แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ปีงบประมาณ 2564

ร่ วมขับเคลื่อน
“ค่านิยม” กระทรวง
สาธารณสุ ข

M

O

P

H

Mastery

Originality

Humility

เป็ นนายตนเอง

เร่ งสร้างสิ่ งใหม่

People
Centered Approach

ใส่ใจประชาชน

คปสอ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(ตุลาคม 2564)

อ่อนน้อมถ่อมตน

คำนำ
เอกสารฉบับนี้ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ (คปสอ.) จังหวัด
ปัตตานี ได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานบริการมีแผนยุทธศาสตร์ ที่สนองตอบต่อปัญหา
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เน้นการ
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพทั้งทางด้านวิชาการและด้านการบริการ เพื่อให้
ประชาชนในพื้ น ที่ ส ามารถพึ่ งพาตนเองได้ โดยอาศัย ความร่ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ งรัฐ เอกชน
ท้องถิ่น และประชาชนในการสร้างสุขภาพของประชาชนอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ในแผนพัฒนาสุ ขภาพประชาชน อำเภอโคกโพธิ์ ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ แผนงานปกติ/นโยบาย ซึ่งแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการเน้นการมีส่วนร่วมโดย
ใช้กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ ให้ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการเสนอแผนงาน/โครงการตามสภาพ
ปัญหาหรือบริบทของพื้นที่
รายละเอียดในเอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงผลผลิตเบื้องต้นที่ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน
ด้านสาธารณสุข มิได้กล่าวถึงกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นระบบด้วยการนำข้อมูลมาใช้ในทุกมิติ
ทั้งนี้ คปสอ.โคกโพธิ์ กำลังพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาตามสภาพที่แท้จริง เพื่ อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน
คปสอ.โคกโพธิ์ ขอน้อมรับความผิดพลาด ในเอกสารฉบับนี้ และคำติชมของท่านผู้อ่านจะ
ช่วยทำให้เอกสารฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

คปสอ.โคกโพธิ์
ตุลาคม 2563
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนยุ ท ธศาสตร์ อ ำเภอโคกโพธิ์ เป็ น กรอบแนวทางการดำเนิ น งานพั ฒ นาสุ ข ภาพของ
หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ ในอำเภอโคกโพธิ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการและประสานงานกับเครือข่าย
ในการดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชน เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามภารกิ จ ด้ า นการส่ ง เสริม สุ ข ภาพ
การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของอำเภอโคกโพธิ์ ได้นำแนวคิดและเทคนิคการบวนการของการ
วางแผนยุทธศาสตร์มาใช้ในการกำหนดทิศทางนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร กระบวนการ
ดำเนินการได้มุ่งเน้นที่ “กระบวนการมีส่วนร่วม” ในทุกขั้นตอนของบุคลากรจากหน่วยงานภายในทุกระดับ
โดยเฉพาะผู้บริหารแต่ละระดับซึ่งเป็นตัวจักรที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนแผนงานทั้งระบบ
ในกระบวนการจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ ได้ ให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ การพิ จ ารณาเงื่ อ นไขต่ า งๆ
ให้ มี ความครอบคลุ ม อย่ างรอบด้ าน อาทิ การวิเคราะห์ ส ถานภาพองค์ กร บทบาทองค์ กรตามพระราช
กฤษฎีกาและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา วิเคราะห์ศักยภาพองค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis) การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ โดยคำนึกถึง ปัจจัยสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอกที่
สำคัญ ได้แก่ การแสวงหาการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรของภาครั ฐ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายที่ ก ำหนดไว้ อ ย่ า งรา บรื่ น
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับอำเภอ ได้นำเสนอ
แนวทางการแปลงแผนยุ ทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบั ติ วางแนวทางการติดตาม กำกับ และการประเมิน ผล
พร้อมทั้งการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้สามารถใช้แผนยุทธศาสตร์ระดับ
อำเภอเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม วิธีการทำงาน
มีภาพฝันเดียวกันและสร้างสภาวะผู้นำร่วมกันในทุกระดับ และเป็นพลังผลักดันให้นำทางสู่ ความสำเร็จในการ
ปฏิ บั ติงาน ผลิ ต ผลงานที่ มี คุ ณ ภาพจนเป็ น ที่ ย อมรับ สนองต่ อความคาดหวังของประชาชนและนำไปสู่
ผลกระทบต่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
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ตารางสรุปงบประมาณการดาเนินงานในภาพรวม
อาเภอโคกโพธิ์ ปี 2564
ประเภทแผน
1) โครงการตามจุดเน้น
2) แผนปฏิบัติการในงานปกติ / นโยบาย
3) แผนรายจ่ายด้านงบลงทุนทีใช้
3.1 งบค่าเสื่อม ปี 2564
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

โครงการ / กิจกรรม
(จานวน)
18 โครงการ
24 แผนงาน

งบประมาณ
จานวน (บาท)
582,790.00
1,479,200.00

2,061,990.00

ร้อยละ
28.26
71.74

100.00

4

สรุปโครงการและงบประมาณจุดเน้1 นตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
กลยุทธ์
(กิจกรรมหลัก)

จุดเน้นตามแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
1.โครงการพัฒนาระบบดูแลมารดาครรภ์เสี่ยงสูง
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 2.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (Smart kids)
ในการสร้างเสริม
3.โครงการสุขภาพดี สูงดี สมส่วน ในเด็กวัยเรียน
สุขภาพตามวิถีชุมชน

แหล่งงบประมาณ

เงินบารุง

PP

อย.

อบต./
ท้องถิ่น

สปสช

รวมเงิน

29,350

29,350

29,350

32,500

32,500

32,500

18,300

17,700

18,300

4. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ

107,600

107,600

107,600

5. GREEN&CLEAN Hospital

19,000

19,000

19,000

6. พัฒนาศักยภาพ และยกระดับอสม.ให้เป็น อสม.หมอประจาบ้าน

57,550

57,550

57,550

7. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ

20,800

20,800

20,800

17,240

17,240

17,240

21,700

21,700

21,700

20,000
๒๑,๑๐๐

20,000

11. รพ.สต.จัดตั้งให้มีสถานีกัญชาทางการแพทย์

20,000
๒๑,๑๐๐

12. NCD New Normal Medical Care

30,300

30,300

30,300

13. โครงการพัฒนาระบบเพื่อควบคุมป้องกันวัณโรค

8,400

8,400

8,400

14.การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การบริหารการเงินการคลัง การบริหารงานพัสดุ

๑๓,๕๐๐

๑๓,๕๐๐

13,500

15.โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ KP-Learning 2021

66,450
๕๔,๐๐๐
26,000

66,450

17. พัฒนาระบบ Digital Transformation มาสนับสนุนบริการ

66,450
๕๔,๐๐๐
24,000

18. พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูล

21,000

14,500

21,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2
8. พัฒนาระบบหน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือยข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
และจั
ดการความรู
้(KM) 9.โครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤติ -ฉุกเฉิน
พัฒนาระบบบริ
การให้
ได้มาตรฐาน
10.โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เก่งดีมีสุข โดยเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
(LO)

งบประมาณ
(บาท)

16.โครงการพัฒนาคุณภาพปฐมภูมิ สู่ รพ.สต. ติดดาว

รวมงบประมาณทั้งหมด

582,790

577,690

21,100

54,000
24,000

-

-

-

-

582,790
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สรุปแหล่งงประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรงำนปกติและงำนตำมนโยบำย
อำเภอโคกโพธิ์ ปีงบประมำณ 2564
แหล่งงบประมำณ (บำท)
แผนงำน
งบประมำณ
เงินบำรุง ส่วนภูมิภำค UC
กองทุนตำบล
กำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
1. โครงการบูรณาการการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 9,000
กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
2. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเพื่อความปลอดภัย
3.พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยง
4.ระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคจิตเวชเด็ก 4 โรคหลักในเด็กวัยเรียน
5.ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วมในพื้นที่อาเภอโคกโพธิ์
6.เยียวยาอย่างยั่งยืนของชมรมโคกโพธิ์สัมพันธ์
7. งานกายภาพบาบัด
8.เสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนางานคุณภาพโรงพยาบาลโคกโพธิ์
9. พัฒนาระบบการดูแลต่อเนี่องผู้ป่วยระยะท้าย
10. พัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
แผนกำลังคนด้ำนสุขภำพภำคีเครือข่ำย
11.พัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยโรคสาคัญในพื้นที่
12.ส่งเสริมการปฏิบัติงาน อสม.มะกรูด
13.เสริมสร้างแรงจูงใจจิตอาสา

รวม

9,000

9,000

72,500
32,000
39,600
27,000
30,000
4,000
74,275
145,700
35,800

72,500
32,000
39,600
27,000
30,000
4,000
74,275
52,500
35,800

72,500
32,000
39,600
27,000
30,000
4,000
74,275
145,700
35,800

61,200
26,400

61,200
26,400

93,200

61,200
26,400
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สรุปแหล่งงประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรงำนปกติและงำนตำมนโยบำย
อำเภอโคกโพธิ์ ปีงบประมำณ 2564
แหล่งงบประมำณ (บำท)
แผนงำน
งบประมำณ
เงินบำรุง ส่วนภูมิภำค UC
กองทุนตำบล
14. มหกรรมสร้างสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข
116,600
116,600

116,600

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
15. พัฒนาระบบการส่งข้อมูลเพื่อเบิกค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
11,000
16. งานบริหารยุทธศาสตร์
190,350
17. คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลโคกโพธิ์
3,300
18. โครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนสู่ความเป็นเลิศ ในงานประจา 44,400

11,000
190,350
3,300
44,400

11,000
190,350
3,300
44,400

50,000
150,600
162,525
20,700
85,000
58,800
28,450
1,386,000

50,000
150,600
162,525
20,700
85,000
58,800
28,450
1,479,200

กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและพัฒนำคุณภำพสถำนบริกำร
19. พัฒนาระบบโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค
20. ระบบบาบัดน้าเสีย
21. ระบบประปา
22. ระบบป้องกันอัคคีภัย
23. ระบบไฟฟ้าสารอง
24. อาชีวอนามัย
25. ระบบโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รวมงบประมำณ

50,000
150,600
162,525
20,700
85,000
58,800
28,450
1,479,200

93,200

รวม
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สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามจุดเน้น และงานปกติ/งานตามนโยบาย รายเดือน
อาเภอ โคกโพธิ์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ภารกิจ
โครงการตามจุดเน้น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
1. แม่และเด็ก
2. pattani smart kid
3. อนามัยโรงเรียน
4. SRRT
5 Green&Clean
6. อสม.หมอประจาบ้าน
7. พชอ.
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1

งบประมาณรวม

29,350
32,500
18,300
107,600
19,000
57,550
20,800

แผนเบิกจ่ายงบประมาณ
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

6,150

7,400

3,000

1200

ก.พ.

มี.ค.

750 10,400
5,500

เม.ย.

750

3,000

3,000

4,000

7,500

2,500

3,600

12,100

47,500

1,500

1,500
3,600

5,000

ก.ค.

ส.ค.

2,400

750
18,000

1200

1200

54,550

3,600

มิ.ย.

750

14,700
24,500

พ.ค.

2,500

6,000

5,000

285,100

ยุทธศาสตร์ที่ 2
8. PCU/PNCU
9. ผู้ป่วยวิกฤติ-ฉุกเฉิน
10. RDU
11. กัญชาทางการแพทย์
12. NCD Clinic Plus
13. วัณโรค
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2

118,740

ยุทธศาสตร์ที่ 3
14. การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
15. องค์กรแห่งการเรียนรู้

13,500
66,450

17,240
21,700
20,000
21,100
30,300
8,400

14,000

540
9,050

2,650

13000
3500
6150

1000

3000
1250

6300
14400
750

540 1,080
10,000
7000
1800
9400

750

10500
19200

11200

46000

540

1800
1000

540

1000
750

ก.ย.

1,000
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สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามจุดเน้น และงานปกติ/งานตามนโยบาย รายเดือน
อาเภอ โคกโพธิ์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ภารกิจ
16. รพ.สต.ติดดาว
17. Digital Transformation
18. คุณภาพข้อมูล
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3
รวมงบประมาณตามจุดเน้น
แผนงานปกติ/งานตามนโยบาย
P&P Excellence
1. โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและระบบ
สาธารณู
ปโภค
3. ระบบบ
าบัดนาเสีย
4. ระบบนาประปา
5. ระบบป้องกันอัคคีภัย
6. ระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
7. ระบบงานอาชีวอนามัย
8. ระบบโครงสร้างกายภาพและ
สิ9.่งแวดล้
อม
พัฒนาระบบการป้
องกันและควบคุม
การติดเชือ
10.พัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษา
Service Excellence
11.ระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคจิตเวชเด็ก
12. ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

งบประมาณรวม

แผนเบิกจ่ายงบประมาณ
ต.ค.

พ.ย.

54,000
24,000
21,000

ธ.ค.
4000

ม.ค.
17500

10000

5000

ก.พ.
7500
22000

มี.ค.
7500

เม.ย.
7000

พ.ค.
3500
2000

มิ.ย.
3500

3000

ก.ค.
3500

ส.ค.

ก.ย.

3000

178,950
582,790

9,000
50,000
150,600
162,525
20,700
85,000
58,800
28,450
72,500
35,800
39,600
27,000

1800
10,000
3,500
4500

25,000
11,000

1800
5,000
7,200
11,400

10,000

1800
25,000

21,600
6625

47,500

7,200
31000

3,500
14,400
20,700

11800
2300

7,000
2,000

26000

65,000
20,000
1,250

2,300

5000

20,000
20,000
2,000

2,500

3,000

12600

16,700

800

1800

46,600
11,700

7,200
11,400

1000

11,000

28,800
1000

2,000

5,300

2000

2,000

2300

10,500

25,000

23,600

1800

1,200

10,000

16,000
12,000

3,000

12,000
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สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามจุดเน้น และงานปกติ/งานตามนโยบาย รายเดือน
อาเภอ โคกโพธิ์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ภารกิจ

งบประมาณรวม

แผนเบิกจ่ายงบประมาณ
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

10,000
30,000
5,000 10,000 5,000
13. เยียวยาอย่างยั่งยืน
3,300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
14. คณะกรรมการบริหาร
4,000
2,000 2,000
15. งานกายภาพบาบัด
74,275
32,650 11,375 8,250 1,375 1,375 8,250 1,375 1,375 8,250
16. HA
17 พัฒนาระบบการดูแลต่อเนี่องผู้ป่วย
145,700
5,000 10,000 4,500 70,000 18,000 28,200 5,000
5,000
ระยะท้าย
People Excellence
26,400 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
18. เสริมสร้างแรงจูงใจจิตอาสา
190,350 131,100 3,750 12,750 3,750 3,750 3,750 3,750 12,750 3,750 3,750 3,750 3,750
19. งานบริหารยุทธศาสตร์
1,800 1,800
61,200 1,800 1,800 22,500
8,100 1,800 1,800 8,100 1,800 1,800 8,100
20.การส่งเสริมการปฏิบัติงานของ อสม.
14,600
102,000
116,600
21. มหกรรม อสม.
Governance Excellence
32,000
27,400 3,600
1,000
22. ระบบบริหารความเสี่ยง
11,000 5,000
2,000 4,000
23. พัฒนาระบบการส่งข้อมูลเพื่อเบิก
ค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
20,000
44,400
24. พัฒนาคุณภาพการบันทึกเวช
24,400
ระเบียนสู่ความเป็นเลิศ ในงานประจา
รวมงบประมาณทั้งหมด
1,434,800 149,900 92,400 168,650 142,725 189,525 334,700 80,025 127,425 73,300 34,425 29,625 56,500
280,750
งบประมาณรายไตรมาส
1,479,200
410,950
666,950
120,550
ร้อยละรายไตรมาส
100.00
27.78
45.09
18.98
8.15
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คำนำ
เอกสารขออนุมัติแผน
สรุปสำหรับผู้บริหาร
ตารางสรุปงบประมาณการดำเนินงานในภาพรวม
สรุปโครงการและงบประมาณจุดเน้นตามแผนยุทธศาสตร์
สรุปโครงการและแหล่งงบประมาณตามแผนปฏิบัติการในงานปกติและงานตามนโยบาย
สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามจุดเน้น และงานปกติ/งานตามนโยบาย รายเดือน

1
2
3
4
5
6
8

สารบัญ
กำหนดทิศทางขององค์กร
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- เป้าประสงค์
- ค่านิยม (Core Value)
- ยุทธศาสตร์
- จุดมุ่งเน้น
- ตัวชี้วัด

11
11
11
12
12
12
13

สถานการณ์ด้านสุขภาพของอำเภอ
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอโคกโพธิ์
สถานการณ์แนวโน้มปัญหาด้านสุขภาพ
วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ
โครงการตามจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์
รายละเอียดโครงการและงบประมาณจุดเน้นตามแผนยุทธศาสตร์
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่จากการตั้งครรภ์และการคลอด
2. โครงการ SMART KIDS
3. โครงการสุขภาพดี สูงดี สมส่วน ในเด็กวัยเรียน
4. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ
5. GREEN & CLEAN Hospital
6. โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับอสม.ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน
7. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
8. โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

16
20

33
40
45
50
60
63
69
71

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

9. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤติ-ฉุกเฉิน
10. โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU)
11. โครงการ รพ.สต.จัดตั้งให้มีสถานีกัญชาทางการแพทย์
12. NCD New Normal Medical Care
13. โครงการพัฒนาระบบเพื่อควบคุมป้องกันวัณโรค
14. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การบริหารการเงินการคลัง การบริหารงานพัสดุ
15. โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ KP-Learning 2021
16. โครงการพัฒนาคุณภาพปฐมภูมิ สู่ รพ.สต. ติดดาว
17. พัฒนาระบบ Digital Transformation มาสนับสนุนบริการ
18. โครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูล

77
81
83
85
89
92
95
99
105
109

แผนปฏิบัตกิ ารในงานปกติและงานตามนโยบาย
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
1. โครงการบูรณาการการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 113
2. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)
115
3. โครงการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
127
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
4.โครงการ เยียวยาอย่างยั่งยืนของชมรมโคกโพธิ์สัมพันธ์
5. โครงการ ระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคจิตเวชเด็ก
6. โครงการ ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
7. คณะกรรมการบริหาร
8. งานกายภาพบำบัด
9. โครงการล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด
10. โครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนางานคุณภาพ
11. พัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพและสมรรถนะการพยาบาลโรคเรื้อรังและโรคสำคัญ
12. พัฒนาระบบการดูแลต่อเนี่องผู้ป่วยระยะท้าย

130
133
136
138
139
141
144
148
150

สารบัญ
เรื่อง
แผนกำลังคนด้านสุขภาพภาคีเครือข่าย
13. เสริมสร้างแรงจูงใจจิตอาสา
14. งานบริหารยุทธศาสตร์
15. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานของ อสม. มะกรูด
16. มหกรรมสร้างสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข
17. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยง
18. พัฒนาระบบการส่งข้อมูลเพื่อเบิกค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพสถานบริการ
19. ระบบบำบัดน้ำเสีย
20. ระบบประปา
21.ระบบป้องกันอัคคีภัย
22.ระบบไฟฟ้าสำรอง
23.อาชีวอนามัย
24.ระบบโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคในโรงพยาบาล
26. โครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนสู่ความเป็นเลิศ ในงานประจำ

หน้า
157
159
163
165
167
172
176
177
179
180
181
183
185
189

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน/การวางแผน ปี 2563
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ

192
199
202

การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
การถ่ายทอดแผนตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย จากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
การกำกับติดตามประเมินผล
แผนที่ยุทธศาสตร์ ปี 2563

203
203
203
204

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชน อำเภอโคกโพธิ์ ปี 2563 - 2565
วิสัยทัศน์
“เป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในการสร้างเสริมสุขภาพ ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2565”
พันธกิจ
1. ให้การดูแลผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ระดับต้น เน้นการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2. จัดการระบบสุขภาพ แบบ New Normal เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี พึ่งตนเองได้
3. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
4. คัดกรองและปรับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
5. สร้างเสริมศักยภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้สนับสนุนการวิจัยและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
6. เสริมสร้างความสุข และความผูกพันองค์กร
7. การจัดการระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง
8. จัดระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

เป้าประสงค์
ด้านพัฒนาองค์กร
ด้านประสิทธิภาพ
ด้านคุณภาพ
ด้านประสิทธิผล

1.บริหารทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายบริการ
2.เสริมสร้างศักยภาพด้าน KM R2R และนวัตกรรม
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านการเงินการคลัง
5.บริหารทรัพยากรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
6.บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
7.ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน
8.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
9.พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
10.เครือข่ายบริการสุขภาพมีคุณภาพ
11.ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
12.ประชาชนสุขภาพดี
13.เจ้าหน้าที่มาความสุข
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ค่านิยมองค์กร (core value): MOPH
M: Mastery

ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงานคิดพูด
อย่ า งมี ส ติ ใ ช้ ก ิ ร ิ ย าวาจาเหมาะสมมี ค วามซื ่ อ สั ต ย์ ม ี ค ุ ณ ธรรม
จริยธรรมรักการเรียนรู้ค้นหาความรู้สม่ำเสมอมีวินัยตรงต่อเวลา
รับผิดชอบ)
O: Originality
สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางในการทำงาน
H: Humility
มีความอ่อนน้อมถ่อมตนการเคารพผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมรู้
แพ้ ร ู ้ ช นะเปิ ด รั บ ฟั ง ความเห็ น ต่ า งจั ด การความขั ด แย้ ง ด้ ว ยวิ ธี
สร้างสรรค์ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ในการสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เก่งดีมีสุข โดยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO)
และจัดการความรู้(KM) ด้วยด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์
จุดมุ่งเน้น (Pin Point) ในการดำเนินงาน ปี 2564
1) การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
- SMART KIDS ทั้ง 4 ด้าน (พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ปราศจากฟันผุ ภูมิคุ้มกันโรค
ครบ) ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
- โรคเรื้อรัง สุขภาพดีวิถีใหม่ เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม New normal 3 อ. (อาหาร
อารมณ์ ออกกำลังกาย) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือ
2) ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยทางด้านคลินิก
กลุ่ม โรคเรื้อรัง - โรคความดันโลหิตสูง/ โรคเบาหวาน/ โรคหอบหืด/ โรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง
CKD/ stroke/ACS
กลุ่มโรคติดเชื้อ โควิด-19/ โรคไข้เลือดออก/ โรคอุจจาระร่วง/ โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ/วัณโรค
อนามัยแม่และเด็ก ลดความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์/ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์/ท้องซ้ำในวัยรุ่น
อื่นๆ – อุบัติเหตุ - จิตเวช - ยาเสพติด/บุหรี่/ยาสูบ
3) GREEN&CLEAN Hospital/ Healthy work place
4) ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ (Application ด้านสุขภาพ) และเอื้อ
ต่อการนำมาใช้ประโยชน์
5) เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
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ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ในการสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีชุมชน
ลำดับ
ตัวชี้วัด
1
อัตราส่วนการตายมารดา

เป้าหมาย ปี 2564
ผู้รับผิดชอบ
ไม่เกิน 17 ต่อการ
1. น.ส.พัชรินทร์ อนิสงค์ /
เกิดมีชีพแสนคน
ทีม MCH
1.1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ร้อยละ 90
2. น.ส.วิลายะตี นิเซ็ง
ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์
3. นางสุภิดา โจทย์สัน
1.2 ร้อยละหญิงคลอดที่มีภาวะ Shock จากการ ไม่เกินร้อยละ 3
ตกเลือด
ร้อยละ 45
1.3 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงได้รับการเว้น
ช่วงระยะการมีบุตร

2
3
4
5
6
7

ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ผ่านเกณฑ์ SMART KIDS
ทั้ง 4 ด้าน (พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ปราศจาก
ฟันผุ ภูมิคุ้มกันโรคครบ
ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ลดลงร้อยละ 25
จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ตามปีงบประมาณ
(2559 - 2563)
โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital
ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก
อสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ

ร้อยละ 60
ร้อยละ 66
ลดลง 25% จาก
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง
5 ปี
ระดับดี
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

1. นางเสาวรส รัตนไพบูลย์
2. น.ส.วิลายะตี นิเซ็ง
3. นายมูฮัมมัตยูสรีย์ อิจิ
1. นางโซเฟียนี โตะโยะ
1. น.ส.ฮีดายะห์ ปูเต๊ะ
2. นางเบญญาภา นวลเอียด
3. นายธีระชัย มโนมะยา
1. น.ส.ตัสนีม เบ็ญจลักษณ์
1. นายอุสรัน ตาเยะ
2. นางสาวพาอีซะห์ กาฮง
1. น.ส.ภาวิณี ประแก้ว
2. น.ส.รูซีละห์ ขามิจะ

.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน
ลำดับ
ตัวชี้วัด
8
ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU) ที่เปิดดำเนินการใน
พื้นที่
9
อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป
(ทั้งที่ ER และ Admit)
10 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(RDU)

11

12
13

เป้าหมาย ปี 2564
ผู้รับผิดชอบ
ผ่านเกณฑ์ 3S
1. นายสรายุทธ จันทคตโต
ร้อยละ 8

-RDU ขั้นที่ 3
-ผ่านเกณฑ์ RDU
Community ระดับ
3 อย่างน้อย 1
ตำบล
ร้อยละของโรงพยาบาลมีการจัดบริการคลินิก
- ผ่านคลินิกกัญชา
กัญชาทางการแพทย์ ตามมาตรฐานที่กำหนด
ผสมผสาน
- รพ.สต.ผ่านเกณฑ์
คลินิกกัญชาแผนไทย
ร้อยละ 80
อำเภอผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาคุณภาพ NCD ระดับดีมาก
Clinic Plus
อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

ร้อยละ 85

1. นางอัจฉรา ไชยรัตน์ทอง
1. นางสาวกิติยาภรณ์ พัฒ
นพงษ์

1. น.ส.แวฮาลีเม๊าะ หะยี
เจ๊ะเต๊ะ
2. น.ส.อักลีมา ดอมอลอ
1. นายสุจิไกร คงกระจ่าง
2. นางอนงค์รัตน์ สืบสม
3. นางสรัญศา ชูจันทร์
1. นางนิตยา สังข์ทอง/เวช
กรรมสังคม
2. นางเบญญาภา นวลเอียด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เก่งดีมีสุข โดยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) และจัดการความรู้(KM)
ด้วยด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์
ลำดับ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ปี 2564
14 อัตราความผิดพลาดของการบริหารงานทรัพยากร ไม่เกินร้อยละ 5
บุคคล การบริหารการเงินการคลัง การบริหารงาน
พัสดุ
15

16
17
18

19

ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization : LO)
1.หน่วยงานย่อยมีผลงาน CQI หรือนวัตกรรม
อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง
2. หน่วยงานย่อยมี Proposal หรือผลงาน R2R
อย่างน้อย 1 เรื่อง
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานย่อย มี Work
Flow อย่างน้อยหน่วยงานละ 2 เรื่อง
4. หน่วยงานหลักมีผลงาน KM ตามมาตรฐานใน
ยุทธศาสตร์อย่างน้อย 2 เรื่อง
ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัด
สป.สธ. ที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
การดำเนินงาน Digital Transformation มา
สนับสนุนบริการเพื่อยกระดับมาตรฐาน e-heath
- ร้อยละของอำเภอมีการดำเนินงาน Digital
Transformation มาใช้สนับสนุนบริการ
- ร้อยละของการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
HAIT ของโรงพยาบาล
- ร้อยละของหน่วยบริการ มีการติดตั้งระบบและ
ใช้งาน application หมอรู้จักคุณ
ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
1.คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
2.คุณภาพข้อมูลประชากรจากการสุ่มประเมิน
3.คุณภาพเวชระเบียนของหน่วยบริการปฐมภูมิ
4.คุณภาพการให้รหัสโรค ICD-10ของหน่วย
บริการปฐมภูมิ

-ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบ
1. น.ส.สุนิตา ยามา
2. นายสูดิง เจะหะ
3. นายอุสรัน ตาเยะ
4. นายฉลอง สุวรรณลิวงศ์
1. นางจำนงค์ แก้วนาวี
2. น.ส.สากียะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ
3. นางเสาวลี จันทร์งาม
4.นางมารียานี มะเด็ง

-ร้อยละ 30
-ร้อยละ 100
-ร้อยละ 100
ผ่านเกณฑ์

1.นายอุสรัน ตาเยะ

ร้อยละ 77

1. น.ส.สากียะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ
2.นายสรายุทธ จันทคตโต
1. นายวีรพล พงศ์รัตน์

-ระดับ 3
-ผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการ HAIT
ระดับจังหวัด
-ร้อยละ 50 ของ
หน่วยบริการ
ผ่านคะแนนระดับ 3
ขึ้นไป

1. นายตารมีซี เจะแว
2. นายสุรศักดิ์ หนูเมือง
3. นายธีรศักดิ์ แก้วประดับ
4. นายสันติพงษ์ สืบสม
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ข้อมูลพื้นฐานอำเภอโคกโพธิ์
สถานการณ์แนวโน้มทั่วไปอำเภอโคกโพธิ์
อำเภอโคกโพธิ์ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประชาชนจึง
มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่บ่งบอกถึงความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมที่เป็นไปตามหลักคิดของศาสนา
อิส ลาม รวมถึงวัฒ นธรรมประเพณี ท้อ งถิ่น ที่ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ ยึด ถือปฏิ บั ติ โดยคงไว้ซึ่งความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นที่มีความเรียบง่ายในรูปของสังคมที่ยังคงความเป็นเครือญาติค่อนข้างสูง ยึดถือ
ผู้นำศาสนาเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามแม้ว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่นี้จะมีความเรียบ
ง่ายและใช้หลักการศาสนาที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในวิถีชีวิต แต่พบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมยังคงอยู่ใน
ระดับต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ
แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต
1. แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต
N

อำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ
ท่าเรือ

อำเภอหนองจิก

บางโกระ มะกรู ด
โคกโพธิ์

28.54 ตร.กม
11,054 ไร่

ช้างให้ตก

อำเภอสะบ้ ำย้อย จังหวัดสงขลำ

นาเกตุ
ควนโนรี

ป่ าบอน
ป่ าบอน

นาประดู่

ทรายขาว
ทุ่งพลา
ปากล่อ

2. ขนาดพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ มีเนื้อที่ประมาณ 339.414ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
212,134ไร่ เป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
* ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
* ทิศใต้
ติดต่อกับ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และอำเภอเมือง จังหวัด
ยะลา
* ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
* ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเทพา และ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
๑๖

3. ประชากรกลางปี (ณ 30 มิถุนายน 2562)

ชาย

กลุ่มอายุ (คน)
0-4 ปี
5-9 ปี
10-14 ปี
15-19 ปี
20-24 ปี
25-29 ปี
30-34 ปี
35-39 ปี
40-44 ปี
45-49 ปี
50-54 ปี
55-59 ปี
60-64 ปี
65-69 ปี
70-74 ปี
75 - 79 ปี
80 ปีขึ้นไป
รวม

หญิง

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างประชากรอำเภอโคกโพธิ์
ชาย
หญิง
รวม
1872
1705
3,577
2027
1848
3,875
2339
2153
4,492
2520
2561
5,081
2588
2577
5,165
2367
2393
4,760
2207
2257
4,464
1916
1876
3,792
1762
1704
3,466
1800
1841
3,641
1693
1843
3,536
1696
1962
3,658
1279
1481
2,760
1034
1344
2,378
723
940
1,663
561
768
1,329
703
1201
1,904
29,087
30,454
59,541
๑๗

4. ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ราบลุ่มลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและเนินเขามีเทือกเขาที่สำคัญ คือ เทือกเขา
สันกาลาคีรี ซึ่งเทือกเขายังมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกทรายขาว น้ำตกอรัญวาริณ และ
น้ำตกโผงโผง อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอโคกโพธิ์ พื้นที่ทั่วไปจึ งเหมาะแก่การเพาะปลูก
การทำสวนยางพารา สวนผลไม้เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด และการเกษตรอื่น ๆ
5. ลักษณะภูมิอากาศ
อำเภอโคกโพธิ์ อ ยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม ตะวั น ออก เฉี ย งใต้ และลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒๗.๓๐ ภูมิอากาศแบ่งออกเป็น ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน จะ
เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน และฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม
6. การคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย
ถนนอำเภอโคกโพธิ์ มีถนนสายหลักที่สำคัญเชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ ถนนสาย
๔๓เชื่อมต่อกับจังหวัดสงขลา ถนนสาย ๔๑๘ เชื่อมต่อกับจังหวัดยะลา
รถไฟ อำเภอโคกโพธิ์ มีเส้ นทางรถไฟวิ่งผ่ านที่อำเภอโคกโพธิ์ โดยที่ตั้งของสถานีรถไฟ
ปัตตานี ตั้งอยู่ที่อำเภอโคกโพธิ์ระยะห่างจากตัวเมืองจังหวัดปัตตานี ประมาณ ๒๖ กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ ๓๐ นาที
7. การเมืองการปกครอง
อำเภอโคกโพธิ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 ตำบล 82 หมู่บ้าน มี 12 อบต.
และ 3 เทศบาลตำบล ดังต่อไปนี้
1. เทศบาลตำบลนาประดู่
2. เทศบาลตำบลโคกโพธิ์
3. เทศบาลตำบลมะกรูด
8. สังคมวัฒนธรรม
ด้านวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในอำเภอ ได้แก่ งานประเพณีชักพระ จัดขึ้น
ทุกปีในวันแรม๑ค่ำเดือน ๑๑ที่อำเภอโคกโพธิ์งานเทศกาลฮารีรายอ เป็นงานฉลองของชาวไทยมุสลิมที่เลิก
ถือศีลอดในช่วงเดือน ๙ ถึงเดือน ๑๐ เป็นเวลา๓๐วัน นอกจากนี้ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
ท้องถิ่น ที่มีความเรียบง่ายในรูปแบบของสังคมที่ยังคงความเป็นเครือญาติสูง
วิถีในการดำเนิ น ชีวิตประชาชนในอำเภอโคกโพธิ์ ส่ว นใหญ่ มีพฤติ กรรมการบริโภค
อาหารที่มีรสค่อนข้างหวาน (ขนมหวาน, อาหารคาวที่มีรสหวาน) มัน (อาหารที่ปรุงจากกะทิ) รสเค็ม(น้ำบู
ดู)และชุมชนในอำเภอโคกโพธิ์ จะมีรถเร่เข้ามาจำหน่ายอาหาร ครอบคลุม ๑๒ ตำบล และมีอัตราการสูบ
บุหรี่ปัจจุบัน สูงสุดเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ
ด้ า นการประกอบอาชี พ สภาพเศรษฐกิ จ ของอำเภอโคกโพธิ์ ประชากรส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประเภททำนา ทำสวน ทั้งการทำสวนยางพาราและสวนผลไม้

๑๘

9. ด้านความมั่นคง
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน อำเภอโคกโพธิ์ มีเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการลอบวางระเบิด การซุ่ม
โจมตี การลอบสังหาร การเผาบ้านเรือน และสถานที่ราชการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความหวาดกลัวและผลักดัน
ให้ราษฎรออกจากพื้นที่ รวมทั้งการโฆษณาชวนเชื่อ การบิดเบือนข้อมูลเพื่อสร้างความแตกแยกระหว่าง
ราษฎรไทยพุท ธกับ ไทยมุส ลิมซึ่งมีผลทำให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถปฏิบัติห น้าที่ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างต่อเนื่องเต็มที่
10. ด้านศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ ๘๗.๒๕ ศาสนาพุทธร้อยละ ๑๒.๗๒
และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ ๐.๐๓ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในจังหวัด ได้แก่ งานประเพณีชักพระ จัดขึ้นทุกปี
ในวันแรม๑ค่ำเดือน ๑๑ ที่อำเภอโคกโพธิ์งานเทศกาลฮารีรายอ เป็นงานฉลองของชาวไทยมุสลิมที่เลิกถือ
ศีลอดในช่วงเดือน ๙ ถึงเดือน ๑๐ เป็นเวลา ๓๐ วัน นอกจากนี้ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามเรี ย บง่ า ยในรู ป แบบของสั ง คมที่ ยั งคงความเป็ น เครื อ ญาติ สู ง การติ ด ต่ อ สื่ อ สารใน
ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูท้องถิ่น

๑๙

สถานการณ์แนวโน้มปัญหาด้านสุขภาพของอำเภอโคกโพธิ์
วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ/สถานการณ์และแนวโน้มทั่วไปอำเภอโคกโพธิ์
1 : อนามัยแม่และเด็ก :
1.1 เป้าหมาย
1) ไม่มีมารดาตายจากสาเหตุการตกเลือดหลังคลอดและความดันโลหิตสูง (Zero MMR
from PPH ,PIH)
2) ลดจำนวนมารดาตายจากสาเหตุทางอ้อม (Indirect cause) ลดลงจากฐานเดิม 50%
จากฐานเดิม
1.2 สถานการณ์ : มารดาเสียชีวิตของอำเภอโคกโพธิ์ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2560 ไม่มีมารดา
เสีย ชีวิตจากการตั้งครรภ์ และการคลอด และในปี 2563 มีมารดาเสี ยชีวิต 1 ราย ด้ว ยสาเหตุ Indirect
cause
อัตรา Early ANC ตั้งแต่ปี 2559-ปี 2563
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อัตราการดูแลก่อนคลอดตามเกณฑ์ ตั้งแต่ปี 2559-ปี
2563
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๒๐
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อัตราการหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูงได้รับการพบสูติแพทย์ ตั้งแต่ปี 2560ปี 2563
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อัตราการหญิงตั้งครรภ์
เสี่ยงสูงได้รับการพบสูติ
แพทย์

92
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563
การพัฒนาระบบ
1) การใช้แบบคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์
2) มีคลินิกครรภ์เสี่ยง วันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน โดยมีสูติแพทย์ รพ.ปัตตานีออกตรวจ
3) หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูงจะต้องพบแพทย์และสูติแพทย์ทุกราย และฝากครรภ์ที่ รพช.หรือ รพ.ปัตตานี
เท่านั้น
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
1) การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
2) มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
3) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
โอกาสพัฒนา
1) การรณรงค์ฝากครรภ์เร็ว เพื่อค้นหาหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
2) การส่งเสริมการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
3) การส่งเสริมการเว้นช่วงการมีบุตรในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูง เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ

๒๑

2 : เด็ก 0-5 ปี ผ่านเกณฑ์ SMART KIDS ทั้ง 4 ด้าน (พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ปราศจากฟันผุ
ภูมิคุ้มกันโรคครบ)
กราฟแสดงเด็ก 0-5 ปี ผ่านเกณฑ์ SMART KIDS ทั้ง 4 ด้าน
เป้าหมาย ร้อยละ 60

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
1) คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบงาน smart kids ระดับหน่วยบริการ
2) ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การบันทึกข้อมูล
การติดตามผลการดำเนินงาน smart kids
3) หน่วยบริการติดตามผลการดำเนินงาน ฯ ผ่านเวปไซต์ pattani smart kids
4) ผู้เกี่ยวข้องติดตามข้อมูล และ สสอ.โคกโพธิ์ ส่งคืนข้อมูลให้หน่วยบริการ
และผู้เกีย่ วข้องในทุกระดับ
5) สื่อสารประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังพฤติกรรมพึงประสงค์ ในการดูแลเด็ก 0-5ปี ในผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
โอกาสพัฒนา
1) พัฒนาผู้เกี่ยวข้อง กับงาน smart kids สามารถบริหารจัดการ รายพื้นที่ได้ครบ
ทุกองค์ประกอบ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) หน่วยบริการ มีการสื่อสาร กิจกรรมพึงประสงค์ ในการดูแลเด็ก 0-5 ปี ในชุนชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๒๒

3: อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
อัตราปวยด้วยโรคไข้เลือดออกย้อนหลัง 5 ปี
อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

อัตราปวย
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ปีงบประมาณ
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ที่มา : ข้อมูลจากรายงาน 506 อำเภอโคกโพธิ์ ณ วันที่ 30 พฤจิกายน 2563
ผลงานเด่น/ผลลัพธ์
1) ไม่มีอัตราปวยตายด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
2) มีหมู่บ้านต้นแบบปลอดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ (ตำบลปากล่อ)
ปัญหาและอุปสรรค
1) บางพื้นที่ของการเกิดโรคเป็นพื้นที่ชุมชนแออัด ปัญหาเรื่องขยะ แหล่งน้ำ การควบคุมโรคไม่
ดำเนินการตามมาตรการ
แนวทางการแก้ไข :
1) มีการคืนข้อมูลในเวทีประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อร่วมกันหาแนว
ทางการแก้ไขโรคในพื้นที่
2) การประชุมชี้แจงมาตรการการสอบสวนและควบคุมโรค ตามมาตรการ 312 cover 100% แก่
ผู้รับผิดชอบงานแต่ละพื้นที่

๒๓

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
1) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
2) ท้องถิ่นมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณ
3) เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนดไว้
โอกาสพัฒนา
1) หามาตรการทางสังคมเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันโรค
2) ประสานคสามร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลในการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น
และเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น
4 : อำเภอผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus : อำเภอผ่านเกณฑ์ระดับดี (70
คะแนนขึ้นไป)

มาตรการ
1) ประชุม NCD board ทุกไตรมาส
2) ขับเคลือ่ นบูรณาการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก (หมู่บ้านนำร่องต้นแบบ CBI บ้านล้อแตก ต.
บางโกระ)
3) จัดบริการแบบ One stop service
4) จัดบริการผู้ปวยตามรูปแบบ new normal
5) Conference case ระดับ รพ.สต.
6) มีการจัดบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
ข้อกำกัด
1)
2)
3)
4)

NCD plus อยู่ระดับพื้นฐาน
ปวยยังควบคุมโรคไม่ได้
ฐานข้อมูลยังไม่ตรงตามจริง
ขาดการติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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Key success :
1) Team work
2) เพิ่มการบริการเชิงรุก (ออกตรวจคัดกรองในพื้นที่)
5 : โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLAEN Hospital
สถานการณ์ ปี 2563 “ระดับดี”
เป้าหมาย ปี 2564 “ระดับดีมาก”
การพัฒนา มีการกำหนดนโยบาย ขาดการควบคุมกำกับ ติดตาม เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์
1) ค้นหาส่วนขาดตามเกณฑ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง
1.1. ปรับปรุงโรงครัวให้ได้มาตรฐาน
1.2. ปรับปรุงโรงอาหารให้ได้มาตรฐาน
2) ถ่ายทอดแผนให้บุคลากรทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลทราบเพื่อร่วมขับเคลื่อน/บูรณาการงานที่
เกี่ยวข้อง
3) พัฒนางานตามกิจกรรม GREEN CLEAN Hospital
4) สร้างความรู้เข้าใจในการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
5) สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชน (เครือข่ายอาหารปลอดภัย/เครื่องข่ายสุขภาพจิต
ดำเนินการในเรื่องอาหารปลอดภัย)
6) อาหารปลอดภัย
6.1. พัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยตามเกณฑ์
6.2. อบรมผู้ประกอบการอาหารในโรงพยาบาล และผู้สัมผัสอาหารในโรงพยาบาลตามกฎหมาย
กำหนด
6.3. คิดค้นนวัตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
7) นวัตกรรม
7.1. ประกวดนวัตกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
6: ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต District Health Board ที่มีคุณภาพ (พชอ.)
Process
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พชอ.ตามจำนวน และวิชาชีพ และจัดตั้ง คณะ กก.พชต. ใน
พื้นที่
2) มีการประชุม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน พชอ.
3) นำเสนอประเด็นปัญหาของแต่ละหน่วยงาน และเลือกประเด็นปัญหาสำคัญ ≥ 2 เรื่อง
4) ติดตาม แก้ไข กำกับ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5) สรุปผลการดำเนินงาน
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GAP
➢ คณะ กก. พชอ. ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดำเนินงาน ทำให้ได้ประเด็นปัญหาที่
คลุมเครือ
➢ มีการเปลี่ยน คณะ กก.พชอ. ทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง
Key success : มีพื้นที่ พชต. ต้นแบบ
7 : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการให้พื้นที่ (Primary Care Cluster)
การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว
ปี 2563
1) เป้าหมาย 63,000 คน : 6 ทีม
2) เปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 2 ทีม คือ NPCU บางโกระ (ท่าเรือ,โคกอ้น,สามยอด,และทรายขาว) และ
PCU นาประดู่
3) มีการประเมินตนเอง (ใช้ 3 S)
4) ส่งข้อมูลให้ สสจ. เพื่อบันทึกลงทะเบียนการจัดตั้ง PCC
5) แพทย์ผ่านกรอบรม 3 คน
6) ประชาชน มีหมอประจำตัว 32%
Performance
❖ ได้เปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 2 แห่ง 100 %
❖ เตรียมพร้อมในการเปิด PCC เพิ่มอีกจำนวน 1 แห่ง
10 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) : ผ่านเกณฑ์ขั้น 2
Performance: ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2
RDU โรงพยาบาล (RDU1) :
96.00%
94.00%
92.00%
90.00%
88.00%
86.00%
84.00%
82.00%
80.00%
78.00%
76.00%

88.89%
(16/18)

88.89%
(16/18)

ปี 62

ปี 63

94.44%
(17/18)

83.33%
(15/18)

ปี 61

ปี 64
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Purpose:
1) อำเภอโคกโพธิ์ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 ภายในปีงบประมาณ 2564
Process:
RDU โรงพยาบาล (RDU1)
1) ประชุมทีม PTC เพื่อสร้างแนวทาง RDU
2) กำหนดแพทย์ที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัด RDU
3) ส่งต่อข้อมูล RDU ให้กับองค์กรแพทย์ทุก 15 วัน
4) แจ้งเตือนในระบบ Hos-XP ให้ทบทวนการสั่งใช้ยา เมื่อมีการสั่งใช้ ATB ในกลุ่มบาดแผลสดจาก
อุบัติเหตุ
5) จัดทำและเผยแพร่สื่อข้อมูลการใช้ ATB ให้กับผู้ปวย ประชาชน และเจ้าหน้าที่
Key success :
- P-L-E-A-S-E
- Team work
GAP:
1) ไม่ได้สั่งใช้ยาตามเกณฑ์การสั่งใช้ยา Antibiotic
2) ไม่ได้สั่งใช้ยาตามแนวทางโรคหอบหืด
3) ปัญหาการลง Diagnosis ในกลุ่มโรคหอบหืด
โอกาสพัฒนา :
การนำ RDU สู่เชิงรุก -----> RDU Community “สร้างชุมชนต้นแบบ ใช้ยาอย่างสมเหตุผล”
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8 : อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป
กราฟแสดงอัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิฟฤติฉุกเฉินภายใน 24
ชั่วโมง(ทั้งที่ ER และ Admite) เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 8
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สถานการณ์ : จากการทบทวนเคสเสียชีวิตพบว่า
1) การเสียชีวิตที่ ER ในเคส Trauma เสียชีวิตทั้งหมด จำนวน 3 เคส เป็นเคส MCA + STBI +
Pneumothorax จำนวน 2 เคส
2) Severe aortic injury เนื่องจากท่อนไม้หล่นใส่หน้าอก จำนวน 1 เคส
3) เคส Non trauma พบว่า เสียชีวิตจาก Respiratory failure +COPD 2 เคส
4) Cardiac arrest จาก STEMI 1 เคส MI 1 เคส
5) Hypotension +Anaphylaxic shock 1 เคส
6) Acute respiratory failure จาก pneumonia 1 ราย รวม 6 เคส
ผลงานเด่น
1) มีการวิเคราะห์สาเหตุและทำ dead case conference
2) มีการดำเนินการการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เชิงรุก เช่น การติดสติ้กเกอร์อาการที่ต้องมา รพ.ทันที
เบอร์โทรฉุกเฉิน 1669 ประจำบ้าน
3) มีแผนพัฒนาสมรรถนะผู้ปวยวิกฤติฉุกเฉินใน 4 โรคหลัก
4) ECS คุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง 52.9
โอกาสพัฒนา
1) พัฒ นาการเข้าถึงบริการ การประชาสัมพันธ์ 1669 +อาการที่ต้องรีบมาร.พ สติกเกอร์ติดที่บ้าน
พัฒนาสมรรถนะของทีมในการดูแลผู้ปวยในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน
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9 : อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
กราฟแสดงอัตราความสาเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่ (เป้าหมาย 85%)
100
90

92.3

92.11

93.8

82.6

80
70
60
50
2558

2559

2560

2561

GAP
1) อัตราการเสียชีวิตระหว่างการรักษาสูงในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม เช่น เบาหวาน CKD
2) การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงไม่ครอบคลุมตามเป้าหมาย
โอกาสพัฒนา
1) เน้นการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย การทำงานร่วมกับเครือข่าย เพื่อนำกลุ่มเสี่ยงเข้า
ตรวจวินิจฉัย เพื่อให้การรักษาที่เร็วขึ้น
2) ติดตามผู้ปวยต่อเนื่อง โดยการโทรศัพท์สอบถามอาการผู้ปวยทุกสัปดาห์
3) การส่งต่อผู้ปวยผ่าน TBCM Online และสื่อสารผ่าน Line Group
10 : ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
Process
1) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมิน รพ.สต.
2) ทีมพี่เลี้ยงร่วมกับ รพ.สต. วิเคราะห์หา GAP ของแต่ละ รพ.สต. และจัดทำแผนในการพัฒนา
3) ประชุชี้แจงเกณฑ์การประเมินและแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว
4) ประเมินโดยคณะกรรมการระดับอำเภอ
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร : อบรมเชิงปฏิบัติการตามหมวด 1-5
6) มีแนวทางในกรพัฒนาโครงสร้างของ รพ.สต.ให้ได้ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
GAP
1) ผู้เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน
2) มีงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาโครงสร้างของ รพ.สต.ให้ได้ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
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Key success :
1) รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินแล้วร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำเอกสารแต่ละหมวด
2) มีแผนงานโครงการเพื่อพัฒนา รพ.สต.ติดดาว “โครงการพัฒนาคุณภาพปฐมภูมิ สู่รพ.สต.ติดดาว”
11 : ร้อยละของหน่วยงานบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
สถานการณ์
1) คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ พบว่าคุณว่าเฉลี่ยมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ
ปีงบประมาณ 2563 คุณภาพเฉลี่ยหน่วยบริการ 99.5 ทุกหน่วยบริการ ผ่านเกณฑ์ 99.5
2) การสุ่ มคุณภาพเวชระเบี ยนของหน่วยบริการปฐมภูมิ (เกณฑ์ทุกหั วข้อต้องผ่านร้อยละ 5) ปี
2563 หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 10 ผลการให้รหัสโรค ICD-10 เกณฑ์ร้อยละ 5 หน่วย
บริการผ่านเกณฑ์ร้อยละ 0
3) การสุ่มประเมินคุณภาพประชากร ปี 2563 พบว่า ข้อมูลประชากรที่ตรงกันกับฐาน HIS ร้อยละ
82 ปี 2563 ข้อมูลประชากรที่ตรงกันกับฐาน HIS ร้อยละ 100
Process
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลหน่วยบริการ ระดับ คปสอ.
2) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลหน่วยบริการ
3) พัฒนาองค์ความรู้ ผู้เกี่ยวข้องในการนำเข้าฯและการนำส่ง ข้อมูล 43แฟ้ม
4) พัฒนาองค์ความรู้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลระดับหน่วยบริการ ในการตรวจสอบข้อมูล
ฯ และการแก้ไขข้อมูล 43แฟ้ม
5) ผู้เกี่ยวข้องติดตามคุณภาพข้อมูล และ สสอ.โคกโพธิ์ ส่งคืนข้อมูลให้หน่วยบริการ และผู้เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับ
โอกาสพัฒนา
1) พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูล
12 : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(เกณฑ์ร้อยละ 80)
Purpose :
1) เพื่อยกระดับ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ดูแลสุขภาพ ปชช.
2) เพือ่ ให้ อสม.หมอประจำบ้าน เป็นกลไกลการขับเคลื่อนงานตามบทบาทใหม่ที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดโรค
และปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้
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Process :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ประชุมชี้แจงคณะทำงาน (จนท.สช.รพ.สต.)
วางแผนการการอบรมพัฒนาความรู้ อสม.ตามหลักสูตรกระทรวง
คัดเลือก อสม.หมู่ละ ๑ คน (๘๓ คน) ที่มีความพร้อมเข้ารับการอบรม
พัฒนาครูฝึก รพ.สต.ละ 1 คน เพื่อฝึกปฏิบัติและติดตามประเมิน อสม.
อบรมพัฒนาความรู้ อสม.เพื่อเป็น อสม.หมอประจำบ้าน (ไตรมาตร 2)
ประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงาน

GAP :
1) อสม.อำเภอโคกโพธิ์ 880 คน อบรมอสม.หมอประจำบ้าน ปี 2563 จำนวน 83 คน ร้อยละ
9.34 การสื่อสารผ่าน Smart phone การให้ความรู้ ระบบการติดตามต่างๆ การเข้าถึง
ประชาชนยังไม่ทั่วถึง
Key success :
1) มีทีมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน (จนท.สช.รพ.สต.)
2) มีทีมคณะกรรมการชมรม อสม.ระดับอำเภอ
3) มีทีม Coaching ในระดับตำบล ติดตามการปฏิบัติงานของ อสม.
4) มีแผนงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับ อสม.ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน อำเภอ
โคกโพธิ์ ปี ๒๕๖๔ ” งบประมาณ 5 ,๕50 บาท จาก คปสอ.โคกโพธิ์
13 : ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัด สป.สธ ที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ : ปี 2563 ทบทวนหมวด 1,2,4 และ 5 จัดทำหมวด 3 และ 6 ผ่านระดับ 5
Purpose :
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ทุกหมวด หมวด 1- 6 และตัวชี้วัด ในหมวด 1-6 ผ่านเกณฑ์กำหนดไว้
Process :
1) ทบทวนหมวด P และทุกหมวด
2) จัดทำแผนพัฒนาในหมวดภาคบังคับ (หมวด1-6)
3) กำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลในหมวดภาคบังคับ
4) รายงานผลผ่านระบบออนไลน์
5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สสอ. ภายในจังหวัด

๓๑

GAP :
1) องค์ความรู้ในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2) การพัฒนาทีม Auditor Audit
3) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Key success :
1) การสนับสนุนจากผู้บริหาร กำหนดนโยบายจากผู้บริหาร
2) การได้รับการกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ
3) การได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ร่วมกัน
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีม สสอ.ในจังหวัดปัตตานี

๓๒

ยุทธศาสตร์ที่....1......พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพแม่ไม่เสียชีวิตจากการตั้งครรภ์และการคลอด..........
ยุทธศาสตร์
ความท้าทาย
เป้าหมาย
กลยุทธ์
เชิงกลยุทธ์
ระยะสั้น
ระยะยาว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - มารดาตั้ง ครรภ์ มารดาฝาก
ไม่มีมารดาตาย 1.ส่งเสริมการ
ไม่มีมารดาตาย เสี่ยงสูง(มีโรคร่วม ครรภ์ก่อน 12
วางแผนครอบครัว
ทางอายุ ร กรรม) สัปดาห์ ผ่าน
การเว้นช่วงการมี
จำนวนเพิ่มขึ้น
เกณฑ์
บุตร ในหญิงวัย
-มารดาและทารก -มารดาครรภ์
เจริญพันธ์กลุ่มเสี่ยง
ต า ย จ า ก ก า ร เสี่ยงสูงได้รับ
และมารดาหลัง
ต ั ้ ง ค ร ร ภ ์ แ ล ะ การดูแลตาม
คลอดเสี่ยงสูง
คลอด
มาตรฐาน
2.พัฒนาระบบและ
สมรรถนะการดูแล
มารดาครรภ์เสี่ยง
3.พัฒนาสมรรถนะ
และการมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย

HR plan

ตัวชี้วัด

-พัฒนา
สมรรถนะการ
ดูแลมารดาครรภ์
เสี่ยง

-อัตรามารดาตาย < 16ต่อ
แสนLB
-อั ต ราตายปริ ก ำเนิ ด ของ
ทารก < 9 ต่อพันTB
-อั ต ราการฝากครรภ์ ก ่ อ น
12 สัปดาห์ ร้อยละ 90
-อัตราการฝากครรภ์ ครบ 5
ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ
> ร้อยละ 90
-อัตราหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
ได้ พ บสู ต ิ แ พทย์ มากกว่ า
ร้อยละ80
-อั ต ราหญิ ง ตั ้ ง ครรภ์ เ สี ่ ย ง
ได้รับการเว้นช่วงระยะการมี
บุตร ร้อยละ 45

แผนงาน/โครงการ

๓๓

แผนปฏิบัติการณ์ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่...1....พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพแม่ไม่เสียชีวิตจากการตั้งครรภ์และการคลอด....
กลยุทธ์……………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อแผนงาน/
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
โครงการพั ฒ นา
ระบบดูแลมารดา
ครรภ์เสี่ยงสูง
อ . โ ค ก โ พ ธ ิ ์ ปี
2564

กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลและ
สมรรถนะการดูแลมารดาครรภ์เสี่ยง
(ระดับอำเภอ)
1.อบรมฟื้นฟูการดูแลมารดาครรภ์เสีย่ งสูงใน
ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และแนวทาง
การวางแผนครอบครัว
2.อบรมฟื้นฟูความรู้นมแม่ ทีม MCH BOARD
3.ประชุม MCH BOARD พัฒนาเครือข่าย
อนามัยแม่และเด็ก 2 เดือน/ครั้ง
4.ฝึกประสบการณ์การดูแลมารดาครรภ์เสีย่ ง
รายโรค ณ รพ.โคกโพธิ์(แผนกฝากครรภ์ และ
ห้องคลอด)
5.นิเทศหน้างานตามมาตรฐาน ANC ระดับ
ตำบล/รพช.
6.พัฒนาแกนนำอนามัยแม่และเด็กระดับ
อำเภอ (แกนนำ อสม.ครอบคลุมทุกแห่ง)

1.เพื่อป้องกันมารดา
เสียชีวิตจากการ
ตั้งครรภ์ ฝากครรภ์
คลอด
2.เพื่อพัฒนาระบบและ
ส ม ร ร ถนะ กา ร ด ู แ ล
มารดาครรภ์เสี่ยง
3.พัฒนาสมรรถนะและ
การมีส่วนร่วมของ
เครือข่าย
4.เพื่อส่งเสริมการ
วางแผนครอบครัวการ
เว้นช่วงการมีบุตร ใน
หญิงวัยเจริญพันธ์กลุ่ม
เสี่ยงและมารดาหลัง
คลอดเสี่ยงสูง
5.เพื่อให้แกนนำอนามัย
แม่ แ ละเด็ ก มี ค วามรู้
และสามารถถ่ายทอด

-เจ้าหน้าที่
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
การอบรมฟื้นฟู
-พยาบาลวิชาชีพรพ.สต. ร้อยละ 100
50 คน
- อั ต รามารดา
- ANC
ตาย < 15ต่ อ
-ห้องคลอด
แสนLB
-หลังคลอด
-อั ต ราตายปริ
-จนท.ฝ่ายอื่นๆ
กำเนิดของทารก
(ER/OPD)

< 9ต่อพันTB
-อ ั ต ร า ห ญิ ง
- เจ้าหน้าที่ระดับตำบล ตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
14 แห่ง หลัก/รอง
ได้พบสูติแพทย์
จำนวน 28 คน
มากกว่าร้อยละ
- รพ.สต./PCU จำนวน
80
14 แห่ง
- อ ั ต ร า ห ญิ ง
-แกนนำในชุมชน
ตั ้ ง ครรภ์ เ สี ่ ย ง
จำนวน 82 คน
ได้ ร ั บ การเว้ น
-รพ.สต.นาเกตุ

ระยะเวลา งบประ การประเมินผล หน่วยงาน
มาณ/
ที่
แหล่ง
รับผิดชอบ
งบ
ต.ค.63ก.ย.64

เงิน
บำรุง
รพ.

-จากการติดตาม
ตัวชี้วัด
-ลงประเมินหน้า
งาน ระดับตำบล
-คะแนน prepost test

MCH
BOARD

๓๔

ชื่อแผนงาน/
โครงการ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

7.พัฒนารูปแบบการจัดการอนามัยแม่และเด็ก แก่กลุ่มเป้าหมายใน
(ตำบลนำร่องการจัดการอนามัยแม่และเด็ก)
ชุมชนได้
ตำบลนาเกตุ
6.เพื ่ อ เพิ ่ ม อั ต ราการ
คุมกำเนิดที่เหมาะสมใน - ตำบลนาเกตุ
1.ชุมชน
หญิ งวั ย เจริ ญ พั น ธ์ ท ี ่ มี
-ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแม่และเด็กในตำบล โรคร่วมทางอายุรกรรม
-คืนข้อมูลในพื้นที่ตำบลนำร่อง (หญิงวัยเจริญ 7.เพื ่ อ สร้ า งตำบลนำ
พันธุ,์ ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ปกติ/เสี่ยงใน
ร่ อ งการส่ งเสริ ม ความ
รอบรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพแม่
พื้นที่, LBW,สถานการ์เด็ก SMK)
และเด็ก
-จัดเวทีประชาคมงานอนามัยแม่และเด็กใน
พื้นที่ตำบลนาเกตุ
-จัดทำแผนปฏิบตั ิการลำดับความสำคัญของ
ปัญหาในชุมชน
2.รพ.สต.
-ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานแม่และเด็ก
-ตำบลนาเกตุ ตำบลนำร่องการส่งเสริมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพแม่และเด็ก
กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลหญิงวัยเจริญ
พันธุ์/แม่และเด็ก/มารดาครรภ์เสีย่ ง/หลังคลอด
(ระดับตำบล)
1.ทำฐานข้อมูลประชากรหญิงวัย
เจริญพันธุ์ (การบันทึก โปรแกรม J-HCIS)

- รพ.สต./PCU ทุกแห่ง

ตัวชี้วัด

ช่ ว งระยะการมี
บุตร
ร้อยละ 45

ระยะเวลา งบประ การประเมินผล หน่วยงาน
มาณ/
ที่
แหล่ง
รับผิดชอบ
งบ

๓๕

ชื่อแผนงาน/
โครงการ

กิจกรรมหลัก

แยกหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กินกับสามี/สมรส
ปกติ และเสี่ยง(โรคร่วมทางอายุรกรรม) เพื่อ
ติดตามเฝ้าระวังเข้าระบบ Early ANC
2.พัฒนาสมรรถนะการดูแลตนเองของหญิง
ตั้งครรภ์เสีย่ งและครอบครัว
2.1 อบรมมารดาขณะตั้งครรภ์และสามี
หลักสูตร เรียนรูโ้ รค กับการตั้งครรภ์
3.อบรมหลักสูตรการวางแผนครอบครัว ที่
เหมาะสมแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ ที่มีโรคร่วมทาง
อายุรกรรม
4. แกนนำอนามัยแม่และเด็กในชุมชนติดตาม
การค้นหาการตั้งครรภ์โดยการตรวจ UPT ใน
ชุมชน เพื่อนำส่ง จนท.ระดับตำบล ทุก 2
เดือน (เน้นการ Early ANC เพื่อเข้าสู่ระบบการ
ดูแลที่เหมาะสมใน รพ.สต.ตามลำดับ)
5.มี CQI / R2R งานแม่และเด็ก รพ.สต./PCU
ทุกแห่ง อย่างน้อย 1 เรื่อง
6.บันทึกข้อมูลการดำเนินงานแม่และเด็กตาม
เกณฑ์และบันทึกลงโปรแกรม COC, J-HCIS,
Patani HR, Feescadule, QOF
7.สรุปข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาสถานการ์แม่และ
เด็กระดับตำบล ไตรมาส ละ 1 ครั้ง ส่งทีม
MCH
7.คืนข้อมูล การค้นหา ส่งต่อข้อมูล/ชุมชน/
สถานบริการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

- ครอบครัวหญิง
ตั้งครรภ์ ในพื้นที่ 14
ตำบล
- หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มี
โรคร่วมทางอายุรกรรม
ในพื้นที่ 14 แห่ง
- แกนนำในชุมชน อสม.
แม่และเด็ก
พื้นที่ 14 แห่ง
-รพ.สต./PCU ทุกแห่ง
อย่างน้อย 1 เรื่อง
-ผู้รับผิดชอบงานแม่
และเด็ก 14 แห่ง

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา งบประ การประเมินผล หน่วยงาน
มาณ/
ที่
แหล่ง
รับผิดชอบ
งบ

๓๖

แผนปฏิบัติการและงบประมาณงานปกติ/นโยบาย คปสอ.โคกโพธิ์ ปี 2564
แผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบดูแลมารดาครรภ์เสี่ยงสูง อ.โคกโพธิ์ ปี 2564
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ งานอนามัยแม่และเด็ก อำเภอโคกโพธิ์....
ลำดับ

1.

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

พัฒนาระบบและสมรรถนะการดูแลมารดาครรภ์
เสี่ยง
1-อบรมฟื้นฟูการดูแลมารดาครรภ์เสีย่ งสูงใน
ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และแนวทางการ
วางแผนครอบครัว
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 50 บาท x 1 วัน
= 2,500 บาท
-ค่าอาหารว่าง 50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ =
2,500 บาท
-ค่าสมนาคุณวิทยากร(หน่วยงานภาครัฐ) ชั่วโมง
ละ 300 บาท 8 ชั่วโมง เป็นเงิน 2,400 บาท
รวมเป็นเงิน 7,400 บาท
2. อบรมฟื้นฟูความรู้นมแม่
-ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 50 บาท x 1 วัน =
1,500 บาท
-ค่าอาหารว่าง 30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ =
1,500 บาท
-ค่าสมนาคุณวิทยากร(หน่วยงานภาครัฐ) ชั่วโมง
ละ 300 บาท 8 ชั่วโมง เป็นเงิน 2,400 บาท
รวมเป็นเงิน 5,400 บาท

แหล่ง
งบ

งบ
ประมาณ

เงิน
บำรุง
รพ.

7,400
บาท

5,400
บาท

-

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 64 64 64 64 64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

๓๗

ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง
งบ

งบ
ประมาณ

3.ประชุม MCH BOARD พัฒนาเครือข่าย อนามัย
แม่และเด็ก 2 เดือน/ครั้ง
-ค่าอาหารว่าง 30 คน x 25 บาท x 1 มื้อ x 5
ครั้ง = 3,750 บาท

3,750
บาท

4.ฝึกประสบการณ์การดูแลมารดาครรภ์เสีย่ ง ราย
โรค ณ รพ.โคกโพธิ์

-

5.นิเทศหน้างานตามมาตรฐาน ANC ระดับตำบล
/รพช.
-ค่าอาหารกลางวันผู้นิเทศ 8 คน x 50 บาท x 3
วัน = 1,200 บาท
-ค่าอาหารว่างผู้นิเทศ 8 คน x 25 บาท x 2 มื้อ
x 3 วัน = 1,200 บาท
รวมเป็นเงิน 2,400 บาท

2,400
บาท

6.อบรมฟื้นฟูความรู้ แกนนำอนามัยแม่และเด็ก
ในชุมชน (การค้นหา ให้คำแนะนำการฝากครรภ์
การดูแลตนเอง การวางแผนครอบครัว
-ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 50 บาท x 1 วัน =
4,000 บาท
-ค่าอาหารว่าง 80 คน x 25 บาท x 2 มื้อ =
4,000 บาท

10,400
บาท

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 64 64 64 64 64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

๓๘

ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง
งบ

งบ
ประมาณ

-ค่าสมนาคุณวิทยากร(หน่วยงานภาครัฐ)ชั่วโมงละ
300 บาท 8 ชั่วโมง เป็นเงิน 2,400 บาท
รวมเป็นเงิน 10,400 บาท

รวมงบประมาณ

29,350

บาท

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 64 64 64 64 64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

๓๙

เอกสารหมายเลข 1

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร้อยละเด็ก 0-5 ปีกลุ่มเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ SMART KID ทั้ง 4 ด้าน :พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ปราศจากพันผุ ภูมิคุ้มกันโรคครบ ในคนๆ
เดียวกัน(เกณฑ์ ร้อยละ 60)
ยุทธศาสตร์
ความท้าทาย
เป้าหมาย
กลยุทธ์
HR plan
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
เชิงกลยุทธ์
ระยะสั้น
ระยะยาว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เด็กเป้าหมายมี เสริมสร้าง
กลุ่มเป้าหมาย
1.พัฒนาศักยภาพ -ประชุมเชิงปฎิบัติ
รพ.สต./PCU.ผ่านเกณฑ์ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พัฒนาการสมวัย สมรรถนะการ ผ่านเกณฑ์
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. การเสริมสร้าง
smart kids ร้อยละ 60 KhokPho Smart Kids ปี 2564
สูงดีสมส่วน
ดูแลเด็ก smart SMART KID ทั้ง เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะเจ้าหน้าที่
ปราศจากพันผุ
kids manager 4 ด้าน
สมรรถนะ ในงาน คปสอ.โคกโพธิ์ (ดูแล
ภูมิคุ้มกันโรคครบ ระดับตำบล
SMK ครู ศพด.
เด็ก SMK ทั้ง 4
(ร้อยละ 60)
(หลัก รอง)
เครือข่าย แกนนำ ด้าน)
ในชุมชน
-ประชุมเชิงปฎิบัติ
2.จัดมหกรรม
การเพื่อสร้าง
Khokpho Smart สมรรถนะครูปฐมวัย
Kids
ใน ครูศพด. ในการ
ดูแลเด็กปฐมวัยตาม
เกณฑ์ smart kids
-พัฒนาศักยภาพ
อสม.SMK ระดับ
รพ.สต.ในการดูแล
เด็กปฐมวัย อบรม
พัฒนาศักยภาพ
อสม.SMK
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เอกสารหมายเลข 2

แผนปฏิบัติการณ์ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่...2...ร้อยละเด็ก 0-5 ปีกลุ่มเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ SMART KID ทั้ง 4 ด้าน :พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ปราศจากพันผุ ภูมิคุ้มกันโรคครบ (เกณฑ์ ร้อย
ละ 60)
ชื่อแผนงาน/
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระยะเวล งบประมา
การประเมินผล
โครงการ
า
ณ/แหล่ง
งบ
โครงการพัฒนาเด็ก 1.ประชุมคณะกรรมการ Smart
1-ทีมคณะกรรมการ manager
-ตำบลผ่านเกณฑ์
ธ.ค.63- เงินบำรุง -รพ.สต./PCU.ผ่าน
ปฐมวัย
Kids / ติดตามแผนปฏิบัติการ แผน ระดับอำเภอ
SMK 10 คน smart kids ร้อยละ
ก.ย.64
รพ.
เกณฑ์ smart kids
KhokPho Smart เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ สัปดาห์ วางแผน /ติดตามการ manager
60
ร้อยละ 60
Kids ปี 2564
1 ของเดือน(2 เดือน/ครั้ง)
ดำเนินงาน Smart SMK ระดับ
-มีการติดตาม
-อัตราการใช้ HPP.กับ
**สรุป**
kids ปี64
,ผอ รพ สต
โปรแกรม SMK ทุก
เด็ก SMK > ๘๐%
ดำเนินงานปีงบประมาณ 2564
2.manager ระดับ ตำบล จำนวน สัปดาห์ โดย IT อำเภอ
- ลงประเมิน ศพด.
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เดือนละ 1 ครั้ง
ตำบล ดำเนินงาน
20 คน
เพื่อให้ จนท.บันทึก/
ศพด.)
ตามแนวทางงาน
รวม 30 คน ติดตามตรวจสอบ
SMK
ผลงาน ในโปรแกรม
JHCIS ,HDC ได้
ถูกต้อง
2.ประชุมเชิงปฎิบัติการครูปฐมวัยใน ครู
ศพด. ในการดูแลเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์
smart kids ทั้ง 4 ด้าน เพื่อพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ

.ศพด.ดำเนินงาน ตาม ครู/ศพด.18
มาตรฐานตามเกณฑ์เด็ก แห่ง
ปฐมวัยแห่งชาติ
จำนวน 25 คน

-ศพด.ดำเนินงานตาม
มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทีม SMK
โคกโพธิ์/
สสอ.
วิลายะตี นิ
เซ็ง

รูซีละห์
ขามิจะ/สสอ
โคกโพธิ์
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ชื่อแผนงาน/
โครงการ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

3.จัด มหกรรม “KhokPho Smart Kids ปี 1.เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้
2564
ปชช.รู้จัก และความสำคัญ
- ให้ความรู้ “ดูแลเด็กปฐมวัย อย่างไรก้าวให้ กับบุตรหลาน เพื่อให้เป็น
ทันยุคโควิด 2021”
เด็ก SMK
- คัดเลือก ตำบล SMK
2.เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครอง
รพ สต /จนท./อบต (ใช้งบประมาณ
สามารถดูแลเด็ก SMK ให้
ดำเนินงาน SMK)
สมวัยทั้ง 4 ด้าน
- คัดเลือก อสม. SMK
3.เพื่อสร้างกระแสให้
- คัดเลือก เด็ก SMK (4 ด้าน)
- คัดเลือก Smart DAD MOM 1000 วัน
ครอบครัวและชุมชนตื่นรู้
ครอบครัว KP SMK ต้นแบบ
การดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแต่
-ศพด. SMK
ในครรภ์ – 5 ปี
(ดำเนินงานตาม เครื่องมือ และเกณฑ์
มาตรฐาน SMK)
-ประกวดผลงาน R2R CQI นวัตกรรมSMK.

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

อสม ผปค ศพด.
จนท.
ผู้รับผิดชอบ
SMK ระดับ
อำเภอ และ
ตำบล จำนวน
150 คน

-มีเครือข่าย อสม.
ดูแลเด็กปฐมวัย
SMK.ทุกหมู่บ้าน
-เด็กกลุ่ม SMK และ
ผู้ปกครอง เข้าร่วม
“KhokPho Smart
Kids ปี 2564
ร้อยละ 80
- Smart DAD MOM
ครอบครัว KP SMK
ต้นแบบ ทุกตำบล 14
แห่ง

ระยะเวลา งบประมา การประเมินผล หน่วยงาน
ณ/แหล่ง
ที่
งบ
รับผิดชอบ
ธ.ค.63- เงินบำรุง ผู้ เข้ า ร่ ว มงานจั ด
ก.ย.64
รพ.
ม ห ก ร ร ม
“KhokPho Smart
Kids ปี 2564
มีความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมมหกรรม
ร้อยละ 85
ผปค.Pre-POST
test
พฤติกรรมพึง
ประสงค์ ร้อยละ 20
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ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งงบ

1.

ประชุมคณะกรรมการ Smart Kids /
ติดตามแผนปฏิบัติการ แผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563 2 เดือนครั้ง
-ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 50 บาท
x 5 ครั้ง เป็นเงิน 7,500 บาท
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 30 คน x
25 บาท x 2 มื้อ x 5 ครั้ง
เป็นเงิน 7,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท

เงิน
บำรุง
รพ.

2.

ประชุมเชิงปฎิบัติการครูปฐมวัยใน สพฐ ,
ครูศพด. ในการดูแลเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์
smart kids ทั้ง 4 ด้าน
ค่าอาหารกลางวัน 25 คน x 50 บาท
x 1 ครั้ง เป็นเงิน 1,250 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน x 25
บาท x 2 มื้อ x 1 ครั้ง
เป็นเงิน 1,250 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท

เงิน
บำรุง
รพ.

งบ
ประมาณ ต.ค.
63
15,000
บาท

2,500
บาท

พ.ย.
63

ธ.ค.
64
/

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 64 64 64 64 64
/
/
/

/

ก.ค.
64

ส.ค.
64
/

ก.ย.
64
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ลำดับ
3.

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
จัดมหกรรม “KhokPho Smart Kids ปี 2564
ค่าอาหารกลางวัน 150 คน x 50 บาท
x 1 วัน เป็นเงิน 7,500 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 20
บาท x 2 มื้อ x 1 วัน
เป็นเงิน 7,500 บาท
รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

รวมงบประมาณ

แหล่งงบ
เงิน
บำรุง
รพ.

งบ
ประมาณ ต.ค.
62
15,000
บาท

32,500
บาท

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63 63 63 63 63 63

ก.ค.
63

ส.ค.
63
/

ก.ย.
63
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แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่...1...ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ.............
เป้าหมาย....เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66.........
กลยุทธ์.....เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ
ลำดับ
แผนงาน/
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ที่
โครงการ
1 สุขภาพดี สูงดี
1.ประชุม
1.เพื่อให้เด็กวัย คณะทำงาน เด็กวัยเรียน ดำเนินการ
สมส่วน ในเด็กวัย คณะทำงานเพื่อ เรียนอายุ 6-14 รพ.สต.14
6- 14 ปี
ธ.ค 63
เรียน อำเภอโคก วางแผนการ
ปี ได้รับการชั่ง คน สสอ.2
ได้รับการชั่ง และพ.ค.63
โพธิ์ ปี 2564
ดำเนินงานใน
น้ำหนักวัด
คน
น้ำหนัก/
โรงเรียน
ส่วนสูง
ส่วนสูง ร้อย
ละ 100

ปี 2564

รายละเอียดงบประมาณ/
แหล่งงบ
งบคปสอ.
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน
16 คนx 50 บาท x2 ครั้ง
เป็นเงิน 1,600 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 16 คน x 25 บาท
x 1 มื้อ x2 ครั้ง เป็นเงิน
800 บาท รวมเป็นเงิน
2,400 บาท

การประเมินผล
1.แฟ้มข้อมูลใน
HDCหรือJHCIS
2.รายงานผล
การดำเนินงานอ
นอนามัย
โรงเรียนแต่ละ
เทอม

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน

45

ลำดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

2.อบรมให้ความรู้
พร้อมชี้แจงการ
ดำเนินงานให้กับ
ครูอนามัย
โรงเรียนและ
เจ้าหน้าที่

2.เพื่อให้ครู
อนามัยโรงเรียน
ได้รับความรู้
ด้านการดูแล
ภาวะ
โภชนาการใน
เด็กวัยเรียน

ครูอนามัย
โรงเรียน 61
คน จนท.14
สสอ. 2 คน
รวม 77 คน

เครือข่าย
พันธมิตร
สร้างสุขภาพ
ในชุมชนมี
ส่วนร่วมใน
การ
ดำเนินงาน
ร้อยละ 80

ระยะเวลา
ม.ค.64

รายละเอียดงบประมาณ/ การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ/
แหล่งงบ
หน่วยงาน
งบคปสอ.
จำนวนผู้เข้าร่วม
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ประชุม
77 คนx 50 บาท เป็นเงิน
3,850 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 77 คน x 25 บาท
x 2 มื้อ เป็นเงิน 3,850
บาท
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน
4,000 บาท
--ค่าวิทยากร จำนวน 2
คนๆละ 3 ชม. 300 บาท
เป็นเงิน 1,800 บาท
รวมเป็นเงิน 13,500
บาท
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ลำดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

3.ประชุมการ
3.เพื่อติดตาม
สรุป/ติดตามและ ดำเนินงาน
วิเคราะห์/คืน
อนามัยโรงเรียน
ข้อมูลให้เครือข่าย
ครูอนามัย รร.ทุก
แห่ง

กลุ่มเป้าหมาย
คณะทำงาน
รพ.สต.14
คน สสอ.2
คน
.

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

รพ.สต.ได้
-ม.ค.64
ส่งคืนข้อมูล -มิ.ย.64
การ
ดำเนินงาน
อนามัย
โรงเรียน
ร้อยละ 100

รายละเอียดงบประมาณ/ การประเมินผล
แหล่งงบ
งบคปสอ.
1.จากทะเบียน
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ข้อมูลนักเรียน
16 คนx 50 บาท x2 ครั้ง
เป็นเงิน 1,600 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 16 คน x 25 บาท
x 1 มื้อ x2 ครั้ง เป็นเงิน
800 บาท รวมเป็นเงิน
2,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
17,700 บาท

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน...สสอ.โคกโพธิ์
แผนงาน/โครงการ..สุขภาพดี สูงดี สมส่วน ในเด็กวัยเรียน อำเภอโคกโพธิ์ ปี 2564
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ.....นางโซเฟียนี โตะโยะ.
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ แหล่ง งบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
งบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.
63 63
63
64
64 64 64
64 64 64 64 64
1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการ
งบ 2,400
1,200
1,200
ดำเนินงานในโรงเรียน
บำรุง
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 16 คนx 50
บาท x2 ครั้ง เป็นเงิน 1,600 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 16
คน x 25 บาทx 1 มื้อ x2 ครั้ง เป็นเงิน
800 บาท รวมเป็นเงิน 2,400 บาท
2

อบรมให้ความรู้พร้อมชี้แจงการดำเนินงาน
ให้กับครูอนามัยโรงเรียนและเจ้าหน้าที่
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 77 คนx 50
บาท เป็นเงิน 3,850 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 77
คน x 25 บาทx 2 มื้อ เป็นเงิน 3,850
บาท
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 4,000 บาท
-ค่าวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 3 ชม.
300 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
รวมเป็นเงิน 13,500 บาท
รวมงบประมาณ

13,500

13,500

1200

1200
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ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ แหล่งงบ งบประมาณ
ต.ค.
63
3

ประชุมสรุปประเมินผล/ติดตามและ
คืนข้อมูลดำเนินงานอนามัยโรงเรียน
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 16 คนx
50 บาท x2 ครั้ง เป็นเงิน 1,600
บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน
16 คน x 25 บาทx 1 มื้อ x2 ครั้ง
เป็นเงิน 800 บาท
รวมเป็นเงิน 2,400 บาท

รวมงบประมาณ

งบบำรุง

2,400

18,300

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
63 63 64
64 64 64 64 64
64
1,200
1,200

14,700

1200

ส.ค. ก.ย.
64 64
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แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตัวชี้วัด อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ลดลง ร้อยละ 25 จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปีตามปีงบประมาณ (2559-2563)
กลยุทธ์ 1. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 3. การพัฒนาระบบควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ลำดับ
ที่
1.

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการ
พัฒนาระบบ
เฝ้าระวังและ
ควบคุม
โรคติดต่อ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัด
ปัตตานี
ประจำปี
2564

1. การเฝ้าระวังโรคและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน
1.1 War room อย่างต่อเนื่อง
ทุกเดือน (มค-ก.ค.)

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
องค์ความรู้และทักษะ
แก่ผู้รับผิดชอบงาน
และเครือข่าย

-ผู้รับผิดชอบ
งาน /เครือข่าย
15 คน/15
สถานบริการ

1.อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก ลดลง ร้อยละ
25 จากค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี

1.2 อบรมฟื้นฟูให้ความรู้และ
ฝึกทักษะแก่เครือข่าย (ทีมพ่น
หมอกควันกันยุง)

2. เพื่อประชาสัมพันธ์
และสร้างกระแสในการ
ควบคุมป้องโรค
ไข้เลือดออกแก่
ประชาชน

- ผู้รับผิดชอบ
งาน 30 คน/
15 สถาน
บริการ

2.มาตรการ 3-1-2
ควบคุมโรคได้ร้อยละ 80

ระยะ รายละเอียด การประเมินผล
เวลา งบประมาณ
/แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน

ม.ค.
63ก.ย.
64

นางเบญญาภา
นวลเอียด

เงินบำรุง
รพ.

-อัตราป่วย
ไข้เลือดออกไม่
เกิน 86.36
ต่อแสน
ประชากร
(51ราย)
-มาตรการ 32-1 ควบคุม
โรคได้ร้อยละ
80

50

ลำดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

1.3ขับเคลื่อนโมเดล ตำบล
ปลอดโรค (ตำบลปากล่อ)
-กิจกรรมชี้แจงนโยบายตำบล
ปลอดโรคให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.เพื่อการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
การดำเนินงานโรค
ไข้เลือดออก

-มีแผนกิจกรรมสำรวจและ
กำจัดค่า HICI ทุกสัปดาห์

4.เพื่อลดอัตราป่วย
และตายด้วยโรค
ไข้เลือดออก

-จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
-ให้สุขศึกษา ความรู้เกี่ยวกับ
โรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน
- ติดตามผลการดำเนินงาน โดย
การสุ่มสำรวจค่า HICI ใน
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ราชการ เดือนละ 1 ครั้ง
โดยเจ้า

กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้รับผิดชอบ
งาน/และ
เครือข่าย 50
คน

ตัวชี้วัด

3.หมู่บ้านไม่พบผู้ป่วย
ไข้เลือดออก Generation
2 ร้อยละ 80 ในระดับ
ตำบล

ระยะ รายละเอียด การประเมินผล
เวลา งบประมาณ
/แหล่งงบ
เงินบำรุง
รพ.

-ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านไม่
พบผู้ป่วย
ไข้เลือดออก
Generation 2

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
นางเบญญาภา
นวลเอียด
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ลำดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรมหลัก

1.4 มหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก อำเภอโคกโพธิ์
1.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อ
2.การตรวจวินิจฉัยการรักษา
2.1 จัดตั้งมุมผู้ป่วยไข้เลือดออก
Dengue Conner ทุก รพสต.
3.การป้องกัน ควบคุมโรคและ
สื่อสารความเสี่ยง
3.1 ประชุมชี้แจง แนวทางการ
ดำเนินงานควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
3.2 นิเทศติดตาม การป้องกัน
ควบคุมโรคตามมาตรการ
3-1-2

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

-ผู้รับผิดชอบ
งานและ
เครือข่าย 50
คน
-ผู้รับผิดชอบ
งาน 20
คน/15 สถาน
บริการ

-ผู้รับผิดชอบ
งาน 20 คน
-ผู้รับผิดชอบ
งานระดับ
อำเภอ 5 คน

ตัวชี้วัด

ระยะ รายละเอียด การประเมินผล
เวลา งบประมาณ
/แหล่งงบ
เงินบำรุง
รพ.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
นางเบญญาภา
นวลเอียด
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ลำดับ แผนงาน/
ที่
โครงการ

กิจกรรมหลัก
3.3 สุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำ
ยุงลาย ทุกเดือน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย
-ผู้รับผิดชอบ
งานระดับ
อำเภอ 5 คน
-ผู้รับผิดชอบ
งานระดับ
อำเภอ 5 คน

ตัวชี้วัด

ระยะ รายละเอียด การประเมินผล
เวลา งบประมาณ
/แหล่งงบ
เงินบำรุง
รพ.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
นางเบญญาภา
นวลเอียด
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รายละเอียดงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานปี 2564
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ...ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียด
งบประมาณ

แหล่ง
งบ

งบ
ประมาณ

1

กิจกรรมWar room คุณภาพ
รายละเอียดงบประมาณ
-ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50
บาท X 15 คนX7 ครั้ง เป็นเงิน
5,250บาท
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท
X 2 มื้อ X 15 คนX 7 ครั้ง
เป็นเงิน 5,250 บาท
รวมเป็นเงิน 10,500 บาท

เงิน
บำรุง
รพ.

10,500

2.

กิจกรรมอบรม ฟื้นฟูความรู้และ
ทักษะแก่เครือข่าย(ทีมพ่นหมอก
ควัน)
รายละเอียดงบประมาณ
-ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50
บาท X 30 คนX2 วัน เป็นเงิน
3,000บาท

เงิน
บำรุง
รพ.

9,600

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 64 64
64
64 64 64 64 64 64
14
11 18
8
13 10 15

2628
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ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียด
งบประมาณ

แหล่ง
งบ

งบ
ประมาณ

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 64 64
64
64 64 64 64 64 64

-ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท
X 2 มื้อ X 30 คน X2 วัน
เป็นเงิน 3,000บาท
-ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 300
บาทX1 คนX6 ชม.X2วัน เป็น
เงิน 3,600 บาท
รวมเป็นเงิน 9,600 บาท
3.

4.

กิจกรรมชี้แจงนโยบายตำบล
เงิน
ปลอดโรคให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
บำรุง
-ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50
รพ.
บาท X 50 คน เป็นเงิน 2,500
บาท
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท
X 2 มื้อ X 50 คน เป็นเงิน
2,500บาท
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
เงิน
บำรุง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ รพ.
ดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อ
รายละเอียดงบประมาณ

5,000

45,000

2526

1718
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ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียด
งบประมาณ

แหล่ง
งบ

งบ
ประมาณ

-ค่าเหมารถตู้ 2 คัน ๆละ
4,000 บาท x 2 วัน เป็นเงิน
16,000 บาท
-ค่าที่พักเหมาจ่าย วันละ 600
บาท x 20 คน x1วันเป็นเงิน
12,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ
150 บาทX 30 คน X 2 วัน
เป็นเงิน 6,000 บาท
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ 35 บาท
X 4 มื้อ X 20 คนเป็นเงิน
2,800 บาท
-ค่าอาหารเย็น มื้อละ 200
บาท X 30 คน X 1 วัน เป็น
เงิน 4,000 บาท
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 600
บาทX 1 คนX 7 ชม. เป็นเงิน
4,200 บาท
รวมเป็นเงิน 45,000 บาท
5.

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
เฝ้าระวังและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกอำเภอโคกโพธิ์

เงิน
บำรุง
รพ.

5,000

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 64 64
64
64 64 64 64 64 64
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ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียด
งบประมาณ
-ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50
บาท X 50 คน เป็นเงิน 2,500
บาท
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท
X 2 มื้อ X 50 คน เป็นเงิน
2,500บาท
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

6.

7.

กิจกรรมจัดตั้งมุมผู้ป่วย
ไข้เลือดออก (Dengue
Conner) ทุก รพสต.
-ค่าโฟมบอร์ดแบบขาตั้ง จำนวน
15 อัน X 1500 บาท
รวมเป็นเงิน 22,500 บาท
กิจกรรมประชุมชี้แจง แนว
ทางการดำเนินงานควบคุมโรค
ไข้เลือดออกแก่ผู้รับผิดชอบ
-ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50
บาท X 20 คน เป็นเงิน 1,000
บาท

แหล่ง
งบ

งบ
ประมาณ

เงิน
บำรุง
รพ.
22,500

เงิน
บำรุง
รพ.
2000

เงิน
บำรุง
รพ.

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 64 64
64
64 64 64 64 64 64
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ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียด
งบประมาณ

แหล่ง
งบ

งบ
ประมาณ

-ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท
X 2 มื้อ X 20 คน เป็นเงิน
1,000บาท
รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
8.

9.

กิจกรรมนิเทศติดตาม การ
ป้องกัน ควบคุมโรค ตาม
มาตรการ 3-1-2
14 สถานบริการ
-ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50
บาท X -5 คนX7 ครั้ง เป็นเงิน
1,750บาท
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท
X 2 มื้อ X 5 คน X7 ครั้ง
เป็นเงิน 1,750 บาท
รวมเป็นเงิน 3,500 บาท
กิจกรรมสุ่มประเมินค่าดัชนี
ลูกน้ำยุงลาย ทุกเดือน(มค-กย )
-ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50
บาท X 5 คนX9 ครั้ง เป็นเงิน
2,250บาท

3,500
เงิน
บำรุง
รพ.

4,500

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 64 64
64
64 64 64 64 64 64
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ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียด
งบประมาณ

-ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท
X 2 มื้อ X 5 คนX 9 ครั้งเป็น
เงิน 2,250 บาท
รวมเป็นเงิน 4,500 บาท
รวมงบประมาณ

แหล่ง
งบ

งบ
ประมาณ

107,600

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 64 64
64
64 64 64 64 64 64
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์-ภารกิจหลัก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
แผนงาน/โครงการ
GREEN & CLEAN
Hospital

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN
Hospital

กลุ่มเป้าหมาย
โรงพยาบาล
โคกโพธิ์

ตัวชี้วัด (KPI)
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
GREEN & CLEAN
Hospital ในระดับดีมาก
(หน่วยงานภายนอก
ประเมิน)

กิจกรรมหลัก
G: GARBAGE
การจัดการขยะทุกประเภท
- ปรับปรุงห้องพักขยะติดเชื้อ
และขยะทั่วไป
- รณรงค์ เพื่อลดปริมาณขยะติด
เชื้อ และรณรงค์การใช้ประโยชน์
จากมูลฝอยทั่วไป

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พ.ค. 64
มี.ค. 64

E: ENERGY
(การจัดการด้านพลังงาน)
- รณรงค์การประหยัดพลังงาน
และติดตามประเมินผล
ทุก 3 เดือน

ผู้รับผิดชอบ
งาน ENV

- เข้าแผนเงินบำรุงงบประมาณ
ปี 2564 (200,000 บาท)

ม.ค.-มี.ค. 64

- อบรมให้ความรู้และรณรงค์
เกี่ยวกับการจัดการลดและคัด
แยกขยะในชุมชน ร่วมกับอปท.
และรพ.สต. เพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาพ และการป้องกันโรค
E: ENVIRONMENTAL
(การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล)
- ปรับปรุงเรือนเพาะชำ

รายละเอียดงบประมาณ

- ค่าวัสดุงานบ้านงานเรือน 1,000 บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน 1,000 บาท

ธ.ค.63 - ม.ค.64
- ค่าวัสดุการเกษตร 4,000 บาท
- ค่าวัสดุก่อสร้าง 3,000 บาท
ธ.ค.63 – ก.ย.64
- ค่าวัสดุรณรงค์ 5,000 บาท
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์-ภารกิจหลัก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
แผนงาน/โครงการ
GREEN&CLEAN
Hospital

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN
Hospital

กลุ่มเป้าหมาย
โรงพยาบาล
โคกโพธิ์

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรมหลัก

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
GREEN&CLEAN
Hospital ในระดับดีมาก
(หน่วยงานภายนอก
ประเมิน)

N: NUTRITION
(การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ)
- กำหนดนโยบาย/จัดกิจกรรมรณรงค์
เลิกใช้โฟม/ลดการใช้ถุงพลาสติกใน
โรงพยาบาล
- กำหนดนโยบาย
การจัดอาหารว่างและเครื่องดืม่ ใน
กิจกรรมการประชุมในโรงพยาบาล
N: NUTRITION
(การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ)
- ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ
ในโรงพยาบาล
- ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ
ระดับดีมาก plus
* โรงครัว
- รณรงค์ให้ใช้ผักพื้นบ้าน
อาหารพื้นเมือง
- มีการเฝ้าระวัง/ตรวจสอบอาหารสด
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- อบรมหลักสูตร
การสุขาภิบาล
สำหรับผู้สมั ผัสอาหารในโรงพยาบาล
ตามกฎหมายกำหนด

ระยะเวลา
ดำเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
งาน ENV

ธ.ค.63 - ม.ค.64

-

-

ธ.ค.63 - มี.ค.64 - ค่าวัสดุการเกษตร 2,000 บาท
ธ.ค.63 - มี.ค.64 - ค่าวัสดุการเกษตร 1,000 บาท
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 2,000 บาท
งานโภชนาการ
งานสุขาภิบาล
อาหาร
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์-ภารกิจหลัก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
แผนงาน/โครงการ
GREEN&CLEAN
Hospital

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์
GREEN&CLEAN
Hospital

กลุ่มเป้าหมาย
โรงพยาบาล
โคกโพธิ์

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา
ดำเนินการ

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital
ในระดับดีมาก (หน่วยงาน
ภายนอกประเมิน)

- ปรับปรุงโครงสร้างให้เป็นไป
ตามเกณฑ์รา้ นจำหน่ายอาหาร

ธ.ค.63 -ม.ค.64

- เข้าแผนเงินบำรุง
งบประมาณปี 2564
(220,000 บาท)

- ปรับปรุงโครงสร้างโรงครัวให้
เป็นไปตามเกณฑ์

ธ.ค.63 -ม.ค.64

- เข้าแผนเงินบำรุง
งบประมาณปี 2564
(200,000 บาท)

รวมงบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ

19,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป/
งาน ENV
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แผนปฏิบัติการณ์ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าหมาย......ร้อยละของกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลยุทธ์ การพัฒนาและยกระดับ อสม.ให้เป็น อสม. หมอประจำบ้าน
ลำดับ ชื่อแผนงาน/
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ที่
โครงการ
พัฒนา
กิจกรรมที่ 1 1.เพื่อชี้แจง 1.ผู้รับผิดชอบ
ร้อยละของผู้ป่วย
วันที่ 11
ศักยภาพ
ประชุม
แนวทางการ งานสุขภาพภาค กลุ่มเป้าหมาย ที่
มกราคม
และ
คณะทำงาน ดำเนินงาน ประชาชน
ได้รับการดูแลจาก
2564
ยกระดับอ
วางแผนงาน 2.เพื่อเตรียม - สสอ. 1 คน
อสม.หมอประจำบ้าน
สม.ให้เป็น
ความพร้อม - รพ.สต. 14 คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อสม.หมอ
แผนการสอน รวม 15 คน
ร้อยละ 80
ประจำบ้าน
ตามหลักสูตร
** (อสม.1/ ผู้ป่วย 3
อำเภอโคก
อสม.หมอ
คน) NCD = HT/DM
โพธิ์ ประจำปี
ประจำบ้าน
CKD = ไตวายเรื้อรัง
2564
LTC ติดบ้าน ติด
เตียง
ภาวะพึ่งพิง พิการ
ด้อยโอกาส
** ประเด็นที่ผู้ป่วย
รับการดูแล
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านความสัมพันธ์

งบประมาณ/แหล่งงบ
แหล่งงบ : Cup.คป.สอ.โคกโพธิ์
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 15 คน X 25 บาท X 2 มื้อ
จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 750 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน
จำนวน 15 คน X 50 บาท X 1 มื้อ
จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 750 บาท
รวม 1,500 บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สสอ.โคกโพธิ์
นายอุสรัน ตา
เยะ
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ลำดับ ชื่อแผนงาน/
กิจกรรมหลัก
ที่
โครงการ
กิจกรรมที่ 2
อบรมการ
พัฒนาและ
ยกระดับอสม.
เป็น อสม.
หมอประจำ
บ้าน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

งบประมาณ/แหล่งงบ

1.เพื่อยกระดับ
อสม.เป็น อสม.
ประจำบ้าน
ดูแลสุขภาพ
ประชาชน
2.เพื่อให้ อสม.
หมอประจำบ้าน
เป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนตาม
บทบาทใหม่
(new normal)
เพื่อลดโรค และ
ส่งเสริม ให้
ประชาชน
พึ่งตนเองด้าน
สุขภาพได้

1.อสม.จำนวน
83 หมู่บ้าน
หมู่ละ 1 คน
2.วิทยากร
จำนวน 15
คน
รวม 98 คน

4.ด้านสิ่งแวดล้อม
เครื่องมือประเมินผล
-ประเมินศักยภาพ
ของ อสม. หมอ
ประจำบ้าน
-ประเมินคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับ
การดูแล

วันที่ 2021
มกราคม
2564

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน
98 คน X 25 บาท X 4 มื้อ
จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 19,600
บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน
จำนวน 98 คน X 50 บาท X 2 มื้อ
จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 19,600
บาท
3. ค่าพาหนะ
จำนวน 89 คน X 50 บาท
จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 9,800 บาท
4. ค่าวัสดุสำนักงาน 4,050 บาท
รวม 53,050 บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สสอ.โคกโพธิ์
นายอุสรัน ตา
เยะ
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ลำดับ ชื่อแผนงาน/
กิจกรรมหลัก
ที่
โครงการ
กิจกรรมที่ 3
ประชุม
ติดตามและ
ประเมินผล
การพัฒนา
อสม.หมอ
ประจำบ้าน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

งบประมาณ/แหล่งงบ

1.เพื่อติดตามกา
กรดำเนินงาน
อสม.หมอ
ประจำบ้าน
2.เพื่อสรุป
ประเมินผลการ
พัฒนา อสม.
หมอประจำบ้าน
และถอด
บทเรียนการ
พัฒนาศักยภาพ
อสม.
2.เพื่อสรุป
ประเมินผลการ
พัฒนา อสม.
หมอประจำบ้าน
และถอด
บทเรียนการ
พัฒนาศักยภาพ
อสม.

1. จนท.พี่
เลี้ยง จำนวน
15 คน

วันที่ 20 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
พฤษภาคม จำนวน 15 คน X 25 บาท X 2 มื้อ
2564
จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 750 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน
จำนวน 15 คน X 50 บาท X 1 มื้อ
จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 750 บาท
รวม 1,500 บาท

1. จนท.พี่
เลี้ยง จำนวน
15 คน

วันที่ 17
มิถุนายน
2564

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 15 คน X 25 บาท X 2 มื้อ
จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 750 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน
จำนวน 15 คน X 50 บาท X 1 มื้อ
จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 750 บาท
รวม 1,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิน 57,550 บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน...สสอ.โคกโพธิ์
แผนงาน/โครงการ...พัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม.ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน อำเภอโคกโพธิ์ ประจำปี 2564
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ.....นายอุสรัน ตาเยะ
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ แหล่งงบ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย
63
1

กิจกรรมที่ 1
คป.สอ
ประชุมคณะทำงาน วางแผนงาน
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 15 คน X 25 บาท X 2 มื้อ
จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 750 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน
จำนวน 15 คน X 50 บาท X 1 มื้อ
จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 750 บาท
รวม 1,500 บาท

1,500

63

63

64 64 64
1,500

64

64

64

ก.ค
64

ส.ค ก.ย.
64 64
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ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ แหล่งงบ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค
63 63 63 64 64 64 64 64
2 กิจกรรมที่ 2
คป.สอ.
53,050
53,050
อบรมการพัฒนาและยกระดับ
อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 98 คน X 25 บาท X 4 มื้อ
จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 19,600
บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน
จำนวน 98 คน X 50 บาท X 2 มื้อ
จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 19,600
บาท
3. ค่าพาหนะ
จำนวน 89 คน X 50 บาท
จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 9,800 บาท
4. ค่าวัสดุสำนักงาน 4,050 บาท
รวม 53,050 บาท

มิ.ย
64

ก.ค
64

ส.ค ก.ย.
64 64
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ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ แหล่งงบ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
63 63 63
3 กิจกรรมที่ 3
คป.สอ
3,000
ประชุมติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา อสม.หมอประจำบ้าน
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 15 คน X 25 บาท X 2 มื้อ
จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 750 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน
จำนวน 15 คน X 50 บาท X 1 มื้อ
จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 750 บาท
รวม 1,500 บาท
รวมงบประมาณ
57,550

ม.ค.
64

ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค
64 64 64 64
64 64
1,500 1,500

ส.ค ก.ย.
64 64
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แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ท.ี่ ..1...ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)......
เป้าหมาย……เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทำงานระหว่างเครือข่ายร่วมสร้างสุขภาพระดับอำเภอ.......
กลยุทธ์……ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อร่วมสร้างสุขภาพแก่ประชาชน…….
ชื่อแผนงาน/
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
โครงการ
1.ประชุมการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
1.ครั้งที่ 1
ขับเคลื่อน
ชีวิตของประชาชน
(พ.ย.-ธ.ค.63)
คณะกรรมการ
ในพื้นที่ให้ดีขึ้นโดย
2.ครั้งที่ 2
พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักการทำงาน
(ม.ค.-มี.ค.64)
ระดับอำเภอ/ตำบล “ประชาชนเป็น
3.ครั้งที่ 3
ศูนย์กลาง”
(เม.ย.-มิ.ย.64)
การพัฒนา
มีทีม
ร้อยละของ
คุณภาพชีวิต
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ระดับอำเภอ 2. ประชุมสรุปผล
เพื่อสรุปผลการ พัฒนาคุณพัฒนา ระดับอำเภอ/ตำบล 1.ครั้งที่ 1
(พชอ.) ที่มี
คุณภาพชีวิต
ที่มีคุณภาพและมี (มี.ค.64)
การดำเนินงานการ ดำเนินงานให้แก่
คุณภาพ
ระดับอำเภอ/ การดำเนินงานตาม 2.ครั้งที่ 2
ขับเคลื่อน
หน่วยงานที่
ตำบล
ข้อตกลงของแต่ละ (ส.ค.64)
คณะกรรมการ
เกี่ยวข้อง
พื้นที่
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ/ตำบล

งบประมาณ/
แหล่งงบ

คปสอ.โคกโพธิ์

การประเมินผล
- มีคำสั่ง
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ/ตำบล
-มีแผนการ
ดำเนินงานติดตาม
การดำเนินงานทุก
ไตรมาส (ไตรมาส
1 – 3)
-สรุปผลการ
ดำเนินงานไตรมาส
ที่ 2 และ 4

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สสอ.โคกโพธิ์/
รพ.โคกโพธิ์
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติและงานนโยบาย ปี 2564
แผนงาน/โครงการ ..........การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.).........................
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ .....นางสาวภาวิณี ประแก้ว .......ตำแหน่ง....นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ...................
ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
จำนวน 3 ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 35 คน ราคา 50 บาท
1 มื้อ 3 ครั้ง เป็นเงิน 5,250 บาท
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 35 คน ราคา 25 บาท 2
มื้อ 3 ครั้ง เป็นเงิน 5,250 บาท
รวมเป็นเงิน 10,500 บาท

1.

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ/ตำบล
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน ราคา 50 บาท
1 มื้อ 2 ครั้ง เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 40 คน ราคา 25 บาท 2 มื้อ
เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
รวมงบประมาณ

2.

แหล่งงบ

งบ
ประมาณ ต.ค.
63

คปสอ

10,800

คปสอ

10,000

20,800

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 64 64 64 64 64

3600

3600

3600

/

/

/

5000

3600

3600

5000

ก.ค.
64

ส.ค.
64

5000

3600

5000

ก.ย.
64
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แผนปฏิบัติการ คป.สอ.โคกโพธิ์ ประจำปี 2564
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เป็นยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
เป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอครอบครัว เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัว
เบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ การรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิให้ เป็นเครือข่ายการดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็นการประจำ ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการ
ให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

แผนงาน/โครงการ
1. ประชุมกรรมการ
คลินิกหมอครอบ
ครัวระดับอำนวย
การและระดับ
ปฏิบัติการเพื่อ
รับทราบแนวทาง ,
แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบการ
ดำเนินงานและ
สนับสนุนการ
ดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้คณะกรรมการ
ของคลินิกหมอ
ครอบครัวที่เปิด
ดำเนินการในพื้นที่
ทราบแนวทางและขอ
ความร่วมมือ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

-จัดการประชุมโดย - ร้อยละ 100
การนำเสนอข้อมูล ของคณะกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
การคลินิกหมอ
ครอบครัวที่เปิด
ดำเนินการใน
พื้นที่ ทราบ
แนวทาง

กลุ่มเป้าหมาย
-คณะกรรมการ
ของคลินิกหมอ
ครอบครัวที่เปิด
ดำเนินการใน
พื้นที่ 36 ราย
(รพ.สต.แม่ข่าย
นาประดู่
จำนวน 16 คน
และบางโกระ
19 คนและ
ประธาน คปสอ.
1 คน)

งบประมาณ
จำนวน
-อาหารว่างและเครื่อง ดื่ม
36 คนX 25 บาท X 1
วัน รวม 900 บาท
-อาหารกลางวัน 36 คนX
50 บาท X 1 วัน รวม
1,800 บาท
-ค่าวัสดุสำนักงานตลอด
โครงการ 5,000 บาท
-ค่าถ่ายเอกสารคู่มือฯ
36 เล่ม x 170 บาท
รวม 6,120 บาท
รวมทั้งสิ้น 14,000 บาท

แหล่งงบ
เงินบำรุง
รพช.
โคกโพธิ์

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
1 วัน (ธ.ค.
63)

สสอ.
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แผนปฏิบัติการ คป.สอ.โคกโพธิ์ ประจำปี 2562
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เป็นยุทธศาสตร์ด้านบริการที่เน้นด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
เป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอครอบครัว เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัว
เบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ การรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิให้ เป็นเครือข่ายการดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็นการประจำ ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการ
ให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก

2. ประชุมวิเคราะห์ -พัฒนาระบบการ
ระบบการทำงานเพื่อ ทำงานให้เหมาะสมกับ
พัฒนาระบบงานให้ บริบท
เหมาะสม และการ
กำกับติดตาม

-จัดประชุมและ
นำเสนอปัญหาให้
คณะกรรมการฯ ร่วม
พิจารณา

3. ติดตาม กำกับการ กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน ดำเนินงานให้บรรลุ
ดำเนินงานไตรมาสที่ วัตถุประสงค์
3 แบบไขว้

ติดตาม กำกับ หน้า
งานในภาคบ่าย 2
แห่ง จำนวน 2 วัน

งบประมาณ
จำนวน
แหล่งงบ
จำนวน จนท.แต่ละ คณะกรรมการ
-อาหารว่างและ เงินบำรุง
แห่งได้เข้าร่วม
คลินิกหมอ
เครื่อง ดื่ม 36
รพช.
ประชุมทุกคน
ครอบครัว (PCC) คน X 15 บาท X โคกโพธิ์
36 ราย
3 วัน
จำนวน 1,620
บาท
คณะกรรมการร่วม พื้นที่ PCC 2
อาหารว่างและ
เงินบำรุง
ติดตามการดำเนิน แห่ง
เครื่องดื่ม 36 คน รพช.
งานใน PCC 2 แห่ง
X 15 บาท X 2 โคกโพธิ์
วันจำนวน
1,080 บาท
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
3 วัน ( ม.ค. ,
สสอ.
เม.ย.และ
มิ.ย. 64)

2 วัน (พ.ค.
63)

สสอ.
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แผนปฏิบัติการ คป.สอ.โคกโพธิ์ ประจำปี 2562
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เป็นยุทธศาสตร์ด้านบริการที่เน้นด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
เป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอครอบครัว เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัว
เบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ การรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิให้ เป็นเครือข่ายการดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็นการประจำ ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการ
ให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
แผนงาน/โครงการ
4. สรุปผลการ
ดำเนินงานพัฒนา/
แก้ไขปัญหาสำคัญ
ตามบริบทในพื้นที่
เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ในภาคบ่าย

วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก
ประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงาน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
จำนวน
แหล่งงบ
คณะกรรมการ
อาหารว่าง
บำรุง
พัฒนาคุณภาพชีวิต และเครื่องดื่ม
ระดับอำเภอ
36 คน X 15
(พชอ.) 36 ราย
บาท X 1 วัน
(รพ.สต.แม่ข่ายนา จำนวน 540
ประดู่ จำนวน 16 บาท
คน และบางโกระ
19 คนและ
ประธาน คปสอ. 1
คน)
กลุ่มเป้าหมาย

รวมเงินทั้งสิ้น จำนวน 17,240บาท

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1 วัน ( ส.ค.
64)

ผู้รับผิดชอบ
สสอ.
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แผนปฏิบัติการ คป.สอ.โคกโพธิ์ ประจำปี 2562
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เป็นยุทธศาสตร์ด้านบริการที่เน้นด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
เป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอครอบครัว เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัว
เบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ การรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิให้ เป็นเครือข่ายการดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็นการประจำ ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชี พ เพื่อเพิ่มคุณภาพการ
ให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
แผนงาน/โครงการ
-จัดประชุมการ
พัฒนาคณะ
กรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ (พชอ.) เพื่อ
รับทราบแนวทาง ,
แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบการ
ดำเนินงานและ
สนับสนุนการ
ดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.)
ทราบแนวทางและขอ
ความร่วมมือ

กิจกรรมหลัก
-จัดการประชุมโดย
การนำเสนอข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

-ร้อยละ 100
ของ
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอ
(พชอ.)ทราบ
แนวทาง

-คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
(พชอ.)
21 ราย

งบประมาณ
จำนวน
1,650
บาท

แหล่งงบ
บำรุง

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
1 วัน ( ธ.ค.
63)

สสอ.
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แผนปฏิบัติการ คป.สอ.โคกโพธิ์ ประจำปี 2562
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เป็นยุทธศาสตร์ด้านบริการที่เน้นด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
เป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอครอบครัว เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัว
เบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ การรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิให้ เป็นเครือข่ายการดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็นการประจำ ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชี พ เพื่อเพิ่มคุณภาพการ
ให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
แผนงาน/โครงการ
-ประชุมวิเคราะห์
คัดเลือกประเด็น
ปัญหาจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่
ส่งเข้ามา

วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

-คัดเลือกประเด็นปัญหา -จัดประชุมและ
2 เรื่อง
นำเสนอปัญหาให้
คณะกรรมการฯ ร่วม
พิจารณา

ได้ประเด็นปัญหา -คณะกรรมการพัฒนา
2 เรื่อง
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
(พชอ.)
21 ราย

-เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
และพัฒนาสารสนเทศ
ระดับอำเภอ
-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ในการใช้ และ

ผู้นำองค์กร
โรงพยาบาล, รพ.สต.
ปกครองส่วนท้อ และศูนย์สุขภาพชุมชน
ถิ่นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย
ร้อยละ 100
-เกิดข้อตกลง
ร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาโรค
เรื้อรังใน

งบประมาณ
จำนวน
1,650
บาท

แหล่งงบ
บำรุง

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
1 วัน ( ธ.ค.
63)

สสอ.
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กำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานปี 2564
ด้าน บริการที่เน้นด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence).
แผนงาน/โครงการ…พัฒนาระบบหน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือยข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU) เปิดดำเนินการในพื้นที่ (ผ่านเกณฑ์ 3S)
ลำดับ
1.

2.

3.
4.

โครงการ/กิจกรรม

แหล่ง
งบ

งบ
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ประมาณ ต.ค. พ.ย ธ.ค.63 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63 63
64 64 64 64
64
64

ประชุมกรรมการคลินิกหมอครอบครัวระดับ
อำนวยการและระดับปฏิบัติการ เพื่อรับทราบ
แนวทาง, แบ่งหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานและ
สนับสนุนการดำเนินงาน
ประชุมวิเคราะห์ระบบการทำงานเพื่อพัฒนา
ระบบงานให้เหมาะสม และระบบการกำกับ
ติดตาม

รพช.
โคกโพธิ์

14,000

รพช.
โคกโพธิ์

1,620

ติดตาม กำกับการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 3 แบบไขว้
สรุปผลการดำเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาสำคัญ
ตามบริบทในพื้นที่ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในภาคบ่าย

รพช.
โคกโพธิ์
รพช.
โคกโพธิ์

1,080

รวมงบประมาณ

540

17,240

ก.ค.
64

ส.ค. ก.ย.
64 64

14,000

540

540

540

1,080
540
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แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการเป็นเลิศ
เป้าหมาย เพื่อให้ผู้รับบริการที่มีภาวะวิกฤติ-ฉุกเฉิน ได้รับการดูแลและสามารภแก้ไขภาวะวิกฤติ-ฉุกเฉิน และส่งต่อได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
ชื่อแผนงาน/
โครงการ
1.พัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากรผู้ดูแล
ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (Trauma,
Stroke, STEMI,
Sepsis

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

-ฟื้นฟูความรู้
และทักษะในการ
ดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (Trauma,
Stroke, STEMI,
Sepsis)

-เพื่อให้บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานใน
กลุ่มการพยาบาล,
พยาบาลในรพ.สต.
และผู้ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินอำเภอโคก
โพธิ์ มีความรู้และ
ทักษะในการดูแล
ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

-พยาบาล
วิชาชีพที่
ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลโคก
โพธิ์/ รพ.สต.
และผู้ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินอำเภอ
โคกโพธิ์

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

-พยาบาลวิชาชีพ
-เดือน
และผู้ปฏิบัติการ
กุมภาพันธ์
ฉุกเฉินอำเภอโคกโพธิ์ 2564
ที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินในอำเภอโคก
โพธิ์ ได้รับการฟื้นฟู
ความรู้และทักษะ
ร้อยละ 80

งบประมาณ/
การประเมินผล
แหล่งงบ
-9,050
-พยาบาลวิชาชีพ
บาท/ งบ
และผู้ปฏิบัติการ
บำรุง
ฉุกเฉินที่ดูแลผู้ป่วย
วิกฤติ-ฉุกเฉินใน
อำเภอโคกโพธิ์ ได้รับ
การฟื้นฟูความรู้และ
ทักษะมากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-รพ.โคกโพธิ์
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ชื่อแผนงาน/
โครงการ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

-ซ้อมแผนการ
ดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (Trauma,
Stroke, STEMI,
Sepsis)

-เพื่อให้บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานใน
กลุ่มการพยาบาล
และพยาบาลใน
รพ.สต.รวมทั้งผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
อำเภอโคกโพธิ์
สามารถดูแลผู้ป่วย
วิกฤติ-ฉุกเฉินได้
อย่างถูกต้อง
ผู้ป่วยปลอดภัย

-พยาบาล
-มีการจัดการซ้อม
-เดือนมีนาคม
วิชาชีพ และผู้
แผน โดยมี
2564
ปฏิบัติการ
สถานการณ์ที่มีผู้ป่วย
ฉุกเฉินอำเภอ
ครบทัง้ 4 โรค 1 ครั้ง
โคกโพธิ์ ที่
ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลโคก
โพธิ์ และ รพ.
สต.

-จัดทำสื่อ
สติ๊กเกอร์
ประชาสัมพันธ์
การเข้าถึงบริการ
ให้ อ ส ม. หมอ
ครอบครัวนำไป
ติดที่บ้านกลุ่ม
เสี่ยง

-เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การ
เข้าถึงบริการ
1669 อาการที่
ต้องรีบมาร.พใน
โรคฉุกเฉิน
(Trauma, Stroke,
STEMI, Sepsis)

-คัดเลือกผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงใน
อำเภอโคกโพธิ์
จำนวน 300
คน

-ร้อยละผู้ป่วยวิกฤติ
ฉุกเฉินที่มาโดยระบบ
EMSมากกว่าร้อยละ
60

ระยะเวลา

-เดือนเมษายน
2564

งบประมาณ/
แหล่งงบ
-2,650
บาท/ งบ
บำรุง

การประเมินผล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-พยาบาลวิชาชีพ
-รพ.โคกโพธิ์
และผู้ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินอำเภอโคกโพธิ์
ที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินในอำเภอโคก
โพธิ์ ได้รับการซ้อม
แผนตามกำหนด

10,000.- -ผู้ป่วยโรคฉุกเฉิน
-รพ.โคกโพธิ์
สามารถเข้าถึงบริการ
อย่างรวดเร็ว ลด
อัตราการเสียชีวิตจาก
ภาวะวิกฤติ-ฉุกเฉิน
(Trauma, Stroke,
STEMI, Sepsis) น้อย
กว่าร้อยละ 8
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ชื่อแผนงาน/
โครงการ

กิจกรรมหลัก
-นิเทศติดตาม
การดูแลผู้ป่วย
วิกฤติ-ฉุกเฉิน
(Trauma,
Stroke, STEMI,
Sepsis)

งบประมาณ/
หน่วยงานที่
การประเมินผล
แหล่งงบ
รับผิดชอบ
-เพื่อติดตามผล
-พยาบาล
-สามารถ Triage
-เดือนเมษายน- -ไม่ใช้
-สามารถ Triage
-รพ.โคกโพธิ์
การดูแลผู้ป่วย
วิชาชีพ และผู้
ผู้ป่วยวิกฤติ-ฉุกเฉิน กันยายน 2564 งบประมาณ ผู้ป่วยวิกฤติ-ฉุกเฉิน
-เพื่อรับทราบ
ปฏิบัติการ
(Trauma, Stroke,
(Trauma, Stroke,
ปัญหาอุปสรรคใน ฉุกเฉินอำเภอ
STEMI, Sepsis) ได้
STEMI, Sepsis) ได้
การดำเนินงานจาก โคกโพธิ์ที่เข้า
อย่างถูกต้อง ร้อยละ
อย่างถูกต้องมากกว่า
ผู้ปฏิบัติ
ร่วมฟื้นฟูความรู้ 90
ร้อยละ 90
และทักษะใน
-สามารถดูแลผู้ป่วย
-สามารถดูแลผู้ป่วย
การดูแลผู้ป่วย วิกฤติ-ฉุกเฉิน
วิกฤติ-ฉุกเฉิน
วิกฤติ-ฉุกเฉิน
(Trauma, Stroke,
(Trauma, Stroke,
(Trauma,
STEMI, Sepsis) ได้
STEMI, Sepsis) ได้
Stroke, STEMI, อย่างถูกต้องตามหลัก
อย่างถูกต้องตามเวลา
Sepsis)
วิชาการ ร้อยละ 90
ตามหลักวิชาการ
-ผู้ป่วยวิกฤติ-ฉุกเฉิน
มากกว่า ร้อยละ 90
(Trauma, Stroke,
-ผู้ป่วยวิกฤติ-ฉุกเฉิน
STEMI, Sepsis) มี
(Trauma, Stroke,
อัตราการเสียชีวิตน้อย
STEMI, Sepsis) มี
กว่าร้อยละ 8
อัตราการเสียชีวิตน้อย
กว่าร้อยละ
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ งานปกติ/นโยบาย ปี 2564
แผนงาน/โครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤติ-ฉุกเฉิน (Trauma, Stroke, STEMI, Sepsis)
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์
ลำดั
บ
1.

2.

3.

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
ฟื้นฟูความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ-ฉุกเฉิน (Trauma,
Stroke, STEMI, Sepsis)
--ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 50 บาท x 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 170 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1
วัน
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 6 ชม. ชม.ละ 300 บาท x 1 วัน
รวมเป็นเงิน 9,050 บาท
ซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ-ฉุกเฉิน (Trauma, Stroke, STEMI,
Sepsis)
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน x 25 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน
-ค่าสมนาคุณวิทยากร 3 ชม. ชม.ละ 300 บาท x 1 วัน
รวมเป็นเงิน 2,650 บาท

แหล่
งงบ

งบ
ประมาณ

บำรุง

9,050

3,000.4,250.1,800.บำรุง

2,650

1,750.900.บำรุง
10,000.-

4.

สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการ(Trauma, Stroke, STEMI,
Sepsis)
นิเทศติดตามการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ-ฉุกเฉิน (Trauma, Stroke, STEMI,
Sepsis)
-ไม่ใช้งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
.63 .63 63 .64 .64 64 .64 .64 .64 .64 64 64

21,700.-

10,0
00.-

80

แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่.2.. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)............................................................................................
เป้าหมาย ....ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน
กลยุทธ์......7.1 ร้อยละโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล...................................................................................................
ชื่อแผนงาน/
งบประมาณ
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
โครงการ
/แหล่งงบ
ส่งเสริมการใช้ 1.แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังการ 1.ร้านชำปลอด เครือข่ายชุมชน 1.ร้อยละ 80 ต.ค.63 การจำหน่ายยา ทุกตำบล
ยาอย่างสม
ใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ทุก รพ.
ของร้านชำมี
ก.ย.64
อันตราย
เหตุผลในชุมชน สต.
ประกอบด้วย
การจำหน่ายยา
2.ประชาชนใน อบต. ครูของ รร ที่ถูกต้อง
2. ประชุมคณะทำงานเพื่อวาง
ชุมชนมีการใช้ ที่เลือก อสม.
แผนการดำเนินงานในชุมชน
2.เกิดศูนย์เฝ้า
ยาที
ป
่
ลอดภั
ย
2.จัดทำสื่อ เผยแพร่ รณรงค์ ขอ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ระวังการใช้ยา
3.ชุมชนมีการ รวม รพ.สต.ละ 7 ปลอดภัยใน
ความร่วมมือ
เฝ้าระวัง
3.ออกสำรวจร้านชำแนะนำให้
คน และ สสอ 2 ชุมชน รพ.สต.
ความรู้และติดตาม และเยี่ยมบ้าน ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ คน รวมเป็น
ละ 1 แห่ง
ปลอดภั
ย
โดย
ผู้ป่วยในชุมชน
100 คน
ตนเอง
4.จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยการใช้ยาในชุมชน ยา
ปฏิชีวนะ ยาชุด สมุนไพรลักลอบ
ใส่สเตียรอยด์

การประเมินผล
1.รายงาน
สรุปผลการ
ตรวจการ
จำหน่ายยาใน
ร้านชำ
2.ศูนย์เฝ้าระวัง
ความปลอดภัย
การใช้ยา หรือ
ร้านชำต้นแบบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รพ.โคกโพธิ์
(ภก.อาภัย
มาลินี)
สสอ.โคก
โพธิ์
(นส.ภาวิณี
ประแก้ว,
นางอนงค์
รัตน์ สืบสม)
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ งานปกติ/นโยบาย คปสอ.โคกโพธิ์ ปี 2564
หน่วยงาน เภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน อำเภอโคกโพธิ์ ปีงบประมาณ 2563..........................
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ........ภก.อาภัย มาลินี / นางสาวภาวิณี ประแก้ว / นางอนงค์รัตน์ สืบสม.............................................................
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
งบ
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ แหล่งงบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค.64 ก.พ มี.ค เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.
ประมาณ
63 .63 63
.64 .64
64
1.
1. จัดประชุมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ
13,000
13000
คณะทำงานเฝ้าระวังความปลอดภัย
บาท
การใช้ยาในชุมชน มีรายละเอียด คือ
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 100 คน คนละ 100 บาท
คิดเป็น 10,000 บาท
-ค่ า วั ส ดุ / อุ ป กรณ์ ใ นการประชุ ม
3,000 บาท
2.จัดทำป้าย ศูนย์เฝ้าระวังการใช้ยา
สมเหตุผล 500 บาทx14 เป็นเงิน
7,000
7,000
7000 บาท
บาท

รวมงบประมาณ

20,000

ก.ค. ส.ค ก.ย.
64 .64 64
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แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าหมาย ร้อยละของโรงพยาบาลมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ตามมาตรฐานที่กำหนด
กลยุทธ์ รพ.สต. จัดตั้ง ให้มีสถานีกัญชา
ลำดับ
แผนงาน/
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
1

รพ.สต.จัดตั้งให้มี
สถานี ก ั ญ ชาทาง
การแพทย์ เพื่อให้
คำปรึกษาและส่ง
ต่อการรักษาไปยัง
รพ.โคกโพธิ์

- ประชาสัม พั น ธ์
ใ ห ้ ค ว า ม ร ู ้ แ ก่
ประชาชน
- คัดกรองและส่ ง
ต่ อ ผู ้ เ ข้ า เกณฑ์
การรักษา
-แผ่นพลิก (ปฏิทิน
แบบตั้งโต๊ะ)
-แผ่นพับ
-กระเป๋าผ้าสกรีน

- เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ ข อง
ประชาชนและ
ผู ้ ป ่ ว ยในกลุ ่ ม โรค
ตามแนวทางได้ รั บ
ยากัญชารักษา
อย่างปลอดภัย
- เพื่อพัฒนาระบบ
บริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ให้มี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย
- เพื่อสร้างความรู้
ความเข้ า ใจเรื ่ อ ง
กัญชาทาง
การแพทย์ที่ถูกต้อง
แก่ประชาชน

ประชาชนที่เข้า
รั บ บริ ก า ร ใ น
สถานพยาบาล
ของรั ฐ ได้ แ ก่
โรงพยาบาล
โคกโพธิ์และ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลในอำเภอ
โคกโพธิ์

ร้อยละของ
โรงพยาบาลมี
การจัดบริการ
คลิ น ิ ก กั ญ ชา
ทางการแพทย์
ตามมาตรฐาน
ที่กำหนด

ระยะเวลา

รายละเอียด
การประเมินผล
งบประมาณ/
แหล่งงบ
ไ ต ร ม า ส ๓ เงินบำรุง รพ. ป ร ะ ช า ช น เ ข ้ า ถึ ง
ปีงบประมาณ
โคกโพธิ์
คลินิกกัญชา/สถานี
2564
กัญชาทางการแพทย์
(เมษายน –
ประจำรพ.สต.
มิถุนายน 2564)
ร้อยละ ๕ ของผู้ป่วย
นอก

ผู้รับผิดชอบ
/หน่วยงาน
คปสอ.
โคกโพธิ์
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ งานปกติ/นโยบาย ปี 2564
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ อำเภอโคกโพธิ์
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ คปสอ.โคกโพธิ์
ลำดั
บ
1

2

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
อบรมพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ให้บริการ
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๕๐ บาท * จำนวน 30 คน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๕๐ บาท * จำนวน 30 คน
-ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม. ชม.ละ ๓๐๐ บาท
นิเทศ กำกับ ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงระบบการทำงาน ระบบ
การส่งต่อการให้บริการคลินิกกัญชา ทุกรพ.สต.ๆ ละ 2 ครั้ง/ปี
(ร่วมกับการติดตามมาตรฐาน รพ.สส.พท.)
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๕๐ บาท * จำนวน ๔ คน ๖ วัน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๕๐ บาท * จำนวน ๔ คน 6
วัน

แหล่ง
งบ

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
งบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประมาณ 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64

บำรุง
1,500
๓,๐00
๑,๘00
บำรุง
๑,๒๐๐
๒,๔๐๐
บำรุง

3

รพ.สต. จัดตั้งให้มีสถานีกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้คำปรึกษาและส่อ
ต่อการรักษาไปยังคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.โคกโพธิ์
- ค่าจัดจ้างทำแผ่นพลิก (ปฏิทินตั้งโต๊ะ) ชุดละ ๕๐๐ * ๑๔ ชุด
- ค่าจัดจ้างทำป้าย ชุดละ ๓๐๐ * ๑๔ ชุด

๗,๐๐๐
๔,๒๐๐

งบประมาณ

๒๑,๑๐๐
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แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
ทีมคล่อม...................................................................
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
เป้าหมาย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ และจัดการกับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
ชื่อแผนงาน/
งบประมาณ/
หน่วยงานที่
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
การประเมินผล
โครงการ
แหล่งงบ
รับผิดชอบ
1.พัฒนาระบบ
-อบรมเชิง
-เพื่อเพิ่ม
-ผู้รับผิดชอบ
-ผู้เข้าร่วมสามารถ
-เดือนมีนาคม
-11,600 -ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ -สุจิไกร
การจัดการข้อมูล ปฏิบัติการ พัฒนา ศักยภาพ
งานโรคเรื้อรัง
ใช้งานระบบข้อมูล 2564
บาท/ งบ
งานระบบข้อมูลผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง ตาม
ระบบการจัดการ ผู้รับผิดชอบงาน สสอ., รพ.สต.
ผู้ป่วยเรื้อรังในการ
บำรุง
เรื้อรังในการวิเคราะห์
แนวทางการ
ข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรัง โรคเรื้อรัง ให้
วิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลผู้ป่วยได้อย่าง
ดำเนินงาน NCD
สามารถจัดการ
ผู้ป่วยได้ร้อยละ 90
ถูกต้อง
New Normal
กับข้อมูลผู้ป่วย
-สามารถแยกสี
-สามารถแยกสี
Medical Care
เรื้อรัง และการ
ผู้ป่วยได้ถูกต้องตาม
ผู้ป่วยได้ถูกต้องตาม
ปีงบประมาณ
ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
criteria ร้อยละ 90
criteria
2564
ได้อย่างมีประสิทธิ์
-สามารถดูแลผู้ป่วย
-สามารถดูแลผู้ป่วย
ภาพ ตามแนวคิด
จำแนกตามสีได้อย่าง
จำแนกตามสีได้อย่าง
NCD New
ถูกต้องเหมาะสม
ถูกต้อง เหมาะสม
Normal
ร้อยละ 90
Medical Care
2 อำเภอผ่าน
เกณฑ์ประเมิน
การพัฒนา
คุณภาพ NCD
Clinic Plus
ระดับดี

1.ประชุม
คณะกรรมการ
NCD Board และ
คณะทำงาน ทุก
2 เดือน
2ให้ความรู้ ชี้แจง
การประเมิน

-อำเภอผ่านเกณฑ์ - คณะกรรมการ
ประเมินการ
NCD Board
พัฒนาคุณภาพ
และคณะทำงาน
NCD Clinic Plus
ระดับดี

- ประชุม ทุก 2
เดือน

-เดือนธันวาคม
2563 -กันยายน
2564

-23,200
บาท/ งบ
บำรุง

-รายงานการประชุม

อนงค์รัตน์
สุจิไกร
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ชื่อแผนงาน/
โครงการ

3.โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลด
เสี่ยงลดโรค

ตัวชี้วัด

ระบบการทำงาน
NCD Plus
3.C0nference
Case ระดับ คป
สอ.
3.การติดตาม
นิเทศการ
ดำเนินงาน NCD
Clinic Plus

ทบทวนและ
ปรับปรุง ระบบ
การทำงาน NCD
Plush

-มีการ
- คณะทำงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ NCD 40 คน
เพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนางาน

- C0nference
Case 1 ราย

1 อบรม
Update ความรู้
เรื่องการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม แก่เจ้า
หน้าที

-เพื่อติดตามผล
การดำเนินงาน
จากผู้ปฏิบัติ
รวมทั้งรับฟัง
ปัญหาอุปสรรค
และการ
Empowerment
-เพื่อให้เจ้าหน้าที่
มีความพร้อมใน
การปรับเปลี่ยน
อย่างมีมาตรฐาน
-กลุ่มเสี่ยงได้รับ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

-ร่วมลงนิเทศติดตาม -เดือนมีนาคม ผลการดำเนินงาน
เมษายน 2563
รพ.สต.ร้อยละ 100

เงินบำรุง

-ร่วมลงนิเทศครบทุก อนงค์รัตน์
หน่วยบริการ
สุจิไกร

-รพ.สต. 12 แห่ง -เจ้าหน้าที่ผ่านการ -เดือนกุมภาพันธ์
และ PCU 2 แห่ง อบรมทุก รพ สต
2564
รวม 14 แห่ง
และ 2 PCU

เงินบำรุง

-เจ้าหน้าที่
อนงค์รัตน์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุจิไกร
อบรม ร้อยละ 100

-รพ.สต. 12 แห่ง - มีโครงการและจัด -เดือนเมษายนและ PCU 2 แห่ง กิจกรรมทุก รพ สต สิงหาคม 2564
รวม 14 แห่ง

เงินบำรุง

-เอกสารสรุป
โครงการ

ผู้รับผิดชอบงาน -เจ้าหน้าที่ผ่นการ
NCD และ ผอ รพ ชี้แจงแนวทางการ
สต รวม 25 คน ดำเนินงาน

- รพ สต 12 รพ
สต และ 2 PCU

ระยะเวลา
-เดือนธันวาคม
2563

-เดือนมีนาคม
2564

เงินบำรุง

การประเมินผล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อนงค์รัตน์
สุจิไกร

วัตถุประสงค์

2.โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ใน
ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ/
แหล่งงบ
เงินบำรุง

กิจกรรมหลัก

เจ้าหน้าที่ได้รับการ
ชี้แจงการดำเนินงาน

- C0nference
Case 1 ราย

อนงค์รัตน์
สุจิไกร

อนงค์รัตน์

86

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ งานปกติ/นโยบาย ปี 2564
แผนงาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงาน NCD New Normal Medical Care
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโคกโพธิ์
ลำดับ
1.

2

3

4

5

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง
งบ

-จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรัง
-ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 50 บาท x 2 วัน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน
-ค่าสมนาคุณวิทยากร 6 ชม. ชม.ละ 300 บาท x 2 วัน
รวมเป็นเงิน 11,600 บาท

บำรุง

-ประชุมคณะกรรมการ NCD Board และคณะทำงาน ทุก 2 เดือน
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 25 บาท x 1 มื้อ x 5 วัน
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

บำรุง

-ให้ความรู้ ชี้แจงการประเมินระบบการทำงาน NCD Plus
-ค่าอาหารกลางวัน 25 คน x 50 บาท x 1 วัน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน
รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

บำรุง

-นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้ NCD Plush ทุก รพ สต ๆละ 1 ครั้ง
-ค่าอาหารกลางวัน 6 คน x 50 บาท x 6 วัน
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x วัน
รวมเป็นเงิน 3,600 บาท

บำรุง

-C0nference Case ระดับ คปสอ.
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 25 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

บำรุง

งบ
ประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 63 63 64 64
64 .64 64 64 64 64 64
11,600

4,000
4,000
3,600

1,000

1,000

1,000

5000

1,250
1,250

2,500

1,800 1,800

1,800
1,800
1,000

1000

1,000

1,000
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ลำดับ
6

7

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
-อบรม Update ความรู้เรื่องการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม แก่เจ้าหน้าที่
-ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 50 บาท x 1 วัน
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน
-ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม. ชม.ละ 600
รวมเป็นเงิน 6,600 บาท
-โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรค

รวมงบประมาณ

แหล่ง
งบ

งบ
ประมาณ

บำรุง
1,500
1,500
3,600
กองทุน
สุขภาพ/
บำรุง

ตามกิจกรรม
รพ.สต

30,300

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 63 63 64 64
64 .64 64 64 64 64 64
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แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ ควบคุมป้องกันโรควัณโรค
ตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85
กลยุทธ์ 1.ลดอัตราการขาดยา 2.ลดอัตราการตาย 3.พัฒนาคุณภาพและระบบการกำกับติดตามดูแลรักษาวัณโรค
ลำดับ แผนงาน/
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
รายละเอียด
ที่
โครงการ
งบประมาณ/แหล่งงบ
1 โครงการ
1.ลดการเสียชีวิต 1.เพื่อพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 1.อัตราการ ต.ค.63 – - ค่าอาหารกลางวัน 30
พัฒนาระบบ - คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ระบบการดูแล งาน 30
คัดกรองวัณ มี.ค. 64
คนๆละ 50 บาท เป็น
เพื่อควบคุม วัณโรค 7 กลุ่ม
ผู้ป่วยวัณโรค คน/15 สถาน โรคในกลุ่ม
(ไตรมาสที่ เงิน 1,500 บาท
ป้องกันวัณ - บันทึกข้อมูลคัด
อำเภอโคกโพธิ์ บริการ
เสี่ยง 7 กลุ่ม 1-2)
- ค่ า อาหารว ่ า งและ
โรคอำเภอ
กรองในโปรแกรม 2. เพื่อ
-ประชาชน
มากกว่าร้อย
เครื่องดื่ม 30 คนๆละ
โคกโพธิ์
NTIP
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเสี่ยง 7 ละ 80
25 บาท จำนวน 2
จังหวัด
- ทบทวนคำสั่ง
สร้างกระแส กลุ่ม 2,485 2. ร้อยละ
เม.ย.64
มื้อ เป็นเงิน 750 บาท
ปัตตานี
แต่งตั้ง Case
ในการควบคุม คน
ความ
- ค่าวิทยากร จำนวน 8
ปีงบประมาณ Management
ป้องกัน วัณ
ครอบคลุมการ
ชั่วโมงๆละ 300 บาท
2564
term
โรคใน
รักษาผู้ป่วย
เป็นเงิน 2,400 บาท
2. ลดการขาดยา
ประชาชนกลุ่ม
วัณโรคราย
รวมงบประมาณ 2,250
- พัฒนาศักยภาพ เสี่ยง 7 กลุ่ม
ใหม่และกลับ ธ.ค. 63 บาท
องค์ความรู้และ
และประชาชน
ซ้ำมากว่าร้อย
ทักษะแก่
ทั่วไป
ละ 85
ผู้รับผิดชอบงานและ
3.อัตรา
เครือข่าย โดย
เสียชีวิตร้อย
ประชุมชี้แจงแนว
กว่าร้อยละ 5
ทางการดำเนินงาน
วัณโรค

การ
ประเมินผล
1.ผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่
ได้รับการขึ้น
ทะเบียน
รักษา >ร้อย
ละ 85
2. บุคลากรที่
เกี่ยวข้องมี
ความรู้และ
สามารถใช้
โปรแกรม
NTIP ได้

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ
ทีมงานวัณ
โรค (เวช
กรรมสังคม/
สสอ.โคกโพธิ์)
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ลำดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรมหลัก
- ประชุม DOT
Meeting ติดตาม
การดำเนินงานทุกๆ
3 เดือน
3. พัฒนาคุณภาพ
และระบบการกำกับ
ติดตามดูแลรักษาวัณ
โรค

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
3. เพิ่มอัตรา
การค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่ใน
กลุ่มเสี่ยง 7
กลุ่ม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ/
แหล่งงบ
4.อัตราการ
- ค่าอาหารว่างและ
ขาดยาและ
เครื่องดื่ม 30 คนๆละ
โอนออกของ
25 บาท จำนวน 2 มื้อ
ผู้ป่วยวัณ
จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน
โรคเท่ากับ
3,000 บาท
0

การ
ประเมินผล
3.
โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
คุณภาพ
โรงพยาบาล
ด้านการดูแล
รักษาวัณโรค
(QTB

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ
ทีมงานวัณ
โรค (เวช
กรรมสังคม/
สสอ.โคกโพธิ์)
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบเพื่อควบคุมป้องกันวัณโรคอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ทีมงานวัณโรค (เวชกรรมสังคม/สสอ.โคกโพธิ์)
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ลำดับ
กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งงบ งบประมาณ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
1
ประชุมชี้แจงแนวทางค้นหาคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง เงินบำรุง 5,400
5,400
7 กลุ่ม/เยี่ยมบ้านผู้ป่วย TB และสอนการบันทึก
ข้อมูลคัดกรอง/เยี่ยมบ้านในโปรแกรม NTIP
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 50 บาท เป็น
เงิน 1,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 25
บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,500 บาท
- ค่าวิทยากร จำนวน 8 ชั่วโมงๆละ 300 บาท
เป็นเงิน 2,400 บาท
รวมงบประมาณ 5,400 บาท
2

จัดประชุม Dot Meeting อย่างต่อเนื่องทุกไตร
มาส
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 25
บาท จำนวน 1 มื้อ จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน
3,000 บาท
รวมงบประมาณ

3,000

8,400
บาท

750

750

750

750
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แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ
เป้าหมาย......อัตราความผิดพลาดของ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การบริหารการเงินการคลัง การบริหารงานพัสดุ ไม่เกินร้อยละ 5
ลำดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล
การบริหาร
การเงินการคลัง
การบริหารงาน
พัสดุ
อำเภอโคกโพธิ์

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1.ประชุมทบทวน
การดำเนินงาน
พัสดุและการเงิน
- ทบทวนการใช้
โปรแกรม EGP
และการจัดทำ
เอกสารจัดซื้อจัด
จ้างให้ถูกต้องตาม
พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560
-ทบทวนการ
จัดทำเอกสารงาน
การเงิน

เพื่อทบทวนและ
ติดตามการ
ดำเนินงานพัสดุ
และการเงิน

ผอ.รพ.สต.
และ
ผู้รับผิดชอบ
งาน
การพัสดุและ
การเงิน คป
สอ.โคกโพธิ์
จำนวน ๓๐
คน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

รายละเอียดงบประมาณ/
แหล่งงบ
ผอ.รพ.สต.และ ไตรมาส ๑ (ม.ค. -อาหารว่าง ๓๐ คน x
ผู้รับผิดชอบ 256๔)
๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน
งานการพัสดุ
= ๑,๕๐0 บาท
และการเงิน
-อาหารกลางวัน ๓๐ คน x
คปสอ.โคกโพธิ์
๕0 บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน
เข้าร่วมประชุม
=
ฯ ร้อยละ ๘0
๑,๕๐0 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น ๓,๐00
บาท

การประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สากียะห์
เจ๊ะสมอเจ๊ะ
สสอ.โคกโพธิ์
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ลำดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล
การบริหาร
การเงินการคลัง
การบริหารงาน
พัสดุ
อำเภอโคกโพธิ์

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒. ตรวจสอบ
ภายในเครือข่าย
คปสอ.โคกโพธิ์
งบประมาณ
2564
- จัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรม
ตรวจสอบภายใน
-จัดทำแผนปฏิบัติ
การตรวจสอบ
ภายใน ปี 2564
- ปฏิบัติตาม
แผนการตรวจสอบ
ภายในเครือข่าย ปี
2564
- สรุปผลการ
ตรวจสอบภายใน
และรายงานผล
การตรวจสอบ ปี
2564

- เพื่อพัฒนา
ระบบการ
ควบคุมภายใน
เกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน การใช้
จ่ายเงินตาม
แผนงาน
โครงการต่าง ๆ
ในเครือข่าย คป
สอ. โคกโพธิ์ ให้
ถูกต้องตาม
ระเบียบแบบ
แผนและ
นโยบายของ
ทางราชการ

-เจ้าหน้าที่
รพ.สต.และ
ผู้รับผิดชอบ
งาน
การพัสดุและ
การเงิน คป
สอ.โคกโพธิ์
จำนวน 1๓
แห่ง

- หน่วยงาน
ในเครือข่าย
คปสอ.โคก
โพธิ์ ได้รับ
การ
ตรวจสอบ
ภายใน และ
ได้รับรายงาน
ผลการ
ตรวจสอบ
ภายใน และ
รายงานผล
การปรับปรุง
แก้ไขข้อ
ทักท้วง ร้อย
ละ 100

ระยะเวลา

รายละเอียดงบประมาณ/ การประเมินผล
แหล่งงบ
ไตรมาส 2 (มี.ค. -อาหารว่าง ๑๕ คน x
256๔)
๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๗
ครั้ง = ๕,๒๕๐ บาท
-อาหารกลางวัน ๑๕ คน x
๕0 บาท x ๑ มื้อ x ๗ ครั้ง
= ๕,๒๕๐ บาท
รวมเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕00
บาท
รวมทั้งหมดเป็นเงิน
๑๓,๕๐๐บาท

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สากียะห์
เจ๊ะสมอเจ๊ะ
สสอ.โคกโพธิ์

93

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
แผนงาน/โครงการ............โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การบริหารการเงินการคลัง การบริหารงานพัสดุอำเภอโคกโพธิ์.......
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การบริหารการเงินการคลัง การบริหารงานพัสดุ อำเภอโคกโพธิ์
ลำดับ
๑

๒

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง
งบ
งบ ประมาณ ต.ค. พ.ย.
6๓ 6๓

เงิน
ประชุมทบทวนการดำเนินงานพัสดุและ
บำรุง
การเงิน
รพ.
รายละเอียดดังนี้
-อาหารว่าง ๓๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x
๑ วัน = ๑,๕๐0 บาท
-อาหารกลางวัน ๓๐ คน x ๕0 บาท x ๑
มื้อ x ๑ วัน =
๑,๕๐0 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น ๓,๐00 บาท

-อาหารว่าง ๑๕ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x
๗ ครั้ง = ๕,๒๕๐ บาท
-อาหารกลางวัน ๑๕ คน x
๕0 บาท x ๑ มื้อ x ๗ ครั้ง = ๕,๒๕๐ บาท

๓,๐00
บาท

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
6๓ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔
3000

๑๐,๕00
บาท

10500

รวมเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕00 บาท
รวม

13,500

30
00

105
000

ก.ค.
6๔

ส.ค.
6๔

ก.ย.
6๔
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แบบฟอร์มหมายเลข 1

รายละเอียดโครงการจุดเน้น ตามยุทธศาสตร์ ปี 2564
ทีมคร่อม งานวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุภาพและประสิทธิภาพ
เป้าหมาย พัฒนาคุณภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ KP-Learning
กลยุทธ์ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและคุณภาพบริการ
ชื่อแผนงาน/ กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ/แหล่งงบ การประเมินผล หน่วยงานที่
โครงการ
รับผิดชอบ
พั ฒ นาผลงาน กิ จ กรรม ที่ 1 1. เพื่อให้หน่วยงานใน จำนวน 5 0 1. ร้ อ ยละ 1 0 0 ม.ค.64
เงินบำรุงโรงพยาบบาลโคกโพธิ์
1 .ติ ด ต า ม ผ ล คณะกรรมการ
ท า ง วิ ช า ก า ร ป ระ ชุ ม ชี้ แ จ ง โรงพยาบาล/คป.สอ คน
ของหน่วยงานย่อย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
การเนิ น งานทุ ก วิชาการ
KP-Learning การเขี ย นโคร่ ง โค ก โพ ธิ์ ได้ รั บ ก าร
มี ผ ล ง า น CQI
จำนวน 50 คน x 25 บาท x 1 มื้อ รายไตรมาส
2021
ร่ า ง ผ ล ง า น พั ฒ นาศั ก ยภาพทาง
หรือนวตกรรมหรือ
เป็นเงิน 1,250 บาท
วิชาการ
วิชาการ CQI, R2R
R2R อ ย่ า ง น้ อ ย
หน่วยละ 1 เรื่อง
กิ จ ก ร ร ม ที่ 2
ประชุมวิช าการ
KP-Learning
ครั้งที่ 1

1. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรใน จ ำน ว น 6 0
โรงพยาบาล/คป.สอ. คน
โค ก โพ ธิ์ ได้ รั บ ก า ร
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ท า ง
วิชาการ CQI, R2R

1. ร้ อ ยละ 1 0 0 ก.พ. 64
ของหน่วยงานหลัก
มี
Proposal
หรือนวตกรรมหรือ
R2R อ ย่ า ง น้ อ ย
หน่วยละ 2 เรื่อง

1 . ค่ า อาห ารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม
จำนวน 60 คน x 25 บาท x 2 มื้อ
x 2 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60
คน x 50 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน
แนเงิน 6,000 บาท
3. ค่าสมนาคุณ วิทยากร(บุ คลาการ
ของรั ฐ ) 1 คนๆละ 600 บาท 6
ชม. 2 วัน เป็นเงิน 7,200 บาท
รวมเป็นเงิน 19,200 บาท

1 . ติ ด ต า ม คณะกรรมการ
ความก้ า วหน้ า วิชาการ
ผลงานวิ ช าการ
ทุกเดือน
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แบบฟอร์มหมายเลข 1

รายละเอียดโครงการจุดเน้น ตามยุทธศาสตร์ ปี 2564
ทีมคร่อม งานวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุภาพและประสิทธิภาพ
เป้าหมาย พัฒนาคุณภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ KP-Learning
กลยุทธ์ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและคุณภาพบริการ
ชื่อแผนงาน/ กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ/แหล่งงบ
โครงการ
พั ฒ นาผลงาน กิ จ กรรม ที่ 3
ท า ง วิ ช า ก า ร ประชุมวิช าการ
KP-Learning KP-Learning
2021
ค รั้ ง ที่ 2
นำเสนอผลงาน
วิชาการ
กิจ กรรมที่ 3.1 1. เพื่อให้หน่วยงานใน
กิ จ ก ร ร ม ก า ร โรงพยาบาล/คป.สอ จ ำน ว น 8 0
เม.ย. 64 1 . ค่ า อาห ารว่ า งและ เครื่ อ งดื่ ม
นำเสนอผลงาน โค ก โพ ธิ์ น ำ เส น อ คน
จำนวน 80คน x 25 บาท x 2 มื้อ
วิชาการ
ผลงานท างวิ ช าการ
x 2 วัน เป็นเงิน 8,000 บาท
CQI, R2R
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80
2. เพื่อให้บุคลากรเกิด
คน x 50 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน
การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
เป็นเงิน 8,000 บาท
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ด้ า น
3. ค่าสมนาคุณ วิทยากร(บุ คลาการ
วิชาการ CQI, R2R
ของรั ฐ ) 3 คนๆละ 600 บาท 5
ชม. 2 วัน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงิน 34,000 บาท

การประเมินผล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1 .ติ ด ต า ม ผ ล คณะกรรมการ
การเนิ น งานทุ ก วิชาการ
เดือน

1 . ติ ด ต า ม คณะกรรมการ
ความก้ า วหน้ า วิชาการ
ผลงานวิ ช าการ
ทุกเดือน
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รายละเอียดโครงการจุดเน้น ตามยุทธศาสตร์ ปี 2564
ทีมคร่อม งานวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุภาพและประสิทธิภาพ
เป้าหมาย พัฒนาคุณภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ KP-Learning
กลยุทธ์ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและคุณภาพบริการ
ชื่อแผนงาน/ กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าห
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
โครงการ
มาย
พั ฒ นาผลงาน กิ จ กรรม ที่ 3
ท า ง วิ ช า ก า ร ประชุมวิช าการ
KP-Learning KP-Learning
2021
ค รั้ ง ที่ 2
นำเสนอผลงาน
วิชาการ
กิจ กรรมที่ 3.2 1. เพื่อให้หน่วยงานใน จำนวน 6
เม.ย. 64
ก า ร จั ด ง า น โรงพยาบาล/คป.สอ คน
ประกวดผลงาน โค ก โพ ธิ์ น ำ เส น อ
วิชาการ
ผลงานท างวิ ช าการ
CQI, R2R
2. เพื่อให้บุคลากรเกิด
การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ด้ า น
วิชาการ CQI, R2R

แบบฟอร์มหมายเลข 1

รายละเอียดงบประมาณ/แหล่งงบ

การประเมินผล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รางวัลผลงานวิชาการ
ติ ด ต า ม คณะกรรมการ
ประเภท Clinic
ประเมิ น ผลราย วิชาการ
- รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ หนึ่ ง เงิ น
1,500 บาท
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ส อง เงิ น
1,000 บาท
- รางวั ล ชมเชย จำนวน 3 รางวั ล ๆละ
500 บาท
รวมเป็นเงิน 6,000 บาท
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รายละเอียดโครงการจุดเน้น ตามยุทธศาสตร์ ปี 2564
ทีมคร่อม งานวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุภาพและประสิทธิภาพ
เป้าหมาย พัฒนาคุณภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ KP-Learning
กลยุทธ์ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและคุณภาพบริการ
ชื่อแผนงาน/ กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าห
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
โครงการ
มาย
พั ฒ นาผลงาน กิ จ กรรม ที่ 3
ท า ง วิ ช า ก า ร ประชุมวิช าการ
KP-Learning KP-Learning
2021
ค รั้ ง ที่ 2
นำเสนอผลงาน
วิชาการ
กิจ กรรมที่ 3.2 1. เพื่อให้หน่วยงานใน
เม.ย. 64
ก า ร จั ด ง า น โรงพยาบาล/คป.สอ จำนวน 6
ประกวดผลงาน โค ก โพ ธิ์ น ำ เส น อ คน
วิชาการ
ผลงานท างวิ ช าการ
CQI, R2R
2. เพื่อให้บุคลากรเกิด
การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ด้ า น
วิชาการ CQI, R2R

แบบฟอร์มหมายเลข 1

รายละเอียดงบประมาณ/แหล่งงบ

รางวัลผลงานวิชาการ
ประเภท Non-Clinic
- รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 2,000 บาท
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ หนึ่ ง เงิ น
1,500 บาท
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ สอง เงิ น
1,000 บาท
- รางวั ล ชมเชย จำนวน 3 รางวั ล ๆละ
500 บาท
รวมเป็นเงิน 6,000 บาท
รวมงบประมาณ
66,450 บาท

การประเมินผล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะกรรมการ
วิชาการ
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แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
ทีมคร่อม...........................................................
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
เป้าหมาย......ร้อยละ ๑๐๐ ของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว.......................
กลยุทธ์......................................
ลำดับ
แผนงาน/
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
รายละเอียด
ที่
โครงการ
งบประมาณ/แหล่งงบ
โครงการพัฒนา
คุณภาพปฐมภูมิ
สู่ รพ.สต. ติดดาว
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑.กิจกรรม
วิเคราะห์และ
ถอดบทเรียนที่
ผ่านมา

เพื่อถอดบทเรียน ทีมพี่เลี้ยงและ
การดำเนินงาน ผู้รบั ผิดชอบ
รพ.สต.ติดดาว งาน
รพ.สต.ติดดาว
จำนวน ๔๐
คน

ทีมพี่เลี้ยงและ
ไตรมาส ๑
ผู้รับผิดชอบงาน
(ธ.ค 256
รพ.สต.ติดดาว เข้า ๓)
ร่วมประชุม
วิเคราะห์และถอด
บทเรียนร้อยละ
100

๒.กิจกรรมพัฒนา
รพ.สต.ติดดาว
๒.๑ประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนา ประเมิน
และทีมพี่เลี้ยง รพ.
สต.ติดดาวระดับ
อำเภอ

เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนา ประเมิน
และทีมพี่เลี้ยง
รพ.สต.ติดดาว
ระดับอำเภอ

มีคณะกรรมการ
ไตรมาส
พัฒนา ประเมินและ ๒-๔
ทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.
ติดดาวระดับอำเภอ
๑ ทีม

คณะกรรมการ
พัฒนา
ประเมินและ
ทีมพี่เลี้ยง รพ.
สต.ติดดาว
ระดับอำเภอ
จำนวน ๓๕
คน

อาหารว่าง
๔๐ คน x ๒๕ บาท x ๒
มื้อ = ๒,๐๐0 บาท
อาหารกลางวัน
๔๐ คน x ๕0 บาท x ๑
มื้อ = ๒,๐๐0 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐0
บาท
อาหารว่าง ๓๕ คน x
๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๓
ครั้ง = ๕,๒๕๐ บาท
อาหารกลางวัน
๓๕ คน x ๕0 บาท x ๑
มื้อ x ๓ ครั้ง = ๕,๒๕๐
บาท
รวมเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐
บาท

การประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สากียะห์ เจ๊ะ
สมอเจ๊ะ
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ลำดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
การประเมินผล
งบประมาณ/แหล่งงบ
๒.๒ประชุม
เพื่อทบทวนและ ทีมพี่เลี้ยงและ รพ.สต. เข้ารับการ ไตรมาส ๒ อาหารว่าง
ทบทวนและชี้แจง ชี้แจงแนว
ผู้รับผิดชอบ ประชุมทบทวนและ (ม.ค 256 ๗๐ คน x ๒๕ บาท x ๒
แนวทางการ
ทางการเนินงาน งาน
ชี้แจงแนวทางการ ๔)
มื้อ = ๓,๕๐0 บาท
ดำเนินงาน
๕ หมวด สู่ผู้
รพ.สต.ติดดาว ดำเนินงาน ร้อยละ
อาหารกลางวัน
ปฏิบัติ
แต่ละหมวด 100
๗๐ คน x ๕0 บาท x ๑
จำนวน ๗๐
มื้อ = ๓,๕๐๐ บาท
คน
ค่าถ่ายเอกสารคู่มือฯ
3๕ เล่ม x ๒00 บาท
= ๗,000 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 1๔,๐00
บาท
๒.๓ กิจกรรมพี่
ดูแลน้อง (รพ.สต.
ที่ผ่านการ
ประเมินร่วมเป็น
พี่เลี้ยงในการ
จัดทำเอกสารแต่
ละหมวด)

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อจัดทำ
เอกสารตาม
เกณฑ์ รพสต.
ติดดาว (๕
หมวด)

เพื่อจัดทำ
เอกสารตาม
เกณฑ์ รพสต.
ติดดาว
(๕ หมวด)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

รพ.สต. ร้อยละ
ไตรมาส ๒
100 มีเอกสารเพื่อ (ก.พ.-มี.ค
รับการประเมิน
๒๕๖๔)
ครบ ๕ หมวด

อาหารว่าง ๔๐ คน x
๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒
ครั้ง = ๔,๐๐๐ บาท
อาหารกลางวัน
๔๐ คน x ๕0 บาท x ๑
มื้อ x ๒ ครั้ง = ๔,๐๐๐
บาท
รวมเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐
บาท

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน

100

ลำดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

รายละเอียด
งบประมาณ/แหล่งงบ

เพื่อพัฒนาและ
ติดตามการ
ดำเนินงานใน
การพัฒนา รพ
สต.ติดดาว (๕
หมวด)

ทีมพี่เลี้ยงและ
จนท. รพ.สต.
จำนวน ๓๕
คน(รพ.สต. ๗
แห่ง)

รพ.สต. ร้อยละ
100 มีการ
ประเมินตนเองและ
พัฒนาในส่วนที่ขาด

ไตรมาส
๒-๔(ก.พ.
- ก.ค ๒๕
6๔)

อาหารว่าง ๓๕ คน x
๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๕
ครั้ง = ๘,๗๕๐ บาท
อาหารกลางวัน
๓๕ คน x ๕0 บาท x ๑
มื้อ x ๕ ครั้ง = ๘,๗๕๐
บาท

๓.กิจกรรม
ติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน รพ.
สต.ติดดาว
๓.๑ เยี่ยมและ
ติดตามการ
ดำเนินงาน รพ.
สต.ติดดาว

รวมเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐
บาท

การประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
แผนงาน/โครงการ......โครงการพัฒนาคุณภาพปฐมภูมิ สู่ รพ.สต. ติดดาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔.................................................................................................
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ..................นางสาวสากียะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ.............................................................................................................................
ลำดับ

1

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

๑.กิจกรรมวิเคราะห์และถอดบทเรียนที่
ผ่านมา
รายละเอียดงบประมาณ
อาหารว่าง
๔๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ = ๒,๐๐0
บาท
อาหารกลางวัน
๔๐ คน x ๕0 บาท x ๑ มื้อ = ๒,๐๐0
บาท
รวมเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐0บาท

แหล่งงบ

เงิน
บำรุง
รพ.

งบ
ประมาณ
๔,๐๐0บาท

ต.ค.
6๓

พ.ย.
6๓

ธ.ค.
6๓

ม.ค.
6๔

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
6๔
6๔
6๔
6๔
6๔

ก.ค.
6๔

ส.ค.
6๔

ก.ย.
6๔

102

ลำดับ

๒

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

๒.กิจกรรมพัฒนา รพ.สต.ติดดาว
๒.๑ประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นา
ประเมิ น และที ม พี ่ เ ลี ้ ย ง รพ.สต.ติ ด ดาว
ระดับอำเภอ รายละเอียดงบประมาณ
อาหารว่าง ๓๕ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x
๓ ครั้ง = ๕,๒๕๐ บาท
อาหารกลางวัน
๓๕ คน x ๕0 บาท x ๑ มื้อ x ๓ ครั้ง =
๕,๒๕๐ บาท
รวมเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐ บาท
๒.๒ประชุมทบทวนและชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
อาหารว่าง
๗๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ = ๓,๕๐0
บาท
อาหารกลางวัน
๗๐ คน x ๕0 บาท x ๑ มื้อ = ๓,๕๐๐
บาท
ค่าถ่ายเอกสารคู่มือฯ
3๕ เล่ม x ๒00 บาท
= ๗,000 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 1๔,๐00 บาท

แหล่งงบ

เงิน
บำรุง
รพ.

งบ
ประมาณ

๑๐,๕๐๐
บาท

1๔,๐00
บาท

ต.ค.
6๓

พ.ย.
6๓

ธ.ค.
6๓

ม.ค.
6๔

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
6๔
6๔
6๔
6๔

มิ.ย.
6๔

ก.ค.
6๔

ส.ค.
6๔

ก.ย.
6๔
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ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

๒.๓ กิจกรรมพีด่ ูแลน้อง (รพ.สต.ที่ผ่าน
การประเมินร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำ
เอกสารแต่ละหมวด รายละเอียด
งบประมาณ
อาหารว่าง ๔๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ
x ๒ ครั้ง = ๔,๐๐๐ บาท
อาหารกลางวัน
๔๐ คน x ๕0 บาท x ๑ มื้อ x ๒ ครั้ง =
๔,๐๐๐ บาท
รวมเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐บาท
๓.กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว
๓.๑ เยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน
รพ.สต.ติดดาว รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งงบ

เงิน
บำรุง
รพ

งบ
ประมาณ

ต.ค.
6๓

๘,๐๐๐
บาท

.
๑๗,๕๐๐
บาท

อาหารว่าง ๓๕ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ
x ๕ ครั้ง = ๘,๗๕๐ บาท
อาหารกลางวัน
๓๕ คน x ๕0 บาท x ๑ มื้อ x ๕ ครั้ง =
๘,๗๕๐ บาท
รวมเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐บาท

รวมงบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท

พ.ย.
6๓

ธ.ค.
6๓

ม.ค.
6๔

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
6๔
6๔
6๔
6๔

มิ.ย.
6๔

ก.ค.
6๔

ส.ค.
6๔

ก.ย.
6๔
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แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เป้าหมาย โรงพยาบาลมีการดำเนินงาน Digital Transformation มาสนับสนุนบริการ
ลำดับ
แผนงาน/
ที่
โครงการ
1
พัฒนาระบบ
Digital
Transformation
มาสนับสนุน
บริการ
ปีงบประมาณ
2564

กิจกรรมหลัก
1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
HAIT

2. ติดตั้ง
Application
หมอรู้จักคุณ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1. เพื่อยกระดับ
คุณภาพการ
บริการในหน่วย
บริการสุขภาพ
ให้ทันสมัยและ
ได้มาตรฐาน
ด้วยการนำ
- รพ.,รพ.สต.
เทคโนโลยีด้าน / pcu
ดิจิทัล มา
ประยุกต์ใช้
ร่วมกับระบบ
สารสนเทศที่มี
อยู่

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

1. มีคำสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
HAIT

พ.ย. 63

2. รพ.,รพ.
สต. หรือ pcu
ติดตั้งระบบ
(agent) หมอ
รู้จักคุณ ร้อย
ละ 50

พ.ย. 63 ก.ค. 64

รายละเอียด
งบประมาณ/แหล่งงบ

การประเมินผล
1. มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
HAIT

- ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประมวลผล
แบบที่ 1 (สำหรับ รพ.)
จำนวน 1 เครื่องๆละ
22,000 บาท
เป็นเงิน 22,000 บาท

2. รพ.,รพ.สต.
หรือ pcu ติดตัง้
ระบบ (agent)
หมอรู้จักคุณ

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
งานประกัน
สุขภาพ
ยุทธศาสตร์
และ
สารสนเทศ
ทางการแพทย์

105

แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เป้าหมาย โรงพยาบาลมีการดำเนินงาน Digital Transformation มาสนับสนุนบริการ
ลำดับ
แผนงาน/
ที่
โครงการ
1
พัฒนาระบบ
Digital
Transformation
มาสนับสนุน
บริการ
ปีงบประมาณ
2564 (ต่อ)

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

3. คณะทำงาน
HAIT ประเมิน
ตนเองผลดำเนิน
การพัฒนา
คุณภาพระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศระดับ
โรงพยาบาล

2. เพื่อพัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
โรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน
HAIT

- คณะทำงาน 3. ร้อยละ
HAIT จำนวน 50 ของการ
20 คน
ดำเนินงาน
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
HAIT ของ
โรงพยาบาล

4. พัฒนารูปแบบ
การประมวลผล
ข้อมูล เพื่อการ
จัดการรายรับ

3. เพื่อพัฒนา
รูปแบบการ
ประมวลผล
ข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

- คณะทำงาน
HAIT จำนวน
20 คน

ระยะเวลา
ม.ค. – ก.ย.
64

รายละเอียด
งบประมาณ/แหล่งงบ
- ค่าอาหารกลางวัน
จำนวน 20 คนๆละ 50
บาท 1 มื้อ เป็นเงิน
1,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง จำนวน
20 คนๆละ 25 บาท
2 มื้อ เป็นเงิน 1,000
บาท
เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
จำนวน 20 คนๆละ 50
บาท 1 มื้อ เป็นเงิน
1,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง จำนวน
20 คนๆละ 25 บาท
2 มื้อ เป็นเงิน 1,000
บาท
เป็นเงิน 2,000 บาท

การประเมินผล
3. ผลการดำเนิน
งานตามเกณฑ์
มาตรฐาน HAIT
ของโรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
งานประกัน
สุขภาพ
ยุทธศาสตร์
และ
สารสนเทศ
ทางการแพทย์
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
แผนงาน/โครงการ............ พัฒนาระบบ Digital Transformation มาสนับสนุนบริการ ปีงบประมาณ 2564..............
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ............. งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ทางการแพทย์……………….
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ แหล่งงบ งบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 63 63 64
64
64 64 64 64 64 64 64
1
แต่งตั้งคณะกรรมการ HAIT
เงินบำรุง
2

3

ติดตั้ง Application หมอรู้จักคุณ
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล
แบบที่ 1 (สำหรับ รพ.) จำนวน 1
เครื่องๆละ 22,000 บาท
เป็นเงิน 22,000 บาท

22,000

คณะทำงาน HAIT ประเมินตนเองผล
ดำเนิน การพัฒนาคุณภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
โรงพยาบาล
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ
ละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 1,000
บาท
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 คนๆละ
25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,000 บาท
เป็นเงิน 2,000 บาท
รวมงบประมาณ

2,000

22,000
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
แผนงาน/โครงการ............ พัฒนาระบบ Digital Transformation มาสนับสนุนบริการ ปีงบประมาณ 2564..............
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ............. งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ทางการแพทย์……………….
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ แหล่งงบ งบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
4
พัฒนารูปแบบการประมวลผลข้อมูล
เงินบำรุง 2,000
2,000
เพื่อการจัดการรายรับ
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ
ละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 1,000
บาท
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 คนๆละ 25
บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,000 บาท
เป็นเงิน 2,000 บาท

รวมงบประมาณ

26,000
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แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล
เป้าหมาย คุณภาพข้อมูล คปสอ. สู่ Level 5
กลยุทธ์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่ การยกระดับคุณภาพข้อมูล
ลำดับ
ที่
1.

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

พัฒนาทักษะ
เจ้าหน้าที่ใน
การใช้งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อยกระดับ
คุณภาพข้อมูล
คปสอ. โคก
โพธิ์ ปี 2564

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าทีแ่ ละ
ผู้เกี่ยวข้องในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพ
ข้อมูล 43แฟ้ม
2.ประชุมเชิงปฏิบัติ
กการเจ้าหน้าที่และ
ผู้เกี่ยวข้องใน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพ
ข้อมูลประชากร
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่และ
ผู้เกี่ยวข้องในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.พัฒนาทักษะ
เจ้าหน้าที่ในการ
ใช้งาน
สารสนเทศเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพ
ข้อมูลคปสอ.
โคกโพธิ์ผ่าน
Level5
2.พัฒนาทักษะ
เจ้าหน้าที่ในการ
ใช้งาน
สารสนเทศเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพข้อมูล
ประชากร
3.พัฒนาทักษะ

1.ผู้รับผิดชอบงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ผู้เกี่ยวข้อง รวม 20
คน
2.ผู้รับผิดชอบงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
(อสม.) และ
ผู้เกี่ยวข้อง รวม 20
คน
3.ผู้เกี่ยวข้องกับการ
บันทึกข้อมูลเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอก
และผู้เกี่ยวข้อง รวม
60 คน

1.คุณภาพข้อมูล
คปสอ.โคกโพธิ์
ผ่านเกณฑ์ Level
5
2.ค่าเฉลี่ยคุณภาพ
ข้อมูล 43แฟ้ม คป
สอ.โคกโพธิ์ เท่ากับ
100%
3.คุณภาพข้อมูล
ประชากร มากกว่า
หรือเท่ากับ 90%
4.ร้อยละ 100
ของหน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
เวชระเบียนผู้ป่วย
นอกทุกรายการ

ระยะเวลา

รายละเอียด
งบประมาณ/แหล่ง
งบประมาณ
ต.ค.63 - ยุทธศาสตร์ คปสอ.
มิ.ย.64 โคกโพธิ์
จำนวน 16,500
บาท
1.ประชุมฯยกระดับ
คุณภาพข้อมูล 43
แฟ้ม จำนวน 2,000
บาท
2.ประชุมฯยกระดับ
คุณภาพข้อมูล
ประชากร จำนวน
2,000 บาท
3.ประชุมฯยกระดับ
คุณภาพข้อมูลเวช
ระเบียน จำนวน
6,000 บาท

การ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
งาน/หน่วยงาน

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
ข้อมูลจาก
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
ปัตตานี

นายสุรศักดิ์ หนู
เมือง
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ชำนาญงาน
สำนักงาน
สาธารณสุข
อำเภอโคกโพธิ์
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ลำดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

เพื่อ ยกระดับข้อมูลเวช
ระเบียน
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่และ
ผู้เกี่ยวข้องในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพีอยกระดับคุณภาพ
ข้อมูล เด็ก
0-5ปี
ผ่านเกณฑ์สมาร์ทคิดส์
4ด้าน
5.ประชุมติดตามผลการ
ดำเนินงาน ทุก 3เดือน

เจ้าหน้าที่ในการ
ใช้งาน
สารสนเทศเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพข้อมูล
เวชระเบียน

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

.

ระยะเวลา

รายละเอียด
งบประมาณ/แหล่ง
งบประมาณ
4. .ประชุมฯ
ยกระดับคุณภาพ
ข้อมูล เด็ก 0-5ปี
ผ่านเกณฑ์สมาร์ท
คิดส์ 4 ด้าน จำนวน
2,000 บาท
5.ประชุมติดตามฯ
ทุก 3เดือน จำนวน
4,500 บาท

การ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
งาน/หน่วยงาน
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
แผนงาน/โครงการ การช้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูล คปสอ. โคกโพธิ์ ปี 2564
ลำดั
กิจกรรมหลัก / รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งงบ งบประมา
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
บ
ณ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย
63 .63 63 64 64 .64 .64 .64 64 64 .64 .64
2,000
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องใน การใช้เทคโนโลยี เงินบำรุง
2,000
สารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูล 43แฟ้ม จำนวน 1 วัน
รพ.โคกโพธิ์
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน มื้อละ 25บ. จำนวน 2มื้อ
-ค่าอาหารกลางวัน 20 คน มื้อละ 50บ. จำนวน 1มื้อ
2,000
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการสำรวจ
เงินบำรุง
2,000
และบันทึกข้อมูลประชากร เพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูลประชากร
รพ.โคก
จำนวน 1 วัน
โพธิ์
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน มื้อละ 25บ. จำนวน 2มื้อ
-ค่าอาหารกลางวัน 20 คน มื้อละ 50บ. จำนวน 1มื้อ
6,000
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการใช้เทคโนโลยี เงินบำรุง
6,000
สารสนเทศ เพื่อ ยกระดับข้อมูลเวชระเบียน
รพ.โคก
จำนวน 3 วัน
โพธิ์
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน มื้อละ 25บ. จำนวน 6มื้อ
-ค่าอาหารกลางวัน 20 คน มื้อละ 50บ. จำนวน 3มื้อ
2,000
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการใช้เทคโนโลยี เงินบำรุง
2,000
สารสนเทศ เพีอยกระดับคุณภาพข้อมูล เด็ก 0-5ปีผ่านเกณฑ์
รพ.โคก
สมาร์ทคิดส์ 4ด้าน จำนวน 1 วัน
โพธิ์
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน มื้อละ 25บ. จำนวน 6มื้อ
-ค่าอาหารกลางวัน 20 คน มื้อละ 50บ. จำนวน 3มื้อ
10,00 2000
รวมงบประมาณ 14,500
0

111

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
แผนงาน/โครงการ การช้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูล คปสอ. โคกโพธิ์ ปี 2564
ลำดั
กิจกรรมหลัก / รายละเอียดงบประมาณ
แหล่ง งบประมา
บ
งบ
ณ
ต.ค.
63
5.

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ทุก 3เดือน จำนวน 3ครั้ง
-ประชุมติดตามคุณภาพข้อมูล 43แฟ้ม 3 ครั้ง
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน มื้อละ 25บ. จำนวน 3มื้อ
-ประชุมติดตามคุณภาพข้อมูลประชากร 3 ครั้ง
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน มื้อละ 20 25บ. จำนวน 3
มื้อ
-ประชุมติดตามคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน 3 ครั้ง
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน มื้อละ 20 จำนวน 3มื้อ

เงิน
บำรุง
รพ.โคก
โพธิ์

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
พ.ย. ธ.ค.63 ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค ก.ย
63
64 64 .64 64 .64 .64 64 .64 .64

4,500
1,500
1,500

1,500

1,500

1,500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

3,500

3,000

3,000

1,500

รวมงบประมาณ 21,000

10,000
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แผนปฏิบัติการณ์ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามยุทธศาสตร์ ปี 2564

งานมะเร็งปากมดลูก
ลำดับ
ที่
1

ชื่อแผนงาน/
โครงการ
โครงการ
บูรณาการการ
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคมะเร็งปาก
มดลูกและ
มะเร็งเต้านม

กิจกรรมหลัก
1.ประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงานปี 63 พร้อม
ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้สตรีอายุ
30 – 60 ปีได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
2.เพื่อให้สตรีอายุ
30 – 70 ปีมีความรู้ความ
2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เข้าใจและสามารถตรวจ
ละตรวจคัดกรองมะเร็ง
มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
ปากมดลูก / มะเร็งเต้านม อย่างสม่ำเสมอ
3.เพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
3.บริการตรวจ ตรวจคัด ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
กรองมะเร็งปากมดลูก
ระยะเริ่มแรก ขึ้นทะเบียนส่ง
เคลื่อนที่ทุก รพ.สต.โดย ต่อเพื่อรับการรักษาได้
ทีมงาน มะเร็ง ระดับ
ทันท่วงที และติดตามกา
อำเภอ
รักษาอย่างต่อเนื่อง
4,เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย
เกิดความตระหนักในการ
4.ติดตามสรุปผล การ
ดูแลสุขภาพของตนเอง
ดำเนินงานทุก ไตรมาส
ครอบครัวและชุมชน
รวมงบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. จนท จำนวน
20 คน
2.สตรีอายุ30 –
60 ปี จำนวน
1,1873 คน
3.สตรีอายุ30 –
70 ปี จำนวน
14,648 คน

4. จนท จำนวน
20 คน

1.ร้อยละของสตรี
อายุ30 – 60 ปี
ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปาก
มดลูก ร้อยละ 20
2.ร้อยละของสตรี
อายุ30 – 70 ปี มี
การตรวจมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง
ร้อยละ 80
3.ร้อยละของสตรี
อายุ30 – 70 ปี
ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม
โดย จนท
ร้อยละ 80

ระยะเวลา
ตุลาคม
63–
กันยายน
64

งบประมาณ
การประเมินผล
ผู้รับผิด
ชอบ
จำนวน
แหล่งงบ
1800
เงินบำรุง 1. สตรีอายุ 30 ศูนย์สุขภาพ
บาท
รพ.โคกโพธิ์ – 60 ปีได้รับ
ชุมชน
การตรวจคัด
มะกรูด และ
กรองมะเร็งปาก ทีมงาน PAP
มดลูก
อำเภอ
2. สตรีอายุ
30 – 70 ปี
ได้รับการตรวจ
มะเร็งเต้านม
ด้วยตนเองและ
เจ้าหน้าที่

7,200
บาท
9,000

เงินบำรุง
รพ.โคกโพธิ์

๑๑๓

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ งานปกติ/นโยบาย ปี 2564

งานมะเร็งปากมดลูก
ลำดับ
1

2
3
4

โครงการ/กิจกรรม
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 63 พร้อมปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
20 คน x 20 บาท x2 มื้อ เป็นเงิน 800 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
20 คน x 50 บาท x 1มื้อ เป็นเงิน 1,000 บาท
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเองและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
บริการตรวจ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
เคลื่อนที่ทุก รพ.สต.โดยทีมงาน มะเร็งระดับ อำเภอ
4.ติดตามสรุปผลการดำเนินงานทุกไตรมาส
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
20 คน x 20 บาท x8มื้อ เป็นเงิน 3,200บาท
ค่าอาหารกลางวัน
20 คน x 50 บาท x 4มื้อ เป็นเงิน 4,000 บาท
รวมเป็นเงิน 7,200 บาท

แหล่งงบ

เงินบำรุง
รพ.โคกโพธิ์

งบประมาณ
ต.ค
.63
1800 บาท 1800

รพ.สต.

เงินบำรุง
รพ.โคกโพธิ์

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.
64 64
64
64 64

มิ.ย.
64

ก.ค. ส.ค.
64 64

ก.ย.
64

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

7,200 บาท

รวมงบประมาณ 9000 บาท 1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

๑๑๔

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2564
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการปฏิบัติ 1. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
ด้านการป้องกัน
ด้านการป้องกันและ
และควบคุมการติด
ควบคุมการติดเชื้อของ
เชื้อเพื่อความ
บุคลากรในรพ.สต.
ปลอดภัย
เครือข่าย

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

1. ประชุมปฏิบัติการให้กับ 1. มีแผนการ
1. คณะกรรมการ
คณะกรรมการพัฒนา
พัฒนาคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพ
คุณภาพการป้องกันและ
ฯ 1 แผน/รพ.
การป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน รพ.
สต.
ควบคุมการติด
สต.
เชือ้ ใน รพ.สต.
25 คน

งบประมาณ
จำนวน
แหล่งงบ
2,250.- รพ.โคก
โพธิ์

2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. ผู้เข้าร่วม
1. จนท.รพ.สต.
5,940.เรื่องการป้องกันและ
กิจกรรม
เครือข่าย 60
ควบคุมการติดเชื้อในรพ.
แลกเปลี่ยน
คน
สต. ให้กับจนท.ในรพ.สต.
เรียนรู้ มากกว่า 2. ทีม IC 2 คน
เครือข่าย 3 โซน
ร้อยละ 80
(ออก 3 ครั้ง)

รพ.โคก
โพธิ์

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
พ.ย.63
ICC

ม.ค.64

ICC
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2564
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)
แผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมการปฏิบัติ
ด้านการป้องกัน
และควบคุมการติด
เชื้อเพื่อความ
ปลอดภัย

วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

3. ประชุมปฏิบัติการเรื่อง 1. รพ.สต.สามารถ
1. จนท.รพ.สต.
การทำลายเชื้อและ
ปฏิบัติตามแนว
เครือข่าย 50 คน
การทำปราศจากเชื้อ
ทางการทำลายเชื้อ 2. จนท.งานจ่ายกลาง
ใน รพ.สต.
และทำปราศจาก
5 คน
เชื้อได้ถูกต้อง
3. ICC 5 คน
มากกว่าร้อยละ
รวม 60 คน
80
4. นิเทศติดตาม การ
ปฏิบัติ รพ.สต.ละ 2
ครั้งต่อปี (3 โซน)

1. อัตราการปฏิบัติได้ 1. ผู้นิเทศ 4 คน
ตามแผนการนิเทศ
มากกว่าร้อยละ
90
2. รพ.สามารถปฏิบัติ
ได้ตามระบบที่วาง
ไว้มากกว่าร้อยละ
80

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2564
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

งบประมาณ
จำนวน
แหล่งงบ
5,400.- รพ.โคก
โพธิ์

2,160.-

รพ.โคก
โพธิ์

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
ม.ค..64
ICN

ก.พ.64
ส.ค.64

ICC
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แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการปฏิบัติ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม
ด้านการป้องกัน
ป้องกันและควบคุมการ
และควบคุมการติด
ติดเชื้อในโรงพยาบาล
เชื้อเพื่อความ
ปลอดภัย
3. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยด้านการ
ป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

5. ประชุมปฏิบัติการเรื่อง 1. ICWN มีแผนการ 1. ICWN 20 คน
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
พัฒนาคุณภาพ ฯ 2. ICC 10 คน
ด้านการป้องกันและ
1 แผน/หน่วยงาน
รวม 30 คน
ควบคุมการติดเชื้อใน 2. ICC มีแผน
โรงพยาบาล
ปฏิบัติงาน 1
เรื่อง/คน.
6. ประชุมปฏิบัติการ
1. ผู้เข้าประชุมมี
ความปลอดภัยด้าน IC
ความรู้เรื่อง 2P
ตามนโยบาย 2P
Safety มากกว่า
Safety
ร้อยละ 80

1. พยาบาลกลุ่มการ
พยาบาล รพ.โคก
โพธิ์ 60 คน
2. เจ้าหน้าที่ประจำ
หน่วยงาน
โรงพยาบาลโคก
โพธิ์ 60
3. คณะกรรมการ IC
10 คน
4. ICWN 20 คน
รวม 140 คน

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2564
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

งบประมาณ
จำนวน
แหล่งงบ
2,700.- รพ.โคก
โพธิ์

12,600.-

รพ.โคก
โพธิ์

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
ธ.ค.63
ICC

มี.ค.64

ICC
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แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการปฏิบัติ 4. เพื่อป้องกันกันการ
ด้านการป้องกัน
แพร่กระจายเชื้อดื้อยา
และควบคุมการติด
ในโรงพยาบาล
เชื้อเพื่อความ
ปลอดภัย

กิจกรรมหลัก
7. ประชุมปฏิบัติการการ
ป้องกันเชื้อดื้อยา

8. นิเทศการปฏิบัติการ
ป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อดื้อยา

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้เข้าประชุมมี 1. พยาบาลกลุ่มการ
ความรู้ความ
พยาบาล รพ.โคก
เข้าใจเรื่องการ
โพธิ์ 50 คน
ป้องกันเชื้อดื้อ 2. คณะกรรมการ IC
ยามากกว่าร้อย
10 คน
ละ 80
3. ลูกจ้างประจำ
หน่วยงาน 20 คน
รวม 80 คน

1. ผู้เข้าชม
นิทรรศการ
ร่วมฝึก
ปฏิบัติการล้าง
9. จัดนิทรรศการส่งเสริมการ
มือ และ
ล้างมือ
สามารถล้างมือ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มากกว่าร้อยละ
90

1. คณะกรรมการ IC
10 คน
2. ICWN 20 คน
3. บุคลากร
โรงพยาบาลโคก
โพธิ์
4. ผู้รับบริการ
5. บุคคลทั่วไป

งบประมาณ
จำนวน
แหล่งงบ
14,700.- รพ.โคก
โพธิ์

11,700.-

รพ.โคก
โพธิ์

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
ก.พ.64
ICC

มี.ค.64

ICC
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2564
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการปฏิบัติ 5. เพื่อประเมินภาวะ
ด้านการป้องกัน
สุขภาพบุคลากร
และควบคุมการติด
เชื้อเพื่อความ
ปลอดภัย

กิจกรรมหลัก
10. ตรวจสุขภาพบุคลากร
คป.สอ.โคกโพธิ์
ประจำปี 2562

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

1. บุคลากรคป. 1. บุคลากรรพ.โคก
สอ.โคกโพธิ์
โพธิ์ 320 คน
ป่วยด้วย
2. บุคลากร สสอ.
โรคติดต่อ ร้อย
โคกโพธิ์ 80 คน
ละ 0
รวม 400 คน

6. เพื่อเตรียมความพร้อม 11. ซ้อมแผนรองรับ
1. ผู้เข้าประชุม
1. บุคลากร
รองรับสถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคอุบัติใหม่
สามารถปฏิบัติ
โรงพยาบาลโคกโพธิ์
อุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
อุบัติซ้ำ
ตามแผนรองรับ 80 คน
สถานการณ์โรค
อุบัติใหม่อุบัติ
ซ้ำได้มากกว่า
ร้อยละ 90

งบประมาณ
จำนวน
แหล่งงบ
ไม่ใช้
รพ.โคก
งบประมา
โพธิ์
ณ

9,700.-

รพ.โคก
โพธิ์

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
มี.ค.64
ICC

พ.ค.64

ICC
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รายละเอียดงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานปี 2564
แผนงาน/โครงการ...........ส่งเสริมการปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเพื่อความปลอดภัย...................................................................................
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ..............นางอุดมพร บุญพรหม................................................................................................................................................
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
1

ประชุมปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อใน รพ.สต. รายละเอียด
งบประมาณ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25
คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 1
วัน
เป็นเงิน 1,250 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 25 คน x 1
มื้อ x 50 บาท x 1 วัน
เป็นเงิน 1,250 บาท

แหล่ง
งบ
งบ ประมาณ ต.ค. พ.ย.63
63
เงิน 2,500.2,500.บำรุง

ธ.ค.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 64 64 64 64
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

120

รายละเอียดงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานปี 2564
แผนงาน/โครงการ...........พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ…………………………………………………...............
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ..............นางอุดมพร บุญพรหม................................................................................................................................................
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
2

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในรพ.สต.
ให้กับจนท.ในรพ.สต.เครือข่าย 3 โซน
รายละเอียดงบประมาณ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 22
คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 1
วัน x 3 ครั้ง
เป็นเงิน 3,300
บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 22 คน x 1
มื้อ x 50 บาท x 1 วัน x 3
ครั้ง
เป็นเงิน
3,300 บาท

แหล่ง
งบ

งบ
ประมาณ

เงิน 6,600.บำรุง

ต.ค.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
พ.ย. ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
63
64 64 64 64
6,600.-

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64
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รายละเอียดงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานปี 2564
แผนงาน/โครงการ...........พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ…………………………………………………...............
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ..............นางอุดมพร บุญพรหม................................................................................................................................................
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
3.

ประชุมปฏิบัติการเรื่องการทำลายเชื้อ
และการทำปราศจากเชื้อใน รพ.สต.
รายละเอียดงบประมาณ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60
คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 1 วัน
เป็นเงิน 3,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 1
มื้อ x 50 บาท x 1 วัน
เป็นเงิน 3,000 บาท

4.

นิเทศติดตาม การปฏิบัติ รพ.สต.ละ 2
ครั้งต่อปี (3 โซน)
รายละเอียดงบประมาณ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4
คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 6 วัน
เป็นเงิน 1,200 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 4 คน x 1 มื้อ
x 50 บาท x 6 วัน
เป็นเงิน 1,200 บาท

แหล่ง
งบ

งบ
ประมาณ

เงิน
บำรุง

6,000.-

2,400.-

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ธ.ค. ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค. เม.ย. พ.ค.
63
64 64 64
6,000.-

1,200.-

มิ.ย. ก.ค ส.ค.64
64 .64

1,200.-

ก.ย.
64
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รายละเอียดงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานปี 2564
แผนงาน/โครงการ...........พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ…………………………………………………...............
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ..............นางอุดมพร บุญพรหม................................................................................................................................................
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
5

ประชุมปฏิบัติการเรื่องสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
รายละเอียดงบประมาณ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30
คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 1 วัน
เป็นเงิน 1,500 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 1
มื้อ x 50 บาท x 1 วัน
เป็นเงิน 1,500 บาท

6

ประชุมปฏิบัติการความปลอดภัยด้าน IC
ตามนโยบาย 2P Safety
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน x
2 มื้อ x 25 บาท x 1 วัน x 2 รุ่น
เป็นเงิน 7,000 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน 70 คน x 1 มื้อ x
50 บาท x 1 วัน x 2 รุ่น
เป็นเงิน 7,000 บาท

แหล่ง
งบ

งบ
ประมาณ

เงิน 3,000.บำรุง

14,000.-

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ มี.ค.64 เม.ย. พ.ค.
64 .64
64 64

3,000.-

14,000.-

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64
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รายละเอียดงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานปี 2564
แผนงาน/โครงการ...........พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ…………………………………………………...............
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ..............นางอุดมพร บุญพรหม................................................................................................................................................
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
7

8

ประชุมปฏิบัติการการป้องกันเชื้อดื้อยา
รายละเอียดงบประมาณ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80
คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 1 วัน
เป็นเงิน 4,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 1
มื้อ x 50 บาท x 1 วัน
เป็นเงิน 4,000 บาท
3. จัดทำสื่อโปสเตอร์ประกอบการ
ปฏิบัติงาน 15 ชุด x 500 บาท
เป็นเงิน 7,500 บาท
นิเทศการปฏิบัติการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อดื้อยา
รายละเอียดงบประมาณ
-ไม่มีค่าใช้จ่าย-

แหล่ง
งบ

งบ
ประมาณ

เงิน
บำรุง

15,500.-

ไม่ใช้
งบประมา
ณ

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ.64 มี.ค. เม.ย. พ.ค.
64
64
64
64
15,500.-

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64
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รายละเอียดงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานปี 2564
แผนงาน/โครงการ...........พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ…………………………………………………...............
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ..............นางอุดมพร บุญพรหม................................................................................................................................................
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
9

จัดนิทรรศการส่งเสริมการล้างมือ
รายละเอียดงบประมาณ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30
คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 1 วัน
เป็นเงิน 1,500 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 1
มื้อ x 50 บาท x 1 วัน
เป็นเงิน 1,500 บาท
3. จัดทำสื่อโปสเตอร์แท่นม้วน 2
ชุด x 4,500 บาท
เป็นเงิน 9,000 บาท

แหล่ง
งบ

งบ
ประมาณ

เงิน
บำรุง

12,000.-

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ก.พ. มี.ค. 64 เม.ย. พ.ค.
64
64 64
12,000.-

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64
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รายละเอียดงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานปี 2564
แผนงาน/โครงการ...........พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ…………………………………………………...............
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ..............นางอุดมพร บุญพรหม................................................................................................................................................
ลำดั
บ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง งบ ประมาณ
งบ
ต.ค
.
63
10 ตรวจสุขภาพบุคลากร คป.สอ.โคกโพธิ์ เงิน
ไม่ใช้
ประจำปี 2563
บำรุง งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ
-ไม่มีค่าใช้จ่าย11 ซ้อมแผนรองรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่
10,500.อุบัติซ้ำ
รายละเอียดงบประมาณ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80
คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 1 วัน
เป็นเงิน 4,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 1
มื้อ x 50 บาท x 1 วัน
เป็นเงิน 4,000 บาท
3.จัดทำสื่อโปสเตอร์ประกอบการ
ปฏิบัติงาน 5 ชุด x 500 บาท
เป็นเงิน 2,500 บาท
รวมงบประมาณ

พ.ย.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค. เม. พ.ค.64 มิ.ย ก.ค
64
ย.
. .64
64
64

ส.ค.
64

10,500
.-

72,500.-

2,500. 3,000. 12,600. 16,700.
-

26,00
0.-

10,500.
-

1,200.
-

ก.ย.
64
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2564 งานสุขศึกษา
พัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม รพ.โคกโพธิ์
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

1.พัฒนามาตรฐาน - เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนงานตาม 1.จัดประชุมชี้แจง เกณฑ์การ - รพ.ผ่านการประเมิน
งานสุขศึกษาและ เกณฑ์มาตรฐานงานสุขศึกษาและ ดำเนินงานแก่คณะกรรมการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
พัฒนาพฤติกรรม พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
และผู้เกีย่ วข้อง
งานสุขศึกษา
รพ.โคกโพธิ์
2.ดำเนินกิจกรรม โครงการ
ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม
สุขภาพจากผลการ วิเคราะห์
ตามหลักพฤติกรรมสุขภาพ
ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย

3. จัดทำสื่อสุขภาพ และ
ประชาสัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมา
งบประมาณ
ย
จำนวน แหล่งงบ
-เจ้าหน้าที่ 35800
ผู้เกี่ยวข้อง
บาท

-ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง
-ประชาชน
กลุ่มป่วย
ที่มารับ
บริการ

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
ต.ค-ก.ย
ทีมสุขศึกษา
63
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รายละเอียดงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานปี 2564
แผนงาน/โครงการ..พัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม รพ.โคกโพธิ์
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ.......ทีม ....พัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม รพ.โคกโพธิ์ .....
ลำดับ
1

กิจกรรมหลัก/รายละเอียด
งบประมาณ
กิจกรรมจัดประชุมชี้แจง เกณฑ์การ
ดำเนินงานแก่คณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้อง
รายละเอียดงบประมาณ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน
x 20 บาท x 2 วัน = 800 บาท

แหล่ง
งบ
งบ ประมาณ ต.ค.
63

800
บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท
2.

ดำเนินกิจกรรม โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพจากผลการ
วิเคราะห์ตามหลักพฤติกรรมสุขภาพ
รวมเป็นเงิน 25000 บาท
รวมงบประมาณ

25000
บาท

พ.ย.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 64 64.
64
64 64 64 64 64 64
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ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียด
งบประมาณ
3

แหล่ง
งบ

งบ
ประมาณ

จัดทำสื่อสุขภาพ และ
ประชาสัมพันธ์
-ค่าจัดทำไวนิล 10000
บาท

รวมงบประมาณ

10000
บาท

35800
บาท

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
64
64
64
64
64 64 64

ส.ค. ก.ย.
64 64
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน จิตเวชและสุขภาพจิต
แผนงาน/โครงการ เยียวยาอย่างยั่งยืนของชมรมโคกโพธิ์สัมพันธ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นางจำนงค์ แก้วนาวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานจิตเวชและสุขภาพจิต
ลำดับ
1

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง
งบ
งบ ประมาณ ต.ค. พ.ย ธ.ค.
63 .63 63
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนการดำเนินกิจกรรมของชมรม เงิน
ฯ
บำรุง 5,000
รายละเอียดงบประมาณ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 50 คน x
25 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน x 50 บาท
x 1 มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

รวมงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 64 64 64 64 64

5,000

5,000

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน จิตเวชและสุขภาพจิต
แผนงาน/โครงการ เยียวยาอย่างยั่งยืนของชมรมโคกโพธิ์สัมพันธ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นางจำนงค์ แก้วนาวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานจิตเวชและสุขภาพจิต
ลำดับ
2

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของจิตใจของ
สมาชิกชมรมฯ
- ค่าหารว่างและเครือ่ งดื่ม จำนวน 50 คน x 25 x 2
มื้อ x 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน x 50 บาท x 1
มื้อ x 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

3

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจิตอาสาของสมาชิกชมรมฯ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 50 คน x 25
บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน x 50 บาท x
1 มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
รวมงบประมาณ

แหล่ง งบ
งบ ประมา ต.ค.
ณ
63
เ งิ น
บำรุง

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63 63 64
64
64 64 64 64

10,000
10,000

5,000

5,000
10,000

5,000

ก.ค.
64

ส.ค. ก.ย.
64 64
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน จิตเวชและสุขภาพจิต
แผนงาน/โครงการ เยียวยาอย่างยั่งยืนของชมรมโคกโพธิ์สัมพันธ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นางจำนงค์ แก้วนาวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานจิตเวชและสุขภาพจิต
ลำดับ
4

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง งบ
งบ ประมา ต.ค.
ณ
63
กิจกรรมที่ 2 สรุปและประเมินผลและถอดบทเรียน เ งิ น
- ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน x 25 x 2 บำรุง
มื้อ x 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน x 50 บาท x 1
มื้อ x 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
10,000
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

รวมงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63 63 64 64 64 64 64 64

ก.ค.
64

10,000

10,000

ส.ค. ก.ย.
64 64
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เอกสารหมายเลข 3

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน จิตเวชและสุขภาพจิต
แผนงาน/โครงการ ระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคจิตเวชเด็ก 4 โรคหลักในเด็กวัยเรียน อ. โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ปี 2564
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นางจำนงค์ แก้วนาวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานจิตเวชและสุขภาพจิต
ลำดับ
1
2

3

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง งบ
งบ ประมา ต.ค.
ณ
63
กิจกรรมที่1 ประเมินคัดกรองเด็กชั้น ป.1 จำนวน เงิน
40 โรงเรียนโดยครูประจำชั้น
บำรุง
กิจกรรมที่ 2 ประเมินคัดกรองโรคจิตเวชเด็ก 4 โรค
หลักซ้ำในเด็กชั้น ป.2 (กลุ่มเสี่ยง ป.1 ปี 2563)
- ค่าอาหารว่าง 120 คน x 25 บาท x 2 มื้อ เป็น
เงิน 6,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 120 คน x 50 บาท x 1 มื้อ
เป็นเงิน 6,000 บาท
12,000
รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 เด็กนักเรียนชั้น ป.3 (กลุ่มเสี่ยง ป 2ปี
2563)
- ค่าอาหารว่าง 116 คน x 25 บาท x 2 มื้อ เป็น
เงิน 5,800 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 116 คน x 50 บาท x 1 มื้อ
11,600
เป็นเงิน 5,800 บาท
รวมเป็นเงิน 11,600 บาท
รวมงบประมาณ

พ.ย. ธ.ค.
63 63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 .64 64 64 64 64

12,000

11,600
23,600

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64
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เอกสารหมายเลข 3

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน จิตเวชและสุขภาพจิต
แผนงาน/โครงการ ระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคจิตเวชเด็ก 4 โรคหลักในเด็กวัยเรียน อ. โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ปี 2564.
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นางจำนงค์ แก้วนาวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานจิตเวชและสุขภาพจิต
ลำดับ

4

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง งบ
งบ ประมา ต.ค. พ.ย ธ.ค.
ณ
63 .63 63

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูประจำชั้น ป.1-2 / เ งิ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานอนามั ย โรงเรี ย นหรื อ รั บ ผิ ด ชอบงาน บำรุง
สุขภาพจิต รพ.สต. โรคจิตเวชเด็ก 4 โรคหลัก
- ค่าอาหารว่าง 100 คน x 25 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน
5,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 50 บาท x 1 มื้อ เป็น
เงิน 5,000 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 5 ชม. X 600 บาท เป็นเงิน
3,000 บาท
รวมเป็นเงิน 13,000 บาท

รวมงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม. พ.ค. มิ.ย.
64 64
64
ย. 64 64
64

13,000
13,000

13,000

ก.ค. ส.ค ก.ย.
64 .64 64

134

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน จิตเวชและสุขภาพจิต
แผนงาน/โครงการ ระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคจิตเวชเด็ก 4 โรคหลักในเด็กวัยเรียน อ. โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ปี 2564.
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นางจำนงค์ แก้วนาวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานจิตเวชและสุขภาพจิต
ลำดับ
5

6

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งงบ

งบ
ประมา ต.ค. พ.ย ธ.ค.
ณ
63 .63 63

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพผู้ป กครอง/ผู้ดูแลเด็ก เงินบำรุง
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
- ค่าอาหารว่าง 100 คน x 25 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน
5,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 50 บาท x 1 มื้อ
10,000
เป็นเงิน 5,000บาท
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลการดูแลและการติดตาม/คืน
ข้ อ มู ล ให้ ส ำนั ก งานพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ปัตตานี เขต 2
- ค่าอาหารว่าง 30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน
1,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 50 บาท x 1 มื้อ เป็น
เงิน 1,500 บาท
3,000
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
รวมงบประมาณ

39,600

เอกสารหมายเลข 3

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 64 64 64 64 64

10,00
0

3,000
13,00
0

ก.ค. ส.ค ก.ย.
64 .64 64
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เอกสารหมายเลข 3

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน จิตเวชและสุขภาพจิต
แผนงาน/โครงการ ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีประจำปี 2564
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นางจำนงค์ แก้วนาวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานจิตเวชและสุขภาพจิต
ลำดับ
1

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง
งบ
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
งบ ประมาณ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63 .63 63 .64 64
64
64 64 64
กิจกรรมที่ 1 คืนข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช ในแต่ละพื้นที่ เงิน
และทบทวนการใช้ เ ครื่ อ งมื อ “สั ญ ญาณไฟ... บำรุง
สั ญ ญาณใจใกล้ ตั ว ” ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยทั้ ง 12
เครือข่าย
รายละเอียดงบประมาณ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 120 คน x
25 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 6,000 บาท
2. ค่ า อาหารกลางวั น จำนวน 120 คน x 50
บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 6,000 บาท
12,000
รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
12,000

รวมงบประมาณ

12,000

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน จิตเวชและสุขภาพจิต
แผนงาน/โครงการ ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีประจำปี 2564
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นางจำนงค์ แก้วนาวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานจิตเวชและสุขภาพจิต
ลำดับ
2

3

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง งบ
งบ ประมา ต.ค.
ณ
63
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเครื่องมือการติดตามผู้ป่วยจิตเวช เ งิ น
ในชุมชน
บำรุง
- ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน x 25 x 2
มื้อ x 2 วัน เป็นเงิน 1,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน x 50 บาท x 1
มื้อ x 2 วัน เป็นเงิน 1,500 บาท
3,000
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 สรุป ประเมิน ผลการดำเนิน งานโดยทีม
เครือข่ายฯ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 120 คน x 25
บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 6,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 120 คน x 50 บาท x
1 มื้อ เป็นเงิน 6,000 บาท
12,000
รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
รวมงบประมาณ

พ.ย. ธ.ค.
63 63

เอกสารหมายเลข 3

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64
64 64 64 64 64

ก.ค.
64

3,000

12,000
3,000

12,000

ส.ค ก.ย.
.64 64
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ งานปกติ/นโยบาย ปี 2564
แผนงาน/โครงการ ประชุม คณะกรรมการบริหาร
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ คณะกรรมการบริหาร รพ.โคกโพธิ์
ลำดับ
1.

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล
โคกโพธิ์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนๆละ
20 บาท 1 มื้อ จำนวน 11 ครั้ง

แหล่งงบ

งบ
ประมาณ ต.ค.
63
เงินบำรุง 3,300
รพ.

เป็นเงิน 3,300 บาท
รวมเป็นเงิน 3,300 บาท

รวมงบประมาณ

3,300
บาท

พ.ย.
63

ธ.ค.
62

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 64 64 64 64 64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
แผนงาน/โครงการ ลงเยี่ยมผู้ป่วยและผู้พิการเพื่อทำกายภาพบำบัดในชุมชน
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ งานกายภาพบำบัด
ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งงบ

1

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยและผู้พิการ ในเขตอำเภอ เงินบำรุง
โคกโพธิ์ สัปดาห์ละ 2 วัน เวลา 13.00- โรงพยาบาล
16.30 น.
- จัดทำแผนเยี่ยมบ้าน
- ลงเยี่ยมติดตามและกายภาพบำบัด
- สรุปผลการเยี่ยม

2

ประชุมนิเทศและติดตามงาน
กายภาพบำบัด
รายละเอียดงบประมาณ
1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 ชุด เช้า
และบ่าย ชุดละ 25 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท
2. อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 20 ชุด
ชุดละ 50 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท
รวมงบประมาณ
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งบ
ประมาณ ต.ค.
63
-

-

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
64 64
64
64 64 64 64

ส.ค. ก.ย.
64 64

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
แผนงาน/โครงการ นิเทศและติดตามแผนการดูแลผู้ป่วยในระยะกลาง
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ งานกายภาพบำบัด
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
1

กิจกรรม
ประชุมนิเทศและติดตามงาน IMC
รายละเอียดงบประมาณ
1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 20
ชุด เช้าและบ่าย ชุดละ 25
บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท
2. อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
20 ชุด ชุดละ 50 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท

รวมงบประมาณ
140

แหล่งงบ
เงินบำรุง
โรงพยาบาล

งบ
ประมาณ ต.ค.
61
2,000

4,000

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
62 62
62
62 62 62 62

ส.ค. ก.ย.
62 62

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในงานปกติ /นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน คลินิกสานฝัน
แผนงาน/โครงการ...........ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด โรงพยาบาลโคกโพธิ์..........................................................................
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ .................คลินิกสานฝัน......................................................................................................................................
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมหลักที่ 1.
กลุ่มบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ตดิ ในสถานบริการ 50 คน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 50 คนๆละ 35 บาท1 มื้อ 16 ครั้ง เป็นเงิน
28,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2
อบรมให้ความรู้ครอบครัว เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 50 คน 2
รุ่น
-ค่าอาหารกลางวัน 50 คน ๆ80บาท 1 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 8,000 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 50 คนๆละ 35บาท2 มื้อ 2 ครั้งเป็นเงิน
7,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3
อบรมให้ความรู้เรื่องการบำบัดฟื้นฟู ผู้ใช้สารเสพติดโดยชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง 35 คน 2 วัน
-ค่าอาหารกลางวัน 35 คน ๆ80บาท 1 มื้อ 2วัน เป็นเงิน 5,600 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 35 คนๆละ 35 บาท2 มื้อ 2 วันเป็นเงิน
4,900 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชม.2 คน 2 วัน
เป็นเงิน 14,400 บาท

แหล่งงบ
ประมาณ

งบ
ประมาณ

สสจ.
ปัตตานี

28,000

สสจ.
ปัตตานี

15,000

สสจ.
ปัตตานี

24,900

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 63 63 64 64 64 .64 64 64 64 64 64
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แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในงานปกติ /นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน คลินิกสานฝัน
แผนงาน/โครงการ...........ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด โรงพยาบาลโคกโพธิ์..........................................................................
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ .................คลินิกสานฝัน......................................................................................................................................
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งงบ
ประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 4
อบรมให้ความรู้เรื่องลดอันตรายจากการใช้ยา ในผู้ป่วยรับยาเมทาโดน 46 สสจ.
คน 6 ครั้ง
ปัตตานี
-ค่าอาหารกลางวัน 46 คน ๆ80บาท 1 มื้อ 6วันเป็นเงิน 22,080 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 46 คนๆละ 35 บาท2 มื้อ 6 ครั้งเป็นเงิน
19,320 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชม.1 คน 6 วัน
เป็นเงิน 21,600 บาท
กิจกรรมหลักที่ 5
ให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยยาเสพติด ในสถานศึกษาชั้น ประถมศึกษา 3
แห่งๆละ 60 คน
-ค่าอาหารกลางวัน 60 คน ๆ80บาท 1 มื้อ 3 วันเป็นเงิน 11,400 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 60 คนๆละ 35 บาท2 มื้อ 3 วัน เป็นเงิน
12,600 บาท
ชั้น มัธยมศึกษา 2 แห่งๆละ 60 คน
-ค่าอาหารกลางวัน 60 คน ๆ 80บาท1 มื้อ 2 วันเป็นเงิน 9,600 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 60คนๆละ 35 บาท2 มื้อ 2 วันเป็นเงิน
8,400 บาท

สสจ.
ปัตตานี

งบ
ประมาณ
63,000

42,000

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 63 63 64 64 64 .64 64 64 64 64 64
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แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในงานปกติ /นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน คลินิกสานฝัน
แผนงาน/โครงการ...........ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด โรงพยาบาลโคกโพธิ์..........................................................................
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ .................คลินิกสานฝัน......................................................................................................................................
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมหลักที่ 6
อบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณะสุข เรื่องลดอันตรายจากการใช้ยา
50 คน 2 รุ่น
-ค่าอาหารกลางวัน 50 คน ๆ 80บาท 1 มื้อ 2วันเป็นเงิน 8,000 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 50 คนๆละ 35 บาท 2มื้อ 2 ครั้งเป็นเงิน
7,000 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชม.1 คน 2 วัน
เป็นเงิน 7,200 บาท
กิจกรรมหลักที่ 7.
อบรมให้ความรู้อามาสมัครสาธารณสุข พยาบาล เวรช่วย เวรแปร ยาม
อาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เรื่องการจำกัดพฤติกรรม และ
การเจรจาต่อรอง 50 คน 3 รุ่นละ 2 วัน
-ค่าอาหารกลางวัน 50 คน ๆ80บาท 1 มื้อ 6 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 50คนๆละ 35 บาท 2มื้อ 6 วันวัน เป็นเงิน
21,000 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชม.3 คน 6 วัน
เป็นเงิน 64,800 บาท
-ค่าพักวิทยากร 3 คน แบ่งเป็น
ห้องคู่ 1 ห้อง 1,200 บาท 3 วันเป็นเงิน 3,600 บาท
ห้องคู่ 1 ห้อง 900 บาท 3 วันเป็นเงิน 2,700 บาท
รวมงบประมาณ

แหล่งงบ
ประมาณ

งบ
ประมาณ

สสจ.
ปัตตานี

29,400

สสจ.
ปัตตานี

116,100

318,400

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 63 63 64 64 64 .64 64 64 64 64 64
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เอกสารหมายเลข 3

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน ศูนย์คุณภาพ
แผนงาน/โครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนางานคุณภาพโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปี 2564
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นางจำนงค์ แก้วนาวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์คุณภาพ
ลำดับ
1

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง
งบ
งบ ประมาณ ต.ค. พ.ย ธ.ค.
63 .63 63
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฎิบัติการ หลักการเขียน เงิน
ประเมินตนเอง SAR/ตอนที่ 4 Version 2020
บำรุง
รายละเอียดงบประมาณ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 50 คน x
25 บาท x 2 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน x 50 บาท
x 1 มื้อ x 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
3. ค่าสมนาคุณ วิทยากร 1 คนๆละ 1,200 บาท
6 ชม. 2 วัน เป็นเงิน 14,400 บาท
รวมเป็นเงิน 24,400 บาท
24,400

รวมงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 .64 64 64 64 64

24,400

24,400

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน ศูนย์คุณภาพ
แผนงาน/โครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนางานคุณภาพโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปี 2564
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นางจำนงค์ แก้วนาวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานจิตเวชและสุขภาพจิต
ลำดับ
2

3

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง
งบ
งบ ประมาณ

กิ จ กรรมที่ 2 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการกำกั บ และ เ งิ น
ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ก ารดำเนิ น งานที่ ดี แ ละปรั บ ปรุ ง ใน บำรุง
ประเด็นสำคัญทุก 3 เดือน
1. ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน x 25 x
1 มื้อ x 4 ครั้ง เป็นเงิน 4,000 บาท
รวมเป็นเงิน 4,000 บาท
กิ จ กรรมที่ 3 สรพ.ติ ด ตามเยี่ ย มหลั ง การรั บ รอง
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ปี 2564
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 100 คน x 25
บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 5,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน x 50 บาท x
1 มื้อ เป็นเงิน 5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
รวมงบประมาณ

ต.ค.
63

เอกสารหมายเลข 3

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค
63 63 64 64 64 64 64 64 64 .64

ก.ย.
64

4,000
1,000

10,000

1,000

1,000

1,000

1,000 10,000 1,000

1,000

1,000

10,000

145

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน ศูนย์คุณภาพ
แผนงาน/โครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนางานคุณภาพโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปี 2564
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นางจำนงค์ แก้วนาวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานจิตเวชและสุขภาพจิต
ลำดับ
4

5

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง งบ
งบ ประมา ต.ค. พ.ย ธ.ค.
ณ
63 .63 63
กิ จ กรรมที่ 4 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสรุ ป วิ เคราะห์ เ งิ น
ทบทวนความเสี่ ย ง (ที ม RM)ของหน่ ว ยงานทุ ก 3 บำรุง
เดือน
1. ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน x 25 x
2 มื้อ x 4 ครั้ง เป็นเงิน 10,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน x 50 บาท x
20,000
1 มื้อ x 4 ครั้ง เป็นเงิน 10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
กิ จ กรรมที่ 5 ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารระบบการดู แ ล
ผู้ ป่ ว ย (ที ม PCT) เดือ นละ 2 ครั้ ง พุ ธ ที่ 2 , 4 ของ
เดือน
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คน x 25
บาท x 1 มื้อ x 18 ครั้ง เป็นเงิน 9,000 บาท
รวมเป็นเงิน 9,000 บาท
รวมงบประมาณ

ม.ค.
64

เอกสารหมายเลข 3

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64
64 64 64 64

5,000

ก.ค.
64

ส.ค.
64

5,000

ก.ย.
64

5,000

5,000

1,000

9,000

1,000

1,000

6,000 1,000

6,000

1,000

1,000 1,000 1,000

1,000

1,000

1,000 1,000 6,000

1,000 6,000

1,000
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน ศูนย์คุณภาพ
แผนงาน/โครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนางานคุณภาพโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปี 2564
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นางจำนงค์ แก้วนาวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานจิตเวชและสุขภาพจิต
ลำดับ
กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
แหล่ง งบ
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
งบ ประมา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ณ
63 63 63 64 64 64 64 64 64
6 กิ จ กรรมที่ 6 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระบบยา (ที ม เ งิ น
PTC/คณะทำงานระบบยา) ทุก 3 เดือน
บำรุง
1. ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คน x 25 x
3,500
875
875
1 มื้อ x 4 ครั้ง
875
เป็นเงิน 3,500 บาท
7

กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อ( ทีม IC) เดือนละ 1 ครั้ง
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 15 คน x 25
บาท x 1 มื้อ x 9 ครั้ง เป็นเงิน 3,375 บาท
รวมเป็นเงิน 3,375 บาท

รวมงบประมาณ

3,375

375

375

1,250 375

375

375

375

1,250

375

375

375

1,250

เอกสารหมายเลข 3

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

875

375

375 375

375

375

1,250
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แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ตามยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มคี ุณภาพและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่4 พัฒนาสมรรถนะการดูแลผูป้ ่วยโรคสำคัญในพื้นที่
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาสมรรถนะเชิง
วิชาชีพและ
สมรรถนะการ
พยาบาลโรคเรื้อรัง
และโรคสำคัญ รพ.
โคกโพธิ์ ปี2564

1.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการพยาบาล
สามารถใช้กระบวนการ
พยาบาลได้ครบถ้วนและ
ชัดเจนในประเด็นสำคัญของ
กลุ่มโรคที่มุ่งเน้นขององค์กร
โรคที่ทรุดลง ส่งต่อ เสียชีวิต

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล
เพื่อติดตามงานและปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน 1 ครั้ง/สัปดาห์

1.อัตราการใช้
กระบวนการพยาบาล
กลุ่มโรคเรื้อรังและโรค
สำคัญขององค์กร
>80%

คณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม
การพยาบาล
จำนวน 10คน
คณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม
การพยาบาล
จำนวน 10คน

2.ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล
เพื่อสรุปภาพรวมตัวชี้วัด service plan ที่
รับผิดชอบรายบุคคล, ตัวชี้วัดขององค์กรพยาบาล
2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการพยาบาล (ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย) ในภาพ
มีสมรรถนะสอดคล้องกับโรคที่ ของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ, ตัวชี้วัดทีมคร่อมที่
มุ่งเน้นขององค์กร โรคที่ทรุด ตนรับผิดชอบ 3 เดือน/ครั้ง
ลง ส่งต่อ เสียชีวิต
3.ประชุมพยาบาลวิชาชีพกลุ่มการพยาบาล
3.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการพยาบาล สรุปผลการ conference case, on the job
สามารถให้การพยาบาลได้ตาม training, นิเทศหน้างาน, ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ 3
มาตรฐานวิชาชีพ
เดือน/ครั้ง

2.อัตราความสมบูรณ์
ของบันทึกทางการ
พยาบาลในกลุม่ โรค
เรื้อรังและโรคสำคัญ
ขององค์กร>80%
3.บุคลากรทางการ
พยาบาลมีสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพและ
สมรรถนะการ
พยาบาลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังและโรคสำคัญ
ขององค์กร >80%

พยาบาล
วิชาชีพใน
โรงพยาบาล
จำนวน 100
คน

งบประมาณ
จำนวน
แหล่งงบ
-

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ต.ค.63 –
ก.ย. 64

-

-

ธ.ค.63,
มี.ค.,มิ.ย.
,ก.ย. 64

-

-

ธ.ค.63,
มี.ค.,มิ.ย.
,ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
คุณจตุพร
พลับช่วย
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ งานปกติ/นโยบายปี 2564
แผนงาน/โครงการ พัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพและสมรรถนะการพยาบาลโรคเรื้อรังและโรคสำคัญ รพ.โคกโพธิ์ ปี2564
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ คุณจตุพร พลับช่วย
ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งงบ งบประมาณ
ต.ค.
63

1

ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม่ การพยาบาลเพื่อติดตาม
งานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 1 ครั้ง/สัปดาห์

-

ไม่ใช้

2

ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม่ การพยาบาลเพื่อสรุป
ภาพรวมตัวชี้วัด service plan ทีร่ ับผิดชอบรายบุคคล,
ตัวชี้วัดขององค์กรพยาบาล(ด้านประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย) ในภาพของหน่วยงานทีต่ นรับผิดชอบ, ตัวชี้วัด
ทีมคร่อมที่ตนรับผิดชอบ 3 เดือน/ครั้ง

-

ไม่ใช้

ประชุมพยาบาลวิชาชีพกลุ่มการพยาบาล สรุปผลการ
conference case, on the job training, นิเทศหน้างาน
, ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ 3 เดือน/ครั้ง

-

ไม่ใช้

3

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
64
64
64
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64
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แผนปฏิบัติการณ์ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ท.ี่ 1 : …เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีชุมชน
กลยุทธ การสร้างเสริมสุขภาวะระยะท้ายของชีวิตตามวิถีชุมชน
ชื่อแผนงาน/
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
โครงการ
พัฒนาระบบการ 1.อปท.มีความรู้
1.เพื่อให้ผู้ป่วย
ดูแลต่อเนี่อง ความเข้าใจในการ ระยะท้ายได้รับ
ผู้ป่วยระยะท้าย ดูแลผู้ป่วยระยะ
การสร้างเสริมสุข
ภาวะระยะท้าย
ท้ายในชุมชน
ตามวัฒนธรรม
ก่อนเสียชีวิตอย่าง
สงบ

2.ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายแบบ
ประคับประคอง
ตามวัฒนธรรมและ
วิถีชุมชน

2.เพื่อการส่งเสริม
การดูแลผู้ป่วยและ
ญาติดา้ นจิต
วิญญาณ อารมณ์
สังคม ก่อน
เสียชีวิตและหลง
การได้รับการ
สูญเสีย

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

1.ผู้นำศาสนา/
ประชาชนใน
ชุมชนที่มีส่วน
ร่วมในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาวะ
ระยะท้ายของ
ชีวิตในชุมชน

-ร้อยละ60 ผู้ป่วยที่
ได้รับการปฏิบัติตาม
ACPเรื่องPlace of
death และ NO CPR
(ได้รับการดูแลโดย
ชุมชนทางด้านศาสนา
และวัฒนธรรมโดย
อปท.)

ต.ค.63ส.ค. 64

2.อบต.นำร่อง
ในการดูแล
อบต.นาประดู่,
อบต.ทุ่งพลา,
เทศบาลมะกรูด
และ อบต.นา
เกตุ

-ร้อยละ 50 มีกลุ่ม
การดูแลโดยชุมชนทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม
ตามกลุ่มเป้าหมาย
อปท.ที่คัดเลือก

งบประมาณ/
การประเมินผล
แหล่งงบ
10,000/กอง การจัดตั้งกลุ่มดูแล
ทุน.อบต.
ทางศาสนาและ
วัฒนธรรม อย่าง
น้อย อบต.ละ 1
กลุม่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
CUP
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ยุทธศาสตร์ท.ี่ 2 : …พัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
กลยุทธ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และ ผู้ป่วยและครอบครัวผู้ดูแลระยะท้าย
ชื่อแผนงาน/
โครงการ
พัฒนาระบบ
การดูแลต่อ
เนี่องผู้ป่วย
ระยะท้าย

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1.พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ ในการ
ดูแลผู้ป่วย
Palliative Care
ในโรงพยาบาลและ
ชุมชน

1.เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ผู้ป่วยระยะท้าย
มีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
ผู้ป่วยระยะท้าย
ประคับประคอง

เจ้าหน้าที่
ทีมสหวิชาชีพที่
ดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายแบบ
ประคับประคอง
ในโรงพยาบาล
และชุมชน
จำนวน 100
คน

-ร้อยละ 100เจ้าหน้าที่ที่
ดูแลระยะท้ายแบบ
ประคับประคองได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
(กลุ่มเป้าหมาย90 คน)
-ร้อยละ80 ความพึง
พอใขของผู้เข้าร่วมการ
อบรม
-ร้อยละผู้ป่วยระยะท้าย
แบบประคับประคอง
ได้รับการดูแลตามแนว
ปฏิบัติ
-ร้อยละ60 ผู้ป่วยที่ได้รับ
การปฏิบัติตามACPเรื่อง
Place of death และ
NO CPR
-ร้อยละ 60 ผู้ป่วยที่
ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่
บ้าน

ระยะเวลา
มี.ค.64

งบประมาณ/
แหล่งงบ
10,000
บาท/
เงินบำรุงรพ.

การประเมินผล
-เจ้าหน้าที่ที่ดูแล
ระยะท้ายแบบ
ประคับประคอง
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 100 %
-ความพึงพอใขของ
ผู้เข้าร่วมการอบรม
ร้อยละ 80
- ผู้ป่วยที่ได้รับการ
ปฏิบัติตามACPเรื่อง
Place of death
และ NO CPR ร้อย
ละ60
- ผู้ป่วยที่ได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
ร้อยละ 60

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
CUP
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ชื่อแผนงาน/ กิจกรรมหลัก
โครงการ
2.พัฒนา
ศักยภาพด้าน
ร่างกายและจิตใจ
ผู้ป่วยและ
ครอบครัวในการ
ดูแลPalliative
Care

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

1.เพื่อให้ผู้ป่วย
และครอบครัวใน
การดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายแบบ
ประคับประคอง
สามารถยอมรับ
การเจ็บป่วยของ
โรคและเข้าใจใน
กระบวนการดูแล
2.เพื่อให้
ครอบครัวผู้ป่วย
ระยะท้ายที่ดูแล
ประคับประคอง
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือทางด้าน
จิตใจ อารมณ์
และสังคมหลังการ
ได้รับการสูญเสีย
(Berievement
Care)

-ผู้ป่วย เข้า
หน้าที่ และ
ครอบครัวที่
ได้รับการดูแล
แบบ
ประคับประคอง
จำนวน 60
ราย

-ร้อยละ60 ผู้ป่วยที่
ได้รับการปฏิบัติตาม
ACPเรื่องPlace of
death และ NO CPR

- ผู้ป่วยและ
ครอบครัวได้รับ
การดูแลหลัง
การสูญเสีย
จำนวน 60
ราย

ร้อยละ 60 ผู้ป่วยที่
ต.ค.63 ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่ ส.ค 64
บ้านและหลังการได้รับ
การสูญเสีย

ต.ค.63 ส.ค 64

งบประมาณ/ การประเมินผล
หน่วยงานที่
แหล่งงบ
รับผิดชอบ
4500/เงิน ร้อยละ60 ผู้ป่วยที่ CUP
บำรุงรพ.
ได้รับการปฏิบตั ิตาม
ACPเรื่องPlace of
death และ NO
CPR

18,000
ร้อยละ 60 ผู้ป่วยที่
บาท/เงินบำรุง ได้รับการดูแล
รพ.
ต่อเนือ่ งที่บ้านและ
หลังการได้รับการ
สูญเสีย
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ยุทธศาสตร์ท.ี่ 3 : …พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ การสร้างเสริมสุขภาวะระยะท้ายของชีวิตตามวิถีชุมชน
ชือ่ แผนงาน/
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ
พัฒนาระบบการ 1.ติดตามดูแลแผล 1.เพือ่ ให้ผู้ป่วยติด 1.ผู้ป่วยติดบ้าน
ดูแลต่อเนี่อง เรื้องรังจากผู้ป่วย บ้าน ติดเตียง และ ติดเตียง และ
ผู้ป่วยระยะท้าย ติดบ้าน ติดเตียง
ผู้ป่วย Palliatve ผู้ป่วย
Care ได้รับการ
Palliative Care
และ Palliative
ดูแลแผลอย่างมี
ทีม่ ีแผลเรื้อรังใน
Care
ประสิทธิภาพ
ชุมชนในแต่ละ
2.เพื่อลดการติด อบต. อบต.ละ
เชื้อในกระแสเลือด 50 ราย
ในผู้ป่วยที่มีแผล
เรื้อรัง
3.เพื่อส่งเสริมการ
หายของแผลเพิ่ม
คุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับผู้ป่วยติด
บ้าน ติดเตียง และ
ผู้ป่วย Palliatve

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

1.ผู้ป่วยผู้ป่วยติด
บ้าน ติดเตียง และ
ผู้ป่วย Palliative
Care ที่มีแผลเรื้อรัง
ในชุมชนได้รับการ
ดูแลแผลในชุมชน
ร้อยละ 100
2.เกิด
ภาวะแทรกซ้อนใน
กลุ่มผู้ป่วยผู้ป่วยติด
บ้าน ติดเตียง และ
ผู้ป่วย Palliative
Care ที่มีแผลเรื้อรัง
ในชุมชนไม่เกินร้อย
ละ 5

พ.ย.63ก.ย.64

งบประมาณ/
การประเมินผล
แหล่งงบ
อบต.ละ
1.ร้อยละ 60
28,200 บาท/ ผู้ป่วยที่ได้รับการ
กองทุน อบต ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
2.ภาวะแทรกซ้อน
จากแผลเรื้อรังน้อย
กว่าร้อยละ 5

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
CUP
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ชือ่ แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

2.ผู้ป่วย
Longterm Care
และ Palliative
Care ในชุมชนชนมี
อุปกรณ์ที่จำเป็น
สำหรับการดูแลที่
บ้าน

-เพือ่ ให้ผู้ป่วย
Longterm Care
Palliative Care
ในชุมชนมีอุปกรณ์
สนับสนุนในการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
-เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกับผู้ป่วย
Longterm Care
และ Palliative
Care ในชุมชน

-ผู้ป่วย IMC
Longterm
Care Palliative
Careในแต่ละ
อบต.ละอบต.
ตามรายการดังนี้
-เครื่องผลิต
ออกซิเจน 1
เครื่อง
-เบาะลม 5
-เครื่อง Suction
2 เครื่อง

ผู้ป่วย Longterm
Care Palliative
Care ได้รับการ
สนับสนุนอุปกรณ์ที่
จำเป็นที่บ้านร้อย
ละ 80

พ.ย.63ก.ย.64

1.เพื่อติดตามการ
ดำเนินงานในการ
ดูแลผู้ป่วยที่ดูระยะ
ท้ายแบบ
ประคับประคองใน
ชุมขน

ทีมสหวิชาชีพ
ดูแลระยะท้าย
แบบ
ประคับประคอง
ในชุมชน จำนวน
50 ราย /ไตร
มาส

3.จัดประชุม
ติดตามการ
ดำเนินงานดูแล
ผู้ป่วย Palliative
Care

งบประมาณ/
การประเมินผล
แหล่งงบ
55,000/กองทุน -ผู้ป่วยได้รับการ
อบต.
สนับสนุนอุปกรณ์ที่
จำเป็นที่บ้านจาก
อบต.คิดเป็นร้อยละ
60

ผู้ป่วยระยะท้าย
ธ.ค.63, มี.ค 20,000/เงิน
แบบ
64, มิ.ย. บำรุง รพ.
ประคับประคอง
64, ส.ค.64
ได้รับการดูแล
ต่อเนื่องคิดเป็นร้อย
ละ 60

จำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละ รพ
สต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ งานปกติ/นโยบาย ปี 2564
แผนปฏิบัติการโครงการเพื่อจัดบริการการดูแลต่อเนื่องระยะยาวผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖4
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ

นางนันทิกานต์ หวังจิ

กิจกรรม

แหล่งบ

งบประมาณ

ตุลาคม ๒๕๖3 – กันยายน 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ.

๑.ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคองตามวัฒนธรรมและวิถีชุมชน

กองทุนอบต

10,000

๒.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการดูแลผู้ป่วย

เงินบำรุง รพ

10,000

Palliative Care ในโรงพยาบาลและชุมชน
๓. พัฒนาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจผู้ป่วยและ เงินบำรุง

4,500

ครอบครัวในการดูแลPalliative Care
๔ .. เพื่ อ ดู แ ลครอบครั ว ผู้ ป่ ว ยระยะท้ า ยที่ ดู แ ล เงินบำรุง

ประคั บ ประคองได้ รั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า น
จิตใจ อารมณ์ และสังคมหลังการได้รับการสูญ เสี ย
(Berievement Care)
5.ติดตามดูแลแผลเรื้องรังจากผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง
กองทุน อบต
และ Palliative Care

18,000

28,200

มี.ค

เม.ย พ.ค.

มิย

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
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กิจกรรม

แหล่งบ

งบประมาณ

ตุลาคม ๒๕๖3 – กันยายน 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ.

6.ผู้ป่วย Longterm Care และ Palliative Care ใน
กองทุน อบต
ชุมชนชนมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลที่บ้าน

55,000

7.จัดประชุม ติดตามการดำเนินงานดูแลผู้ป่วย
Palliative Care

20,000

เงินบำรุง รพ

รวม 145,700

มี.ค

เม.ย พ.ค.

มิย

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
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แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ตามยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างแรงจูงใจในบุคลากร
แผนงาน/
วัตถุประสงค์
กิจกรรมหลัก
โครงการ
เสริมสร้าง
1.เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ 1.เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจจิตอาสา ให้อาสาสมัครจิตอาสามามี ดนตรีไทยโดยผู้สูงอายุสัปดาห์ละ 1 วัน
ส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพประชาชน เป็นการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างชุมชนกับ
โรงพยาบาล

ตัวชี้วัด
1.จำนวนครั้งที่จิต
อาสาที่เข้าร่วม
ปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่าสัปดาห์ละ 1
ครั้ง
2.ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มี
ต่อจิตอาสาไม่น้อย
กว่า 80 %
3.ความพึงพอใจ
ของจิตอาสาที่มีต่อ
งานที่ปฏิบัติ ไม่
น้อยกว่า 80 %

กลุ่มเป้าหมา
งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ย
จำนวน แหล่งงบ ดำเนินการ
อาสาสมัคร 26,400 เงินบำรุง ต.ค.62
นางจตุพร
จิตอาสาและ
-ก.ย.63 พลับช่วย
เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้อง
จำนวน 20
คน
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ งานปกติ/นโยบายปี 2564
แผนงาน/โครงการ เสริมสร้างแรงจูงใจจิตอาสา
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ คุณจตุพร พลับช่วย
ลำดั
บ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

1

กิจกรรม เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ดนตรีไทยโดยผู้สูงอายุสัปดาห์ละ 1 วัน (เบิกตาม
การปฏิบัติงานจริง)
รายละเอียดงบประมาณ
1.ค่าอาหารกลางวัน 50บาท/ คน/วัน เป็นวงเงิน
ประมาณการ 26,400 บาท

แหล่ง
งบ

งบประมา
ณ

เงิน
บำรุง

26,400

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 64 64 64 64 64

2200

2200

2200

2200

2200 2200

2200

2200

2200

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

2200

2200 2200
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการ งานปกติ/นโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2564
งานบริหารยุทธศาสตร์
แผนงาน/
โครงการ
งานบริหาร
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรมหลัก

1. เพื่อกำหนดแนว 1. หน่วยงานที่
มีแผนยุทธศาสตร์
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
ทางการจัดทำแผนฯ เกี่ยวข้อง 50 คน และแผนปฏิบัติการที่ แผนปฏิบตั ิงานตาม
ระดับ คปสอ.
มีความสมบูรณ์ ของ ยุทธศาสตร์และภารกิจหลัก
คปสอ.โคกโพธิ์
2. เพื่อวิเคราะห์/
ถ่ายทอดแผนการ
ดำเนินงาน
3. เพื่อจัดทำ
2. หน่วยงานที่
แผนปฏิบัติการ
เกี่ยวข้อง 40 คน
จัดทำแผนปฏิบัติ
งานตามยุทธศาสตร์
และภารกิจหลัก

2.นำเสนอแผนงาน/โครงการ
ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ต.ค.63

ต.ค.63

รายละเอียดงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- จำนวน 50 คนๆละ 50 บาท จำนวน 3 วัน เป็น นายสุชล
เงิน 7,500 บาท
แว่นแก้ว
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 20 บาท
2 มื้อ จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
เป็นเงิน 3,000 บาท
รวมเป็นเงิน 16,5๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 250 บาท
จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 25,000 บาท
- ค่าอาหารเย็น จำนวน 50 คนๆละ 300 บาท
จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 50 บาท
2 มื้อ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าเช่าที่พัก 50 คนๆละ 650 บาท จำนวน 1 วัน
เป็นเงิน 32,500 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 วันๆละ 6,000
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่ายานพาหนะ (ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ
อากาศ) จำนวน 5 คันๆละ 1,500 บาท จำนวน 2
วัน
เป็นเงิน 15,000 บาท
รวมเป็นเงิน 103,5๐๐ บาท
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการ งานปกติ/นโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2564
งานบริหารยุทธศาสตร์
แผนงาน/
โครงการ
งานบริหาร
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์
4. เพื่อชี้แจงการ
เขียนโครงการ/การ
บันทึกข้อมูลผลการ
ดำเนินงานในระบบ
ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงานที่
มีการบันทึกข้อมูล
เกี่ยวข้อง 40 คน การดำเนินงานตาม
แนวทางที่กำหนด

กิจกรรมหลัก
3 . ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ก า ร เขี ย น
โครงการ/การบันทึกข้อมูลผลการ
ดำเนินงานในระบบที่เกี่ยวข้อง

5. เพื่อติดตามความ หน่วยงานที่
มีการประชุม คปสอ. 5.ประชุม คปสอ
กาวหน้าการ
เกี่ยวข้อง 50 คน 12 ครั้ง/ปี
ดำเนินงาน

6. เพือ่ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพงาน

จนท.คปสอ.
100 คน

รับการนิเทศงาน ปี
ละ 2 ครั้ง

รวมงบประมาณ

6.รับการนิเทศงานบูรณาการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พ.ย.63

รายละเอียดงบประมาณ

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 50 นายสุชล
บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
แว่นแก้ว
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40
คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน
1,600 บาท
รวมเป็นเงิน 3,6๐๐ บาท

เดือนละ 1 ครั้ง - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน คนละ
50 บาท จำนวน 12 ครั้ง
เป็นเงิน 30,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50
คนๆละ 25 บาท จำนวน 12 มื้อ เป็นเงิน
15,000 บาท
รวมเป็นเงิน 45,0๐๐ บาท
ปีละ 2 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน คนละ
50 บาท จำนวน 2 ครั้ง
เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ
20 บาท 2 มื้อ จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน
8,000 บาท
รวมเป็นเงิน 18,0๐๐ บาท

186,600
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน ประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการเงิน
แผนงาน/โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข คปสอ.โคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีประจำปี 2564
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นายสุชล แว่นแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ลำดับ
กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
แหล่ง
งบ
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
งบ ประมาณ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63 63 63
64 64 64 64 64 64
1 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานตาม
เงิน
ยุทธศาสตร์และภารกิจหลัก
บำรุง 16,500

2

- จำนวน 50 คนๆละ 50 บาท จำนวน 3 วัน เป็นเงิน
7,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 20 บาท 2
มื้อ จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
เป็นเงิน 3,000 บาท
รวมเป็นเงิน 16,5๐๐ บาท
2.นำเสนอแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ
หลัก
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 250 บาท
จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 25,000 บาท
- ค่าอาหารเย็น จำนวน 50 คนๆละ 300 บาท จำนวน
1 มื้อ เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 50 บาท 2
มื้อ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าเช่าที่พัก 50 คนๆละ 650 บาท จำนวน 1 วัน เป็น
เงิน 32,500 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 วันๆละ 6,000 บาท เป็น
เงิน 6,000 บาท

16,500

103,5๐๐
103,5๐๐

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64
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ลำดับ

3

4

5

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง
งบ

งบ
ประมาณ ต.ค. พ.ย
63 63

- ค่ายานพาหนะ (ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ) เงิน
จำนวน 5 คันๆละ 1,500 บาท จำนวน 2 วัน
บำรุง
เป็นเงิน 15,000 บาท
รวมเป็นเงิน 103,5๐๐ บาท
3. ประชุมชี้แจงการเขียนโครงการ/การบันทึ กข้อมูล
3,6๐๐
ผลการดำเนินงานในระบบที่เกี่ยวข้อง
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 50 บาท
เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คนๆ ละ
20 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,600 บาท
รวมเป็นเงิน 3,6๐๐ บาท
4.ประชุม คปสอ
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน คนละ 50 บาท
45,0๐๐
จำนวน 12 ครั้ง
เป็นเงิน 30,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ
25 บาท จำนวน 12 มื้อ เป็นเงิน 12,000 บาท
รวมเป็นเงิน 45,0๐๐ บาท
5.รับการนิเทศงานบูรณาการ
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน คนละ 50 บาท
20,0๐๐
จำนวน 2 ครั้ง
เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 25 บาท
2 มื้อ จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 8,000 บาท
รวมเป็นเงิน 18,0๐๐ บาท
188,600
รวมงบประมาณ

ธ.ค.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 64 64 64 64 64

3,600

10,000

10,000

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64
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แผนปฏิบัติการณ์ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามยุทธศาสตร์ ปี 2564
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานของ อสม.
ลำดับที่
1

แผนงาน/
กิจกรรมหลัก
โครงการ
การส่งเสริมการ 1.ประชุม/
ปฏิบัติงานของ อบรมอสม.
อสม.
2.ติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน ทุก
3 เดือน
3.กิจกรรมสร้าง
ขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
ของ อสม.

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่อให้อสม. ได้รับการ
ประชุม/อบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การทำงานและ
ตระหนักเห็นคุณค่าของการ
ดูแลสุขภาพ

1.อสม. จำนวน
90 คน

2.เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน
ของ อสม.

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละ 90
ของ อสม.ได้รับ
การประชุม/อบรม
2.อสม.
ทุกเดือน
เจ้าหน้าที่
2.อัตราความพึ่ง
โรงพยาบาลและ พอใจ ร้อยละ 90
ภาคีเครือข่าย
จำนวน 160คน

ระยะเวลา
ตุลาคม
2563–
กันยายน
2564

งบประมาณ
/แหล่งงบ
1) 14,400
บาท/เงิน
บำรุง รพ.
โคกโพธิ์

การ
ประเมินผล
อสม.เข้ารับ
การประชุม/
อบรม
แลกเปลี่ยน
ทุกเดือน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน
มะกรูด

2) 32,400
บาท/เงิน
บำรุง รพ.
โคกโพธิ์
3) 14,400
บาท/เงิน
บำรุง รพ.
โคกโพธิ์

รวมเป็นเงิน

61,200
บาท

เงินบำรุง
รพ.โคกโพธิ์
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ งานปกติ/นโยบาย ปี 2564
แผนงาน/โครงการ การส่งเสริมการปฏิบัติงานของ อสม.
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลมะกรูด
ลำ
โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบ
ดับ
1

ประชุม/อบรมอสม.
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 90 คน x
20 บาท x 1 มื้อ x 8 ครั้ง
เป็นเงิน 14,400 บาท
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ทุก 3 เดือน
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 90 คน x
20 บาท x 2 มื้อ x 4 ครั้ง
เป็นเงิน 14,400 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 90 คน x 50
บาท x 4 ครั้ง เป็นเงิน 18,000 บาท
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของอสม.
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 160 คน x 20
บาท x 2 มื้อ x 1 ครั้ง
เป็นเงิน 6,400 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 160 คน x 50
บาท x1 วัน
เป็นเงิน 8,000 บาท
รวมเป็นเงิน

2

3

งบประ
มาณ

ต.ค
63

พ.ย
63

1800

1800

ธ.ค
63

เงินบำรุง
รพ.โคกโพธิ์

14,400
บาท

เงินบำรุง
รพ.โคกโพธิ์

32,400
บาท

8100

เงินบำรุง
รพ.โคกโพธิ์

14,400
บาท

14,400

61,200
บาท

1800

1800

22500

ม.ค
64

ก.พ.
64

1800

1800

ระยะเวลาดำเนินการ
มี.ค เม.ย.
พ.ค
64
64
64
1800

1800

8100

1800

1800

8100

มิ.ย
64

ก.ค
64

ส.ค.
64

1800

1800

8100

1800

1800

8100

ก.ย.
64

8100

1800

1800

8100
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในงานปกติ/นโยบาย ปี 2564
หน่วยงาน สสอ.โคกโพธิ์
แผนงาน/โครงการ มหกรรมสร้างสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ ตามวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ปี 2564
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นายอุสรัน ตาเยะ
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งงบ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
มี.ค
เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.
63 63 63 64 64
64
64 64 64 64 64 64
กิจกรรมที่ 1.ประกวดผลงาน อสม.ดีเด่น
ระดับอำเภอ
1
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คป.สอ 14,600
14,600
จำนวน 48 คน X 25 บาท X 2 มื้อ
จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 4,800 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน
จำนวน 48 คน X 50 บาท X 1 มื้อ
จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 4,800 บาท
รวม 9,600 บาท
- ค่าของที่ระลึก เกียรติบัตร อสม.นำเสนอ
ผลงาน
รวม 5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 14,600 บาท
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ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

2

กิจกรรมที่ 2.จัดมหกรรมวัน อสม.แห่งชาติ
2. ค่าอาหารกลางวัน
จำนวน 940 คน X 50 บาท X 1 มื้อ
จำนวน 1 วัน
เป็นเงิน 47,000 บาท
-ค่าขบวนพาเหรดการรณรงค์ 14 ชุดๆละ
3,500 บาท
เป็นเงิน 49,000 บาท
- ค่าเช่าเครื่องเสียง 2,500 บาท
เป็นเงิน 2,500 บาท
- ค่าไวนิล แตกแต่งเวที มหกรรมวัน อสม.
เป็นเงิน 3,500 บาท
รวมเป็นเงิน 102,000 บาท
รวมเงิน 116,600 บาท

แหล่งงบ งบประมาณ ต.ค.
63
102,000

พ.ย.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ
มี.ค
เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.
63 64 64
64
64 64 64 64 64 64
102,000
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2564
พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยง
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก

พัฒนา
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่
1. อบรมเชิงปฏิบัติ
ประสิทธิภาพระบบ
โรงพยาบาลโคกโพธิ์มี
การณ์เรื่องการ
บริหารความเสี่ยง
ความเข้าใจระบบบริหาร
บริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลโคก
ความเสี่ยง
โพธิ์ ปี 2564

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

1. รายงานอุบัติการณ์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
2. อัตราอุบัติการณ์การ
เกิดซ้ำจาก Risk
Register ร้อยละ 0
3. อุบัติการณ์ระดับ I
ลดลงร้อยละ 25
4. อุบัติการณ์ด้านคลินิค
ระดับความรุนแรง
ระดับ A เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 25
5. รายงาน Non IR น้อย
กว่าร้อยละ 2
6. อัตราการรายงาน
อุบัติการณ์ระดับ E-F
ล่าช้า น้อยกว่าร้อยละ
10

1. เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
โคกโพธิ์ 200
คน (2รุ่น รุ่น
ละ 100 คน)

งบประมาณ
จำนวน
แหล่งงบ
27,400.- รพ.โคก
โพธิ์

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
ธ.ค.63
RM
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2564
พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยง
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

พัฒนา
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ประสิทธิภาพระบบ
สามารถใช้โปรแกรม
บริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยงได้
โรงพยาบาลโคก
อย่างถูกต้อง
โพธิ์ ปี 2564

กิจกรรมหลัก
2. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
บันทึกรายงาน
อุบัติการณ์ใน
โปรแกรมบริหาร
ความเสี่ยง

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

1. จำนวนข้อร้องเรียน
1. ผู้รับผิดชอบ
ด้านโปรแกรมบริหาร
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงน้อยกว่า 2
ระดับหน่วยงาน
ครั้งต่อเดือน
35 คน
2. จำนวนอุบัติการณ์ที่ 2. หัวหน้า
ได้รับการบันทึกการ
หน่วยงาน 35
แก้ไขในโปรแกรม
คน
มากกว่าร้อยละ 60
3. คณะกรรมการ
RM 10 คน

งบประมาณ
จำนวน
แหล่งงบ
2,600.- รพ.โคก
โพธิ์

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
ม.ค.64
RM
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2564
พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยง
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

พัฒนา
3. เพื่อสร้างการเรียนรู้ระบบ
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง 4. เพื่อค้นหาความเสี่ยงเชิง
โรงพยาบาลโคก
รุก
โพธิ์ ปี 2564
5. เพื่อติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงของ
หน่วยงาน

6. เพื่อประเมินความรู้
เจ้าหน้าที่เรื่องการ
บริหารความเสี่ยง

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ
จำนวน
แหล่งงบ

3. RM Round

1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 3. หน่วยงาน 35
เข้าร่วม RM Round
หน่วยงาน
ร้อยละ 50
2. พบอุบัติการณ์ใน
หน่วยงานไม่น้อยกว่า
2 เรื่อง
4. ประชุมคณะทำงาน 1. หน่วยงานมีการบริหาร 1. คณะกรรมการ
ประจำหน่วยงาน
ความเสี่ยงครอบคลุม
RM 10 คน
และคณะกรรมการ
ร้อยละ 60
2. ผู้รับผิดชอบ
บริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน
35 คน
5. สอบวัดความรู้
ระบบบริหารความ
เสี่ยง

1. ความรู้เรื่องการบริหาร 1. เจ้าหน้าที่
ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
มากกว่าร้อยละ 70
โคกโพธิ์ 320
คน

2,000.-

ร.พ.โคก
โพธิ์

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
ต.ค.63,
RM
ม.ค.,เม.ย.
,ก.ค.64

ต.ค.63ก.ย.64

RM

ม.ค.
,ส.ค.64

RM
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ งานปกติ/นโยบาย ปี 2564
แผนงาน/โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ปี 2564
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ นายกันต์อริย์ธัช ไชยวิเศษ ทันตแพทย์ชำนาญการ
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งงบ

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ตค.
63

1

2

อบรมเชิงปฏิบัติการณ์เรื่องการบริหาร เงินบำรุง
ความเสี่ยง
- ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาทX 7
ชั่วโมงX 2 รุ่น เป็นเงิน 8,400 บาท
- ค่าอาหารว่างมื้อละ 20 บาทX 100
คนX 2 มื้อ X 2 รุ่น เป็นเงิน 8,000
บาท
- ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 50 บาทX
100 คนX 1 มื้อ X 2 รุ่น เป็นเงิน
10,000 บาท
- ค่าของรางวัล เป็นเงิน 1,000 บาท
อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกรายงาน เงิน
อุบัติการณ์ในโปรแกรมบริหารความ
บำรุง
เสี่ยง
- ค่าอาหารว่าง มื้อละ 20 บาทX 80
คนX 1 มื้อ เป็นเงิน 1,600 บาท
- ค่าของรางวัล เป็นเงิน 1,000 บาท

พย.63 ธค.63

มค.64

27,400.27,400.-

2,600.-

2,600
.-

กพ.
64

มีค64 เมย.
64

พค.
64

มิย.
64

กค.
64

สค.
64

กย.
64
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ งานปกติ/นโยบาย ปี 2564
แผนงาน/โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ปี 2564
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ นายกันต์อริย์ธัช ไชยวิเศษ ทันตแพทย์ชำนาญการ
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งงบ

งบประมาณ
ต.ค.
63

3

RM Round

4

ประชุมคณะทำงานประจำหน่วยงาน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5
สอบวัดความรู้ระบบบริหารความเสี่ยง
- ค่าเอกสาร (เบิกจากพัสดุ)
- ค่าของรางวัล เป็นเงิน 2,000 บาท
รวมงบประมาณ

2,000
.-

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
เงินบำรุง
32,000.-

พ.ย.63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
64 64 64 64

มิ.ย.
64

ก.ค ส.ค.
.64 64

1,000.-

1,000
.-

27,400 2,600 1,000...-

1,000
.-

ก.ย.
64
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แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ตามยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 10 เพิ่มรายได้
ชื่อแผนงาน/
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ
พัฒนาระบบ 1.ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ 1. เพื่อรับทราบ หน่วยงานที่
การส่งข้อมูล การดำเนินงานกองทุน
ทิศทางและ
เกี่ยว จำนวน
เพื่อเบิก หลักประกันสุขภาพ
ประเด็นสำคัญที่ 50 คน
ค่าชดเชย แห่งชาติ
มีการ
ค่าบริการ
เปลี่ยนแปลง
ทาง
ของหลักเกณฑ์
การแพทย์
การบริหาร
กองทุนฯ
2. ประชุมการใช้โปรแกรม 2. เพื่อให้มีการ
Hos-XP
บันทึกข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน
ตามสิทธิ์

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

รับทราบ
นโยบายและ
ประเด็นการ
เปลี่ยนแปลง
ของหลักเกณฑ์
การบริหาร
กองทุนฯ

ต.ค.63

หน่วยงานที่
บันทึกข้อมูล
เกี่ยวข้องกับการ ครบถ้วน
ใช้โปรแกรม
ถูกต้อง
HosXP จำนวน
20 คน

ธ.ค. 63

งบประมาณ/แหล่งงบ

การประเมินผล หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ข้อมูลค่าใช้จ่าย ทีมเพิ่ม
50 คนๆละ 50 บาท 1 มื้อ ถูกต้องเป็น
รายได้/งาน
เป็นเงิน 2,500 บาท
ปัจจุบันตาม
ประกัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สิทธิ์
สุขภาพ
50 คนๆละ 25 บาท จำนวน
ยุทธศาสตร์
2 มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท
และ
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
สารสนเทศ
ทางการ
แพทย์
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน
20 คน คนละ 50 บาท 1
มื้อ เป็นเงิน 1,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
20 คนๆละ 25 บาท จำนวน
2 มื้อ เป็นเงิน 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
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แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ตามยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 10 เพิ่มรายได้
ชื่อแผนงาน/
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
โครงการ
พัฒนาระบบ 3. อบรมเทคนิคการเรียก 3. เพื่อพัฒนา หน่วยงานที่
ส่งข้อมูล
ม.ค. 63
การส่งข้อมูล เก็บเพื่อเพิ่มรายได้
ศักยภาพ
เกี่ยว จำนวน
ครบถ้วน
เพื่อเบิก
เจ้าหน้าที่ ใน
40 คน
ถูกต้อง ทันเวลา
ค่าชดเชย
การส่งข้อมูล
ค่าบริการ
เพื่อเบิก
ทาง
ค่าชดเชย
การแพทย์
ค่าบริการทาง
การแพทย์

งบประมาณ/แหล่งงบ

การประเมินผล หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ประเมินจากผล งานประกัน
40 คน คนละ 50 บาท 1 การดำเนินงาน สุขภาพ
มื้อ เป็นเงิน 2,000 บาท
ยุทธศาสตร์
- ค่าอาหารว่างและ
และ
เครื่องดื่ม 40 คน x 25
สารสนเทศ
บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน
ทางการ
2,000 บาท
แพทย์
รวมเป็นเงิน 4,0๐๐ บาท
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รายละเอียดงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ปกติ/นโยบาย ปี 2564
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบการส่งข้อมูลเพื่อเบิกค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ทีมเพิ่มรายได้/งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
ลำ
ดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

1 1.ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 50
บาท 1 มื้อเป็นเงิน 2,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 25
บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
2 2. ประชุมการใช้โปรแกรม Hos-XP
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน คนละ 50
บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 1,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ 25
บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
รวมงบประมาณ

แหล่ง
งบ
งบ ประมาณ ต.ค.
63
5,000

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

5,000

2,000
2,000

7,000

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 .64 64 64 64 64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64
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รายละเอียดงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ปกติ/นโยบาย ปี 2563
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบการส่งข้อมูลเพื่อเบิกค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ทีมเพิ่มรายได้/งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
ลำ
ดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

3

3. อบรมเทคนิคการเรียกเก็บเพื่อเพิ่มรายได้
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน คนละ 50
บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 25
บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน 4,0๐๐ บาท
รวมงบประมาณ

แหล่ง
งบ
งบ ประมาณ ต.ค.
63
4,000

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 .64 64 64 64 64
4,000

11,000

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณงานปกติ ประจำปี 2564
แผนงาน/โครงการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ น.ส.ตัสนีม เบ็ญจลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ตัวชี้วัด 1. ผลตรวจคุณภาพน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 100%
ลำดับ
1

กิจกรรมหลัก/รายละเอียด
งบประมาณ
ระบบบำบัดน้ำเสีย

แหล่งงบ งบประมาณ
ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
64
64 64
64
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

เงินบำรุง

1.1 ตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
- ค่าคลอรีน 65% 5,000 x 10 ถัง

50,000

- ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
1,800 บาท x ๔ จุด x 4 ครั้ง/ปี

28,800

- ค่าชุดทดสอบคลอรีนอิสระ
(0.15 -2.0 mg/L)

7,000

1.2 บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบบำบัด
น้ำเสีย
- ค่าบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศ
10,800 บาท x 2 เครื่อง x 3 ครั้ง/
ปี

64,800

21,600

150,600

3,500 25,000 7,200 21,600

รวมงบประมาณ

25,000

25,000
7,200

7,200

3,500

7,200

7,200

3,500
21,600

7,200 3,500 46,600 7,200

21,600

28,800
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณงานปกติ ประจำปี 2564
แผนงาน/โครงการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ น.ส.ตัสนีม เบ็ญจลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ตัวชี้วัด 1. ผลตรวจคุณภาพน้ำประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย
ลำดับ
2

กิจกรรมหลัก/รายละเอียด
งบประมาณ
ระบบน้ำประปา

แหล่งงบ งบประมาณ
ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
64
64
64
64

มิ.ย.
64

ก.ค
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

เงินบำรุง

2.1 ตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภค
- ค่าคลอรีน 65% 5,000 x 8 ถัง

40,000

- ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
2,600 บาท x 4 จุด x 2 ครั้ง/ปี

20,800

10,000

10,000

10,000

10,400

10,000
10,400

- ค่าชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
น้ำและน้ำแข็ง (อ. 11)
1,000 บาท x 12 ครั้ง/ปี

12,000

- ค่าเปลี่ยนถังบรรจุน้ำดื่ม

6,500

- ค่าชุดทดสอบคลอรีนอิสระ
(0.15 -2.0 mg/L)

7,000

3,500

รวมงบประมาณ

86,300

4500 11,000 11,400 1000 17,500 1000 4,500 11,000 11,400 1000 11,000 1000

1000

1000

1000

1000 1000

1000 1000

1000

1000 1000 1000

1000

6,500
3,500
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณงานปกติ ประจำปี 2564
แผนงาน/โครงการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ น.ส.ตัสนีม เบ็ญจลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ตัวชี้วัด 1. ผลตรวจคุณภาพน้ำประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย
ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งงบ งบประมาณ
ต.ค.
63

2

ระบบน้ำประปา

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
64
64
64
64
64

มิ.ย.
64

ก.ค. ส.ค.
64 64

ก.ย.
64

เงินบำรุง

2.2 การบำรุงรักษาบ่อเติมอากาศ/
ระบบ RO
- ค่าเปลี่ยนทรายกรองน้ำ 0.45 มม,
3 มม, 6 มม

30,000

- ค่าเปลี่ยนไส้กรองเซรามิค
25 อัน x 225 บาท x 1 ครั้ง/ปี

5,625

- ค่าเปลี่ยนใยสังเคราะห์
60 อัน x 165 บาท x 1 ครั้ง/ปี

9,900

- ค่าเกลือ ระบบ RO
2 กระสอบ x 350 บาท x 1 ครั้ง/ปี

700

- ค่าทำความสะอาดหอถังสูง/ถังเก็บน้ำใส/
ถังเก็บน้ำใสอาคาร 4 ชั้น
รวมงบประมาณ

30,000
76,225

/

/

/
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณงานปกติ ประจำปี 2564
แผนงาน/โครงการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ น.ส.ตัสนีม เบ็ญจลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนครั้งซ้อมอัคคีภัย 1 ครั้ง/ปี
2. ร้อยละของเจ้าหน้าที่เข้าร่วมซ้อมอัคคีภัย มากกว่า 80 %
ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งงบ งบประมาณ
ต.ค.
63

3

ระบบป้องกันอัคคีภัย
3.1 ซ้อมแผนรองรับสถานการณ์อัคคีภัย
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 7,200 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร
6,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
100 คน x 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
100 คน x 25 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
รวมงบประมาณ

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
64
64
64
64
64

เงินบำรุง
20,700

20,700

/

มิ.ย.
64

ก.ค. ส.ค.
64 64

ก.ย.
64
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณงานปกติ ประจำปี 2564
แผนงาน/โครงการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นางสาวตัสนีม เบ็ญจลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละเครื่องสำรองไฟสามารถทำงานอัตโนมัติภายใน 10 วินาที
ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งงบ งบประมาณ
ต.ค.
63

4

ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า/หม้อแปลงไฟฟ้า

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
64
64
64
64

เงินบำรุง

4.1 การบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟ 300 Kw/
100 Kw
/

- ค่าบำรุงรักษาประจำปีของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า (1 ครั้ง/ปี)

65,000

- ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี
315 kva/ 500 kva

20,000

20,000

85,000

20,000

รวมงบประมาณ

มิ.ย.
64

ก.ค. ส.ค.
64 64

ก.ย.
64
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณงานปกติ ประจำปี 2564
แผนงาน/โครงการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นางสาวตัสนีม เบ็ญจลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ตัวชี้วัด: 1. การเฝ้าระวังด้านสุขภาพโรคจากการทำงาน
2. การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ใหม่ทั้งหมด มากกว่าร้อยละ 80
ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งงบ งบประมาณ
ต.ค.
63

5

ระบบงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เงินบำรุง
5.1 กิจกรรมสร้างจิตสำนึก
ในความปลอดภัยในการทำงาน
- สำรวจความเสี่ยงการทำงาน
ของหน่วยงาน
- ดำเนินการแก้ไขโครงสร้างทางกายภาพ
- จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
- ประเมินผลงานด้านอาชีวอนามัย
5.2 ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
- ค่าตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน
20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน
เป็นเงิน 1,000 บาท
- ค่าอหารกลางวันคณะทำงาน
20 คน x 50 บาท x 2 วัน
เป็นเงิน 1,000 บาท
รวมงบประมาณ

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

/

/

/

/
/

ม.ค.
64

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
64
64
64
64

20,000

20,000

40,000

/
/

มิ.ย.
64

ก.ค. ส.ค.
64 64

ก.ย.
64
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณงานปกติ ประจำปี 2564
แผนงาน/โครงการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นางสาวตัสนีม เบ็ญจลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งงบ งบประมาณ
ต.ค.
63

5

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
64
64
64
64

ระบบงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เงินบำรุง
5.3 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
ในการทำงาน
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 4,800 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร
2,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
50 คน x 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ
เป็นเงิน 2,500 บาท

11,800

5.4 สอบเทียบเครื่องมือวัดแสงและ
เครื่องมือวัดเสียง

7,000

รวมงบประมาณ

11,800

/

มิ.ย.
64

ก.ค. ส.ค.
64 64

ก.ย.
64
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณงานปกติ ประจำปี 2564
แผนงาน/โครงการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นางสาวตัสนีม เบ็ญจลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ลำดับ

กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งงบ งบประมาณ
ต.ค.
63

6

ระบบโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อม
6.1 กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐาน
อาคารและสภาพแวดล้อม

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
64
64
64
64

มิ.ย.
64

1,200

6,000

- ค่าอาหารกลางวันคณะทำงาน
50 บาท x 30 คน x 2 ครั้ง
เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน
25 บาท x 30 คน x 2 มื้อ x 2 ครั้ง
เป็นเงิน 3,000 บาท
รวมงบประมาณ

ก.ย.
64

เงินบำรุง
/

/

/

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน
20 บาท x 15 คน x 1 มื้อ x 4 ครั้ง
เป็นเงิน 1,200 บาท
6.2 ตรวจเยี่ยมประเมินตามมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
จำนวน 2 ครั้ง/ปี

ก.ค. ส.ค.
64 64

7,200

/

/

/
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณงานปกติ ประจำปี 2564
แผนงาน/โครงการ พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ นางสาวตัสนีม เบ็ญจลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำกิจกรรม BIG CEANING DAY
ลำดับ กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ แหล่งงบ งบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63
63
63
64
64
64
64
64
64
64
64
64
7 กิจกรรม Big Cleaning Day
เงินบำรุง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
20,000
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
20 บาท x 100 คน x 1 มื้อ x 10 ครั้ง
เป็นเงิน 20,000 บาท
8

กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก (World
Toilet Day) ประจำปี 2564
ภายใต้รูปแบบ “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุก
คน” Safe Toilets for All
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15 บาท x 50 คน x 1 มื้อ
เป็นเงิน 750 บาท
- จัดทำสื่อโปสเตอร์ประกอบการ
ปฏิบัติงาน 1 ชุด x 500 บาท
เป็นเงิน 500 บาท
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,250

21,250

/

-

-

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
496,675
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4. รายละเอียดโครงจุดเน้นตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน
ลำดับ
1

ชื่อโครงการ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

เพื่อพัฒนาระบบ โรงพยาบาล
สาธารณูปโภค
โคกโพธิ์
และสิ่งแวดล้อม
ในโรงพยาบาลให้
ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

อุบัติการณ์ไฟฟ้า
ไม่พร้อมใช้

-

2. ปรับปรุงระบบรักษา
ความปลอดภัย

หน่วย รปภ.
โรงพยาบาล
โคกโพธิ์

จำนวนครั้งที่
ทรัพย์สินสูญหาย
โดยมีหลักฐาน
แสดงชัดเจน

ม.ค.–มี.ค. 64

3. การจัดการขยะ
ทุกประเภท
- สร้างโรงพักขยะ
รีไซเคิล และขยะทั่วไป

เพื่อพัฒนา
โรงพยาบาล
สิ่งแวดล้อมให้ได้ โคกโพธิ์
ตามเกณฑ์
Green & Clean
Hospital

โรงพยาบาลผ่าน
การประเมิน
Green & Clean
Hospital ระดับดี
มาก

โครงการพัฒนา 1. เพิ่มเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สิ่งแวดล้อม
500 KVA
และระบบ
สาธารณูปโภค
ในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

พ.ค. 64

งบประมาณ/ การประเมินผล
แหล่งงบ
โรงพยาบาลผ่าน
การประเมิน
มาตรฐานของ
สบส. ระดับดีมาก

เงินบำรุง

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
บริหาร

บริหาร

โรงพยาบาลผ่าน
การประเมิน
Green & Clean
Hospital
ระดับดีมาก

บริหาร
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4. รายละเอียดโครงจุดเน้นตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน
ลำดับ
1

ชื่อโครงการ

กิจกรรมหลัก

โครงการพัฒนา 4. การจัดการสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
- จัดทำเรือนเพาะชำ
และระบบ
สาธารณูปโภค
ในโรงพยาบาล
5. การจัดการพลังงาน
- รณรงค์การประหยัด
พลังงานประเมินทุก
3 เดือน
6. การจัดการสุขาภิบาล
อาหาร
- ปรับปรุงร้านจำหน่าย
อาหาร (ทำรั้วกั้นบริเวณ
ข้างหลังร้าน เพื่อแบ่ง
สัดส่วน)
- ส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษใน
โรงพยาบาล

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อพัฒนา
โรงพยาบาล
สิ่งแวดล้อมให้ได้ โคกโพธิ์
ตามเกณฑ์
Green & Clean
Hospital

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

งบประมาณ/ การประเมินผล
แหล่งงบ
โรงพยาบาลผ่าน พ.ย. 63–ก.ย.64 10,000/ โรงพยาบาลผ่าน
การประเมิน
เงินบำรุง การประเมิน
Green & Clean
Green & Clean
Hospital ระดับดี
Hospital
มาก
ระดับดีมาก
พ.ย. 63–ก.ย.64

5,000/
เงินบำรุง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
บริหาร

บริหาร

บริหาร/ENV
ม.ค.- พ.ค. 64

-

พ.ย. 63–ก.ย.64

10,000
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4. รายละเอียดโครงจุดเน้นตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน
ลำดับ

ชื่อโครงการ

1

โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
และระบบ
สาธารณูปโภค
ในโรงพยาบาล

กิจกรรมหลัก
7. ปรับปรุงบำรุงรักษา
อาคารสิ่งก่อสร้าง
- ปรับปรุงห้องน้ำ
ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อพัฒนาและ โรงพยาบาล
บำรุงรักษาอาคาร โคกโพธิ์
สถานที่ และ
ระบบความ
ปลอดภัยให้ได้
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
อุบัติการณ์เกิด
อุบัติเหตุจาก
โครงสร้างอาคาร
และสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา

งบประมาณ/
แหล่งงบ

การประเมินผล
โรงพยาบาลผ่าน
การประเมิน
มาตรฐานของ
สบส. ระดับดีมาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
บริหาร

ม.ค.–พ.ค. 64

เงินบำรุง

มี.ค.-พ.ค. 64

เงินบำรุง

บริหาร

8. บริหารจัดการระบบ
ป้องกันอัคคีภัย

อัตราเจ้าหน้าที่
ได้รับการอบรม
หลักสูตรการ
ดับเพลิงขั้นต้น

9. ปรับปรุงระบบระบาย
อากาศจากการสะสมของ
CO2 มากเกินมาตรฐาน
(เน้นหอผู้ป่วยนอก OPD,
ทันตกรรม)
10. ระบบป้องกันฟ้าผ่า

จำนวนหน่วยงาน
ที่อากาศจากการ
สะสมของ CO2
มากเกินมาตรฐาน

-

เงินบำรุง

บริหาร

อุบัติการณ์
ไฟกระชาก

-

เงินบำรุง

บริหาร
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4. รายละเอียดโครงจุดเน้นตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน
ลำดับ

ชื่อโครงการ

1

โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
และระบบ
สาธารณูปโภค
ในโรงพยาบาล

กิจกรรมหลัก
11. ปรับปรุงระบบ
โรงเตาเผาขยะ
(ตู้คอนโทรลควบคุม
อุณหภูมิ, เสาล่อฟ้าผ่า,
บ่อฝังกลบ)

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อพัฒนาและ โรงพยาบาล
บำรุงรักษาอาคาร โคกโพธิ์
สถานที่ และ
ระบบความ
ปลอดภัยให้ได้
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

งบประมาณ/ การประเมินผล
แหล่งงบ
ระบบเตาเผาขยะ เม.ย.-ส.ค. 64 493,000/ โรงพยาบาลผ่าน
มีประสิทธิภาพ
งบค่าเสื่อม การประเมิน
ปี 64
มาตรฐานของ
สบส. ระดับดีมาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
บริหาร

12. ปรับปรุง Master
plan ของโรงพยาบาลให้
เป็นปัจจุบัน

Master plan
เป็นปัจจุบัน

ม.ค.-มี.ค. 64

25,000/
เงินบำรุง

บริหาร

13. ระบบประปา
- ฝาปิดถังเก็บน้ำใส

น้ำประปาสะอาด
ปลอดภัย

ม.ค.-มี.ค. 64

เงินบำรุง

บริหาร
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แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
หน่วยงาน เวชระเบียนและสถิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย พัฒนาระบบบริหารเวชระเบียนมีประสิทธิภาพ
ลำดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1.

โครงการ
พัฒนา
คุณภาพการ
บันทึกเวช
ระเบียนสู่
ความเป็น
เลิศ ในงาน
ประจำ

1.ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
นโยบายแนวทาง
ปฏิบัติระบบเวช
ระเบียนI
2.ปรับปรุง
แบบฟอร์มการ
บันทึกเวชระเบียน
ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด
3.ทบทวนเวช
ระเบียน Internal
Audit
4.พัฒนาศักยภาพ
การให้ความรู้เรื่อง
การบันทึก
เวชระเบียนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

1.เพื่อให้ระบบบริหารเวช
ระเบียนมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้อง
2.เพื่อให้ผู้ป่วยทุกรายมี
เวชระเบียนซึ่งมีข้อมูล
เพียงพอสำหรับการสื่อสาร
การดูแล ต่อเนื่อง การ
เรียนรู้ การวิจัย การ
ประเมินผลและการเป็น
หลักฐานทางกฎหมาย
3.เพื่อพัฒนาระบบเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอกและเวช
ระเบียนผู้ป่วยในให้มีความ
สมบูรณ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด
ของสปสช./พรพ./สภา
การพยาบาล

1.เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุก
ระดับ

1.อัตรา
ความ
สมบูรณ์
เวช
ระเบียนผู้
นอกไม่
น้อยกว่า
85 %
2.อัตรา
ความ
สมบูรณ์
เวช
ระเบียนผู้
ในไม่น้อย
กว่า 85
%

ระยะเวลา รายละเอียดงบประมาณ/แหล่ง
การ
งบ
ประเมินผ
ล
ต.ค.63- - ค่าวิทยากร 600 บาท
ผลการ
ก.ย.64
วันละ 6 ชั่วโมง
ประเมิน
จำนวน 2 คน 2 วัน
ตามเกณฑ์
ของ สปสช
รวมเป็นเงิน 14,400 บาท / พรพ/
สภาการ
- ค่าอาหารกลางวัน
พยาบาล
จำนวน 50 คน
Internal
คนละ 50 บาท 1 มื้อ
Audit
จำนวน 2 วัน
เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 50 คน
คนละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ
จำนวน 2 วัน
เป็นเงิน 5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
งานเวช
ระเบียนและ
สถิติ
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แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกโพธิ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
หน่วยงาน เวชระเบียนและสถิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ แผนงาน/
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
ที่
โครงการ
2

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การสรุป
รายงานโรค
และหัตถการ
ผู้ป่วยนอก
และใน

1.ประชุมปรึกษา
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวาง
แผนการดำเนินงาน
2.จัดทำเอกสาร
3.จัดทำประกาศและ
หนังสือเวียนตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4.จัดทำการประเมิน
คุณภาพการสรุปโรค
Medical Record
แจ้งผู้รับผิดชอบทุก
เดือน
5.พัฒนาศักยภาพ
การให้รหัสโรคและ
หัตถการ

-เพื่อให้การเรียก
เก็บค่า
รักษาพยาบาลได้
ครบถ้วนทันตาม
เวลาที่กำหนด
-เพื่อให้การจัดเก็บ
ข้อมูลการ
รักษาพยาบาลของ
ผู้ป่วยลงฐานข้อมูล
ผู้ป่วยในได้อย่าง
ครบถ้วนและ
ทันเวลาที่กำหนด
-เพื่อป้องกันเวช
ระเบียนสูญหาย

1.เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุก
ระดับ

ตัวชี้วัด
อัตราการสรุปโรคได้
ถูกต้องตามหลักการ
ให้รหัสโรคและ
หัตถการ
-อัตราจำนวนร้อยละ
ของเวชระเบียน
ผู้ป่วยที่ได้รับการสรุป
และบันทึกข้อมูลลง
ในระบบ HOSXP
ทันเวลา (ไม่เกิน 15
วัน)
ได้ 100 %
-ได้รับการชดเชยค่า
รักษาพยาบาลได้
ถูกต้องตามการสรุป
รายงานผู้ป่วยใน

ระยะเว
ลา
ต.ค.
63ก.ย.
64

รายละเอียดงบประมาณ/
แหล่งงบ
- ค่าอาหารกลางวัน
จำนวน 20 คน
คนละ 50 บาท 1 มื้อ
จำนวน 5 ครั้ง
จำนวน 2 วัน
เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนน 20 คน
คนละ 25 บาท จำนวน 10
มื้อ เป็นเงิน 10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 20,000
บาท

การ
ผู้รับผิดชอ
ประเมินผล
บ/
หน่วยงาน
ผลการ
งานเวช
ประเมินตาม ระเบียน
เกณฑ์ของ และสถิติ
สปสช /
พรพ/สภา
การพยาบาล
Internal
Audit
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รายละเอียดงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ปกติ/นโยบาย ปี 2564
แผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนสู่ความเป็นเลิศ ในงานประจำ
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ งานเวชระเบียนและสถิติ
ลำ
กิจกรรมหลัก/รายละเอียดงบประมาณ
แหล่ง
งบ
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ดับ
งบ ประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63 63 63 64 .64 64 64 64 64
1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย
เงิน 24,400
แนวทางปฏิบัติระบบเวชระเบียน
บำรุง
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน
คนละ 50 บาท 1 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 5,000
บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน
คนละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน
5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
2. ค่าวิทยากร 600 บาท วันละ 6 ชั่วโมง
จำนวน 2 คน 2 วัน เป็นเงิน 14,400 บาท
2. ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการสรุปรายงาน
20,000
โรคและหัตถการผู้ป่วย
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน
คนละ 50 บาท 1 มื้อ จำนวน 5 ครั้ง
จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนน 20 คน คนละ 25 บาท จำนวน 10 มื้อ
เป็นเงิน 10,000 บาท
44,400
รวมงบประมาณ

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
7 S Model
1. Strategy

2.Structure

3. System

4. Staff

5. Skill

6.Style

7. Share Value

Strength (จุดแข็ง)
- แผนกลยุทธ์ขององค์กรมีความ
ชัดเจน ครอบคลุม 4 มิติ

Weakness (จุดอ่อน)
- การปฏิบัติตามแผนไม่ครบถ้วน/ไม่
ครอบคลุมทุกแผน
- ขาดการติดตาม/ประเมินผลแผนปฏิบัติ
การอย่างต่อเนื่อง
- มีโครงสร้าง/คณะกรรมการ
- โครงสร้างการบริหารมีการแยกย่อย ไม่
คปสอ. มีทีมคร่อมสายงานในการ
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
บริหารจัดการ
- การประสานงานทั้งภายในและภายนอก
ยังไม่ราบรื่น
- มีระบบบริการเชื่อมโยงกับเครือข่าย - ระบบงานบริการล่าช้า/รอนาน
- มีบริการแพทย์แผนไทย
- การบริหารการเงินการคลัง ระดับ 6 ณ
- มีบริการกายภาพบำบัด
30 กันยายน 2561
- มีระบบบริการ LCT
- ระบบข้อมูลสารสนเทศขาดการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
- การบันทึกในเวชระเบียนยังไม่ถูกต้อง
และครบถ้วน
- ระเบียบปฏิบัติขาดการสื่อสาร ถ่ายทอด
ในระดับปฏิบัติ
- บุคลากร มีประสบการณ์ในการ
- ขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเป็น
ทำงาน/เป็นคนในพื้นที่
รายบุคคลที่ทั่วถึง
- บุคลากรมีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ
- ขาดพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
- แพทย์เฉพาะทางมี 1 สาขา
(ศัลแพทย์)
- มีบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะ
-บุคลากรมุ่งทำงานประจำมากกว่าการ
ด้าน ( ศัลยแพทย์, พยาบาลจิตเวช
ทำงานแบบริเริ่มสร้างสรรค์
,พยาบาลเวชปฏิบัติ , นัก
-ขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับ
กายภาพบำบัด)
ปฏิบัติ โดยเฉพาะสายงานสนับสนุน
บริการ
-ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนา -ขาดการสร้างสรรค์บรรยากาศขององค์กร
งาน
-ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน
คุณภาพ
-การสื่อสาร/ทำความเข้าใจไม่ทั่วองค์กร
-มีค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร ที่เป็น
-การปฏิบัติของบุคลากรตามค่านิยม/
ลายลักษณ์อักษร
วัฒนธรรมองค์กรไม่ครอบคลุม
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยใช้ PEST(HEE)
PEST(HEE)
Politics

Opportunities (โอกาส)
- นโยบายการพัฒนาคุณภาพสถาน
บริการ ตามมาตรฐานต่างๆ
- นโยบาย Smart Kids

Threat (ภัยคุกคาม)
- ได้รับงบประมาณจัดสรรตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพฯ ไม่เพียงพอ
- ความคาดหวังของประชาชนด้านงาน
บริการสุขภาพมีสูงขึ้น

Economic

- เป็นพื้นที่การเกษตร สวนยางพารา
สวนผลไม้ การทำนา
- เขตเทศบาล 2 แห่ง ร้านสะดวกซื้อ
แผงลอยจำหน่ายอาหาร

- พฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค

Social

- เครือข่ายเข้มแข็ง (อปท) มีการ
ประสานงานดี สนับสนุนงบประมาณ

- ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น/ปัญหาสุขภาพ
ประชากรมีความรุนแรงและซับซ้อน
- การระบาดของยาเสพติด
- ความเครียดจากสถานการณ์ความไม่
สงบ

Technology

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย
- ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

- พฤติกรรมเลียนแบบ เช่นการบริโภคที่
ไม่ถูกต้อง

Health

- มีเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน
- มีการจัดระบบบริการสุขภาพให้
ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เช่น PCU

- ประชาชนพึ่งสถานบริการมากขึ้น ขาด
การพึ่งตนเองเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย
- เกิดโรคทางระบาดวิทยา มีโรคอุบัติ
ใหม่/อุบัติซ้ำในพื้นที่
- อัตราป่วยด้วยโรคที่สำคัญเพิ่มขึ้น
-โรคที่มี High Volume คือ HT, DM,
Pneumonia Diarrhea,
Dental caries, DHF
-โรคที่มี High Risk คือ ACS, Sepsis,
PPH, PIH, Stroke, BA, Trauma
-โรคที่มี High Impacts คือ จิตเวช, ยา
เสพติด
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยใช้ PEST(HEE) (ต่อ)
PEST(HEE)

Opportunities (โอกาส)

Threat (ภัยคุกคาม)
- โรคที่ต้องการ High Collaboration
(Service Plan) ACS, Sepsis, Stroke,
CKD, HT, DM, Trauma, CA ,
Palliative care ,
จิตเวช, ทันตกรรม , แม่และเด็ก
-โรคที่ยังมี Unsatisfied Outcome HT,
DM, COPD

Environment

- การคมนาคมสะดวก

- อุบัติเหตุการจราจร
- ระบบ EMS ไม่ครอบคลุม

Education

- ประชาชนมีการศึกษา
- สนใจรับรู้ข่าวสารมากขึ้น
- สิทธิ์ข้าราชการมีมาก

- มีข้อร้องเรียนมากขึ้น
- การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
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การกำหนดกลยุทธ์ (SO)
Strength
1.แผนกลยุทธ์ขององค์กรมีความชัดเจน ครอบคลุม 4 มิติ
2.มีโครงสร้าง/คณะกรรมการ
คปสอ. มีทีมคร่อมสายงานในการบริหารจัดการ
3.มีระบบบริการเชื่อมโยงกับเครือข่าย
4.มีบริการแพทย์แผนไทย
5.มีบริการกายภาพบำบัด
6.มีระบบบริการ LCT
7.บุคลากร มีประสบการณ์ในการทำงาน/เป็นคนในพื้นที่
8.มีบุคลากรที่มคี วามชำนาญเฉพาะด้าน ศัลยแพทย์,
พยาบาลจิตเวช,พยาบาลเวชปฏิบตั ิ , นักกายภาพบำบัด)
9.ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนางาน
10.มีค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อักษร

Opportunity
1.นโยบายการพัฒนาคุณภาพสถานบริการ ตามมาตรฐาน
ต่างๆ
2.นโยบาย Smart Kids
3.เป็นพื้นที่การเกษตร มีแหล่งท่องเที่ยว
4.เขตเทศบาล 2 แห่ง ร้านสะดวกซื้อ แผงลอยจำหน่าย
อาหาร
5.เครือข่ายเข้มแข็ง (อปท) มีการประสานงานดี สนับสนุน
งบประมาณ
6.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัย
7.ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
8.มีเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน
9.มีการจัดระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
เช่น PCU
10.การคมนาคมสะดวก
11.ประชาชนมีการศึกษา/สนใจรับรู้ข่าวสารมากขึ้น
12.สิทธิ์ข้าราชการมีมาก

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย
พัฒนาระบบการแพทย์ผสมผสาน
(ยุทธศาสตร์เชิงบริหาร)
“พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เก่งดีมีสุข โดยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) และจัดการความรู้(KM) ด้วยด้วยจิต
วิญญาณความเป็นมนุษย์”
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การกำหนดกลยุทธ์ (ST)
Strength
1.แผนกลยุทธ์ขององค์กรมีความชัดเจน ครอบคลุม 4 มิติ
2.มีโครงสร้าง/คณะกรรมการ
คปสอ. มีทีมคร่อมสายงานในการบริหารจัดการ
3.มีระบบบริการเชื่อมโยงกับเครือข่าย
4.มีบริการแพทย์แผนไทย
5.มีบริการกายภาพบำบัด
6.มีระบบบริการ LCT
7.บุคลากร มีประสบการณ์ในการทำงาน/เป็นคนในพื้นที่
8.มีบุคลากรที่มคี วามชำนาญเฉพาะด้าน ศัลยแพทย์,
พยาบาลจิตเวช,พยาบาลเวชปฏิบตั ิ , นักกายภาพบำบัด)
9.ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนางาน
10.มีค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อักษร

Threat
1.ได้รับงบประมาณจัดสรรตามโครงการหลักประกันสุขภาพฯ
ไม่เพียงพอ การเงินการคลังระดับ 6
2.ความคาดหวังของประชาชนด้านงานบริการสุขภาพมีสูงขึ้น
3.ผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้น
4.การระบาดของยาเสพติด
5.ความเครียดจากสถานการณ์ความไม่สงบ
6.พฤติกรรมเลียนแบบ เช่นการบริโภคทีไ่ ม่ถูกต้อง
7.ประชาชนพึ่งสถานบริการมากขึ้น ขาดการพึ่งตนเองเมื่อ
เจ็บป่วยเล็กน้อย
8.เกิดโรคทางระบาดวิทยา มีโรคอุบัติใหม่/อุบัตซิ ้ำในพื้นที่
9.อัตราป่วยด้วยโรคทีส่ ำคัญเพิ่มขึน้
10.โรคที่มี High Volume คือ HT, DM, Pneumonia
Diarrhea, Dental caries, DHF
11.โรคที่มี High Risk คือ ACS, Sepsis, PPH, PIH,
Stroke, BA, Trauma
12.โรคที่มี High Impacts คือ จิตเวช, ยาเสพติด
13.โรคที่ต้องการ High Collaboration
(Service Plan) ACS, Sepsis, Stroke, CKD, HT, DM,
Trauma, CA , Palliative care , จิตเวช, ทันตกรรม ,
แม่และเด็ก
15.โรคที่ยังมี Unsatisfied Outcome HT, DM, COPD
16.อุบตั ิเหตุการจราจร/ระบบ EMS ไม่ครอบคลุม
17.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยตาม Service plan
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
พัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ
พัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(ยุทธศาสตร์เชิงรับ)
“พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน”
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การกำหนดกลยุทธ์ (WO)
Weakness
1.การปฏิบัตติ ามแผนไม่ครบถ้วน/ไม่ครอบคลุมทุกแผน
2.ขาดการติดตาม/ประเมินผลแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
3.โครงสร้างการบริหารมีการแยกย่อย ไม่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน
4.การประสานงานทั้งภายในและภายนอกยังไม่ราบรื่น
5.ระบบงานบริการล่าช้า/รอนาน
6.การบริหารการเงินการคลัง ระดับ 4
7.ระบบข้อมูลสารสนเทศขาดการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
นำมาใช้ประโยชน์
8.การบันทึกในเวชระเบียนยังไม่ถกู ต้องและครบถ้วน
9.ระเบียบปฏิบัติขาดการสื่อสาร ถ่ายทอด ในระดับปฏิบัติ
10.ขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลที่
ทั่วถึง
11.บุคลากรมีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ
12.ขาดพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
13.แพทย์เฉพาะทางมี 1 สาขา
14.บุคลากรมุ่งทำงานประจำมากกว่าการทำงานแบบริเริ่ม
สร้างสรรค์
15.ขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะสายงานสนับสนุนบริการ
16.ขาดการสร้างสรรค์บรรยากาศขององค์กร
17.ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานคุณภาพ
18.การสื่อสาร/ทำความเข้าใจไม่ทั่วองค์กร
19.การปฏิบตั ิของบุคลากรตามค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรไม่
ครอบคลุม

Opportunity
1.นโยบายการพัฒนาคุณภาพสถานบริการ ตามมาตรฐาน
ต่างๆ
2.นโยบาย Smart Kids
3.เป็นพื้นที่การเกษตร มีแหล่งท่องเที่ยว
4.เขตเทศบาล 2 แห่ง ร้านสะดวกซื้อ แผงลอยจำหน่าย
อาหาร
5.เครือข่ายเข้มแข็ง (อปท) มีการประสานงานดี สนับสนุน
งบประมาณ
6.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัย
7.ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
8.มีเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน
9.มีการจัดระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
เช่น PCU
10.การคมนาคมสะดวก
11.ประชาชนมีการศึกษา/สนใจรับรู้ข่าวสารมากขึ้น
12.สิทธิ์ข้าราชการมีมาก

ส่งเสริมการดูแลวัยเด็กและผู้สูงอายุ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านกฎระเบียบ สารสนเทศ KM และการวิจัย
เสริมสร้างระบบสวัสดิการและแรงจูงใจในการทำงาน
(ยุทธศาสตร์เชิงรุก)
“ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ในการสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีชุมชน”
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การกำหนดกลยุทธ์ (WT)
Weakness

Threat

1.การปฏิบัตติ ามแผนไม่ครบถ้วน/ไม่ครอบคลุมทุกแผน
2.ขาดการติดตาม/ประเมินผลแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
3.โครงสร้างการบริหารมีการแยกย่อย ไม่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน
4.การประสานงานทั้งภายในและภายนอกยังไม่ราบรื่น
5.ระบบงานบริการล่าช้า/รอนาน
6.การบริหารการเงินการคลัง ระดับ 4
7.ระบบข้อมูลสารสนเทศขาดการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
นำมาใช้ประโยชน์
8.การบันทึกในเวชระเบียนยังไม่ถกู ต้องและครบถ้วน
9.ระเบียบปฏิบัติขาดการสื่อสาร ถ่ายทอด ในระดับปฏิบัติ
10.ขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลที่
ทั่วถึง
11.บุคลากรมีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ
12.ขาดพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
13.แพทย์เฉพาะทางมี 1 สาขา
14.บุคลากรมุ่งทำงานประจำมากกว่าการทำงานแบบริเริ่ม
สร้างสรรค์
15.ขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะสายงานสนับสนุนบริการ
16.ขาดการสร้างสรรค์บรรยากาศขององค์กร
17.ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานคุณภาพ
18.การสื่อสาร/ทำความเข้าใจไม่ทั่วองค์กร
19.การปฏิบตั ิของบุคลากรตามค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรไม่
ครอบคลุม

1.ได้รับงบประมาณจัดสรรตามโครงการหลักประกันสุขภาพฯ
ไม่เพียงพอ การเงินการคลังระดับ 4
2.ความคาดหวังของประชาชนด้านงานบริการสุขภาพมีสูงขึ้น
3.ผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้น
4.การระบาดของยาเสพติด
5.ความเครียดจากสถานการณ์ความไม่สงบ
6.พฤติกรรมเลียนแบบ เช่นการบริโภคทีไ่ ม่ถูกต้อง
7.ประชาชนพึ่งสถานบริการมากขึ้น ขาดการพึ่งตนเองเมื่อ
เจ็บป่วยเล็กน้อย
8.เกิดโรคทางระบาดวิทยา มีโรคอุบัติใหม่/อุบัตซิ ้ำในพื้นที่
9.อัตราป่วยด้วยโรคทีส่ ำคัญเพิ่มขึน้
10.โรคที่มี High Volume คือ HT, DM, Pneumonia
Diarrhea, Dental caries, DHF
11.โรคที่มี High Risk คือ ACS, Sepsis, PPH, PIH,
Stroke, BA, Trauma
12.โรคที่มี High Impacts คือ จิตเวช, ยาเสพติด
13.โรคที่ต้องการ High Collaboration
(Service Plan) ACS, Sepsis, Stroke, CKD, HT, DM,
Trauma, CA , Palliative care , จิตเวช, ทันตกรรม ,
แม่และเด็ก
15.โรคที่ยังมี Unsatisfied Outcome HT, DM, COPD
16.อุบตั ิเหตุการจราจร/ระบบ EMS ไม่ครอบคลุม
17.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ส่งเสริมการดูแลวัยเด็กและผู้สูงอายุ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านกฎระเบียบ สารสนเทศ KM และการวิจัย
เสริมสร้างระบบสวัสดิการและแรงจูงใจในการทำงาน
(ยุทธศาสตร์เชิงบริหาร)
“พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เก่งดีมีสุข โดยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) และจัดการความรู้(KM) ด้วยด้วยจิต
วิญญาณความเป็นมนุษย์”
(ยุทธศาสตร์เชิงรุก)
“ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ในการสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีชุมชน”
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วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการ
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
สถานการณ์เงินบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์

คปสอ.โคกโพธิ์ดำเนินการตามมาตรการปรับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ด้านการเงิน
การคลังโดยเคร่งครัด ในปี 2564 ดังนี้
แผนควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา (ลดการจ่ายยาราคาแพง เน้นใช้ยาสามัญ (Generic drugs) ที่ได้มาตรฐานแทนยา
ต้นตำรับ (Original drugs) สัดส่วนยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) ต่อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) ซึ่ง
ต้องพิจารณาทั้งสัดส่วนของรายการยาและสัดส่วนของมูลค่ายาในแต่ละระดับของโรงพยาบาล ลดระยะเวลา
สำรองยาให้มีเท่าที่จำเป็นไม่ให้สำรองยาเกิน 1 เดือน)
- ลดการใช้ยา Original สนับสนุนการใช้ยา local made
- จัดซื้อยาร่วมระดับเขต และยาซื้อร่วมระดับจังหวัด
- จัดทำ DUE (Drug Use Evaluation ) ในกลุ่มยาที่มีราคาแพง และยาที่มีความเสี่ยงต่อการดื้อยา
- ทำ Antibiotic smart Use ใน 3 โรค ได้แก่ URI, Acute diarrhea, Clean wound
- จัดระบบการนัดของผู้ป่วย โดยร่วมประสานกับทีมสหวิชาชีพ NCD ในการสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วย
เพื่อไม่ให้มียาเหลืออยู่ที่บ้าน (Medication Reconciliation )
- จัดระบบการจ่ายยา ใน รพ.สต. เพื่อไม่ให้มียาคงคลังใน รพ.สต. มากเกิน 2 เดือน
- ลดอัตราการสำรองยาในคลังยา เฉลี่ย 1.2 เดือน
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แผนควบคุมค่าใช้จ่ายด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Lab.) (ลดการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้ส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และตามความจำเป็นเท่านั้น ทำการประเมินความคุ้มค่าในการ
ลงทุนด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการลงทุนจริง ลดระยะเวลาสำรองน้ำยา/ วัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการให้มีการสำรองเท่าที่จำเป็น)
- ลดการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
และความจำเป็นเท่านั้นโดยจังหวัดได้ร่วมจัดทำแนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของ
แพทย์ รพ.ชุมชน จ.ปัตตานี
- ทำแนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมในรายการตรวจ TFT กับหน่วยงานภายนอก
ในรูปแบบการประมูลกับโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ในราคาที่ถูกลงกว่าส่งตรวจกับ
โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานีในราคาที่ถูกลงพร้อมมีบริการมารับตัวอย่างถึงที่และรายงานผลที่
รวดเร็วลดต้นทุนการขอรถเข้าไปส่งที่รพ.จังหวัด
- มีการจัดทำการประมูลวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดในรายการที่ใช้บ่อย
จำนวน 6 รายการ

ในปี 2563 คาดการณ์ ไม่สามารถควบคุมได้มากนัก เนื่องจากได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการลด
ค่าใช้จ่ายลงในปี 2563 และในปี 2562 มีกลุ่มผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้น และได้รับบริจาคเครื่องตรวจการ
แข็งตัวของเลือดเพื่อใช้ในผู้ป่วยคลินิก Wafarin และผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่มาทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลโคก
โพธิ์ โดยทีมแพทย์จาก รพ.ปัตตานี ทำให้ รพ.ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านวัสดุวิทย์ฯ เพิ่มขึ้น และนโยบายการบริการ
เชิงรุก ในการตรวจสุขภาพกลุ่มข้าราชการเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาล ซึ่งต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านวัสดุวิทย์ฯ
มากขึ้น
แผนเงินลงทุน (ลงทุนตามความจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาการบริการตาม
Service plan ของจังหวัดและเครือข่ายบริการสุขภาพ)
จัดทำแผนงบลงทุนที่สมเหตุสมผล สอดคล้องกับแผนพัฒ นาการบริการตาม Service Plan โดยใช้
เฉพาะเงินที่ได้รับจัดสรร ไม่ได้ใช้เงินบำรุง
แผนฟื้นฟูทางการเงินการคลัง (Rehabilitation financial plan)
ให้มีการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้โรงพยาบาลประสบปัญหาวิกฤติการเงินในปีที่ผ่านมาและ
ก่อนหน้านี้ ให้มีการพัฒ นาเชิงระบบ ปรับโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำ
ระบบบัญชี การเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ระบบคลังพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบการเร่งรัด
หนี้สินให้มีป ระสิทธิภ าพ มีการคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมบริการที่สำคัญ ประเมินทั้งค่าใช้จ่ายคงที่และ
ค่าใช้จ่ายผันแปร
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จัดทำมาตรการ แนวทาง และแผนควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม โดยตั้งเป้าหมาย/ ตัวชี้วัดที่สามารถปฏิบัติได้
จริงทั้งการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย มีการเฝ้าระวังและประเมินเป็นระยะทั้งรายเดือน รายไตรมาส และราย
ปี
มาตรการเพิ่มรายได้
1.ประสิทธิภาพการจัดการรักษาผู้ป่วยในที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบการส่งข้อมูลผู้ป่วยในให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา ค่า CMI เพิ่มขึ้น
ค่าเฉลี่ย CMI ปี 2560 = 0.60 / ค่าเฉลี่ย CMI ปี 2561 = 0.57 /ค่าเฉลี่ย CMI ปี 2562 = 0.54
2. กิจกรรมเชิงรุก
- การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามหน่วยงานราชการในอำเภอโคกโพธิ์
- ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ UC, จ่ายตรง,
- โครงการพิเศษ เช่น ผ่าตัดตาต้อกระจก
3. การติดตามลูกหนี้ค่ารักษา
- มีการพัฒนาระบบการเรียกเก็บลูกหนี้ทุกสิทธิ์ ให้มีความครอบถ้วน ถูกต้อง
และทันเวลาตามจำนวนผู้รับบริการจริง
4.พัฒนาระบบบริการ เพิ่มศักยภาพการผ่าตัด ปัจจุบัน โรงพยาบาลปัตตานี
มาทำการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
5. จัดตั้งศูนย์ Rehab ward รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลปัตตานีเพื่อทำการฟื้นฟู
6. เปิดศูนย์ฟอกไต
มาตรการลดค่าใช้จ่าย
1. นโยบายประหยัดพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
2. นโยบายการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- การไปราชการได้รับความเห็นชอบจาก HRD
3. ลดค่าใช้จ่ายโครงการ/แผนงาน ที่ใช้เงินบำรุง
- ค่าอาหาร 50 บาท/มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท/มื้อ
4. ลดค่าวัสดุใช้ไป
5. ลดค่าสาธารณูปโภค
6. ทบทวน OP Refer < 1600 บาท
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ความสำเร็จ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ประชากรอำเภอโคกโพธิ์ มีระดับการศึกษาค่อนข้างสูง ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี (อาชีพทำ
สวนยาง สวนผลไม้) มีรายได้ค่อนข้างสูง มีกลุ่มสิทธิ์ข้าราชการจำนวนมาก จึงให้ความสนใจทางด้านสุขภาพ
โดยทั่วไปดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี เทศบาล 3 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 12 แห่ง ทุกแห่งให้ความ
สนใจด้านสุขภาพประชาชน ให้การสนับสนุนงบประมาณและมีผลการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ของอำเภอโคกโพธิ์ มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินงาน
ช่วยเหลืองานทางด้านส่งเสริมสุขภาพมากมาย เช่น เกิดเป็นชมรมต่างๆ เช่น ชมรมออกกำลังกาย ชมรม
ผู้สูงอายุ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ขององค์กร
1. การสร้างความร่วมมือและการสื่อสารกับชุมชน
2. นโยบายของ สปสช. ด้านการจัดสรรงบประมาณตามผลงาน และการเหมาจ่ายรายหัว
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การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
กำหนดจัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน
ด้านสาธารณสุข ปี งบประมาณ 2564 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี วันที่ 26 – 27 ตุล าคม
2563 ณ เทพาบีทรีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีการถ่ายทอดทิศทางองค์กร ปี 2564 สู่ผู้
ปฏิบัติทุกระดับ เพื่อให้รับทราบทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ เพื่อ
เป็นแนวทางให้คณะทำงานใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ที่ตอบสนองต่อทิศทางของ
เครือข่าย และให้มีการนำเสนอแผนในภาพรวม
การถ่ายทอดแผนตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย จากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
ให้ทุกหน่วยงาน ศึกษาตัวชี้วัดในทุกระดับ และจัดทำแนวทางการติดตามตัวชี้วัด โดยกำหนด
ผู้ รับ ผิ ดชอบในแต่ล ะตัว ชี้วัดที่ชัด เจน และติดตามประเมิน ผลเป็น รายเดือน/รายไตรมาส ในการ
ประชุม คปสอ.
การกำกับติดตามประเมินผล
แต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ โดยกำหนดแนวทางและวิธีการ
ติดตาม ดังนี้
- กรรมการติดตามและประเมินผล
- นายสุชล แว่นแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.โคกโพธิ์
- นางสาวสากีย๊ะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.โคกโพธิ์
- นางสาวสุนิตา ยามา
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ รพ.โคกโพธิ์
- กำหนดระยะเวลาในการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้ว
เสร็จก่อนดำเนินการอย่างน้อย 30 วัน โดยกำหนด ทุกแผนงาน/โครงการ ดำเนินงานให้
แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 – 3 ส่วนไตรมาส 4 ให้เป็นกิจกรรมในเรื่องการวิเคราะห์
ประเมินผลและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในปีต่อไป
*** ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ บันทึกข้อมูลโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์ ปี 2564
ก่อนเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด
- แนวทางและวิธีการติดตาม ติดตามประเมินผลในการประชุม คปสอ. เป็นประจำทุกเดือน
โดยกำหนดแผนการประชุม คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2564
- การนิเทศงาน คปสอ.โคกโพธิ์ กำหนดให้มีการนิเทศงาน รพ.สต.ในเครือข่าย 2 ครั้งต่อปี
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