การบู รณาการแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 6

CIO เขตสุขภาพที่ 6

แนวทางการบู รณาการแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารสาธารณสุข ปี 2563
ประเด็น
PP&P
Excellence
Service
Excellence
People
Excellence
Governance
Excellence

แนวทาง

1.การอบรมบุคลากรทีเ่ ป็น
กลุม
่ เป้าหมายเดียวก ัน

- บรูณาการเป็นหล ักสูตรที่
เหมาะสม เพือ
่ ลดระยะเวลาในการ
้ า่ ยในการเดินทาง
อบรม และค่าใชจ
ของผูเ้ ข้าประชุม

2.การประชุมแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
ั
สมมนาถอดบทเรี
ยน ในแต่ละงาน

- บูรณาการร่วมเข้าก ับการประชุม
วิชาการเขตสุขภาพที่ 6 ประจาปี

แผนงานทีส
่ ามารถบูรณาการหล ักสูตรร่วมก ัน

ลาดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่ มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

แผนทีส
่ ามารถบูรณาการหล ักสูตร

โครงการอนามัยแม่และเด็ก
อบรมฟืน้ ฟูและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คดั กรองพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 5 ช่วงอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน

เจ้าพนักงาน /พยาบาล / นักวิชาการ จานวน 1,022 คน

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่ มสตรีและเด็กปฐมวัย
การพัฒนาศักยภาพเพือ่ เพิม่ พูนความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก
2ครั้ง/100คน/4วัน
พัฒนาการล่าช้าแก่เครือข่ายสุขภาพจิตทั้ง ในและนอกระบบสาธารณสุข
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่ มวัยเรียนและวัยรุ่น
ประชุมเชิง ปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาในการ
2ครั้ง/160คน/4วัน
ดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่ มวัยทางาน
โครงการประชุมเชิง ปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
8 จัง หวัด
สาธารณสุขในการดาเนินงานสร้างสุขวัยทางาน
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่ มวัยผู้สูงอายุ
ประชุมเชิง ปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสุขภาพจิต 16 อาเภอ/8 จัง หวัด
กลุ่มวัยผู้สงู อายุ
ประชุมเชิง ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ขับเคลื่อนการดาเนินงานส่ง เสริมสุขภาพจิต
8 จัง หวัด
วัยผู้สงู อายุ
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดาเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวติ พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ มวัยเรียน
ประชุมเชิง ปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนการสอนอีเลคโทรนิคส์บุ๊ค โรค
ครู/จนท.สคร6/รพ.สต./สสจ./สสอ./รพ. และเครือข่ายที่
หนอนพยาธิและชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน OVCCA
เกีย่ วข้อง จานวน 120 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ ยง ในระดับเขตสุขภาพที่ 6
ประชุมเชิง ปฏิบตั กิ ารดาเนินงานเพือ่ ลดโรค CVD CKD สาหรับ
จนท.สคร 6/ รพศ. รพท รพช.และรพสต.ในพืน้ ที่ 8
เจ้าหน้าที่ในระดับ รพศ รพท และรพสต.
จัง หวัด รวม 80 คน*
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวติ เขตสุขภาพที่ 6
ประชุมเชิง ปฏิบตั กิ ารงานสตรีและเด็กปฐมวัย
ภาคีเครือข่าย บุคลากรสาธารณสุข สสจ. สสอ รพ.สต.
ธ.ค.
รพช. รพศ. รพท. อสม ภาคีเครือข่ายที่ขอ้ งเกีย่ วกับการ
ดาเนินงานสตรีและเด็กปฐมวัย

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รบ
ั ผิดชอบ
(Project Manager)

ก.พ.

239,700

นายสมนึก เกษโกวิท
เลขาคณะอนุกรรมการ
งานส่ง เสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย

ก.พ.

360,000

ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 6

ม.ค.

500,000

ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 6

ม.ค.

221,000

ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 6

ม.ค

133,600

ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 6

100,000

ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 6

200,000

นายพัฒนศักดิ์ สิทธิโคตร
สคร.6

250,000

นางสาวจรรยา ภู่กลั่น
สคร.6

490,000

น.ส.กฤษณา วงษ์วรรณ
สนง.เขตสุขภาพที่ 6

ก.พ.

เม.ย

มิ.ย.

ม.ค.

ก.ค.

แผนงานทีส
่ ามารถบูรณาการร่วมก ัน
ประชุมวิชาการเขตสุขภาพ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่ มเป้าหมาย/
จานวน

งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ และสรุปผลการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 6
ประชุมคณะกรรมการและสรุปผลการดาเนินงานภาพรวมของคณะทางาน (CHPPO)
50 คน 1 ครั้ง
2 โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ ยง ในระดับเขตสุขภาพที่ 6
ประชุมราชการ เพือ่ พิจารณาคัดเลือก ผลดาเนินงาน NCD Clinic Plus ,Best Practice
สสจ./สสอ./รพ./service Plan และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง/25 คน
NCD ระดับเขต
3 โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบองค์รวม
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสรุปผลการดาเนินงานพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก (ส่วนกลาง/ ศูนย์เขต)
ไทยแบบองค์รวม
4 โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สุงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สงู อายุระยะยาว เขตสุขภาพที่ 6
จนท.สธ./CM/CG/อปท./แกนนาชมรมฯ 8 จังหวัด
5 โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานทันตสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6
ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข(สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
8 จังหวัดวิทยากร จานวน 100 คน
6 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ ยง ในระดับเขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 3 ประชุมราชการ เพือ่ พิจารณาคัดเลือก ผลดาเนินงาน NCD Clinic Plus ,Best สสจ./สสอ./รพ./service Plan และหน่วยงานที่เกีย่ วข้องจานวน 25 คน
Practice NCD ระดับเขต 6
7 โครงการพัฒนาและสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพและสถานประกอบการให้มีการจัดบริการอาชีว อนามัยในกลุ่ มวัยแรงงาน สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมที่ 4 ประชุมราชการ ติดตามสรุปผลการประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช บุคลากร สคร.6 ชลบุร,ี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่ายจังหวัด/รพศ./
กรรมสิ่งแวดล้อมและสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจ เป็นสุข
รพท./รพช. จานวน 20 คน
8 โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ ยงเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้านสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ ปี 2562
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเมือง
สสจ. 10 คน/ สสอ. 5 คน/แกนนาชุมชน 20 คน/ อปท.5 คน/ รพช.หรือ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
รพ.สต. 5 คน จนท. ศอ. 6 9 คน
9 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสาหรับผู้รบั ผิดชอบงานในระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ นองค์กรสร้างสุขและการพัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดรพศ./รพท.
10 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลเครือข่าย digital HR
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบdigital HR
คณะทางานและนักทรัพยากรบุคคล 60 คน
11 โครงการพัฒนางานวิจยั และการจัดการความรู้ เขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 3 การนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมด้านสุขภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์
คกก.CKO/R2R/EC

ระยะเวลาดาเนินการ

มิ.ย.

ผู้รบั ผิดชอบ
(Project Manager)

ส.ค.

14,500

CHPPO เขตสุขภาพที่ 6

ก.ค.

15,000 นางสาวจรรยา ภู่กลั่น
นางปาณิสรา สิทธินาม

มิ.ย.

126,840
น.ส.พัชรา ชุ่มชูจันทร์

เม.ย.

275,000
น.ส.พัชรา ชุ่มชูจันทร์

มิ.ย.

มิ.ย.

198,800

ก.ค.

15,000 น.ส.จรรยา ภู่กลั่น

ก.ค.

11,300 น.ส.อัจฉราวดี บุญเรืองศรี

มิ.ย.

108,900 นายวิษณุ คุณากรธารง

/

100,000 สสจ.สระแก้ว
/
ก.ค.

77,800 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
100,000 CKO เขต 6

