาน....อนามยัสิ่งแวดลอ้ม.....................................................

แหลง่งบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (  /  ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสงัคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

1.แผนการพฒันาระบบงาน 1.พฒันายกระดับงานอนามนัส่ิง รพ.สต. 11 แหง่ 1.ประชมุชี้แจงเกณฑ์การพมันางาน 3,600

อนามยัส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ แวดล้อมใหได้ตามมาตรฐาน   PCU 1 แหง่ อนามยัส่ิงแวดล้อมตามแนวทาง นายวุฒิ ศิริพนัธุ์

GREEN&CLEAN Hospital 2.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาล รพ. (คกก.ENV 18 คน) GREEN&CLEAN Hospital ใน รพ. น.ส.สุนษิา พลูภาพ

พฒันาได้ตามเกณฑ์ GREEN& รวม 30 ราย และ รพ.สต.

CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป 2.เตรียมรับประเมนิจากจงัหวัด

(รพ.หนองวัวซอ ครบประเมนิป ี65) 3.ติดตามและประเมนิผล

งบประมาณ 

1.ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 60  

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

      ( นางสาวสุนษิา  พลูภาพ                          )       ( นายนพดล  เล้ียงพรหม )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์)

ต าแหนง่ นกัวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ ต าแหนง่ สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

       (รองประธาน คปสอ.)             (ประธาน คปสอ.)

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ..........หนองววัซอ............... ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชงิยทุธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้.........PP & P Excellence..................         2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้.................PP & P Excellence.......................................

3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้…การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม..........         4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี ขอ้……การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม............

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ...หนองววัซอ..... ขอ้..โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลมแีผนการพัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มGREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ดมีากขึ้นไป........          

6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ.....ขอ้....การพัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม GREEN&CLEAN Hospital

7.ตวัชี้วดั  คปสอ.หนองววัซอ

งาน....อนามยัสิ่งแวดลอ้ม.....................................................

แหลง่งบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (  /  ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสงัคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

1.โครงการพฒันาระบบงาน 3. ร้อยละ 20 ของโรงพยาบาล บาท x 1มื้อ x 1 วัน = 1,800 บาท

อนามยัส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล พฒันาได้ตาม 2.ค่าอาหารว่าง 30คนx30บาทx2มื้อ

GREEN&CLEAN Hospital เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital x1วัน = 1,800 บาท

(ต่อ) ระดับดี (2แหง่) รวมเปน็เงิน 3,600 บาท

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

      ( นางสาวสุนษิา  พลูภาพ                          )       ( นายนพดล  เล้ียงพรหม )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์)

ต าแหนง่ นกัวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ ต าแหนง่ สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

       (รองประธาน คปสอ.)             (ประธาน คปสอ.)

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ..........หนองววัซอ............... ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชงิยทุธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้.........PP & P Excellence..................         2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้.................PP & P Excellence.......................................

3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้…การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม..........         4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี ขอ้……การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม............

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ...หนองววัซอ..... ขอ้..รพ.ศูนย ์รพ.ทั่วไป รพ.ชมุชน และ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจดับริการอาชวีอนามยัและเวชกรรมสิ่งแวดลอ้ม ระดบัดมีากขึ้นไป........          

6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ.....ขอ้....การจดับริการอาชวีอนามยัและเวชกรรมสิ่งแวดลอ้ม

7.ตวัชี้วดั  คปสอ.หนองววัซอ

งาน....อนามยัสิ่งแวดลอ้ม.....................................................

แหลง่งบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (  /  ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสงัคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

2.โครงการจดับริการอาชวี 1.เพื่อสนบัสนนุการจดับริการอา รพ. 1 แหง่ บรูณาการร่วมกบั GREEN&Clean

อนามยัและเวชกรรมส่ิงแวด ชอีนามยัและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม รพ.สต. 11 แหง่ Hospital 

ล้อมเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพ ใน รพ.และ รพ.สต.สามารถเฝ้า PCU 1 แหง่

ประชาชนที่อาจได้รับผลกระ ระวังปญัหาสุขภาพประชาชน

ทบจากปจัจยัเส่ียงด้านส่ิงแวด ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปญั

ล้อมการประกอบอาชพี หาส่ิงแวดล้อมและการประกอบ

อาชพี

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

      ( นางสาวสุนษิา  พลูภาพ                          )       ( นายนพดล  เล้ียงพรหม )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์)

ต าแหนง่ นกัวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ ต าแหนง่ สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

       (รองประธาน คปสอ.)             (ประธาน คปสอ.)

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ..........หนองววัซอ............... ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



  ภารกิจเชงิยทุธศาสตร์คปสอ.หนองวัวซอ      ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                  2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้ 1. ยทุธศาสตร์บริหารเปน็เลศิดว้ยธรรมาภบิาล 

3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้ 17 Quality Organization                                4. ตั้วชี้วัด สสจ.อุดรธานี  ขอ้ โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

5.ยทุธศาสตร์คปสอ.หนองวัวซอ ขอ้  ยทุธศาสตร์บริหารเปน็เลศิดว้ยธรรมมาภบิาล         6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ.หนองวัวซอ  ขอ้ องค์กรคุณภาพ (รพ.สต.ตดิดาว )

7.ตวัชี้วัด คปสอ.หนองวัวซอ  ขอ้ 1 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว ร้อยละ 100

กลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  

แหลง่งบประมาณ (     )  งบด าเนนิงาน  ( /  ) งบ สปสช.  (    )  งบ เบกิแทนกนั (     )  งบ อดุหนนุ  (    )  งบ อื่นๆ........

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1.โครงการพฒันา 1.รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.12 แหง่ Re ac 1.ประชุมชี้แจงทกุภาคส่วน 1.ค่าเบี้ยเล้ียงทมีประเมนิ อรทยั 

รพ.สต.ติดดาว การพฒันาคุณภาพ 2.จัดท ากระบวนการแกไ้ข ระดับอ าเภอ 10 คน x 5 วัน 12,000 บญุญาพร

ป ี2565 รพ.สต.ติดดาว ปญัหาในพื้น/แผนยุทธ x 240 บาท 

ร้อยละ 100 ศาสตร์ เปน็เงิน 12,000 บาท

3.พฒันาส่ิงแวดล้อม/

ภมูสิถาปตั

4.พฒันาฐานข้อมลู,

เอกสารและส่วนขาด

5.จัดท า Best Practise,

นวัตกรรม

6.ทมีอ าเภอออกประเมนิ 

รพ.สต. รวมทั้งหมด 12,000 12,000 0 0

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ...............................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ............................................ผู้อนมุติัแผนฯ

      (นางสาวอรทยั  ชนมาสุข )               (นายบนุพดล เล้ียงพรหม)              (นายปกรณ์  จารักษ)์

ต าแหนง่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     ต าแหนง่สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

        รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ           ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ

ผู้รับผิดชอบ

(7)

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสขุภาพ  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

วิธีด าเนินงาน

(4)

รายละเอียดงบประมาณ

(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ



plan 2

 √ ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง        2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 1. PP&P Excellence

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ5.ภาคีเข้มแข็ง                                  4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีม่ีคุณภาพ (พชอ.)ร้อยละ90

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ1. PP&P Excellence                       6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ.หนองวัวซอ  ข้อ5.ภาคีเข้มแข็ง 

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ. 1.อ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีม่ีคุณภาพ (พชอ.) UCCARE ระดับ5                                 งานพัฒนาคุณภาพบริการ

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (   √  ) งบ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนงานพัฒนาคุณภาพ 1.เพือ่ชีแ้จงแนวทาง 1. คณะกรรมการฯระดับ 1.ทบทวนค าส่ังคณะกรรมการพชอ.หนองวัวซอ/ นางจุฬาภรณ์ ชัยรัตน์

ชีวิตระดับอ าเภอ  ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ อ าเภอจ านวน 21 คน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ชีวิตระดับอ าเภอ 2.คณะอนุกรรมการตาม 1.1รวบรวมข้อมูล ประเด็นปัญหาชุมชนวิเคราะห์ปัญหา

ปี 2565 2.เพือ่ติดตามผลการด าเนิน  ประเด็นODOP  และ /จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ตามTime line  สสจ.อุดรธานี

งาน  เครือข่าย จ านวน 20 คน 1.2 จัดท าค าส่ังคณะอนุกรรมการพชอ. ตามประเด็น งบสนับสนุนจาก สป. พชอ.ละ 20,000 บาท

3.คณะท างาน 9 คน ปัญหาODOPและประชุมการด าเนินงาน

รวม 50 คน 2.ประชุมคณะอนุกรรมการพชอ.

3. จัดประชุมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามประเด็น ODOP

4. ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้

5. ติดตามประเมินผล

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      ( นางจุฬาภรณ์  ชัยรัตน์ )       ( นายนพดล  เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

          รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ            ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

  ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ     √ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.                                                2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 3. People  Excellence

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ                                                      4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ 3. People  Excellence                     6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ.หนองวัวซอ  ข้อ

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.                                                                            งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แหล่งงบประมาณ (  √  ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (     ) งบ  

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนงานการพัฒนาบุคลากร เพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากรสาธารณสุข 1.ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย นางจุฬาภรณ์  ชัยรัตน์

ในเครือข่ายคปสอ. ตามบทบาทหน้าที่ สังกัด รพ.หนองวัวซอ 2. ส่งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึก

หนองวัวซอ สสอ.หนองวัวซอ อบรมตามหลักสูตร ตามTime line  สสจ.อุดรธาน/ีเงินบ ารุงหน่วยบริการ

3.หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุน

งบประมาณตามระเบียบ

4.สรุปผลการด าเนินงาน

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      ( นางจุฬาภรณ์  ชัยรัตน์ )       ( นายนพดล  เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

          รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ            ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ...................................................................         2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........................................................

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................               4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.....................................................................................

งาน....................................................................................................................................

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (                           )       (                              )       (                             )

ต าแหน่ง หัวหน้างาน......................... ต าแหน่ง ........................................... ต าแหน่ง.............................................................

(รองประธาน คปสอ.) (ประธาน คปสอ.)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ........................................................... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ...................................................................         2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........................................................

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................               4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.....................................................................................

งาน....................................................................................................................................

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (                           )       (                              )       (                             )

ต าแหน่ง หัวหน้างาน......................... ต าแหน่ง ........................................... ต าแหน่ง.............................................................

(รองประธาน คปสอ.) (ประธาน คปสอ.)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ........................................................... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ...................................................................         2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........................................................

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................               4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.....................................................................................

งาน....................................................................................................................................

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (                           )       (                              )       (                             )

ต าแหน่ง หัวหน้างาน......................... ต าแหน่ง ........................................... ต าแหน่ง.............................................................

(รองประธาน คปสอ.) (ประธาน คปสอ.)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ........................................................... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ...................................................................         2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........................................................

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................               4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.....................................................................................

งาน....................................................................................................................................

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (                           )       (                              )       (                             )

ต าแหน่ง หัวหน้างาน......................... ต าแหน่ง ........................................... ต าแหน่ง.............................................................

(รองประธาน คปสอ.) (ประธาน คปสอ.)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ........................................................... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ...................................................................         2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........................................................

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................               4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.....................................................................................

งาน....................................................................................................................................

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (                           )       (                              )       (                             )

ต าแหน่ง หัวหน้างาน......................... ต าแหน่ง ........................................... ต าแหน่ง.............................................................

(รองประธาน คปสอ.) (ประธาน คปสอ.)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ........................................................... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ...................................................................         2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........................................................

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................               4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.....................................................................................

งาน....................................................................................................................................

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (                           )       (                              )       (                             )

ต าแหน่ง หัวหน้างาน......................... ต าแหน่ง ........................................... ต าแหน่ง.............................................................

(รองประธาน คปสอ.) (ประธาน คปสอ.)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ........................................................... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................
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3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................               4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.....................................................................................

งาน....................................................................................................................................

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (                           )       (                              )       (                             )

ต าแหน่ง หัวหน้างาน......................... ต าแหน่ง ........................................... ต าแหน่ง.............................................................

(รองประธาน คปสอ.) (ประธาน คปสอ.)

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ........................................................... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) 



plan 2

ภารกิจเชงิยทุธศาสตร์ คปสอ.Service Plan    ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ดา้นบริการเปน็เลศิ (Service Excellence) แผนงานที่ 6 ขอ้.1,8,9         2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี Service Planขอ้17,18,19....

3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้17 (Sepsis),18 (STEMI),19 (Stroke)               4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี ขอ้34 - 47

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.Service Planขอ้17,18,19....          6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ.ขอ้17 (Sepsis),18 (STEMI),19 (Stroke)      

7.ตวัชี้วดั  คปสอ.ขอ้ 34 - 47

งาน ทมีน าทางคลนิิก : Patient Care Team  (PCT) 

แหลง่งบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสงัคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการพฒันาศักยภาพ 1.เพื่อพฒันาระบบการดูแลผู้ 1.Nurse Manager 3S 1.ประชมุวิชาการและทบทวน 11-ก.พ.-65 นางอญัชลีุ นติยค์ าหาญ

บคุลากรสาธารณสุข ปว่ยโรคSepsis STEMI Stroke และเจา้หนา้ที่ 3S แนวทางปฏบิติั ในการดูแลผู้ปว่ย

การประชมุวิชาการกลุ่มโรค ใหม้คุีณภาพในการเขา้ถงึบริการ จ านวน 30  คน  30x1x150บาท=4500บาท

Sepsis STEMI Stroke  ครอบคลุมต้ังแต่ชมุชน รพสต. 2.ทบทวนอบุติัการณ์ 20-ม.ีค.-64

Update รพช.จนถงึโรงพยาบาลอดุรธานี และทบทวนการเสียชวีิต 3S

และประชมุเชงิปฏบิติัการ  24x1x150บาท=3600บาท

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชื่อ                              ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

      (นางอญัชลีุ  นติยค์ าหาญ)       (นายนพดล เล้ียงพรหม)

ต าแหนง่ หวัหนา้งานอบุติัเหตุและฉกุเฉนิ . ต าแหนง่สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

(รองประธาน คปสอ.)

ผู้รับผิดชอบ

(6)

      (นายปกรณ์  จารักษ)์

(ประธาน คปสอ.)

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ.หนองววัซอ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



ภารกิจเชงิยทุธศาสตร์ คปสอ.Service Plan    ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ดา้นบริการเปน็เลศิ (Service Excellence) แผนงานที่ 6 ขอ้.1,8,9         2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี Service Planขอ้17,18,19....

3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้17 (Sepsis),18 (STEMI),19 (Stroke)               4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี ขอ้34 - 47

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.Service Planขอ้17,18,19....          6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ.ขอ้17 (Sepsis),18 (STEMI),19 (Stroke)      

7.ตวัชี้วดั  คปสอ.ขอ้ 34 - 47

งาน ทมีน าทางคลนิิก : Patient Care Team  (PCT) 

แหลง่งบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสงัคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

พฒันาระบบการส่งต่อ 2.เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และ 2. อสม.3S 3.ประชมุวิชาการเชงิปฏบิติัการ 18-ม.ค.-65 นางอญัชลีุ นติยค์ าหาญ

โรค Sepsis Stroke STEMI พฒันาแนวทางการดูแลผู้ปว่ย   200คน ในการดูแลผู้ปว่ย 3 S 

คปสอ.หนองวัวซอ (CPG) ในโรค Sepsis STEMI การดูแลผู้ปว่ยวิกฤตเบื้องต้น

ปงีบประมาณ 2565 Strokeจากการ ทบทวน และการชว่ยฟื้นคืนชพี :CPR

เหตุการณ์ส าคัญ และ  175x1x150บาท=26250บาท

การทบทวนผู้ปว่ยเสียชวีิต รวม 230 คน รวมยอดสทุธ ิ34350บาท

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชื่อ                              ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

      (นางอญัชลีุ  นติยค์ าหาญ)       (นายนพดล เล้ียงพรหม)

ต าแหนง่ หวัหนา้งานอบุติัเหตุและฉกุเฉนิ . ต าแหนง่สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

(รองประธาน คปสอ.)

      (นายปกรณ์  จารักษ)์

(ประธาน คปสอ.)

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ.หนองววัซอ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) ผู้รับผิดชอบ

(6)



ภารกิจเชงิยทุธศาสตร์ คปสอ.Service Plan    ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ดา้นบริการเปน็เลศิ (Service Excellence) แผนงานที่ 7 ขอ้.1,2,3         2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี Service Planขอ้30,31/PP&P ขอ้ 10

3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี Service Planขอ้30(EMS),31(Refer)/PP&P ขอ้ 10 (RTI-Post crash)     4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี Service Planขอ้81,82,83/PP&P ขอ้ 21,22

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.Service Planขอ้30,31/PP&P ขอ้ 10         6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ.Service Planขอ้30(EMS),31(Refer)/PP&P ขอ้ 10 (RTI-Post crash)  

7.ตวัชี้วดั  คปสอ.Service Planขอ้81,82,83/PP&P ขอ้ 21,22

งาน ทมีน าทางคลนิิก : Patient Care Team  (PCT) 

แหลง่งบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสงัคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการพฒันาระบบส่งต่อ เพื่อมาตรฐานงานECSคุณภาพ 1.รพ.สต.และpcu ใน 1.ประชมุวิชาการเชงิปฏบิติัการ 7,8,10 ธ.ค 65 นางอญัชลีุ นติยค์ าหาญ

การดูแลผู้ปว่ยวิกฤตในเครือ งาน RTI-post crashที่ต้อง   คปสอ.12 แหง่ 20คน  การประเมนิดูแลวิกฤตและส่งต่อ

ขา่ย คปสอ. เครือขา่ย EMS มกีารพฒันาศักยภาพ จนท. 2.เจา้หนา้ที่โรงพยาบาล ซ้อมแผนอบุติัภยัหมู่(ซ้อมแผนโต๊ะ)

และการเตรียมรับอบุติัภยัหมู่ สาธารณสุขและเครือขา่ยEMS   140 คน  70คนxวนั2x150บาท=21,000บาท

ทางจราจร ระดับอ าเภอ เตรียมพร้อมรับอบุติัภยัหมู่ระดับ 3.อาสากู้ชพี 8 แหง่ 2.ทบทวนความรู้ เครือขา่ย EMS

อ.หนองวัวซอ จ.อดุรธานี อ าเภอและการพฒันาระบบ   40 คน ซ้อมแผนอบุติัภยัหมู่(ซ้อมแผนโต๊ะ)

 ปงีบประมาณ 2565 การเขา้ถงึบริการในผู้ปว่ยวิกฤต   รวม 200 คน 40 x1x150บาท=6,000บาท

รวมทั้งสิ้น  27,000บาท

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชื่อ                              ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

      (นางอญัชลีุ  นติยค์ าหาญ)       (นายนพดล เล้ียงพรหม)

ต าแหนง่ หวัหนา้งานอบุติัเหตุและฉกุเฉนิ . ต าแหนง่สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

(รองประธาน คปสอ.)

ผู้รับผิดชอบ

(6)

      (นายปกรณ์  จารักษ)์

(ประธาน คปสอ.)

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ.หนองววัซอ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) 



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ หนองวัวซอ    ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)         2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 20.Palliative care

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ 20.  Palliative care              4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 48,49,50,51

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ หนองวัวซอ ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)           6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ หนองวัวซอ ข้อ 20. Palliative care

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ หนองวัวซอ 1. การให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า(Advance care Plan)ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 50 2. ร้อยละของผู้ป่วย cocทุกเตียงได้รับการเยีย่มบ้านตามเกณฑ์

และตอบกลับภายใน 1 เดือน ร้อยละ 97  3.  การเกิด Complication ทีส่ามารถป้องกันได้ในผู้ป่วยเตียง 3 ไม่เกินร้อยละ5  4.การเปลีย่นแปลงสถานะสุขภาพของผู้ป่วยระยะยาวจากเตียง3มีอาการคงทีแ่ละดีขึน้

งาน Palliative care

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการเยีย่มบ้านของทีม 1. เพือ่ให้ผู้ป่วยและครอบ ผู้ป่วยเตียง 3 และ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีอ่อกเยีย่มบ้านเตียง3,4โดย 14,400 43,200 43,200 43,200 แพทยป์ารรัตน์

สหวชิาชีพ ครัวได้รับการดูแลทีบ่้าน เตียง 4 ทีมสหวชิาชีพ แพทย ์พยาบาล เภสัชกร กายภาพ ภญ.ลักษิญาณี

จ านวน 291 ราย นักโภชนาการ266 รายx 540บาท = 144,000บาท อรทัย 

แพทย ์1 คน 150 บาทx 1 ชม. จุฬาภรณ์

2. เพือ่ให้บุคลากรทางการ ผู้ป่วยเตียง 1 และ พยาบาล 2 คน 160 บาทx1 ชม. อัจฉรา

แพทยไ์ด้เห็นปัญหาและจัดท า  เตียง 2 เภสัชกร 1 คน 100 บาทx1 ชม.

แนวทางการดูแลช่วย จ านวน 194 ราย โภชนาการ 1คน x80 บาท x1 ชม.

เหลือผู้ป่วยและครอบครัว รวม 485 ราย คนขับรถ 1คนx50 บาท x1 ชม.

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (  น.ส.อรทัย ชนมาสุข  )       (  นายนพดล  เล้ียงพรหม    )       (  นายปกรณ์  จารักษ์   )

ต าแหน่ง หัวหน้างานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์ร่วม ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

(รองประธาน คปสอ.) (ประธาน คปสอ.)

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

ภารกิจเชิงยทุธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ 2 ดา้นบริการเป็นเลศิ (Service Excellence)         2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ Service Excellence

3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ พัฒนาระบบบริการ (Service Plan)การบ าบัดและฟ้ืนฟูยาเสพตดิ   4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี ข้อ………...63.64,65.....................

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตวัชี้วดั  คปสอ หนองววัซอ 1.ร้อยละ 58 ของผู้ป่วยยาเสพตดิเข้ารับการบ าบัดรักษาครบและไดร้ับการตดิตามดแูลตอ่เน่ืองตามเกณฑ์มาตรฐานหลงัการบ าบัดรักษาอยา่งน้อย 1 ปี (Retention Rate)

                                   2.ร้อยละ100 คป.สอ.ทุกแห่งมีผลงานบ าบัดผู้ป่วยระบบสมัครใจแบบผู้ป่วยนอกโปรแกรมกายจติสงัคมบ าบัดครบตามเป้าหมายก าหนด

                                   3.รพ.ทุกอ าเภอผ่านประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลให้บริการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพตดิ(HAยาเสพตดิ) ตามขั้นตอนที่ก าหนด

งาน.................. ยาเสพตดิ.......................................

แหลง่งบประมาณ (     ) เงินบ ารุง ( / ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสงัคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

 - แผนงานติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อติดตามดูแลชว่ยเหลือให้ ผู้ป่วยยาเสพติดและ 1.ออกติดตามเยี่ยมบ้านและชมุชน 8100 8100 8100 8100

ผู้ป่วยยาเสพติดที่ขาดนัดและ ผู้ป่วยเขา้สู่ระบบบ าบัดครบ ครอบครัว ในเขตอ าเภอหนองววัซอ 

ผ่านการบ าบัดครบโปรแกรม โปรแกรมและเลิกเสพยาเสพติด จ านวน 168 คน จงัหวดัอดุรธานี 

ได้อยา่งต่อเนื่อง และกจิกรรม  - ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ 1 คน x 3 

ออกคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยใช้ คร้ัง/เดือน x12 เดือนx 300 บาท

สารเสพติดในชมุชน  - ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ 2 คน x 3 

คร้ัง/เดือน x12 เดือนx 150บาท

   เป็นเงิน 32,400 บาท

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมติัแผนฯ

      (นางฑิตยา ปาละศรี)            ( นายนพดล เล้ียงพรหม )            ( นายปกรณ์  จารักษ)์

ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชพีช านาญการ     ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

                     (รองประธานคปสอ.)                            (ประธานคปสอ.)

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัตริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ  หนองววัซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

ภารกิจเชิงยทุธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ 2 ดา้นบริการเป็นเลศิ (Service Excellence)         2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ Service Excellence

3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ พัฒนาระบบบริการ (Service Plan)การบ าบัดและฟ้ืนฟูยาเสพตดิ   4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี ข้อ………...63.64,65.....................

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตวัชี้วดั  คปสอ หนองววัซอ 1.ร้อยละ 58 ของผู้ป่วยยาเสพตดิเข้ารับการบ าบัดรักษาครบและไดร้ับการตดิตามดแูลตอ่เน่ืองตามเกณฑ์มาตรฐานหลงัการบ าบัดรักษาอยา่งน้อย 1 ปี (Retention Rate)

                                   2.ร้อยละ100 คป.สอ.ทุกแห่งมีผลงานบ าบัดผู้ป่วยระบบสมัครใจแบบผู้ป่วยนอกโปรแกรมกายจติสงัคมบ าบัดครบตามเป้าหมายก าหนด

                                   3.รพ.ทุกอ าเภอผ่านประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลให้บริการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพตดิ(HAยาเสพตดิ) ตามขั้นตอนที่ก าหนด

งาน.................. ยาเสพตดิ.......................................

แหลง่งบประมาณ (     ) เงินบ ารุง ( / ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสงัคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

 - การออกคัดกรอง ประเมนิ เพื่อค้นหาผู้ป่วยใชส้ารเสพติด ผู้ป่วยยาเสพติดและ 2.กจิกรรมคัดกรอง ค้นหาผู้ใชส้าร 3600 3600 3600 3600

เพื่อค้นหาผู้ใชส้ารเสพติดใน ในชมุชนเพื่อเขา้สู่ระบบบ าบัด ครอบครัว เสพติดในชมุชน  อ าเภอหนองววัซอ

ชมุชนอ าเภอหนองววัอ ครบโปรแกรม และเลิกเสพยา จ านวน 168 คน  จงัหวดัอดุรธานี

จงัหวดัอดุรธานี  เพิ่อเขา้สู่ เสพติดได้อยา่งต่อเนื่อง  ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ 1คน x 24คร้ัง

กระบวนการรักษาในระบบ  x 300บาท = 7,200 บาท

สมคัรใจของสถานพยาบาล  ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ 2คน x 24คร้ัง

 x 150บาท = 7,200 บาท

รวมเป็นเงิน  14,400 บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมติัแผนฯ

      (นางฑิตยา ปาละศรี)            ( นายนพดล เล้ียงพรหม )            ( นายปกรณ์  จารักษ)์

ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชพีช านาญการ     ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

                     (รองประธานคปสอ.)                            (ประธานคปสอ.)

แผนปฏิบัตริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ  หนองววัซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



(  ) ภารกิจเชิงยทุธศาสตร์ คปสอ...........................   (  ) ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ 2 ดา้นบริการเป็นเลศิ (Service Excellence)         2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ Service Excellence

3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ พัฒนาระบบบริการ (Service Plan)การบ าบัดและฟ้ืนฟูยาเสพตดิ   4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี ข้อ………...63.64,65.....................

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตวัชี้วดั  คปสอ หนองววัซอ 1.ร้อยละ 58 ของผู้ป่วยยาเสพตดิเข้ารับการบ าบัดรักษาครบและไดร้ับการตดิตามดแูลตอ่เน่ืองตามเกณฑ์มาตรฐานหลงัการบ าบัดรักษาอยา่งน้อย 1 ปี (Retention Rate)

                                      2.ร้อยละ100 คป.สอ.ทุกแห่งมีผลงานบ าบัดผู้ป่วยระบบสมัครใจแบบผู้ป่วยนอกโปรแกรมกายจติสงัคมบ าบัดครบตามเป้าหมายก าหนด

                                      3.รพ.ทุกอ าเภอผ่านประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลให้บริการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพตดิ(HAยาเสพตดิ) ตามขั้นตอนที่ก าหนด

งาน.................. ยาเสพตดิ.......................................

แหลง่งบประมาณ (     ) เงินบ ารุง ( / ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสงัคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

 - โครงการป้องกนัและแก้ 1.เพื่อส่งเสริมการค้นหา คัด 1.ประชาชนกลุ่มเส่ียง  -จดัประชมุชี้แจงระบบการค้นหาคัด 27,000 บาท  -นางฑิตยา ปาละศรี

ไขป้ัญหาปัญหายาเสพติด กรองกลุ่มเส่ียงยาเสพติด ยาเสพติด กรองบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ  -นายประยงค์ ทินค า

เขา้สู่ระบบการบ าบัดรักษา 2.กลุ่มผู้ป่วยยาเสพติด ร่วมกบัภาคีเครือขา่ย เกี่บวกบักจิกรรม  -นางมะลิวลัย ์จ าใบรักษ์

2.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบ าบัด ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

รักษาและเลิกเสพยาเสพติด  -กจิกรรมรณรงค์การป้องกนั

ได้อยา่งต่อเนื่อง และแกไ้ขปัญหายาเสพติด

3. เพื่อสร้างความร่วมมอืของ ค่าวสัดุ 27,000 บาท

ภาคีเครือขา่ยในการป้องกนั  - ประชมุชี้แจงเจา้หน้าที่สาธารณสุข

และแกไ้ขปัญหายาเสพติด และภาคีเครือขา่ยแกนน า 7,200 บาท

 - ค่าวสัดุ 7,200 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,200 บาท

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมติัแผนฯ

      (นางฑิตยา ปาละศรี)            ( นายนพดล เล้ียงพรหม )            ( นายปกรณ์  จารักษ)์

ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชพีช านาญการ     ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ
                     (รองประธานคปสอ.)                            (ประธานคปสอ.)

แผนปฏิบัตริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.หนองววัซอ ประจ าปีงบประมาณ 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



  (  )  ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................    (  )  ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)           2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 2 Service Excellence

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ ภาคีเข้มแข็ง อ าเภอ/หมู่บ้าน TO BE NUMBER ONE       4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ…………66.67,68.....................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................                         6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ หนองวัวซอ 1.ร้อยละ 100 ของอ าเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE ครบทั้ง 2 Setting และด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE

                                      2.ร้อยละ 98 ของผู้ที่มีอายุ 6-24 ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE

                                      3.ร้อยละ 100 หมู่บ้าน TO BE NUMBER ONE อย่างน้อยอ าเภอละ 3 หมู่บ้านด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE

งาน..................TO BE NUMBER ONE.......................................

แหล่งงบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสังคม (    ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

 - โครงการTO BE  -เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  - เยาวชน 6-24 ปี  - จัดต้ังชมรม 2 Setting ทุกต าบล 36,000  -นางฑิตยา ปาละศรี

 NUMBER ONE ยาเสพติด มีชมรม TO BE  - พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE  -ประยงค์ ทินค า

 -เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้จัดกิจกกรรม NUMBER ONE  ต้นแบบ 2 ต าบลทั้ง Setting  -นางมะลิวัลย์ จ าใบรักษ์

จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ต้นแบบในโรงเรียน  -นางน้อมจิต  ศรีราช

 -เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 1. ชมรม TO BE  - ค่าวัสดุ/ป้ายสนับสนุน ศูนย์เพื่อนใจ

ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและ NUMBER ONE โรงเรียน   TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน 1 แห่ง

ภาคภูมิใจในตนเอง หนองวัวซอพิทยาคม คือ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม การน า

2. ชมรม TO BE กิจกรรมเข้าร่วมประกวด จ านวนเงิน

NUMBER ONE โรงเรียน  36,000 บาท กิจกรรมเข้าร่วมประกวด

หนองยางชุม จ านวนเงิน 36,000 บาท

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

(นางฑิตยา ปาละศรี)             (นายกรุง เย็นวัฒนา )       ( นายปกรณ์ จารักษ์  )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ รพ.หนองวัวซอ

หัวหน้างานยุทธศาสตร์ รพ.หนองวัวซอ

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ 2565

ผู้รับผิดชอบ

(6)

(ประธาน คปสอ.)

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



  (  )  ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................    (  )  ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)           2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 2 Service Excellence

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ ภาคีเข้มแข็ง อ าเภอ/หมู่บ้าน TO BE NUMBER ONE       4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ…………66.67,68.....................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................                         6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ หนองวัวซอ 1.ร้อยละ 100 ของอ าเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE ครบทั้ง 2 Setting และด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE

                                      2.ร้อยละ 98 ของผู้ที่มีอายุ 6-24 ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE

                                      3.ร้อยละ 100 หมู่บ้าน TO BE NUMBER ONE อย่างน้อยอ าเภอละ 3 หมู่บ้านด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE

งาน..................TO BE NUMBER ONE.......................................

แหล่งงบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสังคม (    ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

 - โครงการTO BE  -เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ต้นแบบในชุมชน  - ค่าวัสดุ/ป้ายสนับสนุนกิจกรรมชมรม 9,000 บาท  -นางฑิตยา ปาละศรี

 NUMBER ONE ยาเสพติด 1.ชมรมTO BE NUMBER  TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 1แห่ง  -ประยงค์ ทินค า

 -เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้จัดกิจกกรรม ONE ชุมชนบ้านหนองเม็ก คือ ชุมชนบ้านหนองเม็กพัฒนา  -นางมะลิวัลย์ จ าใบรักษ์

จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 2.ชมรมTO BE NUMBER การน ากิจกรรมเข้าร่วมประกวดจ านวนเงิน  -นางน้อมจิต  ศรีราช

 -เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ONE ชุมชนบ้านหนองแวงฮี 9,000 บาท

ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและ หนองแวงฮี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท

ภาคภูมิใจในตนเอง 3.ชมรมTO BE NUMBER

ONE ชุมชนบ้านหนองวัวซอ

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

(นางฑิตยา ปาละศรี)             (นายกรุง เย็นวัฒนา )       ( นายปกรณ์ จารักษ์  )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ รพ.หนองวัวซอ

หัวหน้างานยุทธศาสตร์ รพ.หนองวัวซอ (ประธาน คปสอ.)

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ 2565



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ. หนองวัวซอ     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ...................................................................         2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ..25......................................

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................               4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ1.อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จหรือลดลงจากเดิมปี 2564≤8.0ต่อแสนประชากร 2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าต้วตาย

ซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 71

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (  / ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนงานเฝ้าระวังส่งเสริม 1.เพือ่พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ผู้น าชุมชน ประชาชน 1.การคัดกรองสุขภาพจิตเชิงรุก 600 600 600 600 ฑิตยา ปาละศรี

สุขภาพจิตและป้องกัน สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน อสม. จนท.รพสต. โดยใช้โปรแกรม health check ประยงค์ ทินค า

ปัญหาสุขภาพจิต และเครือข่าย องค์กร ภาคีเรือข่าย in ทุกรพสต.

ค่าตอบแทนจนท.ในการประเมิน

health check in รายละ 3 บาท

จ านวน 200 เคสต่อเดือน

จ านวนเงิน 7200 บาท

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..........................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (นางฑิตยา ปาละศรี)       (นายนพดล เล้ียงพรหม                              )       ( นายปกรณ์ จารักษ์)

ต าแหน่ง หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด รองประธานคปสอ.หนองวัวซอ ประธานคปสอ.หนองวัวซอ

(รองประธาน คปสอ.) (ประธาน คปสอ.)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอหนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ. หนองวัวซอ     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ...................................................................         2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ..25......................................

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................               4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ1.อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จหรือลดลงจากเดิมปี 2564≤8.0ต่อแสนประชากร 2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าต้วตาย

ซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 71

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (  ∕ ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

ติดตามกลุ่มเส่ียงผู้ป่วย เพือ่ให้การรักษาดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยที่มีภาวะ SMIV 1.ออกเยีย่มบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะ 5400 5400 5400 5400 ฑิตยา ปาละศรี

จิตเวชที่มีความรุนแรง จิตเวชที่มีความรุนแรง SMIV  ในชุมชน

SMIV SMIV ให้ได้รับการรักษา 2. ประสานส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการ

ส่งต่อ รักษาที่จิตเวชเลยราชนครินทร์

ค่าเบีย้เล้ียงในการออกพืน้ที่ของจนท.

จ านวน 3 คนx240 บาทx 30 คร้ัง

เป็นเงิน 21,000 บาท

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..........................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (นางฑิตยา ปาละศรี)       (นายนพดล เล้ียงพรหม                              )       ( นายปกรณ์ จารักษ์)

ต าแหน่ง หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด รองประธานคปสอ.หนองวัวซอ ประธานคปสอ.หนองวัวซอ

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอหนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

(5)
ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ. หนองวัวซอ     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ...................................................................         2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ..25......................................

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................               4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ1.อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จหรือลดลงจากเดิมปี 2564≤8.0ต่อแสนประชากร 2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าต้วตาย

ซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 71

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (  ∕ ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนงานเฝ้าระวังส่งเสริม 1 เพือ่ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่รพ หนองวัวซอ 1.จัดประชุมชีแ้จงการด าเนินงาน 1,050 1,050 1,050 1,050 ฑิตยา ปาละศรี

สุขภาพจิตและป้องกัน ได้รับความรู้เข้าใจในการ รพสต. ต ารวจ ปกครอง 2.จัดท าแนวทางการดูแลเฝ้าระวัง สุรสิทธิ ์รินชมภู

ปัฐหาสุขภาพจิต ดูแลเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหา แกนน าชุมชน ภาวะอันตราย การส่งต่อ

สุขภาพจิต 3. จัดประชุมชีแ้จง ซ้อมแผน MCATT

4. การใช้เคร่ืองมือคัดกรองความเส่ียง

ตามกลุ่มวัย

4,200 บาท

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่........................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (นางฑิตยา ปาละศรี)       (นายนพดล เล้ียงพรหม                              )       ( นายปกรณ์ จารักษ์)

ต าแหน่ง หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด รองประธานคปสอ.หนองวัวซอ ประธานคปสอ.หนองวัวซอ

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอหนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ...................................................................         2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........................................................

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................               4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ.....................................................................................

งาน........สุขภาพจิต............................................................................................................................

แหล่งงบประมาณ ( ∕    ) เงนิบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนงานให้ความรู้กับ 1.เพือ่ให้ครอบครัวได้สร้าง ผู้ปกครองกลุ่ม 1.ส่งเจ้าหน้าทีร่พ.หนองววัซอ จ านวน 2 คน 12,960 12,960 ฑิตยา ปาละศรี

ครอบครัวเพือ่ลดความ การเรียนรู้ในการเล้ียงดู เส่ียงระดับhigh รพ.สต.กุดหมากไฟ 1 คน สุภา ศรีบุญเรือง

เส่ียงทีเ่ด็กจะได้รับ เด็กเพือ่ให้มีสุขภาพดี medium low risk รพสต.น้ าพ่น 1 คน นางสาวรภีภรณ์ ดวงมาตรพล

ความรุนแรงโดยใช้ ตลอดชีวติ จ านวน 45 ครอบ รพสต.หนองบัวบาน 1คน นางสาวบุณฑริก ค้าขาย

intervention PLH รพสต.โนนหวายใต้ 1 คน นางสุจิณณา นวลศรี

เข้ารับการอบรมหลักสูตร PLH นายสุรสิทธิ์ รินชมภู

2.จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ของผู้ปกครอง

แบ่งเป็น 15ครอบครัวต่อFa 2 คน

รวมเป็น 3 กลุ่มเป็นระยะ

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (นางฑิตยา ปาละศรี)       (นายนพดล เล้ียงพรหม                              )       ( นายปกรณ์ จารักษ)์

ต าแหน่ง หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด รองประธานคปสอ.หนองววัซอ........................................... ประธานคปสอ.หนองววัซอ

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ........................................................... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ...................................................................         2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........................................................

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................               4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ.....................................................................................

งาน........สุขภาพจิต............................................................................................................................

แหล่งงบประมาณ ( ∕    ) เงนิบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

เวลา 8 สัปดาห์

ค่าตอบแทนนอกเวลาในการ

ด าเนินงานตามกิจกรรม

จ านวน 6 คนๆละ600 บาท

จ านวน 8 คร้ัง เป็นเงิน

28,800 บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (นางฑิตยา ปาละศรี)       (นายนพดล เล้ียงพรหม                              )       ( นายปกรณ์ จารักษ)์

ต าแหน่ง หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด รองประธานคปสอ.หนองววัซอ........................................... ประธานคปสอ.หนองววัซอ

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ........................................................... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)



plan 2

 ภารกิจเชิงยทุธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ2. ยทุธศาสตรด์้านบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)  2. ยทุธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ1. ส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….................................               4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ รอ้ยละของผู้ป่วยมะเรง็ 5 อันดับแรกได้รบัการรกัษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด

5.ยทุธศาสตร ์คปสอ.ข้อ ส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P)        6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ ข้อ….........................................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ. รอ้ยละของผู้ป่วยมะเรง็ 5 อันดับแรกได้รบัการรกัษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด

งาน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (งานมะเรง็ท่อน้ าด)ี

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค.-ธค.)

ไตรมาส 2

(มค.-มีค.)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)
แผนการติดตามงาน 1.เพื่อขับเคล่ือนการด า ผู้ที่เคยตรวจพบเป็น 1.ติดตามกลุ่ม PDF และกลุ่ม วฒิุ

ต าบลจดัการสุขภาพ เนินงานในพื้นที่ต าบล PDF Fatty ผิดปกติอื่นๆ ตรวจประเมิน โอฉนั

พยาธใิบไม้ตับและ จดัการสุขภาพ และผิดปกติอื่นๆ หลังปรับเปล่ียนพฤติกรรม บุญญาพร

มะเร็งท่อน้ าดี ปี 61-63 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

รวม 60 คน 60 คน x30 บาท x2 มื้อ x

2 คร้ัง เป็นเงิน 7,200 บาท 3,600          3,600          

 -ค่าอาหารกลางวนั

60 คน x 80 บาท x  1 คร้ัง

 เป็นเงิน 9,600 บาท 4,800          4,800          

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติแผนฯ

           (นายวฒิุ  ศิริพันธ์)       (นายนพดล เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

ประธาน QEDC (รองประธาน คปสอ.หนองววัซอ) (ประธาน คปสอ.หนองววัซอ)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้รบัผิดชอบ

(6)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)



plan 2

 ภารกิจเชิงยทุธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ2. ยทุธศาสตรด์้านบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)  2. ยทุธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ1. ส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….................................               4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ รอ้ยละของผู้ป่วยมะเรง็ 5 อันดับแรกได้รบัการรกัษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด

5.ยทุธศาสตร ์คปสอ.ข้อ ส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P)        6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ ข้อ….........................................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ. รอ้ยละของผู้ป่วยมะเรง็ 5 อันดับแรกได้รบัการรกัษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด

งาน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (งานมะเรง็ท่อน้ าด)ี

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค.-ธค.)

ไตรมาส 2

(มค.-มีค.)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

2.ส่งเสริมการใช่สมุนไพรขมิ้นชันในการ

ดูแลตนเองเป็นกลุ่มยอ่ย เป็นเงิน 5,000 บาท 5,000          

รวมทั้งสิ้น   21,800 บาท 8,400          8,400          5,000          

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกจิกรรม

 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

           (นายวฒิุ  ศิริพันธ์)       (นายนพดล เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

ประธาน QEDC (รองประธาน คปสอ.หนองววัซอ) (ประธาน คปสอ.หนองววัซอ)

ผู้รบัผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ                     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 2. Service                2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ2. Service

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ26 โครงการเฉลิมพระเกียรติ(งานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าด)ี     4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ74 กลุม่เสีย่งโรคมะเร็งท่อน้ าดีได้รับการคัดกรองอัลตราซาวด์ ร้อยละ 100

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ2. Service                     6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ.หนองวัวซอ  ข้อข้อ26 โครงการเฉลิมพระเกียรติ(งานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ74 กลุม่เสีย่งโรคมะเร็งท่อน้ าดีได้รับการคัดกรองอัลตราซาวด์ ร้อยละ 100

งาน   มะเร็ง

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ......................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการติดตามการด าเนินงาน 1.เพือ่ขับเคล่ือนการด าเนินงานใน ผู้ทีเ่คยตรวจพบเป็น 1.ติดตามกลุ่ม PDF และกลุ่ม นายโอฉัน  เกษโสภา

ต าบลจัดการสุขภาพพยาธใิบไม้ พืน้ทีต่ าบลจัดการสุขภาพ PDF Fatty ผิดปกติอืน่ๆ ตรวจประเมิน น.ส.บุญญาพร ศิริประทุม

ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ปี 2565 2.เพือ่เฝ้าระวงั ติดตามกลุ่มเส่ียง และผิดปกติอืน่ๆ หลังปรับเปล่ียนพฤติกรรม นายประยงค์ ทินค า

ทีผิ่ดปกติทีผ่่านมา ปี 61-63  -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 55 คน 3,300        

รวม 55 คน x30บาทx 2มือ้ เป็นเงิน 3,300 บาท

 -ค่าอาหารกลางวนั 55คนx75บาทx

1มือ้ เป็นเงิน 4,125 บาท 4,125        

 เป็นเงนิ 7,425 บาท 7,425        

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      ( นายวฒิุ ศิริพันธ ์)       (นายนพดล เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

(รองประธาน คปสอ.หนองววัซอ) (ประธาน คปสอ.หนองววัซอ)

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

(5)



งาน..มะเร็งเตา้นม

แหลง่งบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสงัคม (    ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนการตรวจคัดกรองมะเร็ง 1.เพื่อค้นหาผู้มปีจัจยัเส่ียงในการ 1.เจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบงาน 1.จดัประชมุชี้แจงการด าเนนิงาน น.ส.บญุฑริก ค้าขาย

เต้านมด้วยตนเอง และโดยเจา้ เกดิโรคมะเร็งเต้านม ในประชาชน จากโรงพยาบาลหนองวัวซอ  -ตรวจสอบคัดกรองด้วยตนเอง นางสุพศิ  ศิริสวัสด์ิ

หนา้ที่สาธารณสุข อ.หนองวัวซอ อาย ุ30-70 ป ีอ าเภอหนองวัวซอ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ Breast Self Examination: BSE

ปงีบประมาณ 2564 ประจ าปงีบประมาณ 2565 หนองวัวซอ และ รพ.สต. พร้อมบนัทกึผลงานใน HDC ผ่านโปร

2.สนบัสนนุการพฒันาเครือขา่ย ทกุแหง่ จ านวน 15 คน แกรม BSE/JHCIS/Hosxp.

คัดกรองและส่งต่อประชาชน  -การตรวจคัดกรองโดยเจา้หนา้ที่

ไปโรงพยาบาลแมข่า่ย สาธารณสุข Clinical Breast 

Examination : CSE พร้อมบนัทกึผลงาน

ใน HDC ผ่านโปรแกรม BSE/JHCIS/Hosxp

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

          ( นายวุฒิ      ศิริพนัธ์ )         (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

ต าแหนง่ พยาบาลวิชาชพี ต าแหนง่ .สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ. ต าแหนง่.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

5.ยทุธศาสตร์ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัอุดรธานี ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ(Promotion Prevention & Protection Excellence)

7.ตวัชี้วดั ขอ้ที่27. 1. ประชาชนที่มอีาย ุ30-70 ปไีดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมดว้ยตนเองร้อยละ 80   2.ประชาชนที่มอีาย ุ30-70 ปไีดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมโดยเจา้หน้าที่ร้อยละ 80

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.หนองววัซอ ประจ าปงีบประมาณ 2565

oภารกิจเชงิยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี oภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน สสจ.อุดรธานี

1.ยทุธศาสตร์รัฐบาล ขอ้ที่ 1 : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค(PP&P Excellence)

2.ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ที่ 1:  ยทุธศาสตร์ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค(PP&P Excellence)

3.ประเดน็มุ่งเน้น  ขอ้ 1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค

4.ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี : ขอ้ที่ 27. 1. ประชาชนที่มอีาย ุ30-70 ปไีดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมดว้ยตนเองร้อยละ 80   2.ประชาชนที่มอีาย ุ30-70 ปไีดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมโดยเจา้หน้าที่ร้อยละ 80



งาน..มะเร็งเตา้นม

แหลง่งบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสงัคม (    ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนการตรวจคัดกรองมะเร็ง  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 1,800 บาท

เต้านมด้วยตนเอง และโดยเจา้ 15  คน x 30 บาท ประชมุ 2 มื้อ x 

หนา้ที่สาธารณสุข อ.หนองวัวซอ จดัประชมุ 2 คร้ัง

ปงีบประมาณ 2564 (ต่อ)  - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 15 คน 2,100 บาท

x 70 บาท x 1 มื้อ x 2 คร้ัง

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

          ( นายวุฒิ      ศิริพนัธ์ )         (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

ต าแหนง่ พยาบาลวิชาชพี ต าแหนง่ .สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ. ต าแหนง่.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.หนองววัซอ ประจ าปงีบประมาณ 2565

oภารกิจเชงิยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี oภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน สสจ.อุดรธานี

1.ยทุธศาสตร์รัฐบาล ขอ้ที่ 1 : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค(PP&P Excellence)

2.ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ที่ 1:  ยทุธศาสตร์ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค(PP&P Excellence)

3.ประเดน็มุ่งเน้น  ขอ้ 1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค

4.ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี : ขอ้ที่ 27. 1. ประชาชนที่มอีาย ุ30-70 ปไีดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมดว้ยตนเองร้อยละ 80   2.ประชาชนที่มอีาย ุ30-70 ปไีดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมโดยเจา้หน้าที่ร้อยละ 80

5.ยทุธศาสตร์ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัอุดรธานี ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ(Promotion Prevention & Protection Excellence)

7.ตวัชี้วดั ขอ้ที่27. 1. ประชาชนที่มอีาย ุ30-70 ปไีดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมดว้ยตนเองร้อยละ 80   2.ประชาชนที่มอีาย ุ30-70 ปไีดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมโดยเจา้หน้าที่ร้อยละ 80



งาน..มะเร็งเตา้นม

แหลง่งบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสงัคม (    ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนการตรวจคัดกรองมะเร็ง 1.เพื่อค้นหาผู้มปีจัจยัเส่ียงในการ 1.เจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบงาน  - ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน x 600 3,000 บาท น.ส.บญุฑริก ค้าขาย

เต้านมด้วยตนเอง และโดยเจา้ เกดิโรคมะเร็งเต้านม ในประชาชน จากโรงพยาบาลหนองวัวซอ บาท x 5  ชั่วโมง นางสุพศิ  ศิริสวัสด์ิ

หนา้ที่สาธารณสุข อ.หนองวัวซอ อาย ุ30-70 ป ีอ าเภอหนองวัวซอ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ  - ค่าวัสดุส านกังาน 2,460 บาท

ปงีบประมาณ 2564 (ต่อ) ประจ าปงีบประมาณ 2565 หนองวัวซอ และ รพ.สต.

2.สนบัสนนุการพฒันาเครือขา่ย ทกุแหง่ จ านวน 15 คน

คัดกรองและส่งต่อประชาชน

ไปโรงพยาบาลแมข่า่ย

รวมเปน็เงิน 9,460

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

          ( นายวุฒิ      ศิริพนัธ์ )         (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

ต าแหนง่ พยาบาลวิชาชพี ต าแหนง่ .สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ. ต าแหนง่.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

9,460  บาท

4.ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี : ขอ้ที่ 27. 1. ประชาชนที่มอีาย ุ30-70 ปไีดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมดว้ยตนเองร้อยละ 80   2.ประชาชนที่มอีาย ุ30-70 ปไีดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมโดยเจา้หน้าที่ร้อยละ 80

5.ยทุธศาสตร์ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัอุดรธานี ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ(Promotion Prevention & Protection Excellence)

6.ประเดน็มุ่งเน้น  การบรูณาการและขบัเคลื่อนนโยบายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู

7.ตวัชี้วดั ขอ้ที่27. 1. ประชาชนที่มอีาย ุ30-70 ปไีดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมดว้ยตนเองร้อยละ 80   2.ประชาชนที่มอีาย ุ30-70 ปไีดร้ับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมโดยเจา้หน้าที่ร้อยละ 80

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.หนองววัซอ ประจ าปงีบประมาณ 2565

oภารกิจเชงิยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี oภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน สสจ.อุดรธานี

1.ยทุธศาสตร์รัฐบาล ขอ้ที่ 1 : ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค(PP&P Excellence)

2.ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ที่ 1:  ยทุธศาสตร์ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค(PP&P Excellence)

3.ประเดน็มุ่งเน้น  ขอ้ 1 ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค



oภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี oภารกิจประจ า / พื้นฐาน สสจ.อุดรธานี

1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค(PP&P Excellence)

2.ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ข้อที่ 1:  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค(PP&P Excellence)

3.ประเด็นมุ่งเน้น  ข้อ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

4.ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี : ข้อที2่7. 1. ประชาชนที่มีอายุ 30-70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองร้อยละ 80   2.ประชาชนที่มีอายุ 30-70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 80

5.ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(Promotion Prevention & Protection Excellence)

6.ประเด็นมุ่งเน้น  การบรูณาการและขับเคล่ือนนโยบายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

7.ตัวชี้วัด ข้อที2่7. 1. ประชาชนที่มีอายุ 30-70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองร้อยละ 80   2.ประชาชนที่มีอายุ 30-70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 80

แหล่งงบประมาณ             งบด าเนินงาน             งบ สปสช.               งบเบิกแทนกัน              งบอุดหนุน              งบอ่ืน .ๆ.................................

ไตรมาส 1

(ตค.-ธค.)

ไตรมาส 2

(มค.-มีค.)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนการตรวจ ๑.เพื่อค้นหาผู้มีปัจจัยเส่ียงในการ 1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 1.จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงาน

คัดกรองโรคมะเร็ง เกิดโรคมะเร็งเต้านม จากโรงพยาบาลหนองวัวซอ  -การตรวจคัดกรองด้วยตนเองBreast Self

เต้านมด้วยตนเอง ในประชาชนอายุ 30-70ปี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ Examination: BSE พร้อมบันทึกผลงานใน HDC

และโดยเจ้าหน้าที่ อ าเภอหนองวัวซอ ประจ าปี หนองวัวซอและ รพ.สต. ผ่านโปรแกรม BSE/JHCIS/Hosxp.

สาธารณสุข อ าเภอ งบประมาณ 2565 ทุกแห่ง จ านวน 15 คน  -การตรวจคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

หนองวัวซอ ประจ าปี 2.สนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย Clinical Breast  Examination : CSE

งบประมาณ 2565 การคัดกรองและส่งต่อประชาชน พร้อมบันทึกผลงานใน HDC ผ่านโปรแกรม 

ไปโรงพยาบาลแม่ข่าย BSE/JHCIS/Hosxp.

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติแผนฯ

           (นายวุฒิ  ศิริพันธ)์       (นายนพดล เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

ประธาน QEDC (รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ) (ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)
ผู้รับผิดชอบ

(6)



oภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี oภารกิจประจ า / พื้นฐาน สสจ.อุดรธานี

1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค(PP&P Excellence)

2.ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ข้อที่ 1:  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค(PP&P Excellence)

3.ประเด็นมุ่งเน้น  ข้อ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

4.ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี : ข้อที2่7. 1. ประชาชนที่มีอายุ 30-70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองร้อยละ 80   2.ประชาชนที่มีอายุ 30-70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 80

5.ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(Promotion Prevention & Protection Excellence)

6.ประเด็นมุ่งเน้น  การบรูณาการและขับเคล่ือนนโยบายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

7.ตัวชี้วัด ข้อที2่7. 1. ประชาชนที่มีอายุ 30-70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองร้อยละ 80   2.ประชาชนที่มีอายุ 30-70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 80

แหล่งงบประมาณ             งบด าเนินงาน             งบ สปสช.               งบเบิกแทนกัน              งบอุดหนุน              งบอ่ืน .ๆ.................................

ไตรมาส 1

(ตค.-ธค.)

ไตรมาส 2

(มค.-มีค.)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 15 คน x30 

บาท จ านวน 2 มื้อ x จัดประชุม 2 คร่ัง=1,800บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 15 คน x 7 0บาท

 x 1 มื้อ x 2 คร้ัง=2,100 บาท  

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน x 600 บาท

 x 5  ชั่วโมง 3,000 บาท

 - ค่าวัสดุส านักงาน  2,560 บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติแผนฯ

           (นายวุฒิ  ศิริพันธ)์       (นายนพดล เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

ประธาน QEDC (รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ) (ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



งาน..............มะเรง็ปากมดลกู.................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนการตรวจ ๑.เพือ่ค้นหาผู้มปีจัจยัเส่ียงในการ 1เจา้หนา้ทีผู้่รับผิดชอบงาน 1.จดัประชมุเชงิปฏบิติัการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

คัดกรองโรคมะเร็ง เกดิโรคมะเร็งปากมดลูก จากโรงพยาบาลหนองววัซอ HPV DNA test  โดยวธิกีารบรรยาย

ปากมดลูก ในประชาชนอาย ุ30-60ปี ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ2.จดัประชมุสรุปผลการด าเนนิงานทบทวนแผนปฏบิติัราชการ

อ าเภอหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ ประจ าปี หนองววัซอและ รพ.สต. เพือ่พฒันารูปแบบบริการใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์การระบาด

ประจ าปี งบประมาณ 2565 ทกุแหง่ จ านวน 15 คน ของโรคติดเชือ้โคโรนาไวรัส 2019

งบประมาณ 2.สนบัสนนุการพฒันาเครือขา่ย  -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจ านวน 15 คน x30 บาท 1,800

2565 การคัดกรองและส่งต่อประชาชน จ านวน 2 มือ้ x จดัประชมุ 2 คร่ัง

ไปโรงพยาบาลแมข่า่ย  - ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 15 คน x 70บาทx 1 มือ้x 2 คร้ัง 2,100

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร 1 คน x 600 บาท x 5  ชัว่โมง

 - ค่าเอกสารประชมุ 30 ชดุ x 100  บาท 3,000

 - ค่าวสัดุอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการจดัประชมุ 3,000

 เปน็เงิน 12,420 บาท 2,520

 

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

      (นางสาวอรทยั  ชนมาสุข)            ( นายนพดล เล้ียงพรหม )            ( นายปกรณ์  จารักษ)์

ต าแหนง่หวัหนา้กลุ่มงานปฐมภมูแิละองค์รวม     ต าแหนง่ สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

                (รองประธานคปสอ.)                            (ประธานคปสอ.)

7.ตวัชีว้ดั ๑.ประชาชนทีม่อีาย ุ30-60 ปไีดร้บัการตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลกูดว้ย HPV DNA test รอ้ยละ 20

แหลง่งบประมาณ             งบด าเนินงาน             งบ สปสช .               งบเบกิแทนกัน              งบอุดหนุน              งบอ่ืนๆ ..................................

แหลง่งบประมาณ        (    ) งบด าเนินงาน       (    ) งบ สปสช.        (     ) งบเบกิแทนกัน       (     )  งบอุดหนุน       (     )  งบอ่ืนๆ..................................

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุม่

เปา้หมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.)  (5) ผู้รบัผิดชอบ

(6)

ภารกิจเชงิยทุธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี oภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน สสจ.อุดรธานี

1.ยทุธศาสตรร์ฐับาล ขอ้ที ่1 : ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภค(PP&P Excellence)

2.ยทุธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ที ่1:  ยทุธศาสตรด์า้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภค(PP&P Excellence)

3.ประเดน็มุง่เน้น  ขอ้ 1 ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค                                 4.ตวัชีว้ดั สสจ.อุดรธานี : -

5.ยทุธศาสตรส์ านักงานสาธารณสขุจงัหวดัอุดรธานี ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลศิ(Promotion Prevention & Protection Excellence)

6.ประเดน็มุง่เน้น  การบรณูาการและขบัเคลือ่นนโยบายการตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลกู



งาน..............มะเร็งล าไส.้................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนการตรวจคัดกรอง ๑.เพือ่ค้นหาผู้มีปัจจัยเส่ียงในการ 1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญแ่ละ นายประยงค์

โรคมะเร็งล าไส้ใหญแ่ละ เกิดโรคมะเร็งล าไส้ใหญแ่ละไส้ตรง จากโรงพยาบาลหนองวัวซอ ล าไส้ตรงโดยวิธีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทินค า 

ล าไส้ตรงอ าเภอหนอง ในประชาชนอายุ 50-70ปี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 2.จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงานทบทวนแผนปฏิบัติราชการ

วัวซอ ประจ าปี 2565 อ าเภอหนองวัวซอ ประจ าปี หนองวัวซอและ รพ.สต. เพือ่พัฒนารูปแบบบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ

งบประมาณ 2565 ทุกแห่ง จ านวน 15 คน ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนาไวรัส 2019

2.สนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 15 คนx30 บาทจ านวน 

การคัดกรองและส่งต่อประชาชน 2 มือ้ x  จัดประชุม 2 คร้ัง 1,800

ไปโรงพยาบาลแม่ข่าย  - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 15 คน x 70บาท x 1 มือ้x 2 คร้ัง 2,100

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

             (นายวุฒิ  ศิริพันธุ์)            ( นายนพดล เล้ียงพรหม )            ( นายปกรณ์  จารักษ)์

ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

                (รองประธานคปสอ.)                            (ประธานคปสอ.)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.)  (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ 2565

oภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี oภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน สสจ.อุดรธานี

1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อที ่1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค(PP&P Excellence)

2.ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ข้อที ่1:  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค(PP&P Excellence)

3.ประเด็นมุง่เน้น  ข้อ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค                                                 4.ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี : -

5.ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(Promotion Prevention & Protection Excellence)

6.ประเด็นมุง่เน้น  การบรูณาการและขับเคลือ่นนโยบายการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญแ่ละล าไส้ตรง   7.ตัวชีว้ัด ๑.ประชาชนทีม่ีอายุ 50-70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญแ่ละล าไส้ตรงร้อยละ 10 

แหล่งงบประมาณ        (    ) งบด าเนินงาน       (    ) งบ สปสช.        (     ) งบเบิกแทนกัน       (     )  งบอุดหนุน       (     )  งบอ่ืนๆ..................................

แผนงาน/โครงการ

(1)



ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนการตรวจคัดกรอง  - ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน x 600 บาท x 5  ชัว่โมง 3,000

โรคมะเร็งล าไส้ใหญแ่ละ  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม

ล าไส้ตรงอ าเภอหนอง  เป็นเงิน   9,510   บาท

วัวซอ ประจ าปี 2565 3.ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง ประชาชนอายุ 50-70 ปี 2.กิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็ง

(ต่อ) ล าไส้ใหญแ่ละล าไส้ตรงในระยะ อ าเภอหนองวัวซอจ านวน ล าไส้ใหญแ่ละล าไส้ตรงในประชาชน

ลุกลาม 1,400 คน อายุ 50-70 ปี

 -ค่าชุดตรวจ Fit test จ านวน 1,400 ชุด x 16 บาท= 22,400 22,400

 -ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บอุจจาระตรวจ FIT test และ

บันทึกผลตรวจผ่าน HDC 13 คน x 50 บาท X 4 ชัว่โมง=13,000 13,000

 เป็นเงิน 35,400 บาท

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 44,910 บาท

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (นายวุฒิ  ศิริพันธุ์)            ( นายนพดล เล้ียงพรหม )            ( นายปกรณ์  จารักษ)์

ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

                (รองประธานคปสอ.)                            (ประธานคปสอ.)

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.)  (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)

oภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี oภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน สสจ.อุดรธานี

1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อที ่1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค(PP&P Excellence)

2.ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ข้อที ่1:  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค(PP&P Excellence)

5.ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(Promotion Prevention & Protection Excellence)

6.ประเด็นมุง่เน้น  การบรูณาการและขับเคลือ่นนโยบายการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญแ่ละล าไส้ตรง   7.ตัวชีว้ัด ๑.ประชาชนทีม่ีอายุ 50-70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญแ่ละล าไส้ตรงร้อยละ 10 

แหล่งงบประมาณ        (    ) งบด าเนินงาน       (    ) งบ สปสช.        (     ) งบเบิกแทนกัน       (     )  งบอุดหนุน       (     )  งบอ่ืนๆ..................................

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ 2565

3.ประเด็นมุง่เน้น  ข้อ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค                                                 4.ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี : -



plan 2

งาน..บหุรี่

แหลง่งบประมาณ (   ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสงัคม (    ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนด าเนนิการควบคุมการบริโภค 1.เพือ่ควบคุมการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ 1.สถานประกอบการทีม่ี 1.ตรวจติดตามเฝ้าระวงัพร้อมรณรงค์ นายประยงค์ ทนิค า

เคร่ืองด่ิมแอลกอฮอล์ และผลิตภณัฑ์ ยาสูบ และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืม การใชก้ฎหมายตาม พรบ. ควบคุมผลิต-

ยาสูบอ าเภอหนองววัซอ ปงีบประมาณ ตาม พรบ. ความคุบผลิตภณัฑ์ยาสูบ แอลกอฮอล์ และผลิตภณัฑ์ ภณัฑ์ยาสูบป ี2560 และ พรบ.ควบคุม

2565 ป ี2560 และ พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืม ยาสูบในอ าเภอหนองววัซอ เคร่ืองด่ิมแอลกอฮอล์ ป ี2551 

แอลกอฮอล์ ป ี2551 ในชว่งงาน จ านวน 115 แหง่ ในพืน้ทีอ่ าเภอหนองววัซอ

เทศกาลประจ าป ีงานสงกรานต์และ   - ค่าตอบแทนเจา้หนา้ทีใ่นการติดตาม 3,600 บาท

งานปใีหม ่ เฝ้าระวงัรณรงค์การใชก้ฎหมายตาม

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

          ( นายวฒิุ      ศิริพนัธ ์)         (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

ต าแหนง่นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ ต าแหนง่ .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหนง่.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

3.ประเดน็มุง่เน้น  ขอ้ 1 ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.หนองววัซอ ประจ าปงีบประมาณ 2565

 (  ) ภารกิจเชงิยทุธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี     (  ) ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน สสจ.อุดรธานี

1.ยทุธศาสตรร์ฐับาล ขอ้ที ่1 : ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภค (PP&P Excellence)

2.ยทุธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ที ่1:  ยทุธศาสตรด์า้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภค (PP&P Excellence)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รบัผิดชอบ

(6)

4.ตวัชีว้ดั สสจ.อุดรธานี : ขอ้ 29 รอ้ยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานควบคุมการบรโิภคยาสบูและเครือ่ดืม่แอลกอฮอลต์ามแนวทางของกรมควบคุมโรครอ้ยละ 80

5.ยทุธศาสตรส์ านักงานสาธารณสขุจงัหวดัอุดรธานี ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลศิ(Promotion Prevention & Protection Excellence)

6.ตวัชีว้ดั ขอ้ 29 รอ้ยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานควบคุมการบรโิภคยาสบูและเครือ่ดืม่แอลกอฮอลต์ามแนวทางของกรมควบคุมโรครอ้ยละ 80

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุม่

เปา้หมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)



plan 2

งาน..บหุรี่

แหลง่งบประมาณ (   ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสงัคม (    ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนด าเนนิการควบคุมการบริโภค 2.เพือ่ส ารวจการขเึนทะเบยีนของ พรบ. ควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบป ี2560

เคร่ืองด่ิมแอลกอฮอล์ และผลิตภณัฑ์ ประกอบการทีม่กีารจ าหนา่ยผลิต - จ านวน 15  คน x 240 บาท 1 คร้ัง

ยาสูบอ าเภอหนองววัซอ ปงีบประมาณ ภณัฑ์ยาสูบ และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์   - ค่าตอบแทนเจา้หนา้ทีใ่นการติดตาม 3,600 บาท 3,600 บาท

2565 (ต่อ) ในอ าเภอหนองววัซอ เฝ้าระวงัรณรงค์การใชก้ฎหมายตาม

พรบ. ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 2551

จ านวน 15  คน x 240 บาท 2 คร้ัง

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

          ( นายวฒิุ      ศิริพนัธ ์)         (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

     ต าแหนง่นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ ต าแหนง่ .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหนง่.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)วธิดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.หนองววัซอ ประจ าปงีบประมาณ 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุม่

เปา้หมาย

(3)

 (  ) ภารกิจเชงิยทุธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี     (  ) ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน สสจ.อุดรธานี

1.ยทุธศาสตรร์ฐับาล ขอ้ที ่1 : ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภค (PP&P Excellence)

2.ยทุธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ที ่1:  ยทุธศาสตรด์า้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภค (PP&P Excellence)

3.ประเดน็มุง่เน้น  ขอ้ 1 ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค

4.ตวัชีว้ดั สสจ.อุดรธานี : ขอ้ 29 รอ้ยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานควบคุมการบรโิภคยาสบูและเครือ่ดืม่แอลกอฮอลต์ามแนวทางของกรมควบคุมโรครอ้ยละ 80

ผู้รบัผิดชอบ

(6)

5.ยทุธศาสตรส์ านักงานสาธารณสขุจงัหวดัอุดรธานี ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลศิ(Promotion Prevention & Protection Excellence)

6.ตวัชีว้ดั ขอ้ 29 รอ้ยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานควบคุมการบรโิภคยาสบูและเครือ่ดืม่แอลกอฮอลต์ามแนวทางของกรมควบคุมโรครอ้ยละ 80



plan 2

งาน..บหุรี่

แหลง่งบประมาณ (   ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสงัคม (    ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนด าเนนิการควบคุมการบริโภค 1.เพือ่ควบคุมการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ 1.สถานประกอบการทีม่ี  - ค่าแผ่นปา้ยรณรงค์ขนาด 2.5 เมตร x 1,000 บาท 1,000 บาท

เคร่ืองด่ิมแอลกอฮอล์ และผลิตภณัฑ์ ยาสูบ และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืม 2 เมตร จ านวน 4 ปา้ย

ยาสูบอ าเภอหนองววัซอ ปงีบประมาณ ตาม พรบ. ความคุบผลิตภณัฑ์ยาสูบ แอลกอฮอล์ และผลิตภณัฑ์  - ค่าวสัดุอปุกรณ์ในการด าเนนิงาน 1,960 บาท

2565 (ต่อ) ป ี2560 และ พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืม ยาสูบในอ าเภอหนองววัซอ

แอลกอฮอล์ ป ี2551 ในชว่งงาน จ านวน 115 แหง่

เทศกาลประจ าป ีงานสงกรานต์และ

งานปใีหม ่

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

          ( นายวฒิุ      ศิริพนัธ ์)         (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

    ต าแหนง่นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ ต าแหนง่ .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหนง่.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

1.ยทุธศาสตรร์ฐับาล ขอ้ที ่1 : ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภค (PP&P Excellence)

2.ยทุธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ที ่1:  ยทุธศาสตรด์า้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภค (PP&P Excellence)

3.ประเดน็มุง่เน้น  ขอ้ 1 ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค

4.ตวัชีว้ดั สสจ.อุดรธานี : ขอ้ 29 รอ้ยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานควบคุมการบรโิภคยาสบูและเครือ่ดืม่แอลกอฮอลต์ามแนวทางของกรมควบคุมโรครอ้ยละ 80

แผนงาน/โครงการ

(1)

6.ตวัชีว้ดั ขอ้ 29 รอ้ยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานควบคุมการบรโิภคยาสบูและเครือ่ดืม่แอลกอฮอลต์ามแนวทางของกรมควบคุมโรครอ้ยละ 80

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.หนองววัซอ ประจ าปงีบประมาณ 2565

 (  ) ภารกิจเชงิยทุธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี     (  ) ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน สสจ.อุดรธานี

วตัถุประสงค์

(2)

กลุม่

เปา้หมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รบัผิดชอบ

(6)

5.ยทุธศาสตรส์ านักงานสาธารณสขุจงัหวดัอุดรธานี ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลศิ(Promotion Prevention & Protection Excellence)



plan 2

งาน..บหุรี่

แหลง่งบประมาณ (   ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสงัคม (    ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนด าเนนิการควบคุมการบริโภค 2.เพือ่ส ารวจการขเึนทะเบยีนของ

เคร่ืองด่ิมแอลกอฮอล์ และผลิตภณัฑ์ ประกอบการทีม่กีารจ าหนา่ยผลิต -

ยาสูบอ าเภอหนองววัซอ ปงีบประมาณ ภณัฑ์ยาสูบ และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

2565 (ต่อ) ในอ าเภอหนองววัซอ

รวมเปน็เงิน 10,160 บาท  4,600 บาท

รวมเปน็เงนิทัง้สิน้

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

          ( นายวฒิุ      ศิริพนัธ ์)         (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

    ต าแหนง่นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ ต าแหนง่ .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหนง่.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

4.ตวัชีว้ดั สสจ.อุดรธานี : ขอ้ 29 รอ้ยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานควบคุมการบรโิภคยาสบูและเครือ่ดืม่แอลกอฮอลต์ามแนวทางของกรมควบคุมโรครอ้ยละ 80

5.ยทุธศาสตรส์ านักงานสาธารณสขุจงัหวดัอุดรธานี ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลศิ(Promotion Prevention & Protection Excellence)

6.ตวัชีว้ดั ขอ้ 29 รอ้ยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานควบคุมการบรโิภคยาสบูและเครือ่ดืม่แอลกอฮอลต์ามแนวทางของกรมควบคุมโรครอ้ยละ 80

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุม่

เปา้หมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.หนองววัซอ ประจ าปงีบประมาณ 2565

14,760 บาท

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รบัผิดชอบ

(6)

3.ประเดน็มุง่เน้น  ขอ้ 1 ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค

2.ยทุธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ที ่1:  ยทุธศาสตรด์า้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภค (PP&P Excellence)

 (  ) ภารกิจเชงิยทุธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี     (  ) ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน สสจ.อุดรธานี

1.ยทุธศาสตรร์ฐับาล ขอ้ที ่1 : ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภค (PP&P Excellence)



plan 2

 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ2. ยุทธศาสตรด์้านบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)  2. ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ1. ส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P)

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….................................               4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ ความส าเรจ็ของการรกัษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ รอ้ยละ 88, อัตราการครอบคลุมการขึน้ทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรค

5.ยุทธศาสตร ์คปสอ.ข้อ ส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P)        6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ ข้อ….........................................

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ. 

งาน วัณโรค

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค.-ธค.)
ไตรมาส 2

(มค.-มีค.)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการค้นหาดูแล รักษา ผู้ป่วย1. เพือ่ให้เจ้าหน้าทีม่ีความเข้าใจใน ทีมเจ้าหน้าทีทุ่กแผนกใน 1. ประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานวณัโรค น.ส.ธาราทิพย์ พยัคฆพล

วณัโรค อ าเภอหนองววัซอ ระบบและแนวทางค้นหาและดูแล โรงพยาบาลหนองววัซอ/ และทีมสหสาขาวชิาชีพ นายปุรินทร์ จุลโกเทศ

1.1 กิจกรรมประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยวณัโรค สสอ./รพ.สต./PCU จ านวน 2. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 40คนx 30 บาทx 2,400 บาท 2,400 บาท 2,400 บาท 2,400 บาท ผู้รับผิดชอบงานวณัโรค

ทีมสหสาขาวชิาชีพดูแลผู้ป่วย 2. เพือ่ติดตามผลการด าเนินงานและ 40 คน 4 คร้ัง (ไตรมาสละ 2มือ้x 4 คร้ัง เป็นเงิน 9,600 บาท รพ.สต.ทุกแห่ง

วณัโรค ทบทวนเคสผู้ป่วยวณัโรค 1 คร้ัง) 3. ค่าอาหารกลางวนั 40 คนx 80 บาทx 1มือ้ 3,200 บาท 3,200 บาท 3,200 บาท 3,200 บาท

Dead Case Canference x 4 คร้ัง เป็นเงิน 12,800 บาท

Case TB ทีม่ีปัญหาซับซ้อน 4. ค่าวสัดุอุปกรณ์/ป้าย จ านวนเงิน 1,400 บาท 1,400 บาท

 

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (นางรงรอง  หมัน่วชิา)       (นายนพดล  เล้ียงพรหม)       (นายปกรณ์ จารักษ์)

ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

รองประธาน คปสอ.หนองววัซอ ประธาน คปสอ.หนองววัซอ

plan 2

ผู้รบัผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      รายใหม่และกลับไปเป็นซ้ า รอ้ยละ 88

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ2. ยุทธศาสตรด์้านบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)  2. ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ1. ส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P)

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….................................               4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ ความส าเรจ็ของการรกัษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ รอ้ยละ 88, อัตราการครอบคลุมการขึน้ทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรค

5.ยุทธศาสตร ์คปสอ.ข้อ ส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P)        6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ ข้อ….........................................

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ. 

งาน วัณโรค

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค.-ธค.) ไตรมาส 2

(มค.-มีค.)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

1.2 กิจกรรมประชาสัมพันธใ์ห้ 1. เพือ่ให้ผู้ป่วยวณัโรคในกลุ่มเส่ียง 1. รพ.สต./PCU จ านวน 1. ค่าจ้างท าป้ายประชาสัมพันธก์ารเข้าถึงบริการ 6,000 บาท น.ส.ธาราทิพย์ พยัคฆพล

ความรู้เร่ืองวณัโรค และกลุ่มทัว่ไป รู้และเข้าใจเกีย่ว 12 แห่ง รักษาวณัโรค สต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด นายปุรินทร์ จุลโกเทศ

โรควณัโรค 2. โรงพยาบาลหนองววัซอ 30ซม.x40ซม. แผ่นละ 300 บาท จ านวน 20 แผ่น ผู้รับผิดชอบงานวณัโรค

จุดบริการตามตึก เป็นเงิน 6,000 บาท รพ.สต.ทุกแห่ง

2. ค่าจ้างแผ่นพับประชาสัมพันธ ์วณัโรค 6,000 บาท

จ านวนเงิน 6,000 บาท

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (นางรงรอง  หมัน่วชิา)       (นายนพดล  เล้ียงพรหม)       (นายปกรณ์ จารักษ์)

ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

รองประธาน คปสอ.หนองววัซอ ประธาน คปสอ.หนองววัซอ

ผู้รบัผิดชอบ

(6)

      รายใหม่และกลับไปเป็นซ้ า รอ้ยละ 88

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



plan 2

 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ2. ยุทธศาสตรด์้านบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)  2. ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ1. ส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P)

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….................................               4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ ความส าเรจ็ของการรกัษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ รอ้ยละ 88, อัตราการครอบคลุมการขึน้ทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรค

5.ยุทธศาสตร ์คปสอ.ข้อ ส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P)        6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ ข้อ….........................................

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ. 

งาน วัณโรค

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค.-ธค.)

ไตรมาส 2

(มค.-มีค.)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

1.3 กิจกรรมติดตามเยีย่มบ้าน 1. เพือ่ติดตามก ากับการกินยาผู้ป่วย 1. เจ้าหน้าทีส่หสาขาวชิาชีพ1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่สสอ./รพ.สต./รพช. 8,700        8,700        8,700        8,700        น.ส.ธาราทิพย์ พยัคฆพล

ผู้ป่วยวณัโรค วณัโรคได้รับยาอย่างต่อเนือ่งและหายจากจากโรงพยาบาลหนองววัซอ ออกเยีย่มบ้าผู้ป่วยวณัโรค 14 คน x300 บาท x นายปุรินทร์ จุลโกเทศ

วณัโรค /สสอ./รพ.สต. 8 วนั เป็นเงิน 33,600 บาท ค่าตอบแทน พขร. ผู้รับผิดชอบงานวณัโรค

150x 8 คร้ัง เป็นเงิน 1,200 บาท  รพ.สต.ทุกแห่ง

1.4 กิจกรรมค้นหากลุ่มเป้า 1. เพือ่ค้นหาผู้ป่วยวณัโรคในกลุ่มเส่ียงและ1. เจ้าหน้าทีส่หสาขาวชิาชีพรวมเป็นเงิน 34,800 บาท

หมายตาม 7 กลุ่มโรค ในพืน้ กลุ่มทัว่ไป จากโรงพยาบาลหนองววัซอ

ทีอ่ าเภอหนองววัซอ /สสอ./รพ.สต. 1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่สสอ./รพ.สต./รพช. 9,000        9,000        

2. ประชาชนกลุ่มเส่ียงและ ในการออกคัดกรองผู้ป่วย 

กลุ่มทัว่ไปใน รพ.สต./PCU. 12 คนx 5 วนั x300 บาท รวมเป็น 18,000 บาท

12 แห่ง แห่งละ 50 คน

รวม 600 คน

รวมทัง้ส้ิน  88,600  บาท 36,700 23,300    14,300    14,300    

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (นางรงรอง  หมัน่วชิา)       (นายนพดล  เล้ียงพรหม)       (นายปกรณ์ จารักษ์)

ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

รองประธาน คปสอ.หนองววัซอ ประธาน คปสอ.หนองววัซอ

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      รายใหม่และกลับไปเป็นซ้ า รอ้ยละ 88

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รบัผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ                        ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4  บรหิารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence)                       2. ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ 4  บรหิารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence) 

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ 3 พัฒนา IT                                        4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 3.พัฒนา IT

5.ยุทธศาสตร ์คปสอ.............................. ข้อ4 ยุทธศาสตรค์วามเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence)           6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ..........36......... ข้อ…..IT…

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ. 36.รอ้ยละของหน่วยบรกิารทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

งานประกันสุขภาพ

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ ( √ ) งบ สปสช.             (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ..................................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.เพือ่พัฒนาคุณภาพการบันทึกข้อมูล ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูล 1.ประสานงานกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนงาน ม.ค.-65

พัฒนาคุณภาพการเบิกจ่าย เบิกจ่าย Eclaim ของโรงพยาบาล รพ./รพ.สต. ภายใน 2.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเบิกจ่าย Eclaim 14,000

Eclaim การพิสูจน์ตัวตนเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาล คปสอ.หนองววัซอ การพิสูจน์ตัวตนเพือ่ยืนยันเข้ารับบริการและพัฒนาคุณภาพข้อมูล

ยืนยันเข้ารับบริการและพัฒนา 2.เพือ่ชีแ้จงแนวทางการพิสูจน์ตัวตน จ านวน 45 คน QOF คปสอ.หนองววัซอ  

คุณภาพข้อมูล QOF รพ.สต. และ รพ.ให้ รายการค่าใช้จ่าย : ค่าอาหารกลางวนั  3,600 บาท

คปสอ.หนองววัซอ 3.เพือ่พัฒนาคุณภาพข้อมูล QOF ค่าอาหารวา่ง 2,700 บาท

ให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ค่าวทิยากร 4,200 บาท

ค่าป้าย 500 บาท

ค่าอุปกรณ์ 1,000 บาท

ค่าเอกสาร 2,000 บาท

รวมทัง้ส้ิน 14,000 บาท

ลงชือ่.............................................ผู้เสนอแผนฯ    ลงชือ่.........................................ผู้เห็นชอบแผนฯ    ลงชือ่.............................................ผู้อนุมัติแผนฯ

          (นางอังคณา นามบุตร)             (นายนพดล เล้ียงพรหม)            (นายปกรณ์ จารักษ์)

ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่งประธาน คปสอ.หนองววัซอ

  หัวหน้างานประกันสุขภาพ รพ.หนองววัซอ      รองประธาน คปสอ.หนองววัซอ

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รบัผิดชอบ

(7)



plan 2

ภารกิจเชงิยทุธศาสตร์ คปสอ .หนองวัวซอ                        ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ขอ้ 4  บริหารเปน็เลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)                       2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้ 4  บริหารเปน็เลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) 

3.ประเดน็มุง่เน้น สสจ .อุดรธานี ขอ้ 3 พัฒนา IT                                        4. ตวัชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ขอ้ 3.พัฒนา IT

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.............................. ขอ้4 ยทุธศาสตร์ความเปน็เลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)           6. ประเดน็มุง่เน้น คปสอ ..........36......... ขอ้…..IT…

7.ตวัชีว้ัด  คปสอ. 36.ร้อยละของหน่วยบริการทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพขอ้มลู

งานประกันสุขภาพ

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารุง ( √ ) งบ สปสช.             (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ..................................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ 1.เพือ่ชี้แจงแนวทางการขึน้ทะเบยีน ผู้รับผิดชอบระบบขอ้มูล 1.ประสานงานกลุ่มเปา้หมายในการด าเนินงานตามแผนงาน เม.ย.-65

ขึน้ทะเบยีนหน่วยบริการ ปงีบประมาณ 2565 รพ./รพ.สต. ภายใน 2.อบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาคุณภาพการบนัทึกขอ้มูลตาม 10,800

ปงีบประมาณ 2565 2.เพือ่พฒันาการบนัทึกขอ้มูล คปสอ.หนองววัซอ โครงสร้าง 43 แฟม้

คปสอ.หนองววัซอ ขึน้ทะเบยีนหน่วยบริการของ จ านวน 45 คน รายการค่าใช้จา่ย : ค่าอาหารกลางวนั  3,600 บาท  

ผู้รับผิดชอบงานในโรงพยาบาลส่งเสริม ค่าอาหารวา่ง 2,700 บาท

สุขภาพส่วนต าบลและโรงพยาบาล ค่าปา้ย 500 บาท

ใหม้ีประสิทธภิาพและถกูต้องตามเกณฑ์ ค่าอปุกรณ์ 1,500 บาท

ค่าเอกสาร 2,500 บาท

รวมทั้งส้ิน 10,800 บาท

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอแผนฯ    ลงชื่อ.........................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ    ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติแผนฯ

          (นางองัคณา นามบตุร)             (นายนพดล เล้ียงพรหม )            (นายปกรณ์ จารักษ์)

ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่งประธาน คปสอ .หนองววัซอ

  หวัหน้างานประกนัสุขภาพ รพ .หนองววัซอ      รองประธาน คปสอ .หนองววัซอ

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสุข  คปสอ .หนองวัวซอ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วิธดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม .) (5) ผู้รับผิดชอบ

(7)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ           .

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ......................................................... 2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี   Governance   ข้อ 40

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี Financial Management  . 4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………...............................................................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ.....................................................................................

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป

แหล่งงบประมาณ (    ) เงนิบ ารุง (  /  ) งบ สปสช. (    ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสังคม (     ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

1.แผนงานตรวจสอบภายใน เพือ่ตรวจสอบเอกสารการเงิน รพ.สต.  1  แห่ง ออกตรวจสอบภายในปีละ 1คร้ัง / คณะกรรมการ

อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี บัญชี พัสดุ การเบิกจ่ายเงิน สสอ.  1  แห่ง แบ่งเป็นโซน จ านวน 3 โซน ตรวจสอบภายใน

ประจ าปีงบประมาณ และการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ รพช.  1 แห่ง กรรมการตรวจสอบภายใน 21คน ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2565 ให้เป็นปัจจุบันถูกต้องครบถ้วน รวม 3 แห่ง งบประมาณ เป็นเบีย้เล้ียง พ.ศ.2565

 ตามระเบียบ ของราชการ โซน 1 = 17 x 240 = 4,080

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      ( นางจุฬาภรณ์  ชัยรัตน์ )       ( นายนพดล  เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ (บริหาร) ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

          รองประธาน คปสอ.หนองววัซอ            ประธาน คปสอ.หนองววัซอ

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข     คปสอ.หนองวัวซอ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ           .

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ......................................................... 2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี   Governance   ข้อ 40

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี Financial Management  . 4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………...............................................................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ.....................................................................................

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป

แหล่งงบประมาณ (    ) เงนิบ ารุง (  /  ) งบ สปสช. (    ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสังคม (     ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

1.แผนงานตรวจสอบภายใน โซน 2 = 18 x 240 = 4,320 / คณะกรรมการ

อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี โซน 3 = 17 x 240 = 4,080 ตรวจสอบภายใน

ประจ าปีงบประมาณ ค่าวสัดุ จ านวน 1,587 บาท ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2565 (ต่อ) พ.ศ.2565

 รวมทัง้สิ้น 14,067 บาท

1587

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      ( นางจุฬาภรณ์  ชัยรัตน์ )       ( นายนพดล  เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ (บริหาร) ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

          รองประธาน คปสอ.หนองววัซอ            ประธาน คปสอ.หนองววัซอ

plan 2

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข     คปสอ.หนองวัวซอ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ           .

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ......................................................... 2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี   Governance   ข้อ 40

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี Financial Management  . 4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………...............................................................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ.....................................................................................

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป

แหล่งงบประมาณ (    ) เงนิบ ารุง (  /  ) งบ สปสช. (    ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสังคม (     ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

2.โครงการอบรมพัฒนา 1.เพือ่ให้เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ รพ.สต. ละ 2 = 22คน จัดอบรม จ านวน 1 วนั  / คุณเยาวลักษณ์ ศรีกุลคร

ศักยภาพหลักการบัญชี ด้านหลักการบันทึกบัญชีของ สสอ. = 5คน 1. อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คุณสมัชยา พัศดร

และบันทึกบัญชี หน่วยบริการ รพช. = 3คน 33คนx2มื้อx30บาท=1,980.-

อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี 2.เพือ่ให้หน่วยบริการสามารถ วทิยากร = 1คน 2. อาหารกลางวนั 

ประจ าปีงบประมาณ น าข้อมูลด้านบัญชีไปใช้ ผู้เข้าร่วม = 2คน 33คนx1มื้อx80บาท=2,640.-

พ.ศ.2565 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวม 33 คน

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      ( นางจุฬาภรณ์  ชัยรัตน์ )       ( นายนพดล  เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ (บริหาร) ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

          รองประธาน คปสอ.หนองววัซอ            ประธาน คปสอ.หนองววัซอ

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข     คปสอ.หนองวัวซอ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ           .

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ......................................................... 2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี   Governance   ข้อ 40

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี Financial Management  . 4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………...............................................................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ.....................................................................................

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป

แหล่งงบประมาณ (    ) เงนิบ ารุง (  /  ) งบ สปสช. (    ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสังคม (     ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

2.โครงการอบรมพัฒนา 3. ค่าวทิยากร คุณเยาวลักษณ์ ศรีกุลคร

ศักยภาพหลักการบัญชี 1คนx6ชั่วโมงx600บาท=3,600 คุณสมัชยา พัศดร

และบันทึกบัญชี 4. ค่าวสัดุ 

อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี 30เล่มx93บาท= 2,790

ประจ าปีงบประมาณ 5. ค่าป้ายจัดอบรมฯ   

พ.ศ.2565 (ต่อ) 1ชิ้นงานx500บาท=500.-

รวมทัง้สิ้น 11,510 บาท

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      ( นางจุฬาภรณ์  ชัยรัตน์ )       ( นายนพดล  เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ (บริหาร) ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

          รองประธาน คปสอ.หนองววัซอ            ประธาน คปสอ.หนองววัซอ

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข     คปสอ.หนองวัวซอ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ           .

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ......................................................... 2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี   Governance   ข้อ 40

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี Financial Management  . 4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………...............................................................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ.....................................................................................

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป

แหล่งงบประมาณ (    ) เงนิบ ารุง (  /  ) งบ สปสช. (    ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสังคม (     ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

3.โครงการพัฒนาหลักการ เพือ่ให้ผู้ปฏิบัติงานเจ้าของ รพ.สต. ละ 3 = 33คน 1.จัดอบรม  / คุณเยาวลักษณ์ ศรีกุลคร

เบิกจ่ายเงินตามโครงการ โครงการสามารถส่งหลักฐาน สสอ. = 6คน 2.เบิกจ่ายเงิน รายละเอียดังนี้ คุณสมัชยา พัศดร

อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี เบิกจ่ายเงินได้ถูกต้องตาม รพช. = 11คน 1. อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

ประจ าปีงบประมาณ ระเบียบ ของทางราชการ วทิยากร = 2 คน 54คนx2มื้อx30บาท=3,240.-

พ.ศ.2565  ผู้เข้าร่วม = 2 คน 2. อาหารกลางวนั 

 รวม 54 คน 54คนx1มื้อx80บาท=4,320.-

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      ( นางจุฬาภรณ์  ชัยรัตน์ )       ( นายนพดล  เล้ียงพรหม )       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ (บริหาร) ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

(รองประธาน คปสอ.) (ประธาน คปสอ.)

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข     คปสอ.หนองวัวซอ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ           .

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ......................................................... 2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี   Governance   ข้อ 40

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี Financial Management  . 4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………...............................................................

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ.....................................................................................

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป

แหล่งงบประมาณ (    ) เงนิบ ารุง (  /  ) งบ สปสช. (    ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสังคม (     ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

3.โครงการพัฒนาหลักการ 3. ค่าวทิยากร (อภิปราย) คุณเยาวลักษณ์ ศรีกุลคร

เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 2คนx6ชั่วโมงx600บาท=7,200 คุณสมัชยา พัศดร

อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี 4. ค่าวสัดุ 

ประจ าปีงบประมาณ 50เล่มx50บาท=2,500.-

พ.ศ.2565 (ต่อ) 5. ค่าป้ายจัดอบรมฯ

1ชิ้นงานx 500บาท=500.-  

รวมทัง้สิ้น 17,760 บาท

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      ( นางจุฬาภรณ์  ชัยรัตน์ )       ( นายนพดล  เล้ียงพรหม )       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ (บริหาร) ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

(รองประธาน คปสอ.) (ประธาน คปสอ.)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข     คปสอ.หนองวัวซอ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ (4) ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governnce Exellence)     2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ(4)๐rganization

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ(17)๐rganization            4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ ….HA….

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.....................................................................................

งาน…กลุม่งานเทคนิคการแพทย์

แหล่งงบประมาณ (   /  ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

การพัฒนาระบบคุณภาพ 1.เพือ่ทบทวนแนวทางการเก็บ จนท.รพ.สต.ทั้ง 11 PCU 1.การจัดประชุมชีแ้จงแนวทาง 3,120 บาท รัตนาภรณ์ ใสหมี

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการน าส่งส่ิงส่งตรวจทาง PCU 1 แห่งๆละ 1 คน การเก็บและการน า ม.ีค.-65 นักเทคนิคการแพทย์

ในระดับรพ.สต.ปีงบประมาณ ห้องปฏิบัติการให้กับบุคคลากร และเจ้าหน้าที่รพ. 25 คน ส่งส่ิงส่งตรวจและการส่ังตรวจทาง ช านาญการ

2565 คปสอ.หนองวัวซอ ที่เกีย่วข้อง จนท.ห้องแล็บ 2 คน ห้องปฏิบัติการประจ าปี  2565

รวม 39 คน 1.ค่าอาหารว่าง 39 คนx30บาท

รวม  1,170 บาท
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์39ชุด x 50 บาท

รวม  1,950 บาท

รวมเป็นเงิน 3,120 บาท

ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ        ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ หนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ
(1) วัตถุประสงค์
(2) กลุม่
เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)
ผู้รับผิดชอบ
(6)

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่...........................................ผู้เสนอแผนฯ     ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่.................................ผู้อนุมัติแผนฯ

(นางสาวรัตนาภรณ์ ใสหมี)       ( นายนพดล  เล้ียงพรหม ) (นายปกรณ์ จารักษ์)

หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์        



ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ (4) ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governnce Exellence)     2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ(4)๐rganization

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ(17)๐rganization            4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ ….HA….

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.....................................................................................

งาน…กลุม่งานเทคนิคการแพทย์

แหล่งงบประมาณ (  / ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

การพัฒนาระบบคุณภาพ 2.เพือ่พัฒนาระบบคุณภาพห้อง รพ.สต.11แห่ง 11 คน  2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รัตนาภรณ์ ใสหมี

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปฏิบัติการทางการแพทย์  PCU 1 แห่ง 1 คน การประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ม.ีค.-65 ก.ค.-65 นักเทคนิคการแพทย์

ในระดับรพ.สต.ปีงบประมาณ ในระดับรพ.สต.ตามมาตรฐาน และหน่วยงานในรพ. 5 คน ทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 2คร้ัง/ปี 600 600 ช านาญการ

2565 คปสอ.หนองวัวซอ กระทรวงสาธารณสุข จนท.ห้องแล็บ 3 คน 1.ค่าอาหารว่าง 20 คนx 30 บาท 

รวม 20 คน x 2 คร้ัง 

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ        ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ
(1) วัตถุประสงค์
(2) กลุม่
เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)
ผู้รับผิดชอบ
(6)

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ     ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่.................................ผู้อนุมัติแผนฯ

(นางสาวรัตนาภรณ์ ใสหมี)       ( นายนพดล  เล้ียงพรหม ) (นายปกรณ์ จารักษ์)



ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ (4) ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governnce Exellence)     2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ(4)๐rganization

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ(17)๐rganization            4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ ….HA….

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.....................................................................................

งาน…กลุม่งานเทคนิคการแพทย์

แหล่งงบประมาณ (  / ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

การพัฒนาระบบคุณภาพ 3.เพือ่ติดตามผลการด าเนินงาน รพ.สต. 11 แห่ง และ PCU ออกนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน ก.พ.-65 พ.ค.-65 รัตนาภรณ์ ใสหมี

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านงานบริการเทคนิคการแพทย์ 1 แห่ง ด้านงานบริการเทคนิคการแพทย์ งบประมาณไม่มี งบประมาณไม่มี นักเทคนิคการแพทย์

ในระดับรพ.สต.ปีงบประมาณ และเพือ่ติดตามผลการพัฒนา ตามมาตรฐานงานทางห้องปฏิบัติการ ช านาญการ

2565 คปสอ.หนองวัวซอ ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ในรพ.สต.และ PCU ตามมาตรฐาน

ในระดับรพ.สต. กระทรวงสาธารณสุข

ออกนิเทศร่วมกับทีมคปสอ. 2 คร้ัง/ปี

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 4,320 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(6)

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ หนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ
(1) วัตถุประสงค์
(2) กลุม่
เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ     ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่.................................ผู้อนุมัติแผนฯ

(นางสาวรัตนาภรณ์ ใสหมี)       ( นายนพดล  เล้ียงพรหม ) (นายปกรณ์ จารักษ์)

ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ        ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ...................................................................         2. ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ........................................................

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................               4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................

5.ยุทธศาสตร ์คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ.....................................................................................

งาน  คุ้มครองผู้บรโิภค

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการส่งเสริมการใช้ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ผู้เข้ารับการอบรม 1.จัดการอบรมฟื้นฟคูวามรู้ จัดการอบรม นางวรรณลดา

ยาอย่างสมเหตุสมผล ในชุมชน 1.เจ้าหน้าที่ในรพ.สต. ใหแ้ก่เจ้าหน้าที่รพ.สต.และ งบประมาณ ศรีษา

(RDU)ในโรงพยาบาล 2.1เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่อสม. 4 แหง่ แหง่ละ 2คน แกนน า อสม.เกี่ยวกับความรู้ 31600 บาท

และโรงพยาบาลส่งเสริม และประชาชนมีความรู้ รวม8คน ในการใช้ยา การแพย้า และ

สุขภาพต าบล(รพ.สต. ในการใช้ยาอย่างสมเหตุ 2.อสม.จากรพ.สต. การใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง

ป2ี565 สมผลและปอ้งกันการ ละ 35 คน *4แหง่ สมเหตุผล มีค่าใช้จ่ายดังนี้

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (นางสาวจันทร์ธดิา ตรัยศิลานันท ์)       (นายนพดล เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ ์)

ต าแหน่ง หวัหน้างานเภสัชกรรม ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

(รองประธาน คปสอ.หนองววัซอ) (ประธาน คปสอ.หนองววัซอ)

ผู้รบัผิดชอบ

(6)

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ........................................................... ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ...................................................................         2. ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ........................................................

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................               4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................

5.ยุทธศาสตร ์คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ.....................................................................................

งาน  คุ้มครองผู้บรโิภค
แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

2.2เพื่อปอ้งกันการใช้ยา 3.คณะผู้ด าเนินงาน 80บาท x158คน =12640

อย่างไม่สมเหตุสมผลและ 10 คน บาท

ปอ้งกันการด้ือยาต้าน รวม 158 คน 2.อาหารวา่ง 2 มื้อ 60 บาท

จุลชีพในชุมชน x158 คน = 9480 บาท

รวม 31600 บาท

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (นางสาวจันทร์ธดิา ตรัยศิลานันท ์)       (นายนพดล เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ ์)

ต าแหน่ง หวัหน้างานเภสัชกรรม ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

(รองประธาน คปสอ.หนองววัซอ) (ประธาน คปสอ.หนองววัซอ)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รบัผิดชอบ

(6)

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ........................................................... ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)



ภารกิจเชงิยทุธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ     / ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.............-.........................

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ  ..............         2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้...............-.............................

3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี                                                   

4.ตวัชี้วัด สสจ.อุดรธานี 


5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.............................. ขอ้.......................................................           6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ............................ ขอ้….........................................

แหลง่งบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (  / ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสงัคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

 1.เพื่อส่ือสารแนวทาง อสม.อ าเภอหนองวัวซอ 1,255 คน 1.ประชุมคณะกรรมการชมรมอสม. วุฒิ  ศิริพนัธุ์

ดีวิถีไทยร่วมใจพฒันา อสม. การด าเนนิงานสุขภาพดี 2. จัดท าค าส่ังคณะท างาน

อ าเภอหนองวัวซอ วิถีไทยร่วมใจพฒันา อสม. 3. ด าเนนิงานตามแผนงานที่ก าหนด

จังหวัดอดุรธาน ีป ี2564 อ าเภอหนองวัวซอ  ป2ี565 4. จัดกจิกรรมรณรงค์สุขภาพดีวิถีไทย

2.เพื่อส่ือสารและพฒันา ค่าพาหนะอสม.ที่มาร่วม

ศักยภาพอสม. กจิกรรม 80บาทx 1,255 คน

 =100,400 บาท 100,400

5.ประกวด อสม.ดีเด่น ป ี2565 7,600

6. ติดตามประเมนิผล

7. สรุปผลการด าเนนิงาน

 รวมทั้งส้ิน 108,000 บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

      ( นายวุฒิ  ศิริพนัธุ ์)       (นายนพดล  เล้ียงพรหม)       (นายปกรณ์  จารักษ)์

ต าแหนง่ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ต าแหนง่ สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ (ประธาน คปสอ.)

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ .หนองวัวซอ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

ภารกิจเชงิยทุธศาสตร์ คปสอ...หนองวัวซอ........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้…4 Governance excellence...........  2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้...4 Governance excellence.......................................................

3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้ 14 การพัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมดา้นสขุภาพ…  4. ตวัชี้วัด สสจ.อุดรธานี ขอ้…จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยสีขุภาพที่คิดค้นใหมห่รือที่พัฒนาตอ่

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ..หนองวัวซอ..... ขอ้.4.. Governance excellence....           6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ....หนองวัวซอ........................ ขอ้….........................................

7.ตวัชี้วัด  คปสอ..จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยสีขุภาพที่คิดค้นใหมห่รือที่พัฒนาตอ่ยอด……............................................................................................................................................

งาน..........การพัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมดา้นสขุภาพ..........................................................................................................................

แหลง่งบประมาณ (   ) เงินบ ารุง ( / ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสงัคม (   ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการพฒันางานวิจัย เพื่อพฒันางานวิจัยและ จนท รพและ รพสต จัดอบรม จนท ที่รับผิดชอบงาน น.ส.มลัลิกา ลุนจักร์

และนวัตกรรมด้านสุขภาพ นวัตกรรมด้านสุขภาพ จ านวน 30 คน ค่าอาหารกลางวัน 30 คนx 80 บาท

X2วันX 1 คร้ัง= 4,800 บาท

ค่าอาหารว่าง 30 คนx30 บาทX2มื้อx

 2วันX 1 คร้ัง=3,600 บาท

ค่าพาหนะ 7,200 บาท

ค่าที่พกั 1200 บาทx 2 วัน = 2,400 บาท

ค่าวิทยากร 600 x 2 ชม  = 1,200 บาท

ค่าวิทยากร 1200x 14 ชม  = 16,800 บาท

รวมทั้งส้ิน 36,000 บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

       (นางสาวมลัลิกา ลุนจักร์)       ( นายนพดล เล้ียงพรม)         ( นายปกรณ์  จารักษ ์)

ต าแหนง่ พยาบาลชีพช านาญการพเิศษ ต าแหนง่ สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

   ต าแหนง่ หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล      (รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)        (ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ)

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ .......หนองวัวซอ.................................................... ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ................             ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ...หนองวัวซอ......................

1.ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.1.ยุทธศาสตรศ์าสตรด์้านส่งเสรมิสุขภาพปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บรโิภค (pp&p Excellence)  

ข้อ 2 ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ 1 . ยุทธศาสตรด์้านส่งเสรมิสุขภาพปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลิศ (pp&p Excellence )  3. ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ - ไม่มี -

4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ - ไม่มี -  5. ยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ  ข้อ 1 ยุทธศาสตรด์้านส่งเสรมิสุขภาพปอ้งกันโรคและค้มครองผู้บรโิภค (pp&p Excellence)

6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ 1. ยุทธศาสตรด์้านส่งเสรมิสุขภาพปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลิศ 7. ตัวชี้วัด คปสอ.หนองวัวซอ งานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แหล่งงบประมาณ   เงนิบ ารงุ        งบ สปสช. (PP cup)            งบอุดหนุน       งบประกันสังคม      งบ........................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

กิจกรรมส ารวจสถาน ส่งเสริมกิจกรรมปอ้งกันและแก้ไข สถานบริการในเขต 1. ออกส ารวจ POP MAP 1920 นางรงรอง  หมั่นวชิา

บริการ ปญัหาเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ อ าเภอหนองววัซอ ทกุต าบล 2. ใหค้ าปรึกษาเจ้าของสถานบริการ นายปริุนทร์  จุลโกเศศ

3. สรุปผลงาน  

 4.ส่งงาน สสจ.อุดรธานี

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ            ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ  ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ 

         ( นางรงรอง  หมั่นวชิา )                    (นายนพดล  เล้ียงพรม)               (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ            ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ 

หวัหน้างานวณัโรคและเอดส์            รองประธาน คปสอ .หนองววัซอ  ประธาน คปสอ.หนองววัซอ 

ผู้รบัผิดชอบ

(6)

แผนปฏบิตัิราชการด้านสุขภาพ คปสอ.....หนองวัวซอ............... ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ................             ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ...หนองวัวซอ......................

1.ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.1.ยุทธศาสตรศ์าสตรด์้านส่งเสรมิสุขภาพปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บรโิภค (pp&p Excellence)  

ข้อ 2 ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ 1 . ยุทธศาสตรด์้านส่งเสรมิสุขภาพปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลิศ (pp&p Excellence )  3. ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ - ไม่มี -

4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ - ไม่มี -  5. ยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ  ข้อ 1 ยุทธศาสตรด์้านส่งเสรมิสุขภาพปอ้งกันโรคและค้มครองผู้บรโิภค (pp&p Excellence)

6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ 1. ยุทธศาสตรด์้านส่งเสรมิสุขภาพปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลิศ  7. ตัวชี้วัด คปสอ.หนองวัวซอ งานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แหล่งงบประมาณ   เงนิบ ารงุ        งบ สปสช.              งบอุดหนุน       งบประกันสังคม      งบ........................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

กิจกรรมเฝ้าระวงัอัตรา 1.เพื่อทราบอัตราชุกการติดเชื้อ  - กลุ่มหญิงต้ังครรภ ์ 1.เจาะเลือดหญิงต้ังครรภ์ มิ.ย.-ส.ค.65 นางรงรอง  หมั่นวชิา

ชุดการติดเชื้อ HIV เอชไอว ีของหญิงที่มาฝากครรภร์ายใหม่ รายใหม่ทกุรายที่มาฝากครรภ์ นายปริุนทร์  จุลโกเศศ

จังหวดัอุดรธานี หญิงบริการทางเพศ PCU หนองววัซอ

2.เพื่อทราบแนวโน้มการแพร่ระบาดของ รพสต.ทกุแหง่

โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  MCH

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ            ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ  ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ 

         ( นางรงรอง  หมั่นวชิา )                    (นายนพดล  เล้ียงพรม)               (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ            ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ 

หวัหน้างานวณัโรคและเอดส์            รองประธาน คปสอ .หนองววัซอ  ประธาน คปสอ.หนองววัซอ 

ผู้รบัผิดชอบ

(6)

แผนปฏบิตัิราชการด้านสุขภาพ คปสอ.....หนองวัวซอ............... ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



ภารกิจเชิงยทุธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ  อุดรธานี      ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ  อุดรธานี

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 3.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ         2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance  Excellence)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ            4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 64 ร้อยละของรพสต.ผ่านเกณฑ์รพสต.ติดดาว

5.ยทุธศาสตร์ คปสอหนองวัวซอ  ข้อ  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance  Excellence)        6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.หนองวัวซอ  ข้อ องค์กรคุณภาพ(รพสต. ติดดาว)

7.ตัวชี้วัด  คปสอ.ร้อยละรพสต.ผ่านเกณฑ์รพสต.ติดดาว(ด้าน IC)

งาน.ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล

งาน.พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ ารุง ( / ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (   ) งบ กลางคปสอ.

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

-แผนงานป้องกันและ 1.เพื่อให้เกดิคุณภาพและมาตรฐาน รพสต. 11 แห่ง 1.ประชุมวิชาการเครือขา่ยด้านIC            36,000 คกก. ป้องกนัและ

ควบคุมการติดเชื้อในฯ ด้านงานป้องกนัและควบคุมการ รพช. 1 แห่ง 2.พัฒนาระบบงานด้าน IC ควบคุมการติดเชื้อ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดเชื้อในสถานพยาบาลทั้งรพ. รพสต.ติดดาว 2.1 เกณฑ์ IC รพสต.ติดดาว ในระดับอ าเภอ

เร่ือง พัฒนาและจดัการความรู้ และรพสต. 11 แห่ง รวม 260 คน 2.1 เกณฑ์ IC มาตรฐาน  HA

การป้องกนัและควบคุมฯ 3. กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

4. ประเมิน ติดตาม

จ านวน 36000 บาท            36,000 0                36,000

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (นางอังคณา  นามบุตร )       ( นายนพดล  เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง หัวหน้างานป้องกนัและควบคุมการติดเชื้อในรพ. ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

          รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ            ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธดี าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ            ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4  บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล                       2. ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ 4  บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล 

งานยุทธศาตรฯ์ คปสอ.หนองวัวซอ

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ        (   ) งบ สปสช.          (   ) งบอุดหนุน           (   ) งบประกันสังคม        (   ) งบประกันสังคม        (   ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการประชุมเชิง 1.เพื่อทบทวนผนปฏบิติั 1.เจ้าหน้าที่ รพ. ประชุมเชิงปฏบิติัการจัดท าแผนปฏบิติัราชการด้าน 38,500 กรุง

ปฏบิติัการจัดท าแผน ราชการด้านสาธารณสุขของ หนองววัซอ 30 คน สาธารณสุข คปสอ.หนองววัซอ ป ี2565  วฒิุ

ปฏบิติัราชการด้าน อ าเภอหนองววัซอ 2.เจ้าหน้าที่ สสอ./ 1.ค่าอาหารกลางวนั 60คนx120บาทx2วนั=14,400บาท

สาธารณสุข คปสอ. 2.เพื่อจัดท าแผนปฏบิติัราชการ รพ.สต. 30 คน 2.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 60คนx30บาทx2มื้อx2วนั

หนองววัซอ ป ี2565 ด้านสาธารณสุขของ เปน็เงิน 7,200บาท

คปสอ.หนองววัซอ ปี2565 3.ค่าสมณาคุณวทิยากร 1 คนx6ชั่วโมงx600บาท 

3.เพื่อส่ือสารทศิทางยุทธศาสตร์ เปน็เงิน 3,600 บาท

ขององค์กร 4.ค่าเอกสารประกอบการประชุม เปน็เงิน 1,800บาท

ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอแผนฯ      ลงชื่อ.........................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ       ลงชื่อ.........................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ    ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (นายกรุง   เย็นวฒันา)                                (นายนพดล   เล้ียงพรหม)                                 (นายปกรณ์  จารักษ์)               (นายปรเมษฐ์   กิ่งโก)้

ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฏบิติัการ            ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัอุดรธานี

หวัหน้างานยุทธศาสตร์ฯ รพ.หนองววัซอ            รองประธาน คปสอ .หนองววัซอ                           ประธาน คปสอ .หนองววัซอ

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รบัผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ            ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4  บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล                       2. ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ 4  บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล 

งานยุทธศาตรฯ์ คปสอ.หนองวัวซอ

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ        (   ) งบ สปสช.          (   ) งบอุดหนุน           (   ) งบประกันสังคม        (   ) งบประกันสังคม        (   ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการประชุมเชิง 1.เพื่อทบทวนผนปฏบิติั 1.เจ้าหน้าที่ รพ. 5.ค่าวสัดุอุปกรณ์ 3,000 บาท 38,500 กรุง

ปฏบิติัการจัดท าแผน ราชการด้านสาธารณสุขของ หนองววัซอ 30 คน 6.ค่าปา้ยไวนีล 500 บาท วฒิุ

ปฏบิติัราชการด้าน อ าเภอหนองววัซอ 2.เจ้าหน้าที่ สสอ./ 7.ค่าจัดท ารูปเล่มแผนปฏบิติัราชการด้านสาธารณสุข

สาธารณสุข คปสอ. 2.เพื่อจัดท าแผนปฏบิติัราชการ รพ.สต. 30 คน คปสอ.หนองววัซอ ป ี2565 จ านวน 40 เล่มๆละ 200 บาท

หนองววัซอ ป ี2565 ด้านสาธารณสุขของ เปน็เงิน 8,000 บาท

คปสอ.หนองววัซอ ปี2565 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 38,500 บาท

3.เพื่อส่ือสารทศิทางยุทธศาสตร์

ขององค์กร

ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอแผนฯ      ลงชื่อ.........................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ       ลงชื่อ.........................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ    ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      (นายกรุง   เย็นวฒันา)                                (นายนพดล   เล้ียงพรหม)                                 (นายปกรณ์  จารักษ์)               (นายปรเมษฐ์   กิ่งโก)้

ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฏบิติัการ            ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัอุดรธานี

หวัหน้างานยุทธศาสตร์ฯ รพ.หนองววัซอ            รองประธาน คปสอ .หนองววัซอ                           ประธาน คปสอ .หนองววัซอ

ผู้รบัผิดชอบ

(6)

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ            ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4  บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล                       2. ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ 4  บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล 

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................               4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................

5.ยุทธศาสตร ์คปสอ.............................. ข้อ..................................          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ............................ ข้อ…................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ....ไม่ม.ี..................................................................

งานยุทธศาตร ์คปสอ.หนองวัวซอ

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ        (   ) งบ สปสช.          (   ) งบอุดหนุน           (   ) งบประกันสังคม        (   ) งบประกันสังคม        (   ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนการนิเทศงาน 1.เพื่อนิเทศติดตามผล 1.เจ้าหน้าที่ออก 1.ค่าอาหารกลางวนั 30 คนx80บาทx 3วนัX2คร้ัง 27,000 27000 กรุง

สาธารณสุข การด าเนินงานด้าน นิเทศงาน 30 คน เปน็เงิน 14,400 บาท จุฬาภรณ์

คปสอ.หนองววัซอ สาธารณสุขของ คปสอ. 2.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 30 คนx30บาทx2มื้อ

ป ี2565 หนองววัซอ  x3วนั x2คร้ัง เปน็เงิน 10,800 บาท

2.เพื่อเยี่ยมเสริมพลัง 3.ค่าเบี้ยเล้ียงออกนิเทศงาน 30 คนๆละ 160 บาท

การปฏบิติังานด้าน x2 คร้ัง เปน็เงิน 28,800บาท

สาธารณสุข 2 คร้ัง/ปี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 54,000 บาท

ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอแผนฯ      ลงชื่อ.........................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ       ลงชื่อ.........................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ    ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติแผนฯ

  (นายกรุง   เย็นวฒันา)                          (นายนพดล   เล้ียงพรหม)                             (นายปกรณ์  จารักษ์)            (นายปรเมษฐ์   กิ่งโก)้

ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฏบิติัการ        ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัอุดรธานี

หวัหน้างานยุทธศาสตร์ฯ รพ.หนองววัซอ       รองประธาน คปสอ .หนองววัซอ                       ประธาน คปสอ .หนองววัซอ

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.)  (5) ผู้รบัผิดชอบ

(6)

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ            ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4  บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล                       2. ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ 4  บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล 

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................               4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................

5.ยุทธศาสตร ์คปสอ.............................. ข้อ.................           6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ............................ ข้อ…................     7.ตัวชี้วัด  คปสอ....ไม่ม.ี..........

งานยุทธศาตร ์คปสอ.หนองวัวซอ

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ        (   ) งบ สปสช.          (   ) งบอุดหนุน           (   ) งบประกันสังคม        (   ) งบประกันสังคม        (   ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

ประชุมเตรียมความ 1.เพื่อรับประเมินผล 1.เจ้าหน้าที่ สสอ./ 1.ประชุม คปสอ. เดือนละ 1 คร้ัง กรุง

พร้อมรับการประเมิน การปฏบิติังานด้าน /รพ./รพ.สต./สสจ.  -ค่าอาหารวา่ง 39คนx 30 บาท x 10 เดือน 2,340 3510 3510 2340 วฒิุ

ผลการปฏบิติังาน สาธารณสุขจาก สสจ. นิเทศงาน จาก 11,700 บาท

ด้านสาธารณสุข อุดรธานี ป ี2564 สสจ.อุดรธานี 2.ประชุมติดตามตัวชี้วดั 15 คร้ัง 2400 6000 6000 3600

คปสอ.หนองววัซอ 2 คร้ัง/ ปี ค่าอาหารวา่ง 40คนx30 บาทx15คร้ัง 18,000 บาท

ป ี2565 3. ค่าวสัดุอุปกรณ์  6,000 บาท 6000

ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอแผนฯ      ลงชื่อ.........................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ       ลงชื่อ.........................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ    ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติแผนฯ

  (นายกรุง   เย็นวฒันา)                          (นายนพดล   เล้ียงพรหม)                             (นายปกรณ์  จารักษ์)            (นายปรเมษฐ์   กิ่งโก)้

ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฏบิติัการ        ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัอุดรธานี

หวัหน้างานยุทธศาสตร์ฯ รพ.หนองววัซอ       รองประธาน คปสอ .หนองววัซอ                       ประธาน คปสอ .หนองววัซอ

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รบัผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ            ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4  บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล                       2. ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ 4  บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล 

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................               4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……….........................................................

5.ยุทธศาสตร ์คปสอ.............................. ข้อ.......................................................           6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ............................ ข้อ….........................................

7.ตัวชี้วัด  คปสอ....ไม่ม.ี..................................................................

งานยุทธศาตร ์คปสอ.หนองวัวซอ

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ        (   ) งบ สปสช.          (   ) งบอุดหนุน           (   ) งบประกันสังคม        (   ) งบประกันสังคม        (   ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

ประชุมเตรียมความ 1.เพื่อรับประเมินผล 1.เจ้าหน้าที่ สสอ./ 4. รับนิเทศ คปสอ.จากสสจ.อุดรธานี กรุง

พร้อมรับการประเมิน การปฏบิติังานด้าน /รพ./รพ.สต./สสจ.  -ค่าอาหาร 100 คนx120บาทx2คร้ัง= 24000 บาท 12000 12000 วฒิุ

ผลการปฏบิติังาน สาธารณสุขจาก สสจ. นิเทศงาน จาก  -ค่าอาหารวา่ง 100 คนx60บาทx2คร้ัง= 12,000 บาท 6000 6000

ด้านสาธารณสุข อุดรธานี ป ี2564 สสจ.อุดรธานี  -ค่าปา้ยไวนีล  500 500

คปสอ.หนองววัซอ 2 คร้ัง/ ปี  -ค่าวสัดุ จัดท ารูปเล่มเอกสาร  10,000 บาท 5000 5000

ป ี2564 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  82,200 บาท

ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอแผนฯ      ลงชื่อ.........................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ       ลงชื่อ.........................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ    ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติแผนฯ

  (นายกรุง   เย็นวฒันา)                          (นายนพดล   เล้ียงพรหม)                             (นายปกรณ์  จารักษ์)            (นายปรเมษฐ์   กิ่งโก)้

ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฏบิติัการ        ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัอุดรธานี

หวัหน้างานยุทธศาสตร์ฯ รพ.หนองววัซอ       รองประธาน คปสอ .หนองววัซอ                       ประธาน คปสอ .หนองววัซอ

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รบัผิดชอบ

(6)



plan 2

(   )  ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ   (   )  ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ ( PP&P Excellence )         2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ ( PP&P Excellence ) 

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ พัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย                                4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี พัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ ( PP&P Excellence )                                   6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ..พัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.....................................................................................

งาน..บริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

กิจกรรมปรับเปล่ียน 1.เจ้าหน้าสาธารณสุข 1.เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 1. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อรทยั  ชนมาสุข

พฤติกรรมสุขภาพด้วย และ อสม.กลุ่มเส่ียงได้  กลุ่มเส่ียง 80 คน ในกลุ่มทีเ่จ้าหน้าทีท่ีม่ีความเส่ียง

การทดสอบสมรรถภาพ รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้านสุขภาพ

ป ี2565 สุขภาพ 2.ติดตามประเมินผลทกุ 6 ดือน

2.มีบคุลต้นแบบด้านสุข 3.สรุปผลการด าเนินงานเสนอ

ภาพในหน่วยงาน/องค์กร ผู้บริหาร

 และชุมชน

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

ต าแหนง่ หวัหนา้กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูแิละองค์รวม ต าแหนง่ .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหนง่.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

(5)
ผู้รับผิดชอบ

(6)

      (  นางสาวอรทยั  ชนมาสุข   )



plan 2

(   )  ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ   (   )  ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ ( PP&P Excellence )         2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ ( PP&P Excellence ) 

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ พัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย                                4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี พัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ ( PP&P Excellence )                                   6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ..พัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.....................................................................................

งาน..บริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

กิจกรรมปรับเปล่ียน งบประมาณ อรทยั  ชนมาสุข

พฤติกรรมสุขภาพด้วย 1.ค่าจ้างเหมาทดสอบสมรรถ 10,000 บาท

การทดสอบสมรรถภาพ ภาพ 50บาท x 80คน=4,000บ.

ป ี2565 2.ค่าตอบแทนวิทยากร

600 บาทx1 วันx6 ชม

 =3,600 บาท

3.ค่าอาหารว่าง 80คนx30

บาทx1มือ้ = 2,400 บาท

รวมเปน็เงิน 10,000 บาท 10,000

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

ต าแหนง่ หวัหนา้กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูแิละองค์รวม ต าแหนง่ .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหนง่.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) 
ผู้รับผิดชอบ

(6)

      (  นางสาวอรทยั  ชนมาสุข   )



plan 2

(   )  ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ   (   )  ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ ( PP&P Excellence )         2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ ( PP&P Excellence ) 

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ พัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย                                4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี พัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ ( PP&P Excellence )                                   6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ..พัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ. บคุลากรสาธารณสุขได้รับการทดสอบสมรรถภาพเดินสลับวิ่ง 2.4 กิโลเมตร ร้อยละ 100

งาน..บริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

กิจกรรมทดสอบสมรรถ 1.เจ้าหน้าสาธารณสุขได้เข้า บคุลากรสาธารณสุข 1.จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ อรทยั ชนมาสุข

ภาพเดินสลับวิ่ง 2.4 km รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม โรงพยาบาลหนองวัวซอ เดินสลับวิ่ง 2.4 กิโลเมตร ปริุนทร์ จุลโกเศศ

บคุลากรสาธารณสุข สุขภาพ จ านวน 211 คน  - ค่าอาหารว่าง 1 มือ้

ป ี2565 2.มีบคุลต้นแบบด้านสุข บคุลากรสาธารณสุข   270  คน x 30 บาท x 2 วัน 8,100 8,100

ภาพในหน่วยงาน/องค์กร สสอ.หนองวัวซอ เปน็เงิน 16,200 บาท

 และชุมชน จ านวน 93 คน

รวมทัง้หมด 304 คน

รวมเปน็เงิน 16,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

ต าแหนง่ หวัหนา้กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูแิละองค์รวม ต าแหนง่ .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหนง่.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) 
ผู้รับผิดชอบ

(6)

      (  นางสาวอรทยั  ชนมาสุข   )



plan 2

(   )  ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ   (   )  ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ ( PP&P Excellence )         2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ ( PP&P Excellence ) 

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ พัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย                                4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี พัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ ( PP&P Excellence )                                   6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ..พัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ. บคุลากรสาธารณสุขได้รับการทดสอบสมรรถภาพเดินสลับวิ่ง 2.4 กิโลเมตร ร้อยละ 100

งาน..บริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

กิจกรรมงานกีฬา 1.เจ้าหน้าสาธารณสุขได้เข้า บคุลากรสาธารณสุข 1.เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณ อรทยั ชนมาสุข

สาธารณสุขสัมพนัธ์ รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม โรงพยาบาลหนองวัวซอ สุขสัมพนัธ์บคุลากรสาธารณสุข ปริุนทร์ จุลโกเศศ

บคุลากรสาธารณสุข สุขภาพ จ านวน 211 คน  - ค่าอาหารว่าง 2 มือ้

ป ี2565 2.มีบคุลต้นแบบด้านสุข บคุลากรสาธารณสุข 200  คน x 60 บาท x 1 วัน 

ภาพในหน่วยงาน/องค์กร สสอ.หนองวัวซอ เปน็เงิน 12,000 บาท 12,000

 และชุมชน จ านวน 93 คน  - ค่าอาหารกลางวัน

รวมทัง้หมด 304 คน 200 คน x 80 บาท x 1 วัน

เปน็เงิน 16,000 บาท 16,000

รวมเปน็เงนิ 28,000 บาท 28,000

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

ต าแหนง่ หวัหนา้กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูแิละองค์รวม ต าแหนง่ .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหนง่.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) 
ผู้รับผิดชอบ

(6)

      (  นางสาวอรทยั  ชนมาสุข   )



plan 2

(   )  ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ   (   )  ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ ( PP&P Excellence )         2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ ( PP&P Excellence ) 

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ พัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย                                4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี พัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ ( PP&P Excellence )                                   6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ..พัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วัย

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ. บคุลากรสาธารณสุขได้รับการทดสอบสมรรถภาพเดินสลับวิ่ง 2.4 กิโลเมตร ร้อยละ 100

งาน..บรกิารดา้นปฐมภมูแิละองค์รวม

แหลง่งบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสงัคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

กจิกรรมสร้างเสริมสุข 1.เจา้หนา้สาธารณสุขได้เขา้ บคุลากรสาธารณสุข ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่ อรทยั ชนมาสุข

ภาพในกลุ่มบคุลากร รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม โรงพยาบาลหนองววัซอ 1 คน x 300 บาท x 144 วนั ปริุนทร์ จลุโกเศศ

สาธารณสุข ป ี2565 สุขภาพ จ านวน 211 คน เปน็เงิน 43,200 บาท

2.มบีคุลต้นแบบด้านสุข

ภาพในหนว่ยงาน/องค์กร

 และชมุชน

รวมเปน็เงิน 43,200 บาท

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

ต าแหนง่ หวัหนา้กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูแิละองค์รวม ต าแหนง่ .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหนง่.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

ผู้รบัผิดชอบ

(6)

      (  นางสาวอรทยั  ชนมาสุข   )

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุม่

เปา้หมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

  (   ) ภารกิจเชิงยทุธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ   (   )  ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..หนองวัวซอ

1.ยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.2 ยทุธศาสตรด์้านบรกิารเป็นเลิศ ( PP&P Excellence )                    2. ยทุธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ.2 ยทุธศาสตรด์้านบรกิารเป็นเลิศ ( PP&P Excellence ) 

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอยา่งเป็นระบบมุ่งเน้นเด็กปฐมวัยและผู้สูงอาย ุ         4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 5 ศพด.ต้นแบบเด็กอุดร กินดี เล่นได้ สูงใหญ ่IQ ดี 

5.ยทุธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ.ยทุธศาสตรด์้านบรกิารเป็นเลิศ ( PP&P Excellence )         6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ..หนองวัวซอ ข้อ.การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอยา่งเป็นระบบมุ่งเน้นเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ

7.ตัวชี้วัด  คปสอ..ศูนยเ์ด็กพัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเด็กอุดร กินดี เล่นได้ สูงใหญ ่Iqดี ผ่านเกณฑ์สูงดี สมส่วน รอ้ยละ 80 

งาน..บรกิารด้านปฐมภูมิและองค์รวม

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนงานติดตาม ก ากบั 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยว ศพด.ในเขตอ าเภอหนอง 1.ค่าเบี้ยเล้ียงทีมพี่เล้ียงระดับ ปุรินทร์ จนุโกเศศ

การด าเนินงานศูนย์ ข้องกบัเด็กปฐมวยั ให้มีความ ววัซอ จ านวน 11 แห่ง อ าเภอ ติดตามการด าเนินงาน ณัฏฐณิชา ป้องปก

พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ พร้อมในการจดักจิกรรมเล่น 5 คน x 240 บาท x 4 วนั x 4,800 บาท

เด็กอุดร กนิดี เล่นได้ เปล่ียนโลกและส่งเสริมการกนิ เป็นเงนิ 4,800 บาท

สูงใหญ ่ไอคิวดี ปี 2565 อาหารที่เหมาะสมตามภาวะ (สี่พันแปดรอ้ยบาทถ้วน)

โภชนาการ

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ์  )

ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ต าแหน่ง .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหน่ง.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

ผู้รบัผิดชอบ

(6)

      (  นางสาวอรทัย  ชนมาสุข   )

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ...หนองวัวซอ..... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธดี าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

  (   ) ภารกิจเชิงยทุธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ   (   )  ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..หนองวัวซอ

1.ยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.2 ยทุธศาสตรด์้านบรกิารเป็นเลิศ ( PP&P Excellence )                    2. ยทุธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ.2 ยทุธศาสตรด์้านบรกิารเป็นเลิศ ( PP&P Excellence ) 

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอยา่งเป็นระบบมุ่งเน้นเด็กปฐมวัยและผู้สูงอาย ุ         4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 5 ศพด.ต้นแบบเด็กอุดร กินดี เล่นได้ สูงใหญ ่IQ ดี 

5.ยทุธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ.ยทุธศาสตรด์้านบรกิารเป็นเลิศ ( PP&P Excellence )           6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ..หนองวัวซอ ข้อ.การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอยา่งเป็นระบบมุ่งเน้นเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ

7.ตัวชี้วัด  คปสอ..ศูนยเ์ด็กพัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเด็กอุดร กินดี เล่นได้ สูงใหญ ่Iqดี ผ่านเกณฑ์สูงดี สมส่วน รอ้ยละ 80 

งาน..บรกิารด้านปฐมภูมิและองค์รวม

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนงานติดตาม ก ากบั 1.เพื่อให้ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก        ปุรินทร์ จนุโกเศศ

การด าเนินงานศูนย์ ต้นแบบ มีมาตรฐานในการปฏิบัติ ณัฏฐณิชา ป้องปก

พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ และสามารถจดัการเรียนการ

เด็กอุดร กนิดี เล่นได้ สอนได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

สูงใหญ ่ไอคิวดี ปี 2565

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกจิกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ์  )

ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ต าแหน่ง .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหน่ง.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

      (  นางสาวอรทัย  ชนมาสุข   )

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ...หนองวัวซอ..... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธดี าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รบัผิดชอบ

(6)



plan 2

(   )  ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ     (   ) ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ ( PP&P Excellence )     2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ ( PP&P Excellence ) 

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ 4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 17 

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ ( PP&P Excellence )    6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ..หนองวัวซอ ข้อ.การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ

7.ตัวชี้วัด  คปสอ.. ข้อ 17 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิดของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี  มากว่าร้อยละ 90  วัคซีน MMR มากกว่าร้อยละ 95

งาน..บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนงานติดตาม ก ากับ 1.เพือ่ประเมินความครอบคลุม เจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบ 1. ค่าอาหารวา่งและอาหารกลาง ปุรินทร์ จุนโกเศศ

ความครอบคลุมการได้ การได้รับวคัซีนขั้นพืน้ฐานตาม งานวคัซีนและเจ้าหน้าที่ วนั 20 คน x 140 บาท x ๐ 2,800 บาท 2,800 บาท 2,800 บาท สุพิศ ศิริสวสัด์ิ

วคัซีนในเด็ก ต่ ากวา่ 5 ปี แผนการปฏิบัติงาน EPI ของ บันทึกข้อมูลทุก รพ.สต คร้ัง 

และ MMR เด็กอายุแรกเกิด - 5 ปี จ านวน 20 คน เป็นเงนิ 8,400 บาท

ปี 2565 2.เพือ่ติดตามการไม่ได้รับวคัซีน (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) 

พืน้ฐานตามเกณฑ์ทีก่ าหนด

ของเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ์  )

ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ต าแหน่ง .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหน่ง.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

ผู้รับผิดชอบ

(6)

      (  นางสาวอรทัย  ชนมาสุข   )

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ...หนองวัวซอ..... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุ่ม

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

(   )  ภารกิจเชงิยทุธศาสตร ์คปสอ.หนองววัซอ    (  ) ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองววัซอ

1.ยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้.ยทุธศาสตรด์า้นการดา้นบรกิารเปน็เลศิ ( Service Excellence ) 2. ยทุธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ขอ้ ยทุธศาสตรด์า้นการดา้นบรกิารเปน็เลศิ ( Service Excellence )

3.ประเดน็มุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้ พัฒนาและสรา้งศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วยั                                 4. ตวัชีว้ดั สสจ.อุดรธานี พัฒนาและสรา้งศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วยั

5.ยทุธศาสตร ์คปสอ.............................. ขอ้.......................................................                                6. ประเดน็มุง่เน้น คปสอ............................ ขอ้….........................................

7.ตวัชีว้ดั  คปสอ.....................................................................................

กลุม่งานการบรกิารดา้นปฐมภมูแิละองค์รวม

แหลง่งบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสงัคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการปรับเปล่ียน 1.เจา้หนา้สาธารณสุขได้รับ 1.เจา้หนา้ทีส่าธารณสุข 1. จดักจิกรรมอบรมปรับ อรทยั ชนมาสุข

พฤติกรรมสุขภาพด้วย ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ และกรรมการ พชอ. เปล่ียนพฤติกรรมด้วยสูตร

สูตรคีโตจนิกิ ป ี2565 2.มบีคุลต้นแบบด้านสุขภาพ กลุ่มเส่ียง 30 คน คีโตจนิกิในกลุ่มเจา้หนา้ทีส่าธา

ในหนว่ยงาน/องค์กรและ รณสุข และกรรมการ พชอ และ

ชมุชน ประชาชนกลุ่มเส่ียง

2.ติดตามประเมนิผลทกุ 6 เดือน

3.สรุปผลการด าเนนิงาน

เสนอผู้บริหาร

1.ค่าปา้ยโครงการ  400 บาท

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

        (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

ต าแหนง่ หวัหนา้กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูแิละองค์รวม ต าแหนง่ .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหนง่.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ.หนองววัซอ     ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุม่

เปา้หมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)

      (  นางสาวอรทยั  ชนมาสุข   )

ผู้รบัผิดชอบ

(6)



plan 2

(   )  ภารกิจเชงิยทุธศาสตร ์คปสอ.หนองววัซอ    (  ) ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองววัซอ

1.ยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้.ยทุธศาสตรด์า้นการดา้นบรกิารเปน็เลศิ ( Service Excellence ) 2. ยทุธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ขอ้ ยทุธศาสตรด์า้นการดา้นบรกิารเปน็เลศิ ( Service Excellence )

3.ประเดน็มุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้ พัฒนาและสรา้งศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วยั                                 4. ตวัชีว้ดั สสจ.อุดรธานี พัฒนาและสรา้งศักยภาพคนไทยทกุกลุม่วยั

5.ยทุธศาสตร ์คปสอ.............................. ขอ้.......................................................                                6. ประเดน็มุง่เน้น คปสอ............................ ขอ้….........................................

7.ตวัชีว้ดั  คปสอ.....................................................................................

กลุม่งานการบรกิารดา้นปฐมภมูแิละองค์รวม

แหลง่งบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสงัคม (      ) งบ.............................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการปรับเปล่ียน 2.ค่าตอบแทนวทิยากร อรทยั ชนมาสุข

พฤติกรรมสุขภาพด้วย 2 วนั x 8ชม x600บ= 9,600 บ

สูตรคีโตจนิกิ ป ี2565 3.ค่าทีพ่กัและค่าเดินทาง = 6,000 บาท

4.ค่าอาหารกลางวนั 25 คน

x80บ.x2 วนั = 4,000 บ

5.ค่าอาหารวา่ง 25 คนx 30 บ.

x2 มือ้ x2วนั = 3,000 บาท

รวมเปน็เงนิ 23,000 บาท 23,000

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนมุติัแผนฯ

      (  นางสาวอรทยั  ชนมาสุข   )         (นายนพดล  เล้ียงพรหม  )       ( นายปกรณ์  จารักษ ์ )

ต าแหนง่ หวัหนา้กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูแิละองค์รวม ต าแหนง่ .สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ. ต าแหนง่.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ

         (รองประธาน คปสอ.)          (ประธาน คปสอ.)

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ.หนองววัซอ     ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุม่

เปา้หมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

 √ ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง        2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 1. PP&P Excellence

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ5.ภาคีเข้มแข็ง                                  4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีม่ีคุณภาพ (พชอ.)ร้อยละ90

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ1. PP&P Excellence                       6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ.หนองวัวซอ  ข้อ5.ภาคีเข้มแข็ง 

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ. 1.อ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีม่ีคุณภาพ (พชอ.) UCCARE ระดับ5                                 งานพัฒนาคุณภาพบริการ

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (   √  ) งบ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนงานพัฒนาคุณภาพ 1.เพือ่ชีแ้จงแนวทาง 1. คณะกรรมการฯระดับ 1.ทบทวนค าส่ังคณะกรรมการพชอ.หนองวัวซอ/ นางจุฬาภรณ์ ชัยรัตน์

ชีวิตระดับอ าเภอ  ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ อ าเภอจ านวน 21 คน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ชีวิตระดับอ าเภอ 2.คณะอนุกรรมการตาม 1.1รวบรวมข้อมูล ประเด็นปัญหาชุมชนวิเคราะห์ปัญหา

ปี 2565 2.เพือ่ติดตามผลการด าเนิน  ประเด็นODOP  และ /จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ตามTime line  สสจ.อุดรธานี

งาน  เครือข่าย จ านวน 20 คน 1.2 จัดท าค าส่ังคณะอนุกรรมการพชอ. ตามประเด็น งบสนับสนุนจาก สป. พชอ.ละ 20,000 บาท

3.คณะท างาน 9 คน ปัญหาODOPและประชุมการด าเนินงาน

รวม 50 คน 2.ประชุมคณะอนุกรรมการพชอ.

3. จัดประชุมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามประเด็น ODOP

4. ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้

5. ติดตามประเมินผล

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      ( นางจุฬาภรณ์  ชัยรัตน์ )       ( นายนพดล  เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

          รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ            ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

  ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ     √ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.                                                2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 3. People  Excellence

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ                                                      4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ ข้อ 3. People  Excellence                     6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ.หนองวัวซอ  ข้อ

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.                                                                            งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แหล่งงบประมาณ (  √  ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (     ) งบ  

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนงานการพัฒนาบุคลากร เพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากรสาธารณสุข 1.ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย นางจุฬาภรณ์  ชัยรัตน์

ในเครือข่ายคปสอ. ตามบทบาทหน้าที่ สังกัด รพ.หนองวัวซอ 2. ส่งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึก

หนองวัวซอ สสอ.หนองวัวซอ อบรมตามหลักสูตร ตามTime line  สสจ.อุดรธาน/ีเงินบ ารุงหน่วยบริการ

3.หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุน

งบประมาณตามระเบียบ

4.สรุปผลการด าเนินงาน

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

      ( นางจุฬาภรณ์  ชัยรัตน์ )       ( นายนพดล  เล้ียงพรหม)       ( นายปกรณ์  จารักษ์ )

ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

          รองประธาน คปสอ.หนองวัวซอ            ประธาน คปสอ.หนองวัวซอ

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รับผิดชอบ

(6)



plan 2

ภารกิจเชงิยทุธศาสตร ์คปสอ...........................     ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ..........................................

1.ยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้ 3.พัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพ         2. ยทุธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ขอ้ บรหิารเปน็เลศิดว้ยธรรมาภบิาล(Governance  Excellence)

3.ประเดน็มุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ       4. ตวัชีว้ดั สสจ.อุดรธานี ขอ้ 64 รอ้ยละของระบบสขุภาพระดบัอ าเภอผ่านการรบัรอง DHSA 

5.ยทุธศาสตร ์คปสอหนองววัซอ  ขอ้  บรหิารเปน็เลศิดว้ยธรรมาภบิาล(Governance  Excellence)        6. ประเดน็มุง่เน้น คปสอ.หนองววัซอ  ขอ้ องค์กรคุณภาพ (DHSA)

7.ตวัชีว้ดั  คปสอ.หนองววัซอ  : รอ้ยละระบบสขุภาพระดบัอ าเภอผ่านการรบัรอง DHSA  

งาน.พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

แหลง่งบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสงัคม (      ) งบ คปสอ.หนองววัซอ

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มคี)

ไตรมาส 3

(เมย.-มยิ.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

1.เรียนรู้และเชื่อมประสาน 1. เพือ่ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ -ผอ./หวัหน้าฝ่าย/งาน 1. ประชุมชี้แจงแนวทางและเกณฑ์          50,000

แบบบรูณาการ การพฒันาคุณภาพและเชื่อม /จนท.และคณะกรรมการ การประเมินและรับรองคุณภาพ

1.โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ โยงระบบสุขภาพของอ าเภอ พชอ./ภาคีเครือขา่ย ระดับอ าเภอ (DHSA)

เรียนรู้การเชื่อมโยงประสาน แบบไร้รอยต่อจากรพ.สู่รพสต จ านวน 250 คน 2.ถอดบทเรียนผลการด าเนินงานทัง้

และบูรณาการสู่การรับรอง และชุมชน 6 ประเด็น ในการพฒันาทัง้เครือขา่ย

คุณภาพระดับอ าเภอตาม 2.สร้างแรงบันดาลใจในการ 3.ประชุมคณะท างานพชอ./ตัวแทน

มาตรฐาน DHSA ของ สรพ. ขบัเคล่ือนการพฒันาและการ ทีมระบบงานส าคัญทัง้เครือขา่ย

ทัง้ระบบ 4. ร่วมติดตามและตามรอยระบบ

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอแผนฯ    ลงชื่อ.........................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ    ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติแผนฯ

          (นางองัคณา นามบุตร)             (นายนพดล เล้ียงพรหม)            (นายปกรณ์ จารักษ์)

ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่งประธาน คปสอ.หนองววัซอ

  หวัหน้างานประกนัสุขภาพ รพ.หนองววัซอ      รองประธาน คปสอ.หนองววัซอ

ผู้รบัผิดชอบ

(6)

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ  คปสอ. หนองววัซอ  อุดรธานี  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วตัถุประสงค์

(2)

กลุม่

เปา้หมาย

(3)

วธิดี าเนินงาน/รายละเอียด

งบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดอืนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

    ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ       ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข.......ข้อ 2.บรกิารเป็นเลิศ...........       2. ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ 2.บรกิารเป็นเลิศ

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ 7 ลดความแออัด/ลดเหลือ่มล้ า ลดรอคอย ลดภาระค่าใช้จ่าย 4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 56 , ข้อ 57 ,ข้อ 58 ,ข้อ 59 ,ข้อ 60 ,ข้อ 61 ,ข้อ 62

5.ยุทธศาสตร ์คปสอ......ข้อ 2.บรกิารเป็นเลิศ.................  6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ...ข้อ 7 ลดความแออัด/ลดเหลือ่มล้ า ลดรอคอย ลดภาระค่าใช้จ่าย

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ....ข้อ 56 , ข้อ 57 ,ข้อ 58 ,ข้อ 59 ,ข้อ 60 ,ข้อ 61 ,ข้อ 62....

งาน.ยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (   /   ) งบ..กองทุนโรคเรือ้รงั...........................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการคัดกรองภาวะแทรก เพือ่ลดภาวะตาบอดจาก ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลรายละ           / ศุภิสรา , มะลิวลัย์

ซ้อนตาเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อน 10 บาทX3,000  ราย=30,000บาท

ค่าmonofilament  50อันX100 บาท

 =5,000  บาท

ค่ายาหยอดตา 24,610 บาท

ค่าตอบแทนจนท.ออกตรวจตาตรวจเท้าในชุมชน

จ านวน  24 คนๆละ 600 บาทX5 วนั 

เป็นเงิน 72,000 บาท

เจ้าหน้าทีอ่อกสาธติการใช้เคร่ืองตรวจตา ตรวจ

เท้า จ านวน 2 คนๆละ12 วนัๆละ 300 บาท

7,200  บาท

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

           (นางสุภา   ศรีบุญเรือง)          (   นายนพดล  เล้ียงพรหม    )            (  นายปกรณ์  จารักษ์    )

ต าแหน่ง หัวหน้างาน NCD ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง ผู้อ านายการโรงพยาบาลหนองววัซอ

(รองประธาน คปสอ.) (ประธาน คปสอ.)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รบัผิดชอบ

(6)



plan 2

    ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ       ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข.......ข้อ 2.บรกิารเป็นเลิศ...........       2. ยุทธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี ข้อ 2.บรกิารเป็นเลิศ

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ 7 ลดความแออัด/ลดเหลือ่มล้ า ลดรอคอย ลดภาระค่าใช้จ่าย 4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 56 , ข้อ 57 ,ข้อ 58 ,ข้อ 59 ,ข้อ 60 ,ข้อ 61 ,ข้อ 62

5.ยุทธศาสตร ์คปสอ......ข้อ 2.บรกิารเป็นเลิศ.................  6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ...ข้อ 7 ลดความแออัด/ลดเหลือ่มล้ า ลดรอคอย ลดภาระค่าใช้จ่าย

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ....ข้อ 56 , ข้อ 57 ,ข้อ 58 ,ข้อ 59 ,ข้อ 60 ,ข้อ 61 ,ข้อ 62....

งาน.ยุทธศาสตร ์คปสอ.หนองวัวซอ

แหล่งงบประมาณ (     ) เงนิบ ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (   /   ) งบ..กองทุนโรคเรือ้รงั...........................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการคัดกรองภาวะแทรก ค่าตอบแทนจนท.ออกนิเทศติดตามการ ศุภิสรา , มะลิวลัย์

ซ้อนตาเท้าผู้ป่วยเบาหวาน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและส่งเสริม

(ต่อ) สุขภาพผู้ป่วยในชุมชน  5 คนๆละ 600 บาท

x 12 สถานบริการเป็นเงิน  36,000 บาท

ค่าป้ายรณรงค์ตรวจตา ตรวจเท้าเบาหวาน

ขนาด1x2.5 เมตร เป็นเงิน 500 บาท

ค่าตอบแทนเยีย่มบ้านคนไข้เบาหวานทีม่ีภาวะ

แทรกซ้อน สัปดาห์ละ 1 วนั พยาบาลวชิาชีพ 2 คน

คนละ 80บาท/ชม.รวม 480 บาท/สัปดาห์

พนักงานขับรถ 1 คน 50บาท/ชม.รวม 150บาทต่อ

สัปดาห์ รวม   30,240  บาท

รวมทัง้ส้ิน  205,550  บาท

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชือ่..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

           (นางสุภา   ศรีบุญเรือง)          (   นายนพดล  เล้ียงพรหม    )            (  นายปกรณ์  จารักษ์    )

ต าแหน่ง หัวหน้างาน NCD ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองววัซอ ต าแหน่ง ผู้อ านายการโรงพยาบาลหนองววัซอ

(รองประธาน คปสอ.) (ประธาน คปสอ.)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) ผู้รบัผิดชอบ

(6)



plan 2

    ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ       ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข.......ข้อ ส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ PP&P   2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ ส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ PP&P

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ 4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......ข้อ ส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ PP&P 6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ...ข้อ

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ....ข้อ ร

งานเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลหนองวัวซอ

แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (  /   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (    ) งบ..กองทนุโรคเรื้อรัง...........................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

แผนงานการสอบเทยีบเคร่ืองมือเพือ่ตรวจสอบคุณภาพ เคร่ืองมือแพทย์ทกุตัว งบการสอบเทยีบ มีดังนี้           / นัยนันท ์ , ปฏญิา

แพทย์ CUP หนองวัวซอ ความเทีย่งตรงของ ใน CUP หนองวัวซอ 1.งบสอบเทยีบเคร่ืองมือแพทย์ รพ.หนองวัวซอ 20,000

เคร่ืองมือแพทย์ สบส.8 จ านวน 20,000 บาท

 2.ค่าสอบเทยีบและ Maintanace เคร่ืองรังสีการแพทย์ 16,060

จากศูนย์วิทย์ 16,000 บาท

3.ค่าสอบเทยีบเคร่ืองมือ รพ.สต.11X1,000=11,000 บาท 11,000

4.ค่าสอบเทยีบภายนอกงานชันสูตรการแพทย์ 25,000 บาท 25,000

รวมทัง้ส้ิน 72,060 บาท

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

           (นางนัยนันท ์ ยิ่งยอด)          (   นายนพดล  เล้ียงพรหม    )            (  นายปกรณ์  จารักษ ์   )

ต าแหน่ง หวัหน้างานหอ้งคลอด ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านายการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

(รองประธาน คปสอ.) (ประธาน คปสอ.)

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



plan 2

    ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ       ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข.......ข้อ บคุลากรเปน็เลิศ (People  Excellence)       2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ บคุลากรเปน็เลิศ (People  Excellence)

3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ข้อ 

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......ข้อ บคุลากรเปน็เลิศ (People  Excellence) 6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ...ข้อ บคุลากรเปน็เลิศ (People  Excellence) 

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ....ข้อ ร้อยละ ของหน่วยงานในสังกัด รพ.หนองวัวซอ/ สสอ./ รพ.สต. มีองค์กรแหง่ความสุขทีไ่ด้คุณภาพมาตรฐานร้อละ ๒๐

งาน พัมนาบคุลากร 

แหล่งงบประมาณ (  /   ) เงินบ ารุง (     ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (      ) งบประกันสังคม (    ) งบ..กองทนุโรคเรื้อรัง...........................

ไตรมาส 1

(ตค-ธค)

ไตรมาส 2

(มค-มีค)

ไตรมาส 3

(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4

(กค.-กย.)

โครงการ/กิจกรรมความพงึ ๑.เพือ่ใหม้ีข้อมูลการ เจ้าหน้าที ่ ๑. ประชุมชี้แจงแนวทางกการลงบนัทกึผลการตอบแบบ 5000 10000 10000 10000 กลุ่มงานบริหารงาน

พอใจของเจ้าหน้าที ่ ประเมินความสุขในการ รพ.หนองวัวซอ ประเมินความสุขของคนท างานHappinometer    ทัว่ไป และคณะ

รพ. หนองวัวซอ/สสอ./ ท างานของเจ้าหน้าทีใ่น จ านวน ๓๐๐คน ๒. การวิเคราะหผ์ลและพฒันากิจกรรมเพิม่ความสุขในที่ กรรมการประสาน

รพ.สต.โดยใช้แบบประเมิน รพ.หนองวัวซอ    ท างาน การพฒันาบคุลากร 

ความสุขของคนท างาน ๒. เพือ่น าผลการประ ๓. การพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองในสถานทีท่ างาน รพ.หนองวัวซอและ

 Happinometer เมินความสุขในการท า (ศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์ งานนวัตกรรมและการวิจัย) สสอ.และรพ.สต.

ประจ าป๒ี๕๖๕ งานไปใช้ในการปรับปรุง หนังสือทางการแพทย์แต่ละวิชาชีพ๒๕,๐๐๐ บาท 

บรรยากาศ โต๊ะอ่านหนังสือ ๑๐,๐๐๐  บาท

งบประมาณ ใหล้งยอดเต็มรายกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ

           (นายเมธินทร์  ขอบญุส่งเสริม)          (   นายนพดล  เล้ียงพรหม    )            (  นายปกรณ์  จารักษ ์   )

ต าแหน่ง หวัหน้างานทนัตกรรม ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ต าแหน่ง ผู้อ านายการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

            (รองประธาน คปสอ.)                (ประธาน คปสอ.)

ผู้รับผิดชอบ

(6)

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์

(2)

กลุม่

เปา้หมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ

(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบ ุเดือนทีจ่ะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5)



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

หัวข้อ : แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
- MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  
- แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 
  

Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 
  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ศุภากาญจน์  อุปโคตร 

(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ศุภชัย รินทร์น้อย  

(นายศุภชัย รินทร์น้อย)  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

 


