




























































































































































































สรปุโครงการ ปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 2564 1.ประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับอ าเภอ เพ่ือช้ีแจงปัญหา/จัดท าแผน/แนวทางแก้ไขปัญหา และติดตามผลการด าเนินงาน จ านวน 3 คร้ัง9,000.00              PPA63 เกษรา

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 2564 2.กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ คนละ 2 คร้ัง 40,250.00            PPA63 สมพร

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 2564 3.จัดอบรมความรู้และทักษะการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในหญิงต้ังครรภ์และการส่งต่อ-                     - สมพร

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 2564 4.สอนสามีและครอบครัวให้มีความรู้และทักษะในการประเมินและเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าในหญิงต้ังครรภ์ทุกราย-                     - สมพร

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 2564 5.อบรมเชิงปฏิบัติการ NCPR 2 รุ่น ในกลุ่มเจ้าท่ีใหม่ 4,000.00              PPA63 เกษรา

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 2564 6.จัดอบรมสูติศาสตร์ฉุกเฉินในกลุ่มเครือข่าย/ชุมชน 9,000.00              PPA63 เกษรา

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25641.ประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการและแผนการออกตรวจเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน900.00                เงินบ ารุง ธนภรณ์

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25642.ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมพ้ืนฐานแก่ผู้ต้องขัง -                     - กาญจนาพร

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25643.ให้บริการตรวจฟันและฝึกสอนแปรงฟันหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก -                     - บุณยวรรณ

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25644.ให้บริการทางทันตกรรมในหญิงต้ังครรภ์ท่ีตรวจพบปัญหาสุขภาพช่องปากตามความจ าเป็นในการรักษา-                     - บุณยวรรณ

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25645.ให้บริการขัดและท าความสะอาดฟันในหญิงต้ังครรภ์ -                     - บุณยวรรณ

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25646.ให้บริการตรวจฟันเด็กและให้ทันตสุขศึกษาฝึกทักษะการท าความสะอาดช่องปากแก่ผู้ปกครองเด็กท่ีมารับวัคซีนคลินิกเด็กดี (WBC)375.00                เงินบ ารุง บุณยวรรณ

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25647.ให้บริการทาฟลูออไรด์ในเด็กช่วงอายุ 0 - 2 ปี ท่ีมารับวัคซีนคลินิกเด็กดี (WBC)-                     - บุณยวรรณ

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25648.ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนและให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-                     - ธนภรณ์

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25649.ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษาและจัดกิจกรรมให้ทันตสุขศึกษา -                     - ธนภรณ์

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 256410.ออกเย่ียมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ CG อสม. ตรวจสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษา5,184.00              เงินบ ารุง ดูรณี

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 256411.ให้การรักษาท่ีจ าเป็นเร่งด่วนและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย -                     - ดูรณี

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 256412.จัดช่องทางเพ่ือให้บริการทันตกรรมท่ีจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล-                     - ดูรณี

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 256413.จัดประชุมและออกนิเทศติดตามการด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในแต่ละต าบล6,600.00              เงินบ ารุง ธนภรณ์

PP&P โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อ าเภอนครไทย 25641.จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ/โภชนาการเด็ก สู่การสร้างเด็กไทยคุณภาพ9,000.00              QOF ศิริโชค



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

PP&P โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อ าเภอนครไทย 25642.อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน า/เครือข่ายด าเนินกิจกรรมต าบลส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย13,000.00            QOF ศิริโชค

PP&P โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อ าเภอนครไทย 25643.นิเทศ/ติดตามผลการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก22,000.00            QOF วิไลวรรณ

PP&P โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อ าเภอนครไทย 25644.นิเทศ/ติดตามการด าเนินงานพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนท่ี 30,000.00            QOF ศิริโชค

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน 1.จัดประชุมช้ีแจง ทบทวนแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน5,000.00              QOF จิดาภา

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน 2.นิเทศ ติดตาม ประเมิน ภาวะโภชนาการ นักเรียน ท่ีไม่สูงดีสมส่วน  -                     - พรรษนันท์

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน 3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองโภชนาการและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม8,800.00              QOF จิดาภา

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน 4.เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานเครือข่ายต าบลนักจัดการสุขภาพโภชนาการเด็กวัยเรียน10,000.00            QOF พรรษนันท์

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน 5.โครงการสร้างเสริมแกนน านักเรียน 6,000.00              QOF พรรษนันท์

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย1.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ในชมรมผู้สูงอายุ-                     - ศิริโชค

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย2.อบรมเชิงปฏิบัติการ CM, CGและน าเสนอ Case Study แต่ละพ้ืนท่ีต าบล Buddy LTC8,000.00              LTC ปัญจรัตน์

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย3.ประชุม conference case CM/CG/ทีมหมอครอบครัว ในการจัดท า Care plan42,000.00            LTC ศิริโชค

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย4.นิเทศ/เย่ียมเสริมพลังการด าเนินงานระบบจัดการบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว25,000.00            LTC ปัญจรัตน์

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย5.จัดเวทีน าเสนอผลงานดีเด่นด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 6 ประเภท 45,000.00            LTC ปัญจรัตน์

PP&P โครงการครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกายอ าเภอนครไทย1.อบรมส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ (Health Literacy) ในประชากรไทยวัยท างาน10,000.00            กยผ. ศิริโชค

PP&P โครงการครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกายอ าเภอนครไทย2.กิจกรรมรณรงค์/ส่ือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลสุขภาพ  เร่ืองกิจกรรมทางกาย16,500.00            กยผ. ศิริโชค

PP&P โครงการครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกายอ าเภอนครไทย3.เสริมสร้าง/ขับเคล่ือนชุมชน/องค์กรต้นแบบสุขภาพกิจกรรมทางกาย 10,000.00            กยผ. ศิริโชค

PP&P โครงการครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกายอ าเภอนครไทย4.จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายชุมชน/องค์กรต้นแบบสุขภาพกิจกรรมทางกาย15,000.00            กยผ. ศิริโชค

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 1.1.1 ประชุม กก/ทีม พชอ, พชต 9,000.00              พชอ. ศศิธร

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 1.1.2 ประชุมทีมท างานตามประเด็น พชต. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 12,000.00            พชอ. ศศิธร

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 1.2.1 ประชุม คืนข้อมูลจากทุกหน่วยงาน การก าหนดประเด็น พชอ อย่างมีส่วนร่วม และจัดท าแผน พชอ/พชต อย่างเป็นรูปธรรม5,000.00              พชอ. ศศิธร

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 1.2.2 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนา นวัตกรรม /best practices  และเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้13,128.00            พชอ. ศศิธร



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 2.1 จัดท าศูนย์ข้อมูล การประเมินผลการด าเนินงาน -                     - ศศิธร

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 2.2 การติดตามและสรุปประเมินผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน -                     - ศศิธร

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 2.3 ประชุมถอดบทเรียนผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เครือข่ายชุมชน16,000.00            รพ.รามาฯ ศศิธร

PP&P โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า อ าเภอนครไทย ปี 25641.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงในหมู่บ้านเส่ียงต่อการระบาดโรคไข้เลือดออก40,000.00            กองทุนต าบล ภาวุฒิ

PP&P โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า อ าเภอนครไทย ปี 25642.จัดซ้ือยาทากันยุง รพ.สต./PCU ส าหรับป้องกันในผู้ป่วยสงสัย ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 12,000.00            QOF ภาวุฒิ

PP&P โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า อ าเภอนครไทย ปี 25643.ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เพ่ือสร้างความตระหนักในประชาชนและบุคลากรในการป้องกันการโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ า16,704.00            กยผ. ภาวุฒิ

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 1.อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค20,100.00            QOF มณีรัตน์

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2.ระบบติดตามผลงานความครอบคลุมอัตโนมัติ -                     - มณีรัตน์

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 3.ติดตาม/ประเมินผล ใน รพ.สต. -                     - มณีรัตน์

PP&P โครงการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบมีส่วนร่วม 1.ประชุมคณะอนุกรรมการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับอ าเภอ -                     - กานต์ธีรา

PP&P โครงการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบมีส่วนร่วม 2.จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก/วาเลนท์ไทน์ / VCT Day ตามกลยุทธ์ RRTTR -                     - กานต์ธีรา

PP&P โครงการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบมีส่วนร่วม 3.อบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้การป้องกันโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี/STI94,000.00            NGOs กานต์ธีรา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25641.ประชุมคณะท างาน -                     - แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25642.คัดกรองโรค DM และโรค HTประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป -                     - แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25643.อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรค DM/HT โดยเน้นลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม-                     - แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25644.ให้ความรู้รายบุคคลกลุ่มสงสัยป่วย HT สนับสนุนการท า Home BP -                     - แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25645.อบรมให้ความรู้ลดหวานมันเค็มสนับสนุนการท า SMBG, Home BP 242,625.00           NCD63 แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25645.1.จัดหาอุปกรณ์สาธิตวัดความเค็มดิจิตอลแบบพกพา Salt Meter ในชุมชน63,000.00            NCD63 แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25645.2 สร้างแกนน ากลุ่ม IF&Low carb -                     - แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25646.อบรมให้ความรู้สนับสนุนการดูแลตนเองและคัดกรองภาวะ แทรกซ้อนทางตา ไต เท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในรพ.สต.เครือข่าย240,000.00           NCD63 แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25647.ประเมินความเส่ียง CVD Risk และคืนข้อมูลความเส่ียงแก่ผู้ป่วย DM/HT เป็นรายบุคคล-                     - แววตา



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25648.จัดหาสมุดคู่มือดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วย DMและ HT 180,000.00           NCD64 แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25649.จัดหาวัสดุท่ีใช้ในการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและสนับสนุนการดูแลตนเองในผู้ป่วย DM และ HT1,789,210.00        NCD64 แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 256510.ระบบ Line แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงวันนัด -                     - แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 256611.สร้างเครือข่ายอสม., ผู้น าชุมชนช่วยติดตาม -                     - แววตา

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25641.ประชุมการวางแผนคณะท างานโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง -                     - ธีระ

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25642.แพทย์ให้การรักษาตามมาตรฐาน copd gold guide line -                     - ธีระ

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25643.ประเมินสมรรถภาพปอดผู้ป่วยด้วยเคร่ือง spirometry -                     - ธีระ

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25644.ประเมินการใช้ยาพ่นผู้ป่วยและผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด -                     - ธีระ

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25645.ประสานงานวัคซีน ฉีดยากลุ่มเป้าหมายให้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ าปี -                     - ธีระ

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย 1.ประชุมช้ีแจงและติดตามงานคณะท างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข -                     - ภานุชญา

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย 2.เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียง -                     - ภานุชญา

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย 3.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านค้า ร่วมกับเครือข่ายและชุมชนในพ้ืนท่ี -                     - ภานุชญา

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย 4.จัดต้ังศูนย์เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในทุกต าบล 13,100.00            เงินบ ารุง ภานุชญา

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย 5.อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคแก่แกนน านักเรียนในโรงเรียนน าร่อง 1,000.00              เงินบ ารุง ภานุชญา

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย 6.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้าน คบส ต่างๆ -                     - ภานุชญา

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย 7.ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน 840.00                เงินบ ารุง ภานุชญา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25641.อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีเร่ืองการจัดการอัคคีภัย และการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 2 รุ่น18,200.00            กยผ. อุปถัมภ์

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25642.อบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัย 2,500.00              กยผ. อุปถัมภ์

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25643.ประชุมทีมประเมิน ก าหนดเป้าหมาย วิธีการประเมิน 200.00                กยผ. จินต์จุฑา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25644.นิเทศและประเมินมาตรฐาน HAS มาตรฐานท่ีพักขยะติดเช้ือใน สถานบริการสาธารณสุข4,200.00              กยผ. จินต์จุฑา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25645.อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินมาตรฐาน HAS และประเมินในกลุ่ม 12 sector500.00                กยผ. จินต์จุฑา



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25646.ประชุมทีมประเมิน เพ่ือสรุปผลการตรวจเย่ียม 800.00                กยผ. จินต์จุฑา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25647.อบรมความรู้เร่ืองมาตรฐานส้วมสาธารณะ ในพนักงานท าความสะอาดประจ าสถานบริการสาธารณสุข1,025.00              กยผ. จินต์จุฑา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25648.ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงครัวของโรงพยาบาล 24,200.00            กยผ. จินต์จุฑา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25649.ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารในโรงพยาบาล 1,500.00              กยผ. จินต์จุฑา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256410.ตรวจประเมินคุณภาพน้ าด่ืม 1,200.00              กยผ. จินต์จุฑา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256411.จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ความรู้ประกอบศูนย์การเรียนรู้การบ าบัดน้ าเสีย5,200.00              กยผ. สมศักด์ิ

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256412.อบรมให้ความรู้การจัดการน้ าเสียและระบบสุขาภิบาล 1,050.00              กยผ. สมศักด์ิ

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256413.การตรวจประเมินคุณภาพอากาศในสถานท่ีท างาน 2,400.00              เงินบ ารุง ทิพวรรณ

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256414.ตรวจประเมินความเส่ียงด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมในการท างาน (Rah.01)-                     - ทิพวรรณ

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256415.ตรวจสุขภาพประจ าปี 236,400.00           PP Non UC จิตรลดา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256416.ตรวจสุขภาพตามความเส่ียงจากการท างาน (สมรรถภาพ หู ตา ปอด)22,000.00            PP Non UC วรุณยุพา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256417.บุคลากรกลุ่มเส่ียงได้รับวัคซีนพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นอย่างน้อย 4 ชนิด 72,750.00            PP Non UC จิตรลดา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256418.อบรมความรู้ด้านอาชีวอนามัย 11,200.00            กยผ. ทิพวรรณ

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256419.สาธิตการท าอาหารเพ่ือสุขภาพในกลุ่ม BMI เกิน 8,000.00              PP Non UC ทิพวรรณ

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256420.ส ารวจแหล่งปลูกผักปลอดสารพิษในพ้ืนท่ี และช่วงเวลาเก็บเก่ียว -                     - อุปถัมภ์

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256421.พัฒนาเมนูอาหารส าหรับผู้ป่วย โดยใช้ผักปลอดสารพิษในพ้ืนท่ีตามฤดูกาล -                     - อุปถัมภ์

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256422.พัฒนาแปลงผักปลอดสารพิษตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 7,000.00              กยผ. อุปถัมภ์

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256423.จุดจ าหน่ายผักปลอดสารพิษใน รพ. 2,000.00              กยผ. อุปถัมภ์

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 2564 1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว ทุกวิชาชีพ 6,000.00              PCC ศศิธร

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 2564 1.2 อบรมพยาบาล NP 12,000.00            PCC ศศิธร

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 2564 1.3 อบรมผู้ดูแลประจ าครอบครัว -                     - ศศิธร



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 2564 2.1 พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยส าคัญของพ้ืนท่ี ระบบ Green Channel และระบบ HHC20,000.00            PCC ศศิธร

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 2564 2.2 การพัฒนาศูนย์จัดเก็บข้อมูลผลลัพธ์ การด าเนินงานเชิงกระบวนการ และคุณภาพ ในมิติต่างๆ ของ PCC-                     - ศศิธร

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 2564 2.3 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเย่ียมนิเทศเสริมพลัง ปีละ 2 คร้ัง 21,000.00            PCC ศศิธร

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 2564 2.4 พัฒนา นวัตกรรม /best practices หรืองานวิจัยในแต่ละทีม -                     - ศศิธร

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 2564 2.5 พัฒนาการท างานร่วมกับชุมชน ในประเด็น พชอ/และประเด็นปัญหาในพ้ืนท่ี-                     - ศศิธร

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 2564 3.1 จัดต้ังทีมออกแบบ ปรับปรุงโครงสร้าง/สวล.ตามเกณฑ์มาตรฐาน และ เกณฑ์ 5 ส -                     - ศศิธร

Service โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน 1.กิจกรรมอบรมฟ้ืนฟู อสม. 89,100.00            สบส.เขต 2 อัญเชิญ

Service โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน 2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน 15,950.00            สบส.เขต 2 อัญเชิญ

Service โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน 3.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสค. 15,950.00            สบส.เขต 2 อัญเชิญ

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2564 1.ประชุมวางแผน ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานวัณโรค -                     - ชิดชนก

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2564 2.ส ารวจข้อมูลกลุ่มเส่ียงท่ีต้องได้รับการคัดกรองวัณโรค -                     - ชิดชนก

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2564 3.คัดกรองวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มเส่ียงด้วยการเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray) -                     - ชิดชนก

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2564 4.การส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มผู้ท่ีดูแลผู้ป่วย -                     - ชิดชนก

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2564 5.ข้ึนทะเบียนดูแลรักษาตามมาตรฐานแนวทางการด าเนินงานวัณโรคแห่งชาติ -                     - ชิดชนก

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2564 6.สรุปผลการด าเนินงาน -                     - ชิดชนก

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25641.จนท. รพ.สต. ทบทวน ผู้ป่วยรายท่ีได้ยา ATB ใน URI  AD -                     - ประยุธ

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25642.การสะท้อนผลการด าเนินงาน KPI ต่อแพทย์ ทุกสัปดาห์  และ  ทบทวนเคสท่ีมีการใช้ยาไม่เหมาะสม โดยแพทย์ ภายใน 7 วัน-                     - ประยุธ

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25643.พัฒนาระบบการแจ้งเตือน  การเก็บข้อมูล  การติดตาม KPI โดยใช้ IT เป็นเคร่ืองมือหลัก-                     - ประยุธ

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25644.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟ้ืนฟูองค์ความรู้ และการจัดการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล4,000.00              เงินบ ารุง ประยุธ

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25645.ประชุมอบรม ผู้ประกอบร้านขายยา คลินิก ในอ าเภอนครไทย 2,000.00              เงินบ ารุง ประยุธ

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25646.ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน าอาสาสมัครชุมชนต้นแบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล2,000.00              เงินบ ารุง ประยุธ



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25647.ประชุมท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน 7,500.00              เงินบ ารุง ประยุธ

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25648.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้าน RDU ต่างๆ -                     - ประยุธ

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25649.นิเทศ/ประเมินชุมชนต้นแบบ การใช้ยาสมเหตุผล -                     - ประยุธ

Service โครงการการดูแลแบบประคับประคองสู่ชีวิตท่ีผาสุกและการตายดี  ประจ าปีงบประมาณ 25641.อบรมชุมชนกรุณาโดยอาสาสมัครชุมชนในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ครอบครัวและผู้ดูแล6,500.00              QOF อรุณี

Service โครงการการดูแลแบบประคับประคองสู่ชีวิตท่ีผาสุกและการตายดี  ประจ าปีงบประมาณ 25642.พัฒนาระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่ีกลับสู่ชุมชน-                     - อรุณี

Service โครงการการดูแลแบบประคับประคองสู่ชีวิตท่ีผาสุกและการตายดี  ประจ าปีงบประมาณ 25643.อบรมพัฒนาศักยภาพและถอดบทเรียนการด าเนินงานผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative care day 2021)12,400.00            QOF อรุณี

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2564 1.อบรมทบทวนความรู้แก่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เร่ืองการนวดเพ่ือบ าบัดรักษาโรค4,000.00              แพทย์แผนไทย ลัดดาวัลย์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2564 2.อบรมการใช้ยาสมุนไพรในเจ้าหน้าท่ีรพ.และเจ้าหน้าท่ีรพ.สต. 6,000.00              แพทย์แผนไทย ลัดดาวัลย์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2564 3.ประชาสัมพันธ์การให้บริการงานแพทย์แผนไทย 5,250.00              QOF ลัดดาวัลย์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2564 4.จัดบริการดูแลหญิงหลังคลอดท้ังภายในรพ.และท่ีบ้าน -                     - ลัดดาวัลย์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2564 5.ประชุมช้ีแจงการใช้น้ ามันกัญชาทางการแพทย์ 1,250.00              QOF ลัดดาวัลย์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2564 6.ควบคุมติดตามผลงาน ตามตัวช้ีวัด เป็นประจ าทุกเดือน -                     - ลัดดาวัลย์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย1.คัดกรองภาวะซึมเศร้าเชิงรุก 7 กลุ่มเส่ียง -                     - เกศิณี

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย2.อบรมสร้างแกนน ากลุ่ม“หัวใจมีหู” ในโรงเรียน 5,000.00              เงินบ ารุง เกศิณี

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย3.อบรมการสร้างแกนน าชุมชน ติดตามผู้ป่วย 14,500.00            เงินบ ารุง เกศิณี

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย4.ประชาคมแกนน าการดูแลกลุ่ม OSCC 3,000.00              กองบริหาร สธ. นฤมล

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย5.จัดท าป้ายการเข้าถึงบริการ OSCC 15,000.00            กองบริหาร สธ. เกศิณี

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย6.อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังกลุ่มแกนน า 2,900.00              เงินบ ารุง เกศิณี

Service โครงการพัฒนาทักษะเร่ืองการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในสถานบริการ1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะเร่ืองการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในสถานบริการสาธารณสุข26,000.00            เงินบ ารุง พิพัฒน์

Service โครงการพัฒนาทักษะเร่ืองการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในสถานบริการ2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของแม่บ้าน และพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน IC ของ รพสต.2,000.00              เงินบ ารุง พิพัฒน์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 1.กิจกรรมช้ีแจงการด าเนินงานโรคมะเร็ง -                     - พรพิมล



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 2.คัดกรองมะเร็งล าไส้ด้วยวิธี Fit test ในกลุ่มอายุ 50-70 ปี 62,880.00            สปสช. พรพิมล

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 3.ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรีอายุ 30-60 ปี -                     - พรพิมล

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 4.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA testing ในสตรีอายุ 30-60 ปี-                     - พรพิมล

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25641.จัดท าแนวทางการคัดกรองผู้ป่วย CKD ในกลุ่มเส่ียง -                     - เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25642.คัดกรองเพ่ือหาผู้ป่วย CKD  ในกลุ่มเส่ียง -                     - เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25643.สนับสนุนทักษะการดูแลตนเอง ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม + Low carb , IF -                     - เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25644.จัดหาอุปกรณ์สาธิตวัดความเค็มดิจิตอลแบบพกพา Salt Meter ในชุมชน -                     - แววตา

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25645.อบรมให้ความรู้สนับสนุนการท า SMBG ในผู้ป่วย DM หรือเจาะ DTX อย่างน้อยเดือนละ1คร้ังท่ีรพ.สต.-                     - เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25646.อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการดูแลตนเองและคัดกรองภาวะ แทรกซ้อนร่วมกับเครือข่าย ฯ-                     - เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25647.อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซ้อนทางไต75,900.00            NCD63 เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25648.พัฒนาเครือข่ายแกนน าผู้ป่วยไตเร้ือรัง -                     - เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25649.ก าหนดแนวทางในการคัดกรองเบ้ืองต้นให้กับเครือข่ายฯ -                     - เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 256410.ประชุมเครือข่ายฯเพ่ือติดตามการคัดกรอง -                     - เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 256411.พัฒนาแนวทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไตเร้ือรัง -                     - เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 256412.พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยเพ่ือให้รับการรักษาอย่างต่อเน่ือง -                     - เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 256413.พัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพการรักษาพยาบาล -                     - เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อ าเภอนครไทย ปี 25641.จัดประชุมช้ีแจงวางแผนการด าเนินงานแนวทางการคัดกรองและการส่งต่อโรคตา-                     - สุธาสินี

Service โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อ าเภอนครไทย ปี 25642.ตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก ต้อหิน ในกลุ่มประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปในชุมชน-                     - สุธาสินี

Service โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อ าเภอนครไทย ปี 25643.ตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับงาน NCD -                     - สุธาสินี

Service โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อ าเภอนครไทย ปี 25644.จัดบริการคัดกรองโรคตาต้อกระจกในรพ.ร่วมกับแม่ข่าย -                     - สุธาสินี

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย1.สร้างแกนน าศูนย์เพ่ือนใจ ในโรงเรียน -                     - กฤษณา



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย2.กีฬาสร้างสัมพันธ์ชุมชนและผู้บ าบัด -                     - กฤษณา

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย3.คลินิกบ าบัดบุหร่ี สุรา เคล่ือนท่ี -                     - กฤษณา

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย4.มหกรรม To Be Number One 44,200.00            กยผ. กฤษณา

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย5.แลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายกลุ่มแกนน า AA 10,000.00            กยผ. กฤษณา

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย6.อบรมการสร้างอาชีพให้แก่ ผู้บ าบัดและครอบครัว 10,300.00            กยผ. กฤษณา

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2564 1.ก าหนดแนวทางการฟ้ืนฟู IMC แบบ IPD, OPD, PCC, เย่ียมบ้าน และการติดตามต่อเน่ือง-                     - สุวนัย

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2564 2.ให้บริการกายภาพบ าบัด -                     - สุวนัย

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2564 3.ให้บริการกิจกรรมบ าบัด -                     - สุวนัย

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2564 4.ให้บริการกายอุปกรณ์และเคร่ืองช่วยเดิน -                     - สุวนัย

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2564 5.ให้บริการฝังเข็ม -                     - สุวนัย

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2564 6.ออกหน่วยให้บริการฟ้ืนฟูใน PCC และเย่ียมบ้าน -                     - สุวนัย

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2564 7. ให้บริการตรวจคัดกรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวานและฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย COPD-                     - สุวนัย

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2564 8.มหกรรมท าขาเทียมพระราชทาน เพือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา-                     - สุวนัย

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2564 9. จัดกิจกรรมวันกายภาพบ าบัดแห่งชาติ ปี 2564 -                     - สุวนัย

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย1.อบรมสร้างแกนน าอ าเภอนครไทยหัวใจรักการเป็นหมอ -                     - กันยารัตน์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย2.นิเทศติดตามงานเครือข่าย (พ่ีน้องเย่ียมเยือน) 6,000.00              เงินบ ารุง กันยารัตน์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย3.อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 2,500.00              เงินบ ารุง กันยารัตน์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย4.พัฒนา FR ให้ครอบคลุมทุกชุมชน 27,100.00            QOF กันยารัตน์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย5.งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เย่ียมหน่วยงานในโรงพยาบาล -                     - กันยารัตน์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย6.อบรมการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Fast Track Stroke STEMI Sepsis  Truama  และ CPR17,500.00            QOF กันยารัตน์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย7.จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุ และการเกิดจลาจลท่ีเกิดข้ึนในรพ. 13,000.00            QOF กันยารัตน์



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย8.ประชุมเครือข่ายการส่งต่ออ าเภอนครไทย 2,500.00              เงินบ ารุง กันยารัตน์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย9.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน 2,500.00              เงินบ ารุง กันยารัตน์

Service โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปี 25641.ตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ 39,182.00            กยผ. ศศิธร

Service โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปี 25642.อบรมฟ้ืนฟูแกนน าพระสงฆ์ ในการดูแลสุขภาพพระในวัด 8,500.00              กยผ. ศศิธร

Service โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปี 25643.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ1 วัด 1 ต าบล 24,640.00            กยผ. ศศิธร

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย1.แนะแนวสาธารณสุขรักบ้านเกิด -                     - นฤมล

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย2.ปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีใหม่ 15,000.00            กยผ. นฤมล

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย3.อบรมการพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการด้านจิตปัญญาศึกษา 256464,525.00            กยผ. นฤมล

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย4.จัดฐานการเรียนรู้แบบเชิงปฏิบัติการ 20,000.00            กยผ. นฤมล

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย5.เวทีวิชาการยามบ่าย 11,000.00            กยผ. นฤมล

Governance โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA)1.ประชุมให้ความรู้และจัดท าการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน-                     - อวบ

Governance โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA)2.อบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกันการรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน -                     - อวบ

Governance โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA)3.ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลของหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1 -EB24 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน-                     - อวบ

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย1.ประชุมตามรอยการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน DHSA ในสถานบริการเครือข่ายสุขภาพ4,500.00              กยผ. นฤมล

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย2.อบรมเชิงปฏิบัติการท าฐานเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเพ่ือรับประเมินมาตรฐาน HA.3,750.00              กยผ. นฤมล

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย3.Survillance Survey HA. 35,350.00            กยผ. นฤมล

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย4.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายพ่ีเล้ียงคุณภาพนครไทย 2,000.00              กยผ. นฤมล

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย5.เช่ือมต่อ Domain งานคุณภาพ (THIP., HRMS.) 5,600.00              กยผ. นฤมล

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25641.ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2563 และจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 2564-                     - ทัศนะ

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25642.การประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและKPI ผ่านผู้รับผิดชอบงานเฉพาะราย4,500.00              QOF ทัศนะ

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25643.จัดท ารูปเล่มรวบรวมแผนยุทธศาสตร์ และสรุปผลการด าเนินงานรายงานประจ าปี 25635,000.00              QOF ทัศนะ



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25644.การประชุมติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และ KPI คปสอ.นครไทย20,000.00            QOF ทัศนะ

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25645.ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน 15,000.00            QOF ทัศนะ

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25646.ประชุมจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาด้านสาธารณสุขอ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 256520,000.00            QOF ทัศนะ

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25647.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 16,600.00            QOF ทัศนะ

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม1.จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า255,000.00           ปกส./ท่าบ่อ ธงชัย

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม2.จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองจัดเก็บข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต40,000.00            ท่าบ่อ ธงชัย

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม3.ปรับปรุงห้องเซิฟเวอร์ช้ัน 3 อาคารใหม่ OPD 105,100.00           ท่าบ่อ ธงชัย

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม4.การต่ออายุโดเมนเนม และ พ้ืนท่ี Hosting website ของ รพร.นครไทย1,700.00              ปกส. ธงชัย

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม5.ต่ออายุ (Licence) การท างานของระบบป้องกันไวรัส (Firewall) 18,200.00            ปกส. ธงชัย

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 1.ประชุมคณะท างาน CFO เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤติทางการเงิน -                     - ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 2.การเพ่ิมค่า CMI -                     - ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 3.การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ได้ครบถ้วนทันเวลา -                     - ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 4.เปิดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ฝังเข็ม -                     - ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 5.เปิดบริการคลินิกายภาพบ าบัดนอกเวลาราชการ -                     - ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 6.เปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการทันตกรรม -                     - ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 7.ประชุมคณะท างาน เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสุขภาพ -                     - ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 8.วิเคราะห์ และก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ -                     - ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 9.ก าหนดการตรวจต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มผู้รับบริการ -                     - ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 10.ก าหนดจัดการให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก -                     - ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 11.เพ่ิมการบริการอบสมุนไพรในกลุ่มสิทธ์ิเบิกได้ -                     - ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 12.เพ่ิมการบริการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือ -                     - ไพรินทร์



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 13.จัดประชาสัมพันธ์งานแพทย์แผนไทย ตามหน่วยงานราชการต่างๆ -                     - ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 14.ประชุมให้แนวทางการลดการใช้ยาและเวชภัณฑ์ -                     - ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 15.ประชุมทบทวนการส่ังแล็ป -                     - ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 16.ลดรายจ่ายหมวดวัสดุใช้ไป -                     - ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 17.ลดจ านวนสต๊อกย่อยของหน่วยงาน -                     - ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก1.จัดต้ังคณะกรรมการงานวิชาการระดับอ าเภอ -                     - มณีรัตน์

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก2.จัดท าฐานข้อมูล -                     - มณีรัตน์

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก3.ประชุมเก่ียวกับการท าเอกสารงานวิชาการ 6,000.00              เงินบ ารุง มณีรัตน์

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก4.อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการเขียนงานวิจัย นวัตกรรม 11,876.00            เงินบ ารุง มณีรัตน์

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก5.เวทีการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับอ าเภอนครไทย 10,850.00            เงินบ ารุง มณีรัตน์

รวม 4,878,194.00        



สรปุผลการตดิตามความกา้วหนา้ของการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิาร ปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ เสนอแผนงาน เสนอโครงการ ขออนุมัติจัดท า การด าเนินกิจกรรม ร้อยละ

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 25641.ประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับอ าเภอ เพ่ือช้ีแจงปัญหา/จัดท าแผน/แนวทางแก้ไขปัญหา และติดตามผลการด าเนินงาน จ านวน 3 คร้ัง9,000.00              PPA63 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 25642.กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ คนละ 2 คร้ัง 40,250.00            PPA63 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 25643.จัดอบรมความรู้และทักษะการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในหญิงต้ังครรภ์และการส่งต่อ-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 25644.สอนสามีและครอบครัวให้มีความรู้และทักษะในการประเมินและเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าในหญิงต้ังครรภ์ทุกราย-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 25645.อบรมเชิงปฏิบัติการ NCPR 2 รุ่น ในกลุ่มเจ้าท่ีใหม่ 4,000.00              PPA63 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 25646.จัดอบรมสูติศาสตร์ฉุกเฉินในกลุ่มเครือข่าย/ชุมชน 9,000.00              PPA63 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25641.ประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการและแผนการออกตรวจเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน900.00                เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25642.ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมพ้ืนฐานแก่ผู้ต้องขัง -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25643.ให้บริการตรวจฟันและฝึกสอนแปรงฟันหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25644.ให้บริการทางทันตกรรมในหญิงต้ังครรภ์ท่ีตรวจพบปัญหาสุขภาพช่องปากตามความจ าเป็นในการรักษา-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25645.ให้บริการขัดและท าความสะอาดฟันในหญิงต้ังครรภ์ -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25646.ให้บริการตรวจฟันเด็กและให้ทันตสุขศึกษาฝึกทักษะการท าความสะอาดช่องปากแก่ผู้ปกครองเด็กท่ีมารับวัคซีนคลินิกเด็กดี (WBC)375.00                เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25647.ให้บริการทาฟลูออไรด์ในเด็กช่วงอายุ 0 - 2 ปี ท่ีมารับวัคซีนคลินิกเด็กดี (WBC)-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25648.ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนและให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25649.ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษาและจัดกิจกรรมให้ทันตสุขศึกษา-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 256410.ออกเย่ียมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ CG อสม. ตรวจสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษา5,184.00              เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 256411.ให้การรักษาท่ีจ าเป็นเร่งด่วนและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 256412.จัดช่องทางเพ่ือให้บริการทันตกรรมท่ีจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 256413.จัดประชุมและออกนิเทศติดตามการด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในแต่ละต าบล6,600.00              เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อ าเภอนครไทย 25641.จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ/โภชนาการเด็ก สู่การสร้างเด็กไทยคุณภาพ9,000.00              QOF 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อ าเภอนครไทย 25642.อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน า/เครือข่ายด าเนินกิจกรรมต าบลส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย13,000.00            QOF 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อ าเภอนครไทย 25643.นิเทศ/ติดตามผลการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก22,000.00            QOF 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อ าเภอนครไทย 25644.นิเทศ/ติดตามการด าเนินงานพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนท่ี 30,000.00            QOF 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน1.จัดประชุมช้ีแจง ทบทวนแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน5,000.00              QOF 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน2.นิเทศ ติดตาม ประเมิน ภาวะโภชนาการ นักเรียน ท่ีไม่สูงดีสมส่วน  -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ เสนอแผนงาน เสนอโครงการ ขออนุมัติจัดท า การด าเนินกิจกรรม ร้อยละ

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองโภชนาการและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม8,800.00              QOF 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน4.เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานเครือข่ายต าบลนักจัดการสุขภาพโภชนาการเด็กวัยเรียน10,000.00            QOF 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน5.โครงการสร้างเสริมแกนน านักเรียน 6,000.00              QOF 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย1.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ในชมรมผู้สูงอายุ-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย2.อบรมเชิงปฏิบัติการ CM, CGและน าเสนอ Case Study แต่ละพ้ืนท่ีต าบล Buddy LTC8,000.00              LTC 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย3.ประชุม conference case CM/CG/ทีมหมอครอบครัว ในการจัดท า Care plan42,000.00            LTC 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย4.นิเทศ/เย่ียมเสริมพลังการด าเนินงานระบบจัดการบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว25,000.00            LTC 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย5.จัดเวทีน าเสนอผลงานดีเด่นด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 6 ประเภท 45,000.00            LTC 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกายอ าเภอนครไทย1.อบรมส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ (Health Literacy) ในประชากรไทยวัยท างาน10,000.00            กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกายอ าเภอนครไทย2.กิจกรรมรณรงค์/ส่ือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลสุขภาพ  เร่ืองกิจกรรมทางกาย16,500.00            กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกายอ าเภอนครไทย3.เสริมสร้าง/ขับเคล่ือนชุมชน/องค์กรต้นแบบสุขภาพกิจกรรมทางกาย10,000.00            กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกายอ าเภอนครไทย4.จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายชุมชน/องค์กรต้นแบบสุขภาพกิจกรรมทางกาย15,000.00            กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 1.1.1 ประชุม กก/ทีม พชอ, พชต 9,000.00              พชอ. 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 1.1.2 ประชุมทีมท างานตามประเด็น พชต. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 12,000.00            พชอ. 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 1.2.1 ประชุม คืนข้อมูลจากทุกหน่วยงาน การก าหนดประเด็น พชอ อย่างมีส่วนร่วม และจัดท าแผน พชอ/พชต อย่างเป็นรูปธรรม5,000.00              พชอ. 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 1.2.2 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนา นวัตกรรม /best practices  และเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้13,128.00            พชอ. 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 2.1 จัดท าศูนย์ข้อมูล การประเมินผลการด าเนินงาน -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 2.2 การติดตามและสรุปประเมินผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 2.3 ประชุมถอดบทเรียนผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เครือข่ายชุมชน16,000.00            รพ.รามาฯ 25.00                25.00                25.00                25.00                ####

PP&P โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า อ าเภอนครไทย ปี 25641.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงในหมู่บ้านเส่ียงต่อการระบาดโรคไข้เลือดออก40,000.00            กองทุนต าบล 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า อ าเภอนครไทย ปี 25642.จัดซ้ือยาทากันยุง รพ.สต./PCU ส าหรับป้องกันในผู้ป่วยสงสัย ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 12,000.00            QOF 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า อ าเภอนครไทย ปี 25643.ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เพ่ือสร้างความตระหนักในประชาชนและบุคลากรในการป้องกันการโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ า16,704.00            กยผ. 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค1.อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค20,100.00            QOF 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค2.ระบบติดตามผลงานความครอบคลุมอัตโนมัติ -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค3.ติดตาม/ประเมินผล ใน รพ.สต. -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบมีส่วนร่วม1.ประชุมคณะอนุกรรมการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับอ าเภอ -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ เสนอแผนงาน เสนอโครงการ ขออนุมัติจัดท า การด าเนินกิจกรรม ร้อยละ

PP&P โครงการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบมีส่วนร่วม2.จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก/วาเลนท์ไทน์ / VCT Day ตามกลยุทธ์ RRTTR -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบมีส่วนร่วม3.อบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้การป้องกันโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี/STI94,000.00            NGOs 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25641.ประชุมคณะท างาน -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25642.คัดกรองโรค DM และโรค HTประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25643.อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรค DM/HT โดยเน้นลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25644.ให้ความรู้รายบุคคลกลุ่มสงสัยป่วย HT สนับสนุนการท า Home BP -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25645.อบรมให้ความรู้ลดหวานมันเค็มสนับสนุนการท า SMBG, Home BP242,625.00          NCD63 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25645.1.จัดหาอุปกรณ์สาธิตวัดความเค็มดิจิตอลแบบพกพา Salt Meter ในชุมชน63,000.00            NCD63 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25645.2 สร้างแกนน ากลุ่ม IF&Low carb -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25646.อบรมให้ความรู้สนับสนุนการดูแลตนเองและคัดกรองภาวะ แทรกซ้อนทางตา ไต เท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในรพ.สต.เครือข่าย240,000.00          NCD63 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25647.ประเมินความเส่ียง CVD Risk และคืนข้อมูลความเส่ียงแก่ผู้ป่วย DM/HT เป็นรายบุคคล-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25648.จัดหาสมุดคู่มือดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วย DMและ HT 180,000.00          NCD64 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25649.จัดหาวัสดุท่ีใช้ในการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและสนับสนุนการดูแลตนเองในผู้ป่วย DM และ HT1,789,210.00        NCD64 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 256510.ระบบ Line แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงวันนัด -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 256611.สร้างเครือข่ายอสม., ผู้น าชุมชนช่วยติดตาม -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25641.ประชุมการวางแผนคณะท างานโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง -                     - 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25642.แพทย์ให้การรักษาตามมาตรฐาน copd gold guide line -                     - 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25643.ประเมินสมรรถภาพปอดผู้ป่วยด้วยเคร่ือง spirometry -                     - 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25644.ประเมินการใช้ยาพ่นผู้ป่วยและผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด -                     - 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25645.ประสานงานวัคซีน ฉีดยากลุ่มเป้าหมายให้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ าปี -                     - 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย1.ประชุมช้ีแจงและติดตามงานคณะท างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข -                     - 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย2.เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียง -                     - 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย3.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านค้า ร่วมกับเครือข่ายและชุมชนในพ้ืนท่ี -                     - 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย4.จัดต้ังศูนย์เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในทุกต าบล 13,100.00            เงินบ ารุง 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย5.อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคแก่แกนน านักเรียนในโรงเรียนน าร่อง 1,000.00              เงินบ ารุง 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย6.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้าน คบส ต่างๆ -                     - 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ เสนอแผนงาน เสนอโครงการ ขออนุมัติจัดท า การด าเนินกิจกรรม ร้อยละ

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย7.ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน 840.00                เงินบ ารุง 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25641.อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีเร่ืองการจัดการอัคคีภัย และการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 2 รุ่น18,200.00            กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25642.อบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัย 2,500.00              กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25643.ประชุมทีมประเมิน ก าหนดเป้าหมาย วิธีการประเมิน 200.00                กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25644.นิเทศและประเมินมาตรฐาน HAS มาตรฐานท่ีพักขยะติดเช้ือใน สถานบริการสาธารณสุข4,200.00              กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25645.อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินมาตรฐาน HAS และประเมินในกลุ่ม 12 sector500.00                กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25646.ประชุมทีมประเมิน เพ่ือสรุปผลการตรวจเย่ียม 800.00                กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25647.อบรมความรู้เร่ืองมาตรฐานส้วมสาธารณะ ในพนักงานท าความสะอาดประจ าสถานบริการสาธารณสุข1,025.00              กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25648.ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงครัวของโรงพยาบาล 24,200.00            กยผ. 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25649.ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารในโรงพยาบาล 1,500.00              กยผ. 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256410.ตรวจประเมินคุณภาพน้ าด่ืม 1,200.00              กยผ. 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256411.จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ความรู้ประกอบศูนย์การเรียนรู้การบ าบัดน้ าเสีย5,200.00              กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256412.อบรมให้ความรู้การจัดการน้ าเสียและระบบสุขาภิบาล 1,050.00              กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256413.การตรวจประเมินคุณภาพอากาศในสถานท่ีท างาน 2,400.00              เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256414.ตรวจประเมินความเส่ียงด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมในการท างาน (Rah.01)-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256415.ตรวจสุขภาพประจ าปี 236,400.00          PP Non UC 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256416.ตรวจสุขภาพตามความเส่ียงจากการท างาน (สมรรถภาพ หู ตา ปอด)22,000.00            PP Non UC 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256417.บุคลากรกลุ่มเส่ียงได้รับวัคซีนพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นอย่างน้อย 4 ชนิด 72,750.00            PP Non UC 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256418.อบรมความรู้ด้านอาชีวอนามัย 11,200.00            กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256419.สาธิตการท าอาหารเพ่ือสุขภาพในกลุ่ม BMI เกิน 8,000.00              PP Non UC 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256420.ส ารวจแหล่งปลูกผักปลอดสารพิษในพ้ืนท่ี และช่วงเวลาเก็บเก่ียว -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256421.พัฒนาเมนูอาหารส าหรับผู้ป่วย โดยใช้ผักปลอดสารพิษในพ้ืนท่ีตามฤดูกาล-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256422.พัฒนาแปลงผักปลอดสารพิษตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 7,000.00              กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256423.จุดจ าหน่ายผักปลอดสารพิษใน รพ. 2,000.00              กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25641.1 อบรมพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว ทุกวิชาชีพ 6,000.00              PCC 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25641.2 อบรมพยาบาล NP 12,000.00            PCC 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ เสนอแผนงาน เสนอโครงการ ขออนุมัติจัดท า การด าเนินกิจกรรม ร้อยละ

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25641.3 อบรมผู้ดูแลประจ าครอบครัว -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25642.1 พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยส าคัญของพ้ืนท่ี ระบบ Green Channel และระบบ HHC20,000.00            PCC 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25642.2 การพัฒนาศูนย์จัดเก็บข้อมูลผลลัพธ์ การด าเนินงานเชิงกระบวนการ และคุณภาพ ในมิติต่างๆ ของ PCC-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25642.3 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเย่ียมนิเทศเสริมพลัง ปีละ 2 คร้ัง 21,000.00            PCC 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25642.4 พัฒนา นวัตกรรม /best practices หรืองานวิจัยในแต่ละทีม -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25642.5 พัฒนาการท างานร่วมกับชุมชน ในประเด็น พชอ/และประเด็นปัญหาในพ้ืนท่ี-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25643.1 จัดต้ังทีมออกแบบ ปรับปรุงโครงสร้าง/สวล.ตามเกณฑ์มาตรฐาน และ เกณฑ์ 5 ส -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน1.กิจกรรมอบรมฟ้ืนฟู อสม. 89,100.00            สบส.เขต 2 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน 15,950.00            สบส.เขต 2 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน3.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสค. 15,950.00            สบส.เขต 2 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25641.ประชุมวางแผน ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานวัณโรค -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25642.ส ารวจข้อมูลกลุ่มเส่ียงท่ีต้องได้รับการคัดกรองวัณโรค -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25643.คัดกรองวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มเส่ียงด้วยการเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25644.การส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มผู้ท่ีดูแลผู้ป่วย -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25645.ข้ึนทะเบียนดูแลรักษาตามมาตรฐานแนวทางการด าเนินงานวัณโรคแห่งชาติ -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25646.สรุปผลการด าเนินงาน -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25641.จนท. รพ.สต. ทบทวน ผู้ป่วยรายท่ีได้ยา ATB ใน URI  AD -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25642.การสะท้อนผลการด าเนินงาน KPI ต่อแพทย์ ทุกสัปดาห์  และ  ทบทวนเคสท่ีมีการใช้ยาไม่เหมาะสม โดยแพทย์ ภายใน 7 วัน-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25643.พัฒนาระบบการแจ้งเตือน  การเก็บข้อมูล  การติดตาม KPI โดยใช้ IT เป็นเคร่ืองมือหลัก-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25644.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟ้ืนฟูองค์ความรู้ และการจัดการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล4,000.00              เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25645.ประชุมอบรม ผู้ประกอบร้านขายยา คลินิก ในอ าเภอนครไทย 2,000.00              เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25646.ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน าอาสาสมัครชุมชนต้นแบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล2,000.00              เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25647.ประชุมท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน 7,500.00              เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25648.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้าน RDU ต่างๆ -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25649.นิเทศ/ประเมินชุมชนต้นแบบ การใช้ยาสมเหตุผล -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการการดูแลแบบประคับประคองสู่ชีวิตท่ีผาสุกและการตายดี  ประจ าปีงบประมาณ 25641.อบรมชุมชนกรุณาโดยอาสาสมัครชุมชนในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ครอบครัวและผู้ดูแล6,500.00              QOF 25.00                25.00                -                   50.00 



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ เสนอแผนงาน เสนอโครงการ ขออนุมัติจัดท า การด าเนินกิจกรรม ร้อยละ

Service โครงการการดูแลแบบประคับประคองสู่ชีวิตท่ีผาสุกและการตายดี  ประจ าปีงบประมาณ 25642.พัฒนาระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่ีกลับสู่ชุมชน-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการการดูแลแบบประคับประคองสู่ชีวิตท่ีผาสุกและการตายดี  ประจ าปีงบประมาณ 25643.อบรมพัฒนาศักยภาพและถอดบทเรียนการด าเนินงานผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative care day 2021)12,400.00            QOF 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 25641.อบรมทบทวนความรู้แก่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เร่ืองการนวดเพ่ือบ าบัดรักษาโรค4,000.00              แพทย์แผนไทย 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 25642.อบรมการใช้ยาสมุนไพรในเจ้าหน้าท่ีรพ.และเจ้าหน้าท่ีรพ.สต. 6,000.00              แพทย์แผนไทย 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 25643.ประชาสัมพันธ์การให้บริการงานแพทย์แผนไทย 5,250.00              QOF 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 25644.จัดบริการดูแลหญิงหลังคลอดท้ังภายในรพ.และท่ีบ้าน -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 25645.ประชุมช้ีแจงการใช้น้ ามันกัญชาทางการแพทย์ 1,250.00              QOF 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 25646.ควบคุมติดตามผลงาน ตามตัวช้ีวัด เป็นประจ าทุกเดือน -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย1.คัดกรองภาวะซึมเศร้าเชิงรุก 7 กลุ่มเส่ียง -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย2.อบรมสร้างแกนน ากลุ่ม“หัวใจมีหู” ในโรงเรียน 5,000.00              เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย3.อบรมการสร้างแกนน าชุมชน ติดตามผู้ป่วย 14,500.00            เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย4.ประชาคมแกนน าการดูแลกลุ่ม OSCC 3,000.00              กองบริหาร สธ. 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย5.จัดท าป้ายการเข้าถึงบริการ OSCC 15,000.00            กองบริหาร สธ. 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย6.อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังกลุ่มแกนน า 2,900.00              เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาทักษะเร่ืองการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในสถานบริการ1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะเร่ืองการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในสถานบริการสาธารณสุข26,000.00            เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาทักษะเร่ืองการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในสถานบริการ2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของแม่บ้าน และพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน IC ของ รพสต.2,000.00              เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 1.กิจกรรมช้ีแจงการด าเนินงานโรคมะเร็ง -                     - 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 2.คัดกรองมะเร็งล าไส้ด้วยวิธี Fit test ในกลุ่มอายุ 50-70 ปี 62,880.00            สปสช. 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 3.ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรีอายุ 30-60 ปี -                     - 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 4.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA testing ในสตรีอายุ 30-60 ปี-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25641.จัดท าแนวทางการคัดกรองผู้ป่วย CKD ในกลุ่มเส่ียง -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25642.คัดกรองเพ่ือหาผู้ป่วย CKD  ในกลุ่มเส่ียง -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25643.สนับสนุนทักษะการดูแลตนเอง ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม + Low carb , IF -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25644.จัดหาอุปกรณ์สาธิตวัดความเค็มดิจิตอลแบบพกพา Salt Meter ในชุมชน -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25645.อบรมให้ความรู้สนับสนุนการท า SMBG ในผู้ป่วย DM หรือเจาะ DTX อย่างน้อยเดือนละ1คร้ังท่ีรพ.สต.-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25646.อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการดูแลตนเองและคัดกรองภาวะ แทรกซ้อนร่วมกับเครือข่าย ฯ-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ เสนอแผนงาน เสนอโครงการ ขออนุมัติจัดท า การด าเนินกิจกรรม ร้อยละ

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25647.อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซ้อนทางไต75,900.00            NCD63 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25648.พัฒนาเครือข่ายแกนน าผู้ป่วยไตเร้ือรัง -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25649.ก าหนดแนวทางในการคัดกรองเบ้ืองต้นให้กับเครือข่ายฯ -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 256410.ประชุมเครือข่ายฯเพ่ือติดตามการคัดกรอง -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 256411.พัฒนาแนวทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไตเร้ือรัง -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 256412.พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยเพ่ือให้รับการรักษาอย่างต่อเน่ือง -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 256413.พัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพการรักษาพยาบาล -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อ าเภอนครไทย ปี 25641.จัดประชุมช้ีแจงวางแผนการด าเนินงานแนวทางการคัดกรองและการส่งต่อโรคตา-                     - 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

Service โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อ าเภอนครไทย ปี 25642.ตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก ต้อหิน ในกลุ่มประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปในชุมชน-                     - 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

Service โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อ าเภอนครไทย ปี 25643.ตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับงาน NCD -                     - 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

Service โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อ าเภอนครไทย ปี 25644.จัดบริการคัดกรองโรคตาต้อกระจกในรพ.ร่วมกับแม่ข่าย -                     - 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย1.สร้างแกนน าศูนย์เพ่ือนใจ ในโรงเรียน -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย2.กีฬาสร้างสัมพันธ์ชุมชนและผู้บ าบัด -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย3.คลินิกบ าบัดบุหร่ี สุรา เคล่ือนท่ี -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย4.มหกรรม To Be Number One 44,200.00            กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย5.แลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายกลุ่มแกนน า AA 10,000.00            กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย6.อบรมการสร้างอาชีพให้แก่ ผู้บ าบัดและครอบครัว 10,300.00            กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25641.ก าหนดแนวทางการฟ้ืนฟู IMC แบบ IPD, OPD, PCC, เย่ียมบ้าน และการติดตามต่อเน่ือง-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25642.ให้บริการกายภาพบ าบัด -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25643.ให้บริการกิจกรรมบ าบัด -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25644.ให้บริการกายอุปกรณ์และเคร่ืองช่วยเดิน -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25645.ให้บริการฝังเข็ม -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25646.ออกหน่วยให้บริการฟ้ืนฟูใน PCC และเย่ียมบ้าน -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25647. ให้บริการตรวจคัดกรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวานและฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย COPD-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25648.มหกรรมท าขาเทียมพระราชทาน เพือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25649. จัดกิจกรรมวันกายภาพบ าบัดแห่งชาติ ปี 2564 -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ เสนอแผนงาน เสนอโครงการ ขออนุมัติจัดท า การด าเนินกิจกรรม ร้อยละ

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย1.อบรมสร้างแกนน าอ าเภอนครไทยหัวใจรักการเป็นหมอ -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย2.นิเทศติดตามงานเครือข่าย (พ่ีน้องเย่ียมเยือน) 6,000.00              เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย3.อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 2,500.00              เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย4.พัฒนา FR ให้ครอบคลุมทุกชุมชน 27,100.00            QOF 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย5.งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เย่ียมหน่วยงานในโรงพยาบาล -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย6.อบรมการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Fast Track Stroke STEMI Sepsis  Truama  และ CPR17,500.00            QOF 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย7.จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุ และการเกิดจลาจลท่ีเกิดข้ึนในรพ. 13,000.00            QOF 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย8.ประชุมเครือข่ายการส่งต่ออ าเภอนครไทย 2,500.00              เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย9.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน 2,500.00              เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปี 25641.ตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ 39,182.00            กยผ. 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

Service โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปี 25642.อบรมฟ้ืนฟูแกนน าพระสงฆ์ ในการดูแลสุขภาพพระในวัด 8,500.00              กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

Service โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปี 25643.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ1 วัด 1 ต าบล 24,640.00            กยผ. 25.00                25.00                25.00                -                   75.00 

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย1.แนะแนวสาธารณสุขรักบ้านเกิด -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย2.ปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีใหม่ 15,000.00            กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย3.อบรมการพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการด้านจิตปัญญาศึกษา 256464,525.00            กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย4.จัดฐานการเรียนรู้แบบเชิงปฏิบัติการ 20,000.00            กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย5.เวทีวิชาการยามบ่าย 11,000.00            กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA)1.ประชุมให้ความรู้และจัดท าการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA)2.อบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกันการรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA)3.ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลของหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1 -EB24 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย1.ประชุมตามรอยการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน DHSA ในสถานบริการเครือข่ายสุขภาพ4,500.00              กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย2.อบรมเชิงปฏิบัติการท าฐานเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเพ่ือรับประเมินมาตรฐาน HA.3,750.00              กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย3.Survillance Survey HA. 35,350.00            กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย4.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายพ่ีเล้ียงคุณภาพนครไทย 2,000.00              กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย5.เช่ือมต่อ Domain งานคุณภาพ (THIP., HRMS.) 5,600.00              กยผ. 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25641.ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2563 และจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 2564-                     - 25.00                25.00                -                   50.00 



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ เสนอแผนงาน เสนอโครงการ ขออนุมัติจัดท า การด าเนินกิจกรรม ร้อยละ

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25642.การประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและKPI ผ่านผู้รับผิดชอบงานเฉพาะราย4,500.00              QOF 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25643.จัดท ารูปเล่มรวบรวมแผนยุทธศาสตร์ และสรุปผลการด าเนินงานรายงานประจ าปี 25635,000.00              QOF 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25644.การประชุมติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และ KPI คปสอ.นครไทย20,000.00            QOF 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25645.ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน 15,000.00            QOF 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25646.ประชุมจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาด้านสาธารณสุขอ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 256520,000.00            QOF 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25647.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 16,600.00            QOF 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม1.จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า255,000.00          ปกส./ท่าบ่อ 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม2.จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองจัดเก็บข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต40,000.00            ท่าบ่อ 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม3.ปรับปรุงห้องเซิฟเวอร์ช้ัน 3 อาคารใหม่ OPD 105,100.00          ท่าบ่อ 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม4.การต่ออายุโดเมนเนม และ พ้ืนท่ี Hosting website ของ รพร.นครไทย1,700.00              ปกส. 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม5.ต่ออายุ (Licence) การท างานของระบบป้องกันไวรัส (Firewall) 18,200.00            ปกส. 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 1.ประชุมคณะท างาน CFO เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤติทางการเงิน -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 2.การเพ่ิมค่า CMI -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 3.การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ได้ครบถ้วนทันเวลา -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 4.เปิดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ฝังเข็ม -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 5.เปิดบริการคลินิกายภาพบ าบัดนอกเวลาราชการ -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 6.เปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการทันตกรรม -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 7.ประชุมคณะท างาน เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสุขภาพ -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 8.วิเคราะห์ และก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 9.ก าหนดการตรวจต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มผู้รับบริการ -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 10.ก าหนดจัดการให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 11.เพ่ิมการบริการอบสมุนไพรในกลุ่มสิทธ์ิเบิกได้ -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 12.เพ่ิมการบริการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือ -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 13.จัดประชาสัมพันธ์งานแพทย์แผนไทย ตามหน่วยงานราชการต่างๆ -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 14.ประชุมให้แนวทางการลดการใช้ยาและเวชภัณฑ์ -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 15.ประชุมทบทวนการส่ังแล็ป -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ เสนอแผนงาน เสนอโครงการ ขออนุมัติจัดท า การด าเนินกิจกรรม ร้อยละ

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 16.ลดรายจ่ายหมวดวัสดุใช้ไป -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 17.ลดจ านวนสต๊อกย่อยของหน่วยงาน -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก1.จัดต้ังคณะกรรมการงานวิชาการระดับอ าเภอ -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก2.จัดท าฐานข้อมูล -                     - 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก3.ประชุมเก่ียวกับการท าเอกสารงานวิชาการ 6,000.00              เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก4.อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการเขียนงานวิจัย นวัตกรรม 11,876.00            เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก5.เวทีการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับอ าเภอนครไทย 10,850.00            เงินบ ารุง 25.00                25.00                -                   50.00 

รวม 4,878,194.00        54.90 



สรปุผลการด าเนนิกจิกรรมตามแผนปฏบิัตกิาร ปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 25641.ประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับอ าเภอ เพ่ือช้ีแจงปัญหา/จัดท าแผน/แนวทางแก้ไขปัญหา และติดตามผลการด าเนินงาน จ านวน 3 คร้ัง9,000.00       PPA63

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 25642.กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ คนละ 2 คร้ัง 40,250.00     PPA63

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 25643.จัดอบรมความรู้และทักษะการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในหญิงต้ังครรภ์และการส่งต่อ-              -

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 25644.สอนสามีและครอบครัวให้มีความรู้และทักษะในการประเมินและเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าในหญิงต้ังครรภ์ทุกราย-              -

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 25645.อบรมเชิงปฏิบัติการ NCPR 2 รุ่น ในกลุ่มเจ้าท่ีใหม่ 4,000.00       PPA63

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 25646.จัดอบรมสูติศาสตร์ฉุกเฉินในกลุ่มเครือข่าย/ชุมชน 9,000.00       PPA63

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25641.ประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการและแผนการออกตรวจเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน900.00         เงินบ ารุง

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25642.ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมพ้ืนฐานแก่ผู้ต้องขัง -              -

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25643.ให้บริการตรวจฟันและฝึกสอนแปรงฟันหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก-              -

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25644.ให้บริการทางทันตกรรมในหญิงต้ังครรภ์ท่ีตรวจพบปัญหาสุขภาพช่องปากตามความจ าเป็นในการรักษา-              -

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25645.ให้บริการขัดและท าความสะอาดฟันในหญิงต้ังครรภ์ -              -

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25646.ให้บริการตรวจฟันเด็กและให้ทันตสุขศึกษาฝึกทักษะการท าความสะอาดช่องปากแก่ผู้ปกครองเด็กท่ีมารับวัคซีนคลินิกเด็กดี (WBC)375.00         เงินบ ารุง

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25647.ให้บริการทาฟลูออไรด์ในเด็กช่วงอายุ 0 - 2 ปี ท่ีมารับวัคซีนคลินิกเด็กดี (WBC)-              -

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25648.ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนและให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-              -

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25649.ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษาและจัดกิจกรรมให้ทันตสุขศึกษา-              -

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 256410.ออกเย่ียมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ CG อสม. ตรวจสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษา5,184.00       เงินบ ารุง

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 256411.ให้การรักษาท่ีจ าเป็นเร่งด่วนและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย-              -

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 256412.จัดช่องทางเพ่ือให้บริการทันตกรรมท่ีจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล-              -

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 256413.จัดประชุมและออกนิเทศติดตามการด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในแต่ละต าบล6,600.00       เงินบ ารุง

PP&P โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อ าเภอนครไทย 25641.จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ/โภชนาการเด็ก สู่การสร้างเด็กไทยคุณภาพ9,000.00       QOF

PP&P โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อ าเภอนครไทย 25642.อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน า/เครือข่ายด าเนินกิจกรรมต าบลส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย13,000.00     QOF

PP&P โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อ าเภอนครไทย 25643.นิเทศ/ติดตามผลการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก22,000.00     QOF

PP&P โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อ าเภอนครไทย 25644.นิเทศ/ติดตามการด าเนินงานพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนท่ี30,000.00     QOF

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน1.จัดประชุมช้ีแจง ทบทวนแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน5,000.00       QOF

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน2.นิเทศ ติดตาม ประเมิน ภาวะโภชนาการ นักเรียน ท่ีไม่สูงดีสมส่วน  -              -



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองโภชนาการและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม8,800.00       QOF

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน4.เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานเครือข่ายต าบลนักจัดการสุขภาพโภชนาการเด็กวัยเรียน10,000.00     QOF

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน5.โครงการสร้างเสริมแกนน านักเรียน 6,000.00       QOF

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย1.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ในชมรมผู้สูงอายุ-              -

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย2.อบรมเชิงปฏิบัติการ CM, CGและน าเสนอ Case Study แต่ละพ้ืนท่ีต าบล Buddy LTC8,000.00       LTC 24

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย3.ประชุม conference case CM/CG/ทีมหมอครอบครัว ในการจัดท า Care plan42,000.00     LTC

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย4.นิเทศ/เย่ียมเสริมพลังการด าเนินงานระบบจัดการบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว25,000.00     LTC

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย5.จัดเวทีน าเสนอผลงานดีเด่นด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 6 ประเภท45,000.00     LTC

PP&P โครงการครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกายอ าเภอนครไทย1.อบรมส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ (Health Literacy) ในประชากรไทยวัยท างาน10,000.00     กยผ.

PP&P โครงการครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกายอ าเภอนครไทย2.กิจกรรมรณรงค์/ส่ือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลสุขภาพ  เร่ืองกิจกรรมทางกาย16,500.00     กยผ.

PP&P โครงการครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกายอ าเภอนครไทย3.เสริมสร้าง/ขับเคล่ือนชุมชน/องค์กรต้นแบบสุขภาพกิจกรรมทางกาย10,000.00     กยผ.

PP&P โครงการครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกายอ าเภอนครไทย4.จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายชุมชน/องค์กรต้นแบบสุขภาพกิจกรรมทางกาย15,000.00     กยผ.

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 25641.1.1 ประชุม กก/ทีม พชอ, พชต 9,000.00       พชอ.

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 25641.1.2 ประชุมทีมท างานตามประเด็น พชต. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง12,000.00     พชอ.

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 25641.2.1 ประชุม คืนข้อมูลจากทุกหน่วยงาน การก าหนดประเด็น พชอ อย่างมีส่วนร่วม และจัดท าแผน พชอ/พชต อย่างเป็นรูปธรรม5,000.00       พชอ.

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 25641.2.2 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนา นวัตกรรม /best practices  และเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้13,128.00     พชอ.

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 25642.1 จัดท าศูนย์ข้อมูล การประเมินผลการด าเนินงาน -              -

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 25642.2 การติดตามและสรุปประเมินผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน -              -

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 25642.3 ประชุมถอดบทเรียนผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เครือข่ายชุมชน16,000.00     รพ.รามาฯ

PP&P โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า อ าเภอนครไทย ปี 25641.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงในหมู่บ้านเส่ียงต่อการระบาดโรคไข้เลือดออก40,000.00     กองทุนต าบล

PP&P โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า อ าเภอนครไทย ปี 25642.จัดซ้ือยาทากันยุง รพ.สต./PCU ส าหรับป้องกันในผู้ป่วยสงสัย ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 12,000.00     QOF

PP&P โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า อ าเภอนครไทย ปี 25643.ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เพ่ือสร้างความตระหนักในประชาชนและบุคลากรในการป้องกันการโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ า16,704.00     กยผ.

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค1.อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค20,100.00     QOF

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค2.ระบบติดตามผลงานความครอบคลุมอัตโนมัติ -              -

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค3.ติดตาม/ประเมินผล ใน รพ.สต. -              -

PP&P โครงการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบมีส่วนร่วม1.ประชุมคณะอนุกรรมการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับอ าเภอ-              -



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

PP&P โครงการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบมีส่วนร่วม2.จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก/วาเลนท์ไทน์ / VCT Day ตามกลยุทธ์ RRTTR -              -

PP&P โครงการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบมีส่วนร่วม3.อบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้การป้องกันโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี/STI94,000.00     NGOs

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25641.ประชุมคณะท างาน -              -

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25642.คัดกรองโรค DM และโรค HTประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป -              -

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25643.อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรค DM/HT โดยเน้นลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม-              -

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25644.ให้ความรู้รายบุคคลกลุ่มสงสัยป่วย HT สนับสนุนการท า Home BP-              -

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25645.อบรมให้ความรู้ลดหวานมันเค็มสนับสนุนการท า SMBG, Home BP242,625.00   NCD63

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25645.1.จัดหาอุปกรณ์สาธิตวัดความเค็มดิจิตอลแบบพกพา Salt Meter ในชุมชน63,000.00     NCD63

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25645.2 สร้างแกนน ากลุ่ม IF&Low carb -              -

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25646.อบรมให้ความรู้สนับสนุนการดูแลตนเองและคัดกรองภาวะ แทรกซ้อนทางตา ไต เท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในรพ.สต.เครือข่าย240,000.00   NCD63

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25647.ประเมินความเส่ียง CVD Risk และคืนข้อมูลความเส่ียงแก่ผู้ป่วย DM/HT เป็นรายบุคคล-              -

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25648.จัดหาสมุดคู่มือดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วย DMและ HT 180,000.00   NCD64

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25649.จัดหาวัสดุท่ีใช้ในการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและสนับสนุนการดูแลตนเองในผู้ป่วย DM และ HT1,789,210.00 NCD64

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 256510.ระบบ Line แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงวันนัด -              -

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 256611.สร้างเครือข่ายอสม., ผู้น าชุมชนช่วยติดตาม -              -

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25641.ประชุมการวางแผนคณะท างานโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง -              -

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25642.แพทย์ให้การรักษาตามมาตรฐาน copd gold guide line -              -

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25643.ประเมินสมรรถภาพปอดผู้ป่วยด้วยเคร่ือง spirometry -              -

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25644.ประเมินการใช้ยาพ่นผู้ป่วยและผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด-              -

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25645.ประสานงานวัคซีน ฉีดยากลุ่มเป้าหมายให้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ าปี-              -

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย1.ประชุมช้ีแจงและติดตามงานคณะท างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข-              - 8

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย2.เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียง -              - 3

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย3.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านค้า ร่วมกับเครือข่ายและชุมชนในพ้ืนท่ี-              -

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย4.จัดต้ังศูนย์เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในทุกต าบล 13,100.00     เงินบ ารุง

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย5.อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคแก่แกนน านักเรียนในโรงเรียนน าร่อง1,000.00       เงินบ ารุง

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย6.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้าน คบส ต่างๆ -              -



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย7.ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน 840.00         เงินบ ารุง

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25641.อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีเร่ืองการจัดการอัคคีภัย และการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 2 รุ่น18,200.00     กยผ.

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25642.อบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัย 2,500.00       กยผ.

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25643.ประชุมทีมประเมิน ก าหนดเป้าหมาย วิธีการประเมิน 200.00         กยผ.

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25644.นิเทศและประเมินมาตรฐาน HAS มาตรฐานท่ีพักขยะติดเช้ือใน สถานบริการสาธารณสุข4,200.00       กยผ.

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25645.อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินมาตรฐาน HAS และประเมินในกลุ่ม 12 sector500.00         กยผ.

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25646.ประชุมทีมประเมิน เพ่ือสรุปผลการตรวจเย่ียม 800.00         กยผ.

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25647.อบรมความรู้เร่ืองมาตรฐานส้วมสาธารณะ ในพนักงานท าความสะอาดประจ าสถานบริการสาธารณสุข1,025.00       กยผ.

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25648.ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงครัวของโรงพยาบาล24,200.00     กยผ.

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25649.ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารในโรงพยาบาล1,500.00       กยผ.

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256410.ตรวจประเมินคุณภาพน้ าด่ืม 1,200.00       กยผ.

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256411.จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ความรู้ประกอบศูนย์การเรียนรู้การบ าบัดน้ าเสีย5,200.00       กยผ.

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256412.อบรมให้ความรู้การจัดการน้ าเสียและระบบสุขาภิบาล 1,050.00       กยผ.

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256413.การตรวจประเมินคุณภาพอากาศในสถานท่ีท างาน 2,400.00       เงินบ ารุง

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256414.ตรวจประเมินความเส่ียงด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมในการท างาน (Rah.01)-              -

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256415.ตรวจสุขภาพประจ าปี 236,400.00   PP Non UC

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256416.ตรวจสุขภาพตามความเส่ียงจากการท างาน (สมรรถภาพ หู ตา ปอด)22,000.00     PP Non UC

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256417.บุคลากรกลุ่มเส่ียงได้รับวัคซีนพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นอย่างน้อย 4 ชนิด72,750.00     PP Non UC

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256418.อบรมความรู้ด้านอาชีวอนามัย 11,200.00     กยผ.

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256419.สาธิตการท าอาหารเพ่ือสุขภาพในกลุ่ม BMI เกิน 8,000.00       PP Non UC

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256420.ส ารวจแหล่งปลูกผักปลอดสารพิษในพ้ืนท่ี และช่วงเวลาเก็บเก่ียว-              -

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256421.พัฒนาเมนูอาหารส าหรับผู้ป่วย โดยใช้ผักปลอดสารพิษในพ้ืนท่ีตามฤดูกาล-              -

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256422.พัฒนาแปลงผักปลอดสารพิษตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข7,000.00       กยผ.

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256423.จุดจ าหน่ายผักปลอดสารพิษใน รพ. 2,000.00       กยผ.

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25641.1 อบรมพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว ทุกวิชาชีพ 6,000.00       PCC

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25641.2 อบรมพยาบาล NP 12,000.00     PCC
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Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25641.3 อบรมผู้ดูแลประจ าครอบครัว -              -

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25642.1 พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยส าคัญของพ้ืนท่ี ระบบ Green Channel และระบบ HHC20,000.00     PCC 15

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25642.2 การพัฒนาศูนย์จัดเก็บข้อมูลผลลัพธ์ การด าเนินงานเชิงกระบวนการ และคุณภาพ ในมิติต่างๆ ของ PCC-              -

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25642.3 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเย่ียมนิเทศเสริมพลัง ปีละ 2 คร้ัง 21,000.00     PCC

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25642.4 พัฒนา นวัตกรรม /best practices หรืองานวิจัยในแต่ละทีม-              -

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25642.5 พัฒนาการท างานร่วมกับชุมชน ในประเด็น พชอ/และประเด็นปัญหาในพ้ืนท่ี-              -

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25643.1 จัดต้ังทีมออกแบบ ปรับปรุงโครงสร้าง/สวล.ตามเกณฑ์มาตรฐาน และ เกณฑ์ 5 ส -              -

Service โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน1.กิจกรรมอบรมฟ้ืนฟู อสม. 89,100.00     สบส.เขต 2

Service โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน 15,950.00     สบส.เขต 2

Service โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน3.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสค. 15,950.00     สบส.เขต 2

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25641.ประชุมวางแผน ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานวัณโรค -              -

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25642.ส ารวจข้อมูลกลุ่มเส่ียงท่ีต้องได้รับการคัดกรองวัณโรค -              -

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25643.คัดกรองวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มเส่ียงด้วยการเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)-              -

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25644.การส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มผู้ท่ีดูแลผู้ป่วย -              -

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25645.ข้ึนทะเบียนดูแลรักษาตามมาตรฐานแนวทางการด าเนินงานวัณโรคแห่งชาติ-              -

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25646.สรุปผลการด าเนินงาน -              -

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25641.จนท. รพ.สต. ทบทวน ผู้ป่วยรายท่ีได้ยา ATB ใน URI  AD -              -

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25642.การสะท้อนผลการด าเนินงาน KPI ต่อแพทย์ ทุกสัปดาห์  และ  ทบทวนเคสท่ีมีการใช้ยาไม่เหมาะสม โดยแพทย์ ภายใน 7 วัน-              -

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25643.พัฒนาระบบการแจ้งเตือน  การเก็บข้อมูล  การติดตาม KPI โดยใช้ IT เป็นเคร่ืองมือหลัก-              -

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25644.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟ้ืนฟูองค์ความรู้ และการจัดการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล4,000.00       เงินบ ารุง

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25645.ประชุมอบรม ผู้ประกอบร้านขายยา คลินิก ในอ าเภอนครไทย2,000.00       เงินบ ารุง

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25646.ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน าอาสาสมัครชุมชนต้นแบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล2,000.00       เงินบ ารุง

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25647.ประชุมท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน7,500.00       เงินบ ารุง

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25648.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้าน RDU ต่างๆ -              -

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25649.นิเทศ/ประเมินชุมชนต้นแบบ การใช้ยาสมเหตุผล -              -

Service โครงการการดูแลแบบประคับประคองสู่ชีวิตท่ีผาสุกและการตายดี  ประจ าปีงบประมาณ 25641.อบรมชุมชนกรุณาโดยอาสาสมัครชุมชนในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ครอบครัวและผู้ดูแล6,500.00       QOF
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Service โครงการการดูแลแบบประคับประคองสู่ชีวิตท่ีผาสุกและการตายดี  ประจ าปีงบประมาณ 25642.พัฒนาระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่ีกลับสู่ชุมชน-              -

Service โครงการการดูแลแบบประคับประคองสู่ชีวิตท่ีผาสุกและการตายดี  ประจ าปีงบประมาณ 25643.อบรมพัฒนาศักยภาพและถอดบทเรียนการด าเนินงานผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative care day 2021)12,400.00     QOF

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 25641.อบรมทบทวนความรู้แก่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เร่ืองการนวดเพ่ือบ าบัดรักษาโรค4,000.00       แพทย์แผนไทย

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 25642.อบรมการใช้ยาสมุนไพรในเจ้าหน้าท่ีรพ.และเจ้าหน้าท่ีรพ.สต.6,000.00       แพทย์แผนไทย

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 25643.ประชาสัมพันธ์การให้บริการงานแพทย์แผนไทย 5,250.00       QOF

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 25644.จัดบริการดูแลหญิงหลังคลอดท้ังภายในรพ.และท่ีบ้าน -              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 25645.ประชุมช้ีแจงการใช้น้ ามันกัญชาทางการแพทย์ 1,250.00       QOF

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 25646.ควบคุมติดตามผลงาน ตามตัวช้ีวัด เป็นประจ าทุกเดือน -              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย1.คัดกรองภาวะซึมเศร้าเชิงรุก 7 กลุ่มเส่ียง -              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย2.อบรมสร้างแกนน ากลุ่ม“หัวใจมีหู” ในโรงเรียน 5,000.00       เงินบ ารุง

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย3.อบรมการสร้างแกนน าชุมชน ติดตามผู้ป่วย 14,500.00     เงินบ ารุง

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย4.ประชาคมแกนน าการดูแลกลุ่ม OSCC 3,000.00       กองบริหาร สธ.

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย5.จัดท าป้ายการเข้าถึงบริการ OSCC 15,000.00     กองบริหาร สธ.

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย6.อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังกลุ่มแกนน า 2,900.00       เงินบ ารุง

Service โครงการพัฒนาทักษะเร่ืองการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในสถานบริการ1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะเร่ืองการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในสถานบริการสาธารณสุข26,000.00     เงินบ ารุง

Service โครงการพัฒนาทักษะเร่ืองการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในสถานบริการ2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของแม่บ้าน และพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน IC ของ รพสต.2,000.00       เงินบ ารุง

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 1.กิจกรรมช้ีแจงการด าเนินงานโรคมะเร็ง -              - 14

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 2.คัดกรองมะเร็งล าไส้ด้วยวิธี Fit test ในกลุ่มอายุ 50-70 ปี62,880.00     สปสช.

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 3.ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรีอายุ 30-60 ปี -              - 14

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 4.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA testing ในสตรีอายุ 30-60 ปี-              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25641.จัดท าแนวทางการคัดกรองผู้ป่วย CKD ในกลุ่มเส่ียง -              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25642.คัดกรองเพ่ือหาผู้ป่วย CKD  ในกลุ่มเส่ียง -              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25643.สนับสนุนทักษะการดูแลตนเอง ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม + Low carb , IF-              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25644.จัดหาอุปกรณ์สาธิตวัดความเค็มดิจิตอลแบบพกพา Salt Meter ในชุมชน-              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25645.อบรมให้ความรู้สนับสนุนการท า SMBG ในผู้ป่วย DM หรือเจาะ DTX อย่างน้อยเดือนละ1คร้ังท่ีรพ.สต.-              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25646.อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการดูแลตนเองและคัดกรองภาวะ แทรกซ้อนร่วมกับเครือข่าย ฯ-              -
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Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25647.อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซ้อนทางไต75,900.00     NCD63

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25648.พัฒนาเครือข่ายแกนน าผู้ป่วยไตเร้ือรัง -              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25649.ก าหนดแนวทางในการคัดกรองเบ้ืองต้นให้กับเครือข่ายฯ -              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 256410.ประชุมเครือข่ายฯเพ่ือติดตามการคัดกรอง -              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 256411.พัฒนาแนวทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไตเร้ือรัง -              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 256412.พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยเพ่ือให้รับการรักษาอย่างต่อเน่ือง-              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 256413.พัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพการรักษาพยาบาล -              -

Service โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อ าเภอนครไทย ปี 25641.จัดประชุมช้ีแจงวางแผนการด าเนินงานแนวทางการคัดกรองและการส่งต่อโรคตา-              -

Service โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อ าเภอนครไทย ปี 25642.ตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก ต้อหิน ในกลุ่มประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปในชุมชน-              -

Service โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อ าเภอนครไทย ปี 25643.ตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับงาน NCD -              -

Service โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อ าเภอนครไทย ปี 25644.จัดบริการคัดกรองโรคตาต้อกระจกในรพ.ร่วมกับแม่ข่าย -              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย1.สร้างแกนน าศูนย์เพ่ือนใจ ในโรงเรียน -              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย2.กีฬาสร้างสัมพันธ์ชุมชนและผู้บ าบัด -              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย3.คลินิกบ าบัดบุหร่ี สุรา เคล่ือนท่ี -              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย4.มหกรรม To Be Number One 44,200.00     กยผ.

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย5.แลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายกลุ่มแกนน า AA 10,000.00     กยผ.

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย6.อบรมการสร้างอาชีพให้แก่ ผู้บ าบัดและครอบครัว 10,300.00     กยผ.

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25641.ก าหนดแนวทางการฟ้ืนฟู IMC แบบ IPD, OPD, PCC, เย่ียมบ้าน และการติดตามต่อเน่ือง-              -

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25642.ให้บริการกายภาพบ าบัด -              -

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25643.ให้บริการกิจกรรมบ าบัด -              -

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25644.ให้บริการกายอุปกรณ์และเคร่ืองช่วยเดิน -              -

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25645.ให้บริการฝังเข็ม -              -

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25646.ออกหน่วยให้บริการฟ้ืนฟูใน PCC และเย่ียมบ้าน -              -

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25647. ให้บริการตรวจคัดกรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวานและฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย COPD-              -

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25648.มหกรรมท าขาเทียมพระราชทาน เพือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา-              -

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25649. จัดกิจกรรมวันกายภาพบ าบัดแห่งชาติ ปี 2564 -              -
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Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย1.อบรมสร้างแกนน าอ าเภอนครไทยหัวใจรักการเป็นหมอ -              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย2.นิเทศติดตามงานเครือข่าย (พ่ีน้องเย่ียมเยือน) 6,000.00       เงินบ ารุง

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย3.อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 2,500.00       เงินบ ารุง

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย4.พัฒนา FR ให้ครอบคลุมทุกชุมชน 27,100.00     QOF

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย5.งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เย่ียมหน่วยงานในโรงพยาบาล -              -

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย6.อบรมการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Fast Track Stroke STEMI Sepsis  Truama  และ CPR17,500.00     QOF

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย7.จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุ และการเกิดจลาจลท่ีเกิดข้ึนในรพ.13,000.00     QOF

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย8.ประชุมเครือข่ายการส่งต่ออ าเภอนครไทย 2,500.00       เงินบ ารุง

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย9.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน 2,500.00       เงินบ ารุง

Service โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปี 25641.ตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ 39,182.00     กยผ. 3

Service โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปี 25642.อบรมฟ้ืนฟูแกนน าพระสงฆ์ ในการดูแลสุขภาพพระในวัด8,500.00       กยผ.

Service โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปี 25643.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ1 วัด 1 ต าบล24,640.00     กยผ.

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย1.แนะแนวสาธารณสุขรักบ้านเกิด -              -

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย2.ปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีใหม่ 15,000.00     กยผ.

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย3.อบรมการพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการด้านจิตปัญญาศึกษา 256464,525.00     กยผ.

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย4.จัดฐานการเรียนรู้แบบเชิงปฏิบัติการ 20,000.00     กยผ.

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย5.เวทีวิชาการยามบ่าย 11,000.00     กยผ.

Governance โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA)1.ประชุมให้ความรู้และจัดท าการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน-              -

Governance โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA)2.อบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกันการรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน-              -

Governance โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA)3.ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลของหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1 -EB24 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน-              -

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย1.ประชุมตามรอยการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน DHSA ในสถานบริการเครือข่ายสุขภาพ4,500.00       กยผ.

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย2.อบรมเชิงปฏิบัติการท าฐานเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเพ่ือรับประเมินมาตรฐาน HA.3,750.00       กยผ.

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย3.Survillance Survey HA. 35,350.00     กยผ.

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย4.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายพ่ีเล้ียงคุณภาพนครไทย2,000.00       กยผ.

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย5.เช่ือมต่อ Domain งานคุณภาพ (THIP., HRMS.) 5,600.00       กยผ.

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25641.ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2563 และจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 2564-              -



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25642.การประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและKPI ผ่านผู้รับผิดชอบงานเฉพาะราย4,500.00       QOF

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25643.จัดท ารูปเล่มรวบรวมแผนยุทธศาสตร์ และสรุปผลการด าเนินงานรายงานประจ าปี 25635,000.00       QOF

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25644.การประชุมติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และ KPI คปสอ.นครไทย20,000.00     QOF

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25645.ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน15,000.00     QOF

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25646.ประชุมจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาด้านสาธารณสุขอ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 256520,000.00     QOF

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25647.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล16,600.00     QOF

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม1.จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า255,000.00   ปกส./ท่าบ่อ

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม2.จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองจัดเก็บข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต40,000.00     ท่าบ่อ

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม3.ปรับปรุงห้องเซิฟเวอร์ช้ัน 3 อาคารใหม่ OPD 105,100.00   ท่าบ่อ

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม4.การต่ออายุโดเมนเนม และ พ้ืนท่ี Hosting website ของ รพร.นครไทย1,700.00       ปกส.

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม5.ต่ออายุ (Licence) การท างานของระบบป้องกันไวรัส (Firewall)18,200.00     ปกส.

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง1.ประชุมคณะท างาน CFO เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤติทางการเงิน-              -

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง2.การเพ่ิมค่า CMI -              -

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง3.การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ได้ครบถ้วนทันเวลา -              -

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง4.เปิดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ฝังเข็ม 0 -

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง5.เปิดบริการคลินิกายภาพบ าบัดนอกเวลาราชการ 0 -

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง6.เปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการทันตกรรม 0 -

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง7.ประชุมคณะท างาน เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสุขภาพ 0 -

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง8.วิเคราะห์ และก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ 0 -

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง9.ก าหนดการตรวจต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มผู้รับบริการ 0 -

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง10.ก าหนดจัดการให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก 0 -

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง11.เพ่ิมการบริการอบสมุนไพรในกลุ่มสิทธ์ิเบิกได้ 0 -

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง12.เพ่ิมการบริการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือ0 -

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง13.จัดประชาสัมพันธ์งานแพทย์แผนไทย ตามหน่วยงานราชการต่างๆ0 -

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง14.ประชุมให้แนวทางการลดการใช้ยาและเวชภัณฑ์ 0 -

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง15.ประชุมทบทวนการส่ังแล็ป 0 -



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง16.ลดรายจ่ายหมวดวัสดุใช้ไป 0 -

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง17.ลดจ านวนสต๊อกย่อยของหน่วยงาน 0 -

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก1.จัดต้ังคณะกรรมการงานวิชาการระดับอ าเภอ 0 -

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก2.จัดท าฐานข้อมูล 0 -

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก3.ประชุมเก่ียวกับการท าเอกสารงานวิชาการ 6000 เงินบ ารุง

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก4.อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการเขียนงานวิจัย นวัตกรรม 11876 เงินบ ารุง

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก5.เวทีการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับอ าเภอนครไทย10850 เงินบ ารุง

รวม 4,849,468.00 



สรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ การเบิกจ่าย (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 25641.ประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับอ าเภอ เพ่ือช้ีแจงปัญหา/จัดท าแผน/แนวทางแก้ไขปัญหา และติดตามผลการด าเนินงาน จ านวน 3 คร้ัง9,000.00               PPA63 -                      9,000.00               -                      เกษรา

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 25642.กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ คนละ 2 คร้ัง 40,250.00             PPA63 -                      40,250.00             -                      สมพร

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 25643.จัดอบรมความรู้และทักษะการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในหญิงต้ังครรภ์และการส่งต่อ-                      - -                      -                      -                      สมพร

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 25644.สอนสามีและครอบครัวให้มีความรู้และทักษะในการประเมินและเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าในหญิงต้ังครรภ์ทุกราย-                      - -                      -                      -                      สมพร

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 25645.อบรมเชิงปฏิบัติการ NCPR 2 รุ่น ในกลุ่มเจ้าท่ีใหม่ 4,000.00               PPA63 -                      4,000.00               -                      เกษรา

PP&P โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อ าเภอนครไทย ปี 25646.จัดอบรมสูติศาสตร์ฉุกเฉินในกลุ่มเครือข่าย/ชุมชน 9,000.00               PPA63 -                      9,000.00               -                      เกษรา

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25641.ประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการและแผนการออกตรวจเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน900.00                 เงินบ ารุง -                      900.00                 -                      ธนภรณ์

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25642.ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมพ้ืนฐานแก่ผู้ต้องขัง -                      - -                      -                      -                      กาญจนาพร

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25643.ให้บริการตรวจฟันและฝึกสอนแปรงฟันหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก-                      - -                      -                      -                      บุณยวรรณ

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25644.ให้บริการทางทันตกรรมในหญิงต้ังครรภ์ท่ีตรวจพบปัญหาสุขภาพช่องปากตามความจ าเป็นในการรักษา-                      - -                      -                      -                      บุณยวรรณ

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25645.ให้บริการขัดและท าความสะอาดฟันในหญิงต้ังครรภ์ -                      - -                      -                      -                      บุณยวรรณ

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25646.ให้บริการตรวจฟันเด็กและให้ทันตสุขศึกษาฝึกทักษะการท าความสะอาดช่องปากแก่ผู้ปกครองเด็กท่ีมารับวัคซีนคลินิกเด็กดี (WBC)375.00                 เงินบ ารุง -                      375.00                 -                      บุณยวรรณ

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25647.ให้บริการทาฟลูออไรด์ในเด็กช่วงอายุ 0 - 2 ปี ท่ีมารับวัคซีนคลินิกเด็กดี (WBC)-                      - -                      -                      -                      บุณยวรรณ

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25648.ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนและให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-                      - -                      -                      -                      ธนภรณ์

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 25649.ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษาและจัดกิจกรรมให้ทันตสุขศึกษา-                      - -                      -                      -                      ธนภรณ์

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 256410.ออกเย่ียมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ CG อสม. ตรวจสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษา5,184.00               เงินบ ารุง -                      5,184.00               -                      ดูรณี

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 256411.ให้การรักษาท่ีจ าเป็นเร่งด่วนและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย -                      - -                      -                      -                      ดูรณี

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 256412.จัดช่องทางเพ่ือให้บริการทันตกรรมท่ีจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล-                      - -                      -                      -                      ดูรณี

PP&P โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 256413.จัดประชุมและออกนิเทศติดตามการด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในแต่ละต าบล6,600.00               เงินบ ารุง -                      6,600.00               -                      ธนภรณ์

PP&P โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อ าเภอนครไทย 25641.จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ/โภชนาการเด็ก สู่การสร้างเด็กไทยคุณภาพ9,000.00               QOF -                      9,000.00               -                      ศิริโชค

PP&P โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อ าเภอนครไทย 25642.อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน า/เครือข่ายด าเนินกิจกรรมต าบลส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย13,000.00             QOF -                      13,000.00             -                      ศิริโชค

PP&P โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อ าเภอนครไทย 25643.นิเทศ/ติดตามผลการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก22,000.00             QOF -                      22,000.00             -                      วิไลวรรณ

PP&P โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อ าเภอนครไทย 25644.นิเทศ/ติดตามการด าเนินงานพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนท่ี30,000.00             QOF -                      30,000.00             -                      ศิริโชค

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน1.จัดประชุมช้ีแจง ทบทวนแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน5,000.00               QOF -                      5,000.00               -                      จิดาภา

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน2.นิเทศ ติดตาม ประเมิน ภาวะโภชนาการ นักเรียน ท่ีไม่สูงดีสมส่วน  -                      - -                      -                      -                      พรรษนันท์



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ การเบิกจ่าย (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองโภชนาการและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม8,800.00               QOF -                      8,800.00               -                      จิดาภา

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน4.เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานเครือข่ายต าบลนักจัดการสุขภาพโภชนาการเด็กวัยเรียน10,000.00             QOF -                      10,000.00             -                      พรรษนันท์

PP&P โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน5.โครงการสร้างเสริมแกนน านักเรียน 6,000.00               QOF -                      6,000.00               -                      พรรษนันท์

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย1.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ในชมรมผู้สูงอายุ-                      - -                      -                      -                      ศิริโชค

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย2.อบรมเชิงปฏิบัติการ CM, CGและน าเสนอ Case Study แต่ละพ้ืนท่ีต าบล Buddy LTC8,000.00               LTC -                      8,000.00               -                      ปัญจรัตน์

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย3.ประชุม conference case CM/CG/ทีมหมอครอบครัว ในการจัดท า Care plan42,000.00             LTC -                      42,000.00             -                      ศิริโชค

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย4.นิเทศ/เย่ียมเสริมพลังการด าเนินงานระบบจัดการบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว25,000.00             LTC -                      25,000.00             -                      ปัญจรัตน์

PP&P พัฒนาระบบการจัดบริการต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอนครไทย5.จัดเวทีน าเสนอผลงานดีเด่นด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 6 ประเภท 45,000.00             LTC -                      45,000.00             -                      ปัญจรัตน์

PP&P โครงการครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกายอ าเภอนครไทย1.อบรมส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ (Health Literacy) ในประชากรไทยวัยท างาน10,000.00             กยผ. -                      10,000.00             -                      ศิริโชค

PP&P โครงการครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกายอ าเภอนครไทย2.กิจกรรมรณรงค์/ส่ือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลสุขภาพ  เร่ืองกิจกรรมทางกาย16,500.00             กยผ. -                      16,500.00             -                      ศิริโชค

PP&P โครงการครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกายอ าเภอนครไทย3.เสริมสร้าง/ขับเคล่ือนชุมชน/องค์กรต้นแบบสุขภาพกิจกรรมทางกาย10,000.00             กยผ. -                      10,000.00             -                      ศิริโชค

PP&P โครงการครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกายอ าเภอนครไทย4.จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายชุมชน/องค์กรต้นแบบสุขภาพกิจกรรมทางกาย15,000.00             กยผ. -                      15,000.00             -                      ศิริโชค

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 1.1.1 ประชุม กก/ทีม พชอ, พชต 9,000.00               พชอ. -                      9,000.00               -                      ศศิธร

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 1.1.2 ประชุมทีมท างานตามประเด็น พชต. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง12,000.00             พชอ. -                      12,000.00             -                      ศศิธร

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 1.2.1 ประชุม คืนข้อมูลจากทุกหน่วยงาน การก าหนดประเด็น พชอ อย่างมีส่วนร่วม และจัดท าแผน พชอ/พชต อย่างเป็นรูปธรรม5,000.00               พชอ. -                      5,000.00               -                      ศศิธร

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 1.2.2 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนา นวัตกรรม /best practices  และเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้13,128.00             พชอ. -                      13,128.00             -                      ศศิธร

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 2.1 จัดท าศูนย์ข้อมูล การประเมินผลการด าเนินงาน -                      - -                      -                      -                      ศศิธร

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 2.2 การติดตามและสรุปประเมินผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน -                      - -                      -                      -                      ศศิธร

PP&P โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนครไทย ปี 2564 2.3 ประชุมถอดบทเรียนผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เครือข่ายชุมชน16,000.00             รพ.รามาฯ 16,000.00             -                      100.00                 ศศิธร

PP&P โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า อ าเภอนครไทย ปี 25641.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงในหมู่บ้านเส่ียงต่อการระบาดโรคไข้เลือดออก40,000.00             กองทุนต าบล -                      40,000.00             -                      ภาวุฒิ

PP&P โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า อ าเภอนครไทย ปี 25642.จัดซ้ือยาทากันยุง รพ.สต./PCU ส าหรับป้องกันในผู้ป่วยสงสัย ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 12,000.00             QOF -                      12,000.00             -                      ภาวุฒิ

PP&P โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า อ าเภอนครไทย ปี 25643.ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เพ่ือสร้างความตระหนักในประชาชนและบุคลากรในการป้องกันการโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ า16,704.00             กยผ. -                      16,704.00             -                      ภาวุฒิ

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค1.อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค20,100.00             QOF -                      20,100.00             -                      มณีรัตน์

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค2.ระบบติดตามผลงานความครอบคลุมอัตโนมัติ -                      - -                      -                      -                      มณีรัตน์

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค3.ติดตาม/ประเมินผล ใน รพ.สต. -                      - -                      -                      -                      มณีรัตน์

PP&P โครงการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบมีส่วนร่วม1.ประชุมคณะอนุกรรมการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับอ าเภอ -                      - -                      -                      -                      กานต์ธีรา



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ การเบิกจ่าย (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ

PP&P โครงการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบมีส่วนร่วม2.จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก/วาเลนท์ไทน์ / VCT Day ตามกลยุทธ์ RRTTR -                      - -                      -                      -                      กานต์ธีรา

PP&P โครงการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบมีส่วนร่วม3.อบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้การป้องกันโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี/STI94,000.00             NGOs -                      94,000.00             -                      กานต์ธีรา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25641.ประชุมคณะท างาน -                      - -                      -                      -                      แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25642.คัดกรองโรค DM และโรค HTประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป -                      - -                      -                      -                      แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25643.อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรค DM/HT โดยเน้นลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม-                      - -                      -                      -                      แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25644.ให้ความรู้รายบุคคลกลุ่มสงสัยป่วย HT สนับสนุนการท า Home BP -                      - -                      -                      -                      แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25645.อบรมให้ความรู้ลดหวานมันเค็มสนับสนุนการท า SMBG, Home BP242,625.00           NCD63 -                      242,625.00           -                      แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25645.1.จัดหาอุปกรณ์สาธิตวัดความเค็มดิจิตอลแบบพกพา Salt Meter ในชุมชน63,000.00             NCD63 -                      63,000.00             -                      แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25645.2 สร้างแกนน ากลุ่ม IF&Low carb -                      - -                      -                      -                      แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25646.อบรมให้ความรู้สนับสนุนการดูแลตนเองและคัดกรองภาวะ แทรกซ้อนทางตา ไต เท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในรพ.สต.เครือข่าย240,000.00           NCD63 -                      240,000.00           -                      แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25647.ประเมินความเส่ียง CVD Risk และคืนข้อมูลความเส่ียงแก่ผู้ป่วย DM/HT เป็นรายบุคคล-                      - -                      -                      -                      แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25648.จัดหาสมุดคู่มือดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วย DMและ HT 180,000.00           NCD64 -                      180,000.00           -                      แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 25649.จัดหาวัสดุท่ีใช้ในการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและสนับสนุนการดูแลตนเองในผู้ป่วย DM และ HT1,789,210.00         NCD64 -                      1,789,210.00         -                      แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 256510.ระบบ Line แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงวันนัด -                      - -                      -                      -                      แววตา

PP&P โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอนครไทย ปี 256611.สร้างเครือข่ายอสม., ผู้น าชุมชนช่วยติดตาม -                      - -                      -                      -                      แววตา

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25641.ประชุมการวางแผนคณะท างานโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง -                      - -                      -                      -                      ธีระ

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25642.แพทย์ให้การรักษาตามมาตรฐาน copd gold guide line -                      - -                      -                      -                      ธีระ

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25643.ประเมินสมรรถภาพปอดผู้ป่วยด้วยเคร่ือง spirometry -                      - -                      -                      -                      ธีระ

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25644.ประเมินการใช้ยาพ่นผู้ป่วยและผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด -                      - -                      -                      -                      ธีระ

PP&P โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 25645.ประสานงานวัคซีน ฉีดยากลุ่มเป้าหมายให้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ าปี-                      - -                      -                      -                      ธีระ

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย1.ประชุมช้ีแจงและติดตามงานคณะท างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข-                      - -                      -                      -                      ภานุชญา

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย2.เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียง -                      - -                      -                      -                      ภานุชญา

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย3.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านค้า ร่วมกับเครือข่ายและชุมชนในพ้ืนท่ี-                      - -                      -                      -                      ภานุชญา

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย4.จัดต้ังศูนย์เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในทุกต าบล 13,100.00             เงินบ ารุง -                      13,100.00             -                      ภานุชญา

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย5.อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคแก่แกนน านักเรียนในโรงเรียนน าร่อง1,000.00               เงินบ ารุง -                      1,000.00               -                      ภานุชญา

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย6.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้าน คบส ต่างๆ -                      - -                      -                      -                      ภานุชญา



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ การเบิกจ่าย (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ

PP&P โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอนครไทย7.ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน 840.00                 เงินบ ารุง -                      840.00                 -                      ภานุชญา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25641.อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีเร่ืองการจัดการอัคคีภัย และการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 2 รุ่น18,200.00             กยผ. -                      18,200.00             -                      อุปถัมภ์

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25642.อบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัย 2,500.00               กยผ. -                      2,500.00               -                      อุปถัมภ์

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25643.ประชุมทีมประเมิน ก าหนดเป้าหมาย วิธีการประเมิน 200.00                 กยผ. -                      200.00                 -                      จินต์จุฑา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25644.นิเทศและประเมินมาตรฐาน HAS มาตรฐานท่ีพักขยะติดเช้ือใน สถานบริการสาธารณสุข4,200.00               กยผ. -                      4,200.00               -                      จินต์จุฑา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25645.อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินมาตรฐาน HAS และประเมินในกลุ่ม 12 sector500.00                 กยผ. -                      500.00                 -                      จินต์จุฑา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25646.ประชุมทีมประเมิน เพ่ือสรุปผลการตรวจเย่ียม 800.00                 กยผ. -                      800.00                 -                      จินต์จุฑา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25647.อบรมความรู้เร่ืองมาตรฐานส้วมสาธารณะ ในพนักงานท าความสะอาดประจ าสถานบริการสาธารณสุข1,025.00               กยผ. -                      1,025.00               -                      จินต์จุฑา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25648.ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงครัวของโรงพยาบาล24,200.00             กยผ. -                      24,200.00             -                      จินต์จุฑา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 25649.ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารในโรงพยาบาล1,500.00               กยผ. -                      1,500.00               -                      จินต์จุฑา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256410.ตรวจประเมินคุณภาพน้ าด่ืม 1,200.00               กยผ. -                      1,200.00               -                      จินต์จุฑา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256411.จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ความรู้ประกอบศูนย์การเรียนรู้การบ าบัดน้ าเสีย5,200.00               กยผ. -                      5,200.00               -                      สมศักด์ิ

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256412.อบรมให้ความรู้การจัดการน้ าเสียและระบบสุขาภิบาล 1,050.00               กยผ. -                      1,050.00               -                      สมศักด์ิ

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256413.การตรวจประเมินคุณภาพอากาศในสถานท่ีท างาน 2,400.00               เงินบ ารุง -                      2,400.00               -                      ทิพวรรณ

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256414.ตรวจประเมินความเส่ียงด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมในการท างาน (Rah.01)-                      - -                      -                      -                      ทิพวรรณ

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256415.ตรวจสุขภาพประจ าปี 236,400.00           PP Non UC -                      236,400.00           -                      จิตรลดา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256416.ตรวจสุขภาพตามความเส่ียงจากการท างาน (สมรรถภาพ หู ตา ปอด)22,000.00             PP Non UC -                      22,000.00             -                      วรุณยุพา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256417.บุคลากรกลุ่มเส่ียงได้รับวัคซีนพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นอย่างน้อย 4 ชนิด72,750.00             PP Non UC -                      72,750.00             -                      จิตรลดา

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256418.อบรมความรู้ด้านอาชีวอนามัย 11,200.00             กยผ. -                      11,200.00             -                      ทิพวรรณ

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256419.สาธิตการท าอาหารเพ่ือสุขภาพในกลุ่ม BMI เกิน 8,000.00               PP Non UC -                      8,000.00               -                      ทิพวรรณ

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256420.ส ารวจแหล่งปลูกผักปลอดสารพิษในพ้ืนท่ี และช่วงเวลาเก็บเก่ียว -                      - -                      -                      -                      อุปถัมภ์

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256421.พัฒนาเมนูอาหารส าหรับผู้ป่วย โดยใช้ผักปลอดสารพิษในพ้ืนท่ีตามฤดูกาล-                      - -                      -                      -                      อุปถัมภ์

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256422.พัฒนาแปลงผักปลอดสารพิษตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 7,000.00               กยผ. -                      7,000.00               -                      อุปถัมภ์

PP&P โครงการพัฒนามาตรฐานงานส่ิงแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 256423.จุดจ าหน่ายผักปลอดสารพิษใน รพ. 2,000.00               กยผ. -                      2,000.00               -                      อุปถัมภ์

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25641.1 อบรมพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว ทุกวิชาชีพ 6,000.00               PCC -                      6,000.00               -                      ศศิธร

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25641.2 อบรมพยาบาล NP 12,000.00             PCC -                      12,000.00             -                      ศศิธร



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ การเบิกจ่าย (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25641.3 อบรมผู้ดูแลประจ าครอบครัว -                      - -                      -                      -                      ศศิธร

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25642.1 พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยส าคัญของพ้ืนท่ี ระบบ Green Channel และระบบ HHC20,000.00             PCC -                      20,000.00             -                      ศศิธร

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25642.2 การพัฒนาศูนย์จัดเก็บข้อมูลผลลัพธ์ การด าเนินงานเชิงกระบวนการ และคุณภาพ ในมิติต่างๆ ของ PCC-                      - -                      -                      -                      ศศิธร

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25642.3 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเย่ียมนิเทศเสริมพลัง ปีละ 2 คร้ัง 21,000.00             PCC -                      21,000.00             -                      ศศิธร

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25642.4 พัฒนา นวัตกรรม /best practices หรืองานวิจัยในแต่ละทีม -                      - -                      -                      -                      ศศิธร

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25642.5 พัฒนาการท างานร่วมกับชุมชน ในประเด็น พชอ/และประเด็นปัญหาในพ้ืนท่ี-                      - -                      -                      -                      ศศิธร

Service โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอนครไทยปี 25643.1 จัดต้ังทีมออกแบบ ปรับปรุงโครงสร้าง/สวล.ตามเกณฑ์มาตรฐาน และ เกณฑ์ 5 ส -                      - -                      -                      -                      ศศิธร

Service โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน1.กิจกรรมอบรมฟ้ืนฟู อสม. 89,100.00             สบส.เขต 2 -                      89,100.00             -                      อัญเชิญ

Service โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน 15,950.00             สบส.เขต 2 -                      15,950.00             -                      อัญเชิญ

Service โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน3.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสค. 15,950.00             สบส.เขต 2 -                      15,950.00             -                      อัญเชิญ

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25641.ประชุมวางแผน ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานวัณโรค -                      - -                      -                      -                      ชิดชนก

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25642.ส ารวจข้อมูลกลุ่มเส่ียงท่ีต้องได้รับการคัดกรองวัณโรค -                      - -                      -                      -                      ชิดชนก

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25643.คัดกรองวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มเส่ียงด้วยการเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)-                      - -                      -                      -                      ชิดชนก

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25644.การส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มผู้ท่ีดูแลผู้ป่วย -                      - -                      -                      -                      ชิดชนก

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25645.ข้ึนทะเบียนดูแลรักษาตามมาตรฐานแนวทางการด าเนินงานวัณโรคแห่งชาติ-                      - -                      -                      -                      ชิดชนก

Service โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 25646.สรุปผลการด าเนินงาน -                      - -                      -                      -                      ชิดชนก

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25641.จนท. รพ.สต. ทบทวน ผู้ป่วยรายท่ีได้ยา ATB ใน URI  AD -                      - -                      -                      -                      ประยุธ

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25642.การสะท้อนผลการด าเนินงาน KPI ต่อแพทย์ ทุกสัปดาห์  และ  ทบทวนเคสท่ีมีการใช้ยาไม่เหมาะสม โดยแพทย์ ภายใน 7 วัน-                      - -                      -                      -                      ประยุธ

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25643.พัฒนาระบบการแจ้งเตือน  การเก็บข้อมูล  การติดตาม KPI โดยใช้ IT เป็นเคร่ืองมือหลัก-                      - -                      -                      -                      ประยุธ

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25644.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟ้ืนฟูองค์ความรู้ และการจัดการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล4,000.00               เงินบ ารุง -                      4,000.00               -                      ประยุธ

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25645.ประชุมอบรม ผู้ประกอบร้านขายยา คลินิก ในอ าเภอนครไทย 2,000.00               เงินบ ารุง -                      2,000.00               -                      ประยุธ

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25646.ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน าอาสาสมัครชุมชนต้นแบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล2,000.00               เงินบ ารุง -                      2,000.00               -                      ประยุธ

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25647.ประชุมท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน 7,500.00               เงินบ ารุง -                      7,500.00               -                      ประยุธ

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25648.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้าน RDU ต่างๆ -                      - -                      -                      -                      ประยุธ

Service โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 25649.นิเทศ/ประเมินชุมชนต้นแบบ การใช้ยาสมเหตุผล -                      - -                      -                      -                      ประยุธ

Service โครงการการดูแลแบบประคับประคองสู่ชีวิตท่ีผาสุกและการตายดี  ประจ าปีงบประมาณ 25641.อบรมชุมชนกรุณาโดยอาสาสมัครชุมชนในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ครอบครัวและผู้ดูแล6,500.00               QOF -                      6,500.00               -                      อรุณี



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ การเบิกจ่าย (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ

Service โครงการการดูแลแบบประคับประคองสู่ชีวิตท่ีผาสุกและการตายดี  ประจ าปีงบประมาณ 25642.พัฒนาระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่ีกลับสู่ชุมชน-                      - -                      -                      -                      อรุณี

Service โครงการการดูแลแบบประคับประคองสู่ชีวิตท่ีผาสุกและการตายดี  ประจ าปีงบประมาณ 25643.อบรมพัฒนาศักยภาพและถอดบทเรียนการด าเนินงานผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative care day 2021)12,400.00             QOF -                      12,400.00             -                      อรุณี

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 25641.อบรมทบทวนความรู้แก่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เร่ืองการนวดเพ่ือบ าบัดรักษาโรค4,000.00               แพทย์แผนไทย -                      4,000.00               -                      ลัดดาวัลย์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 25642.อบรมการใช้ยาสมุนไพรในเจ้าหน้าท่ีรพ.และเจ้าหน้าท่ีรพ.สต. 6,000.00               แพทย์แผนไทย -                      6,000.00               -                      ลัดดาวัลย์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 25643.ประชาสัมพันธ์การให้บริการงานแพทย์แผนไทย 5,250.00               QOF -                      5,250.00               -                      ลัดดาวัลย์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 25644.จัดบริการดูแลหญิงหลังคลอดท้ังภายในรพ.และท่ีบ้าน -                      - -                      -                      -                      ลัดดาวัลย์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 25645.ประชุมช้ีแจงการใช้น้ ามันกัญชาทางการแพทย์ 1,250.00               QOF -                      1,250.00               -                      ลัดดาวัลย์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 25646.ควบคุมติดตามผลงาน ตามตัวช้ีวัด เป็นประจ าทุกเดือน -                      - -                      -                      -                      ลัดดาวัลย์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย1.คัดกรองภาวะซึมเศร้าเชิงรุก 7 กลุ่มเส่ียง -                      - -                      -                      -                      เกศิณี

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย2.อบรมสร้างแกนน ากลุ่ม“หัวใจมีหู” ในโรงเรียน 5,000.00               เงินบ ารุง -                      5,000.00               -                      เกศิณี

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย3.อบรมการสร้างแกนน าชุมชน ติดตามผู้ป่วย 14,500.00             เงินบ ารุง -                      14,500.00             -                      เกศิณี

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย4.ประชาคมแกนน าการดูแลกลุ่ม OSCC 3,000.00               กองบริหาร สธ. -                      3,000.00               -                      นฤมล

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย5.จัดท าป้ายการเข้าถึงบริการ OSCC 15,000.00             กองบริหาร สธ. -                      15,000.00             -                      เกศิณี

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย6.อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังกลุ่มแกนน า 2,900.00               เงินบ ารุง -                      2,900.00               -                      เกศิณี

Service โครงการพัฒนาทักษะเร่ืองการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในสถานบริการ1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะเร่ืองการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในสถานบริการสาธารณสุข26,000.00             เงินบ ารุง -                      26,000.00             -                      พิพัฒน์

Service โครงการพัฒนาทักษะเร่ืองการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในสถานบริการ2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของแม่บ้าน และพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน IC ของ รพสต.2,000.00               เงินบ ารุง -                      2,000.00               -                      พิพัฒน์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 1.กิจกรรมช้ีแจงการด าเนินงานโรคมะเร็ง -                      - -                      -                      -                      พรพิมล

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 2.คัดกรองมะเร็งล าไส้ด้วยวิธี Fit test ในกลุ่มอายุ 50-70 ปี 62,880.00             สปสช. -                      62,880.00             -                      พรพิมล

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 3.ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรีอายุ 30-60 ปี -                      - -                      -                      -                      พรพิมล

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 4.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA testing ในสตรีอายุ 30-60 ปี-                      - -                      -                      -                      พรพิมล

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25641.จัดท าแนวทางการคัดกรองผู้ป่วย CKD ในกลุ่มเส่ียง -                      - -                      -                      -                      เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25642.คัดกรองเพ่ือหาผู้ป่วย CKD  ในกลุ่มเส่ียง -                      - -                      -                      -                      เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25643.สนับสนุนทักษะการดูแลตนเอง ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม + Low carb , IF-                      - -                      -                      -                      เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25644.จัดหาอุปกรณ์สาธิตวัดความเค็มดิจิตอลแบบพกพา Salt Meter ในชุมชน-                      - -                      -                      -                      แววตา

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25645.อบรมให้ความรู้สนับสนุนการท า SMBG ในผู้ป่วย DM หรือเจาะ DTX อย่างน้อยเดือนละ1คร้ังท่ีรพ.สต.-                      - -                      -                      -                      เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25646.อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการดูแลตนเองและคัดกรองภาวะ แทรกซ้อนร่วมกับเครือข่าย ฯ-                      - -                      -                      -                      เสาวลักษณ์



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ การเบิกจ่าย (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25647.อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซ้อนทางไต75,900.00             NCD63 -                      75,900.00             -                      เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25648.พัฒนาเครือข่ายแกนน าผู้ป่วยไตเร้ือรัง -                      - -                      -                      -                      เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 25649.ก าหนดแนวทางในการคัดกรองเบ้ืองต้นให้กับเครือข่ายฯ -                      - -                      -                      -                      เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 256410.ประชุมเครือข่ายฯเพ่ือติดตามการคัดกรอง -                      - -                      -                      -                      เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 256411.พัฒนาแนวทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไตเร้ือรัง -                      - -                      -                      -                      เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 256412.พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยเพ่ือให้รับการรักษาอย่างต่อเน่ือง -                      - -                      -                      -                      เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 256413.พัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพการรักษาพยาบาล -                      - -                      -                      -                      เสาวลักษณ์

Service โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อ าเภอนครไทย ปี 25641.จัดประชุมช้ีแจงวางแผนการด าเนินงานแนวทางการคัดกรองและการส่งต่อโรคตา-                      - -                      -                      -                      สุธาสินี

Service โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อ าเภอนครไทย ปี 25642.ตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก ต้อหิน ในกลุ่มประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปในชุมชน-                      - -                      -                      -                      สุธาสินี

Service โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อ าเภอนครไทย ปี 25643.ตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับงาน NCD -                      - -                      -                      -                      สุธาสินี

Service โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อ าเภอนครไทย ปี 25644.จัดบริการคัดกรองโรคตาต้อกระจกในรพ.ร่วมกับแม่ข่าย -                      - -                      -                      -                      สุธาสินี

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย1.สร้างแกนน าศูนย์เพ่ือนใจ ในโรงเรียน -                      - -                      -                      -                      กฤษณา

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย2.กีฬาสร้างสัมพันธ์ชุมชนและผู้บ าบัด -                      - -                      -                      -                      กฤษณา

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย3.คลินิกบ าบัดบุหร่ี สุรา เคล่ือนท่ี -                      - -                      -                      -                      กฤษณา

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย4.มหกรรม To Be Number One 44,200.00             กยผ. -                      44,200.00             -                      กฤษณา

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย5.แลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายกลุ่มแกนน า AA 10,000.00             กยผ. -                      10,000.00             -                      กฤษณา

Service โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย6.อบรมการสร้างอาชีพให้แก่ ผู้บ าบัดและครอบครัว 10,300.00             กยผ. -                      10,300.00             -                      กฤษณา

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25641.ก าหนดแนวทางการฟ้ืนฟู IMC แบบ IPD, OPD, PCC, เย่ียมบ้าน และการติดตามต่อเน่ือง-                      - -                      -                      -                      สุวนัย

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25642.ให้บริการกายภาพบ าบัด -                      - -                      -                      -                      สุวนัย

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25643.ให้บริการกิจกรรมบ าบัด -                      - -                      -                      -                      สุวนัย

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25644.ให้บริการกายอุปกรณ์และเคร่ืองช่วยเดิน -                      - -                      -                      -                      สุวนัย

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25645.ให้บริการฝังเข็ม -                      - -                      -                      -                      สุวนัย

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25646.ออกหน่วยให้บริการฟ้ืนฟูใน PCC และเย่ียมบ้าน -                      - -                      -                      -                      สุวนัย

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25647. ให้บริการตรวจคัดกรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวานและฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย COPD-                      - -                      -                      -                      สุวนัย

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25648.มหกรรมท าขาเทียมพระราชทาน เพือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา-                      - -                      -                      -                      สุวนัย

Service โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 25649. จัดกิจกรรมวันกายภาพบ าบัดแห่งชาติ ปี 2564 -                      - -                      -                      -                      สุวนัย



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ การเบิกจ่าย (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย1.อบรมสร้างแกนน าอ าเภอนครไทยหัวใจรักการเป็นหมอ -                      - -                      -                      -                      กันยารัตน์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย2.นิเทศติดตามงานเครือข่าย (พ่ีน้องเย่ียมเยือน) 6,000.00               เงินบ ารุง -                      6,000.00               -                      กันยารัตน์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย3.อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 2,500.00               เงินบ ารุง -                      2,500.00               -                      กันยารัตน์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย4.พัฒนา FR ให้ครอบคลุมทุกชุมชน 27,100.00             QOF -                      27,100.00             -                      กันยารัตน์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย5.งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เย่ียมหน่วยงานในโรงพยาบาล -                      - -                      -                      -                      กันยารัตน์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย6.อบรมการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Fast Track Stroke STEMI Sepsis  Truama  และ CPR17,500.00             QOF -                      17,500.00             -                      กันยารัตน์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย7.จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุ และการเกิดจลาจลท่ีเกิดข้ึนในรพ. 13,000.00             QOF -                      13,000.00             -                      กันยารัตน์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย8.ประชุมเครือข่ายการส่งต่ออ าเภอนครไทย 2,500.00               เงินบ ารุง -                      2,500.00               -                      กันยารัตน์

Service โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย9.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน 2,500.00               เงินบ ารุง -                      2,500.00               -                      กันยารัตน์

Service โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปี 25641.ตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ 39,182.00             กยผ. -                      39,182.00             -                      ศศิธร

Service โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปี 25642.อบรมฟ้ืนฟูแกนน าพระสงฆ์ ในการดูแลสุขภาพพระในวัด 8,500.00               กยผ. -                      8,500.00               -                      ศศิธร

Service โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปี 25643.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ1 วัด 1 ต าบล 24,640.00             กยผ. -                      24,640.00             -                      ศศิธร

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย1.แนะแนวสาธารณสุขรักบ้านเกิด -                      - -                      -                      -                      นฤมล

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย2.ปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีใหม่ 15,000.00             กยผ. -                      15,000.00             -                      นฤมล

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย3.อบรมการพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการด้านจิตปัญญาศึกษา 256464,525.00             กยผ. -                      64,525.00             -                      นฤมล

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย4.จัดฐานการเรียนรู้แบบเชิงปฏิบัติการ 20,000.00             กยผ. -                      20,000.00             -                      นฤมล

People โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย5.เวทีวิชาการยามบ่าย 11,000.00             กยผ. -                      11,000.00             -                      นฤมล

Governance โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA)1.ประชุมให้ความรู้และจัดท าการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน-                      - -                      -                      -                      อวบ

Governance โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA)2.อบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกันการรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน-                      - -                      -                      -                      อวบ

Governance โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA)3.ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลของหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1 -EB24 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน-                      - -                      -                      -                      อวบ

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย1.ประชุมตามรอยการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน DHSA ในสถานบริการเครือข่ายสุขภาพ4,500.00               กยผ. -                      4,500.00               -                      นฤมล

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย2.อบรมเชิงปฏิบัติการท าฐานเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเพ่ือรับประเมินมาตรฐาน HA.3,750.00               กยผ. -                      3,750.00               -                      นฤมล

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย3.Survillance Survey HA. 35,350.00             กยผ. -                      35,350.00             -                      นฤมล

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย4.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายพ่ีเล้ียงคุณภาพนครไทย2,000.00               กยผ. -                      2,000.00               -                      นฤมล

Governance โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย5.เช่ือมต่อ Domain งานคุณภาพ (THIP., HRMS.) 5,600.00               กยผ. -                      5,600.00               -                      นฤมล

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25641.ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2563 และจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 2564-                      - -                      -                      -                      ทัศนะ



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ การเบิกจ่าย (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25642.การประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและKPI ผ่านผู้รับผิดชอบงานเฉพาะราย4,500.00               QOF -                      4,500.00               -                      ทัศนะ

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25643.จัดท ารูปเล่มรวบรวมแผนยุทธศาสตร์ และสรุปผลการด าเนินงานรายงานประจ าปี 25635,000.00               QOF -                      5,000.00               -                      ทัศนะ

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25644.การประชุมติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และ KPI คปสอ.นครไทย20,000.00             QOF -                      20,000.00             -                      ทัศนะ

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25645.ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน15,000.00             QOF -                      15,000.00             -                      ทัศนะ

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25646.ประชุมจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาด้านสาธารณสุขอ าเภอนครไทย ปีงบประมาณ 256520,000.00             QOF -                      20,000.00             -                      ทัศนะ

Governance โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 25647.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล16,600.00             QOF -                      16,600.00             -                      ทัศนะ

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม1.จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า255,000.00           ปกส./ท่าบ่อ -                      255,000.00           -                      ธงชัย

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม2.จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองจัดเก็บข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต40,000.00             ท่าบ่อ -                      40,000.00             -                      ธงชัย

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม3.ปรับปรุงห้องเซิฟเวอร์ช้ัน 3 อาคารใหม่ OPD 105,100.00           ท่าบ่อ -                      105,100.00           -                      ธงชัย

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม4.การต่ออายุโดเมนเนม และ พ้ืนท่ี Hosting website ของ รพร.นครไทย1,700.00               ปกส. -                      1,700.00               -                      ธงชัย

Governance โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Hospital และรองรับผู้รับบริการสิทธ์ิประกันสังคม5.ต่ออายุ (Licence) การท างานของระบบป้องกันไวรัส (Firewall)18,200.00             ปกส. -                      18,200.00             -                      ธงชัย

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 1.ประชุมคณะท างาน CFO เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤติทางการเงิน-                      - -                      -                      -                      ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 2.การเพ่ิมค่า CMI -                      - -                      -                      -                      ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 3.การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ได้ครบถ้วนทันเวลา -                      - -                      -                      -                      ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 4.เปิดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ฝังเข็ม -                      - -                      -                      -                      ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 5.เปิดบริการคลินิกายภาพบ าบัดนอกเวลาราชการ -                      - -                      -                      -                      ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 6.เปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการทันตกรรม -                      - -                      -                      -                      ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 7.ประชุมคณะท างาน เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสุขภาพ -                      - -                      -                      -                      ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 8.วิเคราะห์ และก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ -                      - -                      -                      -                      ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 9.ก าหนดการตรวจต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มผู้รับบริการ -                      - -                      -                      -                      ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 10.ก าหนดจัดการให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก -                      - -                      -                      -                      ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 11.เพ่ิมการบริการอบสมุนไพรในกลุ่มสิทธ์ิเบิกได้ -                      - -                      -                      -                      ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 12.เพ่ิมการบริการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือ -                      - -                      -                      -                      ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 13.จัดประชาสัมพันธ์งานแพทย์แผนไทย ตามหน่วยงานราชการต่างๆ -                      - -                      -                      -                      ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 14.ประชุมให้แนวทางการลดการใช้ยาและเวชภัณฑ์ -                      - -                      -                      -                      ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 15.ประชุมทบทวนการส่ังแล็ป -                      - -                      -                      -                      ไพรินทร์



ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ การเบิกจ่าย (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 16.ลดรายจ่ายหมวดวัสดุใช้ไป -                      - -                      -                      -                      ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง 17.ลดจ านวนสต๊อกย่อยของหน่วยงาน -                      - -                      -                      -                      ไพรินทร์

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก1.จัดต้ังคณะกรรมการงานวิชาการระดับอ าเภอ -                      - -                      -                      -                      มณีรัตน์

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก2.จัดท าฐานข้อมูล -                      - -                      -                      -                      มณีรัตน์

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก3.ประชุมเก่ียวกับการท าเอกสารงานวิชาการ 6,000.00               เงินบ ารุง -                      6,000.00               -                      มณีรัตน์

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก4.อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการเขียนงานวิจัย นวัตกรรม 11,876.00             เงินบ ารุง -                      11,876.00             -                      มณีรัตน์

Governance โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก5.เวทีการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับอ าเภอนครไทย 10,850.00             เงินบ ารุง -                      10,850.00             -                      มณีรัตน์

รวม 4,849,468.00         16,000.00             4,833,468.00         0.33                     



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๓ 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ชื่อหน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :      5  มีนาคม  2564 
หัวข้อ  :  ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ฯ ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 
 
Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                 ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                     ( นายอวบ  มีแดนไผ่ )                              ( นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์ ) 
      ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
          วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564                    วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564                   
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

( นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์ ) 
                                            ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
                                           วันที่ 5 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564     
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