
ประเด็นยุทธศาสตร์      (   )   PP & P Excellence       (   )      Service Excellent       (    )   People Excellent       (   )    Governance Excellent     (   )    อ่ืนๆ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการพฒันา
คุณภาพ รพ.สต.

1.เพือ่ให ้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน รพ.สต.
ได้รับทราบและ
เรียนรู้การพฒันา
คุณภาพใหไ้ด้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ติดดาว ทีก่ าหนด

1.  ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ รพ.
สต. ติดดาว 

1.ประชุมเชิงปฏิบติัการ
พัฒนาศักยภาพ
คณะท างานตรวจประเมิน
คุณภาพ หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ  PCA  ระดับ
อ าเภอ
(รพ.สต.ติดดาว)

2 คร้ัง/20
 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 20 คน คนละ 
100 บาท 2 คร้ัง

4,000

#### ####

2.เพือ่ใหจ้นท.ทกุรพ.
สต.ประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ติดดาว ทีก่ าหนด

2.รพ.สต. 23 แหง่ ประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลติดดาว ทีก่ าหนด
 และสรุปผลการประเมินส่งมา
 สสอ.เวียงสาเพือ่วิเคราะห์
ภาพรวมอ าเภอ

23 รพสต ไม่ใช้งบประมาณ

3. คณะกรรมการ สหวิชาชีพ 
คปสอ เวียงสา ออกประเมิน
เสริมพลัง 12 แหง่ใหม่และ 5 
แหง่ประเมินซ  า รวม17แหง่

 17 รพสต  - ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 10 คน คนละ 
100 บาท 10 วัน

10,000

10,000 

แผนงานที่  1  ช่ือแผนงานที่ 8 : การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ (2 โครงการ 3 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร)์

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย:  : ร้อยละ 25 ของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

วิเคราะห์สถานการณ์   ป ี2561 ได้ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว) ประกอบด้วย การมีวิทยากรครู ก ระดับเขต 1 และวิทยากรครู ข ระดับจงัหวัดน่าน ในบทบาทการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจต่อเกณฑ์คุณภาพและแนวทางปฏิบติัในทิศทางเดียวกัน การแต่งต้ังคณะกรรมการระดับอ าเภอ (คปสอ.เวียงสา) เพื่อการติดตามก ากับ และร่วมพัฒนา และผ่านเกณฑ์การพัฒนา 5 ดาว พบว่า ป2ี560 ผ่านเกณฑ์ 5 
ดาว 5 แหง่ ป ี2561 ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 6 แหง่ รวมจ านวน 11 แหง่ได้ผ่านการประเมินเปน็ รพสต ติดดาว คิดเปน็ร้อยละ 47.83   ผ่านเกณฑ์ก าหนด: ร้อยละ 25 ของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  1

กลุ่มเปา้หมาย
/พืน้ที่

เปา้หมาย
รายละเอยีดงบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ กจิกรรม

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข  ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



3.ทกุสถานบริการพฒันาส่วน
ทีข่าดและเพิม่เติมให้
ครอบคลุมในแต่ละตัวชี วัดตาม
เกณฑ์ชี วัดที๑่- ๘  และการ 
Audite(พยาบาลวิชาชีพ)

พยาบาล 23 
รพสต

ค่าอาหารกลางวัน/อาหาร
ว่าง การประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าทกุเดือน 
อย่างน้อย 10 ครั ง เปน็เงิน 
7000 บาท

7,000 1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  

รวมเปน็เงิน 21,000

..........................................

(.......................................................)

ต าแหน่ง .....................................................

ผู้เสนอแผน

     ..........................................

ผู้เหน็ชอบแผน

             ระดับอ าเภอ (คปสอ.) ......................

รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 

    (...................................................)

     ..........................................

ผู้อนุมัติแผน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

(นายนิพนธ์  พฒันกิจเรือง)

............................................

ผู้เหน็ชอบแผน

             ระดับอ าเภอ (คปสอ.) ......................

ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 

    (...................................................)


