แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลาดับ
1
1.1
1.2
1.3
2

2.1
2.2

หน่วยงาน : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสรรค์
โครงการ : โครงการบริหารจัดการองค์กรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1. ร้อยละความสาเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ Application
2. ระดับความสาเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และนาไปใช้ประโยชน์
3. ร้อยละความสาเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
โครงการ/กิจกรรม
เป้า หน่วย งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หมาย นับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการหน่วยงานตาม
1,869,360
แผนการดาเนินงานและงบประมาณที่ได้รับ
จัดทาโครงการ เพื่อเสนอผู้บริหารกรม สบส. พิจารณา 1 โครง

ให้ความเห็นชอบ
การ
ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนการดาเนินงานและ

มอบหมายภารกิจ
พัฒนาและบริหารจัดการหน่วยงานตามแผนการ
12 เดือน 1,869,360
กลุ่มงาน
           
ดาเนินงานและงบประมาณที่ได้รับ
บริหาร
งานทั่วไป
กิจกรรมที่ 2 การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
230,060
และ
การจัดการความรู้ภายในองค์กรสานักงานสนับสนุน
แผนงาน
บริการสุขภาพเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี
งบประมาณ 2564
การประชุมติดตามผลการดาเนินงาน ตามแผน
8 ครั้ง
57,970
          
ยุทธศาสตร์ประจาเดือน
จัดอบรมการวิเคราะห์องค์กร การจัดทาแผนยุทศาสตร์ 80 ร้อย 172,090

และประเมินผลงาน จานวน 1 ครั้ง
ละ
2,099,420

แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสรรค์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1. จานวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจาบ้าน (4,427 คน)
2. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวติ ที่ดี (ร้อยละ 70)
3. จานวนครอบครัวที่ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด (30,752 คน)
4. ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 70)
5. ร้อยละสถานบริการสุขภาพภาครัฐระดับปฐมภูมิ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล) ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาตาม
มาตรฐานที่กาหนด (ร้อยละ 60)
6. ร้อยละของหมู่บ้านมีการดาเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (ร้อยละ 60)
7. ร้อยละของโรงเรียนมีการดาเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (ร้อยละ 60)
8. จานวนต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (5 จังหวัด)
9. ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ ตำบลจัดการคุณภาพชีวติ
10. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลติดตามต่อเนื่องโดยการมสี วนร่วมชุมชน
11. ร้อยละของประชาชนวัยเรียน วัยทางานมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ (ระดับพอใช้ขึ้นไปร้อยละ 80/ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 60)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้า หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หมาย นับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อน 16 คน
8,960
กลุ่มงาน
   
ดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพภาค
สุขภาพระดับเขต
ประชาชน
และพัฒนา
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น 5 จังหวัด 1,062,480
พฤติกรม
   
อสม. หมอประจาบ้าน ในเขตสุขภาพที่ 3 พื้นที่ 5
สุขภาพ
จังหวัด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้า หน่วย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หมาย นับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
3 กิจกรรมที่ 3 ติดตามขับเคลื่อนการดาเนินงานในพื้นที่ 5 จังหวัด 31,040
   
5 จังหวัด
4 กิจกรรมที่ 4 ติดตามสนับสนุนการดาเนินงานสุขภาพ
30,000
ภาคประชาชน ตาบลจัดการสุขภาพชีวิตต่อเนื่องสู่
ตาบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19 และ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบยาเสพติดในพื้นที่
4.1 ติดตามสนับสนุนการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน/ 5 จังหวัด 20,000
   
ตาบลวิธีชีวิตใหม่โควิด 19
   
4.2 ติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบยาเสพติดในพื้นที่ 1 แห่ง
10,000
กลุ่มงาน
5 กิจกรรมที่ 5 ขับเคลื่อนการพัฒนาความรอบรู้ด้าน
5 จังหวัด 130,000
สุขภาพ
สุขภาพและพัฒนาพฤติกรรม หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
ภาค
   
พฤติกรรมฯ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ชุมชนรอบรู้
ประชาชน
(สัญจรจังหวัด)
และ
พัฒนา
6 กิจกรรมที่ 6 ติดตามการดาเนินงานพัฒนาศักยภาพ
5 จังหวัด 54,000
   
พฤติกรม
อสค. ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต
สุขภาพ
สุขภาพที่ 3 พื้นที่ 5 จังหวัด
7 กิจกรรมที่ 7 ติดตามการเยี่ยมค้นหาพื้นที่ต้นแบบการ 5 จังหวัด 50,640
ดาเนินงานงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา
   
พฤติกรรมสุขภาพ ระดับเขต ปีงบประมาณ 2564
จานวน 5 จังหวัด
8 กิจกรรมที่ 8 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการ
5 จังหวัด 30,360
 
ดาเนินงานพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3

9 กิจกรรมที่ 9 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
1 โครงการ
1,397,480

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสรรค์
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพสู่คุณภาพตามที่กฎหมายกาหนด ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1. ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง ได้รับการเฝ้าระวังตามที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 75)
2. ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้รับการเฝ้าระวังตามที่กฎหมายกำ หนด (ร้อยละ 70)
3. ประชาชนได้รบั บริการทีไ่ ด้มาตรฐานจากสถานบริการสุขภาพเอกชนที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
4. ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 90)
5. ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามทีก่ ฎหมายกำหนด (ร้อยละ 90)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้า หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หมาย นับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังการ
5 จังหวัด 10,600
    
ดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 3
กลุม่
2 กิจกรรมที่ 2 การตรวจติดตามส่งเสริมพัฒนาควบคุม
22,400
คุ้มครอง
กากับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการ
ผู้บริโภค
เพื่อสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3
ด้าน
2.1 ตรวจส่งเสริมพัฒนาสถานพยาบาลแสถานประกอบการ 5 จังหวัด 19,400
     
บริการ
เพื่อสุขภาพในพื้นที่
สุขภาพ
2.2 ตรวจเยี่ยมควบคุมกากับมาตรฐานสถานพยาบาล/สถาน 5 จังหวัด
3,000
    
ประกอบการเพื่อสุขภาพ/สถาบันการศึกษาด้านบริการ
สุขภาพในพื้นที่

แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสรรค์
โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1. ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับพื้นฐาน (ร้อยละ 80)
3. ประชาชนได้รบั บริการทีไ่ ด้มาตรฐานจากสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
4. ร้อยละสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ร้อยละ 100
5. ร้อยละของสถานพยาบาลได้รับการตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย ตามมาตรฐานที่กาหนด ร้อยละ 100
6. ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบความพร้อมใช้ของห้องให้บริการ รองรับสถานการณ์ Covid-19 ร้อยละ 100
7. ร้อยละสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการตรวจสอบระบบสื่อสารมีความพร้อมใช้งาน ร้อยละ 100
8. ร้อยละสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริมตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ ร้อยละ 100 (5 ห้อง)

ลาดับ
1

โครงการ/กิจกรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้า หน่วย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หมาย นับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
5 จังหวัด 58,000
บูรณาการฯ

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ในพื้นที่ 5 จังหวัด
2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์
2.1 ทดสอบสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
54
2.2 ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย และวิศวกรรม
54
ระบบสื่อสาร
2.3 ซ่อมแซม และบารุงรักษาเครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบ 54
เครื่องมือแพทย์

 

 

245,440
แห่ง
แห่ง
แห่ง

145,800          
82,800
7,840



 

 



 

 



 

 



 

 



(กลุ่มวิชาการฯ)

กลุ่มมาตรฐาน
  วิศวกรรม
การแพทย์และ
  กลุ่มมาตรฐาน
อาคารและ
  สภาพแวดล้อม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้า หน่วย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หมาย นับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสถานพยาบาลด้านการจัดการศูนย์
28,200
เครื่องมือแพทย์
กลุม่
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐาน
1 ครั้ง
10,480
      
มาตรฐาน
ระบบการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
วิศวกรรม
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ติดตามควบคุม กากับและ
5 จังหวัด 17,720
การแพทย์
      
ประเมินผล การบริหารการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ใน
โรงพายบาลจังหวัดเขตสุขภาพที่ 3
331,640

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

