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1. สรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ ปี 2563
2. แผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์ ปี 2563
1.Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) (4 แผนงาน)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
1.1 โครงการโรงเรียนพ่อแม่ส่งเสริมสตรีตงั้ ครรภ์ และ 1000 วันแรกแห่งชีวิต

รพ.สต.หนองไหล

11,000

1

1.2 โครงการ 1,000 วัน มหัศจรรย์พัฒนาการเด็ก -จัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย -ตรวจพัฒนาการตามวัย

รพ.สต.ปากน้้า

13,800

1

1.3 จัดท้าโครงการนม 90 วัน 90 กล่อง ส้าหรับหญิงตัง้ ครรภ์ ปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลกระโสบ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รพ.สต.กระโสบ

19,800

2

1.4 โครงการป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น

รพสต.ต้าแย

9,900

2

1.5 โครงกานม 90 วัน 90 กล่องส้าหรับหญิงตัง้ ครรภ์/หญิงหลังคลอด

รพสต.หนองแก

26,900

3

1.6 โครงการออกหน่วยให้บริการทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ไม่มีทันตบุคลากรในเครือข่ายรพ.๕๐พรรษาฯ

กลุ่มทันตกรรม / PP รพ.๕๐ฯ

218,500

4

1.7 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น(ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง)

กลุ่มทันตกรรม / PP รพ.๕๐ฯ

7,200

4

1.8 โครงการ แม่สุขภาพดี เด็กพัฒนาการสมวัย ไอคิว อีคิวดี

รพ.สต.ปทุม

43,350

5

1.9 โครงการ นม 90 วัน 90 กล่อง ส้าหรับหญิงหลังคลอด ปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลกระโสบ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รพ.สต.กระโสบ

25,300

6

1.10 โครงการ ชาวผาแก้วเข้มแข็งร่วมแรงส่งเสริมพัฒนาการเด็ก(0- -5 ปี)

รพ.สต.ผาแก้ว

15,000

6

1.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กด้วยพลังมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต ปีงบประมาณ 2563

รพ.สต.หัวเรือ

47,200

7

1.12 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต

รพ.สต.หนองขอน

12,650

7

1.13 โครงการนม 90 วัน 90 กล่องส้าหรับหญิงตัง้ ครรภ์และหญิงหลังคลอด ปี 2563

รพ.สต.ด้ามพร้า

40,400

7
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1.14 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตสู่คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมน

รพ.สต.ยางลุ่ม

15,900

8

1.15 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการฝากครรภ์และพัฒนาการเด็ก สู่มหัศจรรย์ 1,000 วัน

รพ.สต.ปะอาว

17,600

9

1.16 โครงการนม 90 วัน 90 กล่อง ส้าหรับหญิงตัง้ ครรภ์ (หญิงตัง้ ครรภ์และหลังคลอด)

รพ.สต.หัวดูน

39,600

9

1.17 โครงการดูแลอนามัยแม่และเด็ก ปี2563

รพ.สต.ดงแสนสุข

33,000

10

1.18 โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563

รพ.สต.ดงบัง

15,500

10

1.19 โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกสู่พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ 2563

รพสต.ขามใหญ่

16,800

11

1.20 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๕ ช่วงวัย ปีงบประมาณ 2563

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

22,000

12

1.21 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก0-5 ปี ต้าบลแจระแม

รพสต.หนองแก

12,800

12

1.22 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร : การจัดการด้านสุขภาพในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

รพ.๕๐ฯ / PP

27,600

13

1.23 โครงการส่งเสริมและรักษาทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน(อายุ3-5ปี)

กลุ่มงานทันต /PP

45,120

14

1.24 โครงการนม 90วัน 90 กล่องส้าหรับหญิงตัง้ ครรภ์

รพ.สต.ดงห่องแห่

13,500

1.25 โครงการสร้างเสริมเพิ่ม IQ,EQ เพื่อความฉลาดสมวัยในลูกรัก

รพ.สต.ปะอาว

13,200

1.26 โครงการลูกฉลาดสมองดี (IQ) EQ เด่น ประจ้าปี 2563

สสอ.เมืองฯ/PP

63,825

1.27 โครงการประเมินระดับสติปัญญาเด้กไทย

สสอ.เมือง/PP

36,000

1.28 โครงการ วัยเรียน สดใส ใส่ใจสุขภาพ

รพ.สต.ปทุม

22,400

รพ.สต.ปากน้้า

18,000

1.30 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการตรวจสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน ต้าบลกระโสบอ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประจ้าปี
งบประมาณ 2563
1.31 โครงการส่งเสริมป้องกัน รักษาทางทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา

รพ.สต.กระโสบ

42,000

กลุ่มงานทันต /PP

149,280

1.32 โครงการพัฒนาทักษะเครือข่ายการดูแลกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยประคับประคอง

รพ.สต.ดงห่องแห่

15,600

1.29 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสร. ยสร. อย.น้อย

-จัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย -ตรวจสุขภาพช่องปาก
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1.33 โครงการสูงวัยสุขภาพดี ชีวีมีสุข

รพ.สต.ปทุม

27,700

1.34 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (LTC)
(ประกาศสปสช. ปี 2563 ครอบคลุม“ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง” ทุกสิทธิ์ทุกกลุ่มอายุ)

นพ.สุทธินันท์/คุณนิตยา/คุณพจนีย/์ PP

35,050

1.35 โครงการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีความจ้าบกพร่องระยะเริ่มแรกโดยการใช้ โปรแกรม TEAM-VE

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

25,600

1.36 โครงการขับเคลื่อนการด้าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รพ. ๕๐ พรรษาฯ/PP

11,220

1.37 โครงการอบรมเชิงปฏัตกิ ารการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก IQ EQ

รพ. ๕๐ พรรษาฯ/PP

13,440

1.38 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

รพ. ๕๐ พรรษาฯ/PP

11,000

1.39 โครงการฝึกทักษะการฝากครรภ์และการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์

รพ. ๕๐ พรรษาฯ/PP

8,000

1.40 โครงการขับเคลื่อนการด้าเนินงานอนามัยวัยเจริญพันธุ์อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี

รพ. ๕๐ พรรษาฯ/PP

19,800

2.1 โครงการผู้สูงอายุฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข

รพ.สต.หนองบ่อ

11,500

2.2 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในผู้สูงอายุ

รพ.สต.ดงห่องแห่

14,300

2.3 โครงการปรับเปลี่ยนเป้าหมาย สลายอ้วน

รพ.สต.ปากน้้า

16,200

2.4 โครงการอบรมผู้ป่วยเรื้อรังในวันคลินิกโรคเรื้อรัง ปี 2563

รพ.สต.หนองแต้

85,000

2.5 โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร

รพสต.ดงห่องแห่

22,420

2.6 โครงการให้ความรู้แบบบูรณาการแก่ผู้ป่วยเรื้อรังในคลีนิค

รพ.สต.ผาแก้ว

42,000

2.7 โครงการ ชาวผาแก้วเข้มแข็งร่วมแรงต้นภัยมะเร็งปากมดลูก

รพ.สต.ผาแก้ว

15,000

2.8 โครงการผู้ป่วยเรื้อรังสุขภาพดีดว้ ยSKT

รพ.สต.ผาแก้ว

10,000

2.9 โครงการ ชาวผาแก้วเข้มแข็งร่วมแรงออกก้าลังกาย

รพ.สต ผาแก้ว

15,000
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2.1 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)/เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) ด้วยคุณธรรม "รักเหนือรัก"ใน
ระดับศีล 5 ปีงบประมาณ 2563
2.11 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2563

รพ.สต.หัวเรือ

8,000

รพ.สต.หัวเรือ

10,000

2.12 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรม To Be Number One ด้วยคุณธรรม "รักเหนือรัก"ในระดับศีล 5 ป้องกันโรคเอดส์และยา
เสพติด
2.13 โครงการสร้างผู้ปฏิบัตติ น ถือศีล 5 มีชีวิต 100 ปี ชีวีมีความสุข

รพ.สต.หัวเรือ

8,000

รพ.สต.หัวเรือ

26,800

2.14 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

รพ.สต.หนองขอน

13,200

2.15 โครงการตรวจสุขภาพประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป ตามชุดสิทธิประโยชน์

รพ.สต.หนองบ่อ

22,450

2.16 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชน

รพ.สต.หนองไหล

25,000

2.17 โครงการตรวจสุขภาพประชาชนและให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ปี 2563

รพ.สต.ดงห่องแห่

12,100

2.18 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนเชิงรุก

รพ.สต.ปากน้้า

10,000

2.19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หมู่ที่ 1-11 ต้าบลกระโสบ อ้าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ประจ้าปีงบประมาณ 2563

รพ.สต.กระโสบ

110,000

2.20 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ

รพ.สต.ผาแก้ว

30,000

2.21 โครงการฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข

รพ.สต.หนองขอน

21,120

2.22 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน

รพ.สต.หนองขอน

10,560

2.23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารป้องกันการจมน้้าในเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี ปี2563

รพ.สต.ด้ามพร้า

26,800

2.24 โครงการสร้างทักษะการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในนักเรียน ปี 2563

รพ.สต.ด้ามพร้า

20,100

2.25 โครงการอบรมผู้น้าเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) ปี 2563

รพ.สต.ด้ามพร้า

11,000

2.26 โครงการทีมหมอครอบครัวบริการเชิงรุกให้ความรู้และคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในชุมชน ปี 2563

รพ.สต.ด้ามพร้า

99,000

2.27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร อสม.4.0 ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตอาสา พัฒนาความรอบรู้สู่ผู้น้าการปรับเปลี่ยนด้านสุขภาพชุมชน
ปี 2563

รพ.สต.ด้ามพร้า

24,200
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2.28 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มประชาชนอายุ 15ปีขึ้นไปตามชุดสิทธิประโยชน์หลัก ปีงบประมาณ 2563

รพ.สต.ยางลุ่ม

32,250

2.29 โครงการสืบสานประเพณีพื้นบ้านชุมชน(รดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุ)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลยางลุ่ม ปีงบประมาณ 2563

รพ.สต.ยางลุ่ม

13,500

2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมเครือข่ายชมรม TO be number one ปีงบประมาณ 2563

รพ.สต.ยางลุ่ม

34,100

2.31 โครงการบูรณาการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2563

รพ.สต.ยางลุ่ม

29,460

2.32 โครงการอบรมแบบบูรณาการปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมการออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2563

รพ.สต.ปะอาว

17,600

2.33 โครงการเพิ่มความรู้พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

รพ.สต.หัวดูน

56,100

2.34 โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาพในโรงเรียน

รพ.สต.หัวดูน

8,910

2.35 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ปี 2563

รพ.สต.ดงแสนสุข

24,000

2.36 โครงการการด้าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2563

รพ.สต.ดงแสนสุข

33,000

2.37 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสค.ปี 2563

รพ.สต.ดงแสนสุข

19,700

2.38 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพต้าบลดงแสนสุข ปีงบ 2563

รพ.สต.ดงแสนสุข

50,075

2.39 โครงการการ ทูบีนัมเบอร์วัน บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว ต้านภัยยาเสพติด ปี 2563

รพ.สต.ดงแสนสุข

24,000

2.40 โครงการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ สู่ความยั่งยืน ปี 2563

รพ.สต.ดงบัง

13,900

2.41 โครงการตรวจสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2563

รพสต.ขามใหญ่

86,900

2.42 โครงการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี 2563
กิจกรรม
2.43 โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้องก่อนวัย ปี 2563

รพสต.ขามใหญ่

26,400

รพสต.ขามใหญ่

9,900

2.44 โครงการพัฒนาเครือข่าย อสร. อย.น้อย ในโรงเรียนปี 2563

รพสต.ขามใหญ่

4,400

2.45 โครงการตรวจสุขภาพประชาชน 15 ปีขึ้นไป

รพสต.ต้าแย

20,300

2.46 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม

รพสต.ต้าแย

20,600

หน้า
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สารบัญ
เรื่อง
2.47 โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ

หน่วยงานรับผิดชอบ
รพสต.ต้าแย

งบประมาณ
13,700

2.48 โครงการรณรงค์อบรมและตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปตามชุดสิทธิประโยชน์หลัก ปีงบประมาณ 2563 PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

22,800

2.49 โครงการพัฒนากิจกรรมเครือข่ายชมรม TO be number one ปีงบประมาณ 2563

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

23,100

2.50 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

รพสต.หนองแก

28,400

2.51 โครงการการป้องกันการจมน้้าในเด็กต่้ากว่า 15 ปี

สสอ.เมืองฯ/PP

39,000

2.52 โครงการพัฒนาสุขภาพแกนน้าผู้สูงอายุ เครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประจ้าปี 2563

สสอ.เมืองฯ/PP

8,600

2.53 โครงการประเมินรับรองโรงเรียนระดับทองยั่งยืนเครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประจ้าปี 2563

สสอ.เมืองฯ/PP

27,880

2.54 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม ส่งเสริมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ การเป็นตัวอย่างที่ดี (งานวัน อสม.อห่งชาติ) ประจ้าปี 2563

สสอ.เมืองฯ/PP

261,200

2.55 โครงการ อบรมและพัฒนาศักยภาพ แกนน้าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) สู่ทีมหมอครอบครัว อ้าเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ประจ้าปี 2563

สสอ.เมืองฯ/PP

133,500

2.56 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยกระบวนการภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับพื้นที่
อ.เมืองอุบลราชธานี ปี2563 เครือข่าย รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

สสอ.เมืองฯ/PP

17,500

2.57 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

รพ.สต.ทัพไทย

30,100

2.58 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้อาสาสมัครประจ้าครอบครัว(อสค.)

รพ.สต.ทัพไทย

14,000

สสอ.เมืองฯ/PP

53,400

หน้า
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แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
3. โครงการที่ 3 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (DHB)
3.1 โครงการพัฒนาคุณชีวิตและระบบสุขภาพอ้าเภอ (พชอ.)อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

59

สารบัญ
เรื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

หน้า

4.1 โครงการป้องกันและควบคุมโรค

รพ.สต.ดงห่องแห่

13,000

60

4.2 โครงการพัฒนาเครือข่าย ป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชน

รพ.สต.ปทุม

36,200

60

4.3 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

รพ.สต.ปากน้้า

30,950

62

4.4 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกช่วงฤดูระบาด ปี 2563

รพ.สต.หนองแต้

36,800

63

4.5 โครงการผาแก้วร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก

รพ.สต.ผาแก้ว

30,000

64

4.6 โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต้าบลหัวเรือ ปีงบประมาณ 2563

รพ.สต.หัวเรือ

36,000

64

4.7 โครงการชุมชนหัวเรือร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปีงบประมาณ 2563

รพ.สต.หัวเรือ

10,000

64

4.8 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว เขตเทศบาลต้าบลอุบล ปี 2563

รพ.สต.ด้ามพร้า

20,250

65

4.9 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเขตเทศบาลต้าบลขามใหญ่ ปี 2563

รพ.สต.ด้ามพร้า

40,500

65

4.10 โครงการพัฒนาศักยภาพการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลยางลุ่ม ปีงบประมาณ 2563

รพ.สต.ยางลุ่ม

39,150

66

4.11 โครงการปะอาวรวมใจต้านภัยโรคติดต่อ ปี 2563

รพ.สต.ปะอาว

15,950

67

4.12 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจ้าท้องถิ่น ประจ้าปี 2563

รพ.สต.ดงแสนสุข

54,000

68

4.13 โครงการพัฒนาเครือข่าย ป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชน

รพ.สต.ดงบัง

17,225

69

4.14 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกช่วงฤดูระบาด ปี 2563

รพ.สต.หนองแต้

36,800

70

4.15 โครงการพัฒนาเครือข่าย ป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชน

รพ.สต.ต้าแย

15,939

71

4.16 โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน ปีงบประมาณ 2563

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

20,900

71

4.17 โครงการอบรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)ต้าบลแจระแม

รพสต.หนองแก

33,000

72

4.18 โครงการอบรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ต้าบลอุบล

รพสต.หนองแก

14,520

73

4.19 โครงการประชาชนร่วมใจปลอดภัยโรคไข้เลือดออก ประจ้าปี 2563

สสอ.เมืองฯ/PP

148,000

74

สารบัญ
เรื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

4.20 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนเพื่อชุมชนปี 2563

รพ.สต.ทัพไทย

4.21 โครงการซ้อมแผนรองรับภัยฉุกเฉินสาธารณสุข ปี 2563
กิจกรรม

รพ.๕๐ พรรษา/PP

โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
5.1 โครงการ การพัฒนาระบบการ ป้องกัน ดูแล ฟื้นฟู โรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง

งบประมาณ

หน้า

33,250

76

7,200

77

รพ.สต.ปทุม

56,540

5.2 โครงการตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2563

รพ.สต.หัวเรือ

40,000

5.3 โครงการต้นแบบควบคุมพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ปีงบประมาณ 2563

รพ.สต.ยางลุ่ม

35,500

5.4 โครงการภาคีเครือข่ายเสริมแรงใจให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ปี 2563

รพ.สต.ปะอาว

19,470

5.5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

รพ.สต.หัวดูน

23,760

5.6 โครงการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังโดยจิตอาสา ปี 2563

รพ.สต.ดงแสนสุข

30,000

5.7 โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยทีมหมอครอบครัวและชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖2

รพ.สต.ดงบัง

39,000

5.8 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง

รพสต.ต้าแย

9,000

5.9 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเลี่ยงโรคเรื้อรัง

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

22,000

5.10 โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองประชาชนเคลื่อนที่เชิงรุก
-ออกรณรงค์ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง
5.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณรและแม่ชี เครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ

รพ.สต.ทัพไทย

16,800

รพ.๕๐พรรษาฯ/PP

45,000

5.12 โครงการอบรมหลักสูตรพระอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าวัดเครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ

รพ.๕๐พรรษาฯ/PP

32,760

5.13 ติดตามพฤติกรรมสุขภาพและอาจาระด้านสุขภาพของพระภิกษุ

รพ.๕๐พรรษาฯ/PP

20,160

5.14 โครงการตรวจสุขภาพและให้ความรู้เชิงรุกในกลุ่มขรก.,ปกส.,สิทธิอื่นๆ

รพ.๕๐พรรษาฯ

359,160

88
89

5.15 โครงการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและการให้ภูมิคุ้มกันโรค
- HBV

รพ.๕๐พรรษาฯ

9,000

90
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สารบัญ
เรื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

หน้า

5.16 โครงการอบรมบุคลากรปลอดภัยในการท้างานPersonnel Safetyบูรณาการคลินิกโรคจากการท้างานและการส่งต่อ

รพ.๕๐พรรษาฯ

18000

90

5.17 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563

รพ.๕๐พรรษาฯ

33,600

90

5.17 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในคลินิก ปี 2563

รพ.๕๐พรรษาฯ

28,800

91

รพ.๕๐พรรษาฯ

122,650

91

รพ.สต.หนองไหล

10,230

6.2 โครงการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน

รพ.สต.ดงห่องแห่

13,200

6.3 โครงการเกษตรกรต้าบลหัวเรือ ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้างในเลือด ปีงบประมาณ 2563

รพ.สต.หัวเรือ

18,000

6.4 โครงการพัฒนาคุณภาพงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ปีงบประมาณ 2563

รพ.สต.ยางลุ่ม

23,100

6.5 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยในชุมชน ปี 2563

รพ.สต.ดงแสนสุข

21,200

6.6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

รพสต.ต้าแย

12,300

6.7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน้าคุ้มครองผู้บริโภค

รพสต.หนองแก

15,400

6.8 โครงการพัฒนาองค์ความรู5้ สเพื่อปรับปรุงมาตรฐานแพแผงลอยหาคูเดือ่ เนื่องจากประสบอุทกภัย

รพ.สต.ทัพไทย

26,800

6.9 โครงการอบรมการจัดการยาปลอดภัยในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยเครือข่ายชุมชนผ่านกระบวนการธรรมนูญต้าบลเขตอ้าเภอเมือง
อุบลราชธานี

รพ.๕๐ พรรษาฯ/PP

50,400

5.19 โครงการหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่แด่พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ในช่วงปฏิบัตธิ รรมประจ้าปี ณ วัดหนองป่าพงระหว่างวันที่
11-17 มกราคม 2563
โครงการที่ 6 โครงการคุม้ ครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
6.1 โครงการการจัดการความรู้ อสม.กับงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน

92
92
93
93
94
95
95
96
97

6.10 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงภัยสุขภาพ แอลกอฮอล์บุหรี-่ สุรา

สสอ.เมืองฯ/PP

24,560

6.11 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเฝ้าระวังสถานประกอบการ

สสอ.เมืองฯ/PP

28,800

97
98

6.12 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านด้านบริการสุขภาพ

สสอ.เมืองฯ/PP

28,800

99

6.13 โครงการอบรมมาตรฐานสุขภิบาลอาหาร

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

11,800

99

สารบัญ
เรื่อง
6.14 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้ารับยาสมุนไพรในวัด
6.15 โครงการออกหน่วยบริการแพทย์แผน ไทยและแพทย์ทางเลือก งานประจ้าปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

22,800

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

30,000

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

14,300

หน้า
100
100

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 7 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
7.1 โครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ปีงบประมาณ 2562

101

7.2 โครงการอบรมอนามัยสื่งแวดล้อมขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลปี 2563

สสอ.เมืองฯ/PP

9,700

7.3 เครือข่ายชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมโดยการใช้จุลินทรีย์

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม/PP

7,880

7.4 โครงการอบรมและซ้อมแผนด้านสารเคมี

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

16,600

102
102

7.5 โครงการติดตามประเมินการด้าเนินการกิจกรรม 5 ส. ปีงบประมาณ 2563

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

30,000

102

รพ.สต.หนองบ่อ

52,520

9.2 โครงการติดตามเยี่ยมบ้านเวชปฎิบัตคิ รอบครัวโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

รพ.สต.หนองไหล

53,760

9.3 โครงการอบรมการจัดการความรู้แบบบูรณาการนักบริบาลชุมชนประจ้าปี 2563

รพ.สต.หนองไหล

20,460 104

9.4 โครงการหมอครอบครัวรู้บ้านรู้ใจ

รพ.สต.ดงห่องแห่

35,200

9.5 โครงการทีมหมอครอบครัว "ใกล้บ้านใกล้ใจ"

รพ.สต.ปากน้้า

61,440

9.6 ทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านบริการด้วยหัวใจ “เดินสาย บายคิ่ง”

รพ.สต.ปทุม

53,760

101

2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) (6 แผนงาน )
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
9.1 โครงการรพ.สต.ใกล้บ้านใกล้ใจ

103
103

104
105
105

สารบัญ
เรื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

หน้า

9.7 โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลกระโสบ ใกล้บ้านใกล้ใจ ประจ้าปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลกระโสบ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รพ.สต.กระโสบ

79,200

9.8 โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ (เยี่ยมบ้านโดยโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข)

รพ.สต.ผาแก้ว

46,080

9.9 โครงการส่งเสริมสุขภาพและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบบูรณาการ(Home Visit & Home Health Care) ปีงบประมาณ
2563
9.10 โครงการติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข(ใกล้บ้านใกล้ใจ)

รพ.สต.หัวเรือ

92,160

รพ.สต.หนองขอน

46,080

9.11 โครงการเวชปฏิบัตคิ รอบครัว "รพ.สต.ใกล้บ้าน ใกล้ใจ" ปี 2563

รพ.สต.ด้ามพร้า

46,080

9.12 โครงการเวชปฏิบัตคิ รอบครัว "รพ.สต.ใกล้บ้าน ใกล้ใจ"ปี 2563

รพ.สต.ด้ามพร้า

103,680

9.13 โครงการเครือข่ายหมอครอบครัวเยี่ยมดูแลที่บ้านใกล้บ้านใกล้ใจ ปีงบประมาณ 2563

รพ.สต.ยางลุ่ม

69,600

9.14 โครงการใกล้บ้านใกล้ใจเพื่อคุณภาพชีวิตดี สังคมดี พลังใจเข้มแข็ง

รพ.สต.หัวดูน

95,040

110

9.15 โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในคลินิกโรคเรื้อรัง

รพ.สต.หัวดูน

40,750

111

9.16 โครงการเยี่ยมบ้านแบบผสมผสานใกล้บ้านใกล้ใจ ปี 2563

รพ.สต.ดงแสนสุข

30,720

9.17 โครงการ รพ.สต.ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ปี 2563
ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย
9.18 ทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านบริการด้วยหัวใจ “เดินสาย บายคิ่ง”

รพสต.ขามใหญ่

89,280

รพสต.ต้าแย

23,040

9.19 โครงการเวชปฏิบัตคิ รอบครัว"คลินิคหมอครอบครัว"ต้าบลแจระแม

รพสต.หนองแก

80,640

9.20 โครงการเวชปฏิบัตคิ รอบครัว"คลินิคหมอครอบครัว"ต้าบลอุบล

รพสต.หนองแก

34,560

9.21 โครงการ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อติดตามและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ระดับพื้นที่ ประจ้าปี 2563

สสอ.เมืองฯ/PP

55,100

9.22 "โครงการเยี่ยมบ้านใกล้บ้านใกล้ใจทีมหมอครอบครัว"

รพ.สต.ทัพไทย

34,560

9.23 โครงการอบรมแกนน้าด้านสุขภาพในชุมชน

รพ.๕๐พรรษาฯ

40,800

9.24 โครงการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

สสอ.เมืองฯ/PP

14,800

106
106
107
108
109
109
110

112
113
114
115
116
117
118
119
119

สารบัญ
เรื่อง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
10.1 โครงการอิ่มท้องสุขภาพเข็งแรง ส้าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

รพ.สต.หนองบ่อ

69,500

10.2 โครงการอบรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในคลีนิคของหน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ.สต.หนองไหล

44,000

10.3 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน

รพ.สต.ดงห่องแห่

13,200

10.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังในคลินิกบริการ

รพ.สต.ดงห่องแห่

37,125

10.5 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังในคลินิกบริการ

รพ.สต.ปากน้้า

30,000

10.6 โครงการคลินิกโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง) รุ่งอรุณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลกระโสบ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563

รพ.สต.กระโสบ

21,000

10.7 โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในคลินิคโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ
2563

รพ.สต.หัวเรือ

54,000

10.8 โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในคลินิกโรคเรื้อรัง

รพ.สต.หนองขอน

49,500

10.9 โครงการลดภาวะแทรกซ้อนกลุ่มป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้้าตาลไม่ได้

รพ.สต.หนองขอน

13,200

10.10 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังปีงบประมาณ 2563

รพ.สต.ยางลุ่ม

43,500

10.11 โครงการเพื่อนคู่ใจใส่ใจเบาหวานความดัน

รพ.สต.ปะอาว

11,000

10.12 ทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้าน "ใกล้บ้าน ใกล้ใจ"

รพ.สต.ดงบัง

21,120

10.13 โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบองค์รวมปีงบประมาณ 2563

รพสต.ขามใหญ่

63,000

10.14 โครงการอบรมผู้ป่วยเรื้อรังในวันคลินิกโรคเรื้อรัง ปี 2563

รพ.สต.หนองแต้

85,000

10.15 โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง

รพสต.ต้าแย

21,600

หน้า

120
120
121
121
121
122
122
123
123
124
125
126
126
127
127

สารบัญ
เรื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

10.16 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์เท้าผู้ป่วยเบาหวาน

รพสต.ต้าแย

10.17 โครงการให้ความรู้การดูแลตนเองและรณรงค์คัดกรองภาวะแทรกซ้อนตา เท้า ในผู้ป่วยเบาหวาน

กองทุนโรคเรื้อรัง

โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้า
11.1 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมป้องกันโรควัณโรค ปี2563

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

11.2 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดือ้ ยาและ DOT

คลินิกTB/PP

11.3 โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยวิธีเอกซเรย์ทรวงอก ( chest X-rays )

กลุ่มงานควบคุมโรค/PP

โครงการที่ 12 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
12.1 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ในชุมชน

งบประมาณ
10,300
174,650
19,800
6,600
217,400

รพ.สต.ดงห่องแห่

11,550

รพ.สต.หนองขอน

13,680

โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
13.1 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการแนวทางการดูแลผู้ป่วยในทุกสาขา

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

12,000

โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
14.1 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก เครือข่ายรพ.๕๐พรรษาฯ

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

3,200 134

14.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร Newborn resuscitation

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

2,400 134

14.6 โครงการอบรมทบทวนวิชาการประจ้าปีcommom disease in pediatric เครือข่ายรพ.๕๐พรรษาฯ

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

3,200 134

12.2 โครงการการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในชุมชน

โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
15.1 โครงการ "กัญชากับการดูแลแบบประคับประคอง"

งาน palliative รพ.๕ พรรษาฯ/PP

20,200

โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
16.1 โครงการสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรที่ถูกต้อง ในชุมชน

พ.สต.ดงห่องแห่

11,000

หน้า
127
128

129
129
130

131
131
133

135

136

สารบัญ
เรื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

16.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย -

รพ.สต.ปากน้้า

25,600

16.3 โครงการ นวดเท้าในผู้สูงอายุ

รพ.สต ผาแก้ว

10,000

รพ.สต.หัวดูน

45,000

16.5 โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2563

รพ.สต.ดงแสนสุข

30,000

16.6 โครงการอบรม อสค.ดูแลเท้าป่วยเบาหวานด้วยแพทย์แผนไทย

รพสต.หนองแก

15,400

16.7 โครงการให้บริการทับหม้อเกลือในหญิงหลังคลอดเชิงรุก

สสอ.เมือง/PP

48,200

16.8 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้าน

สสอ.เมือง/PP

20,400

รพ.สต.ปากน้้า

13,800

17.2 โครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน ปี 2563

รพ.สต.ด้ามพร้า

27,800

17.3 โครงการห่วงใยสุขภาพจิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่สดใส

รพสต.หนองแก

14,800

17.4 โครงการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตทีมMCATTติดตามผู้ป่วยเนื่องในประชาชนประสบอุทกภัย -จัดอบรมให้ความรู้

รพ.สต.ทัพไทย

39,600

17.5 โครงการเทคนิคการดูแลผู้ป่วยด้านจิตใจด้วยหลักศาสนาศีลสมาธิปัญญา -

รพ.สต.ทัพไทย

32,700

17.6 โครงการจริยธรรมวิถีพุทธในผู้ป่วยจิตสังคมบ้าบัดและญาติ

รพ.๕๐พรรษาฯ/PP

24,000

17.7 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการคัดกรองโรคซึมเศร้าและป้องกันฆ่าตัวตาย

รพ.๕๐พรรษาฯ

16.4 โครงการอบรมการนวดฟื้นฟูผู้ป่วยเบื้องต้นส้าหรับนักบริบาลชุมชน

ปี 2563

โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
17.1 โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตาย

8,400

หน้า
136
137
137
138
138
139
139

140
141
141
142
142
143
143

โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์
โครงการที่ 19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
19.1 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค 3 S (sepsis ,STEMI,Stroke)
โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

16,400

144

สารบัญ
เรื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

20.1 โครงการอบรมให้ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม

รพ.สต.หนองไหล

11,000

20.2 โครงการให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกเชิงรุก

รพ.สต.ดงห่องแห่

16,500

20.3 โครงการรู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก

รพ.สต.หัวดูน

30,030

20.4 โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูก2563

รพ.สต.ดงแสนสุข

20,000

20.5 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

13,200

20.6 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเชิงรุก

รพสต.หนองแก

21,900

20.7 โครงการอบรมและคัดกรองโรคมะเร็งตับและท่อน้้าดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งตับและท่อน้้าดี

กลุ่มงาน NCD/PP

64,170

20.8 โครงการคัดกรองโรคมะเร็งล้าไส้ใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

กลุ่มงาน NCD/PP

3,000

รพ.สต.ด้ามพร้า

20,400

21.2 โครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครประจ้าครอบครัวในการลดความเสี่ยงการเกิดโรคไต ปี 2563

รพ.สต.ด้ามพร้า

29,700

21.3 โครงการอบรม อสค.ลดความเสี่ยง เลี่ยงไตวาย

รพ.สต.ปะอาว

11,000

21.4 โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในคลินิคโรคเรื้อรัง ปี 2563

รพ.สต.ดงแสนสุข

24,000

21.5 โครงการรณรงค์ลดเค็มครึ่งหนึ่งลดเสี่ยงโรคไต

รพสต.หนองแก

28,400

21.6 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้การดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

รพ.สต.ทัพไทย

39,600

21.7 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์เท้าและแกนน้าองค์ความรุ้โรคเบาหวานป้องกันภาวะไต ตา เสื่อม -

รพ.สต.ทัพไทย

23,800

โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
21.1 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงปี 2563

โครงการที่ 22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
โครงการที่ 23 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
โครงการที่ 24 โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

หน้า
145
145
146
146
147
147
148
149

150
150
151
151
152
153
153

สารบัญ
เรื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

หน้า
154

24.1 โครงการเยาวชนปทุม ร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด

รพ.สต.ปทุม

20,200

24.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สสอ.เมือง/PP

42,000

สสอ.เมืองฯ/PP

14,000

27.2 โครงการส่งเสริมป้องกันการลดอุบัตเิ หตุและบรรเทาสาธารณภัยอุบัตเิ หตุบนท้องถนนและสารเคมีรั่วไหลจุดเสี่ยง

ฐิตพิ ร (Erรพ.๕๐ พรรษา)/PP

22,200

27.3 โครงการสนับสนุนและจัดหาโลหิตไว้ใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่เสียโลหิตจนอาจถึงขั้นวิกฤษชีวิตได้

สสอ.เมืองฯ/PP

27.4 โครงการแก้ไขปัญหาอุบัตเิ หตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์

สสอ.เมืองฯ/PP

155

โครงการที่ 25 โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care)
โครงการที่ 26 โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
3. โครงการที่ 27 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
27.1 โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงด่านชุมชน และมาตรการองค์กร

156
156

6,000

157

15,360

157

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและพื้นที่เฉพาะ
โครงการที่ 28 โครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย
โครงการที่ 29 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์

3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) (1 แผนงาน)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
โครงการที่ 30 โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
30.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานสาธารณสุขส้าหรับเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปีละ 2 ครั้ง
30.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานสาธารณสุขส้าหรับเจ้าหน้าที่ในรพ.สต.ปีละ 2 ครั้ง

รพ.สต.ดงห่องแห่

34,020

รพ.สต.หัวเรือ

33,800

158
158

สารบัญ
เรื่อง
โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
31.1 โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร

หน่วยงานรับผิดชอบ
รพ.สต.หัวเรือ

งบประมาณ
22,200
7,000

หน้า
159

31.2 โครงการพัฒนางานตามแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ ปี 2563

รพ. ๕๐ พรรษาฯ/PP

31.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

45,800

160
161

31.4 โครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

12,100

162

31.5 โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัตกิ ารรังสีวินิจฉัยจังหวัดอุบลราชธานี

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

7,600

162

31.6 โครงการทบทวนระบบยา รพ. ๕๐ พรรษาฯ

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

15,000

163

31.7 โครงการอบรมระบบยา ส้าหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ เพื่อความปลอดภัยด้านยา(Basic traning)

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

5,000

163

31.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารและติดตัง้ การใช้โปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์ INVSส้าหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรม

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

11,600

163

31.9 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการให้ค้าปรึกษาประเมินโรคจิตโรคซึมเศร้าและสารเสพติดในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

8,000

164

31.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารดูแลช่วยเหลือให้การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชทีมีพฤติกรรมก้าวร้าว

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

8,000

164

31.11 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการลงบันทึกข้อมูลงานสุขภาพจิตและยาเสพติด

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

5,000

165

31.12 โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมบริการทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

19,600

165

31.13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาด้านจริยธรรมทางการพยาบาลสู่การปฏิบัติ

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

36,100

166

31.14 โครงการตรวจคัดกรองต้อหินในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังและผู้มารับบริการ ตัง้ แต่อายุ 40 ปีขึ้นไป

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

4,000

167

31.16 โครงการฟื้นฟูวิชาการการดูแลผู้ป่วย กลุ่มโรคจักษุ โสต ศอ นาสิก

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

3,200

167

31.17 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการการดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

7,600

138

31.18 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรทางการพยาบาล

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

4,000

168

สารบัญ
เรื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

หน้า

31.19 โครงการความรักความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล(กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ)

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

24,000

169

31.20 โครงการอบรมมาตรฐานการบริการเพื่อสู่ความเป็นเลิศและการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ(Basic
Hospital Transportation)

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

20,880

169

31.21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

25,320

170

31.22 โครงการอบรมการจัดการความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

6,600

170

31.23 โครงการอบรมฟื้นฟูเชิงปฏิบัตกิ ารและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

14,800

171

31.24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ (ACLS)

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

24,880

171

31.25 โครงการปรับเปลียนพฤติกรรมผู้ป่วย COPD

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

14000

172

31.26 โครงการปรับเปลียนพฤติกรรมผู้ป่วยAsthma

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

9500

172

31.27 โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานการอุปัฏฐากสงฆ์ตามพระธรรมวินัยและมาตรฐานการจัดบริการทางการแพทย์

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

22,680

173

31.28 โครงการให้ความรู้การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ส้าหรับแพทย์แผนปัจจุบันและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

6,800

174

31.29 โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่รพ.

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

12,000

174

31.30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารอภินิหารความรู้การเงิน

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

121,250

175

31.31 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารงานพลังกลุ่มและความสุข

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

114,300

176

31.32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเสริมสร้างความรู้การจัดท้าผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

10,200

176

31.33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office 2010 ประจ้าปีงบประมาณ 2563

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

43000

177

31.34 โครงการพัฒนาเสถีรยภาพทาง การเงินสู่องค์กรมั่งคั่ง

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

43,200

178

31.35 โครงการอบรมฟื้นฟู IC ประจ้าปี 2563

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

29,000

178

31.36 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการล้างมือจัดตรงวันรณรงค์ล้างมือโลก 15 ต.ค ทุกปี

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

30,000

179

สารบัญ
เรื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

หน้า

31.37 โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิริน.ธโร

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

24,400

179

31.38 โครงการธรรมะบ้าบัด

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

2,000

179

31.39 โครงการส่งเสริม MOPH บุคลากรโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

184,000

180

31.40 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิตอล ปีงบประมาณ 2563

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

52,200

181

31.41 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ : Learn More ปีงบประมาณ 2563

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

86,400

181

โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
33.1 โครงการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว

รพ.สต.ผาแก้ว

50,000

182

33.2 โครงการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว

รพ.สต.หัวดูน

49,390

33.3 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารผู้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์และสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ในถานบริการปฐมภูมิ

สสอ./PP

16,300

33.4 โครงการทบทวนระบบเบิกเวชภัณฑ์และการบริหารจัดการวัคซีนในรพ.สต. เครือข่าย รพ. ๕๐ พรรษา ฯ ปีงบประมาณ 2563

เภสัชกรรม รพ.๕๐ พรรษาฯ/PP

33.5 โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิสู่มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ 2563

งานพัฒฯรพ./สสอ./PP

76,000

33.6 โครงการส่งเสริม ควบคุม การเก็บสิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพ เพื่อประชาชน

รพ. ๕๐ พรรษาฯ/PP

9,000

33.7 โครงการนิเทศติดตามเกณฑ์มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในรพ.สต.และ PCU

รพ. ๕๐ พรรษาฯ/PP

9,600

33.8 โครงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

19,840

187
187

33.9 โครงการเยี่ยมประเมินการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัตกิ ารชันสูตรสาธารณสุข (LA) จังหวัดอุบลราชธานี

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

6,800

188

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

52,100

188

4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) (5 แผนงาน)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่ 32 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง

33.10 โครงการประกันคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัตกิ ารโดยองค์กรภายนอก (EQA)

6,000

183
184
185
185
186

สารบัญ
เรื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

หน้า

33.11 โครงการสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี และบริษัทที่รับสอบเทียบ

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

57,870

192

33.12 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบ้าบัด

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

40,500

193

33.13 โครงการรับการเยี่ยมส้ารวจจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

13,400

194

33.14 โครงการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานประกันคุณภาพทางการพยาบาล(QA)กลุ่มภาระกิจด้านการพยาบาลรพ.๕๐พรรษาฯ ปี 2563 รพ. ๕๐ พรรษาฯ

129,200

194

33.15 โครงการสรุปผลการด้าเนินงานโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณประจ้าปีงบประมาณ 2563

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

85,000

196

33.16 โครงการรับนิเทศและการตรวจราชการประจ้าปี งบประมาณ 2563

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

28,500

196

33.17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการ สู่ความส้าเร็จ ขององค์กร ปีงบประมาณ 2563

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

81,000

197

33.18 โครงการพัฒนาคุณภาพสูH่ A รพ.๕๐พรรษาฯ ปี 2563

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

256,000

197

33.19 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน้าเสนอผลงานคุณภาพ (กิจกรรมมหกรรมคุณภาพ CQI)

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

107,900

200

33.20 โครงการรณรงค์วันแห่งความปลอดภัย

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

17,000

201

33.21 โครงการ อบรมฟื้นฟู"การบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน"

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

30,000

201

33.22 โครงการพัฒนาองค์กรที่เป็นเลิศ TQA

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

43,670

202

33.23 โครงการอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัย

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

52,400

202

สสอ.เมือง

32,800

34.2 โครงการOne health one districtconcept รพ.สต.เหมือน หนึ่งแผนกในโรงพยาบาล

สสอ.เมือง/PP

11,760

34.3 โครงการครอบครัวสุขสันต์เทศกาลวันสงกรานต์ ประจ้าปี 2563

พ. ๕๐ พรรษาฯ

47,800

โครงการที่ 34 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
34.1 โครงการ Happy MOPH สาธารณสุขอ้าเภอเมืององค์กรแห่งความสุข

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
โครงการที่ 35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ

204
205
206

สารบัญ
เรื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

35.1 โครงการ จดหมายข่าวสุขภาพ ปี 62

รพ.สต.ปทุม

30,000

35.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ดแู ลระบบสารสนเทศระดับ รพสต.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(HDC DATA CENTER)
35.3 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อทบทวนการใช้งานโปรแกรมJHCIS

สสอ.เมือง/PP

30,000

สสอ.เมือง/PP

25,600

35.4 โครงการพัฒนาบุคลากรแบบบูรณาการการควบคุมก้ากับติดตามการด้าเนินงาน ตามตัวชี้วัดและการรายรับจากกองทุน( QOF , สสอ.เมือง/PP
PP fee schedule , แพทย์แผนไทย ) ปี 2563

45,000

35.5 โครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพประชาชน

สสอ.เมือง/PP

86,400

35.6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรผู้ปฏิบัตงิ านควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเครือข่าย ๕๐พรรษาฯ

กองทุนเรื้อรัง

20,530

35.7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุน งานสร้างเสริมสุขภาพ รพสต.

สสอ.เมือง/PP

50,120

35.8 โครงการประชุมงานทันตสาธารณสุข

สสอ.เมือง/PP

5,000

35.9 โครงการควบคุมก้ากับติดตามประเมินผลการด้าเนินการพัฒนางานโรคไม่ตดิ ต่อแบบบูรณาการประจ้าปี 2563

สสอ.เมือง/กองทุนเรื้อรัง

หน้า
207
207
208
209

81,600

209
210
211
211
212

โครงการที่ 36 โครงการ Smart Hospital

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการที่ 37 โครงการลดความเหลื่อมล้าของ 3 กองทุน
37.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารขึ้นทะเบียนและข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการในงานประกันสุขภาพ ประจ้าปี 2563

สสอ.เมือง/PP

7,800

37.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการเบิกจ่ายสิทธิประกันสังคมและสิทธิ อปท. ปี ๒๕๖๓

สสอ.เมือง/PP

12,800

37.3 กิจกรรมออกติดตาม/นิเทศงานเฉพาะกิจ

สสอ.เมือง/PP

11,800

สสอ.เมือง/PP

35,200

สสอ.เมือง/PP

26,800

โครงการที่ 38 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
38.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน บัญชี ปิดงบการเงิน ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป
38.2 โครงการพัฒนางานพัสดุ และการควบคุมภายใน ส้าหรับ รพสต

213
214
214

215
217

สารบัญ
เรื่อง
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวตกรรมด้านสุขภาพ
โครงการที่ 39 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
39.1 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
39.2 โครงการพัฒนางานวิจัย และR2R เครือข่ายบริการสุขภาพอ้าเภอเมืองอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
โครงการที่ 40 โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

รพ.สต.ดงห่องแห่

10,720

รพ. ๕๐ พรรษา ฯ

69,000

หน้า

218
218

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 (รอบ 1/2563)
ยุทธศำสตร์/ประเด็นสุขภำพ
1.Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) (4 แผนงาน 7โครงการ)

จำนวนโครงกำร งบประมำณรวม
(บำท)
PP
161
4,594,150.00 1,229,365.00

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) (5 แผนงาน )
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ

ลงชื่อ............................................ ผู้เสนอแผนปฏิบัตกิ ำร
( นำยทนงศักดิ์ หลักเขต )
สำธำรณสุขอำเภอเมืองอุบลรำชธำนี
วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. ....

จำนวนเงินจำแนกแหล่งงบประมำณ (บำท)
เงินบำรุง รพ เงินบำรุง สสอ เงินบำรุง รพสต. กองทุนตำบล
708,010.00 396,000.00
22,420.00 2,157,235.00

หมำยเหตุ
อื่นๆ
-

98
2
56
5
91
24
63
4

2,744,900.00
53,400.00
1,321,370.00
78,480.00
2,199,870.00
1,299,310.00
843,000.00
57,560.00
-

927,905.00
53,400.00
230,480.00
17,580.00
329,070.00
110,700.00
182,170.00
36,200.00

81,120.00
21,360.00
21,360.00

25,600.00
396,000.00
635,810.00
46,600.00
37,200.00 48,200.00
37,200.00 48,200.00
-

22,420.00
-

1,687,855.00
455,080.00
14,300.00
1,764,040.00
1,188,610.00
575,430.00
-

42
42
42
26
9
5
2

1,211,030.00
1,211,030.00
1,881,960.00
1,332,630.00
375,210.00
94,400.00
79,720.00

7,000.00
7,000.00
403,300.00
116,900.00
192,000.00
94,400.00
-

61,880.00
11,760.00
50,120.00
-

1,114,010.00
1,114,010.00
1,140,780.00 135,890.00
1,071,780.00 32,800.00
103,090.00
69,000.00
-

90,020.00
90,020.00
110,110.00
99,390.00
10,720.00

30,000.00
30,000.00
-

-

9,887,010

1,968,735

164,360

222,550

3,951,275

-

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและ
แพทย์แผนไทย

3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) (1 แผนงาน)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) (5 แผนงาน )
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
รวม

PP เบี้ย
81,120.00

336

ลงชื่อ................................................... ผู้เสนอแผนปฏิบัตกิ ำร
( นำยเศวต ศรีศิริ )
นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรม สำขำศัลยกรรม)
รักษำกำรในตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล ๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ
วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. ....

3,000,000

580,090

ลงชื่อ............................................. ผู้อนุมัตแิ ผนปฏิบัตกิ ำร
( นำยสุวิทย์ โรจนศักดิโ์ สธร )
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี
วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. ....

-

-

-

5125

/

6,000 11,000

6,000

2.ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ จานวน 100 คน x
2 มื้อ x 25 บาท

5,000

5,000

11,000 11,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวันจานวน
5,000 13,800
100 คน x50 บาท x 1 มื้อ
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
5,000
จานวน 100 คน x25 บาท
x2 มื้อ
3.ค่าวัสดุอบรม 100 คน x
2,000
20 บาท
4.ค่าตอบแทนวิทยากร
1,800
จานวน 1 คน x 6 ชม.x 300
บาท

5,000

5,000

2,000

1,800

กองทุนฯตาบลกุดลาด

หญิงตัง้ ครรภ์ /หญิง
หลังคลอด ผู้ปกครอง
เด็ก 0-5 ปี จานวน
100 คน

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
จานวน 100 คน x 1 มื้อ x
60 บาท

กองทุนเทศบาลหนองขอน

1.เพื่อให้หญิงตัง้ ครรภ์ทุกคน
ได้รับความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัตติ วั
2.เพื่อสนับสนุนให้เด็กแรกเกิด
ถึง 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
เดียว 3.เพื่อสนับสนุนให้
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน
และฟันไม่ผุ

/

แหล่งงบ

หญิงตัง้ ครรภ์ จานวน
10 คน สามีของหญิง
ตัง้ ครรภ์ 10 คน ผู้
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง
2 ปี 80 คน รวม 100
คน

รพ.สต.ปากน้า

1.2 โครงการ 1,000 วัน มหัศจรรย์
พัฒนาการเด็ก -จัดอบรม
กลุ่มเป้าหมาย -ตรวจพัฒนาการ
ตามวัย

เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนได้รับ
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติตัว
เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และ
ส่งเสริมพัฒนาการ และ
เจริญเติบโตของทารกในครรภ์
และหลังคลอด
2.เพื่อสนับสนุนให้เด็กแรกเกิดถึง 6
เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
3.เพื่อสนับสนุนให้เด็กแรกเกิดถึง2
ปี มีพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน
และฟันไม่ผุ

รพ.สต.หนองไหล

1.1 โครงการโรงเรียนพ่อแม่ส่งเสริม
สตรีตงั้ ครรภ์ และ 1000 วันแรก
แห่งชีวิต

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 1
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ลาดับ โครงการและกิจกรรมดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
เป้าหมาย
ดาเนินการ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
(บาท)
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ
กองทุนตาบลกระโสบ
กองทุนฯอบต.ไร่น้อย

16,200

3,750

3,750

900

900

2.4ค่าวัสดุในการอบรม 75คน 1,500
x 20 บาท

2,100

2.4 ค่าวิทยากร 1 คน x3
ชม.x300บ.

กองทุนฯตาบลกุดลาด

1,800

นางณัฐภัทร พจนประเสริฐ / รพสต.ตาแย

1.เพื่อป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พึง
ประสงค์
2.ลดปัญหาการทาแท้งในกลุ่ม
วันรุ่น
3.เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้เรื่องเพศศึกษา

1,800

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กระโสบ

1.4 โครงการป้องกันการตัง้ ครรภ์ใน
วัยรุ่น

1. เพื่อให้หญิงตัง้ ครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์และดูแลตาม
เกณฑ์ การฝากครรภ์คุณภาพ
2. เพื่อสร้างความรู้และส่งเสริม
การดูแลของหญิงตัง้ ครรภ์ เด็ก
อายุ 0-2 ปี และครอบครัวให้
เด็กมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ มีสติปัญญาและ
พัฒนาการสมวัย ในช่วง 1000
วันแรกของชีวิต

ผู้รับผิดชอบ

1.3 จัดทาโครงการนม 90 วัน 90
กล่อง สาหรับหญิงตัง้ ครรภ์
ปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
กระโสบ อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

13,800 13,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หญิงตัง้ ครรภ์ จานวน
/
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา 1,800 19,800
18 คน
50 บาท x 18 คน x 1 มื้อ x
2 วัน
2.ค่าอาหารพร้อมเครื่องดืม่
1,800
อัตรา 25 บาท x 18 คน x 2
มื้อ x 2 วัน
16,200
3.จัดซื้อนมกล่องจ่ายหญิง
ตัง้ ครรภ์ จานวน 18 คน x 90
กล่อง x 10 บาท
19,800 19,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ประชาชน อายุ
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 1.1 ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
3,750 9,900
12-19 ปี 30คน
จานวน 1 มื้อx75คนx50บ.
2.อสม.จานวน 45 คน
2.2 อาหารว่างและเครื่องดืม่
3,750
รวม 75 คน
จานวน 2 มื้อ x25บx75คน

รพ.สต.ปากน้า

1.2 โครงการ 1,000 วัน มหัศจรรย์
1.เพื่อให้หญิงตัง้ ครรภ์ทุกคน หญิงตัง้ ครรภ์ /หญิง
/
พั
ฒ
นาการเด็
ก
-จั
ด
อบรม
ได้
ร
บ
ั
ความรู
แ
้
ละทั
ก
ษะในการ
หลั
ง
คลอด
ผู
ป
้
กครอง
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
กลุ
ม
่
เป้
า
หมาย
-ตรวจพั
ฒ
นาการ
ปฏิ
บ
ั
ต
ต
ิ
ว
ั
เด็
ก
0-5
ปี
จ
านวน
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตามวัย่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริ2.เพื
บสนุนให้เด็กกแรกเกิ
3. โครงการที
มศั่อกสนั
ยภาพคนไทยทุ
กลุ่มวัดย 100 คน
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ถึ
ง
6
เดื
อ
น
กิ
น
นมแม่
อ
ย่
า
งเดี
ย
ว
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 1
เดียว 3.เพื่อสนับสนุนให้
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี มี
ลาดับ โครงการและกิจกรรมดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน
เป้าหมาย
ดาเนินการ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
และฟันไม่ผุ
1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

/

9,900

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 วัน
60 บาทx1มื้อx 50 คน

3,000 26,900

3,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25 บาทx2มื้อx 50 คน

2,500

2,500

3.ค่าวิทยากร1ท่าน 3ชั่วโมง x 1,800
600 บาท

1,800

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ
20 บาท x 50 คน

1,000

1,000

600

600

6.จัดชื้อนมกล่องจานวน 20 18,000
คน คนละ 90 กล่อง กล่องละ
10 บาท

18,000

5.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

หญิงตัง้ ครรภ์หญิง
หลังคลอด 20 คน
และอสม.แกนนา 30
คน รวม 50 คน

แหล่งงบ

1.เพื่อให้หญิงตัง้ ครรภ์ได้รับการ
ฝากครรภ์และดูแลตามเกณฑ์
การฝากครรภ์คุณภาพ
2.เพื่อมารดาหลังคลอดได้รับ
สารอาหารที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ ส่งผลให้ทารกเกิดมี
ภาวะโภชนาการที่ดี มีสุขภาพ
แข็งแรง เติบโตสมวัย มีความ
ฉลาดทางสติปัญญา
3.เพื่อให้หญิงตัง้ ครรภ์และหญิง
หลังคลอดได้รับติดตามการ
เยี่ยมบ้าน

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย

1.5 โครงกานม 90 วัน 90 กล่อง
สาหรับหญิงตัง้ ครรภ์/หญิงหลัง
คลอด
1.จัดประชุมวางแผน กาหนด
กลุ่มเป้าหมายจานวน เกณฑ์ที่จะ
ได้รับนม
2.สารวจจัดทาทะบียนเป้าหมาย
หญิงตัง้ ครรภ์และหลังคลอด
3.จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
4.จัดชื้อนมและให้สนับสนุนหญิง
ตัง้ ครรภ์และหลังคลอด
5.ติดตามการเยี่ยมบ้าน
กลุ่มเป้าหมายทุก 2 เดือน
6.สรุปผลโครงการ

9,900

นางราเพย ทองประเสริฐ / รพสต.หนองแก

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ผิดชอบ
นางณัฐภัทร พจนประเสริฐ / รพสต.ต
ผู้รับาแย

1.4 โครงการป้องกันการตัง้ ครรภ์ใน 1.เพื่อป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พึง 1.ประชาชน อายุ
⁄ ⁄ ⁄ ⁄
วัยรุ่น
ประสงค์
12-19 ปี 30คน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
EX1. ยุญทหาการท
ธศาสตร์าแท้
ดา้ นส่
งเสริ่มมสุขภาพ
ป้องกัานวน
นโรค45และคุ
 E1  E2  E3  E4
2.ลดปั
งในกลุ
2.อสม.จ
คน ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุ
วันรุ่น กกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
รวม 75 คน
3. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริ3.เพื
มศั่อกส่ยภาพคนไทยทุ
กกลุ
่มวัย
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
งเสริมให้กลุ่มเป้
าหมาย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุได้บรลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 1
ับความรู้เรื่องเพศศึกษา
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ลาดับ โครงการและกิจกรรมดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
เป้าหมาย
ดาเนินการ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

26,900 26,900

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

งบ pp / เงินบารุง รพ.

3,600

18,208

งบ pp

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ นักเรียนมัธยมศึกษาปี / / / / 1.ค่าเบี้ยเลี้ยงจพ.ทันตฯ 1
เข้าใจสามารถดูแลสุขภาพช่อง ที่ 1 ทุกรพ.สต.จานวน
คน x 120 บาท x 30 วัน
ปากได้
30 รร.
2.เพื่อให้นักเรียนสามารถแปรง
ฟันได้อย่างถูกต้อง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ช่วยทันต
3.เพื่อให้นักเรียนมีสภาวะทันต
แพทย์1 คน x 120 บาท x
สุขภาพที่ดี
4.เพื่อ
30 วัน
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระ
มารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย
รวมงบประมาณทั้งหมด
(สมเด็จย่าได้จัดให้มีกิจกรรมใน

แหล่งงบ

16,000 218,500

รัตติยา (ทันตกรรม)

1.7 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพใน
กลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น(ฟันสะอาด
เหงือกแข็งแรง)

1.เพื่อให้ประชาชนใน รพ.สต.ที่ รพ.สต.11 แห่ง ออก / / / / 1.ค่าตอบแทน นว.ทันต
ไม่มีทันตบุคลากรทุกกลุ่มวัย
ให้บริการสัปดาห์ละ 1
สาธารณสุขออกปฏิบัตงิ าน
ได้รับการส่งเสริมทันตสุขภาพ วัน
50วัน x 80บาท x 4ชม. x1
อย่างครอบลุมและทั่วถึง
แห่
2.ค่งาตอบแทน จพ.ทันตฯ
2.เพื่อให้ประชาชนใน รพ.สต.ที่
ออกปฏิบัตงิ าน 50วัน x 60
ไม่มีทันตบุคลากร ได้รับบริการ
บาท x 4ชม.10แห่ง
ทันตกรรมอย่างครอบคลุมและ
2.ค่าตอบแทน ผช.ทันต
ทั่วถึง
แพทย์ออกปฏิบัตงิ าน 50วัน
3.เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทัน
x 37.5บาท x 4ชม.x11แห่ง
ตกรรมแก่ประชาชนในเขตรพ.
(ตามระเบียบ ฉ.5)
สต.ที่ไม่มีทันตบุคลากร
รวมงบประมาณทั้งหมด

รัตติยา (ทันตกรรม)

1.6 โครงการออกหน่วยให้บริการทัน
ตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพที่ไม่มีทันตบุคลากรใน
เครือข่ายรพ.๕๐พรรษาฯ

ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 1
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ลาดับ โครงการและกิจกรรมดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
เป้าหมาย
ดาเนินการ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
18,208

18,208

18,208

18,208

18,208

18,208

18,208

18,208

18,208

18,208

18,208

120,000

82,500

218,500 218,500

7,800

3,600

7,200

7,200

0
0

แหล่งงบ

กองทุนตาบล
บารุง รพ.สต
บารุง สสอ
บารุง รพ
PP เบี้ย
pp

ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 1
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ลาดับ โครงการและกิจกรรมดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
เป้าหมาย
ดาเนินการ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

PP

PP เบี้ย
225,700

เงินบารุง รพ

เงินบารุง สสอ เงินบารุง รพสต. กองทุนตาบล
81,400

3.6 สนับสนุนเกลือไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์
และหลังคลอด 1 มัด x30คนx25 บ.

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,800

1,500

1,800

5,250

27,000

27,000

750

750

43,350 43,350

5,250

5,250

กองทุนฯทต.ปทุม

หลังคลอด
3.5 สนับสนุนนม 90 วัน 90 กล่องแก่
หญิงตัง้ ครรภ์และหลังคลอด 10บ
x30คนx90กล่อง

43,350

แหล่งงบ

1.เครือข่ายส่งเสริม
/ / / / 1.อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารฟื้นฟูเครือข่าย
สุขภาพแม่และเด็กใน
ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กในชุมชน
ชุมชน จานวน 30 คน
2.1ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน 1 มื้อ 1,800
2.หญิงตัง้ ครรภ์และ
x30คนx60บ.
หลังคลอด ปีจานวน
1,500
2.2ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
30 คน
จานวน 2 มื้อ x25บx30คน
2.4 ค่าวิทยากร 1 คน x3 ชม.x600บ. 1,800
2.ประชุมติดตามโภชนาการและ
พัฒนาการเด็ก
10,500
2.2ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
จานวน 1 มื้อ x25บx30คนx7หมู่x2
ครั
3.ส่้งงเสริมสุขภาพหญิงตัง้ ครรภ์และ

นางสาราญ พูลทอง รพ.สต.ปทุม

1.8 โครงการ แม่สุขภาพดี เด็ก 1.เพื่อสร้างครือข่ายทีมพัฒนา
พัฒนาการสมวัย ไอคิว อี เด็กและครอบครัวในชุมชน
คิวดี
กิจกรรม
(CFCT)
2.เพื่อสร้างความรอบรู้ดา้ น
1.อบรมครือข่ายส่งเสริม สุขภาพ (Health literacy)แก่
สุขภาพแม่และเด็กในชุมชน หญิงตัง้ ครรภ์และหลังคลอด
2.อบรมความรอบรู้ดา้ น
ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี
สุขภาพแก่หญิงตัง้ ครรภ์
3.เพื่อติดตามโภชนาการและ
และหลังคลอด ผู้ปกครอง พัฒนาการเด็กในชุมชน
เด็ก 0-5 ปี
3.ติดตามโภชนาการเด็ก
0-5 ปี ในชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ลาดับ โครงการและกิจกรรม
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
รวม
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ 25
บาท x 150 คน x 2 มื้อ

25,300

2,300

20,700

25,300 25,300

7,500 15,000

2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 50 บาท x 150 7,500
คน x 1 มื้อ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

2,300

กองทุนตาบลกุดลาด

/

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา 50 บาท 2,300
x 23 คน x 1 มื้อ x 2 วัน
2.ค่าอาหารพร้อมเครื่องดืม่ อัตรา 25 2,300
บาท x 23 คน x 2 มื้อ x 2 วัน
3.จัดซื้อนมกล่องจ่ายหญิงหลังคลอด 20,700
จานวน 23 คน x 90 กล่อง x 10 บาท

กองทุนตาบลกระโสบ

1. เพื่อให้เด็ก(0- -5 ปี)มี
ประชาชนทุกกลุ่มวัย
พัฒนาการที่สมวัยทั้งทางด้าน จานวน 150 คน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
จิตใจและสังคม 2. เพื่อให้
เด็ก(0- -5 ปี)ที่พัฒนาการล่าช้า
ได้รับการกระตุน้ พัฒนาการที่
สมวัยและได้รับการส่งต่อรักษา
ที่ถูกต้องในรายที่พบความ
ผิดปกติ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดูเด็กให้มี
ความรู้และความเข้าใจทุถูกต้อง
เดีย่ วกับการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก

/

แหล่งงบ

มารดาหลังคลอดที่รับ
นมกล่องเสริม
โภชนาการ จานวน
23 คน

น.ส.ไพจิตต์ ประสมพันธ์

1.10 โครงการ ชาวผาแก้ว
เข้มแข็งร่วมแรงส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก(0- -5 ปี)

เพื่อให้มารดาหลังคลอดได้รับ
สารอาหารที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ ส่งผลต่อทารกแรก
เกิดมีภาวะโภชนาการที่ดี มี
สุขภาพแข็งแร็ง การ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
และมีความเฉลียวฉลาดทาง
สติปัญญา

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กระโสบ

1.9 โครงการ นม 90 วัน 90
กล่อง สาหรับหญิงหลัง
คลอด ปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลกระโสบ
อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ลาดับ โครงการและกิจกรรม
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท รวม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)

15,000 15,000

7,500

7,500

หญิงตัง้ ครรภ์/หญิง
หลังคลอด รวม 40 คน

หญิงตัง้ ครรภ์ /หญิง
หลังคลอด ผู้ปกครอง
เด็ก 0-5 ปี จานวน
115 คน

1.13 โครงการนม 90 วัน 90
1. เพื่อให้หญิงตัง้ ครรภ์ได้รับ
กล่องสาหรับหญิงตัง้ ครรภ์ การฝากครรภ์และดูแลตาม
และหญิงหลังคลอด ปี 2563 เกณฑ์ การฝากครรภ์คุณภาพ
2.เพื่อให้มารดาหลังคลอดได้รับ
สารอาหารที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ

1.หญิงตัง้ ครรภ์ที่มา
รับบริการใน รพสต.
จานวน 20 คน
2.หญิง
หลังคลอด จานวน 20
คน
จานวนรวม 40 คน

2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา 60 บาท
x 115 คน x 1 มื้อ x 1 วัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ü

2,000 47,200

667 667 667

2,000

667 667 667

43,200

14,400

14,400

77,200 77,200

5,750 12,650 -

-

-

-

12,650 12,650
2,400

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ
25 บาทx2มื้อx40 คน

2,000

2,000

กิจกรรมจัดบริการฝากครรภ์คุณภาพ
1.ค่านมรสจืด ขนาด 200 mlจานวน
3,600 กล่องx10บาท

36,000

36,000

40,400 40,400

-

-

-

-

5,750

6,900

6,900

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ 2,400 40,400
และหลังคลอด 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
60 บาท x 1 มื้อ x 40 คน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

14,400

กองทุนตาบลหนองขอน กองทุนฯ เทศบาลตาบลขามใหญ่
นางศิริพร จันทร์พวง รพ.
นส.กาญจน์ฐิตมิ น ศรีภูมาตร
สต.หนองขอน

1.12 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 1.เพื่อให้หญิงตัง้ ครรภ์ทุกคน
วันแรกแห่งชีวิต
ได้รับความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัตติ วั
2.เพื่อสนับสนุนให้เด็กแรกเกิด
ถึง 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
เดียว

/ / 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 40 คน x 50
บาท x 1 มื้อ
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 40 คน x
25 บาท x 2 มื้อ
3.ค่าจัดซื้อนมกล่องรสจืด ขนาด 250
CC 40 คน x 90กล่อง x 12 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ 1.อาหารว่างและเครื่องดืม่ อัตรา 25
บาท x 115 คน x 2 มื้อ x 1 วัน

แหล่งงบ

เพื่อส่งเสริมสุขภาวะหญิง
ตัง้ ครรภ์และหญิงหลังคลอด
และแก้ปัญหาเด็กที่น้าหนักต่า
กว่าเกณฑ์

กองทุนตาบลหัวเรือ
นางเพชรรัตน์ เสือสา / รพ.สต.
หัวเรือ

1.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กด้วยพลัง
มหัศจรรย์ 1000 วันแรก
ของชีวิต ปีงบประมาณ
2563

ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ลาดับ โครงการและกิจกรรม
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท รวม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)

15,900

6,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ แก่ผู้เข้า 6,000
รับการประชุมอบรม จานวน 120
คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆx 1วัน ละ 25 บาท

6,000

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
โครงการ จานวน 120 คนๆละ 20
บาท

2,400

2,400

4.ค่าป้ายไวนิลโครงการ จานวน 1
ป้าย

1,500

1,500

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

15,900 15,900

กองทุนตาบลไร่น้อย

/ 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อในโครงการแก่ผู้ 6,000
ที่เข้ารับการอบรม จานวน 120 คน x
1 มื้อ ๆ ละ 50 บาทx 1 วัน

แหล่งงบ

หญิงตัง้ ครรภ์ ,หญิง
หลังคลอด,เด็กอายุ0-2
ปีและแกนนา
เครือข่ายในชุมชน
จานวน 120 คน

นางบุญญารัสมิ์ ธารงวิไลเนตร

1.14 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 1. เพื่อให้มารดาหลังคลอด
วันแรกของชีวิตสู่คุณภาพ ได้รับสารอาหารที่ถูกต้องตาม
ชีวิตของประชาชนในชุมน หลักโภชนาการ ส่งผลต่อทารก
แรกเกิดมีภาวะโภชนาการที่ดี มี
สุขภาพแข็งแร็ง การ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
และมีความเฉลียวฉลาดทาง
สติปัญญา
2.เพื่อให้หญิงตัง้ ครรภ์ได้รับการ
ฝากครรภ์และดูแลตามเกณฑ์
การฝากครรภ์คุณภาพ
3.เพื่อสร้างความรู้และส่งเสริม
การดูแลของหญิงตัง้ ครรภ์ เด็ก
อายุ 0-2 ปี และครอบครัวให้
เด็กมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ มีสติปัญญาและ
พัฒนาการสมวัย ในช่วง 1000
วันแรกของชีวิต

ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ลาดับ โครงการและกิจกรรม
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท รวม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)

8,000 17,600

2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อจานวน 2 มื้อๆ
ละ 60 บาท x 80 คน

9,600

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / / 1.ค่านมกล่องจ่ายหญิงตัง้ ครรภ์
จานวน 16 คน x 90 กล่อง x 10 บาท

17,600 17,600
14,400 39,600

-

900 900 900 900 900 900

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

25,200

-

1,800

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

ถึงแสง

1. หญิงตัง้ ครรภ์
จานวน 16 คน
2.มารดาหลังคลอดที่
รับนมกล่องเสริม
โภชนาการ จานวน
28 คน

17,600

งบกองทุนฯทล.ขามใหญ่

1อาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 4
มื้อๆ ละ 25 บาท x 80 คน

งบกองทุนตาบลปะอาว

/ /

แหล่งงบ

-หญิงตัง้ ครรภ์ 28 คน
-สามี 28
คน -ผู้นาชุมชน 24
คน
รวมทั้งหมด 80 คน

นางจุรีรัตน์

2.ค่านมกล่องจ่ายหญิงหลังคลอด
จานวน 28 คน x 90 กล่อง x 10 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

39,600 39,600

1,800

1,800

1,800

1,800

2,700

รพ.สต.หัวดูน

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สุขภาพเด็กให้มีความสมบูรณ์
ทั้งร่างกายจิตใจ มีสติปัญญา
และศักยภาพที่ดี ในช่วง 1,000
วันแรกของชีวิต
2.เพื่อกระตุน้ และส่งเสริมให้
ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ดูแลและเอาใจใส่ตอ่ สุขภาพ
ของสตรีตงั้ ครรภ์และเด็กอายุ
0-2 ปี
1.16 โครงการนม 90 วัน 90
1. เพื่อให้หญิงตัง้ ครรภ์ได้รับ
กล่อง สาหรับหญิงตัง้ ครรภ์ การฝากครรภ์และดูแลตาม
(หญิงตัง้ ครรภ์และหลัง
เกณฑ์ การฝากครรภ์คุณภาพ
คลอด)
2. เพื่อสร้างความรู้และส่งเสริม
การดูแลของหญิงตัง้ ครรภ์ เด็ก
อายุ 0-2 ปี และครอบครัวให้
เด็กมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ มีสติปัญญาและ
พัฒนาการสมวัย ในช่วง 1000
วันแรกของชีวิต

รพ.สต.ปะอาว

1.15 โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพการฝากครรภ์และ
พัฒนาการเด็ก สู่มหัศจรรย์
1,000 วัน
กิจกรรม
ดาเนินงาน ดังนี้
1.
ประชุมชี้แจงโครงการกับ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน
การดูแลสตรีตงั้ ครรภ์และ
เด็กอายุ 0-2 ปี

ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ลาดับ โครงการและกิจกรรม
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท รวม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)

7,500

7,500

7,500

18,000

18,000

33,000 33,000

3,000 15,500

3,000

3,000

3,000

1,800

1,800

500

500

1,200

1,200

6,000

6,000

15,500 15,500

กองทุนฯตาบลหนองบ่อ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

7,500 33,000

แหล่งงบ

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ
25บาท x 2 มื้อx150 คน
2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อและเครื่องดืม่
มื้อละ 50 บาท x1มื้อx150 คน
3.สนับสนุนนม 90 วัน 90 กล่องแก่
หญิงตัง้ ครรภ์และหลังคลอด 10บ
x20คนx90กล่อง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / 1. ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60 คนx 50
บาท x 1 มื้อ
2. อาหารว่างและเครื่องดืม่ 60 คนx
25 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000บาท
3. ค่าวิทยากรชั่วโมงละ 600 x 3
ชั่วโมง เป็นเงิน 1,800 บาท
4. ป้ายไวนิล 500 บาท
5. ค่าวัสดุอบรม 20 บาทx60 คน
เป็นเงิน 1200 บาท
6. ซิอนมรสจืด ขนาด 200 mlx 25
ลัง x 240 บาท

รพ.สต.ดงบัง

1.หญิงวัยเจริญพันธ์ /
เด็ก แรกเกิด-3 ปี
หญิงมีครรภ์ในเขต
รับผิดชอบของรพ.สต.
ดงแสนสุข
จานวน 4 หมู่บ้าน
เป้าหมาย 130 คน
2.หญิงตัง้ ครรภ์และ
หลังคลอด จานวน 20
1. อบรมให้ความรู้
กลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์/
หญิงหลังคลอด
จานวน 10 ราย
2. อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจา
หมู่บ้านตาบลดงบัง
จานวน 50 คน
รวม 60 คน

งบกองทุนฯตาบลไร่น้อย
นางรัตนา ทองแสง พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ

1.17 โครงการดูแลอนามัยแม่และ 1.เพื่อให้แม่และเด็ก
เด็ก ปี2563
กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ
สุขภาพ และมีการเฝ้าระวัง
อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดเมื่อ
ตัง้ ครรภ์
2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนัก
และมีความรู้อันตรายในการ
คลอด การดูแลแม่และเด็ก
3.เพื่อให้หญิงมีครรภ์ตระหนัก
1.18 โครงการพัฒนางานอนามัย 1 เพื่อให้ อสม.หญิงตัง้ ครรภ์
แม่และเด็ก ปี ๒๕๖๓
และญาติ ได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัตติ วั
ขณะตัง้ ครรภ์และการดูแล
สุขภาพของหญิงขณะตัง้ ครรภ์
หลังคลอดได้อย่างถูกต้อง
2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6
เดือน

ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ลาดับ โครงการและกิจกรรม
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท รวม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)

/

1.อบรมให้ความรู้ตรวจพัฒนาการเด็ก 5,000
และส่งเสริมโภชนาการเด็กใน
ผู้ปกครองเด็กอายุ0-2 ปี จานวน100
คน
1.1 อาหารว่างและเครื่องดืม่ อัตรา 25
บาท/คน/มื้อ(100คน*25บาท*2มื้อ
1.2ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60บาท/คน/
มื้อ (100คน*60บาท)

15,400

6,000

5,000

6,000

2.อบรมให้ความรู้ในการเตรียมความ 2,000
พร้อมสาหรับหญิงตัง้ ครรภ์
2.1 อาหารว่างและเครื่องดืม่ อัตรา 40
บาท/คน/มื้อ (25บาท*40คน*2มื้อ)

2,000

2.2 ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60 บาท/
คน/มื้อ (60บาท*40คน*1มื้อ)

2,400

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

2,400

15,400 15,400

กองทุนฯทต.ขามใหญ่

1.ผู้ปกครองเด็กอายุ
0-2 ปี จานวน 100 คน
2.หญิงตัง้ ครรภ์
จานวน 40 คน

แหล่งงบ

1.เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย
อย่างน้อยร้อยละ80
2.เพื่อให้เด็กสูงดีสมส่วนอย่าง
น้อยร้อยละ 90
3.เพื่อให้หญิงตัง้ ครรภ์มีทักษะที่
ดีในการตัง้ ครรภ์จนหลังคลอด

นางนิธิวดี พงษ์พันธ์ / รพสต.ขามใหญ่

1.19 โครงการมหัศจรรย์ 1000
วันแรกสู่พัฒนาการสมวัย
สูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ
2563
กิจกรมม
1.อบรมให้ความรู้ในการใช้
คู่มือ DSPM สาหรับ
ผู้ปกครองในการประเมิน
พัฒนาบุตรหลานด้วยตนเอง
2.ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ
ที่เหมาะสมในเด็ก
3.ให้ความรู้หญิงตัง้ ครรภ์ใน
โรงเรียนพ่อแม่ เตรียม
ความพร้อมสาหรับตัง้ ครรภ์
และหลังคลอด

ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ลาดับ โครงการและกิจกรรม
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท รวม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)

12,000

10,000

10,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 วัน 60 บาทx
1มื้อx 80 คน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 บาท
x2มื้อx 80 คน
3.ค่าวิทยากร 1ท่าน 3ชั่วโมง x 600
บาท
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ20 บาท
x 80 คน

22,000 22,000

5.ค่าป้ายไวนิลอบรมจานวน 1 ป้าย

4,800 12,800

4,800

4,000

4,000

1,800

1,800

1,600

1,600

600

600

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

/

12,000 22,000

กองทุนฯตาบลไร่น้อย

1.แกนนา อสม.ทั้ง 7
หมู่บ้าน 50 คน
2.ผู้ปกครองดูแล
เด็ก 30 คน รวม 80
คน

1.เพื่อให้ อสม.เข้าใจบทบาท
หน้าที่วางแผนดูแลร่วมกับ จนท.
2.เพื่อให้อสม.มีความรู้เรื่องการ
ประเมินภาวะการพัฒนาการ
เจริญเติบโตของเด็ก
3.เพื่อเด็ก 0-5 ปี ได้รับการ
ประเมินการพัฒนาและกระตุน้
พัฒนาการที่ถูกต้องตามวัยและ
ส่งต่อการรักษา

1. ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน 100
คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 60 บาท เป็น
เงิน
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน
100 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท

แหล่งงบ

1.21 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก0-5 ปี ตาบลแจระแม
1.จัดทาโครงการขออนุมัติ
2.ประสานงานเพื่อหา
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
3. จัดอบรมผู้ดแู ลเด็กและ
แกนนาดูแลสุขภาพ
4. สารวจค้นหากลุ่มเสี่ยงผู้
มีปัญหาการพัฒการการ
เจริญเติบโตผิดปกติ
5.จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้และฝึกปฏิบัตกิ าร
ตรวจพัฒนาการเด็ก
6.ติดตามเยี่ยมบ้าน
ให้บริการรักษาส่งต่อ

/

นางปุญชรัศมิ์ พันธ์ศิลป์ / รพสต.หนองแก

1.แกนนาหมู่บ้านละ 5
คนรวมทั้งสิ้น 15 คน
2.กลุ่มผู้ปกครองเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย จานวน
85 คน รวมทั้งหมด
100 คน

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

1.20 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 1.สร้างแกนนาในการตรวจคัด
เด็ก ๕ ช่วงวัย
กรองประเมินพัฒนาการ
ปีงบประมาณ 2563
เบื้องต้นแก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย
2.ส่งเสริมและให้ความรู้
ผู้ปกครองเด็กในการดูแล
ส่งเสริมกระตุน้ พัฒนาการเด็ก
แต่ละช่วงวัย

ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ลาดับ โครงการและกิจกรรม
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท รวม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)

ญชรัศมิ์ พันธ์ศิลป์ / รพสต.หนองแก

นเทศบาลเมืองแจรแม

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

พ.คัคนัมพร /คุณนิตยา /คุณปรางวไล

งบ PP

เด็ก0-5 ปี ตาบลแจระแม หน้าที่วางแผนดูแลร่วมกับ จนท. หมู่บ้าน 50 คน
1.จัดทาโครงการขออนุมัติ 2.เพื่อให้อสม.มีความรู้เรื่องการ
2.ผู้ปกครองดูแล
2.ประสานงานเพื่อหา
ประเมินภาวะการพัฒนาการ
เด็ก 30 คน รวม 80
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
เจริญเติบโตของเด็ก
คน
3. จัดอบรมผู
้ดแู ลเด็กและ ข 3.เพื
0-5 ปี ได้
ับการ
1. ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
EX1.่อเด็ยุทกธศาสตร์
ดา้ รนส่
งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
แกนน
าดู
แ
ลสุ
ข
ภาพ
ประเมิ
น
การพั
ฒ
นาและกระตุ
น
้
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
4. สารวจค้
นหากลุ่มางเสริ
เสี่ยงผูมศั้ กยภาพคนไทยทุ
พัฒนาการที่ถูกกต้กลุ
องตามวั
3. โครงการพั
ฒนาและสร้
่มวัย ยและ
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
มีปัญหาการพัฒการการ
ส่งต่อการรักษา
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
เจริญเติบโตผิดปกติ
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
5.จัดกิจกรรมอบรมให้
ลาดับ โครงการและกิจกรรม
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ความรู้และฝึกปฏิบัตกิ าร
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตรวจพัฒนาการเด็ก
1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท รวม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
6.ติดตามเยี่ยมบ้าน
(บาท)
ให้บริการรักษาส่งต่อ
12,800 12,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
27,600
1.22 โครงการพัฒนาความรอบรู้ เพื่อให้เกิดรูปแบบการจัดการ นาร่องPCC หนองแก
/ / / 1.กิจกรรมกระบวนการกลุ่มเข้าฐาน
ด้านสุขภาพของประชากร : ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอด
(23 หมู่บ้าน)
รอบรู้แต่ละด้าน
5,000
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 50บาท 5,000
การจัดการด้านสุขภาพใน เลือดสมองอย่างเป็นระบบ
ผู้ป่วย 50 คน
x 50คน x 2รุ่น
ผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอด
ญาติ /อสม. 50 คน
5,000
-ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 50บาท x 50 5,000
เลือดสมอง
100 คน (2รุ่น)
คน x 2รุ่น
4,800
-ค่าวิยากรหลัก 600 บาท x 4 ชม.x 4,800
2รุ่น
4,800
-ค่าวิยากรกลุ่ม 400 บาท x 2 ชม.x 4,800
4 คน x 2รุ่น
2,000
-ค่าเอกสารคู่มือการอบรม 20บาท 2,000
x 100ชุด
2.ประชุมสร้างทีม/รูปแบบการจัดการ
ดูแลผู้ป่วย 3ระยะ
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25บาท 6,000
x 20คน x 12 ครั้ง
27,600 27,600
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

3.สอนการแปรงฟัน
4.เคลือบฟลูออไรด์
5.ส่งต่อเพื่อรับการรักษา

2.ทัพไทย266 คน
(5วัน)

3.หนองบ่อ 188 คน
(4วัน)

4.ดงบัง 35คน(2วัน)

1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง

บ.x 4

960

บ.x 4

960

บ.x 5

1,200

บ.x 5

1,200

บ.x 4

960

บ.x 4

960

บ.x 2

480

3,760

3,760

3,760

3,760

3,760

3,760

3,760

3,760

3,760

3,760

3,760

3,760

งบ PP/เงินบารุง รพ.

1.หนองแก 173คน
(4วัน)

45,120

/ / / / สรุปออกหน่วยให้บริการ 2 ครั้ง/ปี
(ทันตบุคลากร1 คน/เด็ก 50 คน) รวม
21 รพ.สต.จานวน 178 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ
21,360 บ.
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 21360 บ.
3..ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร. 2,400 บ.

แหล่งงบ

เด็กในศพด.และ
อนุบาล 95 แห่ง
4,221 คน

สสอ.เมือง ทันตบุคลากรใน รพ.สต.แต่ละแห่ง

1.23 โครงการส่งเสริมและรักษา 1.เด็กใน ศพด. ได้รับการตรวจ
ทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย
ฟัน เคลือบฟลูออไรด์และส่งต่อ
เรียน(อายุ3-5ปี)
เข้ารับการรักษา
กิจกรรม
2.เพื่อให้ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดแู ลมีความรู้และทักษะในการ
1.ตรวจสุขภาพช่องปาก
ดูแลทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัย
เรียน
2.ให้ความร้ดา้ นทันต
สุขภาพแก่ผู้ปกครอง

ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ลาดับ โครงการและกิจกรรม
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท รวม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)

แห่ง

3.สอนการแปรงฟัน

6.หนองไหล171 คน
(4วัน)

7.ปะอาว 142 คน
(4วัน)

8.หัวเรือ184 คน (5วัน)

9.หัวดูน 381คน(8วัน)

บ.x 2

480

บ.x 3

720

บ.x 3

720

บ.x 4

960

บ.x 4

960

บ.x 4

960

บ.x 4

960

บ.x 5

1,200

บ.x 5

1,200

บ.x 8

1,920

บ.x 8

1,920

แหล่งงบ

5.หนองขอน129 คน
(3วัน)

2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ

4.เคลือบฟลูออไรด์
1. ยุทธศาสตร์
 E1  E2  E3  E4
5.ส่งต่อกเพืระทรวงสาธารณสุ
่อรับการรักษา ข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ลาดับ โครงการและกิจกรรม
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
4.ดงบัง 35คน(2วัน) 1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท รวม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)

11.ดงแสนสุข187 คน
(4วัน)

12.ขามใหญ่ 100 คน
(2วัน)

13.หนองแต้ 186คน
(4วัน)

14.กระโสบ 128 คน
(3วัน)

15.ปทุม 103 คน(2วัน)

1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง

บ.x 15 3,600
บ.x 15 3,600
บ.x

960

บ.x

960

บ.x 2

480

บ.x 2

480

บ.x 4

960

บ.x 4

960

บ.x 3

720

บ.x 3

720

บ.x 2

480

แหล่งงบ

10.ด้ามพร้า 755คน
(15วัน)

ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ลาดับ โครงการและกิจกรรม
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท รวม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)

17.ปากน้า 200คน
(4วัน)

18.ผาแก้ว 145 คน
(3วัน)

19.ตาแย58คน (1วัน)

20.pcu50พรรษา
161คน(-3วัน)
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บ.x 4
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บ.x 3
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บ.x 1
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บ.x 3

720

บ.x 3

720

แหล่งงบ

16.ดงห่องแห่ 111 คน
(2วัน)

2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 120
วัน x 2 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ลาดับ โครงการและกิจกรรม
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
15.ปทุม 103 คน(2วัน) 1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท รวม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)

กองทุนตาบล
บารุง รพ.สต
บารุง สสอ
บารุง รพ
PP เบี้ย
pp

720
1,680
1,680
1,680
45,120 45,120

0
0
0

แหล่งงบ

21.ยางลุ่ม369คน
(7วัน)

3.ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 120 บ.
x3 วันx2ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120 บ.x 7
วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 120 บ.x 7
วัน x 2 ครั้ง
3.ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 120 บ.
x7 วันx2ครั้ง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
20.pcu50พรรษา
ลาดับ โครงการและกิจกรรม
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
161คน(-3วั
น)
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท รวม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)

PP
27,600

PP เบี้ย
45,120

เงินบารุง รพ

เงินบารุง สสอ เงินบารุง รพสต. กองทุนตาบล
385,700

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 3
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ผู้รับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ผิด แหล่งงบ
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
ชอบ
1 2 3 4

กองทุนตาบล
บารุง รพ.สต
บารุง สสอ
บารุง รพ
PP เบี้ย
pp

/

ค่าอาหารเสริมนมกล่องคน
ละ90กล่องๆละ10 บาท
จานวน 15 คน

13,500 13,500

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

13,500 13,500

0
0
0
0
0

13,500

กองทุนตาบล ปทุม
นางประสิทธิพร แก้ว
พรหม รพ.สต.ดง

1.24 โครงการนม 90วัน 90 กล่อง เพื่อส่งเสริมให้หญิงตัง้ ครรภ์ได้รับ กลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์
สาหรับหญิงตัง้ ครรภ์
สารอาหารที่มีประโยชน์ส่งผลให้เด็ก จานวน 15 คน
มีความสมบูรณ์ทั้งร่ายกายและจิตใจ

PP

PP เบี้ย

เงินบารุง รพ

เงินบารุง สสอ เงินบารุง รพสต. กองทุนตาบล
13,500

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
4. ยุทธศาสตร์ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1.อาหารว่างและเครื่องดืม่
6,000 13,200
จ่านวน 4 มื้อๆ ละ 25 บาท x
60 คน

6,000

2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อจ่านวน 7,200
2 มื้อๆ ละ 60 บาท x 60 คน

7,200

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

13,200 13,200

งบกองทุนต่าบลปะอาว

/ /

แหล่งงบ

1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้ -มารดาหรือ
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ผู้ปกครอง,ผูด้ แู ลเด็ก
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
รวมทั้งหมด
และสังคม 2.พัฒนาศักยภาพ 60 คน
ผู้ปกครองผู้ดแู ลเด็กใน
ครอบครัวให้มีความรู้ความ
เข้าใจวิธีการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก
3.เพื่อส่งเสริมและกระตุน้
พัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับวัย

บาท

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)

รพ.สต.ปะอาว

1.25 โครงการสร้างเสริมเพิ่ม IQ,EQ
เพื่อความฉลาดสมวัยในลูกรัก
กิจกรรมด่าเนินงาน ดังนี้
1.จัดการอบรมกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อมีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการส่งเสริมพัฒนาการของ
ลูกอย่างสมดุลรอบด้าน ใน
ครอบครัวได้
2.อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพร้อม
สาธิตแนวทางการตรวจและ
ติดตามพัฒนาการ 5 ช่วงวัย 3.
ให้ความรู้แก่มารดาหรือ
ผู้ปกครองในการติดตามประเมิน
พัฒนาการตามสมุดอนามัยแม่
และเด็ก(สมุดสีชมพู)
4 .ด่าเนินการจัดอบรม
กลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตร (
2ก 2ล )
“ กิน กอด เล่น เล่า ”

วัตถุประสงค์

เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100
ระยะเวลา
งบประมาณ
ด่าเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

ล่าดับ โครงการและกิจกรรมด่าเนินงาน

ตัวชี้วัด เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
4. ยุทธศาสตร์ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เด็กที่เกิดระหว่าง 17
พค.2556-16 พค.
2557 จ่านวน 1,125
คน

/ /

1.กิจกรรมอบรให้ความรู้
ผู้ปกครอง
28,125
1.1
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 1 มื้อx 25 บาท x
1,125 คน
22,500
1.2 ค่าเอกสาร 20 บาท x
1,125 คน
2.กิจกรรมนิเทศติดตามการ
ด่าเนินงาน
2.1ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 5 13,200
คน x 11 วัน
3.กิจกรรมจัดหาเวชภณฑ์
3.1ยาเสริมวิตามินเสริมธาตุ
เหล็ก 4,041 คน ราคา จ่านวน
25,000 ขวดๆ 40 บาท/ขวด

1.เด็ก จ่านวน 1,228
คน
2.เด็ก ป.1 จ่านวน
1,200 คน

/

22,500

13,200

1,000,000

1,063,825
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ค่าเบี้ยเลี้ยง จ่านวน 15 คน x 36,000
10 วัน x 240 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

28,125

1,000,000

1,063,825

36,000 36,000

36,000

งบpp
ผกาวรรณ
การแพทย์ฯสสอ.

1.27 โครงการประเมินระดับสติปัญญา 1.เพื่อคัดกรองระดับสติปัญญา
เด้กไทย
2.เพื่อน่าเด็กที่มีปัญหาด้าน
สติปัญญาเข้ารับการบ่าบัดจาก
ผู้เชี่ยวชาญ

1,063,825

งบ pp+op

เพื่อเสร้างเด็กไทย 4.0 มี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
พัฒนาการสมวัย มีความเฉลียว
ฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์

แหล่งงบ

1.26 โครงการลูกฉลาดสมองดี (IQ) EQ
เด่น ประจ่าปี 2563
กิจจกรรม
1.อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก
2.นิเทศติดตามการด่าเนินงาน

บาท

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)

นางพจนีย์ / สสอ.เมืองฯ

วัตถุประสงค์

เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100
ระยะเวลา
งบประมาณ
ด่าเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

ล่าดับ โครงการและกิจกรรมด่าเนินงาน

ตัวชี้วัด เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
4. ยุทธศาสตร์ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

กองทุนต่าบล
บ่ารุง รพ.สต
บ่ารุง สสอ
บ่ารุง รพ
PP เบี้ย
pp

บาท

0
0
0

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100
ระยะเวลา
งบประมาณ
ด่าเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

ล่าดับ โครงการและกิจกรรมด่าเนินงาน

ตัวชี้วัด เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100

1000000
40

25000

PP

PP เบี้ย

เงินบ่ารุง รพ

เงินบ่ารุง สสอ เงินบ่ารุง รพสต. กองทุนต่าบล

#######

36,000

13,200

/ / / / 1.จัดอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะอสร.
1.1ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
จานวน 1 มื้อx60คนx60บ.
1.2ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ จานวน 2 มื้อ x25
บx60คน

22,400

3,600

3,600

3,000

3,000

1.3ค่าวัสดุอบรม 60บ.x20 คน 1,200
1,800
1.4ค่าวิทยากร 1 คน x3 ชม.x600บ.
2.จัดประชุมกลุ่มเพื่อประเมิน
การดาเนินงานของ อสร.
2.1.ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ ประชุม จานวน 1
มื้อ x25บx60คนx3ครั้ง
3.จัดอบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ปัญหา นน.เกิน/ต่ากว่าเกณฑ์
3.1ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
จานวน 1 มื้อx50คนx60บ.

1,200
1,800

4,500

1,500

3,000

3,000

1,500

1,500

กองทุนฯทต.ปทุม

1. แกนนาอสร. ป.
4-ป.6 จานวน 60
คน
2.นักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงปัญหา นน.
เกิน/ต่ากว่าเกณฑ์
จานวน 50 คน

แหล่งงบ

1.เพื่อพัฒนาทักษะ อสร. ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ,ควบคุมโรค,ทันตะ
,คบส.
2.เพื่อแก้ปัญหานักเรียยนที่มีกลุ่ม
เสี่ยง นน.เกิน/ต่ากว่าเกณฑ์ใน
โรงเรียน

นางอมรรัตน์ คะตะวงศ์ รพ.สต.ปทุม

1.28 โครงการ วัยเรียน สดใส ใส่ใจ
สุขภาพ
กิจกรรม
1.จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
เครือข่ายแกนนา อสร.โดย
บูรณาการทุกงาน
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อ
แก้ปัญหาโภชนาการในเด็กวัย
เรียน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4

จานวน 50 คน

ต.ปทุม

2.จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อ
แก้ปัญหาโภชนาการในเด็กวัย
เรียน

นักเรียน รร.ในเขต
รพ. สต. ปากน้า
จานวน 3 แห่ง รวม
150 คน

/

3.3ค่าวัสดุอบรม 50บ.x20 คน 1,000

1,000

3.4ค่าวิทยากร 1 คน x3 ชม.
x600บ.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวันจานวน
150 คน x50 บาท x 1 มื้อ

1,800
22,400 22,400
7,500 18,000

1,800

7,500

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 150 คน x25 บาท
x2 มื้อ

7,500

7,500

3.ค่าวัสดุอบรม 150 คน x
20 บาท

3,000

3,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

18,000 18,000

กองทุนฯตาบลกุดลาด

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะในการดูแลด้านส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการป้องกัน ควบคุมและ
การเฝ้าระวังโรคไม่ตดิ ต่อและ
โรคติดต่อได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะในการดูแลสุขภาพฟันได้
อย่างถูกต้อง

2,500

แหล่งงบ

1.29 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสร.
ยสร. อย.น้อย -จัดอบรม
กลุ่มเป้าหมาย -ตรวจสุขภาพ
ช่องปาก

2,500

รพ.สต.ปากน้า

3.2ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ จานวน 2 มื้อ x25
บx50คน

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4

3.ทาฟลออไรด์
4.เคลือบหลุมร่องฟันเด็ก ป
1,ป6
5.อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน
6.สรุปข้อมูลการให้บริการและ
ให้บริการได้ในโรงเรียนส่ง
ต่อนร.ทีไม่สามารถ

1.ปะอาว 263คน(5
วัน)

21,000

21,000

งบ PP/เงินบารุง รพ.

2.ตรวจฟัน

21,000

กองทุนตาบลกระโสบ

1.ให้ทันตสุขศึกษานร.ทุกคน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / / สรุปรวมในส่วน รพ.สต.ทุก
แห่ง 127 วัน 2ครั้ง/ปี รวม
254 ครั'้ ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง นวก.ทันตฯ
และจพ.ทันตฯ 60,960
2.ค่าตอบแทน ผช.ทันตฯ
(127วัน*2ครั้ง) 60,960
3. พนักงานขับรถ(57วัน*2
ครั้ง)27,360

21,000

แหล่งงบ

1.เพื่อป้องกันและรักษาโรคใน
นักเรียน
ช่องปาก
ประถมศึกษา
2.เด็ก นร.ประถมศึกษาฟันดีไม่มี จานวน 60 แห่ง
ผุมากกว่าร้อยละ54

/ / / 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา
50 บาท x 420 คน x 1 มื้อ
2.ค่าอาหารพร้อมเครื่องดืม่
อัตรา 25 บาท x 420 คน x
2 มื้อ

สสอ.เมือง ทันตบุคลากรใน รพ.สต.แต่ละแห่ง

1.31 โครงการส่งเสริมป้องกัน
รักษาทางทันตสุขภาพ
นักเรียนประถมศึกษา
กิจกรรม

1. เพื่อให้กลุ่มเด็กวัยเรียน ได้รับ นักเรียนในเขตพื้นที่
การตรวจคัดกรองสุขภาพอย่าง รับผิดชอบ ป.1-ม.3
น้อยปีละ 1 ครั้ง
รวม 420 คน
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและการเตรียมตัวเพื่อรับ
การตรวจสุขภาพ
3. เพื่อให้นักเรียน มีความรู้
ทัศนคติ ที่ถูกต้อง ในด้านสุขภาพ

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กระโสบ

1.30 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
การตรวจสุขภาพกลุ่มเด็กวัย
เรียน ตาบลกระโสบอาเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจาปีงบประมาณ 2563

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4

42,000 42,000

1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
บ.x 5วัน x 2 ครั้ง
2,400
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 5 วัน x 2 ครั้ง
2,400

149,280

12,440

12,440

12,440

12,440

12,440

12,440

12,440

12,440

12,440

12,440

12,440

12,440

/ / / /

แหล่งงบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
1.ให้ทันตสุขศึกษานร.ทุกคน
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
2.ตรวจฟัน
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
3.ทาฟลออไรด์
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ 4.เคลือบหลุมร่องฟันเด็ก ป
วัตถุประสงค์
รวม
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1,ป6 ดาเนินงาน
(บาท)
1 2 3 4
5.อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน
2.ปากน้า 252คน
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
(5วัน)
6.สรุปข้อมูลการให้บริการและ
บ.x 5วัน x 2 ครั้ง
2,400
ให้บริการได้ในโรงเรียนส่ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
ต่อนร.ทีไม่สามารถ
บ.x 5 วัน x 2 ครั้ง
2,400
3.ด้ามพร้า 777 คน
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
(15วัน)
บ.x 15วัน x 2 ครั้ง
7,200
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 15 วัน x 2 ครั้ง
7,200
4.หัวดูน 703คน
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
(14วัน)
บ.x 14วัน x 2 ครั้ง
6,720
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 14 วัน x 2 ครั้ง
6,720
5.กระโสบ 379คน
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
(8วัน)
บ.x 7วัน x 2 ครั้ง
3,840
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 7 วัน x 2 ครั้ง
3,840
6.หนองแก 323คน
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
(7วัน)
บ.x 7วัน x 2 ครั้ง
3,360
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 7 วัน x 2 ครั้ง
3,360
7.หนองแต้ 250(5
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
วัน)
บ.x 5วัน x 2 ครั้ง
2,400

บ PP/เงินบารุง รพ.

1.เพื่อป้องกันและรักษาโรคใน
ช่องปาก
2.เด็ก นร.ประถมศึกษาฟันดีไม่มี
ผุมากกว่าร้อยละ54

สอ.เมือง ทันตบุคลากรใน รพ.สต.แต่ละแห่ง ผู้รับผิดชอบ

1.31 โครงการส่งเสริมป้องกัน
รักษาทางทันตสุขภาพ
นักเรียนประถมศึกษา
กิจกรรม

แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
7.หนองแต้
250(5
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4
วัน)
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 5 วัน x 2 ครั้ง
2,400
8.หนองบ่อ 308 คน
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
(-6 วัน)
บ.x 6วันx 2 ครั้ง
2,880
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 6วัน x 2 ครั้ง
2,880
9.ปทุม 221คน(5
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
วัน)
บ.x 5วัน x 2 ครั้ง
2,400
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 5 วัน x 2 ครั้ง
2,400
10.หัวเรือ 357 คน
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
(7 วัน)
บ.x 7วัน x 2 ครั้ง
3,360
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 7 วัน x 2 ครั้ง
3,360
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร. 240 บ.x
7 วัน x 2 ครั้ง
3,360
11.ทัพไทย(3 วัน)
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
บ.x 3วัน x 2 ครั้ง
1,440
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 3 วัน x 2 ครั้ง
1,440
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร. 240 บ.x
3 วัน x 2 ครั้ง
1,440

13.ดงแสนสุข163
วัน(3วัน)

14.หนองไหล242
คน(5วัน)

15.ดงบัง154คน(3
วัน)

1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
บ.x 4วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 4 วัน x 2 ครั้ง
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร. 240 บ.x
4 วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
บ.x 3วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 3วัน x 2 ครั้ง
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร. 240 บ.x
3วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
บ.x 5วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 5วัน x 2 ครั้ง
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร. 240 บ.x
5 วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
บ.x 3วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 3วัน x 2 ครั้ง

1,920
1,920
1,920
1,440
1,440
1,440
2,400
2,400
2,400
1,440
1,440

แหล่งงบ

12.หนองขอน(4วัน)

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4

17.ขามใหญ่155คน
(3 วัน)

18.ผาแก้ว202คน
(4วัน)

19.PCU50พรรษา
ฯ197คน(4วัน)

1,440
480
480
480
1,440
1,440
1,440

1,920
1,920
1,920
1,920

แหล่งงบ

16.ตาแย40 คน
(1วัน)

3.ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร. 240 บ.x
3วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
บ.x 1วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 1วัน x 2 ครั้ง
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร. 240 บ.x
1วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
บ.x 3วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 3วัน x 2 ครั้ง
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร. 240 บ.x
3วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
บ.x 4วัน x 2 ครั้ง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 4 วัน x 2 ครั้ง
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร. 240 บ.x
4 วัน x 2 ครั้ง
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
บ.x 4วัน x 2 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
ระยะเวลา
15.ดงบัง154คน(3
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
วักลุ
น)่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4

0
0
0
0

แหล่งงบ

กองทุนตาบล
บารุง รพ.สต
บารุง สสอ
บารุง รพ
PP เบี้ย
pp

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
19.PCU50พรรษา
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4
ฯ197คน(4วัน)
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 4 วัน x 2 ครั้ง
1,920
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร. 240 บ.x
4 วัน x 2 ครั้ง
1,920
20.ยางลุ่ม 1005
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง จพ.ทันตฯ 240
คน(20วัน)
บ.x 20วัน x 2 ครั้ง
9,600
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผช.ทันตฯ 240
บ.x 20วัน x 2 ครั้ง
9,600
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร. 240 บ.x
20 วัน x 2 ครั้ง
9,600
149,280 149,280
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

PP

PP เบี้ย
149,280

เงินบารุง รพ

เงินบารุง สสอ เงินบารุง รพสต. กองทุนตาบล
82,400

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 25
บาท x 120 คน x 2 มื้อ
3.ค่าวัสดุ จานวน 120 คน x
20 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / / 1.จัดอบรมเพื่อฟื้นฟูและ
พัฒนาทักษะCG ,นักบริบาล
1.1ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
จานวน 1 มื้อx60คนx60บ.
1.2ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ จานวน 2 มื้อ x25
บx60คน

7,200 15,600

7,200

6,000

6,000

2,400

2,400

15,600 15,600

27,700

4,200

4,200

3,500

3,500

1,400

3,600

รพ.สต.ปทุม

1.3ค่าวัสดุอบรม 60บ.x20 คน 1,400
1.4ค่าวิทยากร 2 คนX3 ชม.
3,600
ชั่วโมงละ 600 บาทX2 คน

กองทุนฯทต.ปทุม

1.CG ,นักบริบาล
และแกนนา อสม.
จานวน 60 คน 2.
นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จานวน 60
คน

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
บาท x 120 คน x 1 มื้อ

แหล่งงบ

1.เพื่อประเมินคัดกรองภาวะ
สุขภาพผุ้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ
2.เพื่อผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ "ไม่ล้ม ไม่ลืม กินข้าว
อร่อย"
3.เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย
สาหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสม สร้าง
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

/

นางสาวจุฑาทิพย์ ตัณฑะสุวรรณะ

1.33 โครงการสูงวัยสุขภาพดี ชีวีมีสุข
กิจกรรม
1.จัดอบรมฟื้นฟูเพื่อพัฒนา
ทักษะ CG นักบริบาลและ
เครือข่ายแกนนา อสม. เพื่อ
พัฒนาทักษะคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
2.จัดอบรม/กิจกรรม "ไม่ล้ม ไม่
ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย"
และ 3อ.2ส. ในโรงเรียนผู้สูงอา

กลุ่มแกนนาสุขภาพ
120คน

กองทุนตาบล ปทุม
นางไขนภา มิ่งชัย รพ.สต.ดง
ห่องแห่

1.32 โครงการพัฒนาทักษะเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย มี
การดูแลกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง
ความรู้ทักษะในการดูแลตนเอง
ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย
และผูม้ ีภาวะพึ่งพิง
ประคับประคอง

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 7
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ โครงการและกิจกรรมดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
รวม
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4

2,500

2,500

2,500

PPA 2562 / เงินบารุง รพ.

2,500

แหล่งงบ

1.อปท. 13 ตาบล
ผอ.รพ.สต.และCM
จากรพ.สต.ทุกแห่ง
รวม 100 คน
2.ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ รพ.สต.ทุกแห่ง
(ผู้สูงอายุ 17,800
คน)
3.CG ที่ผ่านการ
อบรม ปี 2559 –
2561 140 คน
4.อปท. 13 ตาบล
คณะอนุฯLTC CM
และ CG รพ.สต. 21
แห่ง

2,500

กองทุนฯทต.ปทุม

เพื่อพัฒนาระบบและขับเคลื่อน
การดูลระยะยาวด้านสาธารณสุข
(LTC) ให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

15,000

นพ.สุทธินันท์/คุณนิตยา/คุณพจนีย์

1.34 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน
ระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (LTC)
(ประกาศสปสช. ปี 2563
ครอบคลุม“ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง”
ทุกสิทธิ์ทุกกลุ่มอายุ)
กิจกรรมที่ 1: ประชุมชี้แจง
แนวทาง
การดาเนินงานLTC ปี 2563
กิจกรรมที่ 2: คัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
10เรื่องรวม Geriatric
syndromes
และแบ่งกลุ่มบุคคลที่มีภาวะ
พึ่งพิง
4 ระดับ รวมบุคคลอื่นทุกวัย
ทุกสิทธิ์
กิจกรรมที่ 3: การอบรมฟื้นฟู

2.ประชุมจัดกิจกรรม"ไม่ล้ม
ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าว
อร่อย"และ 3อ.2ส. ใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ
2.2ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ จานวน 1 มื้อ x25
บx50คนx12 ครั้ง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / กิจกรรมที่ 1: ประชุมชี้แจง
แนวทางการดาเนินงาน LTC

ดชอบ ม
นางสาวจุฑาทิพย์ ตัณฑะสุวรรณะผู้รับผิรพ.สต.ปทุ

1.33 โครงการสูงวัยสุขภาพดี ชีวีมีสุข 1.เพื่อประเมินคัดกรองภาวะ
1.CG ,นักบริบาล
/ / / /
27,700
กิ
จ
กรรม
สุ
ข
ภาพผุ
ส
้
ง
ู
อายุ
ใ
นพื
้
น
ที
่
ร
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
และแกนน
า
อสม.
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
1.จั
ด
อบรมฟื
้
น
ฟู
เ
พื
่
อ
พั
ฒ
นา
2.เพื
่
อ
ผู
ส
้
ง
ู
อายุ
ไ
ด้
ร
บ
ั
การส่
ง
เสริ
ม
จ
านวน
60
คน
2.
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ทักษะ ฒCGนาและสร้
นักบริบาาลและ
สุขภาพ "ไม่กกลุ
ล้ม่มไม่
นักเรียนโรงเรียน
3. โครงการพั
งเสริมศักยภาพคนไทยทุ
วัยลืม กินข้าว
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
เครื
อ
ข่
า
ยแกนน
า
อสม.
เพื
่
อ
อร่
อ
ย"
ผู
ส
้
ง
ู
อายุ
จ
านวน
60
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 7
พัฒนาทักษะคัดกรองสุขภาพ 3.เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย คน
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
ระยะเวลา
ผู้สูงอายุ
สาหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสม สร้าง
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
2.จัดอบรม/กิจกรรม "ไม่ล้ม ไม่ สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ม ไม่ซึมเศร้า กิจนกรรมด
ข้าวอร่าเนิ
อย"นงาน
ลาดับ ลืโครงการและกิ
วัตถุประสงค์
รวม
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
และ 3อ.2ส. ในโรงเรียนผู้สูงอา
(บาท)
1 2 3 4

2,500

27,700 27,700

35,050

1.1 ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 50บาทx 100คน

5,000

5,000

1.2 ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
บาทx 100คน
1.3 ค่าวิยากรหลัก 600 บาท
x 4 ชม.
1.4 ค่าวิยากรกลุ่ม 600 บาท
x 2 ชม.x 6 คน (3 กลุ่ม)
1.5 ค่ารางวัลนวัตกรรม/การ
ดาเนินงานLTC จานวน 3 แห่ง

6,000

6,000

2,400

2,400

7,200

7,200

9,000

9,000

14,000

แหล่งงบ

14,000 72,850
3.1 ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 50บาทx 70คนx 2
วัน x 2รุ่น

2562 / เงินบารุง รพ.

กิจกรรมที่ 3: การอบรมฟื้นฟู
นักบริบาลดูแลผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบ

100,800

ทธินันท์/คุณนิตยา/คุณพจนีย์

ระบบการดูแลระยะยาวด้าน
การดูลระยะยาวด้านสาธารณสุข ผอ.รพ.สต.และCM
สาธารณสุข (LTC)
(LTC) ให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม จากรพ.สต.ทุกแห่ง
(ประกาศสปสช. ปี 2563
เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
รวม 100 คน
ครอบคลุม“ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
2.ผู้สูงอายุในเขต
พึ่งพิงและบุ
คคลที่มีภาวะพึ่งขพิง” EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ
พื้นป้ทีอ่ รพ.สต.ทุ
แห่ง้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
งกันโรค กและคุ
ทุ
ก
สิ
ท
ธิ
์
ท
ุ
ก
กลุ
ม
่
อายุ
)
(ผู
ส
้
ง
ู
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2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
กิจกรรมที
่ 1: ประชุามงเสริ
ชี้แจง
คน)
3. โครงการพั
ฒนาและสร้
มศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
แนวทาง
3.CG
ที
่
ผ
า
่
นการ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 7
การดาเนินงานLTC ปี 2563
อบรม
– ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
ตัวชี้วัดปี ร้2559
อยละของผู
ระยะเวลา
กิจกรรมที่ 2: คัดกรองสุขภาพ
2561 140 คน
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ด
าเนินการ
ผู้สูงอายุ
4.อปท. 13 ตาบล
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ 10เรื
โครงการและกิ
่องรวม Geriatric
จกรรมดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
คณะอนุฯLTC CM
รวม
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
syndromes
และ CG รพ.สต. 21 1 2 3 4
(บาท)
และแบ่งกลุ่มบุคคลที่มีภาวะ
แห่ง
450
1.6 ค่าป้ายไวนิล
450
พึ่งพิง
4 ระดับ รวมบุคคลอื่นทุกวัย
5,000
1.7 ค่าเอกสารประกอบการ 5,000
ทุกสิทธิ์
ประชุม 50บาทx 100ชุด
กิจกรรมที่ 3: การอบรมฟื้นฟู
นักบริบาลดูแลผู้สูงอายุ : Care
Giver
136,400
กิจกรรมที่ 2: คัดกรอง
กิจกรรมที่ 4: นิเทศติดตามเยี่ยม
สุขภาพผู้สูงอายุ
เสริมพลังโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
Care Conferance ร่วมกับ
35,600
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงออกคัดกรอง 100,800
คณะอนุ
ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 240
กรรมการ LTC อาเภอเมืองอุบลฯ
บาท x 35 คน x 12 วัน
ประเมินความก้าวหน้าการจัดทา
แผนการดูแลรายกรณี (Care
2.2 เอกสารแบบประเมินคัด 35,600
plan)
กรอง 17,800 x 2 บาท

16,800

16,800

3.3 ค่าวิยากรหลัก 600 บาท
x 5 ชม.x 2วัน x 2รุ่น

12,000

12,000

3.4 ค่าวิยากรกลุ่ม 400 บาท 12,800
x 2 ชม.x 4 คน x2วัน x 2รุ่น
3.5 ค่าป้ายไวนิล
450
3.6 ค่าเอกสารคู่มือการอบรม 16,800
120บาท x 140ชุด

12,800

450
16,800

39,000

กิจกรรมที่ 4: นิเทศติดตาม
เยี่ยม
เสริ
ง
4.1มค่พลั
าอาหารว่
างและ

39,000

46,800

เครื่องดืม่ 50บาทx อปท. 13
แห่งค่าxอาหารไม่
30 คนx ค2รบมื
ครั้ง้อ 60
4.2

46,800

18,250

บาทx อปท. 13 แห่ง xแห่ง
ละ
คนx 2 ครั้ง
4.3 30
ค่าเอกสารประกอบการ

18,250

450

ประชุม 5บาท x 5ชุด x
ข้4.4
อมูค่ลาCare
Planล 730 ราย
ป้ายไวนิ

450

450

104,500

แหล่งงบ

3.2 ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
บาทx 70คนx 2วัน x 2รุ่น

ผู้รับผิดชอบ

คณะอนุ
กรรมการ LTC อาเภอเมืองอุบลฯ
ประเมินความก้าวหน้าการจัดทา
แผนการดูแลรายกรณี (Care
plan)
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 7
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
72,850
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ โครงการและกิจกรรมดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
รวม
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4

7,500

2. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน
x 50 บาท x 3 วัน
3.ค่าวัสดุในการอบรม 50
คน x 20 บาท
4.ค่าวิทยากรกลุ่ม 600 บาท
x 5 ชั่วโมง x 3 วัน
5.ค่าวิทยากรหลัก 600 บาท
x 2 ชม.x 1 คน x 3 วัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

กองทุนตาบล
บารุง รพ.สต
บารุง สสอ
บารุง รพ

4,500

7,500
1,000

1,000
9,000

9,000
3,600

3,600
25,600 25,600

0
0

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/

แหล่งงบ

จานวน 50 คน

พญ.คคนัมพร วะรงค์,ฉวีวรรณ,นิตยา

1.35 โครงการพัฒนาศักยภาพสมอง เพื่อพัฒนาศักยภาพสมองใน
ในผู้สูงอายุที่มีความจาบกพร่อง ผู้สงู อายุที่มีความจาบกพร่องใน
ระยะเริ่มแรกโดยการใช้
ระยะเริ่มแรก
โปรแกรม TEAM-VE

348,800 348,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
4,500 25,600
50 คน x 15 บาท x 2 มื้อ x
3 วัน

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 7
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ โครงการและกิจกรรมดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
รวม
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4

0

แหล่งงบ

PP เบี้ย
pp

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 7
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ โครงการและกิจกรรมดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
รวม
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4

PP
348,800

PP เบี้ย

เงินบารุง รพ เงินบารุง สสอ เงินบารุง รพสต. กองทุนตาบล
25,600
43,300

จนท. รพ. 3 คน
รวม 26 คน

1,250

1,250

2,500

1,250

1,250

500

500

1. ค่าอาหารกลางวัน 50บาท
X26 คน X 2วัน

2,600

1,300

1,300

2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ 50 บ.X 26 คน X2
วัน

2,600

1,300

1,300

กิจกรรมที่ 1
1. ค่าอาหารกลางวัน 50
บ.X25 คน X 2วัน
2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ 50 บ.X25 คน X2
วัน
3. ค่าเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ 25 คนๆละ 20 บาท

11,220

2,500

กิจกรรมที่2

3. ค่าเอกสารและวัสดุ
520
อุปกรณ์ 26 คนๆละ 20 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 11,220 11,220

520

งบ pp

3.เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ดาเนินงานพัฒนาการเด็ก
4.เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
รวม 25 คน
ในพื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาล
จนท.รพ.สต.แห่งละ 1
๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ
คน 21 คน
5.เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
6.เพื่อแก้ไขปัญหาการ
จนท. สสอ. 2 คน
ดาเนินงานอนามัยแม่และเด็ก

/ /

แหล่งงบ

1. ชี้แจงการดาเนินงาน
พัฒนาการเด็ก
2. ติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ 2 ประชุม
คณะกรรมการMCH Board ระดับ
อาเภอ / คปสอ. (2 ครั้ง/ปี)
1. ชี้แจงการดาเนินงานอนามัย
แม่และเด็ก
2. ติดตามและประเมินผล
3. ติดตามและประเมิณผล

1.เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการ จนท.รพ.สต.แห่งละ 1
ดาเนินงานพัฒนาการเด็กใน
คน 21 คน
พื้นที่เครือข่าย โรงพยาบาล ๕o จนท. รพ. 2 คน
พรรษา มหาวชิราลงกรณ
จนท. สสอ. 2 คน
2.เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน

มนิดา/พจนีย์

1.36 โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและ
เด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่1 ประชุมคณะกรรมการ
CPMBoard ระดับอาเภอ / คป
สอ. (2 ครั้ง/ปี)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 1
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ลาดับ โครงการและกิจกรรมดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
เป้าหมาย
ดาเนินการ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
(บาท)
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

13,440

5,600 13,440
5,600
2240
13,440 13,440

1. ค่าอาหารกลางวัน 50 บ.X
62คน X 1วัน

3,100 11,000

3,100

2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ 50 บ.X 62คน X1
วัน
3. ค่าเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ 62คนๆละ 20 บาท
X1วัน
4. ค่าตอบแทนวิทยากร 6
ชม.ๆละ 600 บาท X1 วัน

3,100

3,100

1200

1,200

รวมงบประมาณทั้งหมด

งบ pp

/

1. ค่าอาหารกลางวัน 50 บ.
X112คน X 1วัน
2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ 50 บ.X 112 คน
X1
3. ค่วัานเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ 112 คนๆละ 20
บาทรวมงบประมาณทั
X1วัน
้งหมด

งบ pp

ครูอนามัยหรือตัวแทน
รร. ละ 1คน รวม 62
คน

/

แหล่งงบ

ครูผู้สอนชั้นอนุบาล
แห่งละ 2 คนจานวน
56 โรงเรียน
รวม 112 คน

มนิดา/พจนีย์

1.38 โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

1.เพื่อให้ครูผู้สอนเด็กระดับ
อนุบาลได้รับความรู้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การส่ง
เสิม IQ EQ เด็ก
2.เด็กในระดับชั้น
อนุบาลได้รับการส่งเสริมพนา
การ IQ EQ เพื่อเตรียมพร้อมใน
การประเมิน IQ ใน
ระดั
ษา ฒนา
1. เพืบ่อประถมศึ
ส่งเสริมกการพั
กระบวนการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับทอง รักษา
มาตรฐานแบบยั่งยืน โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดคุณภาพ
2. เพื่อกระตุน้ การพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร

มนิดา/พจนีย์

1.37 โครงการอบรมเชิงปฏัตกิ ารการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก IQ EQ

ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 1
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ลาดับ โครงการและกิจกรรมดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
เป้าหมาย
ดาเนินการ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

3,600

11,000 11,000

3,600

3,750 8,000

3,750

2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ 50 บ.X 25คน X3
วัน
3. ค่าเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ 25คนๆละ 20 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด
1. ค่าอาหารกลางวัน 50 บ.X
90คน X 2วัน

3,750

3,750

500

500

2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ 50 บ.X 90คน X2
วัน
3. ค่าเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ 90คนๆละ 20 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด

8,000 8,000
9,000 19,800

9,000

9,000

9,000

1800

1,800

19,800 19,800

งบ pp

/

1. ค่าอาหารกลางวัน 50 บ.X
25คน X 3วัน

งบ pp

1. คณะกรรมการ
ดาเนินงานคลิกนิ
กเพื่อนใจวัยรุ่นและ
อาเภออนามัยเจริญ
พันธุ์
รวม 90 คน (รพ.
สต. อบต. ครู)

/

แหล่งงบ

1.40 โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงาน 1.เพื่อสร้างเครือข่ายในโรงเรียน
อนามัยวัยเจริญพันธุ์อาเภอเมือง ,หมู่บ้าน,ชุมชน
อุบลราชธานี
2.เพื่อให้มีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาวัยรุ่นตัง้ ครรภ์ก่อนวัย /
ตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม ลดลง

1.ผู้รับผิดชอบงานแม่
และเด็กใน รพ.สต. 21
คน 3.ผู้รับผิดชอบ
งานจากสสอ.และรพ.
4 คน รวม 25 คน

มนิดา/พจนีย์

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบงานงานอนามัยแม่
และเด็กในพื้นที่เครือข่าย
โรงพยาบาล๕oพรรษามหา
วชิราลงกรณ
๒.เพื่อให้ผู้รับบริการด้าน
อนามัยแม่และเด็ก ได้รับ
บริการที่ถูกต้องได้มาตรฐาน

มนิดา/พจนีย์

1.39 โครงการฝึกทักษะการฝากครรภ์
และการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์

ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 1
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ลาดับ โครงการและกิจกรรมดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
เป้าหมาย
ดาเนินการ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

0
0

แหล่งงบ

กองทุนตาบล
บารุง รพ.สต
บารุง สสอ
บารุง รพ
PP เบี้ย
pp

ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 1
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ลาดับ โครงการและกิจกรรมดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
เป้าหมาย
ดาเนินการ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 (ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

PP

PP เบี้ย

เงินบารุง รพ

เงินบารุง สสอ เงินบารุง รพสต. กองทุนตาบล

52,240

ต่อ

ประชาชน กลุ่มเสี่ยง
อ้วนลงพุง รอบเอว
เกิน/BMI เกินหมู่บ้าน
ละ 15 คน จานวน 8
หมู่บ้าน รวม จานวน
120 คน

/

3.ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน
1 คน x 6 ชม.x 300 บาท

4,500 11,500

4,500

4,500

4,500

1,800

1,800

700

700

กองทุนตาบลหนองบ่อ

1.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาสุขภาพจากโรคภัยเงียบ
2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้ใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเน้น 3 อ. 2
ส. 3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
และเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมอง

/

1.ค่าอาหารกลางวัน 90 คน
x1 มื้อ x 50 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
90 คน x2 มื้อ x 25 บาท
3.ค่าเอกสารการอบรม 90 คน
x 20 บาท
4.ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60 บาท
x 130 คน x 1 มื้อ
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 25
บาท x 130 คน x 2 มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวัน จานวน
120 คน x 50 บาท x 1 มื้อ
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 120 คน x25 บาทx2 มื้อ

แหล่งงบ

2.3 โครงการปรับเปลี่ยน
เป้าหมาย สลายอ้วน
-จัดอบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมาย
-ติดตามประเมินผลทุก
6 เดือน

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมี
กลุ่มประชากร60ปีขึ้น
สุขอนามัยในช่องปากที่ดแี ละคัดกรอง ไป จานวน 130 คน
สุขภาพในช่องปากผู้สูงอายุ

/

11,500 11,500

7,800 14,300

7,800

6,500

6,500

14,300 14,300

6,000 16,200

6,000

6,000

6,000

1,800

1,800

กองทุนตาบล ปทุม
กองทุนฯตาบลกุดลาด
นางสาววันวิสาข์ มาก
รพ.สต.ปากน้า
รพ.สต.
มูล

2.2 โครงการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
ในช่องปากในผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ผู้สูงอายุ 9 หมู่ หมู่ละ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแล 20คน จานวน 180
สุขภาพอนามัยช่องปาก ของตนเอง คน

รพ.สต.หนองบ่อ (นัทษมน)

2.1 โครงการผู้สูงอายุฟันดี
สุขภาพดี ชีวีมีสุข

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

7,500

12,500

5,000

7,500

12,500

7,500

12,500

10,000

3,500

3,500

3,500

3,500

85,000 85,000

1,320 22,420

1,320

1,100

1,100

20,000

20,000

22,420 22,420
42,000 42,000

42,000 42,000

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

งบกองทุนฯตาบลกุดลาด

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มา
รับบริการในคลีนิค
เดือนละ 2 ครั้งๆละ
70 คน

10,000

น.ส.ไพจิตต์ ประสมพันธ์

2.6 โครงการให้ความรู้แบบ 1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีมีพฤติกรรม
บูรณาการแก่ผู้ป่วยเรื้อรัง การปฏิบัตติ วั ที่ถูกต้อง
ในคลีนิค
2. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง
3. เพื่อส่งเสริมและสนับให้ผู้ป่วย
เรื้อรังมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง

บุคลากร จานวน 11
คน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60 บาท
x 2 มื้อ x 11 คน
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 25
บาท x 4 มื้อ x 11 คน
3.เครื่องออกกาลังกาย จานวน 1
เครื่อง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / / ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
(บาท/คน/มื้อ) 25 x 70 x 24

กองทุน สปสช.อบต.ขี้เหล็ก เงินบารุง รพสต.ดงห่องแห่

เพื่อลดเสี่ยง ลดโรคในบุคลากร

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มา
รับบริการตามแพทย์
นัดทุกวันจันทร์
ผู้ป่วยทั้งหมด 842 คน

2,400

4.ค่าวัสดุอบรม 120 คน x 20
2,400
บาท
16,200 16,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ25 บาท x 85,000 85,000
100 คน x 34 ครั้ง

นางบรรเทิง พลสวัสดิ์

2.5 โครงการส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของบุคลากร

1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับความรู้
ในการปฏิบัตติ วั ได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้ผู้ป่วยได้แลกเปลี่ยนความรู้
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วย
ที่มีค่าน้าตาลในเลือดลดลง

กองทุนฯตาบลกุดลาด
แหล่งงบ

2.4 โครงการอบรมผู้ป่วย
เรื้อรังในวันคลินิกโรค
เรื้อรัง ปี 2563

นางสุมาลี สุดสุข

ต่อ

รพ.สต.ปากน้า ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3.2.3โครงการที
่ 2 โครงการพั
='E1/ ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
16,200
โครงการปรั
บเปลี่ยนฒนาความรอบรู
1.เพื่อให้ก้ดลุา้ ่มนสุ
เสีข่ยภาพของประชากร
งมีส่วนร่วมในการ ประชาชน กลุ่มเสี่ยง
4. ยุทธศาสตร์
ส
านั
ก
งานสาธารณสุ
ข
จั
ง
หวั
ด
อุ
บ
ลราชธานี
เป้
า
ประสงค์
ที
่
2
เป้าหมาย สลายอ้วน
จัดการปัญหาสุขภาพจากโรคภัยเงียบ อ้วนลงพุง รอบเอว
้วัด อัเกิ
ตราความรอบรู
นสุขภาพของประชาชนไทย
-จัดอบรมให้ความรู้
2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้ใน เกิตันวชี/BMI
นหมู่บ้าน ้ดา้ ระยะเวลา
ลาดับ กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเน้น 3 อ. 2 ละ 15 คน จานวน 8 ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กรรมก ส. 3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ หมูกลุ่บ่ม้านเป้รวม
าหมาย
และ
-ติโครงการและกิ
ดตามประเมินจผลทุ
จานวน
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
6 เดือนดาเนินงาน
และเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมอง
120 คน
1 2 3 4

/

7,500 15,000

7,500

2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 50 บาท
x 150 คน x 1 มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
25 บาท x 100 คน x 2 มื้อ

7,500

7,500

2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 50 บาท
x 100 คน x 1 มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
25 บาท x 150 คน x 2 มื้อ
2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 50 บาท
x 150 คน x 1 มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 80 คน
x50บาทx 1มื้อ
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 80
คนx25บาทx2มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบกองทุนฯตาบลกุดลาด

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพเด็ก แกนนานักเรียน
วัยเรียน
จานวน 80 คน

/

1ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
25 บาท x 150 คน x 2 มื้อ

แหล่งงบ

2.10 โครงการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
ในโรงเรียน (อสร.)/
เยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร.) ด้วย
คุณธรรม "รักเหนือรัก"

ประชาชนทุกกลุ่มวัย
จานวน 150 คน

/

15,000 15,000

5,000 10,000

5,000

5,000

5,000

10,000 10,000

7,500 15,000

7,500

7,500

7,500

15,000 15,000

4,000 8,000

4,000

4,000

4,000

8,000 8,000

งบกองทุนฯตาบลกุดลาด งบกองทุนฯตาบลกุดลาด กองทุนตาบลหัวเรือ
นางเพชรรัตน์ เสือสา /
รพ.สต.หัวเรือ

2.9 โครงการ ชาวผาแก้ว
เข้มแข็งร่วมแรงออก
กาลังกาย

1.สตรี30-60ปี
จานวน 67 คน (
ม.5 จานวน 12 คน
ม.6,ม7,ม8,ม11และ
13หมู่ละ11คน )
2. อสม.ในเขต
รพ.สต.ผาแก้วจานวน
แกนนาจิตอาสาและ
อสม. จานวน 100 คน

น.ส.ไพจิตต์ ประสมพันธ์ รพ.สต ผาแก้ว

2.8 โครงการผู้ป่วยเรื้อรัง
สุขภาพดีดว้ ยSKT

1. เพื่อลดอัตราการเกิดมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรี30-60ปี
2. เพื่อสนับสนุนให้แกนนาและ
สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและมีทักษะในการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและ
สามารถนาไปเผยแพร่ในชุมชนได้
1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และ
ทักษะในการใช้สมาธิบาบัดแบบSKT
2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามรถ
ดูแลสุขภาพตนเองด้วยการใช้สมาธิ
บาบัดแบบSKTช่วยลดภาวะความดัน
โลหิตสูง
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ร่วมกิจกรรมออกกาลังกาย
2.
เพื่อลดภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรค
ต่าง ๆ
3. เพื่อให้ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

น.ส.ไพจิตต์ ประสมพันธ์

2.7 โครงการ ชาวผาแก้ว
เข้มแข็งร่วมแรงต้นภัย
มะเร็งปากมดลูก

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

/ / 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 100 คน
x 50 บาท x 1 มื้อ
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 100
คนx25บาทx2มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 80 คน x
50 บาท x 1 มื้อ

เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนปฏิบัตติ น
แกนนาเยาวชน To
เป็นแบบอย่างที่ดี ถือศีล 5 และมี
Be Number One
ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์และยา จานวน 80 คน
เสพติด

2.13 โครงการสร้างผู้ปฏิบัตติ น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัตติ นถือศีล 5
ถือศีล 5 มีชีวิต 100 ปี เป็นจิตอาสาพระโพธิสัตว์
ชีวีมีความสุข

แกนนาผู้ปฏิบัตติ นถือ
ศีล 5 จานวน 50 คน

/

5,000 10,000

5,000

5,000

5,000

10,000 10,000

4,000 8,000

4,000

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 80
คนx25บาทx2มื้อ

4,000

4,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 50 คน x
50 บาท x 3 มื้อ

8,000 8,000
7,500 26,800

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 50
คน x 25 บาท x 6 มื้อ

7,500

7,500

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x
6 ชม .x 3 วัน x 600 บาท

10,800

10,800

4. ค่าเอกสาร 20 บาท x 50 คน 1,000

1,000

7,500

แหล่งงบ

2.12 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพชมรม To Be
Number One ด้วย
คุณธรรม "รักเหนือรัก"
ในระดับศีล 5 ป้องกัน
โรคเอดส์และยาเสพติด

แกนนาสตรี
กลุ่มเป้าหมาย ที่มีอายุ
30-60 ปีจานวน 100
คน

กองทุนตาบลหัวเรือ
กองทุนตาบลหัวเรือ
กองทุนตาบลหัวเรือ
นางสมสอาด ฝักแต้ / รพ. นางเทพา รักษาศรี / รพ.สต.หัว
นางสมสอาด ฝักแต้ / รพ.สต.หัวเรือ
สต.หัวเรือ
เรือ

2.11 โครงการรณรงค์ตรวจคัด สตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับความรู้และ
กรองโรคมะเร็งปาก
ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมและ
มดลูกและมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
ปีงบประมาณ 2563

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

1.เพื่อให้ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เพิ่มส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่น
3. เพื่อให้ประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพ
2.17 โครงการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน
ประชาชนและให้ความรู้ และค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย ให้
การดูแลสุขภาพด้วย
ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
ตนเอง ปี 2563

ประชาชนอายุ 15 ปี
ขึ้นไป จานวน 4,503
คน

/

1. ตรวจสุขภาพ
/
ประชาชน อายุ 35 ปี
ขึ้นไปจานวน 1,000
คน
2. ตรวจสุขภาพกลุ่ม
เสี่ยง
กลุ่มประชากร15ปีขึ้น /
ไป จานวน 110 คน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
630 คน x1 มื้อ x 25 บาท
2. ค่าสื่อสุขศึกษา
3.ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
อาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน
1,000 คน x 1 มื้อ x 25 บาท

13,200 13,200
15,750 22,450

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60 บาท
x 110 คน x 1 มื้อ
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 25
บาท x 110 คน x 2 มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

25,000 25,000

6,000
700

-

-

-

-

-

-

7,200

6,000

15,750

6,000

700

22,450 22,450
25,000

25,000

6,600 12,100

6,600

5,500

5,500

12,100 12,100

-

แหล่งงบ

2.16 โครงการตรวจคัดกรอง
สุขภาพเชิงรุกในชุมชน

กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงจาก
การตรวจสุขภาพ ปี
2562จานวน 120 คน

กองทุนตาบลหัวเรือ

2.15 โครงการตรวจสุขภาพ
ประชาชน อายุ 15 ปี
ขึ้นไป ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์

1. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงได้รับความรู้
และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา
สุขภาพของตนเองในชุมชน
2. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงความรู้ และมี
1.เพื่อให้ประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป
ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80

กองทุนตาบลหนองขอน กองทุนตาบลหนองบ่อ กองทุนตาบลหนองขอน กองทุนตาบล ปทุม
นางจันทร์พร สัตย์ธรรม รพ.สต.หนองบ่อ (วิไล
นางสาวจุฑามาศ ลวด
รพ.สต.หนองไหล
รพ.สต.ดง
รพ.สต.หนองขอน
พรรณ)
ทอง

2.14 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง

26,800 26,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา 60 7,200 13,200
บาท x 120 คน x 1 มื้อ
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ อัตรา 6,000
25 บาท x 120 คน x 2 มื้อ

นางสมสอาด ฝักแต้ / รพ.สต.หัผูว้รเรืับอผิดชอบ

2.13
โครงการสร้
างผู้ปฏิบัตติ น ขเพืEX1.
่อสนัยุบทสนุ
นให้ผู้ปดฏิา้ นส่
บัตงติ เสริ
นถืมอสุศีขลภาพ
5 ป้แกนน
าผู้ปและคุ
ฏิบัตติ ้มนถื
อ ้บริโภคเป็/นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
1.
ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
ธศาสตร์
องกันโรค
ครองผู
ถื
อ
ศี
ล
5
มี
ช
ี
ว
ิ
ต
100
ปี
เป็
น
จิ
ต
อาสาพระโพธิ
ส
ต
ั
ว์
ศี
ล
5
จ
านวน
50
คน
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ชีวีมีความสุข
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

11,750

11,750

11,750

11,750

11,750

11,750

11,750

11,750

11,750

11,750

-

-

110,000 110,000
30,000

30,000 30,000

30,000 30,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา 60 11,520 21,120
บาท x 96 คน x 1 มื้อ x 2 วัน
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ อัตรา 9,600
25 บาท x 96 คน x 2 มื้อ x 2
วัน

-

-

-

-

-

กองทุนตาบลกระโสบ

11,750

กองทุนฯตาบลกุดลาด

55,000

11,750

แหล่งงบ

อาสาสมัคร
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข สาธารณสุข เขต
สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ในชุมชนได้อย่าง โรงพยาบาลส่งเสริม
มีประสิทธิภาพ และประชาชน
สุขภาพตาบลหนอง
กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล
ขอน จานวน 96 คน
2.เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข
สามารถตรวจคัดกรองสุขภาพขั้น

10,000 10,000
55,000 110,000

11,520

9,600

งบกองทุนฯตาบลกุดลาด กองทุนตาบลหนองขอน
นางสลักจิต ประดับศรี
รพ.สต.หนองขอน

ม.1 จานวน 165 คน
ม.2 จานวน 70 คน
ม.3 จานวน 35 คน
ม.4 จานวน 200 คน
ม.5 จานวน 140 คน
ม.6 จานวน 80 คน
ม.7 จานวน 120 คน
ประชาชนอายุ 35 ปี
ขึ้นไป จานวน 1,200
คน

รวมงประมาณทั้งสิ้น
/ / / 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา 50
บาท x 1,100 คน x 1 มื้อ
2.ค่าอาหารพร้อมเครื่องดืม่
อัตรา 25 บาท x 1,100 คน x 2
มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / / ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
อัตรา 25บาท x 1,200 คน x 1
มื้อ

น.ส.ไพจิตต์ ประสมพันธ์

1. เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและการเตรียมตัวเพื่อรับการ
ตรวจสุขภาพ
3. เพื่อลดอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยโรค
1. เพื่อให้ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจสุขภาพสุขภาพ
ประจาปีทุกคน
2.เพื่อให้ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย
เกิด ความตืน่ ตัว ตระหนักเห็น
ความส
าคัญและ
ใจในการดู
1.เพื่ออบรมฟื
้นฟูใส่
ความรู
้และพัแฒลนา

10,000

10,000 10,000
/ 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 400 คน x 25 บาท x 1
มื้อ

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กระโสบ

2.21 โครงการฟื้นฟูความรู้
อาสาสมัครสาธารณสุข

1.เพื่อให้ประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้นไป ประชาชน อายุ 35
ได้รับความรู้ในการดูแลส่งเสริม
ปีขึ้นไป จานวน 400
สุขภาพ 2.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง คน
ได้รับตรวจคัดกรองสุขภาพประจาปี

รพ.สต.ปากน้า

2.18 โครงการตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชาชนเชิงรุก
-ออกรณรงค์ตรวจคัด
กรองสุขภาพประชาชน
กลุ่มเสี่ยง
-ให้ความรู้ในการ
2.19 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่แบบ
บูรณาการ หมู่ที่ 1-11
ตาบลกระโสบ อาเภอ
เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ประจาปี
2.20 โครงการตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

กองทุนตาบลหนองขอน
แหล่งงบ
นางสลักจิต ประดับศรี
ผู้รับผิดชอบ
รพ.สต.หนองขอน

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
2.21 โครงการฟื้นฟูความรู้
1.เพื่ออบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนา อาสาสมั
/
ตัวชี้วัด คอัรตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ อาสาสมัครสาธารณสุข ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข สาธารณสุข เขต
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ด
าเนิ
น
การ
งเสริและ
ม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ในชุมชนได้อย่าง โรงพยาบาลส่
กลุ่มเป้าหมาย
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตและประชาชน
ถุประสงค์
มี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
สุ
ข
ภาพต
าบลหนอง
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล
ขอน จานวน 96 คน 1 2 3 4
2.เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข
21,120 21,120
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
สามารถตรวจคัดกรองสุขภาพขั้น
4,800
2.22 โครงการอบรม
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาด้าน
นักเรียนชั้น
/ 1.อาหารว่างและเครื่องดืม่ อัตรา 4,800 10,560
อาสาสมัครสาธารณสุข สาธารณสุขในสถานศึกษานักเรียน
ประถมศึกษา จานวน
25 บาท x 96 คน x 2 มื้อ
5,760
ในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและระดับ
39 คนนักเรียนชั้น
2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา 60 5,760
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา จานวน
บาท x 96 คน x 1 มื้อ
57 คน รวม 96 คน
10,560 10,560
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
4,800
2.23 โครงการอบรมเชิง
1.เพื่อให้เด็กอายุต่ากว่า 15 ปีในเขต เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
/
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60 บาท 4,800 26,800
ปฏิบัตกิ ารป้องกันการ เทศบาลตาบลขามใหญ่ได้รับความรู้ ในเขตเทศบาลตาบล
x2มื้อx40 คน
4,000
จมน้าในเด็กอายุต่ากว่า การป้องกันการจมน้าและฝึกทักษะ ขามใหญ่จานวน 40
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
4,000
15 ปี ปี2563
การว่ายน้าในการเอาชีวิตรอด
คน
มื้อละ 25 บาทx4 มื้อx40 คน
3,600
3,600
3.ค่าวิทยากรบรรยายชม.ละ
600 บาท จานวน 6 ชม.
14,400
14,400
4.ค่าวิทยากรกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จานวน 6 ชม.ๆละ600 บาท
จานวน 4 คน
26,800 26,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
9,000
2.24 โครงการสร้างทักษะการ 1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการปฐม นักเรียนระดับชั้น ป.
/
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60 บาท 9,000 20,100
ปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืน พยาบาลเบื้องต้นและทักษะการช่วย 6-ม.2 รร.มารียน์ ิรมล
x1มื้อx150 คน
7,500
ชีพขั้นพื้นฐานในนักเรียน ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
จานวน 150 คน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
7,500
ปี 2563
2.เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
มื้อละ 25 บาทx2 มื้อx150 คน
และลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
ในกรณีฉุกเฉิน

กองทุนตาบลหนองขอน กองทุนฯ เทศบาลตาบลขามใหญ่
นางลาดวน อุ่นวงค์
นส.นฤมล มุทาวัน
และ นางเสาวณีย์
กองทุนฯ เทศบาลตาบลอุบล

นส.นฤมล มุทาวัน

ฯ เทศบาลต
งงบ าบลอุบล
กองทุนแหล่

ทาวัน
นส.นฤมล
ผู้รับผิดมุชอบ

กองทุนฯ เทศบาล
กองทุนฯ เทศบาลตาบล
ตาบลขามใหญ่
ขามใหญ่
นางปิยะพร อ่อนพันธ์ นางปิยะพร อ่อนพันธ์

กองทุนฯ เทศบาล
ตาบลขามใหญ่
ลวรรณ
บ
นส.อุ
บรรลัง

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
20,100
/
ล2.24
าดับ โครงการสร้างทักษะการ 1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการปฐม นักเรียนระดับชั้น ป.
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ด
าเนิ
น
การ
ปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืน พยาบาลเบื้องต้นและทักษะการช่วย 6-ม.2 รร.มารียน์ ิรมล
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
ประสงค์
ชีพขั้นพื้นฐานในนักเรียน ฟื้นคืนชีพขั้นพืวัต้นถุฐาน
จานวน 150 คน
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ปี 2563
2.เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
1 2 3 4
และลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
3,600
3,600
3.ค่าวิทยากรบรรยายชม.ละ
ในกรณีฉุกเฉิน
600 บาท
จานวน 6ชม.
20,100 20,100
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
6,000
2.25 โครงการอบรมผู้นา
1.เพื่อให้นักเรียนทราบถึงบทบาน
นักเรียน จานวน 50
/
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60 บาท 6,000 11,000
เยาวชนสาธารณสุขใน ผู้นานักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
คน
x 2 มื้อ x 50 คน
5,000
โรงเรียน (ยสร.) ปี 2563 2.เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้าน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
5,000
สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม
มื้อละ 25 บาทx4มื้อx50 คน
3.เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
11,000 11,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
54,000
กระบวนการส่
ง
เสริ
ม
สุ
ข
ภาพใน
2.26 โครงการทีมหมอ
1.เพื่อให้ประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
/ 1ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60 บาท x 54,000 99,000
ครอบครัวบริการเชิงรุก ได้รับบริการคัดกรองโรคเบาหวาน
อายุ 35 ปีขึ้นไป จาก
1 มื้อ x 900 คน
45,000
ให้ความรู้และคัดกรอง และความดันโลหิตสูง
การคัดกรองสุขภาพ 9
45,000
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
โรคเบาหวานความดัน 2. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่ม
หมู่บ้านๆละ 100 คน
มื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 900
โลหิตสูงในชุมชน ปี 2563 เสี่ยงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ รวม 900 คน
คน
ป้องกันโรคเบาหวานและความดัน
99,000 99,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
โลหิ
ต
สู
ง
13,200
1.เพื่อให้ อสม. มีความรู้ด้านเทคโนโลยี อสม.จานวน 220 คน
2.27 โครงการอบรมเชิง
/
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60 บาท 13,200 24,200
ดิจิทัล และใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัตกิ าร อสม.4.0
x 1 มื้อ x 220 คน
11,000
ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิต ส่งเสริมกระบวนการทางานในชุมชนได้
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 11,000
อาสา พัฒนาความรอบรู้ 2..เพื่อให้ อสม.สามารถใช้แอปพลิเคชั่น
25 บาท x 2 มื้อ x 220 คน
AIS อสม.ออนไลน์ได้
สู่ผู้นาการปรับเปลี่ยน
24,200 24,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
3.เพื่อให้ อสม.สามารถใช้แอปพลิเคชั่น
ด้านสุขภาพชุมชน ปี

1.เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุและเครือข่ายให้มีองค์ความรู้
ด้านสุขภาพและสามารถประเมิน
ภาวะสุขภาพเบื้องต้นได้
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มประชาชนอายุ 15
ขึ้นไปในเขตพื้นที่
รพ.สต.ยางลุ่มจานวน
1,025 คน

ผู้สูงอายุใน 9หมู่บ้าน
ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
ยางลุ่ม จานวน 100
คน

/ 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
โครงการจานวน 1,025 คนx25
บาท เป็นเงินในการคัดกรองใน
หมู่บ้าน

/

2.ค่าป้ายอบรมโครงการ
จานวน 1 ป้าย เป็นเงิน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1 ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
ผู้เข้าร่วมอบรม 50 บาท/คน/
วัน จานวน 100 คน 1 มื้อ
เป็นเงิน

25,625

25,625 27,125

1,500

1,500
27,125 27,125

5,000 13,500

5,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ แก่
ผู้เข้ารับการประชุมอบรม
จานวน 100คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ
ละ 25 บาท

5,000

5,000

3.ค่าวัสดุ จานวน100คนๆละ
20 บาท

2,000

2,000

แหล่งงบ

2.29 โครงการสืบสาน
ประเพณีพื้นบ้านชุมชน
(รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ)
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลยางลุ่ม
ปีงบประมาณ 2563

1.เพื่อให้ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจสุขภาพตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
2.เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มที่มีปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพและประชาชนที่มี
ภาวะโรค ให้ได้รับคาปรึกษาที่

กองทุนตาบลไร่น้อย
กองทุนตาบลไร่น้อย
นางดารา โคตรฮาษา รพ.สต.ยาง
นางสาวสุทธิวรรณ พลกุล รพ.สต.ยางลุ่ม
ลุ่ม

2.28 โครงการรณรงค์ตรวจคัด
กรองสุขภาพกลุ่ม
ประชาชนอายุ 15ปีขึ้น
ไปตามชุดสิทธิประโยชน์
หลัก ปีงบประมาณ
2563

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

1.เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2. เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ
สนับสนุนของสังคม
3.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
กลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป
เป้าหมายหลัก วัยรุ่นและเยาวชนอายุ
๖ – ๒๔ ปี และกลุ่มประชาชนทั่วไป

กลุ่มเยาวชนในพื้นที่
รับผิดชอบ รพ.สต.
ยางลุ่ม หมู่บ้านละ
20 คน จานวน 9
หมู่บ้าน
รวมทั้งสิ้น 180 คน

13,500 13,500
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อใน
9,000 34,100
โครงการแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม
จานวน 180 คน x 1 มื้อ ๆ ละ
50 บาท เป็นเงิน

กองทุนตาบลไร่น้อย

2.3 โครงการพัฒนากิจกรรม
เครือข่ายชมรม TO be
number one
ปีงบประมาณ 2563

1,500

แหล่งงบ

5.ค่าป้ายไวนิลโครงการ จานวน
1 ป้าย

บลไร่น้อย

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

นายประยงค์ สวัสดี รพ.สต.ยางลุ่ม

ส่งเสริมสุขภาพตาบล
ยางลุ่ม จานวน 100
คน

ผู้รับผิดชอบ

ด้านสุขภาพและสามารถประเมิน
ภาวะสุขภาพเบื้องต้นได้
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ธิวรรณ พลกุล รพ.สต.ยางลุ่ม

(รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ)
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลยางลุ่ม
ปีงบประมาณ 2563

1,500

9,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ แก่
ผู้เข้ารับการประชุมอบรม
จานวน 180 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ
ละ 25 บาท

9,000

9,000

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดาเนินงานโครงการ จานวน
180 คนๆละ 20 บาท

3,600

3,600

5.ค่ารางวัลและของสมนาคุณใน 10,000
โครงการ จานวน 9 รางวัล

10,000

/

11,650

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ แก่ 11,650
ผู้เข้ารับการประชุมอบรม
จานวน 233 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆx
1วัน ละ 25 บาท

11,650

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดาเนินงานโครงการ จานวน
233 คนๆละ 20 บาท

4,660

4,660

กองทุนตาบลไร่น้อย

*สตรีกลุ่มอายุ ๓๐๖๐ ปี เป้าหมาย 5 ปี(
2563-2567 )
จานวน 1,163 ราย
*ร้อยละ
20 ในปี 2563
จานวน 233 คน

แหล่งงบ

1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ได้รับการตรวจตามเกณฑ์ได้ครอบคลุม
2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงภัยของโรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม
3.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความหนักใน
การดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว

นางบุญญารัสมิ์ ธารงวิไลเนตร

2.31 โครงการบูรณาการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม
ปีงบประมาณ 2563

2,500

2,500

34,100 34,100
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
11,650 29,460
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อใน
โครงการแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม
จานวน 233 คน x 1 มื้อ ๆ ละ
50 บาทx 1 วัน เป็นเงิน

ผู้รับผิดชอบ

6.ค่าป้ายไวนิลโครงการ จานวน
1 ป้าย

รพ.สต.ยางลุ่ม

จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ
หมู่บ้าน
สนับสนุนของสังคม
รวมทั้งสิ้น 180 คน
3.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
่มประชาชนและเยาวชนทั
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขกลุ
EX1.
ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริ่วมไป
สุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
เป้
า
หมายหลั
ก
วั
ย
รุ
น
่
และเยาวชนอายุ
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
๖ – ๒๔ ปี และกลุ่มประชาชนทั่วไป
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

งวิไลเนตร
ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

รพ.สต.ปะอาว

งบกองทุนตาบลปะอาว

เข้าใจถึงภัยของโรคมะเร็งปากมดลูก
*ร้อยละ
และมะเร็งเต้านม
20 ในปี 2563
3.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความหนักใน จานวน 233 คน
การดูแลสุขภาพของตนเองและ
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขครอบครั
EX1. ยุทวธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
4.ค่าป้ายไวนิลโครงการ จานวน
1 ป้าย
1,500
1.เพื่อพัฒนาความรู้ อสม.และ
ประชาชนผู้สนใจในการปรับเปลี่ยน
และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพแก่
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
,ความดันโลหิตสูง,โรคหัวใจและหลอด
เลือด
2.เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มในการออก
กาลังกาย
3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีเจตคติที่ดี
ในการออกกาลังกาย
1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพทั่วไป โรคในช่องปาก
และการดูแลช่องปากได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะในการดูแล
สุขภาพ และดูแลสุขภาพช่องปากของ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง

อสม. หรือผู้สนใจ
รวมทั้งหมด 80 คน

ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
9 หมู่บ้าน ในเขต
รับผิดชอบ จานวน
255 คน

/ /

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.อาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 4 มื้อๆ ละ 25 บาท x
80 คน

29,460 29,460

8,000 17,600

8,000

2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อจานวน 2
มื้อๆ ละ 60 บาท x 80 คน

9,600

9,600

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา 60
บาท x 255 คน x 2 มื้อ

17,600 17,600
30,600 56,100 -

-

-

-

-

-

-

-

30,600

-

-

-

2.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
อัตรา 25 บาท x 255 คน x 4
มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

25,500

-

-

-

-

-

-

-

-

25,500

-

-

-

56,100 56,100

งบกองทุนฯขามใหญ่
น.ส.
นางจุรีรัตน์ ถึงแสง
ทัณฑิกา วงษาสาย รพ.สต.หัว

2.32 โครงการอบรมแบบ
บูรณาการปรับเปลี่ยน
และส่งเสริมพฤติกรรม
การออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ ปี 2563
กิจกรรมดาเนินงาน
ดังนี้ 1.อบรมให้ความรู้
แบบบูรณาการในเรื่อง
โภชนาการและการออก
กาลังกาย
2.33 โครงการเพิ่มความรู้
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

1,500

1.เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจของ
ผู้สูงอายุ 200 คน
ผู้สูงอายุและญาติ
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล
ตนเอง
4เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึง
บริการด้านสุขภาพ
อสม. / แกนนาชุมชน
และประชาชนใน
ชุมชน หมู่ละ 1
ครั้ง/เดือน 12 เดือน
จานวน 138 คน

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ อัตรา 4,050
25 บาท x 81 คน x 2 มื้อ
/

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (
25บาทx200คนx2 มื้อ)
2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ (50 บาท
x200คนx1มื้อ)
3.คู่มือผู้สูงอายุ เล่มละ 20 x200
ชุด
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25 บาท X 300 คน x 2 มื้อ
2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 50 บาท
x 300 คน x 1 มื้อ
3.ค่าป้ายจัดประชาสัมพันธ์
4.ค่าสื่อวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,860

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,050

-

-

8,910 8,910
10,000 24,000

10,000

10,000

10,000

4,000

4,000

24,000 24,000
15,000 33,000

15,000

15,000
15,000

1,000
2,000
33,000 33,000

1,000
2,000

งบกองทุนฯตาบลไร่น้อย
นางประนอม โทจันทร์ พยาบาล
วิชาชีพชานาญการ

2.36 โครงการการดาเนินงาน 1.เพื่อการพัฒนาความรู้ของ อสม. /
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี แกนนาชุมชน และประชาชนใน
2563
ชุมชนด้านสาธารณสุข

4,860 8,910 -

แหล่งงบ

2.35 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพ ผู้สูงอายุ ปี
2563

/ 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา 60
บาท x 81 คน x 1 มื้อ

งบกองทุนฯทล.ขามใหญ่
งบกองทุนฯตาบลไร่น้อย
น.ส.จิรารัตน์ ทองอยู่ รพ. นางรัตนา ทองแสง พยาบาล
สต.หัวดูน
วิชาชีพชานาญการ

2.34 โครงการเยาวชนวัยใสใส่ 1.เพื่อให้วัยรุ่นในโรงเรียนมีองค์ความรู้ นักเรียนมัธยม จานวน
ใจสุขภาพในโรงเรียน
ทักษะชีวิต ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง
81 คน
เพศสัมพันธุ์ การป้องกันแก้ไขปัญหา
การตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ การ
คุมกาเนิด

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 2 มื้อ x 25 บาท x
197 คน

9,850

9,850

ช่วงที่ 2 ช่วงปฏิบัตกิ ิจกรรม
อาหารว่างและเครื่องดืม่ 1 มื้อ
x 25 บาท x 1,067 คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 50 บาท
x 200 คน x 1 มื้อ

26,675

26,675

50,075 50,075
10,000 24,000

10,000

งบกองทุนฯตาบลไร่น้อย

11,700

งบกองทุนฯตาบลไร่น้อย

/

11,700

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 117 11,700
คน x 25 บาท x 4 มื้อ

แหล่งงบ

9,850

19,700 19,700
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
11,700 50,075
อบรมเตรียมการ
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 117 คน
x 50 บาท x 2 มื้อ

1.ประชาชนตามชุด
/
สิทธิประโยชน์ในกลุ่ม
อายุ 15-34 ปีในเขต
รับผิดชอบของรพ.สต
จานวน 425 คน
2.ประชาชนตามชุด
สิทธิประโยชน์ในกลุ่ม
อายุ 35 ปีขึ้นไปใน
เขตรับผิดชอบของรร.
สต จานวน 525 คน
3. แกนนาสุขภาพ
จานวน 117 คน

1.เพื่อสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้าง กลุ่มเยาวชน 6-24 ปี
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน
จานวน 200 คน
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2.เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ
สนับสนุนของสังคม
"3.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ

9,850 19,700

นางเสาวคนธ์ ศรียนั ต์ นักวิชาการ

2.39 โครงการการ ทูบีนัม
เบอร์วัน บ้านสีขาว
ชุมชนสีขาว ต้านภัยยา
เสพติด ปี 2563

1..เพื่อให้ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีทุกคน
2.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิด
ความตืน่ ตัวตระหนักเห็นความสาคัญ
และใส่ใจในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง และบุคคลในครอบครัว
3.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการตรวจสุขภาพและที่อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ได้รับการ
ให้สุขศึกษาและคาปรึกษาที่ถูกต้อง
และเหมาะสม

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน
1 มื้อ x 50 บาท x 197 คน

นางประนอม โทจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

2.38 โครงการตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตาบลดงแสนสุข ปีงบ
2563

/

งบกองทุนฯตาบลไร่น้อย
นางเสาวคนธ์ ศรียนั ต์
นักวิชาการสาธารณสุข

2.37 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
อสม. 4 หมู่บ้าน
อสค.ปี 2563
ทางด้านวิชาการแก่ อสม.ญาติ
จานวน 117 คน
2.สร้างเครือข่ายการดูแลติดตามเยี่ยม ญาติและผู้ตดิ ตามดูแล
ในชุมชน
จานวน 80 คน
รวม 197 คน

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

ศรียนั ต์ นักวิชาการสาธารณสุข
ดชอบ
ผู้รับผินางเสาวคนธ์

งงบ นฯตาบลไร่น้อย
แหล่งบกองทุ

รพ.สต.ดงบัง

กองทุนฯตาบลหนองบ่อ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
24,000
2.39 โครงการการ
ทู
บ
ี
น
ั
ม
1.เพื
่
อ
สร้
า
งกระแสนิ
ย
มและเสริ
ม
สร้
า
ง
กลุ
ม
่
เยาวชน
6-24
ปี
/
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
เบอร์วัน บ้านสีขาว
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน
จานวน 200 คน
10,000
ชุมชนสีขาว ต้านภัยยา ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
10,000
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
เสพติด ปี 2563
2.เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้
25 บาท x 200 คน x 2 มื้อ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ
1,000
ค่าป้ายโครงการ ขนาด 90*120 1,000
สนับสนุนของสังคม
ราคา 1,000 บาท
"3.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ค่าเสื้อสมาชิกชมรม พร้อม
3,000
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สกรี
น
โลโก้
ทู
บ
ี
น
ั
ม
เบอร์
ว
ั
น
ตั
ว
กลุ่มประชาชนและเยาวชน
ละ 250 (250X12) เป็นเงิน
3,000
3,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
24,000 24,000
2.40 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน 2.1 เพื่อให้ชุมชนได้วิเคราะห์ และ
1. ผู้นาชุมชน กานัน
⁄ ⁄ 1. ค่าใช้จ่ายการประชุมกิจกรรม 3,000 13,900
จัดการสุขภาพ สู่ความ ทราบปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน อสม
อบรมชี้แจงโครงการฯกรรมการ
ยั่งยืน ปี 2563
2.2 เพื่อให้ชุมชนแก้ไขปัญหาสุขภาพ จานวน 50 คน
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ
3,000
ด้วยชุมชน และใช้ทรัพยากรในชุมชน 2. ผู้นาชุมชน กานัน
1.1 ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน
แก้ไขปัญหา
ผู้ใหญ่บ้าน อสม.
1 มื้อ x 50 คน x 60 บาท
2.3 เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม
1.2 อาหารว่างและเครื่องดืม่
2,500
จัดการสุขภาพ
สร้างสุขภาพ และ
จ
านวน
2
มื
อ
้
x
25
บาท
x
50
ประชาชน ในเขต
2,500
คน
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลดงบัง
ตาบลหนองบ่อ อาเภอ
เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี จานวน
4 หมู่บ้าน ๆ ละ 70
คน

8,250

กองทุนฯทต.ขามใหญ่

8,250

แหล่งงบ

2.อบรม อสม.ในการใช้
เครื่องมือตรวจสุขภาพ
2.1 อาหารว่างและเครื่องดืม่
อัตรา 25 บาท x 165 คน x 2
มื้อ

68,750

กองทุนฯตาบลหนองบ่อ

1.ประชาชนอายุ15ปี
ขึ้นไป จานวน 2,750
คน
2. อสม. จานวน 165

รพสต.ขามใหญ่

1.เพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงรายใหม่
2.เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

2.41 โครงการตรวจสุขภาพ
ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้น
ไป ปีงบประมาณ 2563
1.อบรมการใช้เครื่องมือ
ตรวจสุขภาพในกลุ่ม อสม
2.ตรวจสุขภาพตามชุด
สิทธิประโยชน์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
13,900 13,900
68,750 86,900
√ √ √ √ 1.รณรงค์ตรวจสุขภาพ
ประชาชนอายุ15ปีขึ้นไป จานวน
2,750 คน
1.1 อาหารว่างและเครื่องดืม่
อัตรา 25 บาท x 2,750 คน x 1
มื้อ

รพ.สต.ดงบัง

13,900
2.40 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน 2.1 เพื่อให้ชุมชนได้วิเคราะห์ และ
1. ผู้นาชุมชน กานัน
⁄ ⁄

E1

E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์
ก
ระทรวงสาธารณสุ
ข
EX1.
ยุ
ท
ธศาสตร์
ด
า
้
นส่
ง
เสริ
ม
สุ
ข
ภาพ
ป้
อ
งกั
น
โรค
และคุ
ม
้
ครองผู
บ
้
ริ
โ
ภคเป็
น
เลิ
ศ
(PP&P
Excellence)
จัดการสุขภาพ สู่ความ ทราบปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน อสม
2. แผนงานที
: การพัฒนาคุณภาพชี
วิต่อคนไทยทุ
กกลุไ่มขปั
วัยญ(ด้หาสุ
านสุขภาพ
ขภาพ) จานวน 50 คน
ยั่งยืน ปี่ 1 2563
2.2 เพื
ให้ชุมชนแก้
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู
นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ด้วยชุมชน้ดา้ และใช้
ทรัพยากรในชุมชน 2. ผู้นาชุมชน กานัน
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุแก้
ขจัไงขปั
หวัญดอุหาบลราชธานี
าประสงค์
ที่ 2
ผูเป้้ใหญ่
บ้าน อสม.
2.3 เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้าน ชมรมผู
ชมรม ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ตัวชี้วัด้สอัูงอายุ
ตราความรอบรู
ระยะเวลา
จัดการสุขภาพ
สร้างสุขภาพ และ
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ประชาชน
ในเขตและ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
โรงพยาบาลส่งเสริม 1 2 3 4
สุขภาพตาบลดงบัง
2.กิจกรรมประชุมประชาคม
7,000
ตาบลหนองบ่อ อาเภอ
หมู่บ้าน
เมือง จังหวัด
2.1 อาหารว่างและเครื่องดืม่
7,000
อุบลราชธานี จานวน
280 คน x 25 บาท
4 หมู่บ้าน ๆ ละ 70
คน
2.2 ค่าวัสดุ/เอกสาร
1,400
ประกอบการประชาคมหมู่บ้าน
1,400
เป็นเงิน 1400 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

5,400

9,900 9,900

กองทุนฯทต.ขามใหญ่

1.2 ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา
60 บาท x 1 มื้อ x 90 คน

กองทุนฯทต.ขามใหญ่

/

9,900

12,000

14,400

14,400

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
26,400 26,400
1. อบรมให้ความรู้ในกลุ่ม
4,500 9,900
นักเรียน ม.ต้น
1.1 อาหารว่างและเครื่องดืม่
อัตรา 25 บาท x 90 คน x 2 มื้อ

แหล่งงบ

2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา 60
บาท x 1 มื้อ x 240 คน

กองทุนฯทต.ขามใหญ่

2.43 โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ 1.เพื่อกลุ่มเป้าหมายเกิดความ
1. นักเรียน ม.ต้นใน
เสพ ไม่ท้องก่อนวัย ปี ตระหนัก มีความรู้ในบทบาทและ
รร. เขตรับผิดชอบ
2563
คุณค่าของตนเองในสังคม มีการ
จานวน 90 คน
พัฒนาทางด้านภาวะอารมณ์ การ
เสริมสร้างสุขภาพ
2.เพื่อกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่อง
เพศศึกษาที่ถูกต้องและสามารถนาไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องยา
เสพติดให้โทษ

/

นายทศพร จันทาทอง / รพสต.ขามใหญ่

8 หมู่บ้านในพื้นที่
จานวนหมู่บ้านละ 30
หลังคาเรือน รวมเป็น
240 หลังคาเรือน

รพสต.ขามใหญ่

1.เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้ผ่านเกณฑ์
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ
2.เพื่อค้นหาปัญหาด้านสุขภาพใน
หมู่บ้านพื้นที่บริการ

ผู้รับผิดชอบ

2.42 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพปี 2563
กิจกรรม
-ประชาคมค้นหาปัญหา
สุขภาพ
-ให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพ พัฒนาแกนนา
กสค.

2.2 ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา 9,900
60 บาท x 165 คน x 1 มื้อ
86,900 86,900
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.อาหารว่างและเครื่องดืม่ อัตรา 12,000 26,400
25 บาท x 240 คน x 2 มื้อ

รพสต.ขามใหญ่

86,900
2.41 โครงการตรวจสุขภาพ 1.เพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและ 1.ประชาชนอายุ15ปี √ √ √ √
ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้น โรคความดันโลหิตสูงรายใหม่
ขึ้นไป จานวน 2,750
ไป ปีงบประมาณ
2563 ข2.เพื
ระชาชนสามารถ
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
EX1.่อให้ยุทปธศาสตร์
ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้คน
องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
1.อบรมการใช้
เ
ครื
อ
่
งมื
อ
เข้
า
ถึ
ง
บริ
ก
ารสาธารณสุ
ข
ได้
ท
่
ั
ว
ถึ
ง
และ
2.
อสม.
จ
านวน
165
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตรวจสุ่ ข2ภาพในกลุ
มีประสิทธิ้ดภา้ าพ
3. โครงการที
โครงการพั่ม ฒอสม
นาความรอบรู
นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
2.ตรวจสุขภาพตามชุด
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
สิทธิประโยชน์
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

4,500

5,400

2,400

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 1.ออกตรวจสุขภาพประชาชน
ตามเป้าหมาย
1.1 อาหารว่างและเครื่องดืม่
มื้อละ 25บาทx 1 x 772 คน

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย

2,400

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย

1.2 ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
บาท x 40คน x 1 มื้อ)

กองทุนฯทต.ขามใหญ่

2,000

แหล่งงบ

2.46 โครงการอบรมให้ความรู้ 1เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้อง
เรื่องมะเร็งปากมดลูก
เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม มะเร็งปาก
และมะเร็งเต้านม
มดลูกและได้รับการตรวจคัดกรองใน
กบลุ่มเป้าหมายทุกคน

2,000 4,400

นางสุภัสตรา ยืนยง / รพสต.ตาแย

1เพื่อให้ประชาชนได้รรับการตรวจคัด 1. ประชาชนอายุ 15
กรองสุขภาพ
ปีข้ึนไป จานวน 772
2.เพื่อให้ประชาชนทราบถึงภาวะ
คน
สุขภาพของตนเอง
3.เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจ
รักาทันท่วงทีหากเจ็บป่วยและลด
ความรุนแรงของโรค

1. อบรมให้ความรู้ในกลุ่ม
นักเรียน ม.ต้น
1.1 อาหารว่างและเครื่องดืม่
25บาท x 40คน x 2 มื้อ

นางสุภัสตรา ยืนยง / รพสต.ตาแย

2.45 โครงการตรวจสุขภาพ
ประชาชน 15 ปีขึ้นไป

/

รพสต.ขามใหญ่

2.44 โครงการพัฒนาเครือข่าย 1.เพื่อพัฒนาทักษะ อสร. ด้านส่งเสริม 1. นักเรียน ป.4-ป.6
อสร. อย.น้อย ใน
สุขภาพ,ควบคุมโรค,ทันตะ,คบส.
จานวน 40 คน
โรงเรียนปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

4,400 4,400
20,300

19,300

1,608

1.2ค่าวัสดุอบรม 74 คน x 20 บ. 1,480
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
20,780 20,780

1.ประชาชน เพศหญิง / / / /
กลุ่มเสี่ยง อายุ 30 ปี
1.อบรมกลุ่มเป้าหมาย
ขึ้นไป จานวน 180 คน
1.1ค่าวัสดุในการอบรม

1,608

1,608

1,608

1,608

1,608

1,608

1,000

21,800

2,000

2,000

1,608

1,608

1,608

1,608

1,608

9,000

9,000

กองทุน อบต.ไร่น้อย

1,800

ฯอบต.ไร่
งงบ น้อย
กองทุนแหล่

1,800

นางณัฐภัทร พจนประเสริฐ / รพสต.ตาแย

1.3ค่าวิทยากร 1 คนx6 ชม.
x300 บาท

ยืนยง / รพสต.ตาแย
ผิดชอบ
นางสุผูภ้รัสบตรา

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
21,800
ล2.46
าดับ โครงการอบรมให้ความรู้ 1เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้อง 1.ประชาชน เพศหญิง / / / /
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ด
าเนิ
น
การ
เรื่อโครงการและกิ
งมะเร็งปากมดลู
ก
เกี
ย
่
วกั
บ
มะเร็
ง
เต้
า
นม
มะเร็
ง
ปาก
กลุ
ม
่
เสี
ย
่
ง
อายุ
30
ปี
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
วัับตการตรวจคั
ถุประสงค์ ดกรองใน ขึ้นไป จานวน 180 คน (ไตรมาส)
และมะเร็ดาเนิ
งเต้านนม
มดลู
ก
และได้
ร
งาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
กบลุ่มเป้าหมายทุกคน

1.3 ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 180
คน x 50บาท x 2 มื้อ
1.4 อาหารว่างและเครื่องดืม่
180 คน x 25 บาท x 2 มื้อ

2.47 โครงการอบรมให้ความรู้ 1.เพื่อให้ความรู้ดา้ นสุขภาพแก่
การดูแลผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดสังคม
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจประ
มินสมรรถนะ
3.เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม
ร่วมกัน มีการพบปะกัน

9,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
21,800 21,800
13,700
1.ผู้สูงอายุ กลุ่มติด
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 1.จัดอบรมผู้สูงอายุ
บ้าน ติดสังคม จานวน
1.1 ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน
3,500
70 คน
1 มื้อx70คนx50บ.
1.2 อาหารว่างและเครื่องดืม่
3,500
จานวน 2 มื้อ x25บx70คน
1.3ค่าวัสดุอบรม 20บ.x70 คน 1,400
1.4ค่าวิทยากร 2 คนX3 ชม.
3,600
ชั่วโมงละ 600 บาท
1.5ค่าวัสดุ ป้ายโครงการอบรม 1,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
13,000 13,000

9,000

3,500

3,500

2,100

3,600

1,000

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ดา้ นสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ
ไป ในเขตรับผิดชอบ
ประเมินสุขภาพ
จานวน 200 คน
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลแก้ไข
ปัญหาสุขภาพได้ดว้ ยตนเอง

/

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน
210 คน x 1 มื้อ ๆ ละ 60
บาท เป็นเงิน
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 210 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ
ละ 25 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 วัน
60 บาทx1มื้อx 200 คน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25
บาทx2มื้อx 200 คน
3.ค่าวิทยากร1ท่าน 3ชั่วโมง x
600 บาท

12,600 23,100

12,600

10,500

10,500

23,100 23,100
12,000 28,400

3,000

3,000

3,000

3,000

10,000

2,500

2,500

2,500

2,500

1,800

450 450 450 450

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

กลุ่มเยาวชนอายุ ๖ ๑๔ ปี ในพื้นที่
รับผิดชอบ จานวน
210 คน

กองทุนฯตาบลไร่น้อย

1.เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

22,800 22,800

กองทุนฯตาบลไร่น้อย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

24,000

แหล่งงบ

อาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 22,800 22,800
912 คนx25 บาท

นางราเพย ทองประเสริฐ / รพสต.หนองแก

/

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

2.50 โครงการอบรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
1.จัดทาโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
2.ประสานพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย
3.อบรมแกนนา
กลุ่มเป้าหมาย
4.ประเมินสุขภาพเพื่อ
วางแผนการดูแล
5.ติดตามการดูแลเยี่ยม
บ้าน

เพื่อให้ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนอายุ 15
ได้รับการตรวจสุขภาพตามมาตรฐาน ปีข้ึนไปในเขตพื้นที่3
ที่กาหนด
หมูบ่ ้าน จานวน 912
คน

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

2.48 โครงการรณรงค์อบรม
และตรวจคัดกรอง
สุขภาพกลุ่มประชาชน
อายุ 15 ปีขึ้นไปตามชุด
สิทธิประโยชน์หลัก
ปีงบประมาณ 2563
2.49 โครงการพัฒนากิจกรรม
เครือข่ายชมรม TO be
number one
ปีงบประมาณ 2563

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

ค่าวิทยากร 5 คนๆ ละ 600บาท 12,000
x 2 ชม. x 2 วัน
39,000 39,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1. ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 2,500 8,600
50 คน x 1 วัน
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
25 บาท x 2 มื้อ x 50 คน

งบ pp

12,500

39,000

12,500
อาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 มื้อ x 12,500

/

งบ PP

28,400 28,400

12,500

25 บาท x 250 คน
ค่าเช่าสระว่ายน้า จานวน 1 วัน 2,000

2.52 โครงการพัฒนาสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้และมี
1.แกนนาผู้อายุจานวน
แกนนาผู้สูงอายุ
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามหลัก 50 คน 1 วัน
เครือข่ายโรงพยาบาล
3อ2ส
๕๐ พรรษา มหาวชิราลง
กรณ ประจาปี 2563
กิจกรรม
อบรมแกนนาผู้สูงอายุ
เครือข่ายโรงพยาบาล
๕๐ พรรษา มหาวชิราลง
กรณ

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม
แหล่งงบ

/

นางสาวกนกวรรณ/สสอ.เมืองฯ

นักเรียนชั้น ป.5 - 6
นักเรียนชั้น ม.1 - 3
จานวน 300 คน

นางสุภาภรณ์ สสอ.เมืองฯ

2.51 โครงการการป้องกันการ - เด็กมีความรู้เรื่องการป้องกันการ
จมน้าในเด็กต่ากว่า 15 ปี จมน้าและมีทักษะการลอยตัวในน้า

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 มื้อ x 50
บาท x 250 คน

ชอบ
นางราเพย ทองประเสริ
ผู้รับฐผิ/ดรพสต.หนองแก

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
28,400
2.50
โครงการอบรมส่
งเสริฒมนาความรอบรู
1.เพื่อให้ผ้ดู้สา้ ูงนสุ
อายุขภาพของประชากร
มีความรู้ดา้ นสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น
3.
โครงการที
่ 2 โครงการพั
='E1/ ผ1ตั/ค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
สุขภาพผูส้สานัูงอายุ
่อให้ดผอุู้สบูงลราชธานี
อายุได้รับการตรวจ
ไป ในเขตรับผิดชอบ
4. ยุทธศาสตร์
กงานสาธารณสุ2.เพื
ขจังหวั
เป้าประสงค์ ที่ 2
1.จัดทาโครงการเพื่อขอ ประเมินสุขภาพ
จานวน 200 คน
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
อนุมัติ
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลแก้ไข
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
2.ประสานพื้นที่
ปัญหาสุขภาพได้ดว้ ยตนเอง
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กลุ่มเป้าหมาย และ
กลุโครงการและกิ
่มเป้าหมาย จกรรม
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ดาเนินางาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
3.อบรมแกนน
1 2 3 4
กลุ่มเป้าหมาย
1,000 1,000 1,000 1,000
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ20 4,000
4.ประเมินสุขภาพเพื่อ
บาท x 200 คน
วางแผนการดูแล
5.ติดตามการดูแลเยี่ยม
600
ค่าป้ายไวนิลอบรม จานวน 1
600
บ้าน
ป้าย

2,500

2,000

12,000

2,500

2,500

งบ pp
งบpp

แหล่งงบ

/

งบ pp

อสม.ทุกคน 2,532
คน (ไม่รวมเทศบาล
นครและเทศบาล
ตาบล) เจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 80 คน
รวม 2,612 คน

กัมปนาท / สสอ.เมืองฯ

1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเชิดชูเกียริตของ
อสม. ทั้งทาความดีเพื่อชาติ และ
เป็นตวอย่างที่ดี
2.สร้างกระแสการพัฒนา อสม โดย
การมอบรางวัล อสม.ดีเด่น 11 สาขา
3.มอบเข็มเชิดชูเกียรติ และใบ
ประกาศ 10/20/30/ ปี

นางสาวกนกวรรณ / นางมนิดา

2.54 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อสม ส่งเสริมกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ การเป็น
ตัวอย่างที่ดี (งานวัน อส
ม.อห่งชาติ) ประจาปี
2563

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน
2,612 คน x 1 มื้อ x 50 บาท

นางสาวกนกวรรณ/สสอ.เมื
ผู้รับผิดชอบ องฯ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4.
ยุทธศาสตร์
สานัฒกนาสุ
งานสาธารณสุ
ขจั่องให้
หวัผดู้สอุูงบอายุ
ลราชธานี
เป้าประสงค์
2.52
โครงการพั
ขภาพ เพื
มีความรู้และมี
1.แกนน
าผู้อายุทีจ่ 2านวน
/
8,600
ตัวชีคน
้วัด อั1ตวัราความรอบรู
้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
แกนนาผู้สูงอายุ
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามหลัก 50
น
ระยะเวลา
ลาดับ เครือข่ายโรงพยาบาล
3อ2ส
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
๕๐โครงการและกิ
พรรษา มหาวชิ
ราลง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
กรณ ประจ
2563
ดาเนิาปีนงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
กิจกรรม
3,600
อบรมแกนนาผู้สูงอายุ
3. ค่าวิทยากรจานวน 600 บาท 3,600
เครือข่ายโรงพยาบาล
x 6 ชม. X 1 วัน
๕๐ พรรษา มหาวชิราลง
กรณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
8,600 8,600
2.53 โครงการประเมินรับรอง เพื่อประเมินรับรองโรงเรียนระดับทอง 1. คณะกรรมการ
/ / /
โรงเรียนระดับทองยั่งยืน ยั่งยืนเครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐
ประเมินรับรอง
1.ประชุมคณะกรรมการประเมินรับรองโรงเรียนระดับทอง
500
เครือข่ายโรงพยาบาล
พรรษา มหาวชิราลงกรณ
โรงเรียนระดับทอง
1. ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x
500 27,880
๕๐ พรรษา มหาวชิราลง
อาเภอเมือง
10 คน x 1 วัน
กรณ ประจาปี 2563
อุบลราชธานี จานวน
กิจกรรม
10 คน
500
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
500
1.ประชุมคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการ
25 บาท x 2 มื้อ x 10 คน
ประเมินรับรองโรงเรียน
ประเมินรับรอง
ระดับทอง อาเภอเมือง
โรงเรียนระดับทอง
อุบลราชธานี
อาเภอเมือง
ประเมินรับรองโรงเรียนระดับทองยั่งยืน
2. ออกประเมินรับรอง
อุบลราชธานี จานวน
3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360
26,880
1. ค่าเบี้ยเลี้ยคณะกรรมการฯ
โรงเรียนระดับทองยั่งยืน
7 คน
240 บาท x 16 วัน x 7 คน
27,880 27,880
130,600 261,200

130,600

2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
49,500
จานวน 990 คน x 2 มื้อ x 25 บาท

49,500

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

133,500 133,500

งบ pp

49,500

งบ
แหล่งงบpp

2.1ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน 49,500
990 คน x 1 มื้อ x 50 บาท

กัมปนาท / สสอ.เมืองฯ

130,600

มปนาท / สสอ.เมืองฯ
ผู้รับผิดกัชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ดาเนิ
นงานกยภาพ 1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเชิดชูเกียริตของ อสม.ทุกเป้คน
าหมาย
2.54 โครงการพั
ฒนาศั
2,532
/
รายละเอียด
บาท 261,200 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
อสม ส่งเสริมกิจกรรม อสม. ทั้งทาความดีเพื่อชาติ และ
คน (ไม่รวมเทศบาล
เชิดชูเกียรติ การเป็น
เป็นตวอย่างที่ดี
นครและเทศบาล
130,600
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ตัวอย่างที่ดี (งานวัน อส 2.สร้างกระแสการพัฒนา อสม โดย ตาบล) เจ้าหน้าที่เข้า
จานวน 2,612 คน x 2 มื้อ x 25
ม.อห่งชาติ) ประจาปี
การมอบรางวัล อสม.ดีเด่น 11 สาขา ร่วมกิจกรรม 80 คน
บาท
2563
3.มอบเข็มเชิดชูเกียรติ และใบ
รวม 2,612 คน
261,200 261,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ประกาศ 10/20/30/ ปี
1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ แกนนา
2.55 โครงการ อบรมและ
1.เพื่อทบทวนบทบาทและภารกิจของ 1.แกนนาอาสาสมัคร
/
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพ แกนนา อสม.ในการดูแลสุขภาพของ
สาธารณสุขประจา
(อสม.)
อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนตามบริบทและ สภาพ
หมู่บ้าน (อสม.)
15,750
1.1ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน
15,750 133,500
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) สู่ ปัญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป จานวน 21 รพ.สต.
315 คน x 1 มื้อ x 50 บาท
ทีมหมอครอบครัว
2.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่
แห่งละ 15 คน รวม
อาเภอเมือง จังหวัด
จาเป็นและเร่งด่วนของ อสม. ในการ จานวน 315 คน
15,750
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15,750
อุบลราชธานี ประจาปี ปฏิบัตงิ านให้เหมาะสม กับสภาพ
2.อาสาสมัคร
จานวน 315 คน x 2 มื้อ x 25 บาท
2563
ปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ เน้น
สาธารณสุขประจา
3,000
3.ค่าวิทยากร จานวน 5 ชั่วโมง 3,000
ระบบการทางานแบบ อสม.ยุค 4.0 หมู่บ้าน (อสม.)
x 600 บาท x 1 วัน
3.เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและ จานวน 21 รพ.สต.
2.กิจกรรมพัฒนาพัฒนาศักยภาพ
ดูแลผู้ป่วยด้วยโรคที่เป็นปัญหาสาคัญ จานวน 990 คน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ของชุมชน
(อสม.) เป็นหมอครอบครัว

/

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 65 คน x 25 บาท x 2
มื้อ

3,250 17,500

3,250

2. ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน
65 คน x 50 บาท x 1 มื้อ

3,250

3.) เงินรางวัล อสม.ดีเด่น 11
สาขาๆ จานวน 11คน x 1,000
บาท

11,000

งบ pp

1.)แกนนา ชมรม อสม.
อาเภอเมือง ระดับ รพ.
สต. 21 แห่ง แห่งละ 2
คน เท่ากับ 42 คน
2.)เจ้าหน้าที่ ผู้รับผืดชอบ
งานสาธารณสุขมูลฐาน
และสุขภาพภาค
ประชาชน 21 แห่ง แห่ง
ละ 1 คน จานวน 21 คน
และเจ้าหน้าที่ สสอ.
เมือง 2 คน รวมทั้ งสิ้น
65 คน

แหล่งงบ

1.) เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับ
อสม. ที่มีตอ่ การพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
2.)เพื่อให้บุคลากรทางด้านสุขภาพ
ระดับอาเภอ-ตาบลในพื้นที่และ อสม.
มีกิจกรรมสร้างสรรพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานร่วมกัน
3.) เพื่อกระตุน้ การพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานให้ตอ่ เนื่องและ
ยั่งยืน

กัมปนาท / สสอ.เมืองฯ

2.56 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนด้วย
กระบวนการภาคี
เครือข่ายสุขภาพระดับ
พื้นที่
อ.เมืองอุบลราชธานี ปี
2563 เครือข่าย รพ. ๕๐
พรรษา มหาวชิราลง
กรณ

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

3,250

11,000

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
17,500 17,500
12,600 30,100
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน
210 คน x 60 บาท x 1 มื้อ
10,500
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 210 คน x25 บาทx2 มื้อ
3.ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน
2 คน x 6 ชม.x 300 บาท
4.ค่าป้ายพิธีเปิด
4.ค่าวัสดุเอกสารอบรม 210 คน
x 20 บาท

12,600

10,500

1,800

1,800

1,000
4,200

1,000
4,200

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

1.เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุมีองค์ความรู้
ชมาชิกชมรมผู้สูงอาย
ด้านการพึ่งพาตนเองได้
จานวน 210 คน
2. เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความความรู้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตนเอง

รพ.สต.ทัพไทย

2.57 โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ส่งเสริมกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุ

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม
แหล่งงบ

30,100 30,100
6,000

5,000

5,000

2,000

2,000

1,000

1,000

14,000 14,000

0
0
0

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 100 คน x25 บาทx 2
มื้อ
5.ค่าเอกสารอบรม จานวน 100
ชุด x 20 บาท
4.ค่าป้ายพิธีเปิด
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

6,000 14,000

รพ.สต.ทัพไทย

กองทุนตาบล
บารุง รพ.สต
บารุง สสอ
บารุง รพ
PP เบี้ย
pp

ผู้รับผิดชอบ

2.58 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อให้อสค.มีความรู้ในการป้องกัน กลุ่มเป้าหมายแกนนา
องค์ความรู้อาสาสมัคร โรคเพื่อดูแลผู้ป่วยในเขตพื้นที่
100 คน
ประจาครอบครัว(อสค.)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / / 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน
100 คน x 60 บาท x 1 มื้อ

รพ.สต.ทัพไทย

2.57 โครงการพัฒนาองค์
1.เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุมีองค์ความรู้
ชมาชิกชมรมผู้สูงอาย
/
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขEX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ความรู้ส่งเสริมกิจกรรม ด้านการพึ่งพาตนเองได้
จานวน 210 คน
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ชมรมผู้สูงอายุ
2. เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความความรู้
3. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู
นสุมขสุภาพของประชากร
='E1 ผ1ตัค1.7'!I60+'E1
วชี้วัด อัตราความรอบรู
ผ1 ค2'! ้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ด้านการส่้ดงา้เสริ
ขภาพปรับเปลี่ยน
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุพฤติ
ขจังหวั
ดอุบขลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 2
กรรมสุ
ภาพตนเอง
ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชนไทย
ระยะเวลา
ลาดับ
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม (บาท)
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

PP
487,680

PP เบี้ย

เงินบารุง รพ

เงินบารุง สสอ เงินบารุง รพสต. กองทุนตาบล
22,420
1,251,380

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2.แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
3. โครงการที่ 3 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (DHB)
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1.เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ระบบสุขภาพอาเภอโดย
คณะกรรมการ พชอ.อาเภอเมือง
2.สนับสนุนกิจกรรมดาเนินงาน
แก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นสุขภาพ
อย่างน้อย 3 เรื่อง

1.คณะกรรมการพชอ. / / / / 1.ค่าจัดประชุม คณะ
และทีมเลขานุการ 30
กรรมการพชอ. 4 ครั้งต่อปี
คน
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
2.คณะอนุกรรมการ
25บาท/คน/มือ้ 30 คน 4
ตามประเด็นสุขภาพ5
มื้อ
2.ค่าวัสดุ 20บาท x 30 คน
รื่องๆละ20 คน รวม
เป็น 100คน
2.สนับสนุนดาเนินงานแก้ไข
ปัญหา พชอ.

5,400

งบ PP
นางสุคนธาไพเราะ สสอ.เมือง
2.นางสาวสุมนาปลายเนตรรพ.๕๐ พรรษาฯ

3.1 โครงการพัฒนาคุณชีวิตและ
ระบบสุขภาพอาเภอ (พชอ.)
อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (District Health Board: DHB) ที่มีคุณภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

3,000

750

750

750

750

2,400

600

600

600

600

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 20,000
25บาท/คน/มื้อ100 คน 8 มื้อ

5,000

5,000

5,000

5,000

2.ค่าอาหารกลางวัน 50
บาท/คน/มื้อ 100 คน 4มื้อ

20,000

5,000

5,000

5,000

5,000

3.ค่าวัสดุ 20บาท/คน/ครั้ง
100 คน 4 ครั้ง

8,000

2,000

2,000

2,000

2,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

53,400 53,400

แหล่งงบ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (District Health Board: DHB) ที่มีคุณภาพ

 E1  E2  E3  E4

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2.แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
3. โครงการที่ 3 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (DHB)
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในสังกัดสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
เมืองอุบลราชธานี
และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
ทุกแห่ง จานวน ๒๔๐
คน

180,000 396,000

1 ค่าอาหารและอาหารว่าง
ครบมื้อของหน่วยงานเอกชน
จานวน 500 บาท/วัน 3
วัน รุ่นละ 120 คน

2 ค่าที่พัก 2 คืน 60 ห้องๆ 96,000
ละ 800 บาท
3 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4 120,000
วัน 2 คันๆละ 15,000 บาท
396,000 396,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

กองทุนตาบล
บารุง รพ.สต
บารุง สสอ
บารุง รพ
PP เบี้ย
pp

0
0
0
0
0

180,000

96,000

120,000

เงินบารุง สสอ.เมือง(QOF)

1 เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรเป็น
กระบวนการวางแผนที่มุ่งจะพัฒนา
ความสามารถขององค์กร
๒ เพื่อให้บุคลากรทุกคน ทราบ
กรอบการดาเนินงานด้านปฐมภูมิ ที่
มีเอกภาพและชัดเจน
๓ สนับสนุนการพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ ให้กับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล

แหล่งงบ

3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ปฏิบัตงิ านและพัฒนา
คุณภาพระบบบริหารจัดการ
สุขภาพ เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ (พชอ.)
อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี
2563

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (District Health Board: DHB) ที่มีคุณภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

สสอ.เมือง

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (District Health Board: DHB) ที่มีคุณภาพ

PP
53,400

PP เบี้ย

เงินบารุง รพ

เงินบารุง สสอ เงินบารุง รพสต. กองทุนตาบล
396,000

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง

3.ออกสุ่มสารวจลูกน้า 7
หมู่บ้านๆละ 4 ครั้ง/ปี โดย
จนท,อสม.และทีมเครือข่าย
เฝ้าระวังโรคในชุมชน

1.พัฒนาศักยภาพทีม
สอบสวนเคลื่อนที่เร็วให้
มีศักยภาพในการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ
2.ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อประจา
ถิ่น
3.เพื่อให้ชุมชนตระถึงปัญหา
โรคติดต่อ
4.เพื่อให้ชุมชนปลอดลูกน้ายุงลาย
5.เพื่อให้มีเครือข่ายเฝ้าระวัง
โรคติดต่อในชุมชน

1.ทีมเครือข่ายเฝ้า
ระวังโรคติดต่อใน
ชุมชนจานวน 40
คน
2.ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ 7
หมู่บ้าน

/

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
บาท x 100 คน x 1 มื้อ
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 25
บาท x 100 คน x 2 มื้อ
3.ค่าวัสดุอบรม 100 คน x
20 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 1.จัดอบรมฟื้นฟูความรู้แก่
แกนนาในชุมชนและภาคี
เครือข่ายในชุมชน

บาท

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

6,000 13,000

6,000

5,000

5,000

2,000

2,000

กองทุนฯทต.ปทุม

4.2 โครงการพัฒนาเครือข่าย
ป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชน
กิจกรรม
1.จัดอบรมฟื้นฟูความรู้แก่
ผู้นาชุมชน , อสม. , ครู
อนามัยโรงเรียน และครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน
40 คน จานวน 1 วัน
2.ประชุมทีมเครือข่ายเฝ้า
ระวังโรคติดต่อในชุมชน

รายละเอียด

งปม.
รวม
(บาท)

กองทุนตาบล ปทุม

4.1 โครงการป้องกันและควบคุม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ประชาชน 100 คน
โรค
เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค
ในชุมชน

งบประมาณ

แหล่งงบ

กลุ่มเป้าหมาย และ ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

นางอภิชญา ชาสุรีย์ รพ.สต.ปทุม

วัตถุประสงค์

นางสาวจุฑามาศ ลวดทอง

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

13,000 13,000

36,200

1.1ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
จานวน 1 มื้อ x 40 คน x 60
บ.

2,400

2,400

1.2 ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ จานวน 2 มื้อ x
25xบ. x 40 คน

2,000

2,000

3.จัดประชุมสรุปผลงานและ
ติดตามงานทีมเครือข่ายเฝ้า
ระวังโรคติดต่อในชุมชน
3.1 ค่าอาหารว่างประชุมทีม
เครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ในชุมชน จานวน 3 ครั้ง 40
คน x 25 บาท x 3 ครั้ง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

7,000

28,000

3,000

36,200 36,200

1,000

7,000

1,000

7,000

7,000

1,000

แหล่งงบ

2.1ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ 7 หมู่บ้านๆละ 4
ครั้ง จานวน 40 คน x 25
บาท x 7 หมู่บ้าน x 4 ครั้ง

กองทุนฯทต.ปทุม

นางอภิชญา ชาสุรีย์ รพ.สต.ปทุมผู้รับผิดชอบ

4.2 โครงการพัฒนาเครือข่าย
1.พัฒนาศักยภาพทีม
1.ทีมเครือข่ายเฝ้า ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
36,200
 E1 
E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชน สอบสวนเคลื่อนที่เร็วให้
ระวังโรคติดต่อใน
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
กิจกรรม
มีศักยภาพในการควบคุม
ชุมชนจานวน 40
3. โครงการที
่ 4 โครงการพั
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
1.จัดอบรมฟื
้นฟูความรูฒ้แนาระบบการตอบโต้
ก่ ป้องกันโรคติภดาวะฉุ
ต่อ กเฉินและภัยสุขภาพคน
ผู้นาชุมชน
อสม. , ครู ขจัง2.ลดอั
วยด้วยโรคติดต่อประจา 2.ประชาชนใน
4. ยุทธศาสตร์
สานั,กงานสาธารณสุ
หวัดอุตบราป่
ลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 4
อนามัยโรงเรียน และครู
ถิ่น
พื้นที่รับผิดชอบ 7
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 3.เพื่อให้ชุมชนตระถึงปัญหา
หมู่บ้าน
ลาดับ 40 โครงการและกิ
กลุ่มเป้าหมาย และ ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
คน จานวน 1จวักรรม
น
โรคติดต่อ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ดาเนินการ
รวม
2.ประชุมทีดาเนิ
มเครืนองาน
ข่ายเฝ้า 4.เพื่อให้ชุมชนปลอดลูกน้ายุงลาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
(บาท)
ระวังโรคติดต่อในชุมชน
5.เพื่อให้มีเครือข่ายเฝ้าระวัง
1
2
3
4
รายละเอี
ย
ด
บาท
ตค
พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
โรคติดต่อในชุมชน
3.ออกสุ่มสารวจลูกน้า 7
800
1.3 ค่าวัสดุอบรม 20บ. x 40
800
หมู่บ้านๆละ 4 ครั้ง/ปี โดย
คน
จนท,อสม.และทีมเครือข่าย
2.จัดประชุมทีมเครือข่าย
เฝ้าระวังโรคในชุมชน
พร้อมออกสุ่มสารวจลูกน้า
4.สรุปและประเมินผลการ
รณรงค์ควบคุมโรค
ดาเนินงาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 E1  E2  E3  E4

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง

ประชาชน /ทีม
ควบคุมโรคระดับ
ตาบล/แกนนา
สุขภาพ หมู่บ้านละ
15 คนจานวน 8
มบ. รวม 120 คน

งบประมาณ
รายละเอียด

/ / / / 1.ค่าอาหารกลางวัน จานวน
120 คน x 50 บาท x 2 มื้อ

บาท

งปม.
รวม
(บาท)

12,000 30,950

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 12,000
จานวน 120 คน x25 บาทx
4 มื้อ
3.ค่าตอบแทนวิทยากร
จานวน 6 ชม.x 300 บาทx
2 วัน

3,600

4.จัดซื้อสเปรย์ฉีดกันยุง
จานวน 20 กระป๋อง x 110
บาท

2,200

5.จัดซื้อโลชั่นทากันยุงแบบ
ซอง (24 ซอง/แพ็ค) จานวน
10 แพ็ค x 115 บาท

1,150

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

30,950 30,950

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
30,950

กองทุนฯตาบลกุดลาด

1.เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน 3.เพื่อลดอัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออกลง ร้อยละ 20
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง
5 ปี

กลุ่มเป้าหมาย และ ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

แหล่งงบ

4.3 โครงการรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน
1.จัดอบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมาย
2.จัดกิจกรรมรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกทุกเดือน

วัตถุประสงค์

รพ.สต.ปากน้า

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 E1  E2  E3  E4

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง

4.4 โครงการควบคุมป้องกันโรค 1.เพื่อรณรงค์ทาลายแหล่งเพาะพันธ์ หมู่บ้านที่รับผิดชอบ
ไข้เลือดออกช่วงฤดูระบาด ปี ยุงลายในชุมชน
11 หมู่ โรงเรียน
2563
2.เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการ
5 แห่ง ศพด. 3
ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี
แห่ง
วัด 9 แห่ง

/

งบประมาณ
รายละเอียด

บาท

งปม.
รวม
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
6,050

1.สเปรย์กาจัดยุง จานวน 55
กระป๋อง x 110 บาท

6,050 36,800

2.ค่าโลชั่นทากันยุง จานวน
200 ขวด x 50 บาท

10,000

10,000

3.ค่าป้ายรณรงค์โรค
ไข้เลือดออก ขนาด 1*3 ม.
จานวน 11 ป้าย x 450 บาท

4,950

4,950

4.ค่าถ่ายเอกสารใบความรู้ / 4,800
สารวจแหล่งเพาะพันธุ์
จานวน 4,800 แผ่น x 1 บาท

4,800

11,000
5.อุปกรณ์รณรงค์ทาความ
สะอาด จานวน 11 หมู่บ้าน x
1,000 บาท

11,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

36,800 36,800

กองทุน สปสช.อบต.ขี้เหล็ก

กลุ่มเป้าหมาย และ ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

นางฉัตรนภา คนองเดช

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 E1  E2  E3  E4

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง

15,000

2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 50
บาท x 300 คน x 1มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

15,000

15,000
30,000 30,000
36,000 36,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 100
คน x 50 บาท x 1มื้อ
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่
100 คนx25บาทx2มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

36,000 36,000

แกนนาชุมชน 100
คน

/

กองทุนตาบลหัวเรือ

15,000 30,000
1.ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ 25 บาท x 300 คน
x 2 มื้อ

4.6 โครงการพัฒนาเครือข่าย
อสม.มีความรู้และทักษะในด้านการ อาสาสมัคร
/ / / / อาหารว่างและเครื่องดืม่ 12
และศักยภาพอาสาสมัคร
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่าง สาธารณสุข (อสม.)
ครั้ง x 25 บาท x 120 คน
สาธารณสุข (อสม.) ตาบลหัว มีประสิทธิภาพ
จานวน 120 คน
เรือ ปีงบประมาณ 2563
เดือนละ 1 ครั้ง
รวม 12 ครั้ง

4.7 โครงการชุมชนหัวเรือร่วมใจ 1.เพื่อสร้างเครือข่ายการควบคุม
ต้านภัยโรคไข้เลือดออกใน ป้องกันโรคในชุมชน
ชุมชน ปีงบประมาณ 2563 2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
หมู่บ้าน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

เงินบารุง รพ.สต.หัวเรือ

บาท

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

งบกองทุนฯตาบลกุดลาด

/

รายละเอียด

งปม.
รวม
(บาท)

แหล่งงบ

อสม. ครู นักเรียน
ประชาชน จานวน
300 คน

งบประมาณ

นางเทพา รักษาศรี

เพื่อลดอัตราป่วยป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกไม่เกิน๕๐ต่อแสน
ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย และ ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

นายเทพา รักษาศรี

4.5 โครงการผาแก้วร่วมใจต้าน
ภัยไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์

นางธิดารัตน์ ยิ่งพันธ์

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

5,000 10,000

5,000

5,000

5,000

10,000 10,000

3,000

3,000

3,000

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 E1  E2  E3  E4

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

9,000 20,250

9,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
มื้อละ 25 บาทx4 มื้อx75 คน
3.ค่ากระเป๋าเอกสาร 50 บาท
x75ใบ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1 ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
บาท x 2 มื้อ x 90 คน

7,500

7,500

3,750

3,750

20,250 20,250
10,800 40,500

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 9,000
มื้อละ 25 บาทx4 มื้อx90 คน
3.ค่าวิทยากร ชม.ละ 600
7,200
บาท จานวน 12 ชม.
4.ค่าไฟฉายสาหรับส่องลูกน้า 13,500
อันละ 150 บาท จานวน 90
อัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

40,500 40,500

10,800

9,000

7,200

13,500

กองทุนฯ เทศบาลตาบลขามใหญ่

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
บาท x 2 มื้อ x 75 คน

กองทุนฯ เทศบาลตาบลอุบล

/

บาท

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ศรีรัตนบุตร

1.เพื่อให้ทีม SRRT ระดับตาบลและ อสม.และทีม SRRT
อสม.มีความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง
จานวน 90 คน
ควบคุม ป้องกันและสอบสวนโรคที่มี
ประสิทธิภาพ
2.เพื่อ
ควบคุมอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร

/

รายละเอียด

งปม.
รวม
(บาท)

แหล่งงบ

1.เพื่อให้ทีม SRRT ระดับตาบลและ อสม.และทีม SRRT
อสม.มีความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง
จานวน 75 คน
ควบคุม ป้องกันและสอบสวนโรคที่มี
ประสิทธิภาพ
2.เพื่อ
ควบคุมอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร

งบประมาณ

นส.วราภรณ์

4.9 โครงการพัฒนาศักยภาพทีม
สอบสวนเคลื่อนที่เร็วเขต
เทศบาลตาบลขามใหญ่ ปี
2563

กลุ่มเป้าหมาย และ ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ศรีรัตนบุตร

4.8 โครงการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและพัฒนา
ศักยภาพทีมสอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว เขตเทศบาล
ตาบลอุบล ปี 2563

วัตถุประสงค์

นส.วราภรณ์

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 E1  E2  E3  E4

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.)ใน
พื้นที่ และ
เครือข่ายทีม SRRT
จานวน 180 คน

/

งบประมาณ
รายละเอียด

บาท

งปม.
รวม
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

9,000 39,150

9,000

9,000

9,000

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
3,600
ดาเนินงานโครงการ จานวน 180
คนๆละ 20 บาท

3,600

4.ค่าพาหนะ อสม.ในการเดินสุ่ม
สารวจ จานวน 141 คนๆละ
50 บาท

7,050

7,050

5.ค่ารางวัลของสมนาคุณ
โครงการ จานวน 30 รางวัลๆ
ละ 300 บาท

9,000

9,000

6.ค่าป้ายไวนิลโครงการ
จานวน 1 ป้าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,500

1,500

1. ค่าอาหารไม่ครบมื้อใน
โครงการแก่ผู้ที่เข้ารับการ
ประชุมอบรม จานวน 180
คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50
บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่
ผู้เข้ารับการประชุมอบรม
จานวน 180 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ
ละ 25 บาท

39,150 39,150

กองทุนตาบลไร่น้อย

1. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก
2. เพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย
และกาจัดลูกน้ายุงลาย

กลุ่มเป้าหมาย และ ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

แหล่งงบ

4.10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออก โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลยางลุ่ม
ปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์

นายประยงค์ สวัสดี รพ.สต.ยางลุ่ม

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 E1  E2  E3  E4

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มี
อสม.จานวน 8 หมู่
ความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกัน
รวมทั้งหมด 145 คน
โรคติดต่อสามารถสอบสวนโรคได้
กิจกรรมดาเนินงาน ดังนี้
2.เพื่อส่งเสริมให้ อสม. รวมถึง
1.ประชุมผู้นาชุมชนและ
ประชาชนมีความรู้และป้องกันตนเอง
องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง ไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้
วัตถุประสงค์ และแนวทาง 3.เพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
การดาเนินงาน
ควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญอย่าง
2.อบรมให้ความรู้และ สม่าเสมอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วย
โรคติดต่อที่ป้องกันได้
3.รณรงค์ควบคุมป้องกัน
โรค การเฝ้าระวังและ
สามารถสอบสวนโรคได้

งบประมาณ
รายละเอียด

บาท

งปม.
รวม
(บาท)

/ / 1.อาหารว่างและเครื่องดืม่
7,250 15,950
จานวน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท x
145 คน

2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อจานวน
1 มื้อๆ ละ 60 บาท x 145
คน

8,700

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

15,950 15,950

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
7,250

8,700

งบกองทุนตาบลปะอาว

กลุ่มเป้าหมาย และ ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

แหล่งงบ

4.11 โครงการปะอาวรวมใจต้าน
ภัยโรคติดต่อ ปี 2563

วัตถุประสงค์

รพ.สต.ปะอาว

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 E1  E2  E3  E4

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง

1.อสม. 4 หมู่บ้าน
จานวน 117 คน
2.ครู นักเรียน
จานวน 33 คน
3.ประชาชนทั่วไป
จานวน 50 คน

/

งบประมาณ
รายละเอียด

บาท

งปม.
รวม
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 27,000 54,000
25 บาทx 270 คน x 2 มื้อ x
2 วัน

27,000

27,000
2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
เครื่องดืม่ มื้อละ 50 บาท x
2 มื้อ x 270 คน

27,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

54,000 54,000

งบกองทุนฯตาบลไร่น้อย

4.12 โครงการป้องกันและควบคุม 1. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรค
โรคระบาดประจาท้องถิ่น ไข้เลือดออก ไม่เกิน 50 ต่อแสน
ประจาปี 2563
ประชากร
2.เพื่อให้ ครู นักเรียน ประชาชน
ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ2.เกี่ยวกับ
โรคไข้เลือดออก และรู้จักวิธีการ
ป้องกันควบคุมโรค
3.เพื่อให้ครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป
ตระหนักถึงความสาคัญของโรค
และมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก
"4.เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดใี นการ
ป้องกันควบคุมโรคประชาชนในเขต
รพ.สต.

กลุ่มเป้าหมาย และ ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

นางเสาวคนธ์ ศรียนั ต์ นักวิชาการสาธารณสุข

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 E1  E2  E3  E4

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง

1.ทีมเครือข่ายเฝ้า /
ระวังโรคติดต่อใน
ชุมชนจานวน 60
คน
2.อสม 51 คน สุ่ม
สารวจลูกน้ายุงลาย

งบประมาณ
รายละเอียด
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
เพื่อพัฒนาเครือข่ายป้องกัน
ภัยโรคติดต่อในชุมชน
1.1 ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
จานวน 1 มื้อ x 60 คน x 60
บาท

บาท

งปม.
รวม
(บาท)

3,600 17,225

1.2 อาหารว่างและเครื่องดืม่
3,000
จานวน 2 มื้อ x 25 บาท x
60 คน
1.3 ค่าวัสดุอบรม 20 บาท 1,200
x 60 คน
1.4 ค่าป้ายไวนิล จานวน 1
500
ป้าย
2. กิจกรรมการสุ่มสารวจ
8,925
ลูกน้ายุงลาย มีค่าใช้จ่ายดังนี้
- อาหารว่างและเครื่องดืม่
51 คน x 25 บาท x 7 ครั้ง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

17,225 17,225

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
3,600

3,000

1,200

500

8,925

กองทุนฯตาบลหนองบ่อ

1.พัฒนาศักยภาพทีม
สอบสวนเคลื่อนที่เร็วให้
มีศักยภาพในการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ
2.ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อประจา
ถิ่น
3.เพื่อให้ชุมชนตระหนักปัญหา
โรคติดต่อ
4.เพื่อให้ชุมชนปลอดลูกน้ายุงลาย
5.เพื่อให้มีเครือข่ายเฝ้าระวัง
โรคติดต่อในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย และ ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

แหล่งงบ

4.13 โครงการพัฒนาเครือข่าย
ป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชน
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนา
เครือข่ายป้องกันภัย
โรคติดต่อในชุมชน
ปีงบประมาณ2563
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการ
สุ่มสารวจลูกน้ายุงลาย
2.1 ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ แก่ประชาชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
2.2 จัดทาแผนสุ่มสารวจ
ลูกน้ายุงลาย
2.3 ดาเนินการตามแผนสุ่ม
สารวจลูกน้ายุงลาย จานวน
4 หมู่บ้านๆละ 7 ครั้ง/ปี
โดย จนท,สาธารณสุข อสม.
และทีมเครือข่ายป้องกันภัย
โรคติดต่อในชุมชน
2.4 สรุปและประเมินผล

วัตถุประสงค์

นายพัลลภ ไกยะวินิจ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 E1  E2  E3  E4

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง

4.14 โครงการควบคุมป้องกันโรค 1.เพื่อรณรงค์ทาลายแหล่งเพาะพันธ์ หมู่บ้านที่รับผิดชอบ
ไข้เลือดออกช่วงฤดูระบาด ปี ยุงลายในชุมชน
11 หมู่ โรงเรียน
2563
2.เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการ
5 แห่ง ศพด. 3
ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี
แห่ง
วัด 9 แห่ง

/

งบประมาณ
รายละเอียด

บาท

งปม.
รวม
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
6,050

1.สเปรย์กาจัดยุง จานวน 55
กระป๋อง x 110 บาท

6,050 36,800

2.ค่าโลชั่นทากันยุง จานวน
200 ขวด x 50 บาท

10,000

10,000

3.ค่าป้ายรณรงค์โรค
ไข้เลือดออก ขนาด 1*3 ม.
จานวน 11 ป้าย x 450 บาท

4,950

4,950

4.ค่าถ่ายเอกสารใบความรู้ / 4,800
สารวจแหล่งเพาะพันธุ์
จานวน 4,800 แผ่น x 1 บาท

4,800

11,000
5.อุปกรณ์รณรงค์ทาความ
สะอาด จานวน 11 หมู่บ้าน x
1,000 บาท

11,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

36,800 36,800

กองทุนฯตาบลขี้เหล็ก

กลุ่มเป้าหมาย และ ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

นางฉัตรนภา คนองเดช

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 E1  E2  E3  E4

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง

บาท

/ / / / 1.จัดอบรมฟื้นฟูความรู้แก่
แกนนาในชุมชนและภาคี
เครือข่ายในชุมชน

/

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

15,939

1.1ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
5,000
จานวน 1 มื้อx100คนx50บ.
1.2 อาหารว่างและเครื่องดืม่
5,000
จานวน 2 มื้อ x25บ.x100คน
1.3 ค่าวัสดุอบรม 20 บาท x 2,000
100 คน
1.4 ค่าวิทยากร 3 คน คนละ 1,800
600 บาท
13,800 13,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
11,400 20,900
1. ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
จานวน 190 คน ๆ ละ 1 มื้อ
ละ 60 บาท เป็นเงิน

5,000

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 190 คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 25 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

9,500

9,500

20,900 20,900

5,000

2,000

1,800

11,400

กองทุนฯตาบลไร่น้อย

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.)
แกนนาในพื้นที่
และเครือข่ายทีม
SRRT จานวน 190
คน

รายละเอียด

งปม.
รวม
(บาท)

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย

1. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก
2. เพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย
และกาจัดลูกน้ายุงลาย

1.ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ 3
หมู่บ้าน

งบประมาณ

แหล่งงบ

4.16 โครงการควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออกในชุมชน
ปีงบประมาณ 2563

1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และ
สามารนาความรู้ไปใช้ในชุมชน
2.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย และ ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

4.15 โครงการพัฒนาเครือข่าย
ป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชน
กิจกรรม
1.โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์

นายอัสนียรัตน์ ศิริโสม / นายบรรพจน์ จันทรืชนะ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 E1  E2  E3  E4

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง

แกนนาอสม. 100
คน และผู้นาชุมชน
25 คน รวม 125
คน

/

งบประมาณ
รายละเอียด
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 2 วัน
60 บาทx2มื้อx 125 คน

บาท

งปม.
รวม
(บาท)

15,000 33,000

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
15,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 12,500
25 บาทx4มื้อx 125 คน

12,500

3.ค่าวิทยากร1ท่านๆละ2
ชั่วโมงx600บาทx2วัน

2,400

2,400

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ
20 บาท x 125 คน

2,500

2,500

600

600

4.ค่าป้ายไวนิลอบรม
จานวน 1 ป้าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

33,000 33,000

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

4.17 โครงการอบรมการป้องกัน 1.เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพทีม
ควบคุมโรคไข้เลือดออกและ สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
พัฒนาศักยภาพทีมสอบสวน 2.เพื่อสอบสวนโรคเฝ้าระวังและ
เคลื่อนที่เร็ว (SRRT)ตาบล ควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว
แจระแม
1.จัดทาโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
2.ประชุมชี้แจงการดาเนินงาน
3.สารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
4.จัดอบรมศักยภาพทีม
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
5.การจัดตัง้ ศูนย์และ
คณะกรรมการ
6.การดาเนินการควบคุม
และป้องกันโรค

กลุ่มเป้าหมาย และ ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

นายอดิศักดิ์ บุญคง / รพสต.หนองแก

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 E1  E2  E3  E4

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง

แกนนาอสม.
จานวน 48 คน
-ชุมชนท่า
บ่อใต้หมู่1 -ชุมชน
ท่าบ่อเหนือ หมู2่
-ชุมชน
หนองหอย หมู่ 10

/

งบประมาณ
รายละเอียด

บาท

งปม.
รวม
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 2 วัน
60 บาทx2มื้อx 48 คน

5,760 14,520

5,760

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25 บาทx4มื้อx 48 คน

4,800

4,800

3.ค่าวิทยากร1ท่านๆละ2
ชั่วโมงx600บาทx2วัน

2,400

2,400

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ
20 บาท x 48 คน

960

960

4.ค่าป้ายไวนิลอบรม
จานวน 1 ป้าย

600

600

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

14,520 14,520

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

4.18 โครงการอบรมการป้องกัน 1.เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพทีม
ควบคุมโรคไข้เลือดออกและ สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
พัฒนาศักยภาพทีมสอบสวน 2.เพื่อสอบสวนโรคเฝ้าระวังและ
เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตาบล ควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว
อุบล
1.จัดทาโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
2.ประชุมชี้แจงการดาเนินงาน
3.ระสานงานและสารวจ
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
4.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
5.การจัดตัง้ ศูนย์และทีม srrt
ระดับตาบลและ
คณะกรรมการ
6.การดาเนินการควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออก

กลุ่มเป้าหมาย และ ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

นายอดิศักดิ์ บุญคง / รพสต.หนองแก

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 E1  E2  E3  E4

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง

1.จานวน 21 รพสต
2.จานวน21
หมู่บ้านสุ่ม
3.จานวน21
หมู่บ้านเสี่ยง
4.เจ้าหน้าที่รพสต.
21คน
5.เจ้าหน้าที่อปท
11 คน
6.อสม. 63 คน
จานวน 21 หมู่บ้าน

/ /

งบประมาณ
รายละเอียด

บาท

งปม.
รวม
(บาท)

148,000
กิจกรรมสารวจค่าดัชนีความ
ชุกลูกน้ายุงลาย ประจาปี
2563
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ออก 50,400
ปฎิบัตงิ านจานวน 10 คนx21
วันx 240 บาท
ค่ารางวัลในการประกวด
3,000
รางวัลที่ 1 = 3,000 บาท

รางวัลที่ 2 = 2,500 บาท
รางวัลที่ 3 = 2,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ
1,000 บาท

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

50,400

3,000

6,500

6,500

กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพทีมควบคุมโรค
ระดับตาบล
1.ค่าอาหารกลางวัน 95 คน x 4,750
1 วัน x50 บาท
1.ค่าอาหารว่าง 95 คน x 1 4,750
วัน x 50 บาท

4,750

4,750

งบ PP

1. เพื่อกระตุน้ ให้ผู้นาชุมชน, อสม.,
และประชาชนในหมู่บ้าน เกิดความ
ตระหนักกาจัดแหล่งเพาะพันธ์ยงุ ลาย
2. เพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย
และกาจัดลูกน้ายุงลายในวัด
โรงเรียนและชุมชน
3. เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก
4.ทาให้สามารถลดความชุกของ
ลูกน้ายุงลาย

กลุ่มเป้าหมาย และ ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

แหล่งงบ

4.19 โครงการประชาชนร่วมใจ
ปลอดภัยโรคไข้เลือดออก
ประจาปี 2563
1.กิจกรรมสารวจค่าดัชนี
ความชุกลูกน้ายุงลาย
ประจาปี 2563
2กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพทีมควบคุมโรค
ระดับตาบลในการการใช้
และซ่อมบารุงเครื่องพ่น
หมอกควัน/ละอองฝอย
3.กิจกรรมดาเนินการ
หมู่บ้านต้นแบบด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกประจาปี 2563

วัตถุประสงค์

ฝ่ายควบคุมโรค สสอ.เมืองฯ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

องฯ

ประจาปี 2563
โรงเรียนและชุมชน
4.เจ้าหน้าที่รพสต.
2กิจกรรมอบรมพัฒนา
3. เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก 21คน
ศักยภาพทีมควบคุมโรค
4.ทาให้สามารถลดความชุกของ
5.เจ้าหน้าที่อปท
ระดับตาบลในการการใช้
ลูกน้ายุงลาย
11 คน
 E1  E2  E3  E4
และซ่
อ
มบ
ารุ
ง
เครื
อ
่
งพ่
น
63และคุ
คน ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้6.อสม.
องกันโรค
หมอกควั
จานวน 21 หมู่บ้าน
2. แผนงานที
่ 3 น: /ละอองฝอย
การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3.กิจกรรมดาเนินการ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
หมู่บ้านต้นแบบด้านการ
4. ยุทธศาสตร์
สานักงานสาธารณสุ
ขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 4
ป้องกันควบคุ
มโรค
ไข้เลือดออกประจาปี 2563
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
งบประมาณ
รายละเอียด

1.เพื่อสร้างความตระหนักและ
ตระหนกในปัญหาโรคไข้เลือดออกที่
เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต และ
แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในหมู่บ้าน
2.เพื่อความร่วมมือร่วมใจขจัดทาลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายและเฝ้าระวัง
ควบคุมลูกน้ายุงลายในพื้นที่เขตบ้าน

หมู่บ้าน(621
หลังคาเรือน)ผู้นา
ชุมชน อสมและ
แกนนาครอบครัว
รวม 250 คน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

3,000

3,000

1.ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 31,500
1 มื้อ x 50 บาท x 21
หมู่บ้าน

31,500

2.ค่าอาหารว่าง 30 คน x 2
มื้อ x 25 บาท x 21 หมู่บ้าน

31,500

31,500

3.ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ออก
ปฎิบัตงิ านจานวน 5 คน 21
วันๆล่ะ 120 บาท

12,600

12,600

2.ค่าวิทยากร 5 ชม. X 600
บาท x 1 วัน
กิจกรรมดาเนินการหมู่บ้าน
ต้นแบบด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประจาปี 2563

4.20 โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกโดยชุมชนเพื่อ
ชุมชนปี2563

บาท

งปม.
รวม
(บาท)

148,000 148,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / / 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน 15,000 33,250
250 คน x 60 บาท x 1 มื้อ

15,000

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

กลุ่มเป้าหมาย และ ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

รพ.สต.ทัพไทย

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 E1  E2  E3  E4

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง

4.21 โครงการส่งเสริมป้องกันการ
ลดอุบัตเิ หตุและบรรเทาสา
ธารณภัยอุบัตเิ หตุบนท้อง
ถนนและสารเคมีรั่วไหล
จุดเสี่ยง 5 จุด
1.หน้าตลาดสันติสุข
2.แยกโนนหงห์ทอง
3.ส.เขมราฐ
4.ช่องเจ็ดสี
5.ปากทางเข้า รพ.

1.เพื่อให้มีความรู้และทักษะในด้าน
บรรเทาสาธารณภัยและสามารถให้
การรักษาผู้ประสบเหตุเป็นจานวน
มากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตรา
ตายและความพิการของผู้ป่วยที่ได้รับ
อุบัตเิ หตุและสารเคมีรั่วไหล

1จนท รพ ทุก
หน่วยงานทุกระดับ
60 คน
2.พยาบาลวิชาชีพ
รพ.สต./PCU21
แห่งๆละ2คน
จานวน 42คน
3 สสอ. 2 คน
4.กู้ชีพพื้นฐาน /
เอกชน 20 คน

/

รายละเอียด

บาท

งปม.
33,250
รวม
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 12,500
จานวน 250 คน x25 บาท
x2 มื้อ

12,500

3.ค่าป้ายพิธีเปิดอบรม

1,000

1,000

4.ค่าเอกสารแผ่นพับองค์
ความรู้ไข้เลือดออกจานวน
250 แผ่น

4,750

4,750

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวัน 50บาท
x170คนx1วัน

33,250 33,250

8,500 22,200

8,500

งบ pp

2.เพื่อความร่วมมือร่วมใจขจัดทาลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายและเฝ้าระวัง
ควบคุมลูกน้ายุงลายในพื้นที่เขตบ้าน
วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการ
องค์กรต่างๆในชุมชน โดยภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

งบประมาณ

งงบนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม
แหล่
กองทุ

กลุ่บ่ม้าเป้น(621
าหมาย และ / ระยะเวลา
หมู
/ / /
เป้
า
หมาย
ด
าเนิ
นการ
หลังคาเรือน)ผู้นา
(ไตรมาส)
ชุมชน อสมและ
1 2 3 4
แกนนาครอบครัว
รวม 250 คน

ฐิตพิ ร (Erรพ.๕๐ พรรษา)

วัตถุประสงค์กและ
1.เพื่อสร้างความตระหนั
ตระหนกในปัญหาโรคไข้เลือดออกที่
เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต และ
แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในหมู่บ้าน

ับผิดชอบพไทย
ผู้รรพ.สต.ทั

ล4.20
าดับ โครงการป้
โครงการและกิ
องกันโรคจกรรม
ดาเนินงาน
ไข้เลือดออกโดยชุ
มชนเพื่อ
ชุมชนปี2563

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 E1  E2  E3  E4

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง

/

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

8,500

8,500

1,800

1,800

3,400

3,400

งบ PP รพ.๕๐พรรษาๆ

ผู้รับผิดชอบงาน
ควบคุมโรค30คน
ดังนี้
1.รพ.สต.22 แห่ง
2.รพ.๕๐พรรษาฯ
3.สสอ.

รวมงบประมาณทั้งหมด
1.ค่าอาหารกลางวัน30คนๆ
50บาท

บาท

งปม.
22,200
รวม
(บาท)

งงบpp
แหล่งบ

4.22 โครงการซ้อมแผนรองรับภัย 1.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ใน
ฉุกเฉินสาธารณสุข ปี 2563 การเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมภัย
กิจกรรม
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแก่บุคคลากร
ทางสาธารณสุข
2.เพื่อทบทวนกระบวนการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมภัยฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
3.เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังภัย

กลุ่มเป้าหมาย และ ระยะเวลา
งบประมาณ
1จนทเป้รพาหมาย
ทุก
/
ดาเนินการ
หน่วยงานทุกระดับ
(ไตรมาส)
1
2 3 4
รายละเอียด
60 คน
2.พยาบาลวิชาชีพ
รพ.สต./PCU21
2.ค่าอาหารว่างพร้อม
แห่งๆละ2คน
เครื่องดืม่ 50บาทx170คนx1
จานวน 42คน
วัน
3 สสอ. 2 คน
4.กู้ชีพพื้นฐาน /
3.ค่าวิทยากร 600 บาท x 1
เอกชน 20 คน
คน x 3 ชั่วโมง
5.พขร.รพ. 10 คน
6.ตารวจ 6 นาย
7.อสม. จานวน 30
5.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
คน
170คนๆ20บาทx1วัน
รวมทั้งหมด 170 คน

นายธีรศักดิ์ คันศร/

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีความรู้และทักษะในด้าน
บรรเทาสาธารณภัยและสามารถให้
การรักษาผู้ประสบเหตุเป็นจานวน
มากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตรา
ตายและความพิการของผู้ป่วยที่ได้รับ
อุบัตเิ หตุและสารเคมีรั่วไหล

ร (Erรพ.๕๐ พรรษา)
ผู้รับฐิผิตดพิ ชอบ

ลาดับ โครงการและกิจกรรม
4.21 โครงการส่ดงาเนิ
เสรินมงาน
ป้องกันการ
ลดอุบัตเิ หตุและบรรเทาสา
ธารณภัยอุบัตเิ หตุบนท้อง
ถนนและสารเคมีรั่วไหล
จุดเสี่ยง 5 จุด
1.หน้าตลาดสันติสุข
2.แยกโนนหงห์ทอง
3.ส.เขมราฐ
4.ช่องเจ็ดสี
5.ปากทางเข้า รพ.

22,200 22,200

1,500

7,200

7,500

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 E1  E2  E3  E4

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
เป้าประสงค์ ที่ 4
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(ไตรมาส)
4.22 โครงการซ้อมแผนรองรับภัย 1.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ใน ผู้รับผิดชอบงาน
/
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
ฉุกเฉินสาธารณสุข ปี 2563 การเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมภัย ควบคุมโรค30คน
กิจกรรม
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแก่บุคคลากร ดังนี้
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 1,500
ทางสาธารณสุข
1.รพ.สต.22 แห่ง
มื้อ 30คนๆละ50บาท
2.เพื่อทบทวนกระบวนการเฝ้าระวัง 2.รพ.๕๐พรรษาฯ
ป้องกัน และควบคุมภัยฉุกเฉินด้าน 3.สสอ.
3.ค่าวิทยากร 6 ซม.ๆละ 600 3,600
สาธารณสุข ให้เป็นไปในทิศทาง
บาท
เดียวกัน
4.ค่าวัสดุ
600
3.เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังภัย
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ในเครือข่าย
รพ.๕๐ พรรษาฯ
รวมงบประมาณทั้งหมด
7,200

งปม.
รวม
(บาท)
7,200

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 27,500 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ งบ PP รพ.๕๐พรรษาๆ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบนายธีรศักดิ์ คันศร/

ลาดับ

7,200

1

PP
177,400

PP เบี้ย

เงินบารุง รพ

เงินบารุง สสอ เงินบารุง รพสต. กองทุนตาบล
680,295

1.3ค่าวัสดุอบรม 128คนx20
บ.
2.จัดอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
2.1ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
จานวน 1 มื้อx60คนx60บ.

56,540

7,680

7,680

3,200

3,200

2,560

2,560

3,600

3,600

2.2ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ จานวน 2 มื้อ x25 3,000
บx60คน
2.3ค่าวัสดุอบรม 20บ.x60 คน 1,200
ต่อ

3,000

1,200

กองทุนฯทต.ปทุม

/ / / / 1.จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
เครือข่ายแกนนา อสม.เพื่อ
คัดกรองสุขภาพประชาชน
1.1ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
จานวน 1 มื้อx128คนx60บ.
1.2ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ จานวน 2 มื้อ x25
บx128คน

แหล่งงบ

1. แกนนาอสม.
จานวน128 คน
2.ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง DM/HT
จานวน 60 คน
3.กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่
มีภาวะเสี่ยง CVD
risk และ CKD
จานวน 60 คน

นางสาราญ พูลทอง รพ.สต.ปทุม

5.1 โครงการ การพัฒนาระบบการ 1.เพื่อพัฒนาทักษะเครือข่าย
ป้องกัน ดูแล ฟื้นฟู โรคไม่ สร้างการมีส่วนร่วมของ อสม.
ติดต่อเรื้อรัง
ตรวจสุขภาพคัดกรองค้นหากลุ่ม
เสี่ยง
กิจกรรม
2.สร้างความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
1.จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ (Health literacy)เพื่อนาไปสู่การ
เครือข่ายแกนนา อสม.เพื่อ ปรับพฤติกรรมป้องกันโรคเรื้อรัง
คัดกรองสุขภาพประชาชน
3.สร้างความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
(Health literacy)เพื่อนาไปสู่การ
ความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ เพื่อ ปรับปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และ
เสี่ยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรคหัวใจขาดเลือดและไตวาย
กลุ่มสร้างสุขภาพ
3.จัดอบรมผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อ
ลดภาวะแทรกซ้อน ไต และ
หลอดเลือดสมอง

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4

3.จัดอบรมผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อ
ลดภาวะแทรกซ้อน
ต่อ
3.1ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
จานวน 1 มื้อx80คนx60บ.

3,600

3,600

3.2ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ จานวน 2 มื้อ x25
บx60คน

3,000

3,000

3.3ค่าวัสดุอบรม 20บ.x60 คน 1,200
3.4 ค่าชุดสื่อโมเดลอาหาร
ลดหวานเค็ม
5,000
3.5อุปกรณ์ วัดแรงบีบมือ
5,000
Handgrip Dynamometer
4.จัดกิจกรรมประชุมและ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ประชาชน
4.1ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ ประชุม จานวน 1
มื้อ x25บx700คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

17,500
56,540 56,540

1,200

5,000

5,000

17,500

แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ

คัดกรองสุขภาพประชาชน
3.สร้างความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ risk และ CKD
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
(Health literacy)เพื่อนาไปสู่การ จานวน 60 คน
ความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ เพื่อ ปรับปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และ
เสี่ยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรคหัวใจขาดเลือดและไตวาย
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
กลุ่มสร้างสุขภาพ
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3.จัดอบรมผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อ
3. โครงการที
่ 5 โครงการควบคุ
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได
ลดภาวะแทรกซ้
อน ไต และมโรคและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์
กงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
หลอดเลืสอานั
ดสมอง
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4

15,000

กิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยนฯ
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 100
คน x 50 บาท x 1 มื้อ

5,000

5,000

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่
100คนx25บาทx2มื้อ

5,000

5,000

40,000 40,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
10,000 35,500
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อใน
โครงการแก่ผู้ที่เข้ารับการ
อบรม จานวน 100 คน x 2
มื้อ ๆ ละ 50 บาทx2 วัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 10,000
แก่ผู้เข้ารับการประชุมอบรม
จานวน 100 คน ๆ ละ 4
มื้อ ๆx 2วัน ละ 25 บาท
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
4,000
ดาเนินงานโครงการ จานวน
100 คนๆละ 20 บาท

10,000

10,000

4,000

กองทุนตาบลไร่น้อย

/

15,000

กองทุน สปสช.อบต.หัวเรือ

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิคสูงที่มี
ค่า A1Cหว่าง7ถึง9
จานวน 100 คน

กิจกรรมตรวจคัดกรองฯ 1. 30,000 40,000
อาหารว่างและเครื่องดืม่
1,200 คน x 25 บาท x 1 วัน

แหล่งงบ

1.กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังมีการควบคุม
ความเสี่ยงพฤติกรรมสุขภาพอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
2.กลุ่มผู้ป่วยมีทักษะความรู้ใน
การปรับพฤติกรรมตนเองและ
เป็นต้นแบบแก่ผู้ป่วยเรื้อรังอื่น

/ /

นางดารา โคตรอาษา รพ.สต.ยางลุ่ม

5.3 โครงการต้นแบบควบคุม
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส
ปีงบประมาณ 2563

เพื่อให้ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 1.ประชาชนอายุ 35
ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง ปีขึ้นไป ในเขต
และลดอัตราตายด้วยโรคที่เป็น รับผิดชอบ 16 หมู่
ปัญหาของชุมชน
จานวน 1,200 คน
2.แกนนากลุ่มเสี่ยง
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จานวน
100 คน

นางจินตะหรา สายพฤกษ์ /รพ.สต.หัวเรือ

5.2 โครงการตรวจคัดกรองและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยงโรคเรื้อรังในชุมชน
ปีงบประมาณ 2563

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4

งบกองทุนตาบลปะอาว

แหล่งงบ

กองทุนตาบลไร่น้อย

รพ.สต.ปะอาว

5.ค่ารางวัลและของสมนาคุณ 10,000
ในการปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์
โครงการ

นางดารา โคตรอาษา รพ.สต.ยางลุผู่ม้รับผิดชอบ

5.3 โครงการต้นแบบควบคุม
1.กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังมีการควบคุม กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน
/
35,500
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
EX1. ยุ่ยทงพฤติ
ธศาสตร์
ดา้ นส่ขภาพอย่
งเสริมสุาขงภาพความดั
ป้องกันนโลหิ
โรคคและคุ
พฤติกรรมสุ
ขภาพ 3อ 2ส ข ความเสี
กรรมสุ
สูงที่ม้มี ครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ปีงบประมาณ
2563
ถูกต้องเหมาะสม
2. แผนงานที
่ 3 : การป้
องกันควบคุมโรคและลดปั
จจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ค่า A1Cหว่าง7ถึง9
2.กลุ
ม
่
ผู
ป
้
่
ว
ยมีทักษะความรู้ใน
จานวน 100 คน
3. โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได
การปรั
บ
พฤติ
ก
รรมตนเองและ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
เป็นต้นแบบแก่ผู้ป่วยเรื้อรังอื่น
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4
10,000

6.ค่าป้ายไวนิลโครงการ
จานวน 1 ป้าย
1,500
5.4 โครงการภาคีเครือข่าย
เสริมแรงใจให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ในชุมชน ปี 2563
กิจกรรมดาเนินงาน ดังนี้
1.อบรมให้ความรู้กับแก่ผู้นา
ชุมชนและอสม. เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพสาหรับผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง การตรวจเฝ้าระวังการ
เกิดภาวะโรคแทรกซ้อนผู้ป่วย
โรคเรื้อรังเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง
2.การติดตามดูแลเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ได้มารับ
บริการในคลินิกโรคเรื้อรัง
และผู้ป่วยที่ควบคุมอาการ
ของโรคไม่ได้ โดยการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
ในชุมชน

1.เพื่อให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพใน -อสม. 145 คน
ชุมชนมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย -ผู้นาชุมชน 24 คน
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง
-อบต. 8 คน
2.เพื่อเสริมสร้างกาลังใจให้ผู้ป่วย รวมทั้งหมด 177 คน
ในการดูแลตนเอง
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
35,500 35,500
/ / 1.อาหารว่างและเครื่องดืม่
8,850 19,470
จานวน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท x
177 คน

1,500

8,850

-

-

-

-

-

-

12,960

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,800

งบกองทุนฯทล.ขามใหญ่

-

แหล่งงบ

23,760 23,760

-

งบกองทุนตาบลปะอาว

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-

รพ.สต.หัวดูน

10,800
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่
อัตรา 25 บาท/คน/มื้อ
จานวน 216 คน จานวน 2 มื้อ

-

ถึงแสง

1.กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง
จากผลการตรวจ
สุขภาพ ปี 2563
จานวน 216 คน

นางจุรีรัตน์

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาสุขภาพ
2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชนได้รับความรู้และทักษะเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มป่วยใน
ชุมชนได้รับการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ
จากชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

5.5 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง

19,470 19,470
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา 12,960 23,760
60 บาท/คน/มื้อ จานวน 216
คน จานวน 1 มื้อ

รพ.สต.ปะอาว

5.4 โครงการภาคีเครือข่าย
1.เพื่อให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพใน -อสม. 145 คน
/ /
19,470
 E1 
E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
เสริมแรงใจให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ชุมชนมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย -ผู้นาชุมชน 24 คน
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ในชุมชน ปี 2563
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
3. โครงการที
่ 5 โครงการควบคุ
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได
กิจกรรมด
าเนินงาน ดังนี้ มโรคและภั
สูง ยสุขภาพ
-อบต. 8 คน
4. ยุทธศาสตร์
สานัคกวามรู
งานสาธารณสุ
ดอุ่อบเสริ
ลราชธานี
เป้าประสงค์
ที่ 5 คน
1.อบรมให้
้กับแก่ผู้นาขจังหวั
2.เพื
มสร้างกาลังใจให้ผู้ป่วย รวมทั
้งหมด 177
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ชุมชนและอสม. เกี่ยวกับการ ในการดูแลตนเอง
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดูแลสุขภาพสาหรับผู้ป่วยโรค 3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
้ป่วยเบาหวาน กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ เรื้อรัง การตรวจเฝ้าระวังการ ดูแลสุขภาพของผู
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงานอนผู้ป่วย และความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
เกิดภาวะโรคแทรกซ้
(บาท)
1 2 3 4
โรคเรื้อรังเบาหวาน และ
10,620
ความดันโลหิตสูง
2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อจานวน 10,620
2.การติดตามดูแลเยี่ยมบ้าน
1 มื้อๆ ละ 60 บาท x 177
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ได้มารับ
คน
บริการในคลินิกโรคเรื้อรัง
และผู้ป่วยที่ควบคุมอาการ
ของโรคไม่ได้ โดยการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
ในชุมชน

2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 50
บาท x 2 มื้อ x 150 คน

15,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนา
ทักษะเครือข่ายแกนนา อสม.
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
จ2.อาหารว่
านวน 1 ามืงและเครื
้อ x 60 คน
่องดืxม่ 50
เช้า-บ่าย 2 มื้อ x 25 บาท x
60 คน

15,000

กองทุนฯตาบลหนองบ่อ

15,000

งบกองทุนฯตาบลไร่น้อย

กิจกรรมที่ 1 อบรม
พัฒนาทักษะ
เครือข่ายแกนนา อส
ม. ในการคัดกรอง
สุขภาพประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 60 คน
ประกอบด้วย อสม.
50 คน และตัวแทน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
จานวน 10 คน
กิจกรรมที่ 2 การ

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 15,000 30,000
มื้อละ25บาท x 4 มื้อ x
150 คน

แหล่งงบ

3.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในคลินิกโรค
เรื้อรังและการดูแลต่อเนื่องใน
ชุมชน
๓.2 เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
3.3 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและ/ชุมชน ในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

1.อสม. จานวน 117 /
คน
2.กลุ่มเสี่ยง 33 คน
รวม 150 คน

รพ.สต.ดงบัง

5.7 โครงการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยทีม
หมอครอบครัวและชุมชน
ปีงบประมาณ ๒๕๖2

1.เพื่อให้ประชาชนตาม
กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ
สุขภาพประจาปีทุกคน
2.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เกิดความตืน่ ตัวตระหนักเห็น
ความสาคัญและใส่ใจในการดูแล
สุขภาพของตนเอง และบุคคลใน
ครอบครัว
3.เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจ
สุขภาพและที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ทางด้านสุขภาพได้รับการให้สุข
ศึกษาและคาปรึกษาที่ถูกต้อง และ
เหมาะสม

นางประนอม โทจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

5.6 โครงการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรค
เรื้อรังโดยจิตอาสา ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4

30,000 30,000

49,000
3,000

3,000

3,545

3,545

3,545

3,545

3,545

3,545

3,545

3,545

3,545

3,545

3,545

อ
กองทุนฯตาบลหนองบ่
แหล่งงบ

รพ.สต.ดงบัง ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได
5.7
โครงการพั
ฒ
นารู
ป
แบบการ
3.1
เพื
่
อ
พั
ฒ
นารู
ป
แบบการดู
แ
ล
กิ
จ
กรรมที
่
1
อบรม
/
/
49,000
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยทีม ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในคลินิกโรค
พัตัฒวชีนาทั
้วัด กอัษะ
ตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
หมอครอบครัวและชุมชน
เรื้อรังและการดูแลต่อเนื่องใน
เครือข่ายแกนนา อส ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ปีงบประมาณ
๒๕๖2
ชุ
ม
ชน
ม.
ในการคั
ด
กรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วันาพฤติ
ตถุประสงค์
รวม
๓.2
เพื
่
อ
พั
ฒ
ก
รรมการ
สุ
ข
ภาพประชาชน
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4
ดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มเป้าหมาย
3.3 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม จานวน 60 คน
กิจกรรมที่ 2 ตรวจคัดกรอง
ของครอบครัวและ/ชุมชน ในการ ประกอบด้วย อสม.
สุขภาพประชาชน
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
50 คน และตัวแทน
1.อาหารว่างและเครื่องดืม่ ใน 12,500
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
การรณรงค์ตรวจสุขภาพ
จานวน 10 คน
จานวน 500 คน x 25 บาท
กิจกรรมที่ 2 การ
กิจกรรมที่ 3 อบรม
ตรวจคัดกรอง
ปรั
บเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม
สุขภาพประชาชน
เสี่ยงโรคเบาหวานและโรค
กลุ่มเป้าหมาย คือ
ความดันโลหิตสูง
ประชาชนอายุ ๓๕
จานวน 50 คน ประกอบด้วย
ปีขึ้นไป
ใน
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
พื้นที่ ม.๘, ๙ บ้าน
2,500
ความดันโลหิตสูง
ดงบัง , พื้นที่ ม.๑๐,
รายละเอียดดังนี้
๑๑ บ้านจานตะ
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
โนนจานวน 50๐ คน
จ
านวน 1 มื้อ x 50 คนx 50
กิจกรรมที่ 3 อบรม
บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
2..อาหารว่างและเครื่องดืม่
โรคเบาหวานและ
จานวน 2 มื้อ x 25 บาท x
2,500
โรคความดันโลหิตสูง
50
คน
กลุ่มเป้าหมายเป็น
กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง
จานวน 50 คน
กิจกรรมที่ 4
ให้บริการติดตามการ
รักษาในคลินิกโรค

แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ

สุขภาพประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย คือ
ประชาชนอายุ ๓๕
ปีขึ้นไป
ใน
ม.๘,
๙ บ้และคุ
าน ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพพื้นป้ทีอ่ งกั
นโรค
ดงบัง , พื้นที่ ม.๑๐,
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
๑๑ บ้านจานตะ
3. โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได
โนนจานวน 50๐ คน
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้
ประสงค์
่5
กิจากรรมที
่ 3 ทีอบรม
ตัวบชีเปลี
้วัด ่ยอันตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ปรั
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
โรคเบาหวานและ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
โรคความดั
นโลหิตสูง 1 2 3 4
(บาท)
กลุ่มเป้าหมายเป็น
กิจกรรมที่ 4 ให้บริการ
กลุ่มเสี่ยง
ติดตามการรักษาในคลินิกโรค
โรคเบาหวาน และ
เรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริม
ความดันโลหิตสูง
สุขภาพตาบลดงบัง
จานวน 50 คน
19,500
1.อาหารว่างและเครื่องดืม่
กิจกรรมที่ 4
จานวน 12 เดือน x 65 คน x
ให้บริการติดตามการ
25 บาท
รักษาในคลินิกโรค
เรื้อรังโรงพยาบาล
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบ
ส่งเสริมสุขภาพ
การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดย
ตาบลดงบัง
ทีมหมอครอบครัวและชุมชน
กลุ่มเป้าหมายจานวน
งบประมาณจานวน 11,000
174 คน
บาท รายละเอียดดังนี้
ประกอบด้วย ผู้ป่วย
3,000
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
ด้วยโรคเบาหวาน
จานวน 1 มื้อx 50 บาท 60
จานวน ๓๙ คน โรค
คน
ความดันโลหิตสูง
จานวน ๖๘คน และ
โรคเบาหวานร่วมกับ
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่
โรคความดันโลหิตสูง
จานวน 2 มื้อ x 25บาท x60
จานวน ๖๗ คน
3,000
คน
รวมทั้งหมด ๑๗๔
คนที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลดงบัง

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

นางสุภัสตรา ยืนยง / รพสต.ตาแย

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

กองทุนฯตาบลไร่น้อย

ตาบลดงบัง
กลุ่มเป้าหมายจานวน
174 คน
ประกอบด้วย ผู้ป่วย
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพด้วป้ยโรคเบาหวาน
องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ จานวน ๓๙ คน โรค
ความดันโลหิตสูง
3. โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได
จ
านวน
๖๘คน
และ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
โรคเบาหวานร่
บ
ตัวชี้วัด อัตราผูว้ปมกั่วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
โรคความดันโลหิตสูง ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
จานวน ๖๗ คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
รวมทั้งหมด ๑๗๔
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
คนที่มารับบริการที่ 1 2 3 4
โรงพยาบาลส่งเสริม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
49,000 49,000
สุขภาพตาบลดงบัง
5.8 โครงการปรับเปลี่ยน
1เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 1. ประชาชนที่มี
/ / / / 1.อบรมกลุ่มเสี่ยง
9,000
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรม
ภาวะ BMI เกินและ
1.1ค่าจัดทาเอกสารการอบรม
สุขภาพที่ถูกต้อง
กลุ่ม DM HT จานวน
50 ชุด x 30 บาท
1,500
1,500
2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีการ
50 คน
1.2ค่
า
วั
ส
ดุ
ป
้
า
ยโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม
700
700
1.3ค่าวิทยากร 1 คนx6 ชม.
x300 บาท
1,800
1,800
1.4 ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 50
คน x 50 บาท x 2 มื้อ
2,500
2,500
1.5 อาหารว่างและเครื่องดืม่
50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ
2,500
2,500
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
9,000 9,000
12,000
5.9 โครงการปรับเปลี่ยน
1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ประชาชนที่มีภาวะ
/
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน 12,000 22,000
พฤติกรรมกลุ่มเลี่ยงโรคเรื้อรัง ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรม
BMI เกินและกลุ่ม
100 คน x 2 มื้อ ๆ ละ 60
สุขภาพที่ถูกต้อง.
เสี่ยง โรคเบาหวาน
บาท เป็นเงิน
10,000
2เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีการ
และความดันสูง 100
10,000
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง คน
จานวน 100 คน ๆ ละ 4
มื้อ ๆ ละ 25 บาท

3.ค่าป้ายพิธีเปิดอบรม

1,000

1,000

31,800 31,800
รวมงประมาณทั้งสิ้น
/ 1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท 22,500 45,000
x 450 รูป x 1 วัน

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 22,500
25 บาท x 450 รูป x 2 มื้อ

22,500

22,500

งบ PP

14,000

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 14,000
จานวน 280 คน x25 บาท
x2 มื้อ

น้องยงบ
กองทุนฯตาบลไร่แหล่

1 สารวจสภาวะสุขภาพพระภิกษุ พระภิกษุสามเณร
สามเณรและแม่ชีเครือข่าย
และแม่ชีจานวน 450
โรงพยาบาล 50 พรรษา
รูป
2 เพื่อดาเนินการส่งเสริมและ
สร้างสุขภาพแบบองค์รวมแก่
พระภิกษุสามเณรและแม่ชีที่มี
ภาวะสุขภาพในกลุ่มปกติกลุ่ม
เสี่ยงและวางแผนการดูแลต่อเนื่อง
3 เพื่อจัดทาฐานข้อมูลสภาวะ
สุขภาพพระภิกษุสามเณร

16,800

ยุพาวดี รพ.๕๐พรรษาฯ

5.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
พระภิกษุ สามเณรและแม่ชี
เครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐
พรรษาฯ

1.เพื่อให้ประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้น ประชาชน อายุ 35
ไป ได้รับความรู้ในการดูแล
ปีขึ้นไป จานวน 280
ส่งเสริมสุขภาพ 2.เพื่อให้
คน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับตรวจคัด
กรองสุขภาพประจาปี

รพ.สต.ทัพไทย

5.10 โครงการตรวจสุขภาพคัด
กรองประชาชนเคลื่อนที่เชิง
รุก
-ออกรณรงค์ตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง
-ให้ความรู้ในการส่งเสริม
สุขภาพเน้น 3 อ 2 ส

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
22,000 22,000
/ 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน 16,800 31,800
280 คน x 60 บาท x 1 มื้อ

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ
ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได
โครงการปรั
่ยน
1.เพื
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ประชาชนที
/
4.5.9ยุทธศาสตร์
สานับกเปลี
งานสาธารณสุ
ขจังหวั
ดอุ่อบให้ลราชธานี
เป้าประสงค์่มีภทีาวะ
่5
พฤติกรรมกลุ่มเลี่ยงโรคเรื้อรัง ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรม
BMI
เกิ
น
และกลุ
ม
่
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ระยะเวลา
สุขภาพที่ถูกต้อง.
เสี่ยง โรคเบาหวาน
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ด
าเนินการ
งปม.
2เพื
่
อ
ให้
ก
ลุ
ม
่
เสี
ย
่
งมี
ก
าร
และความดั
น
สู
ง
100
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุปกระสงค์
รวม
ปรั
บ
เปลี
ย
่
นพฤติ
รรมที
่
ไ
ม่
ถ
ู
ก
ต้
อ
ง
คน
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4

งบ PP

45,000 45,000

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท 15,750 32,760
x 63 รูป x 5 วัน

7,875

7,875

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 15,750
25 บาท x 63 รูป x 2 มื้อ x
5 วัน
3.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ชุดละ 20 1,260
บาท x 63 รูป

7,875

7,875

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แหล่งงบ

พระภิกษุในพื้นที่
/ /
เครือข่ายโรงพยาบาล
๕๐ พรรษาฯจานวน
21 แห่งๆละ 3 รูป
รวม 63 รูป (อบรม 5
วัน)

งบ PP

1 สร้างผู้นาด้านสุขภาพให้
พระภิกษุอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาวัด
2 พระภิกษุอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาวัดมีบทบาทใน
การเป็นผู้ดแู ลสุขภาพพระสงฆ์
สามเณรและแม่ชีที่อยู่ในวัด
3 พระภิกษุอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาวัดสามารถเป็น
วิทยากรด้านสุขภาพให้แก่พระสงฆ์

ยุพาวดี รพ.๕๐พรรษาฯ

5.12 โครงการอบรมหลักสูตรพระ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาวัดเครือข่าย
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ

ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ยุพาวดี รพ.๕๐พรรษาฯ

5.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
1 สารวจสภาวะสุขภาพพระภิกษุ พระภิกษุสามเณร
/
พระภิกษุกระทรวงสาธารณสุ
สามเณรและแม่ชขี สามเณรและแม่
ชีเครื
อข่างยเสริมสุขภาพและแม่
านวนและคุ
450้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์
EX1. ยุทธศาสตร์
ดา้ นส่
ป้องกัชนีจโรค
เครือข่่า3ยโรงพยาบาล
โรงพยาบาลจจั50
2. แผนงานที
: การป้องกัน๕๐
ควบคุมโรคและลดปั
ยเสีพรรษา
่ยงด้านสุขภาพ รูป
พรรษาฯ
2
เพื
่
อ
ด
าเนิ
น
การส่
3. โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ งเสริมและ
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได
สร้
า
งสุ
ข
ภาพแบบองค์
ร
วมแก่
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
พระภิกษุสามเณรและแม่ชีที่มี
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ระยะเวลา
ภาวะสุขภาพในกลุ่มปกติกลุ่ม
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ด
าเนินการ
งปม.
เสี่ยงและวางแผนการดูแลต่อเนื่อง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
3 เพื่อจัดทาฐานข้
อมูลสภาวะ
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
สุขภาพพระภิกษุสามเณร
1 2 3 4

32,760 32,760

1,260

แหล่งงบ
งบ PP

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / 1. ค่าตอบแทนนอกเวลา
สาหรับบุคลากรที่มา
ให้บริการตรวจสุขภาพ

10,080

วาสนา พิมพกัน(อาชีวเวชกรรม)

5.14 โครงการตรวจสุขภาพและให้ 1) เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มวัย จานวน 3,000 คน
ความรู้เชิงรุกในกลุ่มขรก.
ทางาน 2) เพื่อสร้างเครื่อข่ายกลุ่ม
,ปกส.,สิทธิอื่นๆ
ผู้มารับบริการของโรงพยาบาล
(สิทิเบิกได้) 3) เพื่อสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคอาชีวอ
นามัย

10,080

/ / 1. เบี้ยเลี้ยงสหสาขาวิชาชีพ 4 20,160 20,160
คน x 240บาท x 21 วัน

สุภาวดี ศรีโทรพ.๕๐พรรษาฯ

5.13 ติดตามพฤติกรรมสุขภาพและ 1 เพื่อติดตามอาจาระด้าน
วัดใน รพ.สต.
อาจาระด้านสุขภาพของ
สุขภาพของพระภิกษุฯทั้งกลุ่ม
เครือข่ายฯ รพ. ๕๐
พระภิกษุ
เสี่ยงและกลุ่มป่วยมีความรู้ความ พรรษาฯ จานวน 21
เข้าใจในการปรับเปลี่ยนอาจาระ แห่งๆ2วัด
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
2 เพือให้พระภิกษุเข้าใจสุขาพ
ของตนเอง มีทางเลือกสาพที่
ถูกต้อง บอกต่อในรูปแบบเทศนา
ธรรมด้านสุขาพแก่ญาติโยมที่
ได้มาทาบุญได้

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4

20,160 20,160

22,680
1.1 เบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทน
แพทย์/พยาบาล/นักวิชาการ
สาธารณสุข /เทคนิค
การแพทย์ 6 คน x 126 บาท
x 30วัน

359,160

119,720

119,720

119,720

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ แหล่งงบ

จันทรา ศุภษร (อาชีวฯ) วาสนา พิมพกัน(อาชีวเวชกรรม)

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

1.2 พนักงานบริการ/
พนักงานขับรถ2 คนx108
บาท x 30 วัน

วาสนา พิมพกัน(อาชีวเวชกรรม)
ผู้รับผิดชอบ

359,160
5.14
โครงการตรวจสุ
ขภาพและให้ข 1)EX1.
เพื่อยุเฝ้ทาธศาสตร์
ระวังสุขดภาพกลุ
่มวัมยสุขภาพจานวน
คน ้มครองผู/้บริโภคเป็
/ / นเลิศ (PP&P Excellence)
 E1 
E2  E3  E4
1.
ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
า้ นส่งเสริ
ป้องกั3,000
นโรค และคุ
ความรู่ ้เ3ชิง:รุการป้
กในกลุองกั
่มขรก.
ทางาน 2) เพื
่อข่ขาภาพ
ยกลุ่ม
2. แผนงานที
นควบคุมโรคและลดปั
จจั่อยสร้
เสี่ยางเครื
งด้านสุ
,ปกส.,สิ
ท
ธิ
อ
น
่
ื
ๆ
ผู
ม
้
ารั
บ
บริ
ก
ารของโรงพยาบาล
3. โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได
(สิ
ท
ิ
เ
บิ
ก
ได้
)
3)
เพื
่
อ
สร้
า
งเครื
อ
ข่
า
ย
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคอาชีวอ ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ระยะเวลา
นามัย
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4

6,480

30,000
2. ค่าอาหารว่างและน้าดืม่
สาหรับผู้ที่มารับการตรวจ
สุขภาพ 10บาท x 3,000 คน
3.ค่าจ้างเหมาCXR Mobiles 300,000
ฟิล์มใหญ่ พร้อมอ่านผลโดย
รังสีแพทย์ รายละ 100 บาท
จานวน 3,000 ราย

5.15 โครงการตรวจสุขภาพตาม
ความเสี่ยงและการให้
ภูมิคุ้มกันโรค
- HBV

เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง

ตรวจสุขภาพตาม
ความเสี่ยง 85 คน

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวัน 150 คน
x 50 บาท

9,000 9,000
7,500 18000

7500

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
150 คน x 15 บาท x 2 มื้อ

4,500

4500

9,000

9,000

9,000

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

5.16 โครงการอบรมบุคลากร
เพื่อป้องกันอันตรายจากการทางาน 150 คน (จนท.ใหม่
ปลอดภัยในการทางาน
50%, จนท.เก่า 30%)
Personnel Safetyบูรณา
การคลินิกโรคจากการทางาน
และการส่งต่อ

359,160 359,160

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าตรวจหาสารปรอทใน
ปัสสาวะ300 บาท x 30 คน

33,600 33,600
28,800 28,800
28,800 28,800
50,000 122,650

บารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ
เงินบารุง รพ. ๕๐
เงินพรรษาฯ

6,000

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

6,000

ง รพ.
งงบ๕๐ พรรษาฯ
เงินบารุแหล่

3,600

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ
งานพระภิกษุ

5.19 โครงการหน่วยสาธารณสุข เพื่อสารวจภาวะสุขภาพพระภิกษุ จานวน 800 รูป
เคลื่อนที่แด่พระภิกษุ สามเณร สามเณรแม่ชีและป้องกันการ
และแม่ชี ในช่วงปฏิบัตธิ รรม เจ็บป่วยในช่วงปฏิบัตธิ รรม
ประจาปี ณ วัดหนองป่าพง
ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม
2563

3,600

กลุ่มงานสุขศึกษา

5.17 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเรื้อรัง จานวน 60 คน
เรื้อรังในคลินิก ปี 2563

15 บาท x 4 มื้อ x 150
คน
3.ค่าตอบแทนวิทยากร600
บาท x 3 ชั่วโมง x 2 วัน
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
อบรม 20 บาท x 300 คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / / 1.ค่าอาหารเช้า 12 มื้อ ๆละ
40 บาท จานวน 60 คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่
และจัดนิทรรศการถวาย
ความรู้รวมค่าแรงจ้างเหมา
จัดสถานที่

น(อาชีวเวชกรรม)
วาสนาผู้รับพิผิมดพกัชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ระยะเวลา
5.16 โครงการอบรมบุคลากร
เพื่อป้องกันอันตรายจากการทางาน 150 คน (จนท.ใหม่
/
18000
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ด
าเนิ
น
การ
งปม.
ปลอดภัยในการทางาน
50%, จนท.เก่า 30%)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ Personnel Safetyบูรณา
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
การคลินิกโรคจากการทางาน
1 2 3 4
และการส่งต่อ
3000
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ คนละ 20 3,000
บาท x 150 คน
3000
4.ค่าวิทยากร 2 คน x 600
3,000
บาทx 2.5ชม.
18,000 18,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
15,000
15,000 33,600
5.17 โครงการปรับเปลี่ยน
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 300 คน ( 2 รุ่นๆละ
/
1.ค่าอาหารกลางวันอบรม
พฤติกรรมสุขภาพบุคลากร บุคลากรกลุ่มเสี่ยง
150 คน)
50 บาท x 2 มื้อ x 150 คน
9,000
กลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
9,000

33,600

2,400

2,400

2,400

2,400

50,000

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

กองทุนตาบล
บารุง รพ.สต
บารุง สสอ
บารุง รพ
PP เบี้ย
pp

0
0
0

ง รพ.งงบ๕๐ พรรษาฯ
เงินบารุแหล่

งานพระภิ
ผู้รับกผิษุดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 5
วชี้วัด800
อัตราผู
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูง122,650
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
5.19 โครงการหน่วยสาธารณสุข เพื่อสารวจภาวะสุขภาพพระภิกษุ จตัานวน
รูป้ป่วยเบาหวานรายใหม่
/
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
เคลื่อนที่แด่พระภิกษุ สามเณร สามเณรแม่ชีและป้องกันการ
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
บัตธิ รรม
(ไตรมาส)
ลาดับ และแม่ชี ในช่วงปฏิบัตธิ รรม เจ็บป่วยในช่วัวตงปฏิ
ถุประสงค์
รวม
นงาน าพง
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ประจาปี ณดาเนิ
วัดหนองป่
(บาท)
1 2 3 4
ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม
12000
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 12,000
2563
พระภิกษุที่มาใช้บริการ800
รูป x 15 บาท
60650
3.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ออก 60,650
ปฏิบัตงิ านนอกสถานที่ในวันที่
11-17 มค.63
122,650 122,650
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ละสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ารวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ละสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ารวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ละสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ารวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ละสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ารวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ละสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ารวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ละสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ารวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ละสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ารวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ละสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ารวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ละสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ารวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ละสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ารวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ละสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ารวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ละสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ารวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ละสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ารวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ละสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ารวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ละสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ารวัดความดันโลหิตที่บ้าน

PP
97,920

PP เบี้ย

เงินบารุง รพ เงินบารุง สสอ เงินบารุง รพสต. กองทุนตาบล
571,210
317,070

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

อสม. 93 คน

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
จานวน 93 คน x 1 มื้อ x 60
บาท

5,580 10,230

5,580

2.ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ จานวน 93 คน x 2
มื้อ x 25 บาท

4,650

4,650

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
บาท x 120 คน x 1 มื้อ

10,230 10,230
7,200 13,200

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 6,000
บาท x 120 คน x 2 มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

13,200 13,200

7,200

6,000

กองทุนตาบล ปทุม
นางสาวจุฑามาศ ลวดทอง
รพ.สต.ดงห่องแห่

6.2 โครงการส่งเสริมการคุ้มครอง เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนา
กลุ่มเป้าหมายจานวน
ผู้บริโภคในชุมชน
สุขภาพและผู้ประกอบการให้มี 120 คน
ความรู้ทักษะในงานสุขาภิบาล
อาหาร

/

กองทุนเทศบาลหนองขอน

โครงการการจัดการความรู้
1. พัฒนาองค์ความรู้การ
อสม.กับงานคุ้มครองผู้บริโภค ดาเนินงาน คบส.ให้กับอสม.
ในชุมชน
และเครือข่าย
2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ายที่ดาเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับชุมชน

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
รวม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
(บาท) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

รพ.สต.หนองไหล

6.1

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 6

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ต่อ

กลุ่มผู้ประกอบการ
ร้านค้า/ร้านชา/
ร้านอาหาร/แผงลอย
กลุ่มแกนนา ในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.
ยางลุ่ม จานวน 180
คน

/

กิจกรรมตรวจคัดกรองฯ 1.
8,000 18,000
อาหารว่างและเครื่องดืม่ 320
คน x 25 บาท x 1 วัน
กิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยนฯ
5,000
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 100
คน x 50 บาท x 1 มื้อ
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่
5,000
100คนx25บาทx2มื้อ
18,000 18,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อใน
9,000 23,100
โครงการแก่ผู้ที่เข้ารับการ
อบรม จานวน 180 คน x 1
มื้อ ๆ ละ 50 บาทx 1 วัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
แก่ผู้เข้ารับการประชุมอบรม
จานวน 180 คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆx 1วัน ละ 25 บาท

9,000

8,000

10,000

5,000

5,000

9,000

9,000

กองทุนตาบลไร่น้อย

1.มีการตรวจสอบเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
อาหารในชุมชนให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2.มีแกนนาและเครือข่ายในการ
ดูแลเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านผลิตภัณฑ์อาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

/ /

กองทุนตาบลหัวเรือ

6.4 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
ปีงบประมาณ 2563

1.เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง
ในชุมชน จา นวน320
คน
2.
เกษตรกรที่มีผลตรวจ
พบสารเคมีตกค้างใน
เลือดจานวน 100 คน

แหล่งงบ

6.3 โครงการเกษตรกรตาบลหัวเรือ เพื่อให้ความรู้และเฝ้าระวัง
ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สภาวะสุขภาพของเกษตรกร
ไร้สารเคมีตกค้างในเลือด
ตาบลหัวเรือ
ปีงบประมาณ 2563

นางดารา โคตรอาษา รพ.สต.ยางลุ่ม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
รวม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
(บาท) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

นายอร่ามฤทธิ์ ดวงศรี /รพ.สต.หัวเรือ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 6

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

1,500

1,500

23,100 23,100
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 10,000 21,200
จานวน 2 มื้อ x 25 บาท x
200 คน

10,000

2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
เครื่องดืม่ มื้อละ 50 บาท x
1 มื้อ x 200 คน

10,000

10,000

3.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
อบรมตาม โครงการฯ
จานวน 1 ป้าย ป้ายขนาด
4*2 เมตร ตาราง เมตรละ
200

1,200

1,200

งบกองทุนฯตาบลไร่น้อย

/

4.ค่าป้ายไวนิลโครงการ
จานวน 1 ป้าย

แหล่งงบ

ร้านขายของชา 40
แห่ง
ร้านอาหาร 25 แห่ง
แผงลอย 20 แห่ง
แผงจาหน่ายอาหาร
ในตลาด 24 แห่ง
สถานประกอบการ น้า
8 แห่ง
ภาคีเครือข่าย จานวน
3 คน

3,600

กองทุนตาบลไร่น้อย

6.5 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน 1.เพื่อพัฒนากากับดูแล
อาหารปลอดภัยในชุมชน ปี ร้านอาหาร แผงลอยและร้านชา
2563
ในพื้นที่
2.เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
3เพื่อแก้ไขปัญหาโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืน
กฏหมายและเรื่องร้องเรียนด้าน
อาหารในพื้นที่

3,600

นางเสาวคนธ์ ศรียนั ต์ นักวิชาการสาธารณสุข

ต่อ

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดาเนินงานโครงการ จานวน
180 คนๆละ 20 บาท

นางดารา โคตรอาษา รพ.สต.ยางลุผู้ร่มับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
23,100
6.4 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน 1.มีการตรวจสอบเฝ้าระวัง
กลุ่มผู้ประกอบการ
/
2. แผนงานที
่
3
:
การป้
อ
งกั
น
ควบคุ
ม
โรคและลดปั
จ
จั
ย
เสี
ย
่
งด้
า
นสุ
ข
ภาพ
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์ ร้านค้า/ร้านชา/
ปี
ง
บประมาณ
2563
ามเกณฑ์ กร้ารสุ
านอาหาร/แผงลอย
3. โครงการที่ 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโอาหารในชุ
ภคด้านผลิมตภัชนให้
ณฑ์สไดุ้ขตภาพและบริ
ขภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
มาตรฐาน
กลุ่มแกนนา ในเขต
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 6
2.มีแกนนาและเครือข่ายในการ รับผิดชอบ รพ.สต.
ตัวชี้ว่มัดจร้านวน
อยละของผลิ
ดูแลเฝ้าระวังความปลอดภัย
ยางลุ
180 ตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ด้านผลิตภัณฑ์อาหารและ
คน
ด
าเนิ
น
การ
รวม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
(บาท) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย

นส.อทิตยาภรณ์ ถนอมเชื้อ / รพสต.หนองแก

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

แหล่งงบ

งบกองทุนฯตาบลไร่น้อย

นส.พรศิริ วงษ์ดี / รพสต.ตาแย

1.เพื่อพัฒนากากับดูแล
ร้านขายของชา 40
/
ร้านอาหาร แผงลอยและร้านชา แห่ง
ในพื้นที่
ร้านอาหาร 25 แห่ง
 E1  E2  E3  E4
EX1.
ยุ
ท
ธศาสตร์
ด
า
้
นส่
ง
เสริ
ม
สุ
ข
ภาพ
ป้องกั20
นโรคแห่และคุ
2.เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวัง แผงลอย
ง ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ด้านการคุ้มจครองผู
้บริาโนสุ
ภคขภาพ แผงจาหน่ายอาหาร
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปั
จัยเสี่ยงด้
3เพื่อแก้ไขปัญหาโฆษณา
ในตลาด 24 แห่ง
3. โครงการที่ 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืน
สถานประกอบการ น้า
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวักฏหมายและเรื
ดอุบลราชธานี่องร้องเรียนด้าน 8เป้าแห่
ประสงค์
ง ที่ 6
อาหารในพื้นที่
ภาคี
ย จานวน ตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชีเ้วครืัดอร้ข่อายละของผลิ
3 คน
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
รวม
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
(บาท) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

นางเสาวคนธ์ ศรียนั ต์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบ

6.5 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหารปลอดภัยในชุมชน ปี
2563
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

6.6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน 1.เพื่อพัฒนากากับดูแล
1.อสม.เขต รพ.สต.
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ ร้านอาหารแผงลอยและร้านชา ตาแย 3 หมูบ่ ้าน
สุขภาพ
ในพื้นที่
จานวน 74 คน

6.7 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนนาคุ้มครอง
ผู้บริโภค
1.จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.ประสานพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
3.อบรมแกนนากลุ่มเป้าหมาย
4.การตรวจหาสารปนเปื้อนใน
ผลิตภัณฑ์
5.การเฝ้าระวังและตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์
7.สรุปผลโครงการ

1.เพื่อให้แกนนามีความรู้ดา้ น
คุ้มครองผู้บริโภค
2.เพื่อเฝ้าระวังด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค

แกนนาสุขภาพด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค
จานวน 100 คน

21,200 21,200
12,300
/ / / / 1.จัดอบรมให้กับ อสม.ในพื้นที่

/

1.1ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 600 1,200
บาท
1.2 ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
3,700
จานวน 1 มื้อx74คนx50บ.
1.3 อาหารว่างและเครื่องดืม่
3,700
จานวน 2 มื้อ x 25บ. X 74คน

1,200

1.4 ค่าวัสดุอบรม 20 บ.x74 คน 1,480
10,080 10,080
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 วัน 6,000 15,400
60 บาทx1มื้อx 100 คน

3,700

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25 บาทx2มื้อx100 คน
3.ค่าวิทยากร 1 ท่าน 3
ชั่วโมงx600บาทx1วัน
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ
20 บาท x 100 คน

5,000

5,000

1,800

1,800

2,000

2,000

3,700

3,700

6,000

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 E1  E2  E3  E4

4.ค่าป้ายพิธีเปิด

1,000

1,000

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

1,800

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแมแหล่งงบ

1,800

รพ.สต.ทัพไทย

3.ค่าตอบแทนวิทยากร
จานวน 2 คน x 6 ชม.x 300
บาท

ดชอบ
นส.อทิตยาภรณ์ ถนอมเชืผู้อรับ/ผิรพสต.หนองแก

2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
15,400
6.7 โครงการอบรมพัฒนา
1.เพื่อให้แกนนามีความรู้ดา้ น แกนนาสุขภาพด้าน
/
3. โครงการที่ 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ศักยภาพแกนนาคุ้มครอง
คุ้มครองผู้บริโภค
คุ้มครองผู้บริโภค
4. ยุทธศาสตร์
ดอุ่อบเฝ้ลราชธานี
าประสงค์
ที่ 6
ผู้บริโภคสานักงานสาธารณสุขจังหวั2.เพื
าระวังด้านคุ้มครอง
จเป้านวน
100 คน
1.จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ ผู้บริโภค
ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.ประสานพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
3.อบรมแกนนากลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินการ
รวม
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ 4.การตรวจหาสารปนเปื้อนใน
วัตถุประสงค์
(บาท) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ผลิตภัณฑ์ ดาเนินงาน
1 2 3 4
5.การเฝ้าระวังและตรวจสอบ
600
ผลิตภัณฑ์
4.ค่าป้ายไวนิลอบรม จานวน
600
7.สรุปผลโครงการ
1 ป้าย
15,400 15,400
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
12,000
6.8 โครงการพัฒนาองค์ความรู5้
1.เพื่อกากับดูแลประเมิน
ผู้ประกอบการร้านค้า
/
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน 12,000 26,800
สเพื่อปรับปรุงมาตรฐานแพ มาตรฐานร้านอาหาร 15 ข้อ
แพแผงลอย100คน2
100 คน x 60 บาท x 2 มื้อ
แผงลอยหาคูเดือ่ เนื่องจาก
และมาตรฐานแผงลอย 12 ข้อ วัน
ประสบอุทกภัย
2. เพื่อให้ร้านอาหารแผงลอยใน
10,000
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 10,000
เขตรับผิดชอบ รพสต.ทัพไทย
จานวน 100 คน x25 บาท
เทศบาลเมืองแจระแม มี
x4 มื้อ
คุณภาพมาตรฐาน (CFGT)

4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

26,800 26,800
22,500 50,400

2,000

22,500

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 22,500
450คนx50บาท

22,500

3.ค่าวิทยากรบรรยาย 3
ชั่วโมงx600บาทx3วัน

5,400

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / กิจกรรมที่1.อบรมให้ความรู้
ประชาชน
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา
50 บาท x 1 มื้อ x 63 คน

5,400

50,400 50,400
3,150 24,560

งบPP

6.10 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงภัย
1.เพื่อเผยแพร่ พรบ.บุหรี่ -สุรา เป้าหมายรวม 63 คน
สุขภาพ แอลกอฮอล์บุหรี่-สุรา ในอาเภอเมืองอุบลราชธานี
ร้านค้าในเขตอาเภอ
2.เพื่ออกตรวจเตือนและให้
เมืองจานวน 50
คาแนะนา พรบ.หล้าบุหรี่

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวัน 450คน
x50บาท

งบ PP

ผู้นาชุมชน กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน อบต.
ตัวแทนอสม.ตัวแทน
รพสต.และประชาชน
ในเขตรับผิดชอบ20
รพสต.จานวน 150
คนต่อรุ่น จานวน 3
รุ่น(จัดอบรม1โซนต่อ1
รุ่น) รวม 450 คน

2,000

แหล่งงบ

1.เพื่อพัฒนาข้อตกลงด้านการ
จัดการยาปลอดภัยของชุมชน
ผ่านกระบวนการธรรมนูญตาบล
2.เพื่อพัฒนาตาบล
ต้นแบบการจัดการยาปลอดภัย
ในชุมชน

4.ค่าวัสดุเอกสารอบรม 100
คน x 20 บาท

มนิดา/อุบลรัตน์

6.9 โครงการอบรมการจัดการยา
ปลอดภัยในชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยเครือข่ายชุมชนผ่าน
กระบวนการธรรมนูญตาบล
เขตอาเภอเมืองอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
รวม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
(บาท) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

งานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.๕๐ พรรษาฯ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 6

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

องทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

26,800
1.เพื่อกากับดูแลประเมิน
ผู้ประกอบการร้านค้า
/
มาตรฐานร้านอาหาร 15 ข้อ
แพแผงลอย100คน2
และมาตรฐานแผงลอย 12 ข้อ วัน
2. เพื่อให้ร้านอาหารแผงลอยใน
เขตรับผิดชอบ รพสต.ทัพไทย
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
เทศบาลเมืองแจระแม มี
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปั
จจัยเสี่ยงด้(CFGT)
านสุขภาพ
คุณภาพมาตรฐาน
3. โครงการที่ 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

พ.สต.ทัพไทย

6.8 โครงการพัฒนาองค์ความรู5้
สเพื่อปรับปรุงมาตรฐานแพ
แผงลอยหาคูเดือ่ เนื่องจาก
ประสบอุทกภัย

3,150

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

เป้าประสงค์ ที่ 6

2.ค่าแผ่นพับ,สติก๊ เกอร์การ
ให้คาแนะนา 2 บาท x 1,000
แผ่น
รวมทั้งหมด

2,000

24,560 24,560

1,260

3,000

12,000

2,000

งบPP
แหล่งงบ

3,150

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
3,150
จานวน 25 บาท x 2 มื้อ x
63 คน
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
1,260
อบรม 20 บาทx 63 คน
4.ค่าวิทยากร 600 บาท x 5 3,000
ซม.
กิจกรรมที่2 ติดตามควบ การ 12,000
ดาเนินการ ตามพรบ.บุหรี่
สุรา
1.เบี้ยงเลี้ยงออกตรวจแนะนา
ร้านค้าร้านชา 240 บาท x 5
คน x 10 ครั้ง

ลรัตน์
ับผิดบชอบ
มนิผูด้รา/อุ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
24,560
6.10 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงภัย
1.เพื่อเผยแพร่ พรบ.บุหรี่ -สุรา เป้าหมายรวม 63 คน ดาเนินการ
/ /
รวม
โครงการและกิจกรรม
าหมายาเภอ
และ
ลราชธานี
ร้ากลุ
นค้่มาเป้ในเขตอ
(ไตรมาส)
ลาดับ สุขภาพ แอลกอฮอล์บุหรี่-สุรา ในอาเภอเมืวัอตงอุ
ถุปบระสงค์
(บาท) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
2.เพื่ออกตรวจเตือนและให้
เมืองจานวน
50
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1
2
3
4
คาแนะนา พรบ.หล้าบุหรี่

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ชุดทดสอบ อ.11 และชุด
ทดสอบ SI2 ใช้ทดสอบไตร
มาสละ 1 ครั้ง

3,600

3,600

3,600

3,600

7,200

7,200

7,200

3,600

3,600

3,600

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / / 1.ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 3
คน x 40 วัน

28,800

งบ pp

6.13 โครงการอบรมมาตรฐานสุขภิ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้ จานวน 20 คน
บาลอาหาร
ได้ตามมาตรฐานสุขภิบาลอาหาร

ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 3
คนx 40 วัน

งบ pp

1. เครือข่าย
คณะกรรมการ คบส
จาวน 3 คน
2. ผู้ขออนุญาต
ประกอบกิจการ
บริการด้านสุขภาพ
จานวน 120 แห่ง

/ /

แหล่งงบ

6.12 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน 1.เพื่อสร้างเครือข่ายการทางาน
ด้านบริการสุขภาพ
คุ้มครองผู้บริโภค
2.เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มี
ความรู้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อตรวจเฝ้าระวังสถาน
บริการด้านสุขภาพประจาปี

สถานที่ผลิตผลิต
อาหาร/น้าดืม่ เพื่อ
บริโภค/น้าแข็ง
จานวน 150 แห่ง

อัจฉรา,ณฏฐพงษ์

6.11 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน 1.เพื่อสร้างเครือข่ายการทางาน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเฝ้า
คุ้มครองผู้บริโภค
ระวังสถานประกอบการ
2.เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มี
ความรู้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อตรวจเฝ้าระวังสถาน
ประกอบการประจาปี

นางวรวรรณ สสอ.เมืองฯ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
รวม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
(บาท) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

นางวรวรรณ สสอ.เมืองฯ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 6

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

28,800 28,800
28,800

28,800 28,800
11,800
11,100

3,600

3,600

11,100

3,600

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

เป้าประสงค์ ที่ 6

6.15 โครงการออกหน่วยบริการ
เพื่อให้บริการแพทย์แผน ไทย
แพทย์แผน ไทยและแพทย์
และแพทย์ทางเลือก
ทางเลือก งานประจาปีและ
งานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

พระภิกษุสงฆ์ 50 รูป
,หมอพื้นบ้าน 30 คน

/

/

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตารับยา
สมุนไพรในวัด

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

6.14 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตารับยาสมุนไพรในวัด

งบง รพ. ๕๐ พรรษาฯ
แหล่
เงินบงารุ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ

3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
20 คน x 15 บาท

400

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ

2.ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 20
คน x 20 บาท

ดชอบ
ผู้รอัับจผิฉรา,ณฏฐพงษ์

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
รวม
โครงการและกิจกรรมขภิ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้ จานวน
กลุ่มเป้20
าหมาย
11,800 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
6.13 โครงการอบรมมาตรฐานสุ
คน และ
/
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
(บาท)
เป้าหมาย
บาลอาหารดาเนินงาน
ได้ตามมาตรฐานสุขภิบาลอาหาร
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
400
300

300
11,800 11,800
22,800

1.ค่าอาหารกลางวัน 60 คน 9,000
X 3 วัน X50 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
5,400
60 คน X 2 มื้อ X 3 วัน
X15บาท
3.ค่าวิทยากร 600 บาท X6
7,200
ชั่วโมง X 2วัน
4.ค่าเอกสาร/อุปกรณ์ 60 คน
1,200
X 20 บาท
22,800 22,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
15,000 30,000
1.ค่าตอบแทนนอกเวลา

9,000

5,400

7,200

1,200

15,000

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เป้าประสงค์ ที่ 6

15,000

2.ค่าสมุนไพรและอาหารธาตุ
เจ้าเรือน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

กองทุนตาบล
บารุง รพ.สต
บารุง สสอ
บารุง รพ
PP เบี้ย
pp

15,000
30,000 30,000

0
0
0

แหล่งเงิงบนบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
รวม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
(บาท) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
/
รายละเอียด
บาท 30,000 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ

โครงการและกิจกรรม
ลาดับ
วัตถุประสงค์
ดาเนินวงาน
6.15 โครงการออกหน่
ยบริการ
เพื่อให้บริการแพทย์แผน ไทย
แพทย์แผน ไทยและแพทย์
และแพทย์ทางเลือก
ทางเลือก งานประจาปีและ
งานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

PP
132,560

PP เบี้ย

เงินบารุง รพ เงินบารุง สสอ เงินบารุง รพสต. กองทุนตาบล
64,600
138,010

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
3. โครงการที่ 7 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

/

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน 7,800 14,300
130 คน x 1 มื้อ ๆ ละ 60
บาท เป็นเงิน

7,800

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 130 คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 25 บาท

6,500

6,500

14,300 14,300
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวัน 25 คน x 1,250 9,700
50 บาท x 1 มื้อ

1,250

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25 คน x 25 บาท x 2 มื้อ

1,250

1,250

3.ค่าวิทยากร 4 ช.ม. X 600
บาท x 1 วัน

2,400

2,400

4.ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คน x 120
บาท x 10 วัน

4,800

4,800

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

9,700

9,700

งบ PP

1.เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
และPCUแห่งละ 1
คนรวมเป็น21 คน
2.ติดตาม/ตรวจสถาน
ประกอบการ/โรงงาน

/

กองทุนฯตาบลไร่น้อย

7.2 โครงการอบรมอนามัยสื่งแวด 1.เพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุข
ล้อมขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิ ความเข้าใจ ในเรื่องการ
กูลปี 2563
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
2.เพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุข
ความเข้าใจ ในเรื่องการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎิกูล

กลุ่มผู้นาในชุมชน,
ประชาชนทั่วไป ,อสม
ในพื้นที่รับผิดชอบ
จานวนทั้งสิ้น 130
คน

แหล่งงบ

7.1 โครงการสร้างเสริมการมีส่วน .ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมี
ร่วมในจัดการสิ่งแวดล้อมใน ส่วนร่วมในการจัดการภาวะ
ชุมชน ปีงบประมาณ 2562 สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพของคนในชุมชน

นายประเสริฐ / นายอนุวัช /สสอ.เมืองฯ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
รวม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
(บาท) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 7

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
3. โครงการที่ 7 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
เป้าประสงค์ ที่ 7

งบ PP
เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ
เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

1,800

ทีม 5 ส.

รพ. 1 แห่ง

2,500

ทีม ENV

7.5 โครงการติดตามประเมินการ เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรแห่ง
ดาเนินการกิจกรรม 5 ส.
ความสุขและความปลอดภัยใน
ปีงบประมาณ 2563
การทางาน

2,500

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
7.3 เครือข่ายชุมชนต้นแบบด้าน 1. เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมี เจ้าหน้าที่และ
/
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน 2,500 7,880
สิ่งแวดล้อมโดยการใช้จุลินทรีย์ ในชีวิตประจาวัน
ประชาชน ชุมชน รพ.
x50บาท x1มื้อ
2. เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายชุมชน สต.หนองแต้ จานวน
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่
2,500
ต้นแบบให้มีความเข้มแข็งด้านการ 50 คน
50 คน x25บาท x2มื้อ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 1,800
บาท x3ชม. x1 คน
5.ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตาม อัตรา
1,080
120 บาท/คน จานวน 3 คน
3 ครั้ง
7,880 7,880
รวมงบประมาณ
7.4 โครงการอบรมและซ้อมแผน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับ จานวน 130 คน
/
1.ค่าอาหารกลางวัน 130 คน 5,200 16,600
ด้านสารเคมี
การป้องกันสารเคมี
x 50 บาท

1,080

5,200

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
130 คน x25 บาท x 2 มื้อ

5,200

5,200

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ คนละ 20
บาท x 130 คน
3.ค่าวิทยากร1 คน x 600
บาทx 3ชม.X 2 วัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / ตรวจประเมิน 3 รอบ (พค.
63/กย.63/ธค.63)
ค่ารางวัล (รางวัยที่ 1,2,3
และรางวัลชุมเชย)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

2,600

2,600

3,600

3,600

16,600 16,600

30,000
30,000
30,000 30,000

15,000

15,000

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

2. แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
3. โครงการที่ 7 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
เป้าประสงค์ ที่ 7
ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

กองทุนตาบล
บารุง รพ.สต
บารุง สสอ
บารุง รพ
PP เบี้ย
pp

0
0
0

PP
17,580

PP เบี้ย

เงินบารุง รพ เงินบารุง สสอ เงินบารุง รพสต. กองทุนตาบล
46,600
14300

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.เพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรังมีความรู้ในการ 1.ผู้พิการ 232 คน
/ / / / ค่าตอบแทนในการเยี่ยมบ้าน
ดูแลสุขภาพสามารถปฏิบัตติ วั ได้
2.ผู้สูงอายุ 511 คน
จานวน 160 บาท x 4 ครั้ง x
อย่างถูกต้อง
3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง520
7 หมู่ x 12 เดือน
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล
คน
อย่างต่อเนื่องจากบุคลากร
3. ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่องที่บ้าน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

47,520 52,520
53,760 53,760

53,760 53,760

4,480

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

9,320

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

กองทุนเทศบาลหนองขอน

/ / / / 1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
47,520 52,520 สาธารณสุขในการติดตามเยี่ยม
4 ครั้ง / หมู่ / เดือน ครั้งละ
120 บาท
จ2.านวน
่บ้าานนจ250
านวนชุด 5,000
ค่าวัส9ดุเยีหมู
่ยมบ้
x 20 บาท

กองทุนตาบลหนองบ่อ

9.2 โครงการติดตามเยี่ยมบ้าน
เวชปฎิบัตคิ รอบครัวโดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

งปม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

9.1 โครงการรพ.สต.ใกล้บ้านใกล้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มวัยใน หมู่บ้านในพื้นที่
ใจ
หมูบ่ ้านเขตรับผิดชอบ ได้รับการ
รับผิดชอบ 9 หมู่
เยี่ยมบ้าน
จานวน 4 ครั้ง/ หมู่/
เดือน จานวน 396
ครั้ง

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

รพ.สต.หนองไหล

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

รพ.สต.หนองบ่อ (สุรสีห์)

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 9

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว

 E1  E2  E3  E4

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ป่วยและผู้มีภาวะ
พึ่งพิง ผู้พิการ หญิง
ตัง้ ครรภ์ หญิงหลัง
คลอด จิตเวชและเด็ก

2.ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ จานวน 93 คน x 4
มื้อ x 25 บาท

9,300

20,460 20,460
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / / ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ 35,200 35,200
ออกเยี่ยมบ้าน อัตราชั่วโมงละ
80 บาท ครั้ง 2 ชั่วโมง
ติดตามเยี่ยม 4 ครั้ง x 11
เดือน x160 บาท x 5
หมู่บ้าน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

35,200 35,200

กองทุนตาบล ปทุม

เพื่อให้การดูแลและเยี่ยมบ้านใน
ชุมชน

11,160

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน 11,160 20,460
93 คน x 2 มื้อ x 60 บาท

กองทุนเทศบาลหนองขอน

9.4 โครงการหมอครอบครัวรู้
บ้านรู้ใจ

/

งปม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

9.3 โครงการอบรมการจัดการ 1.เพื่อให้ทุกครัวเรือนมี หมอ
อสม. จานวน 93 คน
ความรู้แบบบูรณาการนัก
ครอบครัวดูแล
บริบาลชุมชนประจาปี 2563 2.เพื่อพัฒนาอสม.ปฏิบัตงิ านร่วมกัน
เป็น นักบริบาลชุมชนอย่างมีคุณภาพ

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

นางหนูพิศ ทุ่นทอง รพ.สต.ดงห่องแห่

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

รพ.สต.หนองไหล

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 9

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว

9,300

3,200

3,200

3,200

3,200

3,200

3,200

3,200

3,200

3,200

3,200

3,200

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
61,440 61,440
1.ผู้ป่วยเรื้อรัง
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ค่าเวชปฏิบัตคิ รอบครัว จนท. 53,760 53,760
2.ผู้พิการ/ผู้ดอ้ ยโอกาส
เยี่ยมบ้านในชุมชน 4 ครั้ง ต่อ
3.หญิงตัง้ ครรภ์และ
1 หมู่ ต่อหมู่บ้าน160 x 4
หลังคลอด
ครั้ง x 7 หมู่ x 12 เดือน
4.เด็ก 0-5 ปี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

53,760 53,760

5,120

5,120

5,120

5,120

5,120

5,120

5,120

5,120

5,120

5,120

5,120

5,120

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

กองทุนฯทต.ปทุม

/ / / / 1.ค่าเวชปฏิบัตคิ รอบครัว
61,440 61,440
จนท.เยี่ยมบ้านในชุมชน (4
ครั้ง ต่อ 1 หมู่บ้าน) 160 บาท
x 4 ครั้ง x 8 มบ.x 12 เดือน

กองทุน ฯตาบลกุดลาด

9.6 ทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้าน 1.ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย
บริการด้วยหัวใจ “เดินสาย
บายคิ่ง”

1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2.
หญิงตัง้ ครรภ์/หลัง
คลอด
3.เด็ก 0-5 ปี
4.ผู้พิการ
5.ผู้สูงอายุ

งปม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

1.เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ในการ
ดูสุขภาพและได้รับการดูแล จากทีม
หมอครอบครัวเพื่อลด
ภาวะแทรกซ้อนในทุกกลุ่มวัย

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

นางอมรรัตน์ คะตะวงศ์ รพ.สต.ปทุม

9.5 โครงการทีมหมอครอบครัว
"ใกล้บ้านใกล้ใจ"
ออกติดตามเยี่ยมบ้าน
กลุ่มเป้าหมายในชุมชน
-ให้คาแนะนาในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

รพ.สต.ปากน้า

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 9

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว

 E1  E2  E3  E4

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

6,600

6,600

6,600

6,600

6,600

6,600

6,600

6,600

6,600

6,600

6,600

6,600

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

เยี่ยมบ้าน (กรณีนอกสถาน
บริการอัตราค่าตอบแทน
พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการ
สาธารณสุข) 80 บาท x 2
ชั่วโมง x 3 ครั้ง x 11 หมู่ x 12
เดือน
ค่าตอบแทนเวชปฏิบัติในการ
15,840
เยี่ยมบ้าน (กรณีนอกสถาน
บริการ อัตราค่าตอบแทน
พยาบาลเทคนิค และเจ้า
พนักงานสาธารณสุข) 60 บาท x
2 ชั่วโมง x 1 ครั้ง x 11 หมู่ x
12 เดือน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
9.8 โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ
1.เพื่อเยี่ยมติดตามภาวะสุขภาพของ
(เยี่ยมบ้านโดยโดยเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในครอบครัวและ
สาธารณสุข)
ชุมชน
2.เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนความสามารถในการดูแล
ตนเองและครอบครัวของผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง

63,360 79,200

งบกองทุนฯตาบลกุดลาด

/ / / / ค่าตอบแทนเวชปฏิบัติในการ

กองทุนตาบลกระโสบ

หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบตาบล
กระโสบ จานวน 11
หมู่บ้าน

งปม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

1. เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุภาพที่
ถูกต้องเหมาะสม
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคที่ ได้มาตรฐาน
3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา(จิต
วิญญาณ)
4. เพื่อให้ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลง ลด
ภาวะแทรกซ้อนจากการป่วยได้มากขึ้น
มีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
5. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเกิด
ความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

น.ส.ไพจิตต์ ประสมพันธ์

9.7 โครงการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
กระโสบ ใกล้บ้านใกล้ใจ
ประจาปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลกระโสบ อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กระโสบ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 9

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคไต ใน 6
หมู่บ้าน จานวน 611คน
ผู้พิการ 201 คน
ผู้สูงอายุ 652 คน

/ /

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในการดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติ
ครอบครัว 160 บาท x 4 ครั้ง x
12 เดือน x 6 หมู่บ้าน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

79,200 79,200
46,080 46,080

46,080 46,080

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

งปม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน / / / / ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
92,160 92,160
จานวน 371 คน
สาธารณสุข ในการ
2.ผู้ป่วยโรคความดัน
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
โลหิตสูง จานวน 526
และเวชปฏิบัตคิ รอบครัว 120
คน
บาท จานวน 4 ครั้ง/เดือน/
3.ญาติและผู้ดแู ลผู้
หมู่บ้าน ( 120 บาทx4 ครั้ง
ป่วย จานวน 897 คน
x16 หมู่x12 เดือน)
4.ผู้พิการ จานวน 448
คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
92,160 92,160
5.ผู้สูงอายุ จานวน

7,680

7,680

7,680

7,680

7,680

7,680

7,680

7,680

7,680

7,680

7,680

7,680

กองทุนตาบลหัวเรือ

1.เพื่อติดตามเยี่ยมภาวะสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในครอบ ครัว
และชุมชน
2.เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถ
ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

9.9 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
แบบบูรณาการ(Home Visit
& Home Health Care)
ปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

นางเพชรรัตน์ เสือสา /รพ.สต.หัวเรือ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 9

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1 ประชาชนเขต
/ / / / 1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริม
สาธารณสุขในการปฏิบัตงิ าน
สุขภาพตาบลหนอง
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
ขอน จานวน 1,197
เวชปฏิบัตคิ รอบครัว อัตรา
หลังคาเรือน
80 บาท x 2 ชั่วโมง x 4 ครั้ง
2 ผู้สูงอายุ และผู้
x 8 หมู่บ้าน x 9 เดือน
พิการ จานวน 765 คน
3. หญิงตัง้ ครรภ์ ทารก
และหญิงหลังคลอด
จานวน 22 คน
4 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ได้แก่ เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ มะเร็ง
จานวน 674 คน
5 วัดส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ร้านค้าร้านชา
ร้านอาหารแผงลอย
ในเขต

งปม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

46,080 46,080 -

-

-

5,120

5,120

5,120

5,120

5,120

5,120

5,120

5,120

5,120

กองทุนตาบลหนองขอน

1 เพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ป่วย
เรื้อรัง กลุ่มมารดารและทารก กลุ่ม
ผู้ดอ้ ยโอกาส กลุ่มเป้าหมายตาม
พื้นที่ กลุ่มและชมรมต่างๆ และ
กิจกรรมอื่นๆในชุมชน เพื่อให้
ประชาชนมีพฤติกรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม
2 เพื่อให้ประชาชนได้รับการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่ได้
มาตรฐาน
3 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ และสังคม
4 เพื่อให้ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลง
ลดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วย
และมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
5 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเกิด
ความตระหนักในการสร้างสุขภาพ
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลหนองขอน
6 เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมใน
การส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง
เหมาะสม

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

9.10 โครงการติดตามเยี่ยมบ้าน
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
(ใกล้บ้านใกล้ใจ)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

นางจันทร์พร สัตย์ธรรม รพ.สต.หนองขอน

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 9

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

กองทุนฯเทศบาลตาบลอุบล

46,080 46,080

3,840

แหล่งงบ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

46,080 46,080

นางกาญจนา พลราช

1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ü ü ü ü 1.ค่าตอบแทนในการ
เบาหวาน ความดัน
ปฏิบัตงิ านด้านการสร้างเสริม
โลหิตสูง จานวน 250
สุขภาพและเวชปฏิบัติ
คน 2.ผู้พิการ ผู้ป่วย
ครอบครัวแก่เจ้าหน้าที่
จิตเวช จานวน 140คน
สาธารณสุขชั่วโมงละ 80
บาท (ปฏิบัตงิ านวันราชการ
ไม่น้อยกว่า 3 ชม./วัน) เป็น
เงิน 240 บาท/วันx4ครั้ง/
เดือนx12เดือนx4ชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

9.11 โครงการเวชปฏิบัตคิ รอบครัว 1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ
"รพ.สต.ใกล้บ้าน ใกล้ใจ" ปี และกลุม่ เป้าหมายอื่นๆได้รับการ
2563
เยี่ยมบ้านและได้รับคาแนะนาใน
การป้องกันภาวะแทรกซ้อน

รพ.สต.หนองขอน

ประชาชนมีพฤติกรรมในการ
2 ผู้สูงอายุ และผู้
ส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม พิการ จานวน 765 คน
2 เพื่อให้ประชาชนได้รับการเฝ้า
3. หญิงตัง้ ครรภ์ ทารก
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่ได้
และหญิงหลังคลอด
จานวน 22Excellence)
คน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐาน
EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service
 E1  E2  E3  E4
3 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ทั้ง 4 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์
ปฐมภูจิมติ ใจ และสังคม
ทางร่างกาย
ได้แก่ เบาหวาน
3. โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือ4ข่าเพืยก่อาลั
ให้งปคนด้
ระชาชนเจ็
านสุขภาพและ
บป่วยน้ออสม.
ยลง ความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
ลดภาวะแทรกซ้
อ
นจากการเจ็
บ
ป่
ว
ย
โรคหั
ว
ใจ
มะเร็
ง
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 9
และมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
จานวน 674 คน
ร้อมยละของกลุ
5 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเกิด 5ตัวัวดชี้ส่วัดงเสริ
สุขภาพ ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ความตระหนักในการสร้างสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริม
ดาเนินการ
งปม.
นย์พัฒและ
นา
โครงการและกิจกรรม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สุขกลุภาพ
่มเป้ศูาหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
ลาดับ
วั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
รวม
ตาบลหนองขอน
เด็กเล็กเป้ร้าหมาย
นค้าร้านชา
ดาเนินงาน
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
6 เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมใน
ร้านอาหารแผงลอย 1 2 3 4
การส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง
ในเขต
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
46,080 46,080
เหมาะสม

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ด้อย
โอกาส,หญิงตัง้ ครรภ์
,เด็ก0-5ปี จานวน
ทั้งสิ้น 1,805 คน

103,680 103,680
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / / 1.ค่าตอบเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยม 57,600 69,600
บ้านชั่วโมงละ 80บาทx12
ชั่วโมงx5 คนx12 เดือน เป็น
เงิน

2.ค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการ
ออกเยี่ยมติดตามจานวน
1,000บาทx12เดือน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

12,000

69,600 69,600

8,640

8,640

8,640

8,640

8,640

8,640

8,640

8,640

8,640

8,640

8,640

8,640

กองทุนตาบลไร่น้อย

1.เพื่อให้ผู้ป่วยและกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ได้รับการเยี่ยม และได้รับการ
ดูแลแบบผสมผสาน ทั้งการ
รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ
2.เพื่อ ลดภาวะแทรกซ้อนจากการ
เจ็บป่วย และส่งเสริมการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขี ึ้น

103,680 103,680
1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ü ü ü ü 1.ค่าตอบแทนในการ
จานวน 472 คน
ปฏิบัตงิ านด้านการสร้างเสริม
2.ผู้ป่วยโรคความดัน
สุขภาพและเวชปฏิบัติ
โลหิตสูง จานวน 517
ครอบครัวแก่เจ้าหน้าที่
คน 3.ผู้พิการ
สาธารณสุขชั่วโมงละ 80
จานวน 277 คน
บาท (ปฏิบัตงิ านวันราชการ
ไม่น้อยกว่า 3 ชม./วัน) เป็น
เงิน 240 บาท/วันx4ครั้ง/
เดือนx12เดือนx9หมู่บ้าน

กองทุนฯเทศบาลตาบลขามใหญ่

9.13 โครงการเครือข่ายหมอ
ครอบครัวเยี่ยมดูแลที่บ้าน
ใกล้บ้านใกล้ใจ
ปีงบประมาณ 2563

งปม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

9.12 โครงการเวชปฏิบัตคิ รอบครัว 1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคจิตเวช
"รพ.สต.ใกล้บ้าน ใกล้ใจ"ปี และผู้พิการ ได้รับการเยี่ยมบ้าน
2563
จากทีมสหวิชาชีพ ตรวจร่างกายและ
เฝ้าระวังโรคแทรกซ้อน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

นางดารา โคตรฮาษา รพ.สต.ยางลุ่ม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

นางกาญจนา พลราช

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 9

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

95,040 95,040

-

8,640

8,640

8,640

8,640

8,640

8,640

8,640

8,640

8,640

8,640

8,640

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / / 1.อาหารว่างและเครื่องดืม่
อัตรา 25 บาท x 163 คน x
1 มื้อ x10 เดือน

95,040 95,040
40,750 40,750

-

-

4,075

4,075

4,075

4,075

4,075

4,075

4,075

4,075

4,075

4,075

รพ.สต.หัวดูน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

40,750 40,750

งบกองทุนฯทล.ขามใหญ่

1.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดัน
โลหิตสูงที่มา รับ
บริการในคลินิกโรค
เรื้อรัง จานวน 163
คน จานวน 10 เดือน

/ / / / 1.ค่าตอบแทนเวชปฏิบัติ
ครอบครัว 80 บาท x 3
ชั่วโมง x 4 ครั้ง x 9 หมู่บ้าน
x 11 เดือน

ถึงแสง

1.เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย
ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวานใน
การมารับยาและดูแลต่อเนื่อง
2.เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ
ประเมินภาวะเจ็บป่วย รับคาแนะนา
และส่งต่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และเกิดความ
พึงพอใจในการมาบริการ

งปม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

นางจุรีรัตน์

9.15 โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วย
เบาหวานผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงในคลินิกโรคเรื้อรัง

1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
หญิงมีครรภ์ หญิง
หลังคลอด และผู้มี
ปัญหาด้านสุขภาพ
เขตรับผิดชอบ รพ.
สต.หัวดูน จานวน 9
หมู่บ้าน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

งบกองทุนฯทล.ขามใหญ่
นางจุรีรัตน์ ถึงแสง รพ.สต.
หัวดูน

9.14 โครงการใกล้บ้านใกล้ใจเพื่อ 1.เพื่อติดตามเยียมบ้าน
คุณภาพชีวิตดี สังคมดี พลัง
ใจเข้มแข็ง

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

แหล่งงบ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 9

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว

 E1  E2  E3  E4

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

-ผู้ป่วยเบาหวาน
-ผู้ป่วยความดันโลหิต
สูง
-ผู้ป่วยจิตเวช
- ผู้ป่วยมีแผลเรื้อรัง,
ใส่สายยางให้อาหาร,
ใส่สายสวนปัสสาวะ
- ผู้ป่วยเจาะคอ
- ผู้ป่วยที่ใส่ถุง
อุจจาระทางหน้าท้อง
ฯลฯ
-ผู้พิการ
-ผู้สูงอายุกลวิธี
ดาเนินการ

/

ค่าติดตามเยี่ยมในการออก
เวชปฏิบัตคิ รอบครัว 160
บาท x 4 ครั้ง x 4 หมู่ X 12
เดือน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งปม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

30,720 30,720

30,720 30,720

30,720

งบกองทุนฯตาบลไร่น้อย

9.16 โครงการเยี่ยมบ้านแบบ
เพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการดูแล
ผสมผสานใกล้บ้านใกล้ใจ ปี รักษาอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องและ
2563
เหมาะสม

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

นางประนอม โทจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 9

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2. หญิงตัง้ ครรภ์/หลัง
คลอด
3. ผู้สูงอายุ
4. ผู้พิการ/
ผู้ดอ้ ยโอกาส

งปม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

√ √ √ √ 1.ค่าติดตามเยี่ยมบ้าน 7
80,640 89,280
หมู่บ้านๆ ละ 4 ครั้งๆ 3
ชม.ๆละ 80 บาท/ เดือน
(7หมู่ x 4 ครั้ง x 3 ชม. X 80
บาท x 12เดือน) ตามอัตรา
ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการทางด้าน
สาธารณสุข (ฉบับที่ 5 พ.ศ.
2552)
2.ค่าติดตามเยี่ยมบ้าน 1
หมู่บ้านๆ ละ 4 ครั้งๆ 3
ชม.ๆ 60 บาท/ (1หมู่ x 4
ครั้ง x 3 ช.ม. X 60 บาท x
12เดือน) ตามอัตรา
ค่าตอบแทนเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข (ฉบับที่ 5 พ.ศ.
2552)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8,640

89,280 89,280

6720

6720

6720

6720

6720

6720

6720

6720

6,720

6,720

6,720

6,720

720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

กองทุนฯทต.ขามใหญ่

1. เพื่อให้ประชาชนตาม
กลุ่มเป้าหมายได้รับการเยี่ยมบ้าน
และดูแลสุขภาพได้ครอบคลุมทุก
กลุ่มวัย
2. เพื่อ

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

9.17 โครงการ รพ.สต.ใกล้บ้าน
ใกล้ใจ ปี 2563
ติดตามเยี่ยมบ้าน
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

รพสต.ขามใหญ่

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 9

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

งปม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ผู้ป่วยเรื้อรัง
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ค่าเวชปฏิบัตคิ รอบครัว จนท. 23,040 23,040
2.ผู้พิการ/ผู้ดอ้ ยโอกาส
เยี่ยมบ้านในชุมชน 4 ครั้ง ต่อ
3.หญิงตัง้ ครรภ์และ
1 หมู่ ต่อหมู่บ้าน160x 4
หลังคลอด
ครั้งx 3 หมู่x12 เดือน
4.เด็ก 0-5 ปี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

23,040 23,040

1,920

1,920

1,920

1,920

1,920

1,920

1,920

1,920

1,920

1,920

1,920

1,920

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย

9.18 ทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้าน 1.ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย
บริการด้วยหัวใจ “เดินสาย
บายคิ่ง”

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

นางณัฐภัทร พจนประเสริฐ / รพสต.ตาแย

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 9

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้
/ / / / ค่าปฏิบัตงิ านด้านส่งเสริม
พิการและผู้ป่วยจิตเวช
สุขภาพและเวชปฏิบัติ
ในเขตรับผิดชอบ 7
ครอบครัวแก่บุคลากรชั่วโมง
หมู่บ้าน ได้แก่
ละ 80 บาท 240 บาท x 4
บ้านท่าบ่อ ม.1 บ้าน
ครั้ง x 7 ชุมชน x 12 เดือน
ท่าบ่อม.2 บ้าน
หนองแก ม.3บ้าน
หนองจานม.4บ้านทุ่ง
ขุนน้อยม.5 บ้านทุ่ง
หว้า ม.9 บ้าน
หนองหอย ม.10

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งปม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

80,640 80,640

80,640 80,640

6,720

6,720

6,720

6,720

6,720

6,720

6,720

6,720

6,720

6,720

6,720

6,720

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการ
ได้รับการเยี่ยมบ้าน
2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดูแลสุขภาพ
ตนเองไดอย่างถูกต้อง
3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้เท่าเทียมกัน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

9.19 โครงการเวชปฏิบัติ
ครอบครัว"คลินิคหมอ
ครอบครัว"ตาบลแจระแม
1.จัดทาโครงการเสนออนุมัติ
2.สารวจกลุ่มเป้าหมาย
3.วางแผนการติดตามเยี่ยม
บ้าน
4.ออกติดตามการเยี่ยมบ้าน
5.รายงานติดตามยี่ยมบ้าน
รักษาและส่งต่อ
6.สรุปผลการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

นางยุพดี อินทร์งาม / รพสต.หนองแก

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 9

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้
/ / / / ค่าปฏิบัตงิ านด้านส่งเสริม
พิการและผู้ป่วยจิตเวช
สุขภาพและเวชปฏิบัติ
ในเขตรับผิดชอบ 3
ครอบครัวแก่บุคลากรชั่วโมง
ชุมชน ได้แก่
ละ80 บาท x 3 ชั่วโมง x 4
ชุมชนท่าบ่อใต้หมู่1 ครัง้ x 3 ชุมชน x 12 เดือน
ชุมชนท่าบ่อเหนือ หมู่
2
ชุมชนหนองหอย หมู่
10

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งปม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

34,560 34,560

34,560 34,560

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการ
ได้รับการเยี่ยมบ้าน
2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดูแลสุขภาพ
ตนเองไดอย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้เท่าเทียมกัน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

9.20 โครงการเวชปฏิบัติ
ครอบครัว"คลินิคหมอ
ครอบครัว"ตาบลอุบล
1.จัดทาโครงการเสนออนุมัติ
2.สารวจกลุ่มเป้าหมาย
3.วางแผนการติดตามเยี่ยม
บ้าน
4.ออกติดตามการเยี่ยมบ้าน
5.รายงานติดตามยี่ยมบ้าน
รักษาและส่งต่อ
6.สรุปผลการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

นางยุพดี อินทร์งาม / รพสต.หนองแก

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 9

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว

 E1  E2  E3  E4

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

/

/ 1.กิจกรรมนิเทศ/เยี่ยมเสริม
พลังระดับ คปสอ. ปีละ 1
ครั้งๆละ 3 วัน

งปม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
55,100

งบ pp

เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใน นิเทศงานผสมผสาน
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมือง รพ.สต./PCU แห่งละ
2 ครั้งต่อปี จานวน 20
รพ.สต. และ 1 PCU
และการรับนิเทศ
งานผสมผสาน ระดับ
จังหวัด

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

9.21 โครงการ การพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิเพื่อติดตาม
และสนับสนุนการส่งเสริม
สุขภาพ ระดับพื้นที่
ประจาปี 2563

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

นายกฤษณะสสอเมือง

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 9

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว

*ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 12,750
25 บาท/คน/มื้อ จานวน 85
คน 6 มื้อ
*ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท/ 12,750
คน/มื้อ จานวน85 คน 3 มื้อ

12,750

ค่าวัสดุ 20บาท/คน/ครั้ง
จานวน 50 คน 3 ครั้ง
กิจกรรมประชุมจนท.รพ.สต.
รับนิเทศ/เยี่ยมเสริมพลัง วัน
ละ 50 คน 3 วัน
*ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25บาท/คน/มื้อ จานวน 50
คน 2 มื้อ
*ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท/
คน/มื้อ จานวน 50 คน 1 มื้อ

3,000

12,750

3,000

2,500

2,500

2,500

2,500

จังหวัด

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4
2.รับนิเทศ/เยี่ยมเสริมพลัง
จากคณกรรมการระดับ
จังหวัด 1 ครั้งต่อ ปี
*ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25บาท/คน/มื้อ จานวน 120
คน 2 มื้อ
*ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท/
คน/มื้อ จานวน 120 คน 1มื้อ

1.เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ในการ
ดูสุขภาพและได้รับการดูแล จากทีม
หมอครอบครัวเพื่อลด
ภาวะแทรกซ้อนในทุกกลุ่มวัย

1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2.
หญิงตัง้ ครรภ์/หลัง
คลอด
3.เด็ก 0-5 ปี
4.ผู้พิการ
5.ผู้สูงอายุ

งปม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

6,000

6,000

6,000

6,000

*ค่าวัสดุ 20บาท/คน/ครั้ง
2,400
120คน 1ครั้ง
ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 120
7,200
บาทx 20 คน x 3 วัน
รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
55,100 55,100
/ / / / 1.ค่าเวชปฏิบัตคิ รอบครัว
34,560 34,560
จนท.เยี่ยมบ้านในชุมชน (4
ครั้ง ต่อ 1 หมู่บ้าน) 240 บาท
x 4 ครั้ง x 3 มบ.x 12 เดือน

2,400

7,200

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

กองทุนสปสช. เทศบาลเมือง
แจระแม
รพ.สต.ทัพไทย

9.22 "โครงการเยี่ยมบ้านใกล้บ้าน
ใกล้ใจทีมหมอครอบครัว"
-ออกติดตามเยี่ยมบ้าน
กลุ่มเป้าหมายในชุมชน
-ให้คาแนะนาในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 9

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว

 E1  E2  E3  E4

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
เป้าประสงค์ ที่ 9

9.22 "โครงการเยี่ยมบ้านใกล้บ้าน
ใกล้ใจทีมหมอครอบครัว"
โครงการและกิจกรรม
ลาดับ -ออกติดตามเยี่ยมบ้าน
ดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายในชุ
มชน
-ให้คาแนะนาในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ

1.เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ในการ
ดูสุขภาพและได้รับการดูแล จากทีม
หมอครอบครัวัวตเพื
ลด
ถุป่อระสงค์
ภาวะแทรกซ้อนในทุกกลุ่มวัย

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2. / ระยะเวลา
/ / /
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
หญิงตัง้ ครรภ์/หลัง
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
คลอด
(ไตรมาส)
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
3.เด็ก 0-5
ปี
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
4.ผู้พิการ
5.ผู้สูงอายุ
รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
34,560 34,560

9.23 โครงการอบรมแกนนาด้าน
สุขภาพในชุมชน

1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจ
สุขภาพของตนเอง มีทางเลือกสุขภาพที่ถูกต้อง บอกต่อคนในชุมชนได้
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งกลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มป่วยมีความรู้ความ
เข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง

/

15,500 40,800

15,500

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 15,500
25 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน x
155 คน
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 20 บาท x 6,200
310 คน
4. ค่าวิทยากร 600 บาท x 3 3,600
ชม. X 2 วัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
40,800 40,800
/ 1.กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วย พอ.สว. 4,800 4,800
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 5
คน x 4 วัน
2.กิจกรรมหน่วยแพทย์
10,000
เคลื่อนที่ พอ.สว.
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 50
5,000
บาทx1มื้อx100คน

15,500

1. ค่าอาหารกลางวันอบรม
50 บาท x 2 วัน x 155 คน

6,200

3,600

4,800

5,000

งบ PP

เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลด้าน 1.ผู้ป่วย พอ.สว.ใน
สุขภาพและเข้าถึงการบริการ
เขตอาเภอเมือง 13
ทางด้านสาธารณสุข
ราย
2.ประชาชน จานวน
100 คน

/ /

นางพจนีย์ / สสอ.เมืองฯ

9.24 โครงการออกหน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
กิจกรรม
1 ออกเยี่ยมผู้ป่วย พอ.สว.
2.หน่วยแพทย์ พอ.สว.

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
หรือกลุ่มป่วย
เครือข่ายฯ จานวน 2
รุ่นๆ ละ 155 คน รวม
310 คน

กองทุนสปสช. เทศบาลเมือง
แหล่งงบ
งบ PP
แจระแม
ผิดชอบ
รพ.สต.ทัผู้รพับไทย
สุภาวดี ศรีโท รพ.๕๐พรรษาฯ

4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25บาทx2มื้อx100คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
10,000
งปม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

5,000
14,800 14,800

5,000

แหล่งงบ

1.ผู
่วย พอ.สว.ใน
/
เป้า้ปประสงค์
ที่ 9
เขตอาเภอเมือง 13
ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
ราย
ระยะเวลา
งบประมาณ
2.ประชาชน จานวน
ดาเนินการ
100
กลุ่มคน
เป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

งบ PP

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาครอบครัว
/

นางพจนีย์ / สสอ.เมื
ผู้รับอผิงฯดชอบ

3. โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
9.24
โครงการออกหน่
วยแพทย์ ขจังเพื
ระชาชนได้รับการดูแลด้าน
4.
ยุทธศาสตร์
สานักงานสาธารณสุ
หวั่อดให้อุบปลราชธานี
อาสาสมเด็จพระศรีนคริน สุขภาพและเข้าถึงการบริการ
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทางด้านสาธารณสุข
กิจกรรม
1 ออกเยี
โครงการและกิ
่ยมผู้ป่วย พอ.สว.
จกรรม
ลาดับ
วัตถุประสงค์
2.หน่วยแพทย์
ดาเนินพอ.สว.
งาน

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มา
รับบริการในคลินิก
จานวน 100 คน
จานวน 4 ครั้ง

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / / 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
จานวน 100 คน x 4 มื้อ x
60 บาท
2.ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ จานวน 100 คน x
8 มื้อ x 25 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

6,320

6,320

6,320

6,320

6,320

6,320

6,320

6,320

6,320

6,300

11,000

กองทุนเทศบาลหนองขอน

1.เพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรังมีพฤติกรรม
ปฎิบัตทิ ี่ถูกต้อง
2.เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง
3.เพื่อจัดตัง้ และพัฒนาคลินิกโรค
เรื้อรังและสร้างแนวทางในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน

2. ค่าวัสดุ ในการทากิจกรรม
กลุ่มรักสุขภาพรักษ์โลก 500
ชุด x 40 บาท

6,320

กองทุนตาบลหนองบ่อ

10.2 โครงการอบรมผู้ป่วยโรค
เรื้อรังในคลีนิคของหน่วย
บริการปฐมภูมิ

/ / / / 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 49,500 69,500 60 คน x 25 บาท x 33 วัน

แหล่งงบ

10.1 โครงการอิ่มท้องสุขภาพเข็ง 1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้ ผู้ป่วยที่ในคลินิก NCD
แรง สาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค
รพ.สต.หนองบ่อ
ของตนเองและสามารถปฏิบัตติ นได้ จานวน 500 คน
ถูกต้อง เหมาะสม
2.เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรค

รพ.สต.หนองไหล

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
รวม
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

รพ.สต.หนองบ่อ (วิไลพรรณ)

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 18

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ..............................................................................................................

20,000

69,500 69,500
24,000 44,000

20,000

44,000 44,000

11,000

11,000

11,000

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
รวม
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความรู้ในการ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ส่งเสริมสุขภาพ ลดภาวะแทรกซ้อน จานวน 33 วัน ๆละ
45 คน

7,200

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 6,000
บาท x 120 คน x 2 มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
13,200 13,200
/ / / ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
37,125 37,125
จานวน 33 ครั้ง x 25 บาท x
45 คน

6,000

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
บาท x 120 คน x 1 มื้อ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
10.5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในคลินิก
บริการ -พัฒนาคลินิก
บริการตามมาตรฐาน -ให้
ความรู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในการ
ดูแลสุขภาพและลด
ภาวะแทรกซ้อน

1.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความรู้ในการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
/ / / / 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ดูแลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกบริการ จานวน
จานวน 50 คน x25 บาท
2.เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย 24 ครัง้ ๆ ละ 50 คน
x24 ครั้ง
โรคเรื้อรัง
รวม 1,200 คน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

4,500

4,500

4,500

4,500

3,375

3,375

5,625

3,375

3,375

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

37,125 37,125
30,000 30,000

30,000 30,000

2,500

2,500

2,500

ฯ ตาบลกุดอลาด
งแห่
บารุงนรพสต.ดงห่
กองทุนตาบล ปทุม/เงินกองทุ
นางอาภรณ์ เชื้อ
รพ.สต.ปากน้า
พันธ์รพ.สต.ดง

10.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในคลินิก
บริการ

7,200 13,200

/

กองทุนตาบล ปทุม
นางอาภรณ์ เชื้อพันธ์
รพ.สต.ดงห่องแห่

10.3 โครงการปรับเปลี่ยน
เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในกลุ่ม ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
พฤติกรรมผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อลด ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
จานวน 120 คน
ภาวะแทรกซ้อน

แหล่งงบ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 18

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ..............................................................................................................

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

21,000 21,000
54,000 54,000

54,000 54,000

1,750

1,750

1,750

1,750

1,750

1,750

1,750

1,750

1,750

1,750

1,750

1,750

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

กองทุนตาบลกระโสบ

21,000 21,000

กองทุนตาบลหัวเรือ
นางจินตะหรา สาย
พฤกษ์ รพ.สต.หัวเรือ

1. เพื่อขยายเวลาการให้บริการโดย ทุกพุธสัปดาห์ที่ 2 ของ / / / / 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา
ทางานนอกเวลาราชการในช่วงเช้า เดือน เดือนละ 35 คน
50 บาท x 420 คน x 1 มื้อ
ตัง้ แต่เวลา 06.30 น. ในวันพุธ
12 เดือน จานวน
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ที่ให้บริการ 420 คน
ตรวจรักษาผู้ป่วยเบาหวาน
2. เพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย
โรคเรื้อรังได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อ ปรับเปลี่ยนความรู้ ความ
เข้าใจ ทัศนคติ การปฏิบัตติ วั ที่
ถูกต้อง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
10.7 โครงการเพิ่มพูนความรู้และ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับความรู้ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มา / / / / อาหารว่างและเครื่องดืม่ 36
ทักษะในการดูแลตนเองของ และการประเมินที่จาเป็นในการรับ รับบริการ จานวน 36
ครั้ง x 25 บาท x 60 คน
ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน บริการสุขภาพ วินิจฉัยโรคและ
ครั้งๆละ 60 คน
โลหิตสูงในคลินิคโรคเรื้อรัง รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ 2563
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แหล่งงบ

10.6 โครงการคลินิกโรคเรื้อรัง
(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง) รุ่งอรุณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลกระโสบ อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
รวม
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กระโสบ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 18

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ..............................................................................................................

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา
60 บาท x 120 คน x 1 มื้อ

49,500 49,500
7,200 13,200

1.ประชากรกลุ่มป่วยเบาหวานที่
1.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ควบคุมน้าตาลไม่ได้มีความรู้ในการดูแล ที่ควบคุมน้าตาลได้ไม่
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
ดี จานวน 120 คน
2 ประชากรกลุ่มป่วยเบาหวานที่
ควบคุมน้าตาลไม่ได้มีพฤติกรรมที่
ถูกต้องในการป้องกันโรคเบาหวาน
และภาวะแทรกซ้อนได้อย่างยั่งยืน
3 เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวาน มีความรู้ ใน
การดูแลตนเอง สามารถควบคุมระดับ
น้าตาลเฉลี่ยสะสม ( HbA1c ) ไม่ให้เกิน
7 mg%

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่
อัตรา 25 บาท x 120 คน x
2 มื้อ

6,000

-

-

-

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

7,200

6,000

5,500

5,500

กองทุนตาบลหนองขอน

49,500 49,500

กองทุนตาบลหนองขอน

1.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน / / / / 1.อาหารว่างและเครื่องดืม่
และโรคความดัน
อัตรา 25 บาท x 165 คน x
โลหิตสูงที่มารรับ
1 มื้อ x 12 เดือน
บริการในคลินิกโรค
เรื้อรัง จานวน220 คน
จานวน 12 เดือน

แหล่งงบ

10.9 โครงการลดภาวะแทรกซ้อน
กลุ่มป่วยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้าตาลไม่ได้

1.เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย
ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวานใน
การมารับยาและดูแลต่อเนื่อง
2.เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ
ประเมินภาวะเจ็บป่วย รับคาแนะนา
และส่งต่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และเกิดความ
พึงพอใจในการมาบริการ

นางจันทร์พร สัตย์ธรรม รพ.สต.หนองขอน

10.8 โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วย
เบาหวานผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงในคลินิกโรคเรื้อรัง

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
รวม
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

นางจันทร์พร สัตย์ธรรม รพ.สต.หนองขอน

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 18

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ..............................................................................................................

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง
เบาหวานความดัน
โลหิตสูงที่มารับบริการ
ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
ยางลุ่ม จานวน 246
คน

/

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 42,000 43,500
สาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
หลังการเจาะเลือดและกลุ่ม
เสี่ยงที่นัดเจาะเลือดซ้าจานวน
70 คนๆละ 25บาท x 2
ครั้ง/เดือน x12 เดือน เป็น
เงิน

42,000

2.ค่าป้ายอบรมโครงการ
จานวน 1 ป้าย เป็นเงิน

1,500

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,500

43,500 43,500

√

กองทุนตาบลไร่น้อย

1.เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังมี
ความรู้ความเข้าใจและเห็นความ
เข้าใจและเห็นความสาคัญในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง
2.เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและต่อเนื่อง เพื่อลด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคได้

กองทุนตาบลหนองขอน แหล่งงบ

10.10 โครงการส่งเสริมการดูแล
สุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรังปีงบประมาณ 2563

2 ประชากรกลุ่มป่วยเบาหวานที่
ตัวชี้วัด อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
ควบคุมน้าตาลไม่ได้มีพฤติกรรมที่
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ถูกต้องในการป้องกันโรคเบาหวาน
ดาเนินการ
งปม.
และภาวะแทรกซ้อนได้อย่างยั่งยืน
กลุม่ เป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
รวม
3 เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวาน มีความรู้ ใน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
การดูแลตนเอง สามารถควบคุมระดับ
1 2 3 4
น้าตาลเฉลี่ยสะสม ( HbA1c ) ไม่ให้เกิน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
13,200 13,200
7 mg%

นางดารา โคตรฮาษา รพ.สต.ยางลุ่ม

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

/ /
ตัวชี้วัด ..............................................................................................................

้รับผิดชอบ
นางจันทร์พร สัตย์ธรรม ผูรพ.สต.หนองขอน

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
10.9 โครงการลดภาวะแทรกซ้อน 1.ประชากรกลุ่มป่วยเบาหวานที่
1.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
3. โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
ควบคุ
ม
น้
าตาลไม่
ไ
ด้
ม
ี
ค
วามรู
้
ใ
นการดู
แ
ล
กลุ่มป่วยโรคเบาหวานที่
ที่ควบคุมน้าตาลได้ไม่
4. ยุทธศาสตร์
านับกน้งานสาธารณสุ
ดอุบลราชธานี
ประสงค์
่ 18
ตนเองได้
อย่างถูกต้อง
ควบคุมสระดั
าตาลไม่ได้ ขจังหวั
ดีเป้จาานวน
120ทีคน

ลาดับ

 E1  E2  E3  E4

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

/ / 1.อาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท x
100 คน

2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อจานวน
1 มื้อๆ ละ 60 บาท x 100
คน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

5,000 11,000

6,000

11,000 11,000

11,000

งบกองทุนตาบลปะอาว

1.เพื่อส่งเสริมการดูแลตัวเองของ
-ผู้ดแู ล 50 คน ผู้ป่วยในการควบคุมระดับน้าตาลใน ผู้ป่วย 50 คน
เลือดได้
รวม
2.เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิด ทั้งหมด 100 คน
จากโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง

แหล่งงบ

10.11 โครงการเพื่อนคู่ใจใส่ใจ
เบาหวานความดัน
กิจกรรมดาเนินงาน ดังนี้
1.จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ป่วยและญาติในการดูแล
ตัวเองเกี่ยวกับเรื่อง
-อาหารและโภชนาการ
-การออกกาลังกาย
-การจัดการความเครียด
-การดืม่ สุราและการสูบบุหรี่
-การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดจากโรคเบาหวานและ
ความดัดนโลหิตสูง
2.ติดตามและประเมินผลการ
ดูแลตัวเองของผู้ป่วยร่วมกัน
กับญาติ ทุก 3 และ 6 เดือน
3.สรุปและประเมินผล
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
รวม
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

รพ.สต.ปะอาว

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 18

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ..............................................................................................................

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5,250

1,920

1,920

1,920

1,920

1,920

1,920

1,920

1,920

1,920

1,920

1,920

5,250

5,250

5,250

5,250

5,250

5,250

5,250

5,250

5,250

5,250

5,250

กองทุนฯตาบลหนองบ่อ กองทุนฯทต.ขามใหญ่

เบาหวานและความดันโลหิตสูง
แบบองค์รวมปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม
1.จัดกลุ่ม self help group ใน
การดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
2.ให้ความรู้ แนวทางการป้องกัน
การเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง
3.สอนการตรวจสุขภาพเท้าใน
ผู้ป่วยเบาหวาน
4.จัดทาอาหารที่เหมาะสม
สาหรับผู้ป่วยที่มารับบริการใน
คลินิคโรคเรื้อรัง

1.ผู้ป่วยเรื้อรัง
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ค่าเวชปฏิบัตคิ รอบครัว จนท. 21,120 21,120
2.ผู้พิการ/ผู้ดอ้ ยโอกาส
เยี่ยมบ้านในชุมชน 4 ครั้ง ต่อ
3.หญิงตัง้ ครรภ์และ
1 หมู่ ต่อหมู่บ้าน120x 4
หลังคลอด
ครั้งx 4 หมู่x11 เดือน
4.เด็ก 0-5 ปี
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
21,120 21,120
1.เพื่อฟื้นฟูความรู้ ให้กลุ่มเป้าหมาย 1.ผู้ป่วยเบาหวาน
/ / / / 1.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 63,000 63,000
มีความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยน
ความดันโลหิตสูงที่มา
บาท x 70 คน x 36 ครั้ง
พฤติกรรมสุขภาพสาหรับผู้ป่วย
รับบริการ ที่คลินิกโรค
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถ
เรื้อรัง ในรพ.สต.
ควบคุมน้าตาลในเลือดได้อย่างน้อย จานวนนัดละ70 คน
ร้อยละ20
(ผู้ป่วยทั้งหมด 165คน)
3.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
สามารถควบคุมความดันได้อย่าง
น้อยร้อยละ 20

นางดวงใจ บุญเรือง / รพสต.ขามใหญ่

10.13 โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ป่วย

1.ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบ

10.12 ทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้าน
"ใกล้บ้าน ใกล้ใจ"

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
รวม
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

รพ.สต.ดงบัง

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 18

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ..............................................................................................................

1.อาสาสมัคร 40 คน
และนักเรียน 10 คน
รวม 50 คน

/ / / / 1.อบรมกลุ่มเป้าหมาย
1.1ค่าจัดทาเอกสารการอบรม
50 ชุด *50 บาท
1.2ค่าวัสดุป้ายโครงการ
1.3ค่าวิทยากร 1 คนx6 ชม.
x300 บาท
1.4 ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 50
คน x 50 บาท x 2 มื้อ

1,800

1,800

5,000

7,500 12,500

7,500 12,500 10,000

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

21,600 21,600
10,300
2,500
1,000

1,500

700

1,800

1,800

2,500

2,500

1,800

1,800

1,800

กองทุนฯตาบลขี้เหล็ก

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,800

7,500 12,500

แหล่งงบ

85,000 85,000
21,600 21,600

10,000

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย กองทุนฯอบต.ไร่น้อย
นางสุภัสตรา ยืนยง
นางสุภัสตรา ยืนยง / รพสต.ตาแย
/ รพสต.ตาแย

1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มา
รับบริการ จานวน
453 คน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / / 1.1 อาหารว่างและเครื่องดืม่
25 บาท x 72 คน x 12 ครั้ง

/ / /

กองทุนฯทต.ขามใหญ่

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มา
รับบริการตามแพทย์
นัดทุกวันจันทร์
ผู้ป่วยทั้งหมด 842 คน

63,000 63,000
85,000 85,000

นางสุมาลี สุดสุข

10.14 โครงการอบรมผู้ป่วยเรื้อรังใน 1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับ
วันคลินิกโรคเรื้อรัง ปี 2563 ความรูใ้ นการปฏิบัตติ วั ได้อย่าง
ถูกต้อง
2.เพื่อให้ผู้ป่วยได้
แลกเปลี่ยนความรู้ป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยที่มีค่า
น้าตาลในเลือดลดลง
10.15 โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วย 1เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในคลินิค
เรื้อรัง
บริการได้รับประทานอาหาร
2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่ตวั เองเป็น
อย่างถูกต้อง
10.16 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ 1เพื่อให้มีกลุ่ม อาสาสมัครพิทักษ์เท้า
เท้าผู้ป่วยเบาหวาน
เบาหวาน มีความรู้ความสามารถ
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ25
บาท x 100 คน x 34 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ

1.เพื่อฟื้นฟูความรู้ ให้กลุ่มเป้าหมาย 1.ผู้ป่วยเบาหวาน
/ / / /
เบาหวานและความดันโลหิตสูง มีความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยน
ความดันโลหิตสูงที่มา
แบบองค์รวมปีงบประมาณ 2563 พฤติกรรมสุขภาพสาหรับผู้ป่วย
รับบริการ ที่คลินิกโรค
กิจกรรม
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถ
เรื้อรัง ในรพ.สต.
1.จัดกลุ่มกระทรวงสาธารณสุ
self help group ในข ควบคุ
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์
EX2. มยุน้ทาตาลในเลื
ธศาสตร์ดอา้ นบริ
ก
ารเป็
น
เลิ
ศ
(Service
ดได้อย่างน้อย จานวนนัดExcellence)
ละ70 คน
การดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
อยละ20
(ผู้ป่วยทั้งหมด 165คน)
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริกร้ารสุ
ขภาพ (Service Plan)
2.ให้ความรู้ แนวทางการป้องกัน
3.ผู
ป
้
่
ว
ยโรคความดั
น
โลหิ
ต
สู
ง
3. โครงการที
่ 10 โครงการพั
การสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
ตัวชี้วัด ..............................................................................................................
การเกิดโรคแทรกซ้
อนในผูฒ้ปนาระบบบริ
่วย
สามารถควบคุมความดันได้อย่าง
โรคเบาหวานและโรคความดั
น
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวั
ลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 18
น้อดยร้อุบอยละ
20
โลหิตสูง
ตัวชี้วัด อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
3.สอนการตรวจสุขภาพเท้าใน
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้ป่วยเบาหวาน
ด
าเนิ
น
การ
งปม.
4.จัดทาอาหารที่เหมาะสม
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
ลาดับ สาหรับผู้ป่วยที่มารับบริการใน
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
คลินิคโรคเรื้อรัง
1 2 3 4

นางดวงใจ บุญเรือง / รพสต.ขามใหญ่

10.13 โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ป่วย

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

2. แบบฟอร์มตรวจเท้า
3,200
จานวน 40 เล่มๆละ 80 บาท
3. แบบฟอร์ม แจ้งผลตรวจ
2,400
40 เล่มๆละ 60 บาท
4.อาหารว่างและเครื่องดืม่
137,500
จานวน 5,500 คน x 25 บาท
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่240 27,600
บาทx5คนx23 ครั้ง
5.กระดาษชาระ 30 กล่องๆ
750
ละ 25 บาท
174,650 174,650
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบกองทุนโรคเรื้อรังเงินบารุง สสอ.

/ /

แหล่งงบ

ผู้ป่วยเบาหวาน
จานวน 5,500คน

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย

1.เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถ
ดูแลตนเองได้ถูกต้อง
2.เพื่อค้นหาภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยเบาหวาน

2,500
10,300 10,300
3,200 174,650

นางรัฐยา งาสสอ.เมือง นางมานิดา รพ.๕๐ พรรษาฯ

10.17 โครงการให้ความรู้การดูแล
ตนเองและรณรงค์คัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนตา เท้า ใน
ผู้ป่วยเบาหวาน

1.5 อาหารว่างและเครื่องดืม่
50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.แบบฟอร์มคัดกรองตา
จานวน 40 เล่มๆละ 80 บาท

ชอบ
นางสุภัสตรา ยืนยง / รพสต.ต
ผู้รับผิดาแย

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
10.16
โครงการอาสาสมั
ครพิทฒักนาระบบบริ
ษ์ 1เพื่อกให้ารสุ
มีกขลุภาพ
่ม อาสาสมั
ครพิทตักดิ ษ์ต่เอท้เรืา้อรั1.อาสาสมั
คร 40 คน / / / ตั/วชี้วัด ..............................................................................................................
10,300
3. โครงการที
่ 10 โครงการพั
สาขาโรคไม่
ง
เท้าผู้ป่วยเบาหวาน
เบาหวาน มีความรู้ความสามารถ และนักเรียน 10 คน
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 18
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังป้องกันการเกิด รวม 50 คน
ตัวชี้วัด อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
ภาวะแทรกซ้อน
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

2,500

3,200

3,200

2,400

137,500

27,600

750

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
 E1  E2  E3  E4

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัตใิ หม่ และโรคอุบัตซิ ้า
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

/

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน 10,800 19,800
180 คน x 1 มื้อ ๆ ละ 60
บาท เป็นเงิน

10,800

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 180 คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 25 บาท

9,000

9,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวัน 30คน
ละๆ50บาท

19,800 19,800

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 2
มื้อ ๆละ 25 บาท 30คน

1,500

1,500

3.ค่าวิทยากร ชม.ละ600
บาท x 6ชม.

3,600

3,600

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,500

6,600

6,600

6,600

1,500

งบ PP

11.2 โครงการอบรมเพื่อเตรียม
1.เพื่อพัฒนาบุคคลากรในเครือข่าย ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค
ความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค
30 คน ดังนี้
วัณโรคดือ้ ยาและ DOT
1.รพ.สต.21 แห่ง
2.รพ.๕๐พรรษาฯ
3.สสอ.

/

กองทุนฯตาบลไร่น้อย

ผู่ป่วยวัณโรค,ญาติ
ผู้ดแู ล,อสม.ผู้นาชุมชน
จานวน หมู่บ้านละ
20 คนจานวน 180 คน

บาท

งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

11.1 โครงการบูรณาการการมีส่วน 1.อัตราสาเร็จของการรักษาวัณโรค
ร่วมของชุมชนในการควบคุม ปอดรายใหม่
ป้องกันโรควัณโรค ปี2563 2.ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การควบคุมป้องกันโรควัณโรค

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

คลินิกTB

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด อัตราสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 19

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด อัตราสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัตใิ หม่ และโรคอุบัตซิ ้า
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1.ร้อยละ 90
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงวัณ
โรคทั้งหมด
จานวน
5,268 ราย

/

บาท

งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
100,000

100,000

14,400

7,200

7,200

3,000

3,000

1.ค่าจ้างเอกซเรยเหมาจ่าย
รายหัวละ 100บาท/คน
จานวน 1,500 ราย

200,000 217,400

2.ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
ปฏิบัตงิ าน(240บาท/วัน)
240บาทX20วันX3คน
4.ค่าวัสดุ 20 บาท x 150 คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

217,400 217,400

งบ PP

1.เพื่อเพิ่มมาตรฐานการคัดกรองทา
ให้โอกาสค้นพบได้แม่นยามากขึ้น
2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับโอกาส
เท่าเทียมกัน ได้รับความสะดวก
จากบริการ

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

11.3 โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
ด้วยวิธีเอกซเรย์ทรวงอก (
chest X-rays )
กิจกรรม
1.ให้ความรู้เรื่องวัณโรคและ
การเตรียมตัวเอกซเรย์ แก่
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
2ให้บริการเอกซเรย์ทรวงอก
โดยใช้เอกซเรย์เคลื่อนที่
ออกไปให้บริการที่รพ.สต.ทุก
แห่งในเขตเครือข่าย รพ.๕๐
พรรษาฯ
3.สรุปผลงานเมื่อสิ้นโครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด อัตราสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

นายธีรศักดิ์ คันศร/กันย์วิตรา

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 19

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด อัตราสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
 E1  E2  E3  E4

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 12 โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
บาท x 105 คน x 1 มื้อ

6,300 11,550

6,300

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 25
บาท x 105 คน x 2 มื้อ

5,250

5,250

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ 1.ค่าอาหารแบบไม่ครบมื้อ
อัตรา 60 บาท x 108 คน x
1 มื้อ

11,550 11,550
6,480 13,680

-

-

-

-

-

-

-

6,480

กองทุนตาบลหนองขอน

เจ้าของร้านขายยา 1
คน เจ้าของร้านค้าร้าน
ชา 34 คน แกนนา
ชุมชน 73 คน รวม 108
คน

/

บาท

งปม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

นางศิริพร จันทร์พวง รพ.สต.หนองขอน

12.2 โครงการการใช้ยาปฏิชีวนะ 1 เพื่อสร้างความตระหนักความรู้ให้
อย่างสมเหตุผลในชุมชน
ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ยาที่
ถูกต้องและสมเหตุสมผลโดยเฉพาะ
กลุ่มยาปฏิชีวนะ
2 เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมแหล่ง
กระจายยาอันตราย โดยเฉพาะ
ร้านค้าร้านชา
3 เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ยาอย่างปลอดภัย
ครอบคลุมทั้งยาปฏิชีวนะ ยาชุด
และยาเสตียรอยด์ อย่างสมเหตุและ
สมผล
4 เพื่อให้คนในชุมชนร่วมกันเฝ้า
ระวัง ตรวจสอบแหล่งขายยาใน
ชุมชน เช่น ร้านค้า ร้านชา ร้านขาย
ยา มิให้มีการลักลอบขายยา

เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป จานวน 105 คน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

กองทุนตาบล ปทุม
นางไขนภา มิ่งชัย
รพ.สต.ดงห่องแห่

12.1 โครงการส่งเสริมการใช้ยา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้
อย่างสมเหตุสมผล ในชุมชน ยาปฏิชีวนะ และป้องกันเชื้อดือ้ ยา

ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

แหล่งงบ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 12

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 12 โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

13,680

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
บาท

งปม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่
อัตรา 25 บาท x 108 คน x
2 มื้อ

5,400

5,400

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 6
ชั่วโมง * 300 บาท

1,800

1,800

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

13,680 13,680

กองทุนตาบลหนองขอน
แหล่งงบ

เป้าประสงค์ ที่ 12
เจ้าของร้านขายยา 1
/
ตัวชีเจ้้วาัดของร้
ร้อยละของโรงพยาบาลที
่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
คน
านค้าร้าน
ระยะเวลา
งบประมาณ
ชา 34 คน แกนนา
ด
าเนิ
น
การ
ชุมกลุ
ชน่มเป้
73าหมาย
คน รวมและ
108
(ไตรมาส)
คน เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

รพ.สต.หนองขอน
ดชอบ
้รับพผิวง
นางศิริพร จันผูทร์

4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
12.2 โครงการการใช้ยาปฏิชีวนะ 1 เพื่อสร้างความตระหนักความรู้ให้
อย่างสมเหตุผลในชุมชน
ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ยาที่
ถูกต้องและสมเหตุสมผลโดยเฉพาะ
โครงการและกิจกรรม กลุ่มยาปฏิชีวนะ
ลาดับ
ถุประสงค์ มแหล่ง
2 เพื่อเฝ้าระวัวัตงและควบคุ
ดาเนินงาน
กระจายยาอันตราย โดยเฉพาะ
ร้านค้าร้านชา
3 เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ยาอย่างปลอดภัย
ครอบคลุมทั้งยาปฏิชีวนะ ยาชุด
และยาเสตียรอยด์ อย่างสมเหตุและ
สมผล
4 เพื่อให้คนในชุมชนร่วมกันเฝ้า
ระวัง ตรวจสอบแหล่งขายยาใน
ชุมชน เช่น ร้านค้า ร้านชา ร้านขาย
ยา มิให้มีการลักลอบขายยา
ปฏิชีวนะ ยาชุด และยาสเตียรอยด์

ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
 E1  E2  E3  E4

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4
120 คน (2 รุ่นๆละ
60 คน)

กองทุนตาบล
บารุง รพ.สต
บารุง สสอ
บารุง รพ
PP เบี้ย
pp

/

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
บาท

งปม.
ผู้รับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
รวม
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
6,000 12,000
ประชุม 60 คน x 50 บาท x
2 วัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
3,600
ผู้เข้าประชุม 60 คน x15บาท
x2มื้อx 2 วัน
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ คนละ 20
2,400
บาท x 120 คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
12,000 12,000

6,000

3600

2400

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่าง
การแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยราย
สาขา Service Plan

เป้าประสงค์ ที่ 13

CLT รวม ,

13.1 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ
แนวทางการดูแลผู้ป่วยในทุก
สาขา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
 E1  E2  E3  E4

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยพภาพการให้บริการ จานวน 40 คน

เพื่อทบทวนวิชาการประจาปี
จานวน 40 คน
commom disease in pediatric
เครือข่าย

/

/

/

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

รายละเอียด

บาท

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม 40 คน x 50 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ผู้เข้าประชุม 40 คน x 15
บาท x 2 มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม 30 คน x 50 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ผู้เข้าประชุม 30 คน x 15
บาท x 2 มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม 40 คน x 50 บาท

2,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ผู้เข้าประชุม 40 คน x 15
บาท x 2 มื้อ

1,200

ผู้รับ
งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ชอบ
2,000

3,200

1,200

1,200

3,200
1,500

3,200
2,400

1,500

900

900

2,400
2,000

2,400
3,200

2,000

1,200

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

จานวน 40 คน

งบประมาณ

ทีม CLT เด็ก

14.6 โครงการอบรมทบทวน
วิชาการประจาปี
commom disease in
pediatric เครือข่ายรพ.
๕๐พรรษาฯ

ตัวชี้วัด อัตราตายทารกแรกเกิด
ระยะเวลา
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
1 2 3 4

ทีม CLT เด็ก

14.5 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ าร Newborn
resuscitation

เป้าประสงค์ ที่ 14

ทีม CLT เด็ก

14.1 โครงการอบรมฟื้นฟู
เพื่อฟื้นฟูวิชาการการดูแลผู้ป่วย
วิชาการการดูแลผู้ป่วย
ไข้เลือดออกใน เครือข่าย
ไข้เลือดออก เครือข่ายรพ.
๕๐พรรษาฯ

ตัวชี้วัด อัตราตายทารกแรกเกิด

 E1  E2  E3  E4

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เป้าประสงค์ ที่ 14
งบประมาณ
รายละเอียด
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
กองทุนตาบล
บารุง รพ.สต
บารุง สสอ
บารุง รพ
PP เบี้ย
pp

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
บาท
3,200

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

วชี้วัด40
อัตราตายทารกแรกเกิ
ด/
เพื่อทบทวนวิชาการประจาปี
จตัานวน
คน
ระยะเวลา
commom disease in pediatric
ดาเนินการ
เครือข่าย
กลุม่ เป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
1 2 3 4

ทีม CLT เด็ก

14.6 โครงการอบรมทบทวน
วิชาการประจาปี
commom
disease
in
โครงการและกิ
จกรรม
ลาดับ
pediatricดาเนิ
เครืนองาน
ข่ายรพ.
๕๐พรรษาฯ

ตัวชี้วัด อัตราตายทารกแรกเกิด

ผู้รับ
งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ชอบ
3,200

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
 E1  E2  E3  E4

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รพ.สต. 20 คน
อสม.60คน
CG 20 คน
จนท.รพ.๕๐พรรษาฯ
และสสอ. 40 คน
รวม 130 คน

/

1. ค่าวิทยากร 1ท่าน X 6
ชม X 1,200 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน 50บาท
X 1 มื้อ X 130 คน
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25 บาทX 2 มื้อ X 130 คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

7,200

20,200

7,200

6,500

6,500

6,500

6,500

20,200

20,200

งบ PP

15.1 โครงการ "กัญชากับการดูแล เพื่อสามารถดูแลผู้ป่วยระยะประ
แบบประคับประคอง"
คับประครองด้วยกัญชา ได้อย่าง
เหมาะสม

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ ดวย Opioid ในผูปวย ประคับประคองระยะทายอยางมีคุณภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

งาน palliative รพ.๕ พรรษาฯ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 15

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ ดวย Opioid ในผูปวย ประคับประคองระยะทายอยางมีคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
 E1  E2  E3  E4

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

6,000 11,000

6,000

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 25
บาท x 100 คน x 2 มื้อ

5,000

5,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ 1.ค่าอาหารกลางวันจานวน
100 คน x50 บาท x 2 มื้อ
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 100 คน x25 บาท
x4 มื้อ
3.ค่าวัสดุอบรม 100 คน x
20 บาท
4.ค่าตอบแทนวิทยากร
จานวน 2 วัน x 6 ชม.x 300
บาท

11,000 11,000
10,000 25,600
10,000

2,000
3,600

25,600

กองทุนฯตาบลกุดลาด

ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม /
ผู้ดแู ลผู้สูงอายุข้อเข่า
เสื่อม และประชาชน
ข้อเข่าเสื่อม จานวน
100 คน

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
บาท x 100 คน x 1 มื้อ

กองทุนตาบล ปทุม/เงินบารุง รพสต.ดงห่องแห่

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุข้อเข่า
เสื่อม ผู้ดแู ลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
และผู้ที่สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม และสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 2.
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
ผู้ดแู ลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ออก
กาลังกายได้อย่างเหมาะสม

/

แหล่งงบ

16.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย จัดอบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ติดตามประเมินผล ทุก 3
เดือน

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนปลูกและ ประชาชนทั่วไป
ใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง
จานวน 100 คน

รพ.สต.ปากน้า

16.1 โครงการสนับสนุนการใช้ยา
สมุนไพรที่ถูกต้อง ในชุมชน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
รวม
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

นางสาวนิราวรรณ คัทะรินทร์ รพ.สต.ดงห่องแห่

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 16

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบกองทุนฯตาบลกุดลาด
กองทุนฯ เทศบาลตาบลขามใหญ่

/

แหล่งงบ

16.4 โครงการอบรมการนวดฟื้นฟู 1. เพื่อให้นักบริบาล มีความรู้ใน
นักบริบาลชุมชน 9
ผู้ป่วยเบื้องต้นสาหรับนัก
การนวดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย
หมูบ่ ้านๆละ 10 คน
บริบาลชุมชน ปี 2563
เบื้องต้น
จานวน 90 คน
2. เพื่อให้นักบริบาลชุมชนนาความรู้
ไปฟื้นฟูผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ตอ้ งได้รับการ
ฟื้นฟูดว้ ยการนวดแผนไทยอย่าง
ถูกต้อง

25,600 25,600

1.ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ 25 บาท x 100 คน
x 2 มื้อ

5,000 10,000

5,000

2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 50
บาท x 100 คน x 1 มื้อ

5,000

5,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
บาท x 3 มื้อ x 90 คน

กองทุนฯตาบลกุดลาด

ถึงข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวดฝ่า
เท้าทาให้มีทักษะและสามารถพัฒนาให้เกิด
ความชานาญ สามารถนาไปใช้ได้อย่าง
ปลอดภัย
3.เพื่อ
ให้บริการนวดฝ่าเท้าแก่ผู้สูงอายุให้ได้
มาตรฐานเดียวกันอันจะเกิดประโชน์สูงสุด
ต่อไป

นส.วิไลพร ผิวอ่อน

/

รพ.สต ผาแก้ว

16.3 โครงการ นวดเท้าในผู้สูงอายุ 1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน แกนนาจิตอาสาและ
หลักการและขั้นตอนของการนวดฝ่าเท้า
ผู้สูงอายุจานวน 100
2.เพื่อให้ผูเข้าร่วมอบรมตระหนัก
คน

ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รพ.สต.ปากน้า

16.2
โครงการส่
งเสริมสุขภาพ ข 1.EX2.
เพื่อยุส่ทงเสริ
มให้ผดู้สา้ ูงนบริ
อายุกขารเป็
้อเข่านเลิศ (Service
ผู้สูงอายุข้Excellence)
อเข่าเสื่อม /
/  E1  E2  E3  E4
1.
ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
ธศาสตร์
ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ด้วย
เสื่อม ผู้ดแู ลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
ผู้ดแู ลผู้สูงอายุข้อเข่า
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย - และผู้ที่สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจ เสื่อม และประชาชน
3. โครงการที
่ 16 คโครงการพั
การการแพทย์
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จัดอบรมให้
วามรู้ ฒนาระบบบริ
เรื่องโรคข้
อเข่าเสื่อมแผนไทยฯ
และสามารถ ข้อเข่าเสื่อม จานวน
กลุ่มเป้าสหมาย
ปรัดบอุเปลี
่ยนพฤติกรรมในการ
100
คน ที่ 16
4. ยุทธศาสตร์
านักงานสาธารณสุ-ขจังหวั
บลราชธานี
เป้าประสงค์
ติดตามประเมินผล ทุก 3
ดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 2.
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เดือน
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้ดแู ลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ออก
ดาเนินการ
งปม.
โครงการและกิจกรรม กาลังกายได้อย่างเหมาะสม
กลุ่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

10,000 10,000
16,200 45,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 13,500
มื้อละ 25 บาท x 6 มื้อ x 90
คน
3.ค่าสมุนไพรและวัสดุทาลูก
4,500
ประคบ ชุดละ 50 บาท
จานวน 90 ชุด

16,200

13,500

4,500

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
/

45,000
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

4.5.ค่าวิทยากร ชม.ละ600
บาท จานวน 18 ชม.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
อสม.จานวน 117
เยาวชนอายุ6-14ปี
จานวน 20คน
ผู้สูงอายุ 13คน รวม
150 คน

/

16.6 โครงการอบรม อสค.ดูแลเท้า
ป่วยเบาหวานด้วยแพทย์แผน
ไทย
1.จัดทาโครงการเพื่ออนุมัติ
2.ประสานหน่วยงานในพื้นที่
3.สารวจกลุ่มเป้าหมาย
4. อบรมแกนนากลุ่มเป้าด้าน
สุขภาพจิต
5.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงใช้
เครื่องมือ
6.จัดทาทะเบียนผู้ป่วยติดตาม
เยียมบ้าน
7.ติดตามการรักษาและส่งต่อ
8.สรุปผลรายงาน

อาสาสมัครพิทักษ์เท้า
50 คน และญาติ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
50 คน รวมจานวน
100 คน

/

1.เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะให้กับผู้ดแู ล
ผู้ป่วยเบาหวาน
2.เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้า
ในผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกต้อง
3.เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ
ตรวจรักษาภาวะแทรกซ้อนได้อย่าง
ถูกต้อง

10,800

10,800
45,000 45,000

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 50
15,000 30,000
บาท x 150 คน x 2 มื้อ
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 15,000
บาท x 150 คน x 4 มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
30,000 30,000
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 วัน
6,000 15,400
60 บาทx1มื้อx
100 คน

15,000

15,000

6,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25 บาทx2มื้อx 100 คน

5,000

5,000

3.ค่าวิทยากร 1ท่าน 3ชั่วโมง
x 600 บาทx1วัน

1,800

1,800

งบกองทุนฯตาบลไร่น้อย กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม
น.ส.อังสุมาลีแก้ว
นางยุพดี อินทร์งาม / รพสต.หนองแก
ปัญญาแพทย์แผนไทย

16.5 โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 1.เพื่อให้ อสม.และประชาชนมี
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี
ความรูเ้ กี่ยวกับสรรพคุณสมุนไพร
2563
2.เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสาคัญของสมุนไพร

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
รวม
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

กองทุนฯ เทศบาลตาบลขามใหญ่
แหล่งงบ

นักบริบาลชุมชน 9
หมู่บ้านๆละ 10 คน
จเป้านวน
90 คนที่ 16
าประสงค์

นส.วิไลพร ผิวอ่อน

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
16.4 โครงการอบรมการนวดฟื้นฟู 1. เพื่อให้นักบริบาล มีความรู้ใน
3. โครงการที
การการแพทย์
ผู้ป่วยเบื่ ้อ16งต้โครงการพั
นสาหรับนัฒก นาระบบบริ
การนวดรั
กษาและฟืแ้นผนไทยฯ
ฟูผู้ป่วย
บริบาลชุสมานัชนกงานสาธารณสุ
ปี 2563 ขจังหวั
เบื้อดงต้
4. ยุทธศาสตร์
อุบนลราชธานี
2. เพื่อให้นักบริบาลชุมชนนาความรู้
ไปฟื้นฟูผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ตอ้ งได้รับการ
โครงการและกิจกรรม ฟื้นฟูดว้ ยการนวดแผนไทยอย่าง
ลาดับ
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
ถูกต้อง

/

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

6,000

6,000

1,200

แหล่งงบ

หมอพื้นบ้าน/ผู้ช่วย
แพทย์แผนไทยแพทย์
แผนไทย รวม 60 คน

10,000

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

เพื่อพัฒนาศักยภาพการนวดไทย

10,000

าเภอเมืองอุบลราชธานี
เงินบารุงสานักงานสาธารณสุของบpp
ผกาวรรณการแพทย์ฯสสอ.
ผกาวรรณการแพทย์ฯสสอ.เมือง
เมือง

16.8 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแพทย์พื้นบ้าน

48,200 48,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวัน จานวน
6,000 20,400
60 คน x 2 มื้อ x 50บาท x 2
วัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
6,000
จานวน 60 คน x 4 มื้อ x 25
บาท
3.ค่าวัสดุในการอบรม จานวน 1,200
60 คน x 20 บาท

10,000

นางยุพดี อินทร์งาม / รพสต.หนองแกผู้รับผิดชอบ

16.6
โครงการอบรม
อสค.ดูแลเท้ขา 1.เพื
ความรู้ทดักา้ ษะให้
ับผู้ดนแู เลิ
ล ศ (Service
อาสาสมัคExcellence)
รพิทักษ์เท้า
/
15,400
 E1  E2  E3  E4
1.
ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
EX2.่อเพิยุท่มธศาสตร์
นบริกการเป็
ป่วยเบาหวานด้วยแพทย์แผน ผู้ป่วยเบาหวาน
50 คน และญาติ
2. แผนงานที
ารสุข่อภาพ
Plan) แลเท้า ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ไทย ่ 6 : การพัฒนาระบบบริก2.เพื
ส่งเสริ(Service
มพฤติกรรมการดู
3. โครงการที
่ 16 โครงการพั
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1.จัดทาโครงการเพื
่ออนุฒมนาระบบบริ
ัติ ในผู้ปก่วารการแพทย์
ยเบาหวานทีแ่ถผนไทยฯ
ูกต้อง
50 คน รวมจานวน
2.ประสานหน่
ว
ยงานในพื
้
น
ที
่
3.เพื
่
อ
ให้
ผ
ป
้
ู
่
ว
ยเบาหวานได้
ร
บ
ั
การ
100
คน
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 16
3.สารวจกลุ่มเป้าหมาย
ตรวจรักษาภาวะแทรกซ้อนได้อย่าง
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4. อบรมแกนนากลุ่มเป้าด้าน ถูกต้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
สุขภาพจิต
ดาเนินการ
งปม.
5.คัดโครงการและกิ
กรองกลุ่มเสี่ยงใช้
จกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
ลาดับ เครื่องมือ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
6.จัดทาทะเบียนผู้ป่วยติดตาม
1 2 3 4
เยียมบ้าน
2,000
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ 2,000
7.ติดตามการรักษาและส่งต่อ
20 บาท x 100 คน
8.สรุปผลรายงาน
600
5.ค่าป้ายไวนิลอบรม 1 ป้าย
600
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
15,400 15,400
8,200
16.7 โครงการให้บริการทับหม้อ เพื่อให้หญิงหลังคลอดสิทธิ์บัตรทอง หญิงหลังคลอดสิทธิ์
/ / /
1.ค่าสมุนไพรนามาทายาทับ
5,000 48,200
เกลือในหญิงหลังคลอดเชิงรุก ได้รับการดุแลภายใน3เดือนหลัง
บัตรทองจานวน 40
หม้อเกลือ 5 ชนิด
คลอด
คน
8,200
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 3 คน 43,200
x 240 บาท x 60 วัน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงค์

4.ค่าวิทยากร 1 คน จานวน 6 7,200
ชม.ชม.ละ 600 บาท 2 วัน
20,400 20,400
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

7,200

แหล่งงบ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

งบpp

ลาดับ

หมอพื้นบ้าน/ผู้ช่วย
/ ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์
20,400
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แพทย์แผนไทยแพทย์
เป้าประสงค์
แผนไทย
รวม ที60่ 16คน
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
รวม
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

ผกาวรรณการแพทย์ฯสสอ.เมื
ผู้รับผิอดงชอบ

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
16.8โครงการที
โครงการแลกเปลี
่ยนเรียฒนรูนาระบบบริ
้ เพื่อพักฒารการแพทย์
นาศักยภาพการนวดไทย
3.
่ 16 โครงการพั
แผนไทยฯ
การแพทย์พื้นบ้าน
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 E1  E2  E3  E4

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน

 E1  E2  E3  E4

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง /
ผู้ป่วยซึมเศร้า รวม
100 คน

/

บาท

งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าอาหารกลางวัน จานวน
100 คน x50 บาท x 1 มื้อ

5,000 13,800

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 100 คน x25 บาท
x2 มื้อ

5,000

3.ค่าวัสดุอบรม 100 คน x
20 บาท

2,000

4.ค่าตอบแทนวิทยากร
จานวน 1 คน x 6 ชม.x 300
บาท

1,800

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

13,800 13,800

13,800

กองทุนฯ ตาบลกุดลาด

17.1 โครงการคัดกรองและเฝ้าระวัง 1.เพื่อให้ประชาชนได้รับการคัด
ภาวะซึมเศร้าและกลุ่มเสี่ยงฆ่า กรองภาวะซึมเศร้า 2.เพื่อให้
ตัวตาย -จัดอบรมให้ความรู้ ผู้ป่วยซึมเศร้าในชุมชนได้รับการ
ดูแลสุขภาพ
3.
เพื่อให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพผู้มีภาวะซึมเศร้าและมี
ภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

รพ.สต.ปากน้า

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 17

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

แกนนา อสม.ทั้ง 7
หมู่บ้าน 50 คน และ
กลุ่มเสี่ยงสุขภาพจิต
30 คน รวม 80 คน

/

13,200 27,800

13,200

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
มื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x
220 คน
3.ค่าวิทยากร ชม.ละ600
บาท จานวน 6 ชม.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

11,000

11,000

3,600

3,600

27,800 27,800

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 วัน
60 บาทxมื้1อx 100 คน

6,000 14,800

6,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25 บาทx2มื้อx 100 คน

5,000

5,000

3.ค่าวิทยากร 1ท่าน 3ชั่วโมง
x 600 บาท
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ
20 บาท x 100 คน

1,800

1,800

2,000

2,000

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

1.เพื่อให้ อสม.เข้าใจบทบาท
หน้าที่วางแผนดูแลร่วมกับ จนท.
2.เพื่อให้อสม.มีความรู้เรื่องโรค
จิตสามารถป้องกันประเมินและ
ดูแลผู้ป่วยได้
1.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติ
ตนแก้ไขปัญหาภาวะเครียดได้ถูก
วิธี

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
บาท x 1 มื้อ x 220 คน

รพสต.หนองแก

17.3 โครงการห่วงใยสุขภาพจิต เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่สดใส
1.จัดทาโครงการขออนุมัติ
2.ประสานงานเพื่อหา
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
3. จัดอบรมแกนนาด้าน
สุขภาพจิต
4. สารวจค้นหากลุ่มเสี่ยงผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิต
5.ให้บริการคลินิคสุขภาพจิตที่
บ้านและ รพสต.
6.ติดตามเยี่ยมบ้าน

/

บาท

งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

กองทุนฯ เทศบาลตาบลขามใหญ่
ศรีภู
นส.กาญจน์ฐิตมิ น
มาตร

17.2 โครงการคัดกรองสุขภาพจิตใน 1.เพื่อให้ อสม.ได้รับความเข้ารู้ มี อสม . จานวน 220 คน
ชุมชน ปี 2563
ความเข้าใจในการดาเนินงานการ
เฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในชุมชนและ
สามารถใช้แบบประเมิน 2Q,9Q
ได้
2. เพื่อคัดกรองโรคซึมเศร้าใน
ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 17

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม
แหล่งงบ
กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

11,500

รพ.สต.ทัพไทย

13,800

รพ.สต.ทัพไทย

18,000

ผู้รับผิดชอบ

21,600

รพสต.หนองแก

17.3 โครงการห่วงใยสุขภาพจิต เพื่อ 1.เพื่อให้ อสม.เข้าใจบทบาท
แกนนา อสม.ทั้ง 7
/  E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
คุณภาพชีวิตที่สดใส
หน้าที่วางแผนดูแลร่วมกับ จนท. หมู่บ้าน 50 คน และ
2. แผนงานที
่
6
:
การพั
ฒ
นาระบบบริ
ก
ารสุ
Plan)
1.จัดทาโครงการขออนุมัติ
2.เพืขภาพ
่อให้อ(Service
สม.มีความรู
้เรื่องโรค กลุ่มเสี่ยงสุขภาพจิต
2.ประสานงานเพื
่
อ
หา
จิ
ต
สามารถป้
อ
งกั
น
ประเมิ
นและตและจิ30ตเวช
คน รวม 80 คน
3. โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิ
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
ดูแลผู้ป่วยได้
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 17
3. จัดอบรมแกนนาด้าน
1.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติ
สุขภาพจิต
ตนแก้ไขปัญหาภาวะเครียดได้ถูก ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
4. สารวจค้นหากลุ่มเสี่ยงผู้มี วิธี
ด
าเนิ
น
การ
งปม.
ปัญหาสุ
ขภาพจิต จกรรม
โครงการและกิ
กลุ่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
ลาดับ 5.ให้บริการคลินิคสุขภาพจิตที่
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
บ้านและ รพสต.
1 2 3 4
6.ติดตามเยี่ยมบ้าน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
14,800 14,800
17.4 โครงการคัดกรองปัญหา
1.เพื่อให้ประชาชนได้รับการคัด ประชาชนกลุ่มเสี่ยง /
/
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน 21,600 39,600
สุขภาพจิตทีมMCATTติดตาม กรองภาวะซึมเศร้า 2.เพื่อให้
ผู้ป่วยซึมเศร้า รวม
180 คน x60 บาท x 2 มื้อ
ผู้ป่วยเนื่องในประชาชน
ผู้ป่วยซึมเศร้าในชุมชนได้รับการ 180 คน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 18,000
ประสบอุทกภัย -จัดอบรมให้ ดูแลสุขภาพ
3.
จานวน 180 คน x25 บาท
ความรู้
เพื่อให้ความรู้และพัฒนา
x4 มื้อ
ศักยภาพผู้มีภาวะซึมเศร้าและมี
ภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
39,600 39,600
17.5 โครงการเทคนิคการดูแลผู้ป่วย 1.เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ใน ประชานกลุ่ม
/ / / / 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน 13,800 32,700
ด้านจิตใจด้วยหลักศาสนาศีล การป้องกันโรคด้วยตนเอง
เป้าหมาย 230 คน
230 คน x 60 บาท x 1 มื้อ
สมาธิปัญญา -จัดอบรมให้
2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 11,500
ความรู้กลุ่มเป้าหมาย
ร่วมในการรณรงค์ป้องกันโใน
จานวน 230 คน x25 บาทx
-จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุม ชุมชน
2 มื้อ
ป้องกันโรค
1,800
3.ค่าตอบแทนวิทยากร
1,800
จานวน 6 ชม.x 300 บาทx
1 วัน
1,000
4.ค่าป้ายพิธีเปิด
1,000
4,600
5.ค่าเอกสารอบรม จานวน
4,600
230 ชุด x 20 บาท

จนท.และอสม. รวม
80 คน

/

งบ PP

เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายใน
การคัดกรองโรคซึมเศร้าและ
ป้องกันฆ่าตัวตาย

บาท

งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

32,700 32,700
10,000 24,000

2.ค่าอาหารกลางวัน 200
คน*50บาท

10,000

10,000

4,000

4,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
17.7 โครงการพัฒนาเครือข่ายใน
การคัดกรองโรคซึมเศร้าและ
ป้องกันฆ่าตัวตาย

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
200 คน *50 บาท

3.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการ
ประชุม 200 คน * 20 บาท

งบ PP

/

แหล่งงบ

ผู้ป่วยจิตสังคมและ
ญาติจานวน 200คน

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

17.6 โครงการจริยธรรมวิถีพุทธใน เพื่อให้ผู้ป่วยจิตสังคมบาบัดมี
ผู้ป่วยจิตสังคมบาบัดและญาติ จริยธรรมวิถีพุทธ

ระพีพรรณ รพ.๕๐ พรรษาฯ

วัตถุประสงค์

รุ่งรัตน์ รพ.๕๐พรรษาฯ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

รพ.สต.ทัพไทย

17.5 โครงการเทคนิคการดูแลผู้ป่วย 1.เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ใน ประชานกลุ่ม
/ / / /
ด้
า
นจิ
ต
ใจด้
ว
ยหลั
ก
ศาสนาศี
ล
การป้
อ
งกั
น
โรคด้
ว
ยตนเอง
เป้
า
หมาย
230
คน
 E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
สมาธิปัญญา -จัดอบรมให้
2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ความรู้กลุ่มเป้าหมาย
ร่วมในการรณรงค์ป้องกันโใน
3. โครงการที
17 โครงการพัคฒ
นาระบบบริ
การสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
-จัดกิจ่ กรรมรณรงค์
วบคุ
ม ชุมชน
ป้องกันโรค
4. ยุทธศาสตร์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 17

10,000

24,000 24,000

1ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
70 คน *50 บาท

3,500 8,400

3,500

2 ค่าอาหารกลางวัน 70คน *
50บาท

3,500

3,500

3 วัสดุอุปกรณ์ 70คน * 20
บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,400

1,400

8,400

8,400

¨

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

เป้าประสงค์ ที่ 30
ตัวชี้วัด ร้อยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4
/ /

1.อบรมวิชาการ การดูแล
ผู้ป่วย STEMI 1 วัน
1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม 50 คน x 50 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ผู้เข้าประชุม 50 คน x15บาท
x 2 มื้อ
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ชม
x 600 บาท
2.อบรมวิชาการ การดูแล
ผู้ป่วย Stroke 1 วัน
1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม 50 คน x 50 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ผู้เข้าประชุม 50 คน x15
บาท x 2 มื้อ
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ชม
x 600 บาท

ผู้รับ
งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ชอบ
16,400

2,500
1,500

4,200

2,500
1,500

4,200

8,200

8,200

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

จานวน 100 คน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ทีม CLT Med

19.1 โครงการพัฒนาการดูแล
เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มโรค 3 S (sepsis , ผู้ป่วยกลุ่มโรค 3 S
STEMI,Stroke)

ตัวชี้วัด .ร้อยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด

พรรษาฯ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด .ร้อยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด
เป้าประสงค์ ที่ 30
ตัวชี้วัด ร้อยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

16,400

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ชอบ
16,400

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน

 E1  E2  E3  E4

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หญิงวัยเจริญพันธ์
กลุ่มอายุ 30-60ปี
จานวน 100 คน
เป้าหมาย 5 ปี

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
จานวน 100 คน x 1 มื้อ x
60 บาท

6,000 11,000

11,000

2.ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ จานวน 100 คน x
2 มื้อ x 25 บาท

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
บาท x 150 คน x 1 มื้อ

5,000

11,000 11,000
9,000 16,500

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 7,500
บาท x 150 คน x 2 มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
16,500 16,500

9,000

7,500

กองทุนตาบล ปทุม
นางสาวจุฑามาศ ลวด
รพ.สต.ดง
ทอง

20.2 โครงการให้ความรู้เรื่อง
เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ กลุ่มประชากรสตรี
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้า เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้า จานวน 150 คน
นมและรณรงค์ตรวจมะเร็ง นมและตรวจมะเร็งปากมดลูก
ปากมดลูกเชิงรุก

/

กองทุนเทศบาลหนองขอน

1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความรุนแรงของโรค เห็น
ความสาคัญของการมารับบริการ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม
2. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก
และผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาได้
ทันท่วงทีลดอัตราป่วยและตายด้วย
โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

แหล่งงบ

20.1 โครงการอบรมให้ความรู้
โรคมะเร็งปากมดลูก และ
มะเร็งเต้านม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

รพ.สต.หนองไหล

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 32

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด

 E1  E2  E3  E4

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

-

-

-

-

16,380

-

-

-

-

-

-

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่
อัตรา 25 บาท x 273 คน x
2 มื้อ

13,650

-

-

-

-

13,650

-

-

-

-

-

-

งบกองทุนฯทต.ขามใหญ่

16,380 30,030 -

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/

-

30,030 30,030

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 มื้อ 10,000 20,000
x 50 บาท x 200 คน

10,000

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 10,000
มื้อ x 25 บาท x 200 คน
10,000

งบกองทุนฯตาบลไร่น้อย
นางประนอม โทจันทร์ พยาบาล
วิชาชีพชานาญการ

สตรีกลุ่มอายุ 30-60
ปี จานวน 200 ราย

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา
60 บาท x 273 คน x 1 มื้อ

รพ.สต.หัวดูน

20.4 โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็ง 1.เพื่อให้ประชาชนหญิงอายุ 30-60
ปากมดลูก2563
ปีได้รบั การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
ปากมดลูก

/

ถึงแสง

20.3 โครงการรู้เร็ว รู้ทัน ป้องกัน 1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มี 1.หญิงกลุ่มอายุ
มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง 30-60ปี จานวน 273
ความรุนแรงของโรค เห็น
คน
ความสาคัญของการมารับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม
2. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก
และผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาได้
ทันท่วงที
3. ลดอัตราป่วย อัตราตาย ด้วย
โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

นางจุรีรัตน์

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 32

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด

 E1  E2  E3  E4

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
สตรี
กลุ่มอายุที30-60
/
เป้
าประสงค์
่ 32
ปี จานวน 200 ราย
ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

น้อยงงบ
งบกองทุนฯตาบลไร่แหล่
นางประนอม โทจันทร์ พยาบาล
ผู้รับผิดชอบ
วิชาชีพชานาญการ

3. โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
20.4
โครงการเฝ้
งโรคมะเร็ง ขจั1.เพื
ระชาชนหญิงอายุ 30-60
4.
ยุทธศาสตร์
สานัากระวั
งานสาธารณสุ
งหวัด่ออุให้บปลราชธานี
ปากมดลูก2563
ปีได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
ปากมดลูก

/ /

13,200 13,200
9,000 21,900

2,250

2,250

2,250

2,250

1,875

1,875

1,875

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25 บาทx2มื้อx 150 คน

7,500

1,875

3.ค่าวิทยากร1ท่าน 3ชั่วโมง x
600 บาท

1,800

450 450 450 450

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

หญิงวัยเจริญพันธุ์
ภาวะเสี่ยงในพื้นที่
อายุ30-60 ปี จานวน
150 คน

6,000

6,000

กองทุนฯตาบลไร่น้อย

1.เพื่อให้หญิงวัยเจริญพันธุ์รู้เรื่อง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รบการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้า
นม
3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ผิดปกติ
ได้รับการรักษาต่อทันท่วงที

7,200

นางยุพดี อินทร์งาม / รพสต.หนองแก

20.6 โครงการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านมเชิงรุก
1.จัดทาโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
2.ประสานพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย
3.อบรมแกนนา
กลุ่มเป้าหมาย
4.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อวาง
แผนการดูแลส่งต่อ
5.ประเมินสุขภาพเพื่อวาง
แผนการดูแล
6.ติดตามดูแลการรักษา
7.สรุปผลโครงการ

/

20,000 20,000
7,200 13,200

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

20.5 โครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้อง ประชาชน
เรื่องมะเร็งปากมดลูก มะเร็ง เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็ง กลุ่มเป้าหมายจานวน
เต้านมและรณรงค์ตรวจ
เต้านม
120 คน
มะเร็งปากมดลูก

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1 ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
บาท/คน/วัน จานวน 120
คน 1 มื้อ เป็นเงิน
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 120คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 25 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 วัน
60 บาทx1มื้อx 150 คน

งบPP

ประชาชนอายุ 40 ปี
ขึ้นไปที่มีความเสี่ยง
โรคมะเร็งตับและท่อ
น้าดี ที่ขึ้นทะเบียนใน
โครงการ Cascap ปี
63 จานวน 850 คน

แหล่งงบ

1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมี
ความรู้และแนวทางการป้องกัน
โรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้าดี
2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัด
กรองโรคมะเร็งตับและมะเร็ง่อน้าดี
อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
21,900 21,900
/ / / 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 21,250 64,170
จานวน 25 บาท x 850 คน
x 2 มื้อ
2.ค่าตอบแทนแพทย์ออก
11,520
หน่วยเชิงรุก วันละ 480
บาท x 24 วัน
14,400
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง จนท ออก
ปฏิบัตงิ าน จานวน 120 บาท
x 5 คน x 24 วัน
4.ค่าเอกสารและวัสดุ จานวน 17,000
20 บาท x 850 คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
64,170 64,170

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

20.7 โครงการอบรมและคัดกรอง
โรคมะเร็งตับและท่อน้าดีใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โรคมะเร็งตับและท่อน้าดี

600

อุบลรัตน์/มานิดา

5.ค่าป้ายไวนิลอบรม
จานวน 1 ป้าย

นางยุพดี อินทร์งาม / รพสต.หนองแก
ผู้รับผิดชอบ

20.6
โครงการตรวจคั
ดกรอง ข 1.เพื
ญิงวัยเจริดา้ ญนบริ
พันธุก์รารเป็
ู้เรื่องนเลิศ (Service
หญิงวัยเจริ
ญพันธุ์
/ /  E1  E2  E3  E4
21,900
1.
ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
EX2.่อให้ยุทหธศาสตร์
Excellence)
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ภาวะเสี่ยงในพื้นที่
2. แผนงานที
่ 6 ง:รุการพั
การสุ่อขให้ภาพ
Plan)
เต้านมเชิ
ก ฒนาระบบบริ2.เพื
กลุ่ม(Service
เป้าหมายได้
รบการ
อายุ30-60 ปี จานวน
3. โครงการที
่ 20 โครงการพั
การสุงขปากมดลู
ภาพ สาขาโรคมะเร็
ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.จัดทาโครงการเพื
่อขอฒนาระบบบริ
ตรวจมะเร็
กและมะเร็งงเต้า 150 คน
อนุมัติ สานักงานสาธารณสุขจันม
4. ยุทธศาสตร์
งหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 32
2.ประสานพื้นที่
3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ผิดปกติ
ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการรักษาต่อทันท่วงที
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
3.อบรมแกนนา
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มโครงการและกิ
เป้าหมาย จกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
4.คัดกรองกลุ
่ยงเพื่อวาง
ดาเนิ่มนเสีงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
แผนการดูแลส่งต่อ
5.ประเมินสุขภาพเพื่อวาง
750 750 750 750
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ 3,000
แผนการดูแล
20 บาท x 150 คน
6.ติดตามดูแลการรักษา
7.สรุปผลโครงการ
600

3,035.71

3,036

3,036

3,036

3,036

3,036

3,036

1,440

1,440

1,440

1,440

1,440

1,440

2,880

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

3,600

2,428.57

2,429

2,429

2,429

2,429

2,429

2,429

 E1  E2  E3  E4

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานมะเร็งลาไส้ใน
รพ.สต 21 คน
รพ. 2 คน
สสอ. 2 คน

/

1,250

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 25 บาท x 25 คน x
2 มื้อ
4.ค่าเอกสารและวัสดุ 20
บาท x 25 คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,250

1,250

500

500

3,000

3,000

1,250

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน
50 บาท x 25 คน x 1 มื้อ

3,000

งบPP

20.8 โครงการคัดกรองโรคมะเร็ง 1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความ
ลาไส้ใหญ่ในประชาชนกลุ่ม เข้าใจในการดาเนินงานการตรวจคัด
เสี่ยง
กรองโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่
2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัด
กรองโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

อุบลรัตน์/มานิดา

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 32

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน

 E1  E2  E3  E4

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

/

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
4,800 20,400
บาท x 1 มื้อ x 80 คน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
4,000
มื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 80
คน
3. ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ใบ
8,000
ละ 100 บาท จานวน 80 ใบ
4.ค่าวิทยากร ชม.ละ600
3,600
บาท จานวน 6 ชม.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
20,400 20,400
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
16,200 29,700
บาท x 1 มื้อ x 270 คน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
มื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x
270 คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

13,500

29,700 29,700

4,800

4,000

กองทุนฯ เทศบาลตาบลขามใหญ่

อาสาสมัครประจา
ครอบครัว(อสค.)
หมู่บ้านละ 30 คน 9
หมู่บ้าน จานวน 270
คน

ü

กองทุนฯ เทศบาลตาบลขามใหญ่

1.เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับ
โรคไตวายเรื้อรังและสามารถดูแล
คนในครอบครัวได้

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดัน
โลหิตสูงที่มีค่า eGFR
น้อยกว่า 90 ที่รับ
บริการในคลินิก
จานวน 80 คน

แหล่งงบ

21.2 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
อาสาสมัครประจาครอบครัว
ในการลดความเสี่ยงการเกิด
โรคไต ปี 2563

1.เพื่อให้ความรู้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงที่มีค่า eGFR น้อยกว่า 90
ในการปฏิบัตติ วั เพื่อชะลอภาวะไต
วาย

นางกาญจนา พลราช

21.1 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ
ชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วย
เบาหวานความดันโลหิตสูงปี
2563

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

นางกาญจนา พลราช

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 33

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

8,000

3,600

16,200

13,500

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

21.4 โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังใน
คลินิคโรคเรื้อรัง ปี 2563

1.เพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรังมีพฤติกรรม
ปฎิบัตทิ ี่ถูกต้อง
2.เพื่อภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง
3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับบริการใน
รพ.สต.มีอาหารรับประทานในวัน
คลีนิค

/ / 1.อาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท x
100 คน
2.ค่าอาหารไม่ครบมื้อจานวน
1 มื้อๆ ละ 60 บาท x 100
คน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มา
รับบริการในคลีนิค
เดือนละ 1 ครั้งๆละ
40 คน

/

ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 80 คน x 25 บาท x
12 ครั้ง

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

5,000 11,000

5,000

6,000

6,000

งบกองทุนตาบลปะอาว

1.เพื่อให้ อสค.มีความรู้เกี่ยวกับ
-อสค. 50 คน การดูแลผู้ป่วยในการป้องกันภาวะ ผู้ป่วย 50 คน
ไตวายและการชลอความเสื่อมของ
รวม
ไต
ทั้งหมด 100 คน
2.เพื่อส่งเสริมให้ อสค.มีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน สามารถ
ให้คาแนะนาการดูแลตนเองใน
เบื้องต้นได้

11,000 11,000
24,000

24,000
24,000

24,000 24,000

งบกองทุนฯตาบลไร่น้อย
นางประนอม โทจันทร์ พยาบาล
วิชาชีพชานาญการ

21.3 โครงการอบรม อสค.ลดความ
เสี่ยง เลี่ยงไตวาย
กิจกรรมดาเนินงาน ดังนี้
อบรมให้ความรู้แก่ อสค.
เกี่ยวกับ
-เมนูอาหารสุขภาพ
-เมนูอาหารแลกเปลี่ยน
-การอ่านฉลากโภชนาการ
-การสาธิตเมนูชูสุขภาพ
-การออกกาลังกาย

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

รพ.สต.ปะอาว

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 33

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1.ประชาชนในเขต
รับผิดชอบจานวน 50
คน 2.อสม.จานวน
150 คน
รวม 200 คน

12,000 28,400

12,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25 บาทx2มื้อx 200 คน

10,000

10,000

3.ค่าตอบแทนวิทยากร1ท่าน
จานวน 3 ชั่วโมงชั่วโมงละ
600 บาท

1,800

1,800

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ
20 บาท x 200 คน

4,000

4,000

5.ค่าป้ายไวนิลอบรมจานวน
1 ป้าย

600

600

/ 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 วัน
60 บาทx1มื้อx 200 คน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

28,400 28,400

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

1.เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการดูแล
สุขภาพแก่ประชาชน
2.เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการรับประทาน
อาหารและสามารถปฏิบัตติ วั ได้
อย่างถูกต้อง
3.อัตราป่วยโรคไตในเขต
รับผิดชอบลดลง

แหล่งงบ

21.5 โครงการรณรงค์ลดเค็ม
ครึ่งหนึ่งลดเสี่ยงโรคไต
1.จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.จัดประชุมชี้แจงผู้นา
กรรมการหมู่บ้าน /อสม. กลุ่ม
ผู้ป่วยและญาติ
3.แต่งตัง้ คะกรรมการทางาน
ระดับเครือข่าย
4.จัดกิจกรรมรณรงค์ เรียนรู้
การเฝ้าระวัง การดูแลสุขภาพ
และภาวะโภชนาการการดูแล
กลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง
5.ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
หลังดาเนินการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

นางยุพดี อินทร์งาม / รพสต.หนองแก

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 33

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
21,600

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 18,000
จานวน 180 คน x25 บาท
x4 มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
39,600 39,600
ผู้ป่วยดรคเรื้อรัง 80คน / / / / 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน 9,600 23,800
80 คน x 60 บาท x 2 มื้อ

18,000

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับองค์
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วย 180 คน
โรคเรื้อรัง 2.เพื่อให้ผู้ป่วยในชุมชน
ได้รับการดูแลสุขภาพ
3.
เพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ผู้ผู้ป่วยและมีภาวะเสี่ยง

21.7 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์
เท้าและแกนนาองค์ความรุ้
โรคเบาหวานป้องกันภาวะไต
ตา เสื่อม -จัดอบรมให้
ความรู้กลุ่มเป้าหมาย
-จัดกิจกรรมรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกทุกเดือน

1.เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ใน
การป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง
2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ป้องกันโรคเรื้อรังใน
ชุมชน
3.เพื่อลดอัตราป่วย
โรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น

/

9,600

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 80 คน x25 บาทx 4
มื้อ
3.ค่าตอบแทนวิทยากร
จานวน 6 ชม.x 300 บาทx
2 วัน
4.ค่าป้ายพิธีเปิด

8,000

8,000

3,600

3,600

1,000

1,000

5.ค่าเอกสารอบรม จานวน
80 ชุด x 20 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,600

1,600

23,800 23,800

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจ
กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม
ระแม
รพ.สต.ทัพไทย
รพ.สต.ทัพไทย

1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน 21,600 39,600
180 คน x60 บาท x 2 มื้อ

21.6 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์
ความรู้การดูแลสุขภาพกาย
สุขภาพจิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
-จัดอบรมให้ความรู้

แหล่งงบ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 33

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน

/ / / / 1.จัดอบรมแกนนาเยาวชนใน
ชุมชน
1.1ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
จานวน 1 มื้อx40คนx60บ.
1.2ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ จานวน 2 มื้อ x25
บx40คน
1.3ค่าวัสดุอบรม 40 คนx20
บ.
2.กิจกรรมประชุมและ
รณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด
2.1ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ จานวน 1 มื้อ x25
บx400คน
2.2 ค่าจ้างทาสื่อไวนิลเพื่อใช้
ในการรณรงค์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,200

2,400

2,400

2,000

2,000

800

800

10,000

10,000

5,000
5,000

20,200 20,200

กองทุนฯทต.ปทุม

1.แกนนาเยาวชนใน
หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน
รับผิดชอบรพ.สต.
ปทุมจานวน 40คน
2.เยาวชน,อสม.และ
ประชาชนทั้ง 7
หมู่บ้าน จานวน 400
คน

แหล่งงบ

1.เพื่อกระตุน้ การดาเนินงานของ
ชมรมทูบีนัมเบอวันในชุมชน
2.เพื่อให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน
ตนเองจากภัยยาเสพติดแก่เยาวชน
ในชุมชน
3.เพื่อสร้างกระแสและรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด

นางสาราญ พูลทอง รพ.สต.ปทุม

24.1 โครงการเยาวชนปทุม ร่วมใจ
ห่างไกลยาเสพติด
กิจกรรม
1.สร้างเครือข่ายแกนนา
เยาวชนช่วยกันป้องกันภัย
จากยาเสพติด
3.จัดอบรมแกนนา นักเรียน
และเยาวชน ชมรมทู
บีนัมเบอวัน ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ
ติด
3.รณรงค์วันต่อต้านเสพติด
โลก 26 มิถุนายน ของทุกปี

ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 24 โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง (remission)
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 36
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง (remission)
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4

/ / / / ค่าตอบแทนในการปฎิบัตงิ าน 30,000 42,000
ล่วงเวลา ชม.ละ 50 บาท
ครั้งละ 4 ชม.=200บาท/
คน/ครั้ง 5 คน 40 ครั้ง

5,000

5,000

ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน
100 คน x 50บาท x 1 มื้อ

5,000

5,000

ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 100 คน x 25 บาท x
2 มื้อ

5,000

5,000

ค่าวัสดุในการอบรม20บาท x
100 คน

2,000

2,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

42,000 42,000

5,000

5,000

5,000

5,000

งบpp

1.สถานบันเทิง/สถาน
ประกอบการ
สถานศึกษา จานวน
150 แห่ง
2.กลุ่มเสี่ยงในสถาน
บันเทิง/สถาน
ประกอบการ/
สถานศึกษา/ทหาร
เกณฑ์ตดิ ตามผู้ผ่าน
การบาบัดระยะเวลา1
ปี จานวน 500 คน
3.สมาชิกทูบีนัมเบอร์
วัน ทุก รพสต.และ
ผู้รับผิดชอบงานยา
เสพติดรวม 100 คน

แหล่งงบ

1.เพื่อคัดกรองผู้เสพรายใหม่
2.จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ
3.พัฒนาศักยภาพสมาขิกทุบีนัม
เบอร์วันในด้านกองทุน

ผกาวรรณการแพทย์ฯสสอ.เมือง

24.2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการที่ 24 โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง (remission)
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 36
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง (remission)
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
1 2 3 4

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน

 E1  E2  E3  E4

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

2. แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
3. โครงการที่ 27 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

/

ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 มื้อ x
50 บาท x 140 คน
อาหารว่างและเครื่องดืม่ 2
มื้อ x 25 บาท x 140 คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
x 170 คน x 1 วัน

7,000 14,000

7,000

7,000

7,000

14,000 14,000
8,500 22,200

8,500

2.ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ 50 บาท x 170 คน
x 1 วัน

8,500

8,500

3.ค่าวิทยากร 600 บาท x 1
คน x 3 ชั่วโมง

1,800

1,800

งบ PP

1จนท รพ ทุก
หน่วยงานทุกระดับ
60 คน
2.พยาบาลวิชาชีพ
รพ.สต./PCU21
แห่งๆละ2คน จานวน
42คน
3 สสอ. 2 คน
4.กู้ชีพพื้นฐาน /
เอกชน 20 คน
5.พขร.รพ. 10 คน
6.ตารวจ 6 นาย
7.อสม. จานวน 30 คน
รวมทั้งหมด 170 คน

/

งบ PP

1.เพื่อให้มีความรู้และทักษะใน
ด้านบรรเทาสาธารณภัยและ
สามารถให้การรักษาผู้ประสบเหตุ
เป็นจานวนมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดอัตราตายและ
ความพิการของผู้ป่วยที่ได้รับ
อุบัตเิ หตุและสารเคมีรั่วไหล

อสม. ผู้นาชุมชน
ประชาชน จานวน
150 คน 3 ตาบล

แหล่งงบ

27.2 โครงการส่งเสริมป้องกันการลด
อุบัตเิ หตุและบรรเทาสาธารณ
ภัยอุบัตเิ หตุบนท้องถนนและ
สารเคมีรั่วไหล
จุดเสี่ยง 5 จุด
1.หน้าตลาดสันติสุข
2.แยกโนนหงห์ทอง
3.ส.เขมราฐ
4.ช่องเจ็ดสี
5.ปากทางเข้า รพ.

เพื่อค้นหาจุดเสี่ยงอุบัตเิ หตุ
จราจรพื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัด อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดบั A, S, M1 (ทงั้ที่ ER และ Admit)
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
รวม
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
(บาท) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

นางสุภาภรณ์ สสอ.เมืองฯฐิตพิ ร (Erรพ.๕๐ พรรษา)

27.1 โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงด่าน
ชุมชน และมาตรการองค์กร

วัตถุประสงค์

เป้าประสงค์ ที่ 40

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ โครงการและกิจกรรมดาเนินงาน

ตัวชี้วัด อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดบั A, S, M1 (ทงั้ที่ ER และ Admit)

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

27.4 โครงการแก้ไขปัญหาอุบัตเิ หตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
สงกรานต์

คณะทางานการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

/

/ /

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตามงาน 4 คน
x 240 บาท x 16 วัน

6,000 6,000.0
15,360 15,360

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

15,360 15,360

3,000

7,680

3,000

7,680

แหล่งงบ

ปชช.ที่มาบริจาค
โลหิตและคณะทางาน
การรับบริจาคโลหิต

22,200 22,200
6,000 6,000

งบ PP
งบ PP
นางสุภาภรณ์
นางสุภาภรณ์ สสอ.เมืองฯ
สสอ.เมืองฯ

27.3 โครงการสนับสนุนและจัดหา เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่เสียโลหิต
โลหิตไว้ใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ จนอาจถึงขั้นวิกฤษชีวิตได้
เสียโลหิตจนอาจถึงขั้นวิกฤษ
ชีวิตได้

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตามงาน 25
คน x 120 บาท x 2 วัน

งบ PP

ฐิตพิ ร (Erรพ.๕๐ พรรษา)ผู้รับผิดชอบ

2. แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
27.2 โครงการส่งเสริมป้องกันการลด 1.เพื่อให้มีความรู้และทักษะใน 1จนท รพ ทุก
/
22,200
3. โครงการที่ 27 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ตัวชี้วัด อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดบั A, S, M1 (ทงั้ที่ ER และ Admit)
อุบัตเิ หตุและบรรเทาสาธารณ ด้านบรรเทาสาธารณภัยและ
หน่วยงานทุกระดับ
4. ยุทธศาสตร์
านับกนท้
งานสาธารณสุ
ดอุบลราชธานี
เป้าคน
ประสงค์ ที่ 40
ภัยอุบัตสเิ หตุ
องถนนและขจังหวัสามารถให้
การรักษาผู้ประสบเหตุ 60
สารเคมีรั่วไหล
เป็นจานวนมากได้อย่างมี
2.พยาบาลวิ
ชาชีพ ยชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดบั A, S, M1 (ทงั้ที่ ER และ Admit)
ตัวชี้วัด อัตราการเสี
จุดเสี่ยง 5 จุด
ประสิทธิภาพ ลดอัตราตายและ รพ.สต./PCU21
ระยะเวลา
งบประมาณ
งปม.
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
1.หน้าตลาดสันติสุข
ความพิการของผู้ป่วยที่ได้รับ
แห่งๆละ2คน จานวน ดาเนินการ
รวม
กลุ่มเป้าหมาย และ
อง าเนินงาน อุบัตเิ หตุและสารเคมี
รั่วไหล
42คน
(ไตรมาส)
ลาดับ 2.แยกโนนหงห์
โครงการและกิจทกรรมด
วัตถุประสงค์
(บาท) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หมาย
3.ส.เขมราฐ
3 สสอ.เป้2าคน
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1
2
3
4
4.ช่องเจ็ดสี
4.กู้ชีพพื้นฐาน /
3,400
5.ปากทางเข้า รพ.
เอกชน 20 คน
5.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 3,400
5.พขร.รพ. 10 คน
170 คน 20 บาท x 1 วัน
6.ตารวจ 6 นาย
7.อสม. จานวน 30 คน
รวมทั้งหมด 170 คน

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
2.แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 30 โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

30.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน บุคลากร จานวน 11
งานสาธารณสุขสาหรับ
การพัฒนางานสาธารณสุข
คน
เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปีละ 2 ครั้ง

1,210

5,000

5,000

9,000

9,000

1,800

1,800

600

600

1,000

500

500

10,000
18,000
3,600

5,000

5,000

9,000

9,000

1,800

1,800

1,100
10,000
18,000
3,600
34,020 34,020
1,200 33,800

33,800 33,800

เงินบารุง รพ.สต.หัวเรือ

1,210

1,320 34,020

รพ.สต.ดงห่องแห่ นายอร่ามฤทธิ์ ดวงศรี / รพ.สต.หัวเรือ

30.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน บุคลากร จานวน 10
งานสาธารณสุขสาหรับ
การพัฒนางานสาธารณสุข
คน
เจ้าหน้าที่ในรพ.สต.ปีละ 2 ครั้ง

/ / ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60 บาท
x 2 มื้อ x 11 คน
อาหารว่างและเครื่องดืม่ 25
บาท x 4 มื้อ x 11 คน
จ้างเหมารถบัส 1 คัน
ค่าที่พัก
ค่าวิทยากร 1 คน x 3 ชั่วโมง
x 600 บาท x 2 วัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
บาทx 2 ครั้ง x 10 คน
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 25
บาท x 4 ครั้ง x 10 คน
3.ค่ายานพาหนะ
4.ค่าที่พัก
5.ค่าวิทยากร 1 คน x 600
บาท x 3 ชม.x 2 วัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

เงินบารุง รพสต.ดงห่องแห่

ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
รวม
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

เป้าประสงค์ ที่ 30

นางหนูพิศ ทุ่นทอง

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนด

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

 E1  E2  E3  E4

กณฑ์เป้าหมายที่กาหนด

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4
บุคลากร จานวน 10
คน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

1,200 22,200

1,200

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 25
บาท x 4 ครั้ง x 10 คน

1,000

1,000

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 110 บาทx
10คน

20,000

20,000

/ / / 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
บาทx 2 ครั้ง x 10 คน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

22,200 22,200

เงินบารุง รพ.สต.หัวเรือ

เพื่อลดเสี่ยง ลดโรคในบุคลากร

เป้าประสงค์ ที่ 31

นางวนิดา อินทร์โสม

31.1 โครงการส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของบุคลากร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

เป้าประสงค์ ที่ 31
ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4
กิจกรรมที่1
/ / / / กิจกรรมที่1 ประชุม
คณะกรรมการ cup
คณะกรรมการ CUP BOARD
board 20 คน
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
กิจกรรมที่2ประชุม
25 บาท x 1 มือ้ x 20 คน x
การดาเนินงานตาม
4ครั้ง
แผนยทธศาสตร์
- จนท.รพ. จานวน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสรุปการ
30 คน
ดาเนินงานตามแผน
- จนท.สสอ. จานวน
ยุทธศาสตร์
28 คน
รวม 50 คน
1) ค่าอาหารว่างและเครืองดืม่
25 บาท X 2 มื้อ X 50คน

2) ค่าอาหารกลางวัน 50
บาท X 1 มื้อ X 50 คน

รวมงบประมาณทั้งหมด

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ
7,000
1,750

2,000

500

500

2,500

2500

2,500

2,500

7,000

500

งบ pp
ขนิษฐา
แผนงาน รพ๕๐

31.2 โครงการพัฒนางานตามแผน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์สาธารณสุขของ
เครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐
เครือข่ายฯ
พรรษาฯ ปี 2563

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

7,000

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ ที่ 31
ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

5.ค่าอาหารเที่ยง จานวน
50 คน จานวน 3 วัน วันละ
50 บาท
6.ค่าวัสดุอุปกรณ์ คนละ 20
บาท จานวน 50 คน/วัน
จานวน 3 วัน
ค่าป้ายไวนิลโครงการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

10,800 45,800

10,800

9,000

9000

12,000

12000

4,500

4500

7,500

7500

1,000

1000

1,000
45,800 45,800

1000

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

1. ค่าวิทยากรบรรยาย 600
บาท X 6 ชม.X 3 วัน
2.ค่าที่พักวิทยาการ คณะ
พร้อมคณะ จานวน 3 วัน
วันละ 1500 บาท (2ห้อง)
3.ค่าเดินทาวิทยากรคณะ
พร้อมคณะ จาก พิษณุโลก.อุบลฯ
4.ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ (เช้า-บ่าย) วันละ
30 บาท จานวน 3 วัน
จานวน 50 คน

งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

กลุ่มงานพัสดุ

31.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุ จานวน 50 คน (3 วัน) /
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิรา
เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาล ลงกรณ
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

/

1.ค่าวิทยากรบรรยายวิชาการ 1,800 12,100
3 ชั่วโมงX600บาท
2.ค่าวิทยากรบรรยายวิชาการ 3,600
(เอกชน) 3ชั่วโมงX1200บาท
3.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วม 3,000
ประชุม 60คนX50บาทX1วัน
4.ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วม
1,800
ประชุมเช้า-บ่าย 60คนX2มื้อ
X15บาท
5.ค่าวัสดุประกอบการอบรวม 1,200
60คนX20บาท
6.ค่าป้ายประชุม
700
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
12,100 12,100
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท 2,500 7,600
X 50 คน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
15 บาท X50คน X 2 มื้อ
3.ค่าตอบแทนวิทยากร
1,200 บาทx 3 คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,800

3,600

3,000

1,800

1,200

700

2,500

1,500

1,500

3,600

3,600

7,600

7,600

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

เพือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัตกิ าร จานวน 50 คน
รังสีวินิจฉัย

/

งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรรษาฯ

ทันตบุคลากรใน
เครือข่าย 60 คน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

งานรังสีวินิจฉัย

31.5 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัตกิ ารรังสีวินิจฉัย
จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อพัฒนาศักยภาพในเครือข่าย

เป้าประสงค์ ที่ 31

กลุ่มงานทันตกรรม

31.4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทันตบุคลากร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

/

7,500 15,000

7,500

4,500

4,500

3,000
15,000 15,000
2,500 5,000

3,000

2,500

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
15บาท X50คน X 2 มื้อ
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
X 20 คนX2 วัน

1,500

1,500

1,000
5,000 5,000
2,000 11,600

1,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15
บาท X20คน X 2 มื้อX2วัน

1,200

1,200

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7
ชั่วโมงX600 บาท X 2 วัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8,400

8,400

11,600 11,600

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

31.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้
จานวน 20 คน (2 วัน)
และติดตัง้ การใช้โปรแกรม
โปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์INVS
บริหารเวชภัณฑ์INVSสาหรับ สาหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรม
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรม

/

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
X 150 คน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
15 บาท X150 คน X 2 มื้อ
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
X 50 คน

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

50 คน (2รุ่นๆละ 25
คน)

/

งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

300 คน (2รุ่นๆละ
150 คน)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

กลุ่มงานเภสัชกรรม

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับ
ระบบยา สาหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ 2)
เพื่อความปลอดภัยด้านยา(Basic
traning)

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

กลุ่มงานเภสัชกรรม

31.7 โครงการอบรมระบบยา
สาหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ เพื่อ
ความปลอดภัยด้านยา(Basic
traning)

เป้าประสงค์ ที่ 31

กลุ่มงานเภสัชกรรม

31.6 โครงการทบทวนระบบยา รพ. เพื่อทบทวนระบบยา รพ. ๕๐
๕๐ พรรษาฯ
พรรษาฯ

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

2,000

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 31
ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4
4,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
80 คน x2มื้อx15บาท

2,400

2,400

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 80 คน X
20 บาท

1,600

1,600

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x
50 บาท

8,000
3,200

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
80 คน x2มื้อx25บาท

3,200

3,200

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 80 คน X
20 บาท

1,600

1600

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8,000

8,000
8,000

8,000

3,200

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/

8,000

4,000

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x
50 บาท

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

31.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแล
จนท.รพ.จานวน 80 คน
ดูแลช่วยเหลือให้การ
ช่วยเหลือให้การพยาบาลผู้ป่วยจิต
พยาบาลผู้ป่วยจิตเวชทีมี
เวชทีมีพฤติกรรมก้าวร้าว
พฤติกรรมก้าวร้าว

/

งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ใน จานวน 80 คน
การให้คาปรึกษาประเมินโรคจิต
โรคซึมเศร้าและสารเสพติดใน
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิรา
ลงกรณ

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิต

31.9 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ในการให้คาปรึกษา
ประเมินโรคจิตโรคซึมเศร้า
และสารเสพติดใน
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

จนท.กลุ่มการพยาบาล
200 คน

/

/

งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ
5,000

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x
50 บาท

2,500

5,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
50 คน x2มื้อx15บาท
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 50 คน X
20 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าตอบแทนวิทยากร 6
ชั่วโมง X 600 บาท

1,500

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
15 บาทX200 คนX 2 มื้อ
3.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
X200 คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

6,000

6,000

10,000

10,000

1,000
5,000 5,000
3,600 19,600

19,600 19,600

3,600

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

จนท. รพ.จานวน 50
คน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

เสริมสร้างพฤติกรรมบริการ
ทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

ฉวัวรรณ ทองอุ่น

31.12 โครงการเสริมสร้าง
พฤติกรรมบริการทางการ
พยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ใน
การลงบันทึกข้อมูลงานสุขภาพจิต
และยาเสพติด

เป้าประสงค์ ที่ 31

กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิต

31.11 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการลง
บันทึกข้อมูลงานสุขภาพจิต
และยาเสพติด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

เป้าประสงค์ ที่ 31
ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4
/

1.ค่าอาหารกลางวัน 120
คน x 50 บาท x 2 วัน

งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

12,000 36,100

12,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
120 คน x15 บาท x 2 มื้อ x
2 วัน

7,200

7,200

3.ค่าวิทยากร 4,200 บาท x
1 คน x 2 วัน
4.ค่าเดินทางผู้ประเมิน
5,500x1 คน
5.ค่าที่พักผู้ประเมิน 1,500 ×
1 ห้อง 2 คืน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8,400

8,400

5,500

5,500

3,000

3,000

36,100 36,100

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

กกบ.กลุ่มการฯ
กรรมการประกัน
คุณภาพทางการ
พยาบาล จนท.กลุ่ม
การพยาบาล 120 คน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ทีมบริการ NSO

31.13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร พัฒนาด้านจริยธรรมทางการ
พัฒนาด้านจริยธรรมทางการ พยาบาลสู่การปฏิบัติ
พยาบาลสู่การปฏิบัติ

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

/

1.ค่าอาหารกลางวันผู้มารับ
บริการ 50 คน x 50 บาท

2,500

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
50 คน x2มื้อx15บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวันผู้มารับ
บริการ 40 คน x 50 บาท

1,500

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
40 คน x2มื้อx15บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

4,000
2,000

4,000

1,500

4,000
3,200

1,200
3,200

2,500

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

31.15
31.16 โครงการฟื้นฟูวิชาการการ
1. เพื่อให้พยาบาลมีความรู้
จนท.รพ.จานวน 40 คน
ดูแลผู้ป่วย กลุ่มโรคจักษุ โสต ความสามารถเกี่ยวกับการดูแล
ศอ นาสิก
ผู้ป่วยกลุ่มโรค จักษุ โสต ศอ นาสิก
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ดูแลผู้ป่วยของสหสาขาวิชาชีพ และ
เครือข่ายรพ.๕๐พรรษาฯ

/

งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

จานวน 50 คน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

อัจฉรา

1. เพื่อตรวจคัดกรองโรคต้อหิน
เบื้องต้น ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง
อายุ 40 ปีขึ้นไป
2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้
ตระหนักและเห็นความสาคัญใน
การดูแลรักษาสุขภาพทางตา
3. เพื่อป้องกันและชะลอภาวะตา
บอดในกลุ่มผู้ป่วยโรคต้อหิน

เป้าประสงค์ ที่ 31

เยาวภา เจริญพร

31.14 โครงการตรวจคัดกรองต้อหิน
ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังและผู้มา
รับบริการ ตัง้ แต่อายุ 40 ปีขึ้น
ไป

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

3,200

3,200

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ ที่ 31
ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

/

1,800

7,600

2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท 3,000
x 60 คน
3.ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่ 1,800
15 บาท x 60 คน x 2 มื้อ

3,000

4.ค่าวัสดุฝึกอบรม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
X50 คน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
50 คน X15 บาท x 2 มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,000

1,000
7,600
2,500

1,800

7,600
4,000

2,500

1500

1,500
4,000

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

จนท.รพ.จานวน 50 คน

1,800

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การพยาบาล

1.ค่าวิทยากร 600 บาท x 3
ชั่วโมง

กลุ่มการพยาบาลฯ

31.18 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
ทางการพยาบาล

/

งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

ยุวดี,ปรางทิพย์

31.17 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เพื่อให้พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจ พยาบาลใน รพ.และ
การดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม ในการดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม
รพ.สต. จานวน 60 คน
ทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก ทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

4,000

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ ที่ 31
ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

15000

2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
X300 คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวัน 63 คนx
50 บาท x 2 วัน

15,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
63 คน x15 บาท x 2 มื้อ x
2 วัน

3,780

3780

10,800

10800

3.ค่าวิทยากร 3ชั่วโมง X
600บาท x 6 วัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

24,000 24,000
6,300 20,880

20,880 20,880

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

9,000

9,000 24,000

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
15 บาทX300 คนX2 มื้อ

งานอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน

31.20 โครงการอบรมมาตรฐานการ เพื่อสู่ความเป็นเลิศและการยก
จนท.รพ. 63 คน
บริการเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
เคลือ่ นย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐานอย่างมี
และการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประสิทธิภาพ
ขั้นพื้นฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ(Basic
Hospital Transportation)

/

งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

ปิยะลักษณ์ ชิดใจ

31.19 โครงการความรักความผูกพัน เพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันต่อ จนท.รพ. 300 คน
ต่อองค์กรพยาบาล(กิจกรรม องค์กรพยาบาล
วันพยาบาลแห่งชาติ)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

6300

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

จนท.รพ.60 คน

/

/

งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

1.ค่าอาหารกลางวัน 83 คน x 12,450 25,320
50 บาท X 3 วัน

12,450

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
83 คน x15 บาท x 2 มื้อ x
3 วัน

7,470

7,470

3.ค่าวิทยากร 3ชั่วโมง X
600บาท x 3 วัน

5,400

5,400

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
25,320 25,320
1.ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 3,000 6,600
50 บาท

3,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
60 คน x15 บาท x 2 มื้อ

1,800

1,800

3.ค่าวิทยากร 3ชั่วโมง X
600บาท

1,800

1,800

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

6,600

6,600

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

จนท.รพ.250 คน
(แบ่งเป็น 3 รุ่นๆละ
83 คน)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

เพื่อเตรียมรับเหตุการณ์ความ
รุนแรงในห้องฉุกเฉิน

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

งานอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน

31.22 โครงการอบรมการจัดการ
ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน

เป้าประสงค์ ที่ 31

งานอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน

31.21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการช่วยฟื้น
และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
คืนชีพขั้นพื้นฐาน
พื้นฐาน

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

แพทย์ 20 คน
พยาบาล ER ,
AEMT-I 20 คน
พยาบาล ICU 20
คนพยาบาล IPD 20
คนพยาบาล GP 2
คนพยาบาล NCD 2
คนพยาบาล CAPD 2
คน รวม 86 คน

/

/

งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

1.ค่าอาหารกลางวัน 70 คน x 7,000 14,800
50 บาท X2 วัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
4,200
70คน x15 บาท x 2 มื้อ X2
วัน
3.ค่าวิทยากร 3ชั่วโมง X
3,600
600บาท X 2 วัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
14,800 14,800
แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 43 คน
24,880

7,000

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
x 43 คน x 2 วัน

4,300

4,300

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15
บาท x 43 คน x 2 มื้อ x 2วัน

2,580

2,580

3.ค่าวิทยากร 3 ชั่วโมง X
600 บาท X 2 วัน
4.ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ
ประจาฐาน3 ชั่วโมงละ 600
บาทx4 คน X 2 วัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

3,600

3,600

14,400

14,400

24,880 24,880

4,200

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

จนท.รพ.140 คน ( 2
รุ่นๆละ 70 คน)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

31.24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักและ
การช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ เลือกใช้อุปกรณ์ตา่ งๆใน
(ACLS)
2.เพื่อให้ผ้เู ข้ารับการอบรมมีความรู้
และทักษะในการปฏิบัตงิ านช่วย
แพทย์ระหว่างการช่วยชีวิตขั้นสูง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

งานอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน

1.เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัตใิ นการ
ช่วยฟื้นชีวิตสาหรับบุคลากร
ทางการพยาบาล
2.เพื่อให้การช่วยฟื้นชีวิตใน
โรงพยาบาล มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

เป้าประสงค์ ที่ 31

งานอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน

31.23 โครงการอบรมฟื้นฟูเชิง
ปฏิบัตกิ ารและการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นสูง

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

3,600

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ผู้ป่วยAsthma 100 คน

/

/

งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
x 150 คน

7,500 14000

7,500

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
15 บาท x 150คน x 2 มื้อ

4,500

4500

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์

2,000

2000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
x 100 คน

14,000 14,000
4,000 9500

4,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25 บาท x 100คน x 2 มื้อ

4,000

4000

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์

1,500

1500

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

9,500

9,500

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

ผู้ป่วย COPD 150 คน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

เพื่อลดภาวะแทรกช้องในผู้ป่วย

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

เอี้ยง ตระการจันทร์

31.26 โครงการปรับเปลียน
พฤติกรรมผู้ป่วยAsthma

เพื่อลดภาวะแทรกช้องในผู้ป่วย

เป้าประสงค์ ที่ 31

เอี้ยง ตระการจันทร์

31.25 โครงการปรับเปลียน
พฤติกรรมผู้ป่วย COPD

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการอบรมให้ความรู้
มาตรฐานการอุปัฏฐากสงฆ์
ตามพระธรรมวินัยและ
มาตรฐานการจัดบริการทาง
การแพทย์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ
อุปัฏฐากสงฆ์ตามพระธรรมวินัย
และมาตรฐานการจัดบริการทาง
การแพทย์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4
จนท.รพ.50 คน

/

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
x 50 คน

2,500 22,680

2500

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
15 บาท x 50คน x 2 มื้อ
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 600
บาท x 6 ชั่วโมง

1,500

1500

3,600

3600

4.ค่าเดินทางวิทยากร และ
ค่าที่พัก

5,000

5000

5.ค่าเบี้ยเลี้ยง จนท.ติดตาม
เยี่ยมประเมิน โรงพยาบาลที่
ผ่านการอบรม ประมาณ 28
แห่ง จนท.จานวน 3 คน x
240บาท/วัน x 14 วัน

10,080

10080

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

22,680 22,680

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

วัตถุประสงค์

เป้าประสงค์ ที่ 31

งานพระภิกษุ

31.27

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

/

2,000

1.ค่าอาหารกลางวัน 40 คน
X 50 บาท

2,000

6,800

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
40 คน X2 มื้อX15 บาท
3.ค่าวิทยากร 600 บาท X 6
ชั่วโมง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวัน 120 คน
X50 บาท

1,200

1200

3,600

3600

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
120 คนX 2 มื้อ X 15 บาท
3.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
120 คน X20 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

3,600

6,800 6,800
6,000 12,000

2,400
12,000 12,000

12,000

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

31.29 โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่รพ.เพื่อให้ จนท. มีความรู้ความเข้าใจ จนท.รพ.120 คน (2
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัตขิ อง รพ.
รุ่นๆละ 60 คน)
และสามารถอยู่ในองค์กรได้อย่างมี
ความสุข

/

งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

จนท.แพทย์แผนไทย
40 คน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

HRD

เพื่อให้แพทย์แผนปัจจุบันและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

เป้าประสงค์ ที่ 31

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ

31.28 โครงการให้ความรู้การใช้ยา
สมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ สาหรับแพทย์แผน
ปัจจุบันและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

เป้าประสงค์ ที่ 31
ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4
/ / / 1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน
X50 บาท X5 ครั้ง

งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

12,500 121,250

2,500

2,500

1500 1500 1500 1500

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
2 มื้อX 50 คนX 15 บาท
X5 ครั้ง

7,500

1,500

3.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
50 คน X20 บาทX 5 ครั้ง

5,000

5000

2,500

2,500

2,500

4.ค่าเดินทางไป-กลับวิทยากร 75,000
5 คน ๆ 5 ครั้ง ๆ 3,000บาท

3000 3000 3000 3000 3000

5.ค่าที่พักวิทยากร 5 คน 5
ครั้ง ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 850
บาท

4,250

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

21,250

121,250 121,250

4250 4250 4250 4250

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

จนท.การเงิน 50 คน
(5 ครั้งๆละ 1 วัน)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

HRD

31.30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เพื่อให้ จนท.มีความรู้เกี่ยวกับ
อภินิหารความรู้การเงิน
การเงิน และการบริหารจัดการ
เรื่องการเงิน

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

/ / / 1.ค่าอาหารกลางวัน 45 คน 63,000 114,300
x50 บาท x14 รุ่น X2 ครั้ง
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 37,800
2 มื้อx 45 คนx 15 บาทx
14 รุ่นX 2 ครั้ง
3.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 13,500
560X14รุ่นX2 ครั้ง
114,300 114,300
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/
1.ค่าอาหารกลางวัน 60 คน
3,000 10,200
X 50 บาท

63000

37800

13500

3,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
2 มื้อx 60 คนx 15 บาท

1,800

1,800

3.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
60 คน X 20 บาท

1,200

1,200

4.ค่าตอบแทนวิทยากร 7
ชั่วโมงXละ 600 บาท

4,200

4,200

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

10,200 10,200

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

31.32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ จนท. ระดับ
เสริมสร้างความรู้การจัดทา การจัดทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อน ปฏิบัตกิ ารและผู้ที่
ผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ ระดับ
สนใจ จานวน 60 คน

งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

จนท.รพ.560 คน (14
รุ่นๆละ 45 คน)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

HRD

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพลังกลุ่มและ
ความสุขให้กับเจ้าหน้าที่

เป้าประสงค์ ที่ 31

HRD

31.31 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารงานพลังกลุ่มและ
ความสุข

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ ที่ 31
ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4
1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน
X50 บาท X2 วัน

8,000 43000

8,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
2 มื้อX 80 คนX 15 บาทX
2 วัน
3.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
80 คนX 20 บาท

4,800

4800

1,600

1600

4.1บรรยาย 1 ท่าน 1
ชม. ๆ ละ 1,200 บาท 2 วัน

2,400

2400

4.2 ฝึกปฏิบัติ 2 ท่าน 6
ชม. ๆ ละ 1,200 บาท 2 วัน

14,400

14400

5.ค่าเดินทางไป-กลับวิทยากร
2 ท่าน X3000 บาท

6,000

6000

6.ค่าที่พักวิทยากร 2 คน 2
คืน ๆ ละ 1,450 บาท

5,800

5800

4.ค่าตอบแทนวิทยากร

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

43,000 43,000

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/

งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

HRD

31.33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้
จนท.รพ.80 คน
เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft
โปรแกรม Microsoft office office 2010 ให้กับเจ้าหน้าที่
2010 ประจาปีงบประมาณ
2563

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

/

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
9,000 43,200
15 บาทX 150 คนX 2มื้อ
X2วัน
2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท 15,000
X 150 คน X2วัน
3.ค่าวิทยากร 2วัน ๆละ 6
7,200
ชั่วโมงๆละ 600 บาท
4. ค่าเดินทางวิทยากร
6,000
5. ค่าที่พักวิทยากร 2 คืนๆละ 3,000
1,500 บาท
6.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 3,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
43,200 43,200
1.ค่าอาหารกลางวัน 300
15,000 29,000
คน x 50 บาท
2.ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่
300คน x 15 บาทX 2 มื้อ

9,000

3.ค่าวัสดุ อุปกรณ์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

5,000
29,000 29,000

9,000

15,000

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักใน จนท.รพ.300 คน
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

/

งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

เพื่อพัฒนาเสถีรยภาพทาง การเงิน จนท.รพ.150 คน
สู่องค์กรมั่งคั่ง

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

พัสวีนิษฐ์

31.35 โครงการอบรมฟื้นฟู IC
ประจาปี 2563

เป้าประสงค์ ที่ 31

งานประกันสุขภาพ

31.34 โครงการพัฒนาเสถีรยภาพ
ทาง การเงินสู่องค์กรมั่งคั่ง

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

7,200

6,000
3,000

3,000

15,000

9,000

5,000

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เพื่อชีวิตเป็นสุข มีทัศนคติเชิงบวก
มีสมาธิมีสติที่จะปฏิบัตงิ านใน
หน้าที่ความรับผิดชอบและงาน
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จนท.รพ.20คน

/

/

1.ป้าย / ไวนิลประชาสัมพันธ์

1,500 30,000

2.รางวัลประกวดต่างๆ
3.ค่าวัสดุ อุปกรณ์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวัน 200
คน x 50 บาท

27,500
1,000
30,000 30,000
10,000 24,400

30,000

1500

27500

1000

10000

2.ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่
200คน x 15บาท X 2 มื้อ

6,000

6000

3.ค่าวิทยากร 7 ชั่วโมง X
600 บาท X2 วัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8,400

8400

1.รางวัลผู้ร่วมตอบกิจกรรมธรรมะ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

24,400 24,400
2,000 2,000

2,000

2,000

2000

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร

จนท.รพ.200 คน

/

งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการล้างมือ จนท.รพ.100 คน
ให้ยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ล้างมือของบุคลากร

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ชมรมจริยธรรม

31.38 โครงการธรรมะบาบัด

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

ชมรมจริยธรรม

31.37 โครงการอบรมจริยธรรม
บุคลากรหลักสูตรครูสมาธิ
สถาบันพลังจิตตานุภาพพระ
อาจารย์หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ
ริน.ธโร

เป้าประสงค์ ที่ 31

พัสวีนิษฐ์

31.36 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
การล้างมือจัดตรงวันรณรงค์
ล้างมือโลก 15 ต.ค ทุกปี

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4
600คน (แบ่งเป็น 2
รุ่นๆ ละ 3 วัน)

/

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
300 คนX15 บาทX2มื้อX3
วันX 2รุ่น

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

54,000 184,000

2.ค่าอาหารกลางวัน 300 คน 90,000
X 50 บาท X 3 วันX 2รุ่น

54,000

90000

3.ค่ารางวัลประกวด
หน่วยงานส่งเสริม MOPH
10,000

10000

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

9,000

9000

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

5,000

5000

รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ
1,200 บาท

6,000

6000

10,000

10000

รางวัลชนะเลิศ

4.ค่าวัสดุฝึกอบรม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

184,000 184,000

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

เพื่อถ่ายทอดค่านิยมของกระทรวง
สาธารณสุขสู่บุคลากรใน
โรงพยาบาลทุกระดับ

เป้าประสงค์ ที่ 31

ยุทธศาสตร์

31.39 โครงการส่งเสริม MOPH
บุคลากรโรงพยาบาล ๕๐
พรรษา มหาวชิราลงกรณ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

450 คน (3รุ่นๆละ
150 คน)

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ รุ่นละ 120 คน (จัด
เรียนรู้ในด้านต่างๆ,เพื่อนามา
เดือนละ 1 ครั้ง)
ปรับใข้ในการให้บริการ

เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยง
ด้านสุขภาพของบุคลากร สามารถวาง
แผนการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ การ
รักษาในบุคลากรแต่ละกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

บุคลากรในสังกัด
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอเมือง
อุบลราชธานี จานวน
133 คน

/ /

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ
13,500

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 13,500 52,200
15บาทX150 คนX2มื้อX3 รุ่น

2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
X 150 คน X3 รุ่น
3.ค่าวิทยากร 3 วัน ๆละ 4
ชั่วโมงๆละ 600 บาท
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / / 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
120 คนX 15 บาทX 2 มื้อ
X9 ครั้ง
2.ค่าอาหารกลางวัน 120 คน
X 50 บาทX 9ครั้ง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

22,500

22500

7,200

7200

9,000
52,200 52,200
32,400 86,400

54,000
86,400 86,400

การเงิน สานักงานสาธารณสุข
อาเภอเมืองอุบลราชธานีประสาน
การเงิน สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชานี เพื่อ Claim
จากกรมบัญชีกลาง ภายในเดือน
กันยายน 2563

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-

-

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

31.42 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปีในเจ้าหน้าที่
ข้าราชการ

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

9000

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ กรมบัญชี กลาง
พัฒนาคุณภาพบริการและ
ผกาวรรณ
มาตรฐาน

31.41 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ :
Learn More ปีงบประมาณ
2563

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิตอล

เป้าประสงค์ ที่ 31

IT,HRD

31.40 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ในยุคดิจิตอล ปีงบประมาณ
2563

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ ที่ 31
ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ผู้รับ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผิด แหล่งงบ
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1.คณะกรรมการ
พัฒนา รพ.สต.
จานวน 20 คน
2.ประชาชน มบ..
ละ 80 คน จานวน
6 มบ. รวม 480
คน

/

งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน
1,000 50,000
20 คน x 50 บาท x 1 มื้อ
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
1,000
จานวน 20 คน x25 บาทx 2 มื้อ

1,000

1,000

2.อบรมให้ความรู้ ประชาชน
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน
480 คน x 50 บาท x 1 มื้อ

24,000
24,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 480 คน x25 บาทx 2
มื้อ

24,000

24,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

50,000

50,000

เงินบารุงรพ.สต.ผาแก้ว

33.1 โครงการพัฒนา รพ.สต.ติด 1เพื่อประชุมชี้แจงแนว
ดาว
ทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว
ให้แก่คณะกรรมการพัฒนา
รพ.สต.รับทราบ
2.เพื่อให้ความรู้ ประชาชนใน
การดาเนินกิจกรรม GREEN
and CLEAN

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

นางจริยา ขันตีสาย

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน
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ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

/ /

ประชุมชี้แจงโครงการ รพ.สต.
ติดดาว
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา 60
บาท x 31 คน x 1 มื้อ
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่
อัตรา 25 บาท x 31 คน x 2 มื้อ

1,860

49,390 -

-

-

1,860

-

-

-

-

-

-

-

-

1,550

-

-

-

1,550

-

-

-

-

-

-

-

-

ประชุมติดตามการดาเนินงาน
รพ.สต.ติดดาว
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา 60
บาท x 31 คน x 1 มื้อ

1,860

-

-

-

-

-

-

-

1,860

-

-

-

-

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่
อัตรา 25 บาท x 31 คน x 2 มื้อ

1,550

-

-

-

-

-

-

-

1,550

-

-

-

-

อบรมประชาชนงาน Green & 23,220
clean
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ อัตรา 60
บาท x 387 คน x 1 มื้อ

-

-

-

23,220

-

-

-

-

-

-

-

-

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่
อัตรา 25 บาท x 387 คน x 2
มื้อ

-

-

-

19,350

-

-

-

-

-

-

-

-

19,350

เงินบารุง รพสต.หัวดูน

1.คณะกรรมการ
พัฒนา รพ.สต.
จานวน 31 คน
2.คณะกรรมการ
พัฒนา รพ.สต.
จานวน 31 คน
3.ชาวบ้าน หมู่ละ
43 คน 9 หมู่บ้าน
จานวน 387 คน

งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

1.เพื่อชี้แจงการพัฒนา รพ.สต.
ติดดาวให้กับคณะกรรมการ
พัฒนา รพ.สต.ได้รับทราบ
2.เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานพัฒนา รพ.สต.ติด
ดาว
3.เพื่อให้ประชาชน ชุมชน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา รพ.สต.
ติดดาว

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

รพ.สต.หัวดูน

33.2 โครงการพัฒนา รพ.สต.ติด
ดาว
1.1 ประชุมชี้แจงโครงการ
รพ.สต.ติดดาว
1.2 ประชุมติดตามการ
ดาเนินงาน รพ.สต.ติดดาว
1.3 อบรมประชาชนงาน
Green & clean

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

นายศักดา ดวงศรี

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน
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ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

จานวน 31 คน
3.ชาวบ้าน หมู่ละ
43 คน 9 หมู่บ้าน
จานวน 387 คน

สต.หัวดูน

ดาเนินงาน รพ.สต.ติดดาว ดาว
1.3 อบรมประชาชนงาน 3.เพื่อให้ประชาชน ชุมชน มี
Green & clean
ส่วนร่วมในการพัฒนา รพ.สต.
ติดดาว

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

จัดประชุม 3 โซนๆ
ละ 1วัน
โซน 1 รพ.สต.ละ
3 คน =25 คน
โซน 2 รพ.สต.ละ
3คน= 20คน
โซน 3 รพ.สต.ละ
3=28 คน

/

3.ค่าวิทยากรอัตรา 600บาท/
คน/ชม ( 1 คน 5 ชม)
3.ค่าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโซน 3
1.ค่าอาหารกลางวัน50บาท/
คน/มื้อ ( 28 คน 1มื้อ)

ต่อ

49,390
16,300
5,500

5,000

3,000

1,400

5,800

งบ PP

1.จนท.ในรพ.สต.มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้และ
บารุงรักษาเครื่องมือทางการ
แพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.เครื่องมือทางการแพทย์ที่มี
ความจาเป็นในการสอบเทียบ
ได้รับการสอบเทียบตาม
มาตรฐาน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
49,390
1.ค่าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโซน 1
1.ค่าอาหารกลางวัน50บาท/
1,250
คน/มื้อ ( 25คน 1มื้อ)
2.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
1,250
25บาท/คน/มื้อ ( 25คน 2มื้อ)
3.ค่าวิทยากรอัตรา 600บาท/
3,000
คน/ชม ( 1 คน 5 ชม)
2.ค่าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโซน 2
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท/
1,000
คน/มื้อ ( 20 คน 1มื้อ)
2.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
1,000
25บาท/คน/มื้อ ( 20คน 2มื้อ)

งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

33.3 1.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารผู้ใช้เครื่องมือ
ทางการแพทย์และสอบ
เทียบเครื่องมือทาง
การแพทย์ในถานบริการ
ปฐมภูมิ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

นางสุคนธา ไพเราะ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

เป้าประสงค์ ที่ 33

พเราะ

เทียบเครื่องมือทาง
การแพทย์ในถานบริการ
ปฐมภูมิ

แพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม 3 คน =25 คน
2.เครื่องมือทางการแพทย์ที่มี โซน 2 รพ.สต.ละ
ความจาเป็นในการสอบเทียบ 3คน= 20คน
ได้รับการสอบเทียบตาม
โซน 3 รพ.สต.ละ
มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็น3=28
เลิศด้วคน
ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1. เพื่อทบทวนระบบการเบิก
เวชภัณฑ์ในรพ.สต.เครือข่ายให้
เป็นแนวทางเดียวกัน
2.เพื่อทบทวนการ
บริหารจัดการวัคซีนในรพ.สต.

1. จนท.รพ.สต. 20
แห่งๆละ2คน เป็น
จานวน 42 คน
2. จนท. สสอ. 4
คน
3. รพ.4คน
รวมเป็น 50 คน

33.5 โครงการพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิสู่มาตรฐาน
รพ.สต.ติดดาว
ปีงบประมาณ 2563

เพื่อให้ รพ.สต.เป้าหมายผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
เกณฑ์สะสมปี2560 - ปี2563
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

รพ.สต.ส่งประเมิน
ใหม่ 8 แห่ง คือ
รพ.สต. หนองบ่อ/
รพ. สต .ทัพไทย /
รพ. สต.หนองไหล
/รพ. สต.หัวเรือ/
รพ. สต.หัวดูน /รพ.
สต.ผาแก้ว/ รพ
สต.กระโสบ /รพ.
สต.ตาแย
รพ.สต.รับ
Re-accradit

/

งบ pp

33.4 โครงการทบทวนระบบเบิก
เวชภัณฑ์และการบริหาร
จัดการวัคซีนในรพ.สต.
เครือข่าย รพ. ๕๐ พรรษา
ฯ ปีงบประมาณ 2563

งบ pp

ต่อ

แหล่งงบ

2.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
25บาท/คน/มื้อ ( 28คน 2มื้อ)

งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

งานพัฒฯรพ./สสอ.

วัตถุประสงค์

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

เภสัชกรรม รพ.๕๐ พรรษาฯ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

เป้าประสงค์ ที่ 33

1,400

3.ค่าวิทยากรอัตรา 600บาท/
3,000
คน/ชม ( 1 คน 5 ชม)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
16,300
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 2500
มื้อๆละ 25บาท จานวน 50 คน

16,300
6,000

2.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 2500
50บาท จานวน 50 คน
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 50 คน ๆละ
1000
20 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
6,000
6,000
/ / / / 1.เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.
48,000
เป้-เบีาหมาย
10 แห่มพลั
ง ง
้ยเลี้ยงที2 มครัเยี้ง่ยมเสริ
48,000
240บาท/คน/วันจานวน 20
คน*5วัน*2 ครั้ง
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ดังนี้
2.1 จัดอบรมงาน IC
11,000

2,500

2,500

1,000

16,000

16,000

16,000

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

งบ pp แหล่งงบ

นางสุวรัตน์ รพ.๕๐พรรษาฯ

งบ PP

33.6 โครงการส่งเสริม ควบคุม
การเก็บสิ่งส่งตรวจที่มี
คุณภาพ เพื่อประชาชน

เป้าประสงค์ ที่ 33
รพ.สต.ส่งประเมิน / / / /
ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ใหม่ 8 แห่ง คือ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
รพ.สต. หนองบ่อ/ ดาเนินการ
กลุ่มสต
เป้า.ทัหมาย
งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รพ.
พไทยและ
/
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
รพ. สต.หนองไหล
รายละเอียด
บาท
1
2
3
4
/รพ. สต.หัวเรือ/
11,000
รพ. สต.หัวดูน /รพ.
5,000
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
5,000
สต.ผาแก้ว/ รพ
25บาท/คน/มื้อ 50 คนx2มื้อx2
สต.กระโสบ /รพ.
วัน
สต.ตาแย
5,000
-ค่าอาหารกลางวัน50บาท/คน/มื้อ 5,000
50คนx2วัน
รพ.สต.รับ
1,000
-ค่าวัสดุ20บาท/คน/ครั้ง x 50 คน 1,000
Re-accradit
11,000
2.2 อบรมมาตรฐานการใช้ยาใน รพ.สต.
11,000
ต่อ
2 แห่ง คือ
5,000
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25บาท/คน/มื
5,000 ้อ 50 คน x 2มื้อ x 2 วัน
-หนองแก
5,000
-ค่าอาหารกลางวัน60บาท/คน/มื้อ 5,000
50คนx2วัน
-ปทุม
1,000
-ค่าวัสดุ 20 บาท /คน/ครั้ง x 50 คน
1,000
รวมทั้งหมด 10
แห่ง
3.ถอดบทเรียน รพ.สต.ติดดาวปี 2563
6,000
2,500
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
2,500
25บาท/คน/มื้อ50 คนxมื้อ x1
วัน
2,500
-ค่าอาหารกลางวัน50บาท/คน/มื้อx50
2,500คน
1,000
-ค่าวัสดุ20บาท/คน/ครั้ง x 50 คน 1,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
76,000 76,000
3,500
เก็บสิ่งส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง -จนท.รพ.สต.
/
1. ค่าอาหารกลางวัน 50 บ.
3,000
9,000
และเหมาะสม
25คน-จนท. รพ.
X 60 คน X 1วัน
3,000
๕๐พรรษาฯ20
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
3,000
คน-จนท. กลุ่มงาน
50 บ.X60 คน X1วัน
เทคนิคการแพทย์
5 คนรวม 60คน
ประชุมอบรม 1 วัน

้รับผิดชอบ
งานพัฒผูฯรพ./สสอ.

4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
33.5 โครงการพัฒนาระบบ
เพื่อให้ รพ.สต.เป้าหมายผ่าน
บริการปฐมภูมิสู่มาตรฐาน เกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
รพ.สต.ติดดาว
เกณฑ์สะสมปี2560 - ปี2563
โครงการและกิ
จ
กรรม
ไม่น้อยกว่วัาตร้อถุยละ
80
ลาดับ ปีงบประมาณ 2563
ประสงค์
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารเจ้าหน้าที่จานวน
25 คน x 50บาท x 5 มื้อ

9,600
6,250

9,600
19,840

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
เจ้าหน้าที่จานวน 25 คน x 15
บาท x 10 มื้อ
ค่าวิทยากรจานวน 1 คน x 6
ชั่วโมง x 600 บาท

3,750

3750

3,600

3600

9,600

6,250

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

9,000
9,600

งบ PP

1.-รพ.สต. จานวน
/
20 แห่ง
2.PCU จานวน 1
แห่ง
3.ออกเยี่ยมปีละ 2
รอบ รอบละ 10 วัน
โดยกาหนดเป้น 6
เดือนแรก 6 เดือน
เพื่อสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์
/
ให้ได้ตามมาตรฐาน มีความ
จนท.รพ. และ
ปลอดภัยและพร้อมใช้
จนท. สบส.10
จานวน 25 คน

9,000
9,600

แหล่งบงงบPP

-สามารถตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างได้อย่างถูกต้องแม่นยา
น่าเชื่อถือ
-เครื่องมือที่ใช้มีความพร้อม
และได้รับการสอบเทียบ
มาตรฐาน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ 1.เบี้ยเลี้ยง จนท.ผู้ออกนิเทศ
240บาท x 2 คน x 20 วัน

กลุ่มงานโครงสร้างฯ

33.8 โครงการสอบเทียบ
เครื่องมือแพทย์

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
เก็บสิ่งส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง -จนท.รพ.สต.
9,000
ดาเนิ/ นการ
กลุ่มเป้าหมายรพ.และ
งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
และเหมาะสม
25คน-จนท.
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
๕๐พรรษาฯ20
รายละเอียด
บาท
1
2
3
4
คน-จนท. กลุ่มงาน
1,200
เทคนิคการแพทย์
3. ค่าวัสดุ 60 คนๆละ 20 บาท 1,200
5 คนรวม 60คน
1,800
4.ค่าวิทยากรบรรยาย 3 ชม.ๆ
1,800
ประชุมอบรม 1 วัน
ละ600บาท

นางสุวรัตน์ รพ.๕๐พรรษาฯ

33.7 โครงการนิเทศติดตาม
เกณฑ์มาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ในรพ.
สต.และ PCU

เป้าประสงค์ ที่ 33

วรัตน์ รพ.๕๐พรรษาฯ
ผิดชอบ
ผู้รับนางสุ

33.6 โครงการส่งเสริม ควบคุม
โครงการและกิจกรรม
ลาดับ การเก็บสิ่งส่งตรวจที่มี
นงาน
คุณภาพ ดเพืาเนิ
่อประชาชน

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 1,800
บาทx 2 คน
4. ค่าเดินทางวิทยากร (ค่า
น้ามัน) 2 คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

640

640

19,840
1,500

19,840
6,800

1,500

900

900

3,600

3,600

800

800

6,800

6,800

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

/

5600

งบ
เงินบารุง รพ.แหล่
๕๐งพรรษาฯ

จนท.กลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์
และหัวหน้างาน
ต่างๆจานวน 30 คน

5,600

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

33.9 โครงการเยี่ยมประเมินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัตกิ ารตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัตกิ ารชันสูตร
LA
สาธารณสุข (LA) จังหวัด
อุบลราชธานี

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ สบส.10
จานวน 7 คน x 160 บาท x 5
วัน
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ สบส.10
จานวน 1 คน x 160 บาท x 4
วัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.อาหารกลางวัน 50 บาทx30
คน
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 15
บาทx30 คน X 2 มื้อ

ผิดชอบ
กลุ่มงานโครงสร้
ผู้รับางฯ

3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
33.8 โครงการสอบเทียบ
เพื่อสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์
/
19,840
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 33
เครื่องมือแพทย์
ให้ได้ตามมาตรฐาน มีความ
จนท.รพ. และ
ตัวชี้วสบส.10
ัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ปลอดภัยและพร้อมใช้
จนท.
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
จานวน 25 คน
ดาเนินการ
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ต่อ

การทดสอบต่างๆที่ /
เปิดบริการของกลุ่ม
งานเทคนิค
การแพทย์

/ 1.การสมัครเป็นสมาชิกประเมิน 12,000
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทาง
ชันสูตรสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

52,100

12,000

2.การทดสอบความชานาญทาง
ห้องปฏิบัตกิ ารเรื่องการตรวจ
วินิจฉัย Syphilis คณะเทคนิค
การแพทย์ ม.มหิดล

2,200

2,200

3.การทดสอบความชานาญทาง
ห้องปฏิบัตกิ ารเรื่องการตรวจ
วินิจฉัยไข้เลือดออก ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัด
สมุทรสงคราม

2,000

2,000

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

33.10 โครงการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัตกิ ารตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัตกิ ารโดยองค์กร LA
ภายนอก (EQA)

งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

เป้าประสงค์ ที่ 33

พ.๕๐ พรรษาฯ

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

งานเทคนิค
การแพทย์

คนิคการแพทย์

ห้องปฏิบัตกิ ารโดยองค์กร LA
ภายนอก (EQA)

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ต่อ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
เป้าประสงค์ ที่ 33
ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

4. การทดสอบความชานาญ
ทางห้องปฏิบัตกิ ารเรื่องการ
ตรวจวินิจฉัย เลปโตสไปโรซีส
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7
จังหวัดขอนแก่น

1,000

1,000

5.การทดสอบความชานาญทาง
ห้องปฏิบัตกิ ารเรื่องการตรวจ
วินิจฉัยสครับไทฟัส ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 7
จังหวัดขอนแก่น

1,000

1,000

6.โครงการประเมินคุณภาพ
ห้องปฏิบัตกิ ารเรื่องการตรวจ
เอชไอวี ซีโรโลยีแห่งชาติ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8
จังหวัดอุดรธานี

2,500

2,500

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

7.โครงการประเมินคุณภาพการ
วิเคราะห์แถบทดสอบปัสสาวะ
โดยสมาคมชีวเคมีคลินิก
ประเทศไทย

5,500

5,500

8.การทดสอบความชานาญการ
ตรวจวิเคราะห์แก๊สในเลือด
และอิเล็กโทรไลท์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.
พิษณุโลก

3,400

3,400

9.การทดสอบความชานาญการ
ตรวจวิเคราะห์ HbE Screening
test โดยศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก คณะเทคนิค
การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่

1,500

1,500

แหล่งงบ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 33

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

33.11 โครงการสอบเทียบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัตกิ ารตามมาตรฐาน
การแพทย์ โดยศูนย์
LA
วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุบลราชธานี และบริษัทที่
รับสอบเทียบ

เครื่องมือต่างๆของ
กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / / 1.ค่าสอบเทียบตูเ้ ย็นเก็บเลือด
และตูเ้ ย็นเก็บน้ายา 400 บาท/
หลัง จานวน 9 หลัง
2.ค่าสอบเทียบเครื่องปั่น
Centrifuge และ Hematocrit
Centrifuge 200 บาท/เครื่อง
จานวน 40 เครื่อง

งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
21,000

21,000

52,100
3,600

8,000

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

10.การทดสอบความชานาญ
โดยเปรียบเทียบผลการตรวจ
วิเคราะห์ระหว่าง
ห้องปฏิบัตกิ ารของ รพ.สต./
ศสม. และโรงพยาบาล เขต
สุขภาพที่10ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 33

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

52,100
57,870

3,600

8,000

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

3.ค่าสอบเทียบ Autopipette
800 บาท/เครื่อง ในกรณีที่เกิน
3 จุดคิดเพิ่มจุดละ 150 บาท
จานวน 2 เครื่อง 150 x 2 =
300 ส่ง cal จานวน 12 x 800
= 9,600 บาท

9,900

9900

4.ค่าสอบเทียบเครื่องเขย่าถุง
เลือด 3,500 บาท/เครื่อง
จานวน 4 เครื่อง
5.ค่าสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์
1,200 บาท/เครื่อง จานวน 12
เครื่อง
6.ค่าสอบเทียบตู้ Biological
Safety Cabinet 3,745 บาท/
เครื่อง จานวน 2 เครื่อง
7.เบี้ยเลี้ยง จนท.คนละ 240
บาท จานวน 2 คน 1 วัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

14,000

14000

14,400

14400

7,490

7490

480
57,870

480

57,870

งบ
เงินบารุง รพ.๕๐
แหล่งพรรษาฯ

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
เครื
งมือต่างๆของ
57,870
เป้า่อประสงค์
ที่ 33 / / / /
กลุ่มงานเทคนิค
ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
การแพทย์
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

ผิดชอบ
กลุ่มงานเทคนิ
ผู้รคับการแพทย์

3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
33.11
โครงการสอบเที
ยบ
่อพัดฒอุนาคุ
ณภาพ
4. ยุทธศาสตร์
สานักงานสาธารณสุ
ขจัเพืงหวั
บลราชธานี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัตกิ ารตามมาตรฐาน
การแพทย์ โดยศูนย์
LA
วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุบลราชธานี
โครงการและกิ
และบริ
จกรรม
ษัทที่
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รับสอบเทีดยาเนิ
บ นงาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

/

25,000

1.ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยม
สารวจ

25,000

2.ค่าอาหารกลางวันผู้เยี่ยม
สารวจ 25 คนx50 บาท

1,250

1,250

3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25 คนx 15 บาท X2 มื้อ

750

750

4.ค่าที่พักผู้เยี่ยมสารวจ 3 คนx
1 คืนx 1,500 บาท

4,500

4,500

5.ค่าเดินทางทีมเยี่ยมสารวจ

9,000

9,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
40,500
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท X 1,500
30 คน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
900
15 บาท X30คน X 2 มื้อ

40,500

40,500
13,400

13,400

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ จนท.รพ.30 คน

/

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

จนท.รพ.25 คน

งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

33.13 โครงการรับการเยี่ยม
สารวจจากสมาคมเภสัช
กรรมโรงพยาบาล
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ

เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
วิชาชีพกายภาพบาบัด

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

กลุ่มงานเภสัชกรรม

33.12 โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ
กายภาพบาบัด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

กลุ่มงานกายภาพบาบัด

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 33

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เป้าประสงค์ ที่ 33

/ /

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

กกบ.กลุ่มการฯ ,
จนท.กลุ่มกาฯ
กรรมการประกัน
คุณภาพ จานวน
100 คน

แหล่เงิงนงบบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

33.14 โครงการพัฒนาคุณภาพสู่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน
มาตรฐานประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพทางการ
ทางการพยาบาล(QA)กลุ่ม พยาบาล(QA)
ภาระกิจด้านการพยาบาล
รพ.๕๐พรรษาฯ ปี 2563

3.ค่าตอบแทนวิทยากรตรวจ
เยี่ยมประเมิน
4.ค่าเดินทางวิทยากร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรฐานสู่
การปฎิบัติ

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
13,400
งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ทีมบริการ NSO

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ จนท.รพ.30 คน
ดาเนิ/ นการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

งานเภสัชกรรม
ผู้รับกลุผิด่มชอบ

33.13 โครงการรับการเยี่ยม
โครงการและกิจกรรม
ลาดับ สารวจจากสมาคมเภสัช
ดาเนินงาน
กรรมโรงพยาบาล
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

6,000
5,000
13,400

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
10,000
ประชุม 100 คน x 50 บาท x
2 วัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ผู้
6,000
เข้าประชุม100 คน x15บาท x2
มื้อx 2วัน
2.เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ประกันคุณภาพ
ทางการพยาบาล

13,400
129,200

10,000

6,000

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

แหล่งงบ

ลาดับ

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบ

3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ทีมบริการ NSO

33.14 โครงการพัฒนาคุณภาพสู่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน กกบ.กลุ่มการฯ ,
/ /
129,200
มาตรฐานประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพทางการ
จนท.กลุ่มกาฯ
ทางการพยาบาล(QA)กลุ่ม พยาบาล(QA)
กรรมการประกัน
1. ยุทธศาสตร์
ด้วยธรรมาภิ
ภาระกิจกด้ระทรวงสาธารณสุ
านการพยาบาล ข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นคุเลิณศภาพ
จานวน บาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
รพ.๕๐พรรษาฯ
2. แผนงานที
่ 11 : การพัปีฒ2563
นาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 100 คน
ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
เป้าประสงค์ ที่ 33
ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
5,000
ประชุม 100 คน x 50 บาท x
1 วัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ผู้
3,000
เข้าประชุม 100 คน x15บาท
x2 มื้อ
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ชม x 4,200
600 บาท
3. กิจกรรมรับการเข้าเยี่ยมจาก
กองการพยาบาล
1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการ 20,000
เยี่ยมจากกองการพยาบาล
200 คน x 50 บาท x 2 วัน

5,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ผู้
เข้ารับการเยี่ยมจาก สรพ. 200
คน x15 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน

12,000

12,000

3.ค่าธรรมเนียมผู้เยี่ยมประเมิน
1,500บาทx 6คน x2 วัน

18,000

18,000

3,000

4,200

20,000

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

/

33,000

18,000

18,000

129,200

30,000

129,200
85,000

30,000

50,000

50,000

5,000
85,000
9,000

5,000

85,000
28,500

4,500

4,500

15,000

7,500

7,500

3,000
1,500
28,500

1,500

1,500

750

750

28,500

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

33.16 โครงการรับนิเทศและการ เพื่อติดตามการดาเนินงานตาม จนท.รพ.150 คน
ตรวจราชการประจาปี
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ 2563

2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาทX
250คน X4วัน
3.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
15 บาทX150 คนX2มื้อX2วัน
2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาทX
150 คน X2วัน
3.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
4.ค่าป้ายไวนิล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

33,000

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
จนท.รพ.250 คน
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหา
วชิราลงกรณประจาปี
งบประมาณ 2563

งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

4.ค่าเดินทางผู้ประเมิน 5,500
บาท x 6 คน
5.ค่าที่พักผู้ประเมิน 1,500 × 4
ห้อง 3 คืน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
15 บาทX250 คนX2มื้อX4วัน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ยุทธศาสตร์

33.15 โครงการสรุปผลการ
ดาเนินงานโรงพยาบาล ๕๐
พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ประจาปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

ยุทธศาสตร์

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 33

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

/ / /

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่
27,000
150คนX15บาทX2มื้อX2วันX3
รุ่น
2.ค่าอาหารกลางวัน 150คน X 45,000
50 บาท X 2 วันX 3 รุ่น
3.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
9,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
81,000
1.ประชุม/นาเสนอผลลัพธ์
คณะกรรมการทีมนาเฉพาะด้าน
1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม 50 คน x 50 บาท x 1
วัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ผู้
เข้าประชุม 50 คน x15บาท x
2 มื้อ x 1 วัน
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ชม x
600 บาท x1 วัน
2.ประชุมถ่ายทอดนโยบาย/
มาตรฐาน ทีมนาเฉพาะด้านสู่
การปฏิบัติ

27,000

81,000

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

กกบ.รพ. ,
คณะกรรมการทีม
เฉพาะด้าน,เจ้า
หน้าทีท รพ.

/

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

เพื่อพัฒนาคุณภาพสูH่ A รพ.
๕๐พรรษาฯ

จนท.รพ.450 คน
(3รุ่นๆละ 150 คน)

งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

33.18 โครงการพัฒนาคุณภาพสู่
HA รพ.๕๐พรรษาฯ ปี
2563

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
และการบริหารจัดการของ
องค์กร

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ทีม QM

33.17 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพและการ
บริหารจัดการ สู่
ความสาเร็จ ขององค์กร
ปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

ยุทธศาสตร์

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 33

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

45,000

9,000

81,000
256,000

2,500

2500

1,500

1500

4,200

4200

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

แหล่งงบ

ลาดับ

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบ

3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ทีม QM

33.18 โครงการพัฒนาคุณภาพสู่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสูH่ A รพ. กกบ.รพ. ,
/ / /
256,000
HA รพ.๕๐พรรษาฯ ปี
๕๐พรรษาฯ
คณะกรรมการทีม
2563 กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเฉพาะด้
าน,เจ้า บาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์
เลิศด้วยธรรมาภิ
หน้าทีท รพ.
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
เป้าประสงค์ ที่ 33
ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4
1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
10,000
ประชุม 200 คน x 50 บาท x
1 วัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ผู้
6,000
เข้าประชุม 200 คน X15 บาท
x 2 มื้อ x 1 วัน
3.ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการ
จัดการความรู้และสารสนเทศ
1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม 100 คน x 50 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ผู้
เข้าประชุม 100 คน x15 บาท
x 2 มื้อ
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ชม x
600 บาท
4.เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน Re-accreditation
Survey
1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม 200 คน x 50 บาท

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
10000

6000

5,000

5000

3,000

3000

4,200

4200

10,000

10000

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ผู้
เข้าประชุม 200 คน x15 บาท
x 2 มื้อ
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ชม x
600 บาท x 1 วัน
4.ลงทะเบียนต่ออายุโครงการ
THIP
5. กิจกรรมรับการเข้าเยี่ยมจาก
ทีมวิทยากรที่ได้รับการแต่งตัง้
จาก สรพ.
1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการ
เยี่ยมจาก สรพ. 200 คน x 50
บาท x 2 วัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ผู้
เข้ารับการเยี่ยมจาก สรพ. 200
คน x15 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน
3.ค่าธรรมเนียมผู้เยี่ยมสารวจ
18,000 บาท x 4 คน x 2 วัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

6,000

6000

4,200

4200

10,000

10000

20,000

20000

12,000

12000

144,000

144000

242,600

242,600

แหล่งงบ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 33

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

จนท.รพ.120 คน

งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
107,900

18,000

/ 1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม 120 คน x 50 บาท x
3 วัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ผู้
เข้าประชุม 120 คน x15บาท
x 2 มื้อ x 3 วัน

18,000

10,800

10800

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ชม x
600 บาท x3 วัน

12,600

12600

4.ค่าจัดทาไวนิลผลงานวิชาการ 22,500
จานวน 50 ผลงาน x 450 บาท

22500

5.ค่าจ้างเหมาในการจัดทา
back drop และบูธนิทรรศการ
ทีมเฉพาะด้าน

14,000

14000

6.ค่ารางวัลประกวดผลงาน
30,000
R2R,Oral,Poster,นวัตกรรม,
เรื่องเล่า,ภาพประทับใจ,คดีเด็ด
107,900
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

30000

107,900

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

33.19 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
และนาเสนอผลงาน
นาเสนอผลงานคุณภาพ
คุณภาพ (กิจกรรม
มหกรรมคุณภาพ CQI)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

ทีม QM

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 33

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

/

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม 50 คน x 50 บาท

2,500

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ผู้
1,500
เข้าประชุม50 คน x15 บาท x
2 มื้อ
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ คนละ 20
1,000
บาท x50 คน
4.ค่าจัดทาไวนิล อบรมและป้าย 2,000
รณรงค์
5.ค่ารางวัลความเสี่ยงหน่วยงาน 10,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
17,000
1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
15,000
ประชุม 100 คน x 50 บาท x
3 วัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ผู้
9,000
เข้าประชุม 100 คน x15 บาท
x 2 มื้อ x 3 วัน
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ คนละ 20
บาท x 100 คน x 3 รุ่น

6,000

2,500

17,000

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

จนท.รพ.450 คน

/

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

เพื่อส่งเสริมการบริหารความ
เสี่ยงในหน่วยงาน

จนท.รพ.100 คน

งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

33.21 โครงการ อบรมฟื้นฟู"การ
บริหารความเสี่ยงใน
หน่วยงาน"

เพื่อส่งเสริมการบริหารความ
เสี่ยงในหน่วยงาน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ทีม RM

33.20 โครงการรณรงค์วันแห่ง
ความปลอดภัย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

ทีม RM

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 33

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1500

1000

2000

10000

17,000
30,000

15000

9000

6000

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4

/

15,000

25000

3.ค่าวิทยากร 3 ชั่วโมงๆละ
600 บาท X 1คน

1,800

1800

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์

1,870

1870

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
จัดอบรม 1 วัน

43,670

43,670
52,400

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม 300 คน x 50 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ผู้
เข้าประชุม 300 คน x15 บาท
x 2 มื้อ
3.ค่าวิทยากร 3 คน x 600
บาทx 3 ชม.x2 วัน

15,000

15000

9,000

9000

10,800

10800

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่จะ จนท.รพ.300 คน
เกิดใน รพ.

/

30,000
43,670

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

จนท.รพ.250 คน

งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ทีม ENV

33.23 โครงการอบรมและซ้อม
แผนอัคคีภัย

เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศตามมาตรฐาน TQA

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
30,000
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
15,000
15 บาทX 250 คนX 2มื้อX2วัน
2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาทX 25,000
250 คน X2วัน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ยุทธศาสตร์

33.22 โครงการพัฒนาองค์กรที่
เป็นเลิศ TQA

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4

เงินบารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ
แหล่งงบ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

/

ทีม RM

2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
33.21 โครงการ อบรมฟื้นฟู"การ เพื่อส่งเสริมการบริหารความ จนท.รพ.450 คน
3. โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
บริหารความเสี่ยงใน
เสี่ยงในหน่วยงาน
4. ยุทธศาสตร์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 33
หน่วยงาน"

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  E1  E2  E3  E4

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

เป้าประสงค์ ที่ 33
ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4
การจัดซ้อมแผนระงับอีคคีภัย 1
วัน
1.ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x
50 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
100 คน x25 บาท x 2 มื้อ
3.ค่าวิทยากร 4 คน x 600
บาทx 4 ชม.(ฝึกปฏิบัต)ิ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

5,000

5000

3,000

3000

9,600

9600

52,400

52,400

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

52,400
ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ
แหล่งงบ

4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

/

ทีม ENV

2. แผนงานที
่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิ
าลและองค์
กรคุณที่จภาพ
33.23
โครงการอบรมและซ้
อม เพื่อเตรียบมรั
บสถานการณ์
ะ จนท.รพ.300 คน
3. โครงการที
ภาพ
แผนอัค่ 33
คีภัยโครงการพัฒนาองค์เกิกดรคุ
ในณรพ.

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 34 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

/

1.จัดอรมแนะแนวทางการ
ประเมินบุคคล และผลงาน
1.ค่าอาหารกลางวัน 50
บาท/คน/มื้อ ( 40 คน 1 มื้อ)
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25 บาท/คน/มื้อ (40 คน 2
มื้อ )
3.ค่าวิทยากร อัตรา 600
บาท/คน/ชม ( 1 คน 5 ชม.)
4.ค่าวัสดุอบรม 20 บาท/คน/
วัน ( 40 คน 1วัน )
2.กิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะ
ในการนาเสนอผลงาน
1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
การนาเสนอผลงานหลักสูตร
3 วัน

บาท

งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
32,800

2,000

2,000

2,000

2,000

3,000

3,000

800

800

งบเงินบารุง สสอ.

บุคคลากรมีความพร้อมในการ 1.บุคคลากรที่มี
ประเมินผลงานเลื่อนระดับ
คุณสมบัตปิ ระเมิน
บุคคลและผลงานเพื่อ
เลื่อนระดับ จานวน
40 คน
2 สสอ. 8 คน รพ.สต.
ละ 2 คน รวม 50 คน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

34.1 โครงการ Happy MOPH
สาธารณสุขอาเภอเมือง
องค์กรแห่งความสุข

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

นางสุคนธา ไพเราะ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 34

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข

ารุง สสอ.

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

สุคนธา /สสอ.

1.PP

บุคคลและผลงานเพื่อ
เลื่อนระดับ จานวน
40 คน
2 สสอ. 8 คน รพ.สต.
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิละศด้2วคน
ยธรรมาภิ
บาลคน(Governance Excellence)
รวม 50

นธา ไพเราะ

องค์กรแห่งความสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 34 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข

เป้าประสงค์ ที่ 34
ตัวชี้วัด จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
บาท

งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าอาหารกลางวัน 50
7,500
บาท/คน/มื้อ ( 50 คน 3 มื้อ)
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
7,500
25 บาท/คน/มื้อ (50 คน 6
มื้อ )

7,500

3.ค่าวิทยากร อัตรา 600
บาท/คน/ชม ( 1 คน 5 ชม. 3
วัน)

9,000

9,000

4.ค่าวัสดุอบรม 20 บาท/คน
( 50 คน )

1,000

1,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
32,800
34.2 โครงการOne health
นาทีมเยียมเสริมพลังโดย ผอ
ปีละ 2 ครั้งๆละ7 คน / / / / 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีมเยี่ยมเสริม 11,760
one districtconcept รพ. รพ๕๐ /สสอ/ฝ่ายบริหาร/IT / วันละ3รพ.สต. รวม
พลังอัตรา 120บาท/คน/วัน
สต.เหมือน หนึ่งแผนกใน ยุทธ /การพยาบาล
14วัน
จานวน 7 คน จานวน 20 วัน
โรงพยาบาล

7,500

32,800
11,760

2,940

2,940

2,940

2,940

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการที่ 34 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตัวชี้วัด จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข

เป้าประสงค์ ที่ 34

10,000

25,000

6,000

4,000

2,800

64,000

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

2.ค่าจ้างจัดตกแต่งสถานที่
25,000
และซุ้มกิจกรรม
3.ค่ารางวัล 6 ประเภท
รางวัลชนะเลิศ 2000X6
12,000
ประเภท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
9000
1500X6ประเภท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
6,000
1000X6ประเภท
รางวัลชมเชย 500X4ประเภท 2,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
64,000

11,760
47,800

แหล่งงบ

/

11,760
10,000

1.PP

บุคลากรและ
ครอบครัวของ
เครือข่าย รพ. ๕๐
พรรษา ฯ

บาท

งปม.รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

HRD

34.3 โครงการครอบครัวสุขสันต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เทศกาลวันสงกรานต์
บุคลากรและครอบครัวมีส่วน
ประจาปี 2563
ร่วมในการสืบสานและทานุ
บารุงกิจกรรมทางศาสนาและ
ประเพณีไทย

รวมทั้งหมด
1.ค่าเช่าเครื่องเสียงและเวที

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

สุคนธา /สสอ.
ผู้รับผิดชอบ

ตัปีวลชีะ้ว2ัด ครั
จานวนหน่
วยงานที/ ่เป็/นองค์/ กรแห่
34.2 โครงการOne health
นาทีมเยียมเสริมพลังโดย ผอ
้งๆละ7 คน
/ งความสุข
ระยะเวลา
งบประมาณ
one districtconcept รพ. รพ๕๐ /สสอ/ฝ่ายบริหาร/IT / วันละ3รพ.สต. รวม
ด
าเนิ
น
การ
สต.เหมื
อน หนึ่งแผนกใน
14วั
โครงการและกิ
จกรรม ยุทธ /การพยาบาล
กลุน่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
ลาดับ โรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1.หลังคาเรือนในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.
ปทุม
2.หน่วยงานราชการ/
คณะศึกษาดูงาน

30,000

30,000 30,000
/ ค่าจัดพิมพ์จดหมายข่าว
สุขภาพ รพ.สต.ปทุม จานวน
1 ครั้งๆ 2,000 ฉบับๆละ 15
บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1. ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
จานวน 1 มื้อๆละ 50 บาท
จานวน 50 คนๆละ 60
บาท รวม 6 วัน

30,000 30,000
15,000 30,000

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 15,000
(เช้า-บ่าย) จานวน 2 มื้อๆละ
25 บาท จานวน 50 คนๆละ
50 บาท รวม 6 วันๆละ
2,500 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

30,000 30,000

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

งบpp

1. AUDIT คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เจ้าหน้าที่และ
/ / /
(HDC, KPI, PA, QOF)
พนักงานบันทึกข้อมูล
งานIT รพสต./รพ. 50
พรรษาฯ/ฝ่ายสสอ.
และผู้สังเกตการณ์
จานวน 50 คน

บาท

งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

นายจิรายุ แสงงาม/สสอ.เมืองฯ

35.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้ดแู ลระบบ
สารสนเทศระดับ รพสต.
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (HDC DATA
CENTER)

1.เพื่อให้ประชาชน สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการสื่อสาร
สุขภาพกับอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้านและผู้นาชุมชน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

กองทุนฯทต.ปทุม
นางอภิชญา ชาสุรีย์ รพ.สต.
ปทุม

35.1 โครงการ จดหมายข่าว
สุขภาพ ปี 62

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

แหล่งงบ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 35

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คณะเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานระบบ
ฐานข้อมูลและ
พนักงานบันทึกข้อมูล
CUP50 พรรษา
จานวน 50 คน

/

บาท

งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1. ค่าอาหารไม่ครบมื้อจานวน
1 มื้อๆละ 50 บาท จานวน
50 คนๆละ 60 บาท รวม 2
วัน

5,000 25,600

5,000

2. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ (เช้า-บ่าย) จานวน
2 มื้อๆละ 25 บาท จานวน
50 คนๆละ 50 บาท รวม 2
วันๆละ 2,500 บาท

5,000

5,000

3. ค่าตอบแทนวิทยากร
ชั่วโมง ละ 600 บาท จานวน
2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12
ชั่วโมง

7,200

7,200

4. ค่ายานพาหนะ ไป กลับ
เที่ยวละ 2,500 บาท 2 เที่ยว

5,000

5,000

5. ค่าที่พัก จานวน 2 คืน ๆ 2,400
ละ 1,200 บาท

2,400

งบpp

35.3 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อ 2. พัฒนาระบบ และการใช้งาน
ทบทวนการใช้งานโปรแกรม แก้ไขข้อมูลโปรแกรม JHCIS
JHCIS

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

นายจิรายุ แสงงาม/สสอ.เมืองฯ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 35

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

มืองฯ

จานวน 50 คน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

2.ค่าอาหารกลางวัน 50
บาท/คน/มื้อ จานวน 150
คน 1 มื้อ

22,500

22,500

45,000 45,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ประชุมวิชาการ
/ / / / ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 มื้อ = 36,000 86,400
ประจาเดือน สสอ
50 บาท x 60 คน x 12
เมือง , ผอ.รพศ , ผอ
ครั้ง
รพ ร่มเกล้า , ผอ รพ / / / / ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 36,000
50 พรรษา,
มื้อ= 25 บาท x 60 คน x
นายกเทศมนตรี
12 ครั้ง
ตาบลอุบล ,
นายกเทศมนตรีนคร
อุบล
หนฝ่าย งาน 20 คน
ผอรพสต. นวก. 34
คน , เดือนละ 1 ครั้ง

-

22,500

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

งบ PP

/

25,600 25,600
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 22,500 45,000
25 บาท/คน/มื้อ จานวน
150 คน 2 มื้อ

งบpp

35.5 โครงการพัฒนาเครือข่าย เพื่อให้ ผอ รพสต. หัวหน้า PCU
บุคลากรเพื่อสนับสนุนงาน หัวหน้าหน่วยบริการทุกแห่ง
สร้างเสริมสุขภาพประชาชน หัวหน้าฝ่ายงาน ในอาเภอเมือง รู้
แนวทางการ ดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์สาธารณ์สาธารณสุข
ทราบความก้าวหน้าในการสร้าง
เสริมสุขภาพประชาชน

1.ทีมผู้บริหาร/
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
ในสนง.สาธารณสุข
อาเภอเมือง จานวน
32 คน
2.คณะ จนท.รพสต.
จานวน 118 คน

บาท

งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

1.เพื่อติดตามควบคุมกากับการ
ดาเนินงานสาธารณสุขให้บรรลุ
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
2.เพื่อประเมินผลงานและพัฒนา
ระบบการติดตามควบคุมกากับ
การดาเนินงานสาธารณสุขของ
เครือข่าย
3.เพื่อเพิ่มรายได้ในการบริหาร
จัดการ

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ศรายุทธ สสอ.เมืองฯ

35.4 โครงการพัฒนาบุคลากร
แบบบูรณาการการควบคุม
กากับติดตามการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและการรายรับ
จากกองทุน( QOF , PP fee
schedule , แพทย์แผน
ไทย ) ปี 2563

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

นายกฤษณะสสอเมือง

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 35

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

งบกองทุนโรคเรื้อรังเงินบารุง สสอ.

แหล่งงบ

งบ PP

นางรัฐยา งาสสอ.เมือง นางมานิดา รพ.๕๐ พรรษาฯ

3.ออกติดตามตัวชี้วัด 3 ครั้ง

ศรายุทธ สสอ.เมืองฯ
ผู้รับผิดชอบ

3. โครงการที่ 35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
35.5 โครงการพัฒนาเครือข่าย เพื่อให้ ผอ รพสต. หัวหน้า PCU ประชุมวิชาการ
86,400
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 35
บุคลากรเพื่อสนับสนุนงาน หัวหน้าหน่วยบริการทุกแห่ง
ประจาเดือน สสอ
ร้อยละของจั
สร้างเสริมสุขภาพประชาชน หัวหน้าฝ่ายงาน ในอาเภอเมือง รู้ เมืตัวอชีง้ว,ัด ผอ.รพศ
, ผองหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
แนวทางการ ดาเนินงานตาม
รพ ร่มเกล้า , ผอ รพ ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
การ
งปม.
50
โครงการและกิจกรรม ยุทธศาสตร์สาธารณ์สาธารณสุข
กลุพรรษา,
่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
ลาดับ
วั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
รวม
ทราบความก้าวหน้าในการสร้าง นายกเทศมนตรี
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
เสริมสุขภาพประชาชน
ตาบลอุบล ,
1 2 3 4
นายกเทศมนตรีนคร
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
/ / / / 2.วัสดุและค่าใช้สอย 60 คน 14,400
อุบล
x 20 บาท x 12 ครั้ง
หนฝ่าย งาน 20 คน
ผอรพสต. นวก. 34
86,400 86,400
คน , เดือนละ 1 ครั้ง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
35.6 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อพัฒนางานควบคุมโรคไม่
1.คณะกรรมการ NCD
/ / / 1.ประชุมกรรมการ NCD
20,530
4,000
บุคคลากรผู้ปฏิบัตงิ าน
ติดต่อเรื้อรังเครือข่าย ๕๐ พรรษาฯ เครือข่าย ๕๐พรรษา
1.อาหารว่างและเครื่องดืม่
4,000
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
2.เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
ฯจานวน 40 คน
จานวน 40 คน X 4 มื้อๆละ
เครือข่าย ๕๐พรรษาฯ
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
2.ผู้รับผิดชอบงาน
25 บาท
3.เพื่อติดตามตัวชี้วัดและการลง NCD ใน รพ.สต.35
2.ประชุมผู้รับผิดชอบ'งาน
บันทึกข้อมูลผลงานอย่างถูกต้อง คน รพ.สต.ใน
NCD
ครบถ้วน
เครือข่ายและศูนย์
5,250
1.อาหารว่างและเครื่องดืม่
5,250
สุขภาพ จานวน ๒๑
จานวน 35 คน X 6 มื้อๆละ
แห่ง
25 บาท
2.อาหารไม่ครบมื้อ จานวน35
คนX3 มื้อๆละ 60 บาท
6,300
6,300
3.วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
ราคา 20 บาท x 3 ครั้ง
จานวน 35 คน
2,100
2,100

เพื่อชี้แจงและติดตามงานด้านทันต ผู้รับผิดชอบงานทันต
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและ สาธารณสุข จานวน
ประสิทธิผล
25 คน

/ /

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ประชุมชี้แจงและติดตามการ
ดาเนินงาน(2ครั้ง/ปี)
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 50
บาท x 2 มื้อ x 25 คน

งบ PP

1.รพสต. 20 เวบไซต์
สสอ 1 เวบไซต์
2.คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ รพสต.
จานวน 5 คน ปี ละ 1
ครั้ง

งบ PP

35.8 โครงการประชุมงานทันต
สาธารณสุข
กิจกรรม
ประชุมให้ความรู้และ
ติดตามงานตามตัวชี้วัด

1.เพื่อพัฒนาระบบเวบไซต์ รพสต.
สสอ สนับสนุนงานสร้างสุขภาพ
2.เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งาน
โปรแกรม

ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 4 คนๆ
ละ 240 บาท x 4 วัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / / 1.ค่าเช่า Server จดโดเมน
รพสต.จานวน 20 เวบไซต์
แห่งละ 1,500 บาท
2.ค่าบริการดูแลเวบไซต์
เช่า Server จดโดเมนเนม
เวบไซต์ สสอ จานวน 1 แห่ง
3.เบี้ยเลี้ยง แก้ไขปัญหาเชิงรุก
ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์
รพสต. จานวน 21 แห่ง = 21
x 3 x 240

แหล่งงบ

35.7 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ สนับสนุน งาน
สร้างเสริมสุขภาพ รพสต.

วัตถุประสงค์

งทุนโรคเรื้อรังเงินบารุง สสอ.

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

นางพจนีย์ / สสอ.เมืองฯ

ลาดับ

เป้าประสงค์ ที่ 35

ศรายุทธ สสอ.เมืองฯ

4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบ

ติดต่อเรื้อรังเครือข่าย ๕๐ พรรษาฯ เครือข่าย ๕๐พรรษา
2.เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
ฯจานวน 40 คน
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
2.ผู้รับผิดชอบงาน
3.เพื่อติดตามตัวชี้วัดและการลง NCD ใน รพ.สต.35
บันทึกข้อมูลผลงานอย่างถูกต้อง คน รพ.สต.ใน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
 E1  E2  E3  E4
ครบถ้วน
เครือข่ายและศูนย์
2. แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
สุขภาพ จานวน ๒๑
ง
3. โครงการที่ 35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่แห่
งชาติ
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

ฐยา งาสสอ.เมือง นางมานิดา รพ.๕๐ พรรษาฯ

บุคคลากรผู้ปฏิบัตงิ าน
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
เครือข่าย ๕๐พรรษาฯ

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
บาท

งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

3,840
21,490 21,490
30,000 50,120

3,840

30,000

5,000

5,000

15,120

3,780

3,780

3,780

3,780

50,120 50,120
5,000

2,500

1,250

1,250

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1.เพื่อติดตามควบคุมกากับการ
ดาเนินงานสาธารณสุขให้บรรลุ
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
2.เพื่อประเมินผลงานและพัฒนา
ระบบการติดตามควบคุมกากับ
การดาเนินงานของเครือข่าย

ผู้นิเทศทีมผู้บริหาร/
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
ในสนง.สาธารณสุข
อาเภอเมือง จานวน
24 คน
เดือนละ 10วัน
จานวน 4 เดือน(มิย
,กค,สค,กย)

2,500

5,000 5,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ / เบี้ยเลี้ยงผู้นิเทศ 240 บาท/ 81,600 81,600
คน/วัน จานวน 20 คน 17 วัน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

81,600 81,600

1,250

1,250

20,400

20,400

20,400

20,400

เงินบารุงสสอ.(งบกองทุนโรคเรื้อรัง)

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25 บาท x 4 มื้อ x 50 คน

บาท

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
5,000
งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

งบ PP
แหล่งงบ

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ระยะเวลา
งบประมาณ
เพื่อชี้แจงและติดตามงานด้านทันต ผู้รับผิดชอบงานทันต ดาเนิ/ นการ
/
กลุ่มเป้าหมาย
และ
สาธารณสุขวัให้ตมถุีปประสงค์
ระสิทธิภาพและ สาธารณสุ
ข จานวน
(ไตรมาส)
ประสิทธิผล
25 คน เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

นายกฤษณะ บัวเขียว

35.9 โครงการควบคุมกากับ
ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการพัฒนางานโรคไม่
ติดต่อแบบบูรณาการ
ประจาปี 2563

เป้าประสงค์ ที่ 35

์ / สสอ.เมืองฯ
นางพจนี
ผู้รับผิดยชอบ

35.8 โครงการประชุมงานทันต
โครงการและกิจกรรม
ลาดับ สาธารณสุข
กิจกรรม ดาเนินงาน
ประชุมให้ความรู้และ
ติดตามงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
3. โครงการที่ 37 โครงการลดความเหลื่อมล้าของ 3 กองทุน
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1.ผู้รับผิดชอบงาน
2.พนักงานบันทึก
ข้อมูล จานวน 50 คน

2,500 7,800

3,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
50 คน x 25 บาท x2 มื้อ

2,500

2,500

3.ค่าตอบแทนวิทยากร
จานวน 3 ชม.ละ x 600 บาท

1,800

3,600

4.ค่าวัสดุการประชุม 20 บาท
x 25 คน

1,000

1,000

/ 1.ค่าอาหารกลางวันไม่ครบ
มื้อ 50 คน x 50 บาท x 1 มื้อ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

7,800 7,800

งบ PP

1.เพื่อปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยบริการ
2.เพื่อบันทึกขึ้นทะเบียนหน่วย
บริการ

แหล่งงบ

37.1 กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารขึ้นทะเบียนและ
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการใน
งานประกันสุขภาพ ประจาปี
2563

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการจัดทาสิทธิประโยชนกลาง ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

อนุพันธ์ / สสอ.เมืองฯ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 37

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการจัดทาสิทธิประโยชนกลาง ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
3. โครงการที่ 37 โครงการลดความเหลื่อมล้าของ 3 กองทุน
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
5,000
50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x
2 ครั้ง
3.ค่าวัสดุการประชุม 20 บาท 1,000
x 25 คน
3.ค่าตอบแทนวิทยากร
1,800
จานวน 3 ชม.ละ x 600 บาท
12,800 12,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าอาหารกลางวันไม่ครบ
5,000 11,800
มื้อ 50 คน x 50 บาท x 1
มื้อ x 2 ครั้ง

5,000

/

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x
2 ครั้ง
3.ค่าตอบแทนวิทยากร
จานวน 3 ชม.ละ x 600 บาท

งบ PP

เพื่อพัฒนาศักยภาพการการ
1.ผู้รับผิดชอบงาน
เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ 2.พนักงานบันทึก
ในงานประกันสุขภาพ(งาน
ข้อมูลจานวน ๕๐คน
ประกันสังคม ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่ง
ข้อมูลใหม่ และการเบิกจ่ายด้าน
ทันตกรรม เป็นต้น)

5,000 12,800

1.ค่าอาหารกลางวันไม่ครบ
มื้อ 50 คน x 50 บาท x 1
มื้อ x 2 ครั้ง

งบ PP

37.3 กิจกรรมออกติดตาม/นิเทศ
งานเฉพาะกิจ

/

แหล่งงบ

37.2 กิจกรรมประชุมเชิง
เพื่อพัฒนาศักยภาพการการ
1.ผู้รับผิดชอบงาน
ปฏิบัตกิ ารการเบิกจ่ายสิทธิ เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ 2.พนักงานบันทึก
ประกันสังคมและสิทธิ อปท. สิทธิ อปท
ข้อมูลจานวน ๕๐คน
ปี ๒๕๖๓

อนุพันธ์ / สสอ.เมืองฯ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการจัดทาสิทธิประโยชนกลาง ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

อนุพันธ์ / สสอ.เมืองฯ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 37

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการจัดทาสิทธิประโยชนกลาง ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

1,000

1,800

5,000

5,000

5,000

1,800

1,800

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

11,800 11,800

แหล่งงบ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบ PP

1.ผู้รับผิดชอบงาน
/
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการจัดทาสิทธิประโยชนกลาง ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ
2.พนักงานบันทึก
่ 37
ข้เป้อมูาลประสงค์
จานวน ที๕๐คน
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการจัดทาสิทธิประโยชนกลาง ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

อนุพันธ์ / สสอ.เมือผูงฯ้รับผิดชอบ

2. แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
37.3
กิจกรรมออกติ
ดตาม/นิเทศ เพื่อ่อมล้พัฒ
นาศั3กยภาพการการ
3.
โครงการที
่ 37 โครงการลดความเหลื
าของ
กองทุน
งานเฉพาะกิจ
เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังในงานประกั
หวัดอุบลราชธานี
นสุขภาพ(งาน
ประกันสังคม ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่ง
ข้อมูลใหม่ และการเบิกจ่ายด้าน
โครงการและกิจกรรม
ลาดับ
ทันตกรรม วัเป็ตถุนปต้ระสงค์
น)
ดาเนินงาน

 E1  E2  E3  E4

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน
EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
3. โครงการที่ 38 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ต่อ

1.ผอ รพสต. จนท
การเงิน พ บันทึก
ข้อมูล จนท สสอ
รวม 50 คน
2.ทีม CFO โซน รพ
สต. 4 คน

บาท

/ / / กิจกรรมที่ 1.อบรมความรู้
ด้านการเงิน การบัญชี 1 วัน

งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
35,200

ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 มื้อ
= 50 บาท x 50 คน

2,500

2,500

ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2
มื้อ= 25 บาท x 50 คน

2,500

2,500

กิจกรรม ที่ 2 การจัดประชุม
ปิดงบการเงินปีละ 2ครั้ง
(เมย.,กย 62)
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน 5,000
50 บาท x 50 คน x 2 มื้อ

2,500

2,500

ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
5,000
จานวน 25 บาท x 50 คน
x 4 มื้อ

2,500

2,500

งบ PP

1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้และ
ศักยภาพในการใช้โปรแกรม GL
Asset โดยสามารถบันทึกบัญชี
ได้อย่างถูกต้อง และส่งรายงานได้
ทันตามกาหนดเวลา ทุกเดือน
2.เพื่อให้ทราบสถานการณ์การเงิน
รพสต.รายไตรมาศ ปิดงบ
การเงินได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อนาข้อมูลการเงินที่มีคุณภาพ
จัดทา แผนการเงิน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.เพื่อแก้ไขการใช้งานโปรแกรม

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

38.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน บัญชี
ปิดงบการเงิน ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป
กิจกรรมที่
1.อบรมความรู้ดา้ นการเงิน
การบัญชี 1 วัน
2 การจัดประชุม ปิดงบ
การเงินปีละ 2ครั้ง (เมย.,กย
62)
3 จัดทาแผนการเงินการคลัง
1 ครั้ง 2 วัน
4 การนิเทศติดตาม
แก้ไขปัญหาการใช้งาน
โปรแกรม GL, Asset

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

ศรายุทธ สสอ.เมืองฯ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 38

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

1,000

1,000

กิจกรรมที่ 3 จัดทาแผนการ
เงินการคลัง 1 ครั้ง 2 วัน
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 มื้อ
= 50 บาท x 50 คน x 2
มื้อ

5,000

5,000

ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2
มื้อ= 25 บาท x 50 คน x
4 มื้อ

5,000

5,000

ค่าวัสดุ 20 บาท /คน =
20 บาท x 50 คน

1,000

1,000

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศติดตาม
แก้ไขปัญหาการใช้งาน
โปรแกรม GL, Asset

แหล่งงบ

ต่อ

2,000

ผู้รับผิดชอบ

ค่าวัสดุ 20 บาท /คน = 20
บาทx 50 คน x 2 ครั้ง

สสอ.เมืองฯ

ปิดงบการเงิน ด้วยโปรแกรม Asset โดยสามารถบันทึกบัญชี ข้อมูล จนท สสอ
สาเร็จรูป
ได้อย่างถูกต้อง และส่งรายงานได้ รวม 50 คน
กิจกรรมที่
ทันตามกาหนดเวลา ทุกเดือน
2.ทีม CFO โซน รพ
1.อบรมความรู้ดา้ นการเงิน 2.เพื่อให้ทราบสถานการณ์การเงิน สต. 4 คน
การบัญกชีระทรวงสาธารณสุ
1 วัน
รพสต.รายไตรมาศ
1. ยุทธศาสตร์
ข EX4
.แผนยุทธศาสตร์ปิบดงบ
ริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
 E1  E2  E3  E4
2 การจัดประชุม ปิดงบ
การเงินได้อย่างถูกต้อง
2. แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
การเงินปีละ 2ครั้ง (เมย.,กย 3.เพื่อนาข้อมูลการเงินที่มีคุณภาพ
3. โครงการที
นการคลั
ง อย่างมี
ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
62) ่ 38 โครงการบริหารจัดการด้
จัดาทนการเงิ
า แผนการเงิ
น ได้
3 จัดทาแผนการเงิ
นการคลังขจังหวั
ประสิ
ธิภาพ
4. ยุทธศาสตร์
สานักงานสาธารณสุ
ดอุบทลราชธานี
เป้าประสงค์ ที่ 38
1 ครั้ง 2 วัน
4.เพื่อแก้ไขการใช้งานโปรแกรม
ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
4 การนิเทศติดตาม
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
แก้ไขปัญหาการใช้งาน
ดาเนินการ
งปม.
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
ลาดับ โปรแกรม GL, Asset
วัตถุประสงค์
รวม
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
3. โครงการที่ 38 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

38.2 โครงการพัฒนางานพัสดุ และ
การควบคุมภายใน สาหรับ
รพสต
กิจกรรมที่
1 การจัดอบรมพัฒนางาน
พัสดุ 2 การจัดอบรมพัฒนา
งานควบคุมภายใน
3 ตรวจสอบภายใน ควบคุม
ภายใน รพสต 20 แห่ง

1.เพื่อให้ผู้ปฏิบัตงิ านสามารถ
จัดทาบัญชีการเงิน การจัดซื้อจัด
จ้าง ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัตงิ านสามารถ
ดาเนินการควบคุมภายใน ได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน
3.เพื่อตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน
การบริหารการเงินการบัญชี และ
การพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี

1.ผอ รพสต. จนท
พัสดุ พ บันทึกข้อมูล
จนท สสอ รวม 50 คน
2.คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
จานวน 10 คน

บาท

งปม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
7,200

7,200

35,200 35,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
กิจกรรมที่ 1 การจัดอบรมพัฒนางานพัสดุ 26,800

/
/

/
/

/

2,500

2,500

2,500

2,500

ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 มื้อ
= 50 บาท x 50 คน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2
มื้อ= 25 บาท x 50 คน
กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรม
พัฒนางานควบคุมภายใน
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 มื้อ
= 50 บาท x 50 คน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2
มื้อ = 25 บาท x 50 คน
กิจกรรมที่ 3ตรวจสอบภายใน
ควบคุมภายใน รพสต 20
แห่
-ค่งาเบี้ยง 7 คนx 10 วัน

16,800

x 240 บาท x 1 ครั้ง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

26,800 26,800

งบ PP

-ค่าเบี้ยทีมนิเทศ
3 คน x 10 วัน x 240 บาท

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
รายละเอียด
1 2 3 4

ศรายุทธ สสอ.เมืองฯ

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 38

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

2,500

2,500

2,500

2,500

16,800

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจา / พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 39 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

/

1.ค่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 1
คน x 6 ชม. x 600บาท x 2
วัน
ค่าเอกสารประกอบการอบรม
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 60
บาท x 2 มื้อ x 11 คน
2.อาหารว่างและเครื่องดืม่ 25
บาท x 4 มื้อ x 11 คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
/ ครั้งที่ 1 ประชุมเชิงปฎิบัตกิ าร
2 วัน
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
95คน X 15 บาท X 2 วัน X
2 มื้อ
2.ค่าอาหารกลางวัน 95 คน
X 50 บาท X 2 วัน

7,200 10,720

7,200

1,100
1,320

1,100

1,100

1,100

1,320

10,720 10,720

69,000

5,700

9,500

27,300

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษา ฯ

ต่อ

จนท.รพ.95 คน

/

เงินบารุง รพสต.ดงห่องแห่

39.2 โครงการพัฒนางานวิจัย
เพื่อฒนางานวิจัย และR2R
และR2R เครือข่ายบริการ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ
สุขภาพอาเภอเมือง
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ
2563
กิจกรรม 1) ประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ าร 2 วัน 2) เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 วัน

บุคลากร 11 คน

แหล่งงบ

เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมในการดาเนินงาน
สาธารณสุข

พัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

39.1 โครงการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด จานวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ดาเนินการ
งปม.
กลุ่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
รวม
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4

นางบรรเทิง พลสวัสดิ์ รพ.สต.ดงห่องแห่

โครงการและกิจกรรม
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์ ที่ 39

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ตัวชี้วัด จานวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
2,850
95คน X 15บาท X 2 มื้อ
2.ค่าอาหารกลางวัน 95 คน
X 50 บาท
4,750
3.ค่าวิทยากร 2 คน X 600
บาท X 6 ชั่วโมง
7,200
5. ค่าเอกสารและวัสดุ
1,900
อุปกรณ์ 20 บาท X 95 คน
25,000
6. ค่ารางวัล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
69,000 69,000

เงินบารุง รพ. ๕๐ พรรษา
แหล่งงบฯ

41,700

ครั้งที่ 2 เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 1 วัน

ผิดชอบ
พัฒนาคุณภาพบริผู้รกับารและมาตรฐาน

3. โครงการที่ 39 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ตัวชี้วัด จานวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ
39.2
โครงการพั
จัย ขจังเพืหวั่อดฒนางานวิ
จัย และR2R
จนท.รพ.95
/
/
69,000
4.
ยุทธศาสตร์
สานัฒกนางานวิ
งานสาธารณสุ
อุบลราชธานี
เป้าประสงค์คน
ที่ 39
และR2R เครือข่ายบริการ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ
ตัวชี้วัด จานวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ
สุขภาพอาเภอเมือง
เมืองอุบลราชธานี
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ
ดาเนินการ
งปม.
2563โครงการและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
ลาดับ
วัตถุประสงค์
รวม
กิจกรรม 1)ดาเนิ
ประชุ
นงาน
มเชิง
เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
ปฏิบัตกิ าร 2 วัน 2) เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 วัน
3.ค่าวิทยากร 1 คน X 600
บาท X 6 ชั่วโมง X 2 วัน
7,200
4. ค่าเอกสารและวัสดุ
1,900
อุปกรณ์ 20 บาท X 95คน
ต่อ
5.ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน ๆละ
3,000
1,500 บาท X 2 ห้อง

