
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการพฒันาคุณภาพระบบบริการ 1.เพื่อพฒันาระบบบริการคลินิก ANC/LR 14 สถานบริการ pp 63 0 100 นายธนวรรฒ

งานอนามัยแม่และเด็กแบบบรูณาการ คุณภาพ ตค.62-กย.63 94,400 ยี่ค้ิว

เครือข่ายปะทวิ ป ี2563 2.พฒันาบคุลากรระบบ MCH

3.เร่งรัดการฝากครรภเ์ชิงรุก

2 โครงการมารดาคุณภาพฝากครรภค์รบ 1. เพื่อเร่งรัดการฝากครรภคุ์ณภาพเชิงรุก 14 สถานบริการ ตค.62-กย.63 pp 63 0 100 นายธนวรรฒ

เกณฑ์ 2. เพื่อฝากครรภคุ์ณภาพครบตามเกณฑ์ 5,200 ยี่ค้ิว

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวยั 1.เด็ก 0-5 ปไีด้รับการตรวจคัดกรองและ 75 หมู่บา้น ตค.62-กย.63 pp 63 58.67 80.00 นายธนวรรฒ

ส่งเสริมพฒันาการตามวยัที่มีคุณภาพ 10,000 ยี่ค้ิว

2.เพิ่มความครอบคลุมการดูแลสุขภาพเด็ก 14 สถานบริการ 0 100

(พฒันาการ,การเจริญเติบโต,วคัซีน,ทนัตะ)

4 โครงการส่งเสริมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 1.เพื่อส่งเสริมศูนย์พฒันาเด็กเล็กคุณภาพ 25 ศูนย์ฯ pp 63 0 0 นายธนวรรฒ

พฒันาคุณภาพ 10,000 ยี่ค้ิว

5 โครงการแกนน าวยัรุ่นวยัใส ใส่ใจสุขภาพ เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีพฤติกรรมด้านการ นักเรียน pp 63 0 0 นายธนวรรฒ

ดูแลและรักษาสุขภาพตนเอง ม.1-50 คน ตค.62-กย.63 8,500 ยี่ค้ิว

6 โครงการส่งเสริมทกัษะการปอ้งกันความ เพื่อส่งเสริมทกัษะในการเอาชีวติรอดจาก นักเรียน ตค.62-กย.63 pp 63 46.88 75.00 นายธนวรรฒ

และการช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากการ การตกน้ า จมน้ าของเด็กนักเรียนได้ ประถม กองทนุต าบล ยี่ค้ิว

ตกน้ า จมน้ าในเด็กไทย 160 คน 70,000

7 โครงการวยัใส ไร้พงุ เพื่อสร้งความรู้ ความเข้าใจ ใหเ้ด็กนักเรียน นักเรียน ตค.62-กย.63 pp 63 100.00 100 นายธนวรรฒ

สามารถเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม 50 คน 10,000 ยี่ค้ิว

ปอ้งกันภาวะโภชนาการเกินได้

8 โครงการรวมใจภกัด์ิรักสุขภาพ ส่งเสริมศักยภาพผู้จัดการระบบและผู้จัดการ 2 รพ.ช/ ตค.62-กย.63 กองทนุต าบล 0 80 นส.ปริญ

หา่งไกลโรคเบาหวาน/ความดันโลหติสูง รายกรณีผู้ปว่ยเบาหวานความดันโลหติสูง 12 รพ.สต. 135,000 วเิศษคามิน
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pp 63

200,000

9 พฒันาระบบบริการ NCD คุณภาพ เพื่อพฒันาระบบบริการ NCD คุณภาพ ครอบคลุม75 หมู่บา้น ตค.62-กย.63 กองทนุต าบล 0 100 นส.ปริญ

14 สถานบริการ 120,000 วเิศษคามิน

pp 63

25,000

10 โครงการปะทวิร่วมใจคนไทยไร้พงุ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม 14 สถานบริการ ตค.62-กย.63 กองทนุต าบล 0 0 นส.ปริญ

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 5,000 วเิศษคามิน

pp 63

5,000

11 โครงการสุขภาพดีเร่ิมที่ผู้น า อ าเภอปะทวิ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การปรับเปล่ียน 75 หมู่บา้น ตค.62-กย.63 pp 63 100 100 นส.ปริญ

พฤติกรรมของผู้น าฯ เพื่อเปน็แบบอย่าง 10,000 วเิศษคามิน

12 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวยัท างาน เพื่อใหบ้ริการ ส่งเสริมการ 14 สถานบริการ ตค.62-กย.63 กองทนุต าบล 0 0 นส.ปริญ

ใหท้นัตสุขศึกษาและฝึกแปรงฟนักลุ่ม มีสุขภาพในช่องปากที่ดี 30,000 วเิศษคามิน

เส่ียงโรคปริทนัต์

13 โครงการการเฝ้าระวงัและดูแลสตรีไทยจาก เพื่อเฝ้าระวงัและดูแลหญิงวยัท างานใหต้ระหนัก 14 สถานบริการ ตค.62-กย.63 กองทนุ ฯ 0 0 นส.ปริญ

โรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม ถึงภยัจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 75,000 วเิศษคามิน

pp 63

10,000

14 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวยัและบรูณา ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการ ดูแลรักษา 10 กองทนุ ตค.62-กย.63 กองทนุต าบล 0 40.00 นส.ปริญ

การตามกลุ่มวยั และฟื้นฟทูั้งด้านร่ างกายและจิตที่มีคุณภาพ 75,000 วเิศษคามิน

มาตรฐานอย่างทั่วถึง และเปน็ธรรม LTC 63
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10,000

15 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใหม้ี ผู้สูงอายุได้รับการดูแลแก้ไขปญัหาสุขภาพทั้งกาย 75 หมู่บา้น ตค.62-กย.63 LTC 63 0 53.33 นายอาคม

สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ และจิตอย่างเหมาะสม ลดความรุนแรง 100,000 นิลภกัด์ิ

ภาวะแทรกซ้อนและความพกิาร

16 โครงการผู้ดูแลผู้พกิาร คนพกิารทางการเคล่ือนไหว (ขาขาด) สามารถ 30 คน ตค.62-กย.63 กองทนุต าบล 100 100 นายอาคม

เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 10,000 นิลภกัด์ิ

และสามารถเข้าถึงได้อย่างครบถ้วน

17 โครงการพฒันาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ชุมชน/ทอ้งถิ่น มีระบบรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ 14 ชมรม ตค.62-กย.63 กองทนุต าบล 50.00 71.43 นายอาคม

เอื้อต่อการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 30,000 นิลภกัด์ิ

ระยะยาว

18 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อใหค้วามรู้และฝึกทกัษะในการดูแลสุขภาพแก่ 40 คน ตค.62-กย.63 LTC 63 100 100 นายอาคม

ผู้สูงอายุ ใหเ้หมาะสมตามกลุ่มติดสังคม ติดบา้น 100,000 นิลภกัด์ิ

ติดเตียง และปญัหาสุขภาพ

19 โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ผส. เพื่อน าร่องการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลและ 75 หมู่บา้น ตค.62-กย.63 กองทนุต าบล 26.67 80.00 นายอาคม

วางแผนในการจัดการผู้สูงอายุระยะยาว 10,000 นิลภกัด์ิ

20 โครงการอบรมผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มความรู้และทกัษะในการบริหารจัดการ 70 คน ตค.62-กย.63 LTC 63 74.29 74.29 นายอาคม

ระยะยาว ผู้ดุแลผู้สูงอายุระยะยาว 90,000 นิลภกัด์ิ

21 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติระดับ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนใน 171 คน ตค.62-กย.63  25,000 บาท 70.76 70.76 นายฤทธี

อ าเภอ (พชอ.) อ าเภอปะทวิ จังหวดั พื้นที่ใหดี้ขึ้น โดยหลักการพื้นที่เปน็ฐาน (งบด าเนินงาน) เพช็รนิล

ชุมพร ป ี2563 ประชาชนเปน็ศูนย์กลาง

22 โครงการพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เพื่อพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระบาดวทิยา 20 คน พ.ค.-มิ.ย.63  PP 63 0 100 นายอภชิัย

ผู้ดูแลระบบโปรแกรมเฝ้าระวงัเตือนภยั ทกุระดับ ใหม้ีความรู้ ความสามารถ ในการ  10,000 บาท ศรีสุวรรณ
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ทางระบาดวทิยา (R506/VEP-Alert) ใช้โปรแกรมเฝ้าระวงัเตือนภยัทางระบาดวทิยา

23 โครงการพฒันาศักยภาพหน่วยปฏบิติั เพื่อพฒันาศักยภาพหน่วยปฏบิติัการควบคุม 70 คน พ.ค.-ก.ย.63  PP 63 0 100 นายอภชิัย

การควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) โรคติดต่อ (CDCU) ใหส้ามารถตอบโต้ภาวะ 20,000 บาท ศรีสุวรรณ

เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้ทนัตาม

สาธารณสุข อ าเภอปะทวิ ป ี2563 สถานการณ์

24 โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายงาน 1.เพื่อพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านวณัโรคใน 60 คน มี.ค.-ก.ย.63  PP 63 0 100 นายอภชิัย

วณัโรค อ าเภอปะทวิ ป ี2563 ทกุระดับใหม้ีความรู้และมีความตระหนัก 10,000 ศรีสุวรรณ

ในการดูแลผู้ปว่ยวณัโรค

2.เพื่อติดตามผลการด าเนินงานและปญัหา

อุปสรรคในการด าเนินงานวณัโรค

25 โครงการเฝ้าระวงัปอ้งกันควบคุมโรค 1.เพื่อเฝ้าระวงัปอ้งกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 7 ต าบล ตค.62-กย.63 กองทนุต าบล 0 57.14 นายอภชิัย

ไข้เลือดออก อ าเภอปะทวิ ป ี2563 ใหอ้ัตราปว่ยในประชาชนทกุกลุ่มลดลง 200,000 ศรีสุวรรณ

2 เพื่อก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน pp 63

ปอ้งกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 20,000

26 โครงการเฝ้าระวงัปอ้งกันควบคุมโรค เพื่อพฒันาระบบเฝ้าระวงัโรคมือ เทา้ ปาก มิ.ย.-ก.ย. 63 กองทนุต าบล นายอภชิัย

มือ เทา้ ปาก อ าเภอปะทวิ ป ี2563 ใหค้รู ผู้ดูแลเด็กใน ศพด. / รร.อนุบาล 20,000 ศรีสุวรรณ

และผู้ปกครองมีความรู้ในการเฝ้าระวงั pp 63

ปอ้งกันโรคมือ เทา้ ปาก 10,000

27 โครงการเฝ้าระวงัปอ้งกันควบคุมโรค 1.เพื่อการเฝ้าระวงัปอ้งกันโรคไข้หวดัใหญ่ 2 รพช. พ.ค.-ส.ค.63 pp 63 0 100 นายธญัเทพ

ไข้หวดัใหญ่ อ าเภอปะทวิ ป ี2563 ใหม้ีประสิทธภิาพ รวดเร็ว 12 รพ.สต. 10,000 ปานอุดม

2 เพื่อด าเนินการใหบ้ริการวคัซีนไข้หวดัใหญ่

แก่กลุ่มเส่ียง ตามกลุ่มเปา้หมาย
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28 โครงการปอ้งกันการบาดเจ็บทางถนน 1.เพื่อลดอัตราการเสียชีวติจากการบาดเจ็บ 100 คน มี.ค.-ก.ย.63 pp 63 0 50.00 นายฤทธี

อ าเภอปะทวิ ป ี2563 ทางถนน 30,000 เพช็รนิล

2.เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ

การเกิดอุบติัเหตุหมู่ในพื้นที่อ าเภอปะทวิ

3.เพื่อพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบเหตุใหอ้ัตราปว่ยในประชาชนทกุกลุ่ม

ลดลง29  โครงการอบรมเครือข่ายคุ้มครอง เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ในการเลือกซ้ือ 60 คน ตค.62-กย.63 pp 63 100 100 นายอภชิัย

ผู้บริโภค อ าเภอปะทวิ ป ี2563 และบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภยั 12 รพ.สต. 20,000 ศรีสุวรรณ

ภาคีเครือข่ายฯ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม

ใหป้ระชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภยั

30 โครงการพฒันาผู้ประกอบการ เพื่อใหผู้้ประกอบการจ าหน่ายอาหารมีความรู้ 100 คน ตค.62-กย.63 pp 63 50.00 100 นายอภชิัย

ร้านอาหารส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ความเข้าใจ ในการประกอบกิจการขาย 10,000 ศรีสุวรรณ

อ าเภอปะทวิ ป ี2563 ที่ถูกหลักสุขาภบิาล ผ่านเกณฑ์ CFGT

31  โครงการอบรมเครือข่ายคุ้มครอง เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ในการเลือกซ้ือ 60 คน ตค.62-กย.63 pp 63 100 100 นายอภชิัย

ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพและ ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ปลอดภยั มีภาคีเครือข่ายฯ 12 รพ.สต. 10,000 ศรีสุวรรณ

บริการสุขภาพ อ าเภอปะทวิ ป ี2563  มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัใหป้ระชาชนได้เลือก

ผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพที่ปลอดภยั

32 โครงการลดโลกร้อนด้วยกิจกรรม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให ้รพ.สต. มีกิจกรรม 12 รพ.สต. ตค.62-กย.63 pp 63 0 100 นายอภชิัย

GREEN & CLEAN ในโรงพยาบาล GREEN & CLEAN ลดภาวะโลกร้อนใน 5,000 ศรีสุวรรณ

ส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานบริการ

33 โครงการพฒันาศักยภาพหมอครอบครัว เพื่อพฒันาศักยภาพหมอครอบครัว ใหม้ีความรู้ 60 คน ตค.62-กย.63 pp 63 100 100 เวชปฏบิติั

เพื่อสนับสนุนระบบการแพทย์ปฐมภมูิ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 15,000
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อ าเภอปะทวิ ป ี2563 สนับสนุนการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว

34 โครงการสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ 1 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมใหผู้้ปว่ยเบหวานและ 12 รพ.สต. ตค.62-กย.63 pp 63 100 100 น.ส.ปริญ

โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง อ าเภอปะทวิ ปี2563 ความดันโลหติสูงมีพฤติกรรมที่สามารถ 2 รพช. 50,000 วเิศษคามิน

ควบคุมได้

2 เพื่อใหผู้้ปว่ยเบาหวานและความดันหติสูง

ได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจ

และหลอดเลือด (CVD Risk)

3 เพื่อลดอัตราตายผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง

35 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ 1 เพื่อใหโ้รงพยาบาลมีการใช้ยาอย่างสมเหตุ 12 รพ.สต. ตค.62-กย.63 pp 63 92.86 92.86 กลุ่มงาน

เภสัชสมผล อ าเภอปะทวิ ป ี2563 สมผล (RDU) 2 รพช. 10,000 กรรม

2 เพื่อใหม้ีระบบการจัดการการด้ือยาต้าน

จุลชีพอย่างบรูณาการ (AMR)

3 เพื่อให ้รพ.สต. ลดการยาต้านจุลชีพ

36 โครงการพฒันาระบบดูแลแบบประคับ 1 เพื่อใหโ้รงพยาบาลมีระบบการดูแลแบบ 12 รพ.สต. ตค.62-กย.63 pp 63 100 100 น.ส.ปริญ

ประคอง อ าเภอปะทวิ ป ี2563 ประคับประคอง (Palliative Care) 2 รพช. 10,000 วเิศษคามิน

2 เพื่อใหท้มีสหวชิาชีพได้มีความรู้ความเข้าใจ

ในการดูแลผู้ปว่ยแบบประคับประคอง

37 โครงการพฒันาระบบการบริการการแพทย์ เพื่อส่งเสริมใหโ้รงพยาบาลชุมชนและ 12 รพ.สต. ตค.62-กย.63 pp 63 14.29 28.57 กลุ่มงาน

แผนไทย อ าเภอปะทวิ ป ี2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลได้จัด 2 รพช. 10,000 เภสัชกรรม

บริกการด้วยการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น รพ.ปะทวิ

38 โครงการพฒันาระบบการบริการสุขภาพจิต 1 เพื่อส่งเสริมใหผู้้ปว่ยโรคซึมเศร้าเข้าถึง 12 รพ.สต. ตค.62-กย.63 pp 63 35.71 75.00 น.ส.ปริญ

และจิตเวชแบบบรูณาการ อ าเภอปะทวิ บริการสุขภาพจิต 2 รพช. 50,000 วเิศษคามิน
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ป ี2563 2 อัตราการฆ่าตัวตามส าเร็จลดลง

3 พฒันาศักยภาพทมีผู้ปฏบิติังานสุขภาพจิต

ในระดับ รพช. รพ.สต งและชุมชน

4 มีเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้งานสุขภาพจิต

39 โครงการพฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับอุบติัเหตุ 12 รพ.สต. ตค.62-กย.63 pp 63 100 100 งานอุบติัเหตุ

ครบวงจรและระบบส่งต่อ หมู่และสาธารณภยัในระดับโรงพยาบาล 2 รพช. 60,000 และฉุกเฉิน

แบบบรูณาการ อ าเภอปะทวิป ี2563 2 เพื่อฝึกทกัษะการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

3 พฒันาทกัษะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

40 โครงการ Happy MOPH สร้างสุข เพื่อสร้างเสริมความสุขใหค้นท างาน 60 คน ตค.62-กย.63 งบด าเนินงาน 100 100 นายฤทธี

ท างานสาธารณสุข ด้วยดัชนีความสุขของคนท างาน 10,000 เพช็รนิล

41 โครงการพฒันาเครือข่ายก าลังตนด้าน เพื่อใหค้รอบครัวมีศักยภาพในการดูแล 120 คน ตค.62-กย.63 pp 63 100 100

สุขภาพ อ าเภอปะทวิ ป ี2563 ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 20,000

42 โครงการด าเนินงานประกวดผลงาน อสม. 1.เพื่อพฒันาศักยภาพ อสม. เชิงรุก 50 คน ตค.62-กย.63 เงินบ ารุง 100 100

สุขภาพภาคประชาชน ป ี2563 2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย 30,000

3.เพื่อสร้างขวญัก าลังใจและประกาศ

เกียรติคุณของอาสาสมัครสาธารณสุข

ในระดับต่างๆ

4.เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของ อสม. 

ใหสั้งคมและบคุคลทั่วไปได้รับทราบ

43 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านกฎหมายและ เพื่อใหห้น่วยงานมีการด าเนินงานและผ่าน สสอ.ปะทวิ ตค.62-กย.63 งบด าเนินการ 100 100 นายฤทธี

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความ การประเมิน (ITA) รพ.สต. 12 10,000 เพช็รนิล

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
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ภาครัฐ (ITA)

44 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการ เพื่อใหบ้คุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย 2 รพช. ตค.62-กย.63 งบด าเนินการ 100 100 นายฤทธี

ด าเนินงานด้านสาธารณสุขระดับอ าเภอ ได้มีการแลกเปล่ียนผลการด าเนินงานด้าน 12 รพ.สต. 50,000 เพช็รนิล

ปะทวิ ป ี2563 สุขภาพในระดับอ าเภอ ชมรม

อสม.

45 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทบทวนยุทธ เพื่อใหห้น่วยงานสาธารณสุขในระดับอ าเภอ 2 รพช. กย.63 งบด าเนินการ 100 100 นายอภชิัย

ศาสตร์และจัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปี ทกุระดับได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และร่วม 12 รพ.สต. 20,000 ศรีสุวรรณ

2563 จัดท าแผนปฏบิติัการกับภาคีเครือข่าย และภาคี

เครือข่าย

46 โครงการนิเทศงานและประเมินผลงาน เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของ รพ.สต. 12 รพ.สต. กค.-กย.63 งบ QOF 50.00 100 นายฤทธี

ด้านสาธารณสุข อ าเภอปะทวิ ป ี2563 ในระดับอ าเภอ 10,000 เพช็รนิล

47 โครงการพฒันาการควบคุมภายใน เพื่อใหห้น่วยงานมีการด าเนินงานตาม สสอ.ปะทวิ ตค.62-กย.63 งบด าเนินการ 100 100 นายฤทธี

และการตรวจสอบภายใน เกณฑ์การควบคุมภายในและการตรวจสอบ รพ.สต. 12 10,000 เพช็รนิล

ภายใน และได้รับการตรวจปลีะ 2 คร้ัง

48 โครงการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อใหห้น่วยงานมีการด าเนินงานตาม สสอ.ปะทวิ ตค.62-กย.63 งบด าเนินการ 100 100 นายอภชิัย

ภาครัฐ (PMQA) อ าเภอปะทวิป ี2563 เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 10,000 ศรีสุวรรณ

49 โตรงการพฒันาคุณภาพระบบริการการ เพื่อให ้รพ.สต. มีการพฒันาคุณภาพระบบ 12 รพ.สต. ตค.60-กย.62 งบ QOF 0 0 นายอภชิัย

แพทย์ปฐมภมูิและเครือข่าย ระดับอ าเภอ บริการตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 50,000 ศรีสุวรรณ

รพ.สต.ติดดาว ป ี2563 เพื่อให ้รพ.สต.ผ่านเกณฑ?การประเมิน

รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 25 ของ รพ.สต.

50 โครงการพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ 1 เพื่อใหห้น่วยงานมีผลการด าเนินงานตาม สสอ.ปะทวิ ตค.62-กย.63 งบ QOF 0 0 นายธญัเทพ
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แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เครือขา่ยสาธารณสุขอ าเภอปะทิว อ าเภอปะทิว จังหวัดชมุพร

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/

จ านวน
ระยะเวลา

ด้านสุขภาพอ าเภอปะทวิป ี2563 เกณฑ์คุณภาพข้อมูล 12 รพ.สต. 10,000 ปานอุดม

2 เพื่อใหห้น่วยงานสามารถน าข้อมูลไปใช้ใน รพช.

ด าเนินงานแก้ไขปญัหาสาธารณสุขในพื้นที่

ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้

51 โครงการพฒันางานวจิัยและนวตักรรมด้าน 1 เพื่อใหห้น่วยงานมีการด าเนินงานพฒันา สสอ.ปะทวิ ตค.62-กย.63 งบด าเนินการ 0 0 นายอภชิัย

สุขภาพอ าเภอปะทวิป ี2563 นวตักรรมและงานวจิัย 12 รพ.สต. 10,000 ศรีสุวรรณ

2 เพื่อส่งนวตักรรมและงานวจิัยเข้าร่วม รพช.

ประกวดระดับจังหวดั

ลงชื่อ...................................................................ผู้สรุปผล

(นายฤทธ ี เพช็รนิล)

นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ


