ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยใชพื้นที่เปนฐาน
ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร ชุมชนมีความเขมแข็งในการดูแลสุขภาพ
กลยุทธที่ 1. พัฒนาความเขมแข็งของ พชอ.ใหพื้นที่ มีสวนรวม และมีความเปนเจาของ นําสูการแกปญหาไดอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดกลยุทธ ปญหาของพื้นที่ตามประเด็น พชอ. ไดรับการแกไขอยางบูรณาการทุกภาคสวน
เปาหมายดําเนินการ
กิจกรรมหลัก
1.ทบทวนโครงสรางระบบบริหารจัดการ พชอ.

ระบุพื้นที่

แหลง
ตัวชี้วัด

คน/ครั้ง

2560 2561 2562 2563 2564
กระบวนการ พชอ.ดําเนินงาน

อ.โคกสําโรง

เปาหมายการดําเนินงาน

งบประมาณ
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อยางมีประสิทฺธิภาพ
2.พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ. โดยสรางการเรียนรูรวมกัน

3.เสริมสรางความรอบรูแกประชาชนและภาคสวนอื่นที่ไมใชสาธารณสุข

อ.โคกสําโรง 30 คน/2 ครั้ง เกิดการบูรณาการกิจกรรมอยาง
เปนระบบ
13 ตําบล

2 ครั้ง

ประชาชนมีความเขาใจและมี
สวนรวมในการแกไขปญหา

โดยกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมเปนเจาของ

อยางนอย 1 ประเด็นปญหา/
พื้นที่
4.จัดกิจกรรมสรางเสริมความสัมพันธของคณะกรรมการ พชอ.
5.สนับสนุนการบูรณาการทรัพยากรและบุคลากรรวมกัน

อ.โคกสําโรง 30 คน/2 ครั้ง เกิดความรวมมือจากทุกภาคสวน
13 ตําบล

ปญหาไดรับการแกไขอยาง
บูรณาการ

6.พัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน พชต.

13 ตําบล

ปญหาไดรับการแกไขตรงตาม

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยใชพื้นที่เปนฐาน
ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร ชุมชนมีความเขมแข็งในการดูแลสุขภาพ
กลยุทธที่ 1. พัฒนาความเขมแข็งของ พชอ.ใหพื้นที่ มีสวนรวม และมีความเปนเจาของ นําสูการแกปญหาไดอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดกลยุทธ ปญหาของพื้นที่ตามประเด็น พชอ. ไดรับการแกไขอยางบูรณาการทุกภาคสวน
เปาหมายดําเนินการ
กิจกรรมหลัก

ระบุพื้นที่

คน/ครั้ง

แหลง
ตัวชี้วัด

งบประมาณ

เปาหมายการดําเนินงาน
2560 2561 2562 2563 2564

ความตองการของประชาชน
อยางนอย 1 ประเด็นตอพื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยใชพื้นที่เปนฐาน
ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร ชุมชนมีความเขมแข็งในการดูแลสุขภาพ
กลยุทธที่ 1. พัฒนาความเขมแข็งของ พชอ.ใหพื้นที่ มีสวนรวม และมีความเปนเจาของ นําสูการแกปญหาไดอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดกลยุทธ ปญหาของพื้นที่ตามประเด็น พชอ. ไดรับการแกไขอยางบูรณาการทุกภาคสวน
ที่

งาน/กลยุทธ

1 ทบทวนโครงสรางระบบ
บริหารจัดการ พชอ.

กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ
ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง
อ.โคกสําโรง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง
อ.โคกสําโรง
1 ครั้ง

1.สรางความเขมแข็งคณะอนุกรรมการ
1.1ทบทวนคําสั่งคณะอนุกรรมการ
1.2ประชุม กําหนดรูปแบบการดําเนินงาน
1.3 ติดตามการดําเนินงานตามประเด็นปญหา
2.สงเสริมการทํางานรูปแบบ เลขา พชอ.
2.1ทบทวนคําสั่งทีมเลขาฯ พชอ.
2.2ประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานรูปแบบ
ทีมเลขาฯ
2 พัฒนาศักยภาพคณะ
1.ประชุมฟนฟู แนวคิด กลไก พชอ.
อ.โคกสําโรง
กรรมการ พชอ.โดยสราง 2.ประชุมทบทวนแนวทางตามองคประกอบ พชอ.
การเรียนรูรวมกัน
(UCCARE)
3.ประเมินตนเองตามมาตรฐาน UCCAREโดยการมี
สวนรวมของคณะกรรมการ
3 เสริมสรางความรอบรูแก 1.ประชุมฟนฟูแนวคิด กลไก พชอ. สูระดับพื้นที่ (พชต.) 13 ตําบล
ประชาชนและภาคสวนอื่น 2.นําประเด็นปญหา พชอ.สู พชต. เพื่อเลือกดําเนินการ
ที่ไมใชสาธารณสุข โดย
ตามศักยภาพของพื้นที่อยางนอย 1 ประเด็น/แหง ไดแก
กระบวนการ รวมคิดรวมทํา 2.1พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
รวมเปนเจาของ
ทางสังคม
2.2พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
2.3พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกอนวัยเรียน
2.4สงเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย
2.5การปองกันอุบัติเหตุทางถนน(ประเด็นใหม ป 2564) 13 ตําบล
โครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัย

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ
สิ่งที่คาดวาจะเกิด
หลัก/รอง
กระบวนการ พชอ.
คณะอนุไตรมาสที่ 1 ดําเนินการอยางมี
กรรมการ
ไตรมาสที่ 1 ประสิทธิภาพ
ไตรมาสที่ 1-4
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 1 มีการบูรณาการงาน
ไตรมาสที่ 1 อยางเปนระบบ
ไตรมาสที่ 2,4

1 ครั้ง ไตรมาสที่ 1,2 ประชาชนมีสวนรวม
ในการแกไขปญหา
ของพื้นที่

ไตรมาสที1่ -4

ทีมเลขาฯ

ทีมเลขาฯ

ทีมเลขาฯ
รพ.สต./

ทีม พชต.

งบประมาณ
(บาท)

แหลง
รหัส
งบประมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยใชพื้นที่เปนฐาน
ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร ชุมชนมีความเขมแข็งในการดูแลสุขภาพ
กลยุทธที่ 1. พัฒนาความเขมแข็งของ พชอ.ใหพื้นที่ มีสวนรวม และมีความเปนเจาของ นําสูการแกปญหาไดอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดกลยุทธ ปญหาของพื้นที่ตามประเด็น พชอ. ไดรับการแกไขอยางบูรณาการทุกภาคสวน
ที่

งาน/กลยุทธ

กิจกรรม
3.พชต.เลือกดําเนินการอยางนอย 1 ประเด็น/แหง

เปาหมายดําเนินการ ระยะเวลา
ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ
ไตรมาสที1่

4 จัดกิจกรรมสรางเสริมความ 1.เปดชองทางสื่อสาร เชน Line กลุม
อ.โคกสําโรง
สัมพันธของคณะกรรมการ 2.ทบทวน/ถอดบทเรียนตามประเด็นปญหา
พชอ.
3.เพิม่ ประเด็นปญหาที่สามารถสรางการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน
1.สํารวจความจําเปนในการใชทรัพยากรและบุคลากร อ.โคกสําโรง
5 สนับสนุนการบูรณาการ
ในแตละประเด็นปญหา
ทรัพยากรและบุคลากร
รวมกัน
2.บูรณาการทรัพยากรและบุคลากรรวมกันในแตละ
ภาคสวน
1.ประชุมฟนฟูบทบาทพีเลียง พชต.
13 ตําบล
6 พัฒนาคุณภาพการ
2.คณะกรรมการ พชอ.รวมประชุมติดตามเพื่อสรางเสริม 13 ตําบล
ดําเนินงาน พชต.
การมีสวนรวมภาคีเครือขายในระดับพื้นที่
3.การเยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงานตามประเด็น พชต. 13 ตําบล
13 ตําบล
4.เปดเวทีนําเสนอผลการดําเนินงาน พชต.
5.ถอดบทเรียนการดําเนินงาน พชอ.

ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ
สิ่งที่คาดวาจะเกิด
หลัก/รอง

2 ครั้ง ไตรมาสที่ 1-4 เกิดความรวมมือ
อยางมีเอกภาพ

ทีมเลขาฯ

4 ครั้ง ไตรมาสที่ 1-4 ปญหาไดรับการแกไข
โดยการบูรณาการ
4 ครั้ง
ทรัพยากรและ
บุคลากรรวมกัน
1 ครั้ง ไตรมาสที่ 1,2 แกไขปญหาไดตรงกับ
1 ครั้ง ไตรมาสที่ 1-4 ความตองการของ
ประชาชนและชุมชน
2 ครั้ง ไตรมาสที่ 1-4
1 ครั้ง ไตรมาสที่ 4

ทีมเลขาฯ

อ.โคกสําโรง 1 ครั้ง ไตรมาสที่ 4

ทีมเลขาฯ
ทีมเลขาฯ
ทีมเลขาฯ
รพ.สต.ทุกแหง

ทีมเลขาฯ

งบประมาณ
(บาท)

แหลง
รหัส
งบประมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยใชพื้นที่เปนฐาน
ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร ชุมชนมีความเขมแข็งในการดูแลสุขภาพ
กลยุทธที่ 1. พัฒนาความเขมแข็งของ พชอ.ใหพื้นที่ มีสวนรวม และมีความเปนเจาของ นําสูการแกปญหาไดอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดกลยุทธ ปญหาของพื้นที่ตามประเด็น พชอ. ไดรับการแกไขอยางบูรณาการทุกภาคสวน
ที่

งาน/กลยุทธ

กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ ระยะเวลา
ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ
สิ่งที่คาดวาจะเกิด
หลัก/รอง

งบประมาณ
(บาท)

แหลง
รหัส
งบประมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยใชพื้นที่เปนฐาน
ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร ชุมชนมีความเขมแข็งในการดูแลสุขภาพ
กลยุทธที่ 1. พัฒนาความเขมแข็งของ พชอ.ใหพื้นที่ มีสวนรวม และมีความเปนเจาของ นําสูการแกปญหาไดอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดกลยุทธ ปญหาของพื้นที่ตามประเด็น พชอ. ไดรับการแกไขอยางบูรณาการทุกภาคสวน
ที่

งาน/กลยุทธ

กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ ระยะเวลา
ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ
สิ่งที่คาดวาจะเกิด
หลัก/รอง

งบประมาณ
(บาท)

แหลง
รหัส
งบประมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยใชพื้นที่เปนฐาน
ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร ชุมชนมีความเขมแข็งในการดูแลสุขภาพ
กลยุทธที่ 1. พัฒนาความเขมแข็งของ พชอ.ใหพื้นที่ มีสวนรวม และมีความเปนเจาของ นําสูการแกปญหาไดอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดกลยุทธ ปญหาของพื้นที่ตามประเด็น พชอ. ไดรับการแกไขอยางบูรณาการทุกภาคสวน
ที่

งาน/กลยุทธ

กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ ระยะเวลา
ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ
สิ่งที่คาดวาจะเกิด
หลัก/รอง

งบประมาณ
(บาท)

แหลง
รหัส
งบประมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยใชพื้นที่เปนฐาน
ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร ชุมชนมีความเขมแข็งในการดูแลสุขภาพ
กลยุทธที่ 1. พัฒนาความเขมแข็งของ พชอ.ใหพื้นที่ มีสวนรวม และมีความเปนเจาของ นําสูการแกปญหาไดอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดกลยุทธ ปญหาของพื้นที่ตามประเด็น พชอ. ไดรับการแกไขอยางบูรณาการทุกภาคสวน
ที่

งาน/กลยุทธ

กิจกรรม

เปาหมายดําเนินการ ระยะเวลา
ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ
สิ่งที่คาดวาจะเกิด
หลัก/รอง

งบประมาณ
(บาท)

แหลง
รหัส
งบประมาณ งบประมาณ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 1
คปสอ.โคกสําโรง ปงบประมาณ 2564
ที่

กิจกรรม

1 ทบทวนโครงสรางระบบบริหารจัดการ พชอ.
1.สรางความเขมแข็งคณะอนุกรรมการ
1.1ทบทวนคําสั่งคณะอนุกรรมการ
1.2ประชุม กําหนดรูปแบบการดําเนินงาน
1.3 ติดตามการดําเนินงานตามประเด็นปญหา
2.สงเสริมการทํางานรูปแบบ เลขา พชอ.
2.1ทบทวนคําสั่งทีมเลขาฯ พชอ.
2.2ประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานรูปแบบ
ทีมเลขาฯ
2 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ.โดยสรางการ
เรียนเรียนรูรวมกัน
1.ประชุมฟนฟู แนวคิด กลไก พชอ.
2.ประชุมทบทวนแนวทางตามองคประกอบ พชอ.
(UCCARE)
3.ประเมินตนเองตามมาตรฐาน UCCARE โดยการมี
สวนรวมของคณะกรรมการ
3 เสริมสรางความรอบรูแกประชาชนและภาคสวนอื่น
ที่ไมใชสาธารณสุข โดยกระบวนการ รวมคิด รวมทํา
รวมเปนเจาของ
1.ประชุมฟนฟูแนวคิด กลไก พชอ. สูระดับพื้นที่ (พชต.)
2.นําประเด็นปญหา พชอ.สู พชต. เพื่อเลือกดําเนินการ
ตามศักยภาพของพื้นที่อยางนอยแหงละ 1 ประเด็น ไดแก

ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช
ตค 63 พย 63 ธค 63 มค 64 กพ 64 มีค 64 เมย 64 พค 64 มิย 64 กค 64 สค 64 กย 64

งบประมาณ

แหลงที่มา

ผูรับผิดชอบ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 1
คปสอ.โคกสําโรง ปงบประมาณ 2564
ที่

กิจกรรม

2.1พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
ทางสังคม
2.2พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
3(ตอ) 2.3พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกอนวัยเรียน
2.4สงเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย
2.5การปองกันอุบัติเหตุทางถนน(ประเด็นใหม ป 2564)
โครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัย
3.พชต.ทุกแหงเลือกดําเนินการอยางนอย 1 ประเด็น
4 จัดกิจกรรมสรางเสริมความสัมพันธของ
คณะกรรมการ พชอ.
1.เปดชองทางสื่อสาร เชน Line กลุม
2.ทบทวน/ถอดบทเรียนตามประเด็นปญหา
3.เพิ่มประเด็นปญหาที่สามารถสรางการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน
5 สนับสนุนการบูรณาการทรัพยากรและบุคลากรรวมกัน
1.สํารวจความจําเปนในการใชทรัพยากรและบุคลากร
ในแตละประเด็นปญหา
2.บูรณาการทรัพยากรและบุคลากรรวมกันใน
แตละภาคสวน
6 พัฒนาคุณภาพการ ดําเนินงาน พชต.
1.ประชุมฟนฟูบทบาทพี่เลี้ยง พชต.
2.คณะกรรมการ พชอ.รวมประชุมติดตามเพื่อสรางเสริม
การมีสวนรวมภาคีเครือขายในระดับพื้นที่
3.การเยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงานตามประเด็น พชต.

ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช
ตค 63 พย 63 ธค 63 มค 64 กพ 64 มีค 64 เมย 64 พค 64 มิย 64 กค 64 สค 64 กย 64

งบประมาณ

แหลงที่มา

ผูรับผิดชอบ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 1
คปสอ.โคกสําโรง ปงบประมาณ 2564
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช
ตค 63 พย 63 ธค 63 มค 64 กพ 64 มีค 64 เมย 64 พค 64 มิย 64 กค 64 สค 64 กย 64

งบประมาณ

4.เปดเวทีนําเสนอผลการดําเนินงาน พชต.
5.ถอดบทเรียนการดําเนินงาน พชอ.
รวมงบประมาณ

0

แหลงที่มา

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยใชพื้นที่เปนฐาน
ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร ชุมชนมีความเขมแข็งในการดูแลสุขภาพ
กลยุทธที่ 2. ยกระดับบริการปฐมภูมิเพื่อใหบริการที่มีคุณภาพ และไรรอยตอ
ตัวชี้วัดกลยุทธ รพ.สต.ทุกแหงผานเกณฑ รพ.สต.ติดดาว
เปาหมายดําเนินการ
กิจกรรมหลัก

แหลง
ตัวชี้วัด

ระบุพื้นที่

คน/ครั้ง

อ.โคกสําโรง

1 ครั้ง

ทุก รพ.สต.มีความพรอมสามารถ

1.2 ทีมพี่เลี้ยงลงเยี่ยมแนะนํา รพ.สต.ตามมาตรฐาน

13 แหง

2 ครั้ง

ดําเนินการไดตามมาตรฐาน

1.3 รพ.สต.ดําเนินการตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

13 แหง

1.4 ทีมพี่เลี้ยงลงเยี่ยมติดตาม

13 แหง

เปาหมายการดําเนินงาน

งบประมาณ

2560 2561 2562 2563 2564

1. สนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว
1.1 ทบทวนบทบาททีมพี่เลี้ยง คปสอ.

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

2. ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว
2.1 ประเมินตนเองเพื่อธํารงมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

13 แหง

ทุก รพ.สต.ผานมาตรฐาน
ประเมินตนเอง

2.2 รพ.สต.ที่ยังไมไดรับการเมินมาตรฐาน ไดแก หวยโปง วังขอนขวาง
คลองเกตุ เกาะแกว หนองแขม
2.2.1 รับการประเมินจากทีมพี่เลี้ยง คปสอ.

5 แหง

รพ.สต.5 แหง ผานมาตรฐาน

4

4

5

5

2.2.2 รับการประเมินจากทีม สสจ.ลพบุรี

5 แหง

รพ.สต.5 แหง ผานมาตรฐาน

4

4

5

5

2.3 รับการประเมิน Re accredit จากทีมสสจ.ลพบุรี

4 แหง

รพ.สต.4 แหง ผานมาตรฐาน

ไดแก ดงมะรุม วังเพลิง เพนียด สะแกราบ

4

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยใชพื้นที่เปนฐาน
ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร ชุมชนมีความเขมแข็งในการดูแลสุขภาพ
กลยุทธที่ 2.
ยกระดับบริการปฐมภูมิเพื่อใหบริการที่มีคุณภาพ และไรรอยตอ
ตัวชี้วัดกลยุทธ รพ.สต.ทุกแหงผานเกณฑ รพ.สต.ติดดาว
ที่

งาน/กลยุทธ

กิจกรรม

1 สนับสนุนการดําเนินงานตาม 1.1ทบทวนบทบาททีมพี่เลี้ยง คปสอ.
มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

2 ประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานรพ.สต.ติดดาว

เปาหมายดําเนินการ ระยะเวลา

ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ

สิ่งที่คาดวาจะเกิด

อ.โคกสําโรง 1 ครั้ง ไตรมาสที่ 1 ทุกแหงดําเนินงาน

หลัก/รอง
ทีมพี่เลี้ยง/

1.2ทีมพี่เลี้ยงลงเยี่ยมแนะนํา รพ.สต.ตามมาตรฐาน

13 แหง

2 ครั้ง ไตรมาสที1่ ,2 ตามมาตรฐาน

1.3รพ.สต.ดําเนินการตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

13 แหง

1 ครั้ง ไตรมาสที่ 1

1.4ทีมพี่เลี้ยงลงเยี่ยมติดตาม

13 แหง

2 ครั้ง ไตรมาสที่ 2,4

1.ประเมินตนเองเพื่อธํารงมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

13 แหง

1 ครั้ง ไตรมาสที่ 2 ทุกแหงผานเกณฑ

ทีมรพ.สต./

2.รพ.สต.ที่ยังไมไดรับการเมินมาตรฐาน ไดแก

5 แหง

1 ครั้ง

ทีมพี่เลี้ยง

2.1รับการประเมินจากทีมพี่เลี้ยง คปสอ.

5 แหง

1 ครั้ง ไตรมาสที่ 3

2.2รับการประเมินจากทีม สสจ.ลพบุรี

5 แหง

1 ครั้ง ไตรมาสที่ 4

3.รับการประเมิน Re accredit จากทีม สสจ.ลพบุรี

4 แหง

1 ครั้ง ไตรมาสที่ 4

หวยโปง วังขอนขวาง คลองเกตุ เกาะแกว หนองแขม

ไดแก ดงมะรุม วังเพลิง เพนียด สะแกราบ

มาตรฐาน

ทีมรพ.สต.

งบประมาณ
(บาท)

แหลง

รหัส

งบประมาณ งบประมาณ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 2
คปสอ.โคกสําโรง ปงบประมาณ 2564
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช
ตค 63 พย 63 ธค 63 มค 64 กพ 64 มีค 64 เมย 64 พค 64 มิย 64 กค 64 สค 64 กย 64

งบประมาณ

1 สนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว
1.1ทบทวนบทบาททีมพี่เลี้ยง คปสอ.
1.2ทีมพี่เลี้ยงลงเยี่ยมแนะนํา รพ.สต.ตามมาตรฐาน
1.3รพ.สต.ดําเนินการตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว
1.4ทีมพี่เลี้ยงลงเยี่ยมติดตาม
2 ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดตาม
1.ประเมินตนเองเพื่อธํารงมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว
2.รพ.สต.ที่ยังไมไดรับการเมินมาตรฐาน 5 แหง
2.1รับการประเมินจากทีมพี่เลี้ยง คปสอ.
2.2รับการประเมินจากทีม สสจ.ลพบุรี
2.3รับการประเมิน Re accredit จากทีม สสจ.ลพบุรี
รวมงบประมาณ

0

แหลงที่มา ผูรับผิดชอบ

