
ยุทธศาสตร์ที่1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
ประเด็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการ     
การด าเนนิงาน
การดูแลผู้ทีม่ี
ภาวะพึง่พงิ
อ าเภอเวียงสา 
ป2ี563

 เพือ่ให้
ผู้สูงอายุทีม่ี
ภาวะพึง่พงิ
ได้รับการดูแล
ตามมาตรฐาน 
 - ผู้ปฏิบติังาน
ได้รับการ
พฒันา
ศักยภาพตาม
มาตรฐาน

 กิจกรรมที ่1  อบรมการ
พฒันาศักยภาพ 
ผู้ปฏิบติังาน การ
ด าเนนิงาน การดูแลผู้ทีม่ี
ภาวะพึง่พงิในชุมชน
อ าเภอเวียงสา

 CM/ Cg/จนท.รพ.
สต./ทอ้งถิน่  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

                   กิจกรรมที ่2 คัดกรอง
ผู้สูงอายุตามแนวทาง

 - จนท.กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิและองค์
รวมรพ.เวียงสา/รพ.
สต./อสม.

  - ค่าเอกสารใน
การคัดกรอง ตาม
จริงทีด่ าเนนิการ

                   กิจกรรมที3่ การพ ฒนา
ศักยภาพ การอบรมฟืน้ฟู
 CM /การเข้าร่วม
ประชุม/อบรมทีเ่กี่ยวข้อง

 - CM จ านวน 13 คน  - ค่าใช้จ่ายตาม
จริงทีเ่ข้าร่วม

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

สภาพปัญหา หรือ GAP ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องขาดความเข้าใจในการด าเนินงานในพ้ืนที่ การประเมนิต าบล LTC ไมผ่่านเกณฑ์ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (  Key Results KRs) ผู้ที่มภีาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตามมาตรฐานแบบบูรณาการ


ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/พืน้ที่

เปา้หมาย
รายละเอียด
งบประมาณ



                   กิจกรรมที4่ การประชุม 
CM เพือ่ติดตามการ
ด าเนนิงานในพืน้ที่

 - 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

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

ต าแหนง่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงสา
ผู้เสนอแผน        ผู้เหน็ชอบแผน             



ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 เปน็เงิน 15,200 บาท

เวณิ
กา/ 
ฉลองชัย

ตามงบประมาณที่
โอนจากสปสช. เวณิ

กา/  
ฉลองชัย

ตามงบประมาณที่
โอนจากสปสช.

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

สภาพปัญหา หรือ GAP ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องขาดความเข้าใจในการด าเนินงานในพ้ืนที่ การประเมนิต าบล LTC ไมผ่่านเกณฑ์ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (  Key Results KRs) ผู้ที่มภีาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตามมาตรฐานแบบบูรณาการ


จ านวนเงิน (บาท)
การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



เปน็เงิน 15,600 บาท

30800
............................................

(                                   )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนา่น

ผู้อนมุัติแผน


