
ยุทธศาสตรท์ี ่1 ด้านการส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)    

ประเด็น   รพสต ติดดาว

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เสริมพลัง รพสต ใหม้ี
คุณภาพ ระดับ 5 ดาว

เพือ่ใหม้ี รพสต ติด
ดาว 100%

ประเมินตนเองก่อนรับการประเมินรพสต 23แหง่ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ฉลอง
ชัย/
เวณิกา

ประชุมการวิเคราะห ์
เชื่อมโยง OTOP กับการ
ติดตามแนวโน้มผลลพธ์ั

รพสต 23แหง่ 30คน ค่าอาหาร 30x120 3,600

ติดตามเย่ียมเสริมพลัง
พร้อมกับการตรวจนิเทศงาน

รพสต 23แหง่ ใช้ร่วมกับงบนิเทศ
งาน สสอ เวียงสา

ไม่ใช้งบประมาณ

มหกรรมติดดาว 
บรูณการ ร่วมกับงาน

รพสต 23แหง่ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

รวมเปน็เงิน 3600

..........................................
(นายฉลองชัย  สิทธิวัง)
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 
ผู้เสนอแผน              ระดับอ าเภอ (คปสอ.) ......................              ระดับอ าเภอ (คปสอ.) ...................... นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ผู้เหน็ชอบแผน ผู้เหน็ชอบแผน ผู้อนุมัติแผน

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

รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข (นายนิพนธ์  พฒันกิจเรือง)

รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รบัผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สภาพปัญหา หรอื GAP
บุคลากรไมค่รบตามกรอบโครงสรา้ง มน้ีอยเกินไปทีจ่ะพัฒนาได้    จนท ขาดแรงกระตุ้นจูงใจใหเ้กิดการพัฒนา   ภาระงานมาก   งบประมาณจ ากัด   ไมเ่หน็ความส าคัญของการพัฒนาองค์กรใหม้คุีณภาพ    มปัีญหาภายในการสื่อสารทีไ่ม่
ได้ผล ฯลฯ ผลการประเมนิ รพสต ติดดาว มรีะดับ5ดาว 16แหง่รอ้ยละ 69.57  มรีะดับ4 ดาว 3 แหง่รอ้ยละ 13.04  มรีะดับ3 ดาว 4 แหง่รอ้ยละ 17.39

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน   รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 เป็นองค์กรคุณภาพ

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที ่(  Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเหน็หรอืได้อะไรทีดี่ข้ึน/ หรอืGAP  อะไรจะหมดไป / ระดับพ้ืนที ่ 
รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาวสะสม รอ้ยละ 75  ระดับ 3 ดาว รอ้ยละ 100

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่

เป้าหมาย



ยุทธศาสตรท์ี ่1 ด้านการส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)       .แผนงานที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
ประเด็น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พฒันากลไกการ
ขับเคล่ือน พชอ ผ่าน
ประเด็นสุขภาพอ าเภอ

อ าเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการพฒันา
คุณภาพชีวิตทีม่ี
คุณภาพ

1. คปสอ.เปน็ส านักเลขา 
บริหารจัดการร่วมกัน 
ระหว่างโรงพยาบาล และ
สสอ.จัดท ายุทธศาสตร ์
เป้าหมาย แผนงาน/
โครงการของ พชอ.

กม  คปสอ ไม่ใช้งบ

ฉลอง
ชัย/
เวณิกา

2. วิเคราะหข้์อมลูตาม
ประเด็น โดยใช้แนวคิดการ
วิเคราะหต์ามแนวทาง
ระบาดวิทยา (ชี้ใหถ้ึงระดับ
หมู่บา้น) และปจัจัยสังคม
ก าหนดสุขภาพ (Social 
Determinants of Health 
: SDH)



รพสต 30 คน 

ค่าอาหาร 30x120 3,600

3. ส านักเลขา คืนข้อมลู
กลับชุมชน เน้นการ
ขับเคล่ือนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ผ่านการประชุม
 พชอ ทกุเดือน

กม พชอ 21 คน
'งบ พชอ

4. ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสารสาธารณะ เพือ่สร้าง
วัฒนธรรมและการบริหาร
จัดการทกุระดับจาก พชอ.-
พชต.-พชม.-ชุมชน

ประชาชน

รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน (บาท)
การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สภาพปัญหา หรอื GAP   ภาคีไมเ่ข้าใจการท างาน พชอ     ไมม่แีผนการท างานทีชั่ดเจนของภาคีต่างๆ   ยังมองเป็นเรื่องของ สาสุขต้องท า  ข้อมลูส่วนใหญ่เป็นสาสุขขาดข้อมลูหน่วยงานอ่ืนๆ    ผู้บรหิารอ าเภอ/จนท รบัผิดชอบงาน เปลี่ยนบ่อย   ขาด
การติดตาม วัดผลในพ้ืนทีจ่รงิ   เป็นบทบาทสาสุขมากกว่าหน่วยงานอ่ืน   แกนน าภาคประชาชนไมเ่ข้มแข็ง ยังleadership ไมไ่ด้   ประธานกลุ่มชมรมยังไมชั่ดเจนในข้อมลูเชิงเอกสาร ฯลฯ
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน ต้องการให ้กรรมการ พชอ มบีทบาททีชั่ดเจน เข้มแข็ง จรงิจังมากกว่าสาธารณสุขฝ่ายเดียว
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที ่(  Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเหน็หรอืได้อะไรทีดี่ข้ึน/ หรอืGAP  อะไรจะหมดไป / ระดับพ้ืนที ่ 
เกิดกลไกการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ด้วย พชอทีม่คุีณภาพอย่างน้อย 1 เรื่อง

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/พืน้ที่

เปา้หมาย



5 ติดตามเยี่ยม รับฟงัการ
ขับเคล่ือน พชต 4 คร้ัง 17 
ต าบล รพสต อปท  กลุ่ม ชมรม

ค่าอาหาร 20 คน
x120 บาทx4คร้ัง

9,600

6. สรปุ ประเมนิ  น าเสนอ
งานระดับจังหวัด คปสอ เวียงสา

13,200
ขอใช้จาก CUP 26,400

..........................................
(นายฉลองชัย  สิทธิวัง)
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 
ผู้เสนอแผน

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ด้านบรกิารเป็นเลิศ (Service  Excellence)
ประเด็น แผนงานที ่5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.โครงการพฒันา
ระบบการแพทยป์ฐม
ภูมิ คลีนิคหมอ
ครอบครัว (PCC) 
เครือข่าย

1.เพ่ือก าหนดแผน 
เป้าหมาย ทิศทาง ละ
ยทุธศาสตร์ ในการ
ด าเนินงาน พฒันา 
PCC

1.จดัประชุมคณะกรรมการ
 คลีนิคหมอครอบครัว เพ่ือ
ก า(PCC) หนดแนวทาง
การพฒันาระบบบริการ
คลีนิคหมอครอบครัว สรุป
และรายงานผลการ
ด าเนินงาน

1.คณะกรรมการ 
คลีนิคหมอครอบครัว 
จ  านวน 50 คน จ านวน
 3 คร้ัง

1.ค่าหารกลางวัน/
อาหารว่างประชุม
คณะกรรมการ
คลีนิคหมอ
ครอบครัว จ านวน
50คน คนละ 120 
บาท เปน็เงิน 
6,000บาท 3 คร้ัง 
รวม 18,000บาท

18,000
นันท
มิตร

รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน (บาท)
การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สภาพปัญหา หรอื GAP พ้ืนทีอ่ าเภอเวียงสามกีารจัดทมีหมอครอบครวั 23 รพ.สต.100 % เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการใหบ้รกิารใหม้มีาตรฐานใกล้เคียงกันและใหม้กีารบรหิารจัดการ การใช้ทรพัยากรรว่มกัน ในรปูแบบโซน 5 โซน                    
  และรายสถานบรกิาร คปสอ เวียงสา ได้จัดทมีหมอครอบครวั 1 ทมีใหก้ารดูแลประชาชนประมาณ 12000 คน คนยังไมค่รอบคลุมเน่ืองจากมข้ีอจ ากัดเรื่องบุคลากร และอุปกรณ์การแพทย์ในการใหบ้รกิาร ส่วนกลุ่มเครอืข่ายบรกิารปฐมภูมิ
ยังขาดการประสานงานของคณะกรรมการและภาคีเครอืข่าย

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน 1.เพ่ือพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิPCC เครอืข่าย
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที ่(  Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเหน็หรอืได้อะไรทีดี่ข้ึน/ หรอืGAP  อะไรจะหมดไป / ระดับพ้ืนที ่ 1.คลีนิคหมอครอบครวัมกีารเช่ือมโยงระบบบรกิารปฐมภูมกัิบชุมชนและทอ้งทิน่อ
ย่างมคุีณภาพ  2.ผู้ปฎิบัติงานและทมีสหวิชาชีพมศัีกยภาพและปฎิบัติงานและใหบ้รกิารได้ตามมาตรฐาน

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/พืน้ที่

เปา้หมาย

             ระดับอ าเภอ (คปสอ.) ......................              ระดับอ าเภอ (คปสอ.) ...................... นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้เหน็ชอบแผน ผู้เหน็ชอบแผน ผู้อนุมัติแผน

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

รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข (นายนิพนธ์  พฒันกิจเรือง)



2.เพือ่ใหเ้จ้าหน้าที่
ทมีสหวิชาชีพผู้
ปฎิบติังาน PCC 
เข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงาน คลินิค
หมอครอบครัวและ
ฟืน้ฟศัูกยภาพทมีสห
วิชาชีพ

2.จดัประชุมเจา้หนา้ท่ี
ปฎิบติังานใน คลีนิคหมอ
ครอบครัว( PCC)  ทีมสห
วิชาชีพ และผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือ
ถอดบทเรียนผลการ
ด าเนินงานและเพ่ือประชุม
พฒันาเพ่ือใหก้ารบริการ
ตามมาตรฐาน เพ่ือพฒันา
ศกัยภาพทีมสหวิชาชีพ ให้
มีความรู้ดา้น FCT /ตาม 
service plan / หลกัสูตร
พยาบาลเวชปฎิบติั/การ
ฟ้ืนฟสูภาพแก่ สหวิชาชีพ
ท่ีปฎิบติังานประจ า รพ.สต.
เครือข่ายบริการเวทีถอด
บทเรียนผลงานเด่นพฒันา
คลีนิคหมอครอบครัว

2.ผู้ปฎิบติังาน ทมีสห
วิชาชีพ ทีป่ฎิบติังานใน
คลีนิคหมอครอบครัว 
จ านวน 20 คน 6 คร้ัง

2.ค่าหารกลางวัน/
อาหารว่างประชุมผู้
ปฎิบติังานทมีสห
วิชาชีพคลีนิคหมอ
ครอบครัว จ านวน
20คน คนละ 120 
บาท เปน็เงิน 
2,400บาท 6 คร้ัง 
รวม 14,400บาท

14,400

3.พฒันาการใหบ้ริการดา้น
การรักษาพยาบาล การ
ส่งเสริมฟ้ืนฟสุูขภาพ ใน
คลีนิคหมอครอบครัวใหมี้
ประสิทธิภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการใหบ้ริการ

3.ประชาชนทัว่ไปใน
เขตบริการคลินิคหมอ
ครอบครัว

1.เคร่ืองตัว
ออกซิเจนปลายนิ้ว 
จ านวน 6 เครืองๆ
ละ 1,300 บาท

7,800

2.กระเปา๋เย่ียมบา้น
 จ านวน 2 ใบๆละ
1000 บาท

2,000

3.พลาสเตอร์กันน้ า 
50 ชิ้น/กล่องๆละ 
150 บาท จ านวน 6
 กล่อง

900

3.เพือ่เพิม่การเข้าถึง
บริการผู้ปว่ยนอกที่
จ าเปน็ส าหรับประชน
อย่างมีคุณภาพ



4.speeulum s=30
 ราคา 350 บาท ,
M=10 ราคา 450 
บาท

15,000

5.โมเดลเต้านม 
จ านวน 2 ชุดๆละ 
3,000 บาท

6,000

6.กระเปา๋ 
Emergency ราคา
อันละ 1,000 บาท 
จ านวน 8 อัน

8,000

7.sterie strip 
จ านวน 2 ม้วนๆละ 
2,800 บาท

5,600

8.แพมเพสิ ไซร์ S ,
M=40,L=20 
ราคาแพค็ละ 350 
บาท

21,000

9..กรรไกรตัดไหม 
ขนาด 14.5 ซม.อัน
ละ 900/set จ านวน
 10 ชั้น

9,000

10.Needle holder
 ขนาด 15 ซม.ราคา
 1,284/set จ านวน
 10 อัน

12,840

11.ถ้วยเล็ก set D/S
 ขนาด 2.5 ซม.อัน
ละ 40 บาท จ านวน
 20 อัน

8,000

12.ถาดสแตนเลสข
นาด 6.5 ราคา 
124/set จ านวน 10
 อัน

1,240



13.tooth forceps 
ขนาด 16 ซม.ราคา 
600/set จ านวน 10
 อัน

6,000

14.non tooth 
forceps ขนาด 16 
ซม.ราคา 600/set
จ านวน 10 อัน

6,000

15.ยาเปลือกมังคุด 
ราคาขวดละ 45 
บาท จ านวน 20 ขวด

900

16.ยาหอมทพิโอสถ
 ราคากล่องละ 190
 บาท จ านวน 30 
กล่อง

5,700

17.ยานวดไพล(ยา
ทา)ขนาด 25 กรัม 
ราคาขวดละ 30 
บาท จ านวน 100 
ขวด

3,000

18.ยาครีมพญายอ 
ขนาด 5 กรัม ราคา
 35 บาท จ านวน 
30 ขวด

1,050

19.ยาเม็ดรางจืด 
กล่อง ละ 100บาท 
จ านวน 10 กล่อง

1,000

20.ยาชงหญ้าดอก
ขาว กล่องละ 90 
บาท จ านวน 10 
กล่อง

900



21.ลูกประคบ
สมุนไพร ลูกละ 40 
บาท จ านวน 300 
ลูก

12,000

รวม 166,330

..........................................
(.......................................................)
ต าแหน่ง ..................................................... ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 
ผู้เสนอแผน

ยุทธศาสตรท์ี.่ 4 ด้านบรหิารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
ประเด็น การประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 ๑. สสอ.ชี้แจง เจ้าหน้าทีท่ี่
เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
เร่ืองการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA)

จนท สสอ เวียงสา ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

2. ประชุมใหค้วามรู้ เข้าใจ 
เจ้าหน้าที ่สสอ เวียงสา /
รพสต / สสช  ทกุคน

กลุ่มงานบริหาร สสอ งบสนับสนุนจาก ITA
ค่าอาหาร 35 คน
x120 บาท =4000

ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA)

 เพ่ือใหผู้บ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
ของหน่วยงาน มี
ความรู้ ความเขา้ใจ 
ในการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 
เห็นความส าคญัต่อ
การใชป้ระโยชน์

รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน (บาท)
การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สภาพปัญหา หรอื GAP   สสอ เวียงสา รบัการประเมนิ ITA มา 3 ปี พบว่า ผลการประเมนิด้านความโปรง่ใส ไมม่ทีจุรติ คอรปัช่ัน.จากการพัฒนาเพ่ือรบัการประเมนิทีผ่่านมาได้ผลการประเมนิ ปี 2560 ผลงาน 89.24 % เป้าหมายต้องผ่าน 85% ข้ึนไป 
 ปี 2561 ผลงาน 100 % เป้าหมายต้องผ่าน 90% ข้ึนไป  ปี 2562 ผลงาน 97.67 % เป้าหมายต้องผ่าน 90% ข้ึนไป  แต่พบว่า ขาดการประสานแจ้ง เจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องใหร้บัรู้ เข้าใจ ขาดการจัดการประเมนิจัดเก็บหลักฐาน ทัง้ๆทีม่กีารด าเนินงาน
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน    รอ้ยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที ่(  Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเหน็หรอืได้อะไรทีดี่ข้ึน/ หรอืGAP  อะไรจะหมดไป / ระดับพ้ืนที ่ สสอ เวียงสา/ รพ เวียงสา ผ่านการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ตามเกณฑ์ก าหนด

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/พืน้ที่

เปา้หมาย

รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข (นายนิพนธ์  พฒันกิจเรือง)
             ระดับอ าเภอ (คปสอ.) ......................              ระดับอ าเภอ (คปสอ.) ...................... นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ผู้เหน็ชอบแผน ผู้เหน็ชอบแผน ผู้อนุมัติแผน

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



3.จัดเก็บข้อมูล/รวบรวม
ตรวจสอบรายงานตาม
แบบฟอร์ม ITA และลง
ส่ือสารใน website : 
sasuksa.com

กลุ่มงานบริหาร สสอ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

5. จัดส่งแฟม้งานรายไตร
มาตร 1-4

กลุ่มงานบริหาร สสอ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

6.สรุปรายงานผลเสนอต่อ
ผู้บริหารและจัดส่งใหจ้ังหวัด

กลุ่มงานบริหาร สสอ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

..........................................
(นายฉลองชัย  สิทธิวัง)
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 
ผู้เสนอแผน

ยุทธศาสตรท์ี ่1  การส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
ประเด็น ที ่9 การควบคุมโรคไข้เลือดออก

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

ผู้รบัผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน  เพ่ือลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงรอ้ยละ 20 ของค่ามธัยฐาน 5 ปีย้อนหลังของจังหวัด (ค่ามธัยฐาน 5 ปี ของจังหวัดปี 61 เทา่กับ 40)
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที ่(  Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเหน็หรอืได้อะไรทีดี่ข้ึน/ หรอืGAP  อะไรจะหมดไป / ระดับพ้ืนที ่ อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงรอ้ยละ 20 ของค่ามธัยฐาน 5 ปีย้อนหลังของจังหวัด
น่าน

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่

เป้าหมาย
รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้เหน็ชอบแผน ผู้เหน็ชอบแผน ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สภาพปัญหา หรอื GAP จากสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 5 ปีย้อนหลัง มรีายงานจากการวินิจฉัยของแพทย์พบผู้ป่วยไข้เลือดออกทกุปี มอัีตราป่วย 333.33,136.17,153.19,139.00 และ 42.55 ต่อแสนประชากร ในปี 2557 - 2561 ตามล าดับ  และ
พบว่าคนในครวัเรอืนส่วนใหญ่ขาดจิตส านึกและความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรค ทมีควบคุมโรคจากทอ้งถ่ินขาดทกัษะ และวิธีการทถูีกต้องในการพ่นเคมกี าจัดยุงตัวเต็มวัย รวมถึงมกีารใช้เครื่องพ่นสารเคมทีีไ่มเ่หมาะสมตามสภาพบ้านเรอืน  

............................................
รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข (นายนิพนธ์  พฒันกิจเรือง)

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

โครงการการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA)

 เพ่ือใหผู้บ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
ของหน่วยงาน มี
ความรู้ ความเขา้ใจ 
ในการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 
เห็นความส าคญัต่อ
การใชป้ระโยชน์

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



1 โครงการเฝ้าระวัง
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเครือข่าย
สุขภาพอ าเภอเวียงสา

เพือ่ลดอัตราการปว่ย
ด้วยโรคไข้เลือดออก
ลดลงร้อยละ 20 ของ
ค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลังของจังหวัด 
(ค่ามัธยฐาน 5 ป ีของ
จังหวัดป ี61 เทา่กับ 
40)

1.ก าหนดแนวทางในการ
ส่ือสารแจ้งรายงาน เมื่อมี
การระบาดของโรค

เจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบ
งานสถานบริการละ 1 
คน

ไม่ใช้งบประมาณ

เวณิกา 
 เจษฎา
  บรรจง

2.ก าหนดแนวทางในการ
วินิจฉัยใหช้ัดเจน และมีการ
ยืนยันการวินิจฉัยก่อนการ
แจ้งการระบาด

เจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบ
งานสถานบริการละ 1 
คน

ไม่ใช้งบประมาณ

เวณิกา 
 เจษฎา
  บรรจง

3.ประชุมชี้แจงและส่งเสริม
ใหค้วามรู้ผ่านช่องทางต่างๆ
แก่กลุ่มเปา้หมาย จ านวน 3
 คร้ัง

ผู้น าชุมชนหมู่ละ 1 คน
 อสม.หมู่ละ 1 คน  ครู
อนามัยโรงเรียน แหง่
ละ 1 คน

ค่าอาหารว่าง
127x25=3,175บาท
 ค่าอาหารว่าง 
127x25=3,175 
บาท ค่าอาหารว่าง 
66x25=1,650 บาท

เปน็เงิน 8,000 
บาท

เวณิกา 
 เจษฎา
  บรรจง

4.ประชุมชี้แจงทบทวน
มาตรการควบคุมปอ้งกัน
โรคระดับอ าเภอ ต าบล 
หมู่บา้น และประกาศใช้ให้
รับทราบอย่างทัง่ถึง

ผู้น าชุมชนหมู่ละ 1 คน
 อสม.หมู่ละ 1 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

เวณิกา 
 เจษฎา
  บรรจง

5.ก าหนดแนวทางและ
หน้าทีค่วามรับผิดชอบของ 
SRRT ระดับอ าเภอ  ด าบล
ใหช้ัดเจน และมีการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบ
งานอปท.แหง่ละ 1 คน
เจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบ
งานสถานบริการละ 1 
คน

ไม่ใช้งบประมาณ 0.00

เวณิกา 
 เจษฎา
  บรรจง



6.ประชุมชี้แจงและจัดท า
หนังสือชี้แจงแนวทางกรอบ
การด าเนินงานและชี้แจง
แนวทางในการควบคุมโรค
ตามบทบาทหน้าทีข่อง 
อปท. ใหรั้บทราบและ
พร้อมปฏิบติั  จ านวน 1  
คร้ัง

เจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบ
งานอปท.แหง่ละ 1 คน
เจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบ
งานสถานบริการละ 1 
คน

ค่าอาหารว่าง
50x25x2=2,500
บาท ค่าอาหาร
กลางวัน 50x70=
3,500 บาท

เปน็เงิน 6,000 
บาท

เวณิกา 
 เจษฎา
  บรรจง

7.สรุปโครงการและรายงาน
ผล

ไม่ใช้งบประมาณ

เวณิกา 
 เจษฎา
  บรรจง

14,000 บาท

ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 ด้านการส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
ประเด็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

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

ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) 
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที ่(  Key Results KRs) 


ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/พืน้ที่

เปา้หมาย
รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน (บาท)
การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้เหน็ชอบแผน ผู้เหน็ชอบแผน ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สภาพปัญหา หรอื GAP 

............................................
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข  

ผู้เสนอแผน              ระดับอ าเภอ (คปสอ.)เวียงสา            ระดับอ าเภอ (คปสอ.) เวียงสา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

..........................................      ..........................................      ..........................................
(นางเวณิกา  โนทา)     (นายชุมพล  สุทธิ)     (นายกฤตพงษ์  โรจนภิภาต)

รวมเป็นเงิน



1 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาความ

ปลอดภัยดด้านอาหาร

1.อบรมใหค้วามรู้
ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
แผงลอยขายผักและผลไม้ 
เกษตรกรปลูกกินเองเหลือ
ใช้ แบง่ขายในชุมชน ลด/
หยุดใช้สารเคมี

ผู้ประกอบการอ าเภอ
เวียงสา(เน้นรายใหม)่

งบประมาณ PPB

แผงลอยขายผักผลไม้
เกษตรกร

2.ตรวจสอบสารเคมีในผัก
ผลไม้ทีน่ ามาประกอบ
อาหารในโรงพยาบาลปลีะ3
 คร้ัง

โรงครัวโรงพยาบาล

3.เก็บตัวอย่างและตรวจ
ประเมินสถานทีผ่ลิตน้ าด่ืม
ในภาชนะทีป่ดิสนิทและ
น้ าแข็งตามเกณฑ์มาตรฐาน
ปลีะ 1 คร้ัง

4.บรูณาการการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น(อปท.,
เกษตรอ าเภอและ
หน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง)

5. รณรงค์ส่ือใหผู้้บริโภคมี
ความรู้ในการเลือซ้ือผัก
และผลไม้สดทีป่ลอดภัย

6.สรุปและประเมินผล คืนข้อมูล

ต าแหน่ง.............................................. ต าแหน่ง....................................... นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ยุทธศาสตรท์ี1่ ด้านการส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
ประเด็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
สภาพปัญหา หรอื GAP ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ก่ียวข้องขาดความเข้าใจในการด าเนินงานในพ้ืนที ่การประเมนิต าบล LTC ไมผ่่านเกณฑ์ เป้าหมาย

ผู้เสนอแผน ผู้เหน็ชอบแผน ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

เพือ่ใหผู้้บริโภคได้รับ
อาหารทีป่ลอดภัย
เปน็ไปตามเกณฑ์ที่

ก าหนด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ     การ
ด าเนินงานการดูแลผู้ที่
มีภาวะพึง่พงิอ าเภอ
เวียงสา ป2ี563

 เพือ่ใหผู้้สูงอายุทีม่ี
ภาวะพึง่พงิได้รับการ
ดูแลตามมาตรฐาน  - 
ผู้ปฏิบติังานได้รับการ
พฒันาศักยภาพตาม
มาตรฐาน

 กิจกรรมที ่1  อบรมการ
พฒันาศักยภาพ 
ผู้ปฏิบติังาน การด าเนินงาน
 การดูแลผู้ทีม่ีภาวะพึง่พงิ
ในชุมชนอ าเภอเวียงสา

 CM/ Cg/จนท.รพ.
สต./ทอ้งถิ่น  จ านวน  
 70 คน

 -ค่าอาหารกลางวัน
1 มื้อๆละ 70 บาท 
จ านวน 90 คน เปน็
เงิน 6,300 บาท     
  - อาหารว่าง 1 
มื้อ ๆ25 บาท x 2 
มื้อ จ านวน 70 คน 
4,500 บาท          
  - ค่าวิทยากร
ภายนอก 600/
ชั่วโมงx4ชั่วโมง 
2,400 บาท          
 - เอกสาร/วัสดุทีใ่ช้
ประกอบการอบรม 
2,000บาท

 เปน็เงิน 15,200
 บาท

เวณิ
กา/ 
ฉลองชัย

                   กิจกรรมที ่2 คัดกรอง
ผู้สูงอายุตามแนวทาง

 - จนท.กลุ่มงาน
บริการด้านปฐมภูมิ
และองค์รวมรพ.เวียง
สา/รพ.สต./อสม.

  - ค่าเอกสารใน
การคัดกรอง ตาม
จริงทีด่ าเนินการ

ตามงบประมาณ
ทีโ่อนจากสปสช. เวณิ

กา/  
ฉลองชัย

                   กิจกรรมที3่ การพ ฒนา
ศักยภาพ การอบรมฟืน้ฟ ู
CM /การเข้าร่วมประชุม/
อบรมทีเ่กี่ยวข้อง

 - CM จ านวน 13 คน  - ค่าใช้จ่ายตาม
จริงทีเ่ข้าร่วม

ตามงบประมาณ
ทีโ่อนจากสปสช.

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทีเ่ก่ียวข้องทกุระดับ
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที ่(  Key Results KRs) ผู้ทีม่ภีาวะพ่ึงพิงได้รบัการดูแลตามมาตรฐานแบบบูรณาการ


ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/พืน้ที่

เปา้หมาย
รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน (บาท)



                   กิจกรรมที4่ การประชุม 
CM เพือ่ติดตามการ
ด าเนินงานในพืน้ที่

 - CM จ านวน 13 คน 
เดือนละ 1 คร้ัง จ านวน
 10 คร้ัง

 - ค่าอาหาร
กลางวัน1 มื้อ ๆ ละ
 70 บาท จ านวน 
13 คน เปน็เงิน910
 บาท                  
  - อาหารว่าง 2 
มื้อ ๆ 25 บาท
จ านวน 13 คน 650
 บาท

เปน็เงิน 15,600
 บาท

ยุทธศาสตรท์ี.่ 4 ด้านบรหิารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
ประเด็น การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (PMQA)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 ๑. สสอ.ชี้แจง เจ้าหน้าทีท่ี่
เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
เร่ืองการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ของส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

จนท สสอ เวียงสา ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณโครงการพฒันาระบบ
ธรรมาภิบาลและ
องคก์รคุณภาพ 
(PMQA)

 เพ่ือใหผู้บ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
ของหน่วยงาน มี
ความรู้ ความเขา้ใจ 
ในการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจดัการ
ภาครัฐของส่วน
ราชการในสงักดั
ส านกังาน
ปลดักระทรวง
สาธารณสุขกและ
เห็นความส าคญัต่อ
การใชป้ระโยชน์

รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน (บาท)
การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สภาพปัญหา หรอื GAP   เจ้าหน้าที ่สสอ เวียงสา ยังมคีวามรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐัน้อย ขาดการมสี่วนรว่มขับเคลื่อนเชิงระบบ
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน    ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐัของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที ่(  Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเหน็หรอืได้อะไรทีดี่ข้ึน/ หรอืGAP  อะไรจะหมดไป / ระดับพ้ืนที ่ การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐัของ สสอ เวียงสา ผ่านเกณฑ์ก าหนด

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/พืน้ที่

เปา้หมาย

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงสา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้เสนอแผน        ผู้เหน็ชอบแผน             ผู้อนุมัติแผน

.......................................... .......................................... ............................................
(นางเวณิกา  โนทา) (นายกฤตพงษ์  โรจนวิภาต ) (                                   )



 ๒. สสอ .ส ารวจประเมิน
ตนเอง เร่ืองการบริหาร
จัดการ การใช้ทรัพยากรให้
เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การปอ้งกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย 
การร่ัวไหล การส้ินเปลือง
หรือการทจุริต ตามแบบ
ประเมิน

กลุ่มงานบริหาร สสอ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

3.จัดเก็บข้อมูล/รวบรวม
ตรวจสอบรายงานตาม
แบบฟอร์ม PMQA

จนท รับผิดชอบงาน 
PMQA  สสอ เวียงสา

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

5. ติดตามและประเมินผล
การพฒันาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่าน
ระบบ online ตาม
ระยะเวลาก าหนด

กลุ่มงานบริหาร สสอ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

6.สรุปรายงานผลเสนอต่อ
ผู้บริหารและจัดส่งให้
จังหวัดและเตรียมจัดท า
แผนยกระดับป2ี564         
       - รอบ6 เดือน ภายใน
วันที ่30 เมษายน ของทกุปี
 - รอบ 12 เดือน ภายใน
วันที ่30 ตุลาคม ของทกุ

กลุ่มงานบริหาร สสอ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

..........................................
(นายฉลองชัย  สิทธิวัง)
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 
ผู้เสนอแผน

............................................
รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข (นายนิพนธ์  พฒันกิจเรือง)

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

โครงการพฒันาระบบ
ธรรมาภิบาลและ
องคก์รคุณภาพ 
(PMQA)

 เพ่ือใหผู้บ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
ของหน่วยงาน มี
ความรู้ ความเขา้ใจ 
ในการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจดัการ
ภาครัฐของส่วน
ราชการในสงักดั
ส านกังาน
ปลดักระทรวง
สาธารณสุขกและ
เห็นความส าคญัต่อ
การใชป้ระโยชน์

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



ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ประเด็น   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)

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

 อสม.แหง่ชาติ  20
 มีนาคม

เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่ อสม.

จดัประชุม มอบเกียรติ
บตัร อสม.ดีเด่น การ
แสดงของ อสม.

อสม.จ านวน 
1475 คน

ค่าอาหารและ
อาหารว่าง คนละ
 25 บาท

36,875 พงษ์
ชัย/
เวนิกา

2 โครงการประกวด 
อสม.ดีเด่นระดับ
อ าเภอ

เพื่อคัดเลือก อสม.
ดีเด่นระดับอ าเภอ

จดัการประกวด อสม.
ดีเด่นระดับอ าเภอ

กรรมการและอสม.
จ านวน 100 คน

ค่าอาหารและ
อาหารว่าง คนละ
 120 บาท

12,000 พงษ์
ชัย/
เวนิกา

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอสม.ด้าน
วิชาการ

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอสม.ด้าน
วิชาการ

จดัอบรมความรู้ด้าน
วิชาการแก่อสม.ต าบล
ละ 5 คน

อสม.ต าบลละ 5 
คน จ านวน 85 คน

ค่าอาหารและ
อาหารว่าง คนละ
 120 บาท

10,200 พงษ์
ชัย/
เวนิกา

ค่าวิทยากร 2 
คนๆละ 600 
บาท

1,200 พงษ์
ชัย/
เวนิกา

60,275

         ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 

ผู้เหน็ชอบแผน      ผู้เหน็ชอบแผน ผู้อนุมัติแผน

............................................
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข (...............................................................)

ผู้เสนอแผน     ระดับอ าเภอ (คปสอ.) เวียงสา    ระดับอ าเภอ (คปสอ.) เวียงสา นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดน่าน

..........................................      ..........................................      ..........................................
( นายฉลองชัย  สิทธิวัง )     ( นายชุมพล  สุทธิ )     ( นายแพทย์กฤตพงษ์  โรจนวิภาต )

ผู้รับผิ
ดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม หกหมื่นสองร้อยเจด็สิบหา้บาทถ้วน

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (  Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรที่ดีข้ึน/ หรือGAP  อะไรจะหมดไป / ระดับพ้ืนที่  อ าเภอเวียงสา
ล าดับ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/พื้นที่

เปา้หมาย
รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้เหน็ชอบแผน ผู้เหน็ชอบแผน ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สภาพปัญหา หรือ GAP     1. ต้องจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ  2.อสม.มีองค์ความรู้ในการด าเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลน าเสนอไม่เป็นระบบ


