
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ประเด็น   อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)

1  โครงการจัดงาน
วัน อสม.แหง่ชาติ
  20 มีนาคม

เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่ อสม.

จัดประชุม มอบ
เกียรติบตัร อสม.
ดีเด่น การแสดงของ 
อสม.

อสม.จ านวน
 1475 คน

ค่าอาหารและ
อาหารว่าง คน
ละ 25 บาท

36,875

2 โครงการ
ประกวด อสม.
ดีเด่นระดับอ าเภอ

เพื่อคัดเลือก อสม.
ดีเด่นระดับอ าเภอ

จัดการประกวด อส
ม.ดีเด่นระดับอ าเภอ

กรรมการ
และอสม.
จ านวน 100
 คน

ค่าอาหารและ
อาหารว่าง คน
ละ 120 บาท

12,000

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอสม.
ด้านวิชาการ

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอสม.ด้าน
วิชาการ

จัดอบรมความรู้ด้าน
วิชาการแก่อสม.
ต าบลละ 5 คน

อสม.ต าบล
ละ 5 คน 
จ านวน 85 
คน

ค่าอาหารและ
อาหารว่าง คน
ละ 120 บาท

10,200

ค่าวิทยากร 2 
คนๆละ 600
 บาท

1,200

60,275

         ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 

ผู้เหน็ชอบแผน      ผู้เหน็ชอบแผน

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 
ผู้เสนอแผน     ระดับอ าเภอ (คปสอ.) เวียงสา    ระดับอ าเภอ (คปสอ.) เวียงสา

รวม หกหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบหา้บาทถ้วน

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

รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน
 (บาท)

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

สภาพปัญหา หรอื GAP     1. ต้องจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ  2.อสม.มอีงค์ความรูใ้นการด าเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมลูน าเสนอไมเ่ป็นระบบ
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (  Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรอืได้อะไรที่ดีข้ึน/ หรอืGAP  อะไรจะหมดไป / ระดับพ้ืนที่  อ าเภอเวียงสา
ล าดับ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย

/พื้นที่
เปา้หมาย



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

         ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 

     ผู้เหน็ชอบแผน ผู้อนุมัติแผน

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

   ระดับอ าเภอ (คปสอ.) เวียงสา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

     ..........................................
    ( นายแพทย์กฤตพงษ์  โรจนวิภาต )

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 
ไตรมาส 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     1. ต้องจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ  2.อสม.มอีงค์ความรูใ้นการด าเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมลูน าเสนอไมเ่ป็นระบบ
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (  Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรอืได้อะไรที่ดีข้ึน/ หรอืGAP  อะไรจะหมดไป / ระดับพ้ืนที่  อ าเภอเวียงสา



พงษ์ชัย/
เวนิกา

พงษ์ชัย/
เวนิกา

พงษ์ชัย/
เวนิกา

พงษ์ชัย/
เวนิกา

ผู้อนุมัติแผน

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

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ผู้รับผิดชอบ

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

สภาพปัญหา หรอื GAP     1. ต้องจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ  2.อสม.มอีงค์ความรูใ้นการด าเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมลูน าเสนอไมเ่ป็นระบบ
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (  Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรอืได้อะไรที่ดีข้ึน/ หรอืGAP  อะไรจะหมดไป / ระดับพ้ืนที่  อ าเภอเวียงสา


