แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น รพสต ติดดาว
สภาพปัญหา หรือ GAP
บุคลากรไม่ครบตามกรอบโครงสร้าง มีนอ้ ยเกินไปทีจ่ ะพัฒนาได้ จนท ขาดแรงกระตุ้นจูงใจให้เกิดการพัฒนา ภาระงานมาก งบประมาณจากัด ไม่เห็นความสาคัญของการพัฒนาองค์กรให้มคี ุณภาพ มีปัญหาภายในการสื่อสารทีไ่ ม่
ได้ผล ฯลฯ ผลการประเมิน รพสต ติดดาว มีระดับ5ดาว 16แห่งร้อยละ 69.57 มีระดับ4 ดาว 3 แห่งร้อยละ 13.04 มีระดับ3 ดาว 4 แห่งร้อยละ 17.39
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 เป็นองค์กรคุณภาพ
ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรทีด่ ีขึ้น/ หรือGAP อะไรจะหมดไป / ระดับพื้นที่
รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาวสะสม ร้อยละ 75 ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 100

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เสริมพลัง รพสต ให้มี เพือ่ ให้มี รพสต ติด
คุณภาพ ระดับ 5 ดาว ดาว 100%

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย

ประเมินตนเองก่อนรับการประเมิ
รพสต
น 23แห่ง

ประชุมการวิเคราะห์
เชื่อมโยง OTOP กับการ
ติดตามแนวโน้มผลลพัธ์

รพสต 23แห่ง 30คน

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รบั ผิด
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
ฉลอง
ชัย/
เวณิกา
ค่าอาหาร 30x120
3,600
รายละเอียด
งบประมาณ

ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง
รพสต 23แห่ง
พร้อมกับการตรวจนิเทศงาน

ใช้ร่วมกับงบนิเทศ
งาน สสอ เวียงสา

ไม่ใช้งบประมาณ

มหกรรมติดดาว
บูรณการ ร่วมกับงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

รพสต 23แห่ง

รวมเป็นเงิน
..........................................
(นายฉลองชัย สิทธิวัง)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้เสนอแผน

จานวนเงิน
(บาท)

..........................................
(...................................................)
รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอาเภอ (คปสอ.) ......................
ผู้เห็นชอบแผน

3600
..........................................
(...................................................)
ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอาเภอ (คปสอ.) ......................
ผู้เห็นชอบแผน

............................................
(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
.แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ประเด็น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)
สภาพปัญหา หรือ GAP ภาคีไม่เข้าใจการทางาน พชอ ไม่มแี ผนการทางานทีช่ ัดเจนของภาคีต่างๆ ยังมองเป็นเรื่องของ สาสุขต้องทา ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นสาสุขขาดข้อมูลหน่วยงานอื่นๆ ผู้บริหารอาเภอ/จนท รับผิดชอบงาน เปลี่ยนบ่อย ขาด
การติดตาม วัดผลในพื้นทีจ่ ริง เป็นบทบาทสาสุขมากกว่าหน่วยงานอื่น แกนนาภาคประชาชนไม่เข้มแข็ง ยังleadership ไม่ได้ ประธานกลุ่มชมรมยังไม่ชัดเจนในข้อมูลเชิงเอกสาร ฯลฯ
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน ต้องการให้ กรรมการ พชอ มีบทบาททีช่ ัดเจน เข้มแข็ง จริงจังมากกว่าสาธารณสุขฝ่ายเดียว
ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรทีด่ ีขึ้น/ หรือGAP อะไรจะหมดไป / ระดับพื้นที่
เกิดกลไกการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ด้วย พชอทีม่ คี ุณภาพอย่างน้อย 1 เรื่อง
การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
รายละเอียด
ผู้รับผิด
ลาดับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
จานวนเงิน (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย
งบประมาณ
ชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พัฒนากลไกการ
อาเภอผ่านเกณฑ์การ 1. คปสอ.เป็นสานักเลขา กม คปสอ
ไม่ใช้งบ
ขับเคลื่อน พชอ ผ่าน ประเมินการพัฒนา บริหารจัดการร่วมกัน
ฉลอง
ประเด็นสุขภาพอาเภอ คุณภาพชีวิตทีม่ ี
ระหว่างโรงพยาบาล และ
ชัย/
คุณภาพ
สสอ.จัดทายุทธศาสตร์
เวณิกา
เป้าหมาย แผนงาน/
โครงการของ พชอ.
2. วิเคราะห์ข้อมูลตาม
ประเด็น โดยใช้แนวคิดการ รพสต 30 คน
วิเคราะห์ตามแนวทาง
ระบาดวิทยา (ชี้ให้ถึงระดับ
หมู่บา้ น) และปัจจัยสังคม
กาหนดสุขภาพ (Social
Determinants of Health
: SDH)
3. สานักเลขา คืนข้อมูล กม พชอ 21 คน
กลับชุมชน เน้นการ
'งบ พชอ
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ผ่านการประชุม
พชอ ทุกเดือน
4. ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสารสาธารณะ เพือ่ สร้าง
วัฒนธรรมและการบริหาร
จัดการทุกระดับจาก พชอ.พชต.-พชม.-ชุมชน

ประชาชน

ค่าอาหาร 30x120

3,600

5 ติดตามเยี่ยม รับฟังการ
ค่าอาหาร 20 คน
ขับเคลื่อน พชต 4 ครั้ง 17
x120 บาทx4ครั้ง
ตาบล
รพสต อปท กลุ่ม ชมรม
6. สรุป ประเมิน นาเสนอ
งานระดับจังหวัด
คปสอ เวียงสา

..........................................
(นายฉลองชัย สิทธิวัง)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้เสนอแผน

9,600

13,200
ขอใช้จาก CUP
26,400
..........................................
..........................................
(...................................................)
(...................................................)
รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอาเภอ (คปสอ.) ......................
ระดับอาเภอ (คปสอ.) ......................
ผู้เห็นชอบแผน
ผู้เห็นชอบแผน

............................................
(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
สภาพปัญหา หรือ GAP พื้นทีอ่ าเภอเวียงสามีการจัดทีมหมอครอบครัว 23 รพ.สต.100 % เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้มมี าตรฐานใกล้เคียงกันและให้มกี ารบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในรูปแบบโซน 5 โซน
และรายสถานบริการ คปสอ เวียงสา ได้จัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีมให้การดูแลประชาชนประมาณ 12000 คน คนยังไม่ครอบคลุมเนือ่ งจากมีข้อจากัดเรื่องบุคลากร และอุปกรณ์การแพทย์ในการให้บริการ ส่วนกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
ยังขาดการประสานงานของคณะกรรมการและภาคีเครือข่าย
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน 1.เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ PCC เครือข่าย
ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรทีด่ ีขึ้น/ หรือGAP อะไรจะหมดไป / ระดับพื้นที่ 1.คลีนคิ หมอครอบครัวมีการเชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมกิ ับชุมชนและท้องทิน่ อ
ย่างมีคุณภาพ 2.ผู้ปฎิบัติงานและทีมสหวิชาชีพมีศักยภาพและปฎิบัติงานและให้บริการได้ตามมาตรฐาน
การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
รายละเอียด
ผู้รับผิด
ลาดับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
จานวนเงิน (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย
งบประมาณ
ชอบ
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.ค่าหารกลางวัน/
1.โครงการพัฒนา
1.เพื่อกาหนดแผน
1.จัดประชุมคณะกรรมการ 1.คณะกรรมการ
ระบบการแพทย์ปฐม เป้าหมาย ทิศทาง ละ คลีนิคหมอครอบครัว เพื่อ คลีนิคหมอครอบครัว อาหารว่างประชุม
ภูมิ คลีนิคหมอ
ยุทธศาสตร์ ในการ กา(PCC) หนดแนวทาง
จานวน 50 คน จานวน คณะกรรมการ
คลีนิคหมอ
ครอบครัว (PCC)
ดาเนิ นงาน พัฒนา
การพัฒนาระบบบริ การ
3 ครั้ง
นันท
ครอบครัว จานวน
18,000
เครื อข่าย
PCC
คลีนิคหมอครอบครัว สรุ ป
มิตร
50คน คนละ 120
และรายงานผลการ
บาท เป็นเงิน
6,000บาท 3 ครั้ง
ดาเนิ นงาน
รวม 18,000บาท

2.เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
ทีมสหวิชาชีพผู้
ปฎิบตั ิงาน PCC
เข้าใจแนวทางการ
ดาเนินงาน คลินิค
หมอครอบครัวและ
ฟืน้ ฟูศักยภาพทีมสห
วิชาชีพ

2.จัดประชุมเจ้าหน้าที่
ปฎิบตั ิงานใน คลีนิคหมอ
ครอบครัว( PCC) ทีมสห
วิชาชีพ และผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อ
ถอดบทเรี ยนผลการ
ดาเนิ นงานและเพื่อประชุม
พัฒนาเพื่อให้การบริ การ
ตามมาตรฐาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทีมสหวิชาชีพ ให้
มีความรู ้ดา้ น FCT /ตาม
service plan / หลักสู ตร
พยาบาลเวชปฎิบตั ิ/การ
ฟื้ นฟูสภาพแก่ สหวิชาชี พ
ที่ปฎิบตั ิงานประจา รพ.สต.
เครื อข่ายบริ การเวทีถอด
บทเรี ยนผลงานเด่นพัฒนา
คลีนิคหมอครอบครัว

2.ผู้ปฎิบตั ิงาน ทีมสห
วิชาชีพ ทีป่ ฎิบตั ิงานใน
คลีนิคหมอครอบครัว
จานวน 20 คน 6 ครั้ง

3.เพือ่ เพิม่ การเข้าถึง
บริการผู้ปว่ ยนอกที่ 3.พัฒนาการให้บริ การด้าน 3.ประชาชนทัว่ ไปใน
จาเป็นสาหรับประชน
เขตบริการคลินคิ หมอ
การรักษาพยาบาล การ
อย่างมีคุณภาพ
ส่งเสริ มฟื้ นฟูสุขภาพ ใน ครอบครัว
คลีนิคหมอครอบครัวให้มี
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตาม
มาตรฐานการให้บริ การ

2.ค่าหารกลางวัน/
อาหารว่างประชุมผู้
ปฎิบตั ิงานทีมสห
วิชาชีพคลีนิคหมอ
ครอบครัว จานวน
20คน คนละ 120
บาท เป็นเงิน
2,400บาท 6 ครั้ง
รวม 14,400บาท
14,400

1.เครื่องตัว
ออกซิเจนปลายนิ้ว
จานวน 6 เครืองๆ
ละ 1,300 บาท

7,800

2.กระเป๋าเยี่ยมบ้าน
จานวน 2 ใบๆละ
1000 บาท

2,000

3.พลาสเตอร์กันน้า
50 ชิ้น/กล่องๆละ
150 บาท จานวน 6
กล่อง

900

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

15,000

5.โมเดลเต้านม
จานวน 2 ชุดๆละ
3,000 บาท

6,000

6.กระเป๋า
Emergency ราคา
อันละ 1,000 บาท
จานวน 8 อัน

8,000

7.sterie strip
จานวน 2 ม้วนๆละ
2,800 บาท

5,600

8.แพมเพิส ไซร์ S ,
M=40,L=20
ราคาแพ็คละ 350
บาท

21,000

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

9,000

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

12,840

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

8,000

12.ถาดสแตนเลสข
นาด 6.5 ราคา
124/set จานวน 10
อัน

1,240

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

6,000

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

6,000

15.ยาเปลือกมังคุด
ราคาขวดละ 45
บาท จานวน 20 ขวด

900

16.ยาหอมทิพโอสถ
ราคากล่องละ 190
บาท จานวน 30
กล่อง

5,700

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

3,000

18.ยาครีมพญายอ
ขนาด 5 กรัม ราคา
35 บาท จานวน
30 ขวด

1,050

19.ยาเม็ดรางจืด
กล่อง ละ 100บาท
จานวน 10 กล่อง

1,000

20.ยาชงหญ้าดอก
ขาว กล่องละ 90
บาท จานวน 10
กล่อง

900

21.ลูกประคบ
สมุนไพร ลูกละ 40
บาท จานวน 300
ลูก
รวม

12,000

166,330

..........................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
ผู้เสนอแผน

..........................................
(...................................................)
รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอาเภอ (คปสอ.) ......................
ผู้เห็นชอบแผน

..........................................
(...................................................)
ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอาเภอ (คปสอ.) ......................
ผู้เห็นชอบแผน

............................................
(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ท.ี่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
สภาพปัญหา หรือ GAP สสอ เวียงสา รับการประเมิน ITA มา 3 ปี พบว่า ผลการประเมินด้านความโปร่งใส ไม่มที จุ ริต คอรัปชั่น.จากการพัฒนาเพื่อรับการประเมินทีผ่ ่านมาได้ผลการประเมิน ปี 2560 ผลงาน 89.24 % เป้าหมายต้องผ่าน 85% ขึ้นไป
ปี 2561 ผลงาน 100 % เป้าหมายต้องผ่าน 90% ขึ้นไป ปี 2562 ผลงาน 97.67 % เป้าหมายต้องผ่าน 90% ขึ้นไป แต่พบว่า ขาดการประสานแจ้ง เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้องให้รบั รู้ เข้าใจ ขาดการจัดการประเมินจัดเก็บหลักฐาน ทัง้ ๆทีม่ กี ารดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรทีด่ ีขึ้น/ หรือGAP อะไรจะหมดไป / ระดับพื้นที่ สสอ เวียงสา/ รพ เวียงสา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามเกณฑ์กาหนด
การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
รายละเอียด
ผู้รับผิด
ลาดับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
จานวนเงิน (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย
งบประมาณ
ชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
โครงการการประเมิน เพื่อให้ผบู้ ริ หารและ ๑. สสอ.ชี้แจง เจ้าหน้าทีท่ ี่ จนท สสอ เวียงสา
เกี
่
ย
วข้
อ
งของหน่
ว
ยงาน
คุณธรรมและความ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องการประเมินคุณธรรม
โปร่ งใสในการ
ของหน่วยงาน มี
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
ความรู ้ ความเข้าใจ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
หน่วยงานภาครัฐ
ในการประเมิน
ภาครัฐ (Integrity and
(Integrity and
คุณธรรมและความ Transparency
Assessment : ITA)
Transparency
โปร่ งใสในการ
Assessment : ITA)

ดาเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment : ITA)
เห็นความสาคัญต่อ
การใช้ประโยชน์

2. ประชุมให้ความรู้ เข้าใจ กลุ่มงานบริหาร สสอ
เจ้าหน้าที่ สสอ เวียงสา /
รพสต / สสช ทุกคน

งบสนับสนุนจาก ITA ไม่ใช้งบประมาณ
ค่าอาหาร 35 คน
x120 บาท =4000

(Integrity and
Transparency
Assessment : ITA)
เห็นความสาคัญต่อ
การใช้ประโยชน์

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

กลุ่มงานบริหาร สสอ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

5. จัดส่งแฟ้มงานรายไตร
มาตร 1-4

กลุ่มงานบริหาร สสอ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

กลุ่มงานบริหาร สสอ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

6.สรุปรายงานผลเสนอต่อ
ผู้บริหารและจัดส่งให้จังหวัด

..........................................
(นายฉลองชัย สิทธิวัง)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้เสนอแผน

..........................................
(...................................................)
รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอาเภอ (คปสอ.) ......................
ผู้เห็นชอบแผน

..........................................
(...................................................)
ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอาเภอ (คปสอ.) ......................
ผู้เห็นชอบแผน

............................................
(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
ประเด็น ที่ 9 การควบคุมโรคไข้เลือดออก
สภาพปัญหา หรือ GAP จากสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 5 ปีย้อนหลัง มีรายงานจากการวินจิ ฉัยของแพทย์พบผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกปี มีอัตราป่วย 333.33,136.17,153.19,139.00 และ 42.55 ต่อแสนประชากร ในปี 2557 - 2561 ตามลาดับ และ
พบว่าคนในครัวเรือนส่วนใหญ่ขาดจิตสานึกและความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรค ทีมควบคุมโรคจากท้องถิ่นขาดทักษะ และวิธีการทีถูกต้องในการพ่นเคมีกาจัดยุงตัวเต็มวัย รวมถึงมีการใช้เครื่องพ่นสารเคมีทไี่ ม่เหมาะสมตามสภาพบ้านเรือน
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังของจังหวัด (ค่ามัธยฐาน 5 ปี ของจังหวัดปี 61 เท่ากับ 40)
ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรทีด่ ีขึ้น/ หรือGAP อะไรจะหมดไป / ระดับพื้นที่ อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังของจังหวัด
น่าน
การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
รายละเอียด
จานวนเงิน
ผู้รบั ผิด
ลาดับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย
งบประมาณ
(บาท)
ชอบ
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 โครงการเฝ้าระวัง
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเครือข่าย
สุขภาพอาเภอเวียงสา

เพือ่ ลดอัตราการป่วย 1.กาหนดแนวทางในการ
ด้วยโรคไข้เลือดออก สื่อสารแจ้งรายงาน เมื่อมี
ลดลงร้อยละ 20 ของ การระบาดของโรค
ค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลังของจังหวัด
(ค่ามัธยฐาน 5 ปี ของ
จังหวัดปี 61 เท่ากับ
40)

เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบ ไม่ใช้งบประมาณ
งานสถานบริการละ 1
คน

เวณิกา
เจษฎา
บรรจง

2.กาหนดแนวทางในการ เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบ ไม่ใช้งบประมาณ
วินิจฉัยให้ชัดเจน และมีการ งานสถานบริการละ 1
ยืนยันการวินิจฉัยก่อนการ คน
แจ้งการระบาด
3.ประชุมชี้แจงและส่งเสริม
ให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ
แก่กลุ่มเป้าหมาย จานวน 3
ครั้ง

ผู้นาชุมชนหมู่ละ 1 คน
อสม.หมู่ละ 1 คน ครู
อนามัยโรงเรียน แห่ง
ละ 1 คน

เวณิกา
เจษฎา
บรรจง

ค่าอาหารว่าง
เป็นเงิน 8,000
127x25=3,175บาท
บาท
ค่าอาหารว่าง
127x25=3,175
บาท ค่าอาหารว่าง
66x25=1,650 บาท

4.ประชุมชี้แจงทบทวน
ผู้นาชุมชนหมู่ละ 1 คน ไม่ใช้งบประมาณ
มาตรการควบคุมป้องกัน
อสม.หมู่ละ 1 คน
โรคระดับอาเภอ ตาบล
หมู่บา้ น และประกาศใช้ให้
รับทราบอย่างทัง่ ถึง
5.กาหนดแนวทางและ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
SRRT ระดับอาเภอ ดาบล
ให้ชัดเจน และมีการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบ ไม่ใช้งบประมาณ
งานอปท.แห่งละ 1 คน
เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบ
งานสถานบริการละ 1
คน

เวณิกา
เจษฎา
บรรจง

เวณิกา
เจษฎา
บรรจง
0.00
เวณิกา
เจษฎา
บรรจง

6.ประชุมชี้แจงและจัดทา
หนังสือชี้แจงแนวทางกรอบ
การดาเนินงานและชี้แจง
แนวทางในการควบคุมโรค
ตามบทบาทหน้าทีข่ อง
อปท. ให้รับทราบและ
พร้อมปฏิบตั ิ จานวน 1
ครั้ง
7.สรุปโครงการและรายงาน
ผล

เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบ
งานอปท.แห่งละ 1 คน
เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบ
งานสถานบริการละ 1
คน

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

เวณิกา
เจษฎา
บรรจง

ไม่ใช้งบประมาณ

รวมเป็นเงิน
..........................................
(นางเวณิกา โนทา)
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
ผู้เสนอแผน

เป็นเงิน 6,000
บาท

..........................................
(นายชุมพล สุทธิ)
รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอาเภอ (คปสอ.)เวียงสา
ผู้เห็นชอบแผน

เวณิกา
เจษฎา
บรรจง
14,000 บาท
..........................................
(นายกฤตพงษ์ โรจนภิภาต)
ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอาเภอ (คปสอ.) เวียงสา
ผู้เห็นชอบแผน

............................................
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
สภาพปัญหา หรือ GAP
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)
ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs)
การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
รายละเอียด
ผู้รับผิด
ลาดับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
จานวนเงิน (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย
งบประมาณ
ชอบ
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 โครงการส่งเสริมและ เพือ่ ให้ผู้บริโภคได้รับ
พัฒนาความ
อาหารทีป่ ลอดภัย
ปลอดภัยดด้านอาหาร เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด

1.อบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการอาเภอ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร เวียงสา(เน้นรายใหม่)
แผงลอยขายผักและผลไม้
เกษตรกรปลูกกินเองเหลือ
ใช้ แบ่งขายในชุมชน ลด/
หยุดใช้สารเคมี

2.ตรวจสอบสารเคมีในผัก
ผลไม้ทนี่ ามาประกอบ
อาหารในโรงพยาบาลปีละ3
ครั้ง

งบประมาณ PPB

แผงลอยขายผักผลไม้
เกษตรกร
โรงครัวโรงพยาบาล

3.เก็บตัวอย่างและตรวจ
ประเมินสถานทีผ่ ลิตน้าดื่ม
ในภาชนะทีป่ ดิ สนิทและ
น้าแข็งตามเกณฑ์มาตรฐาน
ปีละ 1 ครั้ง
4.บูรณาการการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น(อปท.,
เกษตรอาเภอและ
หน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง)
5. รณรงค์สื่อให้ผู้บริโภคมี
ความรู้ในการเลือซื้อผัก
และผลไม้สดทีป่ ลอดภัย
6.สรุปและประเมินผล คืนข้อมูล
..........................................
(..............................................)
ตาแหน่ง..............................................
ผู้เสนอแผน

..........................................
(........................................)
ตาแหน่ง.......................................
ผู้เห็นชอบแผน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ท1ี่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
สภาพปัญหา หรือ GAP ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้องขาดความเข้าใจในการดาเนินงานในพื้นที่ การประเมินตาบล LTC ไม่ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย

(.............................................)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้อนุมัติแผน

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้องทุกระดับ
ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) ผู้ทมี่ ภี าวะพึ่งพิงได้รบั การดูแลตามมาตรฐานแบบบูรณาการ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการ การ
ดาเนินงานการดูแลผู้ที่
มีภาวะพึง่ พิงอาเภอ
เวียงสา ปี2563

เพือ่ ให้ผู้สูงอายุทมี่ ี
ภาวะพึง่ พิงได้รับการ
ดูแลตามมาตรฐาน ผู้ปฏิบตั ิงานได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตาม
มาตรฐาน

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
เป้าหมาย

กิจกรรมที่ 1 อบรมการ
CM/ Cg/จนท.รพ.
พัฒนาศักยภาพ
สต./ท้องถิ่น จานวน
ผู้ปฏิบตั ิงาน การดาเนินงาน 70 คน
การดูแลผู้ทมี่ ีภาวะพึง่ พิง
ในชุมชนอาเภอเวียงสา

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิด
จานวนเงิน (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 15,200
1 มื้อๆละ 70 บาท บาท
จานวน 90 คน เป็น
เงิน 6,300 บาท
- อาหารว่าง 1
มื้อ ๆ25 บาท x 2
มื้อ จานวน 70 คน
4,500 บาท
เวณิ
- ค่าวิทยากร
กา/
ภายนอก 600/
ฉลองชัย
ชั่วโมงx4ชั่วโมง
2,400 บาท
- เอกสาร/วัสดุทใี่ ช้
ประกอบการอบรม
2,000บาท
รายละเอียด
งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2 คัดกรอง
ผู้สูงอายุตามแนวทาง

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

- ค่าเอกสารใน
การคัดกรอง ตาม
จริงทีด่ าเนินการ

ตามงบประมาณ
ทีโ่ อนจากสปสช.

กิจกรรมที3่ การพฒนา
ศักยภาพ การอบรมฟืน้ ฟู
CM /การเข้าร่วมประชุม/
อบรมทีเ่ กี่ยวข้อง

- CM จานวน 13 คน

- ค่าใช้จ่ายตาม
จริงทีเ่ ข้าร่วม

ตามงบประมาณ
ทีโ่ อนจากสปสช.

เวณิ
กา/
ฉลองชัย

กิจกรรมที4่ การประชุม
CM เพือ่ ติดตามการ
ดาเนินงานในพืน้ ที่

..........................................
(นางเวณิกา โนทา)
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
ผู้เสนอแผน

- CM จานวน 13 คน - ค่าอาหาร
เป็นเงิน 15,600
เดือนละ 1 ครั้ง จานวน กลางวัน1 มื้อ ๆ ละ บาท
10 ครั้ง
70 บาท จานวน
13 คน เป็นเงิน910
บาท
- อาหารว่าง 2
มื้อ ๆ 25 บาท
จานวน 13 คน 650
บาท

..........................................
(นายกฤตพงษ์ โรจนวิภาต )
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเวียงสา
ผู้เห็นชอบแผน

............................................
(
)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ท.ี่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (PMQA)
สภาพปัญหา หรือ GAP เจ้าหน้าที่ สสอ เวียงสา ยังมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐน้อย ขาดการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเชิงระบบ
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรทีด่ ีขึ้น/ หรือGAP อะไรจะหมดไป / ระดับพื้นที่ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สสอ เวียงสา ผ่านเกณฑ์กาหนด
การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
รายละเอียด
ผู้รับผิด
ลาดับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
จานวนเงิน (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย
งบประมาณ
ชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผบู้ ริ หารและ ๑. สสอ.ชี้แจง เจ้าหน้าทีท่ ี่ จนท สสอ เวียงสา
ธรรมาภิบาลและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
องค์กรคุณภาพ
ของหน่วยงาน มี
การบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
ความรู ้ ความเข้าใจ
ของส่วนราชการในสังกัด
ในการพัฒนาคุณภาพ สานักงานปลัดกระทรวง
การบริ หารจัดการ
สาธารณสุข
ภาครัฐของส่วน
ราชการในสังกัด
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกและ

การบริ หารจัดการ
ภาครัฐของส่วน
ราชการในสังกัด
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกและ
เห็นความสาคัญต่อ
การใช้ประโยชน์

๒. สสอ .สารวจประเมิน กลุ่มงานบริหาร สสอ
ตนเอง เรื่องการบริหาร
จัดการ การใช้ทรัพยากรให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สิน
การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริต ตามแบบ
ประเมิน

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

3.จัดเก็บข้อมูล/รวบรวม
ตรวจสอบรายงานตาม
แบบฟอร์ม PMQA

จนท รับผิดชอบงาน
PMQA สสอ เวียงสา

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

5. ติดตามและประเมินผล กลุ่มงานบริหาร สสอ
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่าน
ระบบ online ตาม
ระยะเวลากาหนด

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

กลุ่มงานบริหาร สสอ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

6.สรุปรายงานผลเสนอต่อ
ผู้บริหารและจัดส่งให้
จังหวัดและเตรียมจัดทา
แผนยกระดับปี2564
- รอบ6 เดือน ภายใน
วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
- รอบ 12 เดือน ภายใน
วันที่ 30 ตุลาคม ของทุก

..........................................
(นายฉลองชัย สิทธิวัง)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้เสนอแผน

..........................................
(...................................................)
รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอาเภอ (คปสอ.) ......................

..........................................
(...................................................)
ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอาเภอ (คปสอ.) ......................

............................................
(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ผู้เห็นชอบแผน

ผู้เห็นชอบแผน

ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ประเด็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
สภาพปัญหา หรือ GAP 1. ต้องจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ 2.อสม.มีองค์ความรู้ในการดาเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลนาเสนอไม่เป็นระบบ
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.
ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรที่ดีขึ้น/ หรือGAP อะไรจะหมดไป / ระดับพื้นที่ อาเภอเวียงสา
การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ลาดับ
กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ รายละเอียด
จานวนเงิน
วัตถุประสงค์
ชื่อโครงการ
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย
งบประมาณ
(บาท)
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 โครงการจัดงานวัน เพื่อสร้างขวัญ
จัดประชุม มอบเกียรติ อสม.จานวน
ค่าอาหารและ
36,875
อสม.แห่งชาติ 20 กาลังใจแก่ อสม. บัตร อสม.ดีเด่น การ 1475 คน
อาหารว่าง คนละ
มีนาคม
แสดงของ อสม.
25 บาท
2 โครงการประกวด เพื่อคัดเลือก อสม. จัดการประกวด อสม. กรรมการและอสม. ค่าอาหารและ
12,000
อสม.ดีเด่นระดับ ดีเด่นระดับอาเภอ ดีเด่นระดับอาเภอ
จานวน 100 คน อาหารว่าง คนละ
อาเภอ
120 บาท
3 โครงการพัฒนา
เพื่อพัฒนา
จัดอบรมความรู้ด้าน
อสม.ตาบลละ 5 ค่าอาหารและ
10,200
ศักยภาพอสม.ด้าน ศักยภาพอสม.ด้าน วิชาการแก่อสม.ตาบล คน จานวน 85 คน อาหารว่าง คนละ
วิชาการ
วิชาการ
ละ 5 คน
120 บาท
ค่าวิทยากร 2
1,200
คนๆละ 600
บาท
รวม

..........................................
( นายฉลองชัย สิทธิวัง )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้เสนอแผน

หกหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน

..........................................
( นายชุมพล สุทธิ )
รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอาเภอ (คปสอ.) เวียงสา
ผู้เห็นชอบแผน

ผู้รับผิ
ดชอบ
พงษ์
ชัย/
เวนิกา
พงษ์
ชัย/
เวนิกา
พงษ์
ชัย/
เวนิกา
พงษ์
ชัย/
เวนิกา

60,275

..........................................
( นายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต )
ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอาเภอ (คปสอ.) เวียงสา
ผู้เห็นชอบแผน

............................................
(...............................................................)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้อนุมัติแผน

