คำนำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คปสอ.นายูง ได้บูรณาการยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกันในยุทธศาสตร์แต่ละด้าน
ใช้กลไก คณะกรรมการร่วมกันในแต่ละประเด็น 18 ประเด็น เป็น PA นายแพทย์สาธสรณสุขจังหวัด ได้แก่ 1.STEMI 2.Stroke 3.Mother & child Health
4.DHF 5.RTI(pre-crash) 6.ECS(post crash) 7. Sepsis 8.TB 9.TO BE NUMBER ONE/ยาเสพติด 11.DM/HT 12.LTC 13.พัฒนาการเด็กปฐมวัย
14.การเข้าถึงบริการ การแพทย์แผนไทย 15.RDU 16.HRH Transformation 17.Digital Transformation 18.Financial Management 19.Quality Organization(HA
/PMQA/รพ.สต.ติดดาว) 20.พชอ. 21.การส่งเสริมสุขภาพวัยทางาน 22.การพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 23.การจัดการขยะมูลฝอย 24.เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี
ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 25.รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 26.Palliative care 27.การพัฒนาส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข 28.อสม.นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน 29.ออกกาลังกาย เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาสาธารณสุขบรรลุเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาที่จะส่งผลถึงประชาชนได้อย่างชัดเจน
งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข คปสอ.นายูง จึงจัดทาเอกสารฉบับนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็น กรอบแนวทางการดาเนินงานในยุทธศาสตร์
ที่เน้นหนักให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานทุกระดับ และนาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายหลักสาคัญ คือ
ประชาชนไทย ทุกคนมีสุขภาพดี และขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดทา เอกสารฉบับนี้

งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
คปสอ.นายูง 2562

สารบัญ
เรื่อง
คานา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลทั่วไป/สภาพปัญหา/SWOT
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ คปสอ.นายูง
สรุปแผนงาน/งบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ คปสอ.นายูง
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลนายูง
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภตาบล อาเภอนายูง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนทอง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงดี
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยทราย
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านก้อง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาตูม
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนายูง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนนาแค
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเพิ่ม
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคีรีวงกต
ภาคผนวก
- HOUSE MODEL
- รายนามผู้จัดทา

ห้นำ
ก
ข
1 - 12
16 - 33
34 - 45
46 - 125
126 -168
169 - 180
181 - 199
200 - 208
209 - 225
226 - 236
237 - 249
250 - 251
252 - 264
265 - 274
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ข้อมูลทั่วไปอำเภอนำยูง
ประวัติอำเภอนำยูง
อาเภอนายูงเป็นอาเภอขนาดเล็กมีพื้นที่ 524 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 327,500ไร่ แยกการปกครองออกมาจากอาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี ตั้งเป็นกิ่งอาเภอนายูง
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 และยกฐานะเป็นอาเภอเมื่อวันที่ 7 ก.ย. พ.ศ. 2538 ระยะทางห่างจากจังหวัดอุดรธานี 125 กิโลเมตร ชื่ออาเภอนายูง ได้มาจากคาว่านกยูง
ซึ่งมีนกยูงอาศัยอยู่เป็นจานวนมากจนถึงปัจจุบันนี้ โดยมี นายนาวี อรรถวิภาค เป็นนายอาเภอคนแรก และ นายสุวิชาญ ไชยโกมล เป็นนายอาเภอคนปัจจุบัน
สภำพภูมิประเทศ
1. เขตเทือกเขา และที่ราบระหว่างหุบเขาด้านทิศตะวันตก ครอบคลุมบริเวณ ตาบลนาแคและตาบลบ้านก้อง เป็นบริเวณที่เป็นต้นน้าสายสาคัญของอาเภอ
เช่น ลาห้วยราง ลาห้วยลาด ลาห้วยไคร้ เป็นต้น
2. เขตภูเขา และพื้นที่ลูกคลื่นด้านทิศตะวันออก ครอบคลุมบริเวณตาบลนายูง และตาบลโนนทอง เทือกเขาที่สาคัญในเขตนี้ คือ เทือกเขาภูพานพื้นที่โดยรวมของ
อาเภอนายูง จะเป็นพื้นที่สูงทางทิศตะวันตกทั้งด้านเหนือและใต้ แล้วค่อยๆลาดเอียง ลงสู่แม่น้าโขงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะภูมิอำกำศ
สภาพอากาศของอาเภอนายูง แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว เนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาเป็นส่วนใหญ่ อากาศจึงค่อนข้างร้อนอบอ้าว
ในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวเย็นมากในฤดูหนาว
กำรคมนำคม/ขนส่ง
ประชากรอาเภอนายูงใช้การคมนาคมทางบก โดยใช้เส้นทางรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งมีทางหลวงแผ่นดินผ่านอาเภอนายูง 2 สาย คือ
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2348 จากอาเภอบ้านผือ - อาเภอน้าโสม - บ้านก้อง - วังบง -โนนศิลา - นาแค - บ้านเพิ่ม - คีรีวงกต บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 ที่บ้านปากมั่ง อาเภอปากชม จังหวัดเลย
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2376 จากบ้านสามเหลี่ยม อาเภอน้าโสม- บ้านห้วยทราย - บ้านสว่าง - ปากราง -นาต้อง -นาสมนึก - โสมสวรรค์ - บ้านเชียงดี
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 ที่อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
นอกจากนี้ ยังมีทางหลวงชนบทสายสาคัญ คือ สายนาตูม - นาต้อง และทางระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ
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เศรษฐกิจ/สิ่งแวดล้อม
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพืชหลักที่สาคัญ คือ ยางพารา มันสาปะหลัง กล้วย เป็นต้น
- อุตสาหกรรม มีโรงงานทาน้าดื่ม จานวน 1 แห่ง
แหล่งนำธรรมชำติ
อาเภอนายูงมีพื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน จึงมีลาธารเล็ก ไหลลงมาจากภูเขามากมายมารวมกันเป็นลาน้าสาคัญ 3 สาย หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในพื้นที่ คือ ลาน้าราง
ไหลลงลาน้าโสม ลาน้าโปง ไหลลงลาน้าโสม ลาน้าโสม ไหลลงแม่น้าโขง ที่อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
อำเภอนำยูง ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 125 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ข้อมูลกำรปกครอง : ทิศเหนือ : ติดต่อกับอาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ทิศตะวันออก : ติดต่อกับอาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ : ติดต่อกับอาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตก : ติดต่อกับอาเภอปากชม จังหวัดเลย
คำขวัญประจำอำเภอนำยูง : “ทิวทัศน์สวย กล้วยผลดก น้าตกยูงทอง ธรรมะใฝ่ปอง ถิ่นทองนายูง”
ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข
1. สถำนบริกำรและบุคลำกรสำธำรณสุข
(1) บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน
- แพทย์
3 คน
- ทันตแพทย์
2 คน
- เภสัชกร
3 คน
- พยาบาลวิชาชีพ
25 คน
- บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ 77 คน
รวม
110 คน
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(2) บุคลากรในสานักงานสาธารณสุขอาเภอนายูง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ก. บุคลากรสานักงานสาธารณสุขอาเภอนายูง
- นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน
- พยาบาลวิชาชีพ
2 คน
- เจ้าหน้าที่อื่นๆ
1 คน
รวม
5 คน
ข. บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 9 แห่ง
- นักวิชาการสาธารณสุข
12 คน
- พยาบาลวิชาชีพ
8 คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข
7 คน
- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
2 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานทั่วไป)
21 คน
รวม
50 คน
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอนำยูง
1. น้าตก ได้แก่ น้าตกยูงทอง น้าตกเขาเต่า น้าตกห้วยหมากขี น้าตกคาพม่า และน้าตกตาดโตน
2. เดินป่า มีพุทธอุทยานภูก้อน ภูย่าอู่ ภูหมอกบ่วาย
3. แรลลี่วิบาก ที่ว่าการอาเภอนายูง - บ้านสมประสงค์ - บ้านนาเมืองทอง - บ้านโนนทอง – น้าตกเขาเต่า ระยะทาง 35 กิโลเมตร
4. จักรยานเสือภูเขา จากน้าตกตาดโตนถึงน้าตกยูงทอง ระยะทาง 47 กิโลเมตร
5. โฮมเสตย์ ( บ้านเล็กในป่าใหญ่ ) บ้านคีรีวงกต หมู่ท2ี่ , 4 ต.นาแค , บ้านนาเมืองทอง ม.11 ต.โนนทอง บ้านนาชมภู ม.8 ต.บ้านก้อง
6. ทัวร์ธรรมมะ วัดสวย อากาศดี มีที่พัก ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ รุ่งเช้าใส่บาตร เดินชมสัตว์ป่านานาชนิด นกยูง หมูป่า ลิง ค่าง บ่าง ชะนี ปูภูเขา ( ปูหิน )
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กำรปกครอง
อาเภอนายูงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตาบล 42 หมู่บ้าน 7,376 หลังคาเรือน
การบริหารส่วนท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนตาบล 4 แห่ง คือ
- องค์การบริหารส่วนตาบลนาแค มีจานวน 8 หมู่บ้าน
- องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง มีจานวน 11 หมู่บ้าน
- เทศบาลตาบลนายูง มีจานวน 10 หมู่บ้าน
- เทศบาลบ้านก้อง มีจานวน 13 หมู่บ้าน
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7 S Model
1. Strategy

1. Structure

3. System

4. Staff
5.Skill

6. Style

วิเครำะห์ศักภำพประเมินสถำนภำพของ คปสอ.นำยูง ( SWOT Analysis )
วิเครำะห์องค์กร ( SWOT Analysis )
กำรวิเครำะห์ปัจจัยในโดยใช้ 7 - S Model )
Strength ( จุดแข็ง )
Weakness ( จุดอ่อน)
1.แผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ชัดเจน
1.ขาดการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
2.มีการแบ่งผู้รับผิดชอบงานแต่ละงานที่ชัดเจน
2. การปฏิบัติตามแผนไม่ครบถ้วน/ไม่ครอบคลุมทุกแผน ไม่เรียงลาดับ
3. แผนปฏิบัติการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และค่านิยมขององค์กรของสาคัญของงาน เน้นการดาเนินงานเฉพาะเรื่อง ซึ่งไม่ครอบคลุม
4.ผู้บริหารให้ความสาคัญ
ตัวชี้วัด
1. โครงสร้างองค์กร เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
1. มีการซับซ้านของการปฏิบัติงาน
2. เป็น คปสอ.ขนาดเล็กสามารถดูแลได้ทั่วถึง
2.โครงสร้างองค์กรเป็นแบบสายการบังคับบัญชา ต้องรอการตัดสินใจ
(ประธาน /รองประธาน คปสอ.)
1.มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์
1. ระบบการติดตามและประเมินผล คือ ไม่ต่อเนื่อง ,ไม่มีระบบนิเทศ
2.มีระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์
กากับติดตามประเมินผลงานที่ชัดเจน ,การดาเนินงานตามแผนงานล่าช้า
3. มีรูปแบบการให้บริการเป็นแนวทางเดียวกัน
2. ระบบข้อมูลสารสนเทศ คือ หน่วยงานขาดการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อนามาใช้ประโยชน์
1. บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางาน
1. ขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลที่ทั่วถึง
1. บุคลากรมีความรู้ทักษะเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
1. บุคลากรมุ่งทางานประจามากกว่าการทางานแบบริเริ่มสร้างสรรค์
2. มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน ( พยาบาลจิตเวช,
2.บางหน่วยงานขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
พยาบาลเวชปฏิบัติ , นักกายภาพบาบัด)
1.ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
1.ผู้บริหารขาดการควบคุมกับกาตรวจสอบงานที่เป็นรูปธรรม
2.สนันสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา
3.ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนางาน
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7 S Model
7.Share Value

วิเครำะห์ศักภำพประเมินสถำนภำพของ คปสอ.นำยูง ( SWOT Analysis )
วิเครำะห์องค์กร ( SWOT Analysis )
กำรวิเครำะห์ปัจจัยในโดยใช้ 7 - S Model )
Strength ( จุดแข็ง )
Weakness ( จุดอ่อน)
1.มีค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นลายลักษ์อักษรและบุคลากรทุกคน 1. การสื่อสาร/ทาความเข้าใจไม่ทั่วถึง
มีส่วนร่วมในการดาหนด
2.การปฏิบัติของบุคลากรตามค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรไม่ครอบคลุม
2.มีการติดตามการปฏิบัติตามค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร
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มุมมองด้ำน
1. C: Customer

กำรวิเครำะห์ปัจจัยโดยใช้ BSC
Strength ( จุดแข็ง )
Weakness ( จุดอ่อน)
1. ประชาชนสนใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น
1. มีข้อร้องเรียน/เสนอแนะ ด้านความล่าช้าของการให้บริการและด้าน
2.ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตัวเองและครอบครัวเมื่อเจ็บป่วย เจ้าหน้าที่มีน้อย

2. P : Process

1.มีการจัดทามาตรฐานต่างๆ เพื่อพัฒนางานบริการ
2. มีรูปแบบการให้บริการเป็นแนวทางเดียวกัน

1.มาตรฐานงานบริการบางงานไม่ครบถ้วน/ครอบคลุม เช่น CPG

3.L : Learning

1.มีการสนับสนุนบุคลากรในการเข้าร่วมประชุม/อบรมต่างๆ

-

4. F : Financial

1. มีมาตรการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายด้านการเงินการคลัง

1. รายรับในงบประมาณ UC มีแนวโน้มลดลง
2. รายจ่ายด้านสาธารณณูปโภคค่อนข้างสูง
3. รายจ่ายหมวดค่าแรง เพิ่มขึ้นตามระเบียบและนโยบายของรัฐ
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PEST - HEP Model
Politics

กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก โดยใช้ PEST - HEP Model
Opportunities ( โอกำส )
Threat ( ภัยคุกคำม )
1.มีนโยบายด้านสุขภาพระดับท้องถิ่น
1.นโยบายเร่งด่วนไม่อยู่ในแผนยุทธสาสตร์
2.นโยบายสร้างเสริมสุขภาพได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กร 2.ความคาดหวังของประชาชนด้านงานบริการมีสูง
ปกครองแห่งท้องถิ่น
3.นโยบายการพัฒนาคุณภาพสถานบริการ ตามมาตรฐานต่างๆ
4. นโยบาย30 บาท รักษาทุกโรค

Economic

1.เป็นพื้นที่การเกษตร
2.การคมนาคมสะดวก

1.ต้นทุนบริการสูง
2.ค่าครองชีพสูง รายได้น้อย

Social

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งมีการประสานงานดี
2. สังคมแบบเอื้อเฟื้อ
3.ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
4. มีกองทุนสุขภาพตาบลและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

-

Technolgy

1. มีเครื่องมือ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เพียงพอ

-

9
PEST - HEP Model
Health

กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก โดยใช้ PEST - HEP Model
Opportunities ( โอกำส )
Threat ( ภัยคุกคำม )
1.มีระบบการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน
1. พฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดโรค ประชาชนมีความเชื่อ ทัศนคติใน
2. มีเครือข่ายดูแลสุขภาพในชุมชน
การดูแลสุขภาพไม่เหมะสม
3.มีการจัดระบบบริการดูแลสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
2.ผู้ป่วยเรื้อรังมีจานวนมาก อุบัติการณ์เกิดโรคเรื้อรัง พบในผู้สูงอายุน้อยลง
4. มีหมู่บ้านจัดการสุขภาพครบทุกตาบล
3. เกิดการะบาดของโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก
4. การเกิดโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง
5. ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
6. ภัยคุกคามจากโรคประจาถิ่น( Lepto, มะเร็งท่อนาดี)

Environment

การคมนาคมสะดวกขึ้น

มีเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างอาเภอและใกล้เขตประเทศลาวทาให้เป็นปัญหา
อุปสรรคในการให้บริการ สิทธิการรักษา

People

1. ประชาชนมีการศึกษา/มีความรู้มากขึ้น
2.สนใจรับรู้ข่าวมากขึ้น

1.ผู้สูงอายุมากขึ้น/ผู้พิการมากขึ้น
2. ประชาชนเรียกร้องสิทธิมากขึ้น
3. มีการเปรียบเทียบบริการกับภาคเอกชน/สถานบริการอื่นๆ
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Strength ( จุดแข็ง )
1.แผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ชัดเจน
2.โครงสร้างองค์กร เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
3. เป็น คปสอ.ขนาดเล็กสามารถดูแลได้ทั่วถึง
4. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์
5. มีระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์
6. มีรูปแบบการให้บริการเป็นแนวทางเดียวกัน
7. บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางาน
8. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนางาน
9. มีการจัดทามาตรฐานต่างๆเพื่อพัฒนางานบริการ

วิเครำะห์กลยุทธ์
กลยุทธ์ SO ( ใช้จุดแข็งเกำะกุมโอกำส )
Opportunities ( โอกำส )
SO Strateies
1.นโยบายสร้างเสริมสุขภาพได้รับงบประมาณสนับสนุน พัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิให้ได้มาตรฐานตาม
จากองค์กร ปกครองแห่งท้องถิ่น
เกณฑ์คุณภาพ
2.นโยบายการพัฒนาคุณภาพสถานบริการ ตามมาตรฐาน
ต่างๆ
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งมีการประสานงาน
ดี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
4. มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัยประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้ง่าย
5. มีระบบการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน มี
หมู่บ้านจัดการสุขภาพครบทุกตาบล
6. มีเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน
7. มีการจัดระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
8. ประชาชนสนใจรับรู้ข่าวสารมากขึ้น
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วิเครำะห์กลยุทธ์
กลยุทธ์ ST ( ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค )
Strength ( จุดแข็ง )
Threat ( ภัยคุกคำม )
1. มีข้อร้องเรียน/เสนอแนะ ด้านความล่าช้าของการ 1. พฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่มีน้อย
2. ผู้ป่วยเรื้อรังมีจานวนมาก
2.รายรับในงบประมาณ UC มีแนวโน้มลดลง
3. เกิดการะบาดของโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก
3. รายจ่ายด้านสาธารณณูปโภคค่อนข้างสูง
การเกิดโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง
4. รายจ่ายหมวดค่าแรง เพิ่มขึ้นตามระเบียบและ
4.อุบัติการณ์เกิดโรคเรื้อรัง พบในผู้สูงอายุน้อยลง
นโยบายของรัฐ
5.ภัยคุกคามจากโรคประจาถิ่น( Lepto, มะเร็งท่อนาดี)
5. ระะบบการติดตามและประเมินผลไม่ต่อเนื่อง
6. มีการเปรียบเทียบบริการกับภาคเอกชน/
การดาเนินงานตามแผนงานล่าช้า ,ไม่มีระบบนิเทศ สถานบริการอื่นๆ
กากับติดตามประเมินผลงานที่ชัดเจน
7. ความคาดหวังของประชาชนด้านงานบริการมีสูง
6.บุคลากรมุ่งทางานประจามากกว่าการทางานแบบ 8.ระชาชนเรียกร้องสิทธิมากขึ้น
ริเริ่มสร้างสรรค์
7. การสื่อสาร/ทาความเข้าใจไม่ทั่วถึง
8. การปฏิบัติของบุคลากรตามค่านิยม/
วัฒนธรรมองค์กรไม่ครอบคลุม

WT Strateies
1. พัฒนาระบบนิเทศและประเมินผล
2. พัฒนาและเฝ้าระวัง สถานการณ์การเงิน การคลัง
3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ
4. ส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมร่วมระหว่างองค์กร
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สรุปกำรกำหนดกลยุทธ์จำก SWOT analysis Tows Matrix
SO Strategies
พัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ

ST Strategies
พัฒนาการจัดบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่

WO Strategies
1. ส่วเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการจัดบริการสุขภาพ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

WT Strategies
1. พัฒนาระบบการนิเทศ
2. พัฒนาและเฝ้าระวังสถานการณ์การเงิน การคลัง
3. ส่งเสริมการพัฒนาศักภาพบุคลากรให้มีคุณค่า
4. ส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมระหว่างองค์กร
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แผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพ คปสอ.นำยูง จังหวัดอุดรธำนี ปี 2562 -2564
วิสัยทัศน์(vision) คปสอ.นำยูง จังหวัดอุดรธำนี
เป็นองค์กรหลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
พันธกิจ
1.บริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้การบริการเสมอภาคและ
มีประสิทธิภาพ
3.การบูรณาการ องค์รวม และผสมผสาน การมีส่วนร่วมของพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
4.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร สร้างความผูกพันในองค์กร
5.พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และส่งเสริมนวัตกรรมสุขภาพ
เป้ำหมำย (intention)
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
ค่ำนิยม (core value)
NY MOPH : unity , Diversity, Mastery , Originality , People-centered approach, Humility
Network
หมายถึง มุ่งเน้นการทางานเป็นทีมและการประสานเครือข่าย
service mind หมายถึง มีจิตใจบริการและพฤติกรรมบริการที่ดี
Mastery หมายถึง การเป็นผู้นาสามารถควบคุมตนเองได้ ไม่หลงไปตามความโลภ ความโกรธ ความหลง
Originality หมายถึง การเป็นผู้ริเริ่มในสิ่งใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ
People-centered approach หมายถึง ให้ความสาคัญกับผู้ป่วย ผู้ป่วยคือศูนย์กลาง
Humility
คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน
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ยุทธศำสตร์ คปสอ.นำยูง จังหวัดอุดรธำนี
ยุทธศำสตร์ที่ 1 :Prevention& Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : Governance Excellence (บริหาร เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
ประเด่นสำคัญ
ประเด็น PA นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี
ประเด็นที่ 1 STEMI
ประเด็นที่ 2 Stroke
ประเด็นที่ 3 Mother & child Health
ประเด็นที่ 4 DHF
ประเด็นที่ 5 RTI ( Pre-crash )
ประเด็นที่ 6 ECS ( post crash )
ประเด็นที่ 7 sepsis
ประเด็นที่ 8 TB
ประเด็นที่ 9 TO BE NUMBER ONE/ยาเสพติด
ประเด็นที่ 10 DM/HT
ประเด็นที่ 11 LTC
ประเด็นที่ 12 พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ประเด็นที่ 13 การเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย
ประเด็นที่ 14 RDU
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ประเด่นสำคัญ
ประเด็นที่ 15 HRH Transformation
ประเด็นที่ 16 Digital Transformation
ประเด็นที่ 17 Financial Management
ประเด็นที่ 18 Quality Organization(HA/PMQA/รพ.สต.ติดดาว)
ประเด็น PA กลุ่มงำน
ประเด็นที่ 19 พชอ. ( พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ )
ประเด็นที่ 20 การส่งเสริมสุขภาพวัยทางาน
ประเด็นที่ 21 การพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ประเด็นที่ 22 การจัดการขยะมูลฝอย
ประเด็นที่ 23 เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free)
ประเด็นที่ 24 รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
ประเด็นที่ 25 Palliative care
ประเด็นที่ 26 การพัฒนาส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข
ประเด็น PA คปสอ.นำยูง
ประเด็นที่ 27 อสม.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
ประเด็นที่ 28 ออกกาลังกาย
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สรุปแผนงำนและงบประมำณ ปีงบประมำณ 2562
คปสอ.นำยูง
1.ยุทธศำสตร์ :Prevention& Protection Excellence
ลำดับ

แผนงำน/โครงกำร

1 โครงการอบรมเชิงปฏิการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสาหรับบุคลากรทางสาธารณสุขอาเภอนายูง
2 โครงการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่
3 โครงการอบรมอาสาฉุกเฉินการแพทย์
4 โครงการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน
5 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานพัฒนาการเด็ก คปสอ.นายูง ปีงบประมาณ 2562
6 แผนส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีงบประมาณ 2562
7 โครงการฝึกทักษะการดูภาวะวิกฤตมารดาและทารกในห้องคลอด
8 ประชุมชี้แจงจนท.รพ/รพสต.งานอนามัยแม่และเด็กเรื่อง การคลอดมาตรฐาน
9 ประชุมชี้แจง จนท.รพ/รพสต./อสม ที่ติปฎิบังานอนามัยแม่และเด็ก
10 กิจกรรมส่ง จนท.ห้องคลอดไปฝึกปฏิบัติงานที่รพ.แม่โซน/รพศ.อุดรธานี3 สัปดาห์/คน
11 ประชุมชี้แจงการดาเนินงาน การจัดกิจกรรม เดินรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก
12 กิจกรรม สุ่มตรวจลูกน้ายุงลาย ทุกครัวเรือนป้องกันโรคไข้เลือดออก
13 ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อาเภอนายูงจังหวัดอุดรธานี
14 บริการการดูแลใกล้บ้านใกล้ใจผู้สูงวัย คุณภาพชีวิตดีปีงบประมาณ 2562
15 โครงการแกนนาผู้สูงอายุสมองใสพฤติกรรมสุขภาพดี
16 โครงการพัฒนาศักยภาพ care giverดูแลเท้าเบาหวานในผู้สูงอายุ ปีงบ 2562
17 ประชุมชี้แจงและติดตามการดาเนินงาน LTCโครงการ/งบประมาณปี 2562
18 แผนงานนิทศประเมินผลงานตาบล LTC

เงินบำรุง

กองทุน
สปสช.( UC)

อื่นๆ
(ประกันสังคม/
กองทุนพืนที่

23,740 บาท
4,450บาท
6,100 บาท
5,500 บาท
6,000 บาท
23,500 บาท

รวม
23,740 บาท
4,450บาท
6,100 บาท
5,500 บาท
6,000 บาท
23,500 บาท
3,000 บาท
2,800 บาท
9,600 บาท

3,000 บาท
2,800 บาท
9,600 บาท
ไม่มีงบประมาณ
11,800 บาท
17,100 บาท
49,440 บาท
90,925 บาท
35,700 บาท
23,350 บาท
17,500 บาท
9,600 บาท

11,800 บาท
17,100 บาท
49,440 บาท
90,925 บาท
35,700 บาท
23,350 บาท
17,500 บาท
9,600 บาท

35
ลำดับ

แผนงำน/โครงกำร

19 โครงการพัฒนากลุ่มเสี่ยงเพื่อสร้างเด็กใหม่ ลดปัญหายาเสพติดและอุบัติเหตุ เยาวชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี วัยรุ่นต้นแบบ (ไอดอลชุมชน ) อาเภอนายูงจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2562
20 ติดตามความก้าวหน้างานคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ คปสอ.นายูง
21 โครงการพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
22 ประชุมชี้แจงการจัดการขยะมูลฝอย
23 กิจกรรมการเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ
24 .ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรม(ขูดหินน้าลาย อุดฟัน และถอนฟัน) ในนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
25 ประชุมชี้แจงครูอนามัยในการดูแลทันตสุขภาพของเด็กวัยเรียน
26 โครงการการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาเขตตาบลนายูง จานวน 4 แห่ง
27 โครงการผู้สูงอายุฟันดี
28 โครงการฟันเทียมพระราชทานในผู้สูงอายุ
29 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในงานทันตสาธารณสุขคปสอ.นายูง
30 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์และในคลินิกเด็กดี
31 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
32 กิจกรรมเด็ก 3-5 ปี ตาบลนาแค ฟันดี
33 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดาเนินงาน สาหรับครูพี่เลี้ยง
34 ออกหน่วยตรวจเฝ้าระวัง ด้านทันตสุขภาพในศพด.
35 โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในรพ.สต.ที่ไม่มีทันตบุคลากรประจา
36 พชอ.เชิงรุก งานคุ้มครองผู้บริโภค ยั่งยืน อาเภอนายูงปีงบประมาณ 2562
37 โครงการ ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวีอ.นายูง จ.อุดรธานีปี 2562

เงินบำรุง

กองทุน
สปสช.( UC)

อื่นๆ
(ประกันสังคม/
กองทุนพืนที่

รวม

52,300 บาท

52,300 บาท

36,800 บาท
20,550 บาท
3,200 บาท
7,425 บาท
7,275 บาท

36,800 บาท
20,550 บาท
3,200 บาท
7,425 บาท
7,275 บาท

11,500 บาท
10,950บาท
ไม่มีงบประมาณ
ไม่มีงบประมาณ
7,200 บาท
11,140 บาท
ไม่มีงบประมาณ
11,725 บาท
14,875บาท
7,257บาท
43,500 บาท
11,000 บาท
26,000บาท

11,500 บาท
10,950บาท

7,200 บาท
11,140 บาท
11,725 บาท
14,875บาท
7,257บาท
43,500 บาท
11,000 บาท
26,000บาท

36
ลำดับ

แผนงำน/โครงกำร

38 ออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเชิงรุกหน่วยปฐมภูมิ รพ.นายูงปีงบประมาณ 2562
39 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.นายูง
40 โครงการป้องกันและแก้ไขภาวะขาดสารไอโอดีนหน่วยบริการปฐมภูมิ อ.นายูงปีงบ2562
41 แผนกากาติดตามการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับอาเภอ(พชอ.)อุบัติเหตุทางถนน6 หมู่บ้าน
42 โครงการป้องกันคุมคุมโรคไข้เลือดออกในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลนายูง
43 โครงการรณรงค์ วัด โรงเรียน ชุมชน ปลอดลูกน้ายุงลายในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลนายูง
44 แผนซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับอาเภอ(พชอ.)1.ว่อมเครื่องพ่นหมอกควัน
/.จัดซื้ออะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน
45 กิจกรรมรณรงค์ อุบัติเหตุทางถนน
46 แผนจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบพกพารุ่นมินิพกพา จานวน 4 เครื่อง
47 โครงการพัฒนาโรงเรียนปลอดโรคศูนย์พัฒนาเด็กปลอดโรค คปสอ.นายูง อาเภอนายูง
48 .กิจกรรมการพัฒนา ระบบเครือข่ายระบบฐานข้อมูลและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระบบ
เฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพปีงบประมาณ 2562
49 โครงการการป้องกันเด็กจมน้าอาเภอนายูง ปี 2562
50 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย หน่วยปฐมภูมิ โรงพยาบาลนายูง ปี 2562
51 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในชุมชนอาเภอนายูง ปี 2562
52 กิจกรรมป้องกันและลดอุดบัติเหตุทางถนน รพ.สต.โนนทอง ปี 2562
53 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ รพ.สต.โนนทอง
54 กิจกรรมประกวดหมู่บ้านสะอาด น่าอยู่ รพ.สต.โนนทอง ปี 2562
55 โครงการผู้สูงอายุไม่เหงาเข้าใจวัย ไปเยี่ยมกัน รพ.สต.โนนทอง
56 .กิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้าปลอดโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โนนทอง ปี 2562
57 กิจกรรมรรณรงค์งานศพ งานบุญปลอดเหล้า รพ.สต.โนนทอง

เงินบำรุง

กองทุน
สปสช.( UC)

อื่นๆ
(ประกันสังคม/
กองทุนพืนที่
19,950 บาท
50,000บาท
40,560 บาท

รวม

26,200 บาท
41,250 บาท
80,130 บาท
33,000 บาท

19,950 บาท
50,000บาท
40,560 บาท
26,200 บาท
41,250 บาท
80,130 บาท
33,000 บาท

84,000 บาท
21,120 บาท

12,000 บาท
12,000 บาท
84,000 บาท
21,120 บาท

12,000 บาท
12,000 บาท

20,050 บาท
129,600 บาท
55,800 บาท
25,200 บาท
27,100 บาท
36,900 บาท
8,000 บาท
15,390 บาท
11,100 บาท

20,050 บาท
129,600 บาท
55,800 บาท
25,200 บาท
27,100 บาท
36,900 บาท
8,000 บาท
15,390 บาท
11,100 บาท

37
ลำดับ

แผนงำน/โครงกำร

58 โครงการการรณรงค์ให้ความรู้โรคต่างๆในชุมชน(ทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน)
59 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.โนนทอง
60 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก รพ.สต.เชียงดี ปี 2562
61 โครงการวันรุ่น วัยใสอย่างไรปลอดภัยไม่เสี่ยง รพ.สต.เชียงดี ปรงบ 2562
62 โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างสาหรับเกษตรกรรพ.สต.เชียงดี ปี 2562
63 โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนสู่ ชุมชนถนนสีขาว รพ.สต.เชียงดี
64 ตรวจคัดกรองสุขภาพในกลุ่มประชาชน35ปีขึ้นไป รพ.สต.เชียงดี ปี 2562
65 โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการรพ.สต. เชียงดี
66 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สตเชียงดี
67 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.ห้วยทราย
68 ออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเชิงรุกรพ.สต.ห้วยทราย ปีงบประมาณ 2562
69 กิจกรรมการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดสาหรับเกษตรกร รพ.สต.ห้วยทราย
70 การตรวจคัดกรองหนอนพยาธิในโรงเรียนตชด.และประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40ปีขึ้นไป รพ.สต.ห้วยทราย
71 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพและระบบการส่งต่อ รพ.สต. บ้านก้อง
72 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “ตาบลบ้านก้องร่วมใจ ดูแลผู้สูงวัย ห่วงใยสุขภาพ”รพ.สต.บ้านก้อง
73 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.บ้านก้อง
74 โครงการ Bankong Smart Kids ด็กปฐมวัย ตาบลบ้านก้อง “แข็งแรง เก่ง ดี มีวินัย มีความสุข”
75 โครงการอบรมแกนนาวัยรุ่นวัยใส ขับเคลื่อนงานอนามัยเจริญพันธ์ รพ.สต.บ้านก้อง ปีงบ 2562
76 โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ รพ.สต.นาตูม
77 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้เบื้องต้นในการช่วยฟื้นคืนชีพ รพ.สต.นาตูม
78 โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รพ.สต.นาตูม
79 โครงการห่วงใยใส่ใจภัยหญิงด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม รพ.สต.นาตูม

เงินบำรุง

กองทุน
สปสช.( UC)

อื่นๆ
(ประกันสังคม/
กองทุนพืนที่
6,600 บาท
40,000 บาท
39,350 บาท
16,385 บาท
16,800บาท
15,400 บาท
25,700 บาท
10,100 บาท
75,000 บาท
60,000 บาท
25,725 บาท
25,320 บาท
19,680 บาท
21,700 บาท
28,600 บาท
180,000 บาท
52,200 บาท
67,100 บาท
5,000 บาท
10,940 บาท
12,940 บาท
13,750 บาท

รวม
6,600 บาท
40,000 บาท
39,350 บาท
16,385 บาท
16,800บาท
15,400 บาท
25,700 บาท
10,100 บาท
75,000 บาท
60,000 บาท
25,725 บาท
25,320 บาท
19,680 บาท
21,700 บาท
28,600 บาท
180,000 บาท
52,200 บาท
67,100 บาท
5,000 บาท
10,940 บาท
12,940 บาท
13,750 บาท

38
ลำดับ

แผนงำน/โครงกำร

80 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.นาตูม
81 โครงการป้องกันและแก้ไขภาวะขาดสารไอโอดีนรพ.สต.นายูง อ.นายูงปีงบ2562
82 โครงการบาบัด รักษา และฟื้นฟูสุขภาพผู้สุงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังด้วยการแพทย์แผนไทย รพ.สต..นายูง
83 โครงการใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุวันนี้เพื่อสุขภาพดีในวันหน้า รพ.สต..นายูง อ.นายูง ปี 2562
84 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.นายูง
85 ชุมชนร่วมใจทาลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก รพ.สต..นายูง
86 โครงการประชาชนสุขภาพดีมี อสม. เข้มแข็ง รพ.สต..นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี ปี 2562
87 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.นาแค
88 ออกคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน รพ.สต.บ้านเพิ่ม นาแค ปี2562
89 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ รพ.สต.บ้านเพิ่ม นาแค
90 กิจกรรมรรณรงค์งานศพ งานบุญปลอด เหล้า เมาไม่ขับ 100% ตาบลนาแค
91 โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างสาหรับเกษตรกร ตาบลนาแค ปี 2562
92 ออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเชิงรุกตาบลนาแค ปีงบประมาณ 2562
93 โครงการ Bankong Smart Kids ด็กปฐมวัย ตาบลนาแค “แข็งแรง เก่ง ดี มีวินัย มีความสุข” ปีงบ2562
94 โครงการอบรมแกนนาวัยรุ่นวัยใส ขับเคลื่อนงานอนามัยเจริญพันธ์ ตาบลนาแค ปีงบประมาณ 2562
95 โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะหมู่บ้านสะอาดน่าอยู่ รพ.สต.บ้านเพิ่ม นาแค ปี 2562
96 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.บ้านเพิ่ม
97 โครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพทั่วไป รพ.สต.ใกล้บ้านใกล้ใจ รพ.สต.คีรีวงกต แบบบูรณาการ
98 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.คีรีวงกต
99 โครงการป้องกันและลดอุดบัติเหตุทางถนน รพ.สต.คีรีวงกต ปี 2562
100 โครงการรณรงค์งานศพ งานบุญปลอดเหล้า รพ.สต.คีรีวงกต
101 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ รพ.สต.คีรีวงกต ปี2562

เงินบำรุง

กองทุน
สปสช.( UC)

อื่นๆ
(ประกันสังคม/
กองทุนพืนที่
60,000 บาท
38,980 บาท
19,900บาท
29,750บาท
65,000 บาท

11,500บาท
28,440บาท
25,000 บาท
17,960 บาท
15,650 บาท
32,000 บาท
22,950 บาท
25,725 บาท
52,200บาท
43,300 บาท
14,600 บาท
10,000 บาท
12,614 บาท
65,000 บาท
12,400บาท
11,100 บาท
27,100 บาท

รวม
60,000 บาท
38,980 บาท
19,900บาท
29,750บาท
65,000 บาท
11,500บาท
28,440บาท
25,000 บาท
17,960 บาท
15,650 บาท
32,00 บาท
22,950 บาท
25,725 บาท
52,200บาท
43,300 บาท
14,600 บาท
10,000 บาท
12,614 บาท
65,000 บาท
12,400บาท
11,100 บาท
27,100 บาท

39
ลำดับ

แผนงำน/โครงกำร

102 โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด น่าอยู่ รพ.สต.คีรีวงกต ปี 2562
103 โครงการผู้สูงอายุไม่เหงาเข้าใจวัย ไปเยี่ยมกัน รพ.สต.คีรีวงกต ปี 2562
104 กิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้า ปลอดโรคไข้เลือดออก รพ.สต.คีรีวงกต ปี 2562
รวม

เงินบำรุง

79,340 บำท

กองทุน
สปสช.( UC)

อื่นๆ
รวม
(ประกันสังคม/
กองทุนพืนที่
15,350 บาท
15,350 บาท
8,000 บาท
8,000 บาท
15,390 บาท
15,390 บาท
1,069,652 บำท 1,671,359บำท 2,820,351 บำท

40

สรุปแผนงำนและงบประมำณ ปีงบประมำณ 2562
คปสอ.นำยูง
1.ยุทธศำสตร์ : Service Excellence
ลำดับ

แผนงำน/โครงกำร

1 ชาวอาเภอนายูงรวมพลังหยุดยั้งวัณโรค
2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโรควัณโรค คปสอ.นายูงปีงบประมาณ 2562
3 คัดกรองเพื่อค้นหาป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง คปสอ.นายูงปีงบประมาณ 2562
4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดประมาณปี 2562
5 โครงการบาบัดฟื้นฟูสภาพผู้ติดสารเสพติดประมาณปี 2562
6 ออกให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบใกล้ใจคปสอ.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
บูรณาการอย่างใกล้บ้านปี 2562
7 กิจกรรม รู้จักรับ รู้จักให้ ข้าวต้มแทนใจในผู้ป่วยเบาหวานคปสอ.นายูง
8 ออกตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจอประสาทตาแก่ผู้ป่วยเบาหวานในเขต อ.นายูง ปี 2562
9 แผนงานนิทศประเมินผลงาน NCD Clinic plus, CKD clinic
10 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิด พิชิตโรคอ้วนผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้คลินิก
โรคเรื้อรัง รพ.นายูงปีงบ 2562
11 โครงการอบรมผู้ช่วย แพทย์แผนไทย372ชั่วโมง
12 โครงการอบรมนวดเพื่อสุขภาพเพื่อชุมชน
13 โครงการอนุรักษ์หมอพื้นบ้านอาเภอนายูง
14 โครงการส่งเสริมการเข้าถึงการใช้สมุนไพรอย่างง่ายในชุมชน
15 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระดับโรงพยาบาลคปสอ.นายูง
16 โครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน คปสอ.นายูง
โครงการป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมโรงพยาบาล

เงินบำรุง

กองทุน
สปสช.( UC)
21,340 บาท
2,760 บาท
7,000 บาท
5,200 บาท
206,500 บาท
181,785 บาท

82,400 บาท
30,300บาท
9,600 บาท
9,600 บาท
60,000 บาท
15,000 บาท
12,000 บาท
37,600 บาท
1,500 บาท
14,140 บาท
13,220 บาท

อื่นๆ
(ประกันสังคม/
กองทุนพืนที่

รวม
21,340 บาท
2,760 บาท
7,000 บาท
5,200 บาท
206,500 บาท
181,785 บาท
82,400 บาท
30,300บาท
9,600 บาท
9,600 บาท
60,000 บาท
15,000 บาท
12,000 บาท
37,600 บาท
1,500 บาท
14,140 บาท
13,220 บาท

41
ลำดับ

แผนงำน/โครงกำร

17 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระฯราชดาริโรงพยาบาลนายูง อ.นายูง จ.อุดรธานีปี2562
18 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยงเขตรับผิดชอบ รพ.นายูง
19 กิจกรรมสามนิ้ว สามสัมผัส ปี 2562
20 กิจกรรม รู้จักรับ รู้จักให้ ข้าวต้มแทนใจในผู้ป่วยเบาหวานหน่วยปฐมภูมิ นายูง
21 ออกให้บริการคัดกรองโรคเรื้อรัง DMและHTรพ.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานีปี 2562
22 โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรคหน่วยปฐมภูมิปีงบประมาณ 2562
23 โครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพทั่วไป รพ.สต.ใกล้บ้านใกล้ใจ รพ.สต.โนนทอง
24 คัดกรองและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค รพ.สต.โนนทอง ปี2562
25 รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.โนนทอง
26 อาหารปลอดภัยห่างไกลโรค บริโภคอย่างมีความสุข รพ.สต.เชียงดี ปีงบประมาณ 2562
27 โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรควัณโรค รพ.สต.เชียงดี ปีงบประมาณ 2562
28 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพโครงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมรพ.สต.เชียงดี
29 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงเพื่อ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
(ตา ไต เท้าและหลอดเลือดหัวใจ)รพ.สต. เชียงดี
30 ออกคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน รพ.สต.ห้วยทราย ปี2562
31 กิจกรรม รับอรุณต้มข้าวต้มในผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.ห้วยทราย ปีงบประมาณ 2562
32 กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงเสี่ยงด้วยโรคเบาหวาน รพ.สต.ห้วยทราย
33 ออกติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ไตวายผู้พิการ โรคหลอดเลือด
สมองและหัวใจ ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ค้นหาผู้ป่วย TB รายใหม่และผู้สัมผัส รพ.สต.บ้านก้อง
34 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน รพ.สต.บ้านก้อง
35 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านก้อง
36 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองรพ.สต.บ้านก้อง ปีงบ 2562

เงินบำรุง

กองทุน
สปสช.( UC)

อื่นๆ
(ประกันสังคม/
กองทุนพืนที่

3,680 บาท
36,340 บาท
8,420 บาท
10,000 บาท
5,805 บาท
38,200 บาท
25,597 บาท
13,000 บาท
13,260 บาท
19,960 บาท
13,060บาท
15,500 บาท
17,100 บาท

รวม
3,680 บาท
36,340 บาท
8,420 บาท
10,000 บาท
5,805 บาท
38,200 บาท
25,597 บาท
13,000 บาท
13,260 บาท
19,960 บาท
13,060บาท
15,500 บาท
17,100 บาท

10,660 บาท
10,000 บาท
17,000 บาท

10,660 บาท
10,000 บาท
17,000 บาท
51,300 บาท

26,100 บาท
37,200 บาท
76,800 บาท

26,100 บาท
37,200 บาท
76,800 บาท

51,300 บาท

42
ลำดับ

แผนงำน/โครงกำร

37 โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค รพ.สต.บ้านก้อง ปีงบประมาณ 2562
38 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง โดยใช้การแพทย์ทางเลือก รพ.สต.บ้านก้อง
39 .โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็ง ตับ มะเร็งท่อน้าดี (ต่อเนื่อง)รพ.สต.บ้านก้อง ปีงบ 2562
40 ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปรพ.สต.นาตูม
41 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ไม่สามารถควบคุมได้ รพ.สต.นาตูม
42 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.สต.นาตูม
43 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็ง ตับ มะเร็งท่อน้าดี รพ.สต.นาตูม
44 ออกติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ไตวายผู้พิการ โรคหลอดเลือด
สมองและหัวใจ ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงค้นหาผู้ป่วย TB รายใหม่และผู้สัมผัส รพ.สต.นาตูม
45 โครงการควบคุมป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรครพ.สต..นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี ปี 2562
46 โครงการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิต รพ.สต..นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี ปี 2562
47 โครงการ รู้จักรับ รู้จักให้ ข้าวต้มแทนใจในผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต..นายูง อ.นายูง
48 ครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเลี่ยงการเกิดเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรพ.สต.นายูง อ.นายูง
49 โครงการชะลอไตเสื่อมแบบมีส่วนร่วมรพ.สต.นายูง อ.นายูง จังหวัดอุดรธานีปี2562
50 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม รพ.สต..นายูง
51 โครงการจัดตั้งกองทุนผ้าป่าขยะหมู่บ้าน สะอาดน่าอยู่ รพ.สต.นาแค ปี 2562
52 รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.บ้านเพิ่ม นาแค ปี 2562
53 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็ง ตับ มะเร็งท่อน้าดี ตาบลนาแค ปีงบ 2562
54 โครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค รพ.สต.คีรีวงกต ปี 2562
55 โครงการการรณรงค์ให้ความรู้โรคต่างๆในชุมชน(ทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน)
56 รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รพ.สต. คีรีวงกต ปี62
รวม

เงินบำรุง

กองทุน
สปสช.( UC)

อื่นๆ
(ประกันสังคม/
กองทุนพืนที่
19,100 บาท
77,500 บาท
64,500 บาท
4,600 บาท
18,100 บาท
3,500 บาท
34,500 บาท

40,500 บาท
8,800 บาท
19,900บาท
30,000บาท
13,200บาท
18,850 บาท
16,350บาท
4,000 บาท

219,150 บำท 667,190 บำท

18,900 บาท
52,500 บาท
13,000 บาท
6,600 บาท
7,555บาท
744,542 บำท

รวม
19,100 บาท
77,500 บาท
64,500 บาท
4,600 บาท
18,100 บาท
3,500 บาท
34,500 บาท
40,500 บาท
8,800 บาท
19,900บาท
30,000บาท
13,200บาท
18,850 บาท
16,350บาท
4,000 บาท
18,900 บาท
52,500 บาท
13,000 บาท
6,600 บาท
7,555บาท
1,630,882 บำท
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สรุปแผนงำนและงบประมำณ ปีงบประมำณ 2562
คปสอ.นำยูง
1.ยุทธศำสตร์ : Governance Excellence
ลำดับ

แผนงำน/โครงกำร

1 โครงการ จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรคปสอ.นายูง
2 ประชุม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน IT เพื่อพัฒนาข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม/พัฒนาการบันทึกข้อมูล
QOF เพื่อให้ข้อมูลผ่านเกณฑ์
3 ประชุมผู้รับผิดชอบงานIT. ชี้แจงพัฒนาระบบโปรแกรม E-FamilyFolderพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขให้ได้รับความรู้เรื่อง Digital transformation
4 ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์HA IT
5 ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรสาธารณสุข
6 ประชุมผู้รับผิดชอบงานIT. ชี้แจงพัฒนาระบบโปรแกรมประกันสังคม
7 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของ รพ.และ รพ.สต
8 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบัญชี คปสอ.นายูง ปี 2562
9 พัฒนาองค์ความรู้ของทีมนาระบบงานสาคัญ
10 ประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์งานคุณาภพ
11 ติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดองค์กร
12 ประชุมติดตามความก้าวหน้าของทีมนาทางคลินิก
13 รับประเมินคุณภาพปีครั้งของจังหวัด
14 ประชุมชี้แจงเรื่องการบริหารความเสี่ยงใน รพ. เพื่อให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริหาร
15 กิจกรรม Walk rally Quality Round
16 กิจกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคสาคัญ
17 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน

เงินบำรุง

กองทุน
สปสช.( UC)
14,550 บาท
24,400 บาท

อื่นๆ
(ประกันสังคม/
กองทุนพืนที่

รวม
14,550 บาท
24,400 บาท

2,100 บาท

2,100 บาท

1,400 บาท

1,400 บาท
5,600 บาท
2,100 บาท
11,040 บาท
7,880 บาท
30,000 บาท
11,000 บาท
18,000 บาท
108,000บาท
15,000 บาท
13,600 บาท
19,500 บาท
20,000 บาท
4,000 บาท

5,600 บาท
2,100 บาท
11,040 บาท
7,880 บาท
30,000 บาท
11,000 บาท
18,000 บาท
108,000บาท
15,000 บาท
13,600 บาท
19,500 บาท
20,000 บาท
4,000 บาท

45
ลำดับ

แผนงำน/โครงกำร

18 พัฒนา รพ.สต.ติดดาว ระดับอาเภอ คปสอ.นายูง
19 แผนงานนิเทศติดตามประเมินผล คปสอ.นายูง
20 ประชุมชี้แจงจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ คปสอ.นายูง
21 ประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนแผนงาน/โครงการ/งบประมาณปี 2562
22 แผนออกเยี่ยม ติดตามงานประเด็นเร่งรัด จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
23 แผนรับประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปีงบ62
24 โครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย ลดโรคลดอ้วน คปสอ.นายูง ปี 2562
25 กิจกรรมสร้างความดีผ่านการสืบสานประเภณีไทย คปสอ.นายูง
26 โครงการซ้อมแผน อัคคีภัย รพ.นายูง
27 โครงการเพิ่มการเรียนรู้การจัดการน้าเสียและบาบัดน้าสียปี2562
28 ตรวจประเมินเพื่อขอรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏฺบัติการกระทรวงสาธารณสุข
29 แผนจัดหา/สอบเทียบ/บารุงรักษาเครื่องมือ
30 แผนPT/EQA แล็บ ใน รพ.สต.
31 ประชุมคณะกรรมการ พัฒนา รพ.สต.บ้านก้อง ปีงบ 2562
32 ประชุม อสม. ชี้แจงแผนงานด้านสาธารณสุขและกากับ ติดตามการดาเนินงาน รพ.สต.บ้านก้อง
รวม

เงินบำรุง

กองทุน
สปสช.( UC)

อื่นๆ
(ประกันสังคม/
กองทุนพืนที่

25,000 บาท
57,200บาท
48,350 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
22,000 บาท
78,000 บาท
80,850 บาท
39,500 บาท
33,160 บาท
11,400 บาท
77,880 บาท
5,000 บาท
23,700 บาท
34,580 บาท
185,060 บำท

684,730 บำท

0 บำท

รวม
25,000 บาท
57,200บาท
48,350 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
22,000 บาท
78,000 บาท
80,850 บาท
39,500 บาท
33,160 บาท
11,400 บาท
77,880 บาท
5,000 บาท
23,700 บาท
34,580 บาท
869,790 บำท
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สรุปแผนงำนและงบประมำณ ปีงบประมำณ 2562
คปสอ.นำยูง
1.ยุทธศำสตร์ :People Excellence
ลำดับ

แผนงำน/โครงกำร

1 กิจกรรมออกกาลังกาย คปสอ.นายูง (ภายใต้ รพ.สร้างสุข)
2 กิจกรรม Walk Rally สร้างสุขใน
3 กิจกรรมMIO
4 โครงการตรวจสอบความสมบรูณ์ของเวชระเบียน และให้ความรู้ในการบันทึก
5 โครงการตรวจสอบความสมบรูณ์ของเวชระเบียน และให้ความรู้ในการบันทึก
6 กิจกรรมประชุมชี้แจงเรื่องสิทธิการรักษา
7 ตรวจสอบความสมบูรณ์การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม และการปรับปรุงการบันทึก
8 ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกาย สบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” รพ.สต.เชียงดี
9 โครงการส่งเสริมสุขภาพและบุคลิกภาพวัยเรียนวัยทางาน ตาบลบ้านก้อง
10 โครงการ ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวีรพ.สต..นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานีปี 2562
11 ออกกาลังกายเพื่อ สุขภาพ “ขยับกาย สบายชีวีด้วยวิธี เต้นแอโรบิค” รพ.สต.บ้านเพิ่ม นาแค
รวม

เงินบำรุง

กองทุน
สปสช.( UC)
4,480 บาท
30,600 บาท
46,000 บาท

17,500 บาท
24,000 บาท
13,200 บาท

อื่นๆ
(ประกันสังคม/
กองทุนพืนที่

รวม
4,480 บาท
30,600 บาท
46,000 บาท
17,500 บาท
24,000 บาท
13,200 บาท

ไม่มีงบประมาณ

54,700 บำท

81,080 บำท

13,528 บาท
13,528 บาท
20,000บาท
20,000บาท
15,000บาท
15,000บาท
12,500 บาท
12,500 บาท
61,028 บำท 196,808 บำท

( ใบเสนอขออนุมัติแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรด้ำนสุขภำพ ปีงบประมำณ 2562 )
แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรด้ำนสุขภำพ คปสอ.นำยูง ปีงบประมำณ 2562
วิสัยทัศน์(vision) คปสอ.นำยูง จังหวัดอุดรธำนี
เป็นองค์กรหลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
พันธกิจ
1.บริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้การบริการเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ
3.การบูรณาการ องค์รวม และผสมผสาน การมีส่วนร่วมของพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
4.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร สร้างความผูกพันในองค์กร
5.พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และส่งเสริมนวัตกรรมสุขภาพ
ยุทธศำสตร์ คปสอ.นำยูง
ยุทธศำสตร์ที่ 1 :Prevention& Protection Excellence
จานวน 104 โครงการ งบประมาณ 2,820,351 บาท
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : Service Excellence
จานวน 56 โครงการ
งบประมาณ 1,630,882 บาท
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : People Excellence
จานวน 11 โครงการ
งบประมาณ 196,808 บาท
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : Governance Excellence
จานวน 32 โครงการ
งบประมาณ 869,790 บาท
..................................................................
( นายศิริชัย สายอ่อน )
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอนายูง
รองประธาน คปสอ. นายูง
ผู้เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

.................................................................
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลนายูง
ประธาน คปสอ .นายูง
ผู้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

................................................................
( นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้ )
ตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562

