ส ํๆ น ก งๆน ฬ ๆรๆรm ล ุช จ ัว ัต น ๆ น

Nan Provincial Public Health Office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ก
คำนำ

แผนปฏิบ ัต ิก ารด้านสุข ภาพ สำนัก งานสาธารณสุข อำเภอเวีย งสา จังหวัดน่าน ปีง บประมาณ 2565 ฉบับ นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการ
ดำเนินงาน การติดตาม ควบคุม กำกับ และประเมิน ผลการดำเนิน งานด้านสุขภาพ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ
2565 รายละเอีย ดของแผนปฏิบ ัต ิก าร ประกอบด้ว ย 1. แผนปฏิบ ัต ิก าร Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุข ภาพและ
ป ็อ งกัน โรค เป ็น เล ิศ ) 2. แผน ปฏิบ ัต ิก าร Service Excellence (บริก ารเป ็น เลิศ ) 3. แผน ปฏิบ ัต ิก าร People Excellence (บุค ลากรเป็น เลิศ )
4. แผนปฏิบัติการ Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) รวมทั้งหมด 16 แผนงาน/โครงการ
ขอขอบคุณ สาธารณสุขอำเภอเวียงสา ที่ให้ข้อแนะนำในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกัน
จัดทำแผนปฏิบัติการจนทำให้แผนปฏิบัติก ารสำเร็จไปได้ด้วยดี หวังเป็น อย่างยิ่งว่าแผนปฏิบ ัต ิก ารเล่ม นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
หากมีข ้อเสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ขอน้อมรับด้วยความ
ยินดียิ่ง

งานแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
ธันวาคม 2564

ข

สารบัญ
หน้า
คำนำ

ก

สารบัญ

ข

สรุปแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1

แผนปฏิบัติการ Promotion & Prevention Excellence สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน

3

1

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเวียงสา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประซาขนได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2565

4

2

การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

6

3

โครงการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอเวียงสา

7

4

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร

8

5

โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อำ๓ อเวียงสา ปี 2565

9

แผนปฏิบัติการ Service Excellence สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

10

5

แผนงานการเฝืาระวังอุบัติเหตุในช่วงรณรงค์ 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาล

11

6

การพัฒนาระบบการการดัดกรองกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย การค้นหารายใหม่และลดอัตราเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคอำเภอเวียงสา

12

7

โครงการพัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ปี 2565

14

แผนปฏิบัติการ People Excellence สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

16

8

โครงการพัฒนางานวิจัย สสอ.เวียงสา ปี 2565

17

9

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการออกกำลังกายในบุคลากรสาธารณสุขอำเภอเวียงสา

19

แผนปฏิบัติการ Governance Excellence สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

20

10

แผนการพัฒนาการจัดหารรายได้เพิ่มในหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงสา

21

11

การนิเทศงานควบคุมภายใน รพ.สต. อำเภอเวียงสา

22

12

สร้างเสริมระบบคุณธรรมและความโปร่งใส สสอ.เวียงสา

23

13

สร้างเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award. : PMQA)สสอ.เวียงสา

24

14

การประชุมทบทวนองค์ความรู้ 43 แฟ้ม และการบันทึกข้อมูลบริการของสถานบริการสาธารณสุข ในอำเภอเวียงสา

25

15 โครงการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ 2565

26

16

27

การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานบริการสาธารณสุข อ.เวียงสา จ.น่าน ปี 2565

สรุปแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565
จำนวนและแหล่งงบประมาณ
ลำดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

รวม

(1) เงิน
บำรุงสถาน

(2) PP

(3) QOF

บริการ

(4) งบ

(5) งบ

สป.สร.

อื่นๆ

งบประมาณ

หมายเหตุ

E1 ะ Promotion Prevention & Protection Excellence
1

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเวียงสา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต

20,080

10,000

30,080

ของประซาซนได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2565
2

การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

3

โครงการปัองกันควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอเวียงสา

4
5

4,800

4,800

13,200

13,200

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร

7,200

7,200

โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อำเภอเวียงสา ปี 2565

9,000

9,000

รวมงบประมาณ El: Promotion Prevention & Protection Excellence

54,280

-

-

10,000

-

64,280

E2 ะ Service Excellence
5

แผนงานการเฝืาระวังอุบัติเหตุในช่วงรณรงค์ 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาล

6

การพัฒนาระบบการการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเปัาหมาย การค้นหารายใหม่และลดอัตรา

18,000

18,000

6,000

6,000

18,000

18,000

เสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคอำ๓ อเวียงสาปีงบประมาณ 2565
7

โครงการพัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอ
เวียงสา ปี 2565
รวมงบปะระมาณ E2 ะ Service Excellence

42,000

-

-

-

-

42,000

E3 ะ People Excellence
8

โครงการพัฒนางานวิจัย สสอ.เวียงสา ปี 2565

9

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการออกกำลังกายในบุคลากรสาธารณสุขอำ๓ อ

19,300

19,300
62,400

62,400 งบ PP NonUC

เวียงสา
รวมงบประมาณ E3 ะ People Excellence
E4 ะ Governance Excellence

19,300

62,400

-

-

-

81,700

2

สรุปแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565
จำนวนและแหล่งงบประมาณ
ลำดับ

ซื่อแผนงาน/โครงการ

รวม

(1) เงิน
บำรุงสถาน

(2) PP

(3) QOF

บริการ
10

(4) งบ

(5) งบ

สป.สร.

อื่นๆ

งบประมาณ

แผนการพัฒนาการจัดหารรายได้เพิ่มในหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายสุขภาพ

ไมใช้งบประมาณ

อำเภอเวียงสา จากโครงการเบิกจ่ายตรงให้แก่ช้าราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลใน
ครอบครัว
11

การนิเทศงานควบคุมภายใน รพ.สต. อำเภอเวียงสา

12

สร้างเสริมระบบคุณธรรมและความโปร่งใส สสอ.เวียงสา

3,600

3,600

13

สร้างเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector

1,800

1,800

3,600

3,600

23,400

23,400

Management Quality Award. : PMQA) สสอ.เวียงสา
14

การประชุมทบทวนองค์ความรู้ 43 แฟ้ม และการบันทึกข้อมูลบริการของสถานบริการ
สาธารณสุข ในอำเภอเวียงสา

15

โครงการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ 2565

16

การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานบริการสาธารณสุข อ.เวียงสา จ.น่าน

หมายเหตุ

230,000

230,000
33,650

33,650

ปี 2565
รวมงบประมาณ E4 ะ Governance Excellence

253,400

-

-

42,650

-

296,050

รวมใช้งบประมาณทั้งสิน

368,980

62,400

-

52,650

-

484,030

สรุปแผนปฏิบัติการ pp & p E สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565
หมายเหตุ

จำนวนและแหล่งงบประมาณ
ลำดับ

ขื่อแผนงาน/โครงการ

รวม
(1) เงินบำรุง
สถานบริการ

(2) PP

(3) QOF

(4) งบ
สป.สร.

(5) งบอื่นๆ

งบประมาณ

E1 ะ Promotion Prevention & Protection Excellence
1

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเวียงสา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต

20,080

10,000

30,080

ของประซาซนได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2565
2

การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

3

โครงการป๋องกันควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอเวียงสา

4
5

4,800

4,800

13,200

13,200

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร

7,200

7,200

โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อำเภอเวียงสา ปี 2565

9,000

9,000

รวมงบประมาณ El: Promotion Prevention & Protection Excellence

54,280

-

-

10,000

-

64,280

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ประเด็น 1.การพัฒ นาคุณ ภาพซีวิตระดับอำเภอ (พซอ.) 2.หนวยบริการปฐมภูมิและเครีอ ข่า ยหน่ว ยบริการปฐมภูมิภายใต้ พรบ.ระบบสุข ภาพปฐมภูม ิ พ.ศ. 2562 3.การพัฒ นาหน่วยบริก ารระดับ ปฐมภูมิ ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
สภาพปีญ หา หริอ GAP ภายใต้สสานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้เกิดความร่วมมิอใบการบริห ารจัดการร่วมกันของทีม พซอ.ทุกระดับเกิดผลลัพธ์ทีดีและชัดเจน เพื่อให้กลไกเกิดขึ้นอย่างต่อเนองแก่คุณภาพชิวีตของประซาซนในพื้นที่ จิงกำหนดประเด็น
พซอ.เวียงลา ใบปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้ว ย 1.การดูแลกลุ่ม เปราะบาง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส (ผู้สูงอายุ/ผู้พ ิการ/ผู้ด้อยโอกาส) 2.การเราระวัง ป๋อ งกับ ควบคุมโรคโควิด-19 3.การจัดการขยะ และมิการจัดบริก ารสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
ตามหลักเวซศาสตร์ครอบครัวของหน่ว ยบริก ารปฐมภูมิและเครือข่ายหน่ว ยบริการปฐมภูม ิ (PCU/NPCU) ตามพระราซบัญ ญ้ต ิระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 เป๋า หมาย จำนวน 7 ทีม ได้จ ัดบริการและขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 2 ทีม ครอบคลุมร้อยละ 28.57
รวมทั้งการพัฒ นาศักยภาพทีมสุขภาพและคุณภาพมาตรฐานในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว เพื่อลดแออัด ลดรอคอย เกิดระบบการส่งต่อที่มิคุณ ภาพจากหน่วยบริการจนถ็งระดับขุมซบ สนับสบุบการทำงาน
เชิงรุกในพื้นที่
วัต ถุป ระสงค์ข องประเด็น (O bjective :0 ) การพัฒ นาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้สอดคล้องกับนโนบายของกระทรวงสาธารณสุข
ผลลัพ ธ์ร ะดับ พื้น ที่ (Key Results KRs) KR1: พซอ.มิส่วนร่วมขับเคลื่อน 2 ประเด็น และดูแ ลกลุ่ม เปราะบาง 4 กลุ่ม ผู้สูงอายุติดเตียง /ผู้พ ิก าร/กลุ่ม ปวยระยะกลาง IMC/ผ ู้ต ิดเซื้อโควีดที่Iด้รับ ผลกระทบ) ทีมพขอ.มิคุณภาพตาม UCCARE KR2 : ขึ้นทะเบียน
และจัดบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่ว ยบริก ารปฐมภูม ิ KR3 : รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (สะสม) ร้อ ยละ 75
งบประมาณ งบดำเนิบงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แผนงานยุท ธศาสตร์สร้างเสริม ให้ศนมิสุข ภาวะที่ด็ โครงการพัฒ นาระบบการแพทย์ป ฐมภูม ิแ ละเครือ ข่า ยระบบสุข ภาพระดับ อำเภอ รหัส 2100233095000000 กิจกรรม : พัฒ นาระบบบริการ
ปฐมภูมิให้มิคุณ ภาพมาตรฐานและพัฒนาคุณ ภาพขีวีตระดับอำ๓ อ (DHB) รหัส 210021000Q2801 กิจกรรมย่อย 1000Q2801142
การกำหนดระยะเวลาใบการดำเนินการ /การใซ้งบประมาณ
ลำดับ

แผนงาน/

จำนวนเงิน

กลุ่ม เป๋า หมาย/พื้น ที่
วัต ถุป ระสงค์

กิจกรรม

รายละเอีย ดงบประมาณ
เป้าหมาย

โครงการ

(บาท)

ใตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1

คณะกรรมการ

เพื่อให้ อ.เวียงสา มี

1. ทบทวนคณะกรรมการ พขอ.

คณะกรรมการพัฒนา

พัฒนาคุณภาพ

คณะกรรมการ พขอ.ที่

เวียงสา ในตำแหน่งที่มีการ

คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

มื้อ

ชีวิตระดับอำเภอ สามารถแก้ใขปีญหาสุขภาพ เปลี่ยนแปลง และโยกย้าย

(พขอ.) อำ๓ อเวิยงสา

บาท

เวียงสา

จำนวน 21 คน

ของประขาขนในพื้นที่ได้

■อาหารกลางวับ 70 บาท
X

X

10,080

1

1— ►

ไตรมาส 2

ใตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดซอบ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จารุวัจน์ ไซยบุญเรือง

21 คนX 4 ครั้ง = 5,880

■อาหารว่าง 25 บาท

X

2 มื้อ

X

21 คบ 4ครั้ง = 4,200 บาท

สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประขาขน
ได้อย่างเป็น
รูปธรรม ในปี
2565

2.ประขุมคณะกรรมการ พขอ.
และอนุกรรมการ (พขต.) เพื่อ

กรรมการ พขอ.และ ตัวแทน ค่าอาหารอาหารว่าง 25 บาท X
อนุกรรมการ พขต.

5,000

จารุ,วัจน์ ไซยบุญเรือง

5,400

จารุวัจน์ ไซยบุญเรือง

50 คน X 4 ครั้ง

วางแผนและทบทวนประเด็นใน
การขับเคลี่รนงาบ และติดตามงาบ
3.ประขุมอบุกรรมการรายประเด็น คณะอนุกรรมการราย
เพื่อขี้แจงแนวทาง/มอบหมาย

ประเด็น 24 คน/พขอ 21

หน้าที่การ'ขับเคลี่อนงาน พซอ และ คน
ติดตามผลการดำเนินงานตาม
ประเด็น

รวม 46 คบ

1. อาหารกลางวัน 70 บาท
มื้อ
2.

X

X

1

45 คน= 3,150 บาท
อาหาร'ว่าง 25 บาท X 2 มื้อ

45 คน = 2,250 บาท

X

ธ
การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
ลำดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

กลุ่ม เป้า หมาย/พื้น ที่

จำนวนเงิน
รายละเอีย ดงบประมาณ

เป้าหมาย

(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4.ประขุมนำเสนอผลงาบและ ถอด ทขอ. ะ 21คน / พขต/

1. อาหารกลางวัน 70 บาท

บทเรียบจากการขับเคลื่อนพัฒนา

มื้อ X 80คน = 5,600 บาท

อนุกรรมการรายประเด็น

คุณภาพขีวิตระดับอำเภอ นำเสนอ รวม 80 คน
ผลงานเด่น ข้อค้นพบแลกเปลี่ยน

2.

X

1

อาหารว่าง 25 บาท X 2 มื้อ

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

จารุวัจน์ ไชยบุญเรือง

X

เรียนรู้ร่วมกับ

z 4 j^

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9600

80 คน = 4,000 บาท

รวม

ไตรมาส 4

30,080 (สามหมื่น แปดสิบ บาทถ้ว น)

-

(นายจารุวัจบ์ ไซยบุญเรือง)

(บายจารุวัจบ์ ไขยบุญเรือง)

(นายขุมพล สุทธิ)

นักวิขาการสาธารณสุขขำนาญการ

นักวิขาการสาธารณสุขขำนาญการ

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นขอบแผน

ผู้อนุม้ตแผน

แผนปฏิบ ัต ิก ารด้า นสาธารณ สุข สำน ัก งาน สาธารณ สุข อำเภอเวีย งสา จัง ห วัด น ่า น ป ระจ ำป ีง บ ป ระม าณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บ ริโภคเป็น เลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเซิงรุกในชุมชน
สภาพปีญ หา หรือ GAP การดูแลสุขภาพในชุมซน ยังพบป้ญหาบางพื้นที่ดำเนินการได้ไม่ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของประเด็น (o b je ctive:0) เพื่อให้เกิดหมอประจำครอบครัวตามกลุ่มวัยในชุมชน (หมอ 3 คน)
ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) มีแนวทางการดำเนินงานในเซิงรุกได้มาตรฐาน ใกล้บ้านใกล้ใจ
เรกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมา)
ลำดับ

ขื่อโครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

จำนวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ

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

การพัฒนาระบบ

เพื่อให้มิหน่วยบริการ

1.ประชุมติดตามแผน,พัฒนา

จนท.จาก สสอ.รพ.

- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน

สุขภาพปฐมภูมิ

ปฐมภูมิและเครือข่าย

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2

สต.และรพ.แม่ข่าย

* 7 0 บ า ท * 1 ม ื ้ อ * 2 ครั ้ ง =

หน่วยบริการปฐมภูมิ

ครั้ง/ปี

จำนวน 20 คน

2,800 บาท

(PCU/NPCU)m ยใต้

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

พรบ.ระบบสุขภาพ

20 คน *25 บาท*2 มื้อ* 2

จารุ'วัจน์

4,800

ไชยบุญเรือง

ครั้ง = 2,000 บาท

ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
และดูแลกลุ่ม
เปราะบาง

- ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมประเมิน (ใช้

2.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

ทีมประเมินคุณภาพ

เสริมพลัง ระดับตำบล

สสอ.เวียงสา และ

งบประมาณร่วมกับแผนการ

เครือข่าย

ประเมินผลการปฏิบัติ

4►

ไชยบุญเรือง

ราชการประจำปี)
4,800 บาท

รวมงบประมาณ

จารุวัจน์

—
(นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง)

(นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง)

(นายชุมพล สุทธิ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นชอบแผน

ผู้อนุมิติแผน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2565

7

ยุท ธศาสตร์ท ี่ 1. pp&p Excellence
ประเด็น การเฝืาระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19
สภาพปีญ หา หรือ GAP ในปี 2563-2564 พบการระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศ และประเทศไทยมีการพบการระบาดใบ ปี 2563 เป็นต้นมา ชื่งเกิดผลกระทบในวงกว้าง และอำเภอเวียงสา ได้รับรายงานผู้ป่วยในหลายพื้นที่ เพื่อเป็น
การเฝืาระวัง ฟ้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จึงต้องมีการจัดทำแนวทางการดำเนินงานเฝ็าระวังโรคในพื้นที่ชื้น
วัต อุป ระสงค์ข องประเด็น (objective.'O) ไมให้พบการระบาดของโรคโควิด-19 ใบพื้นที่อำเภอเวีย งสา
ผลลัพ ธ์ร ะดับ พื้น ที่ (Key Results KRs) KR1.มีแนวทางการดำเนินงานเฝืาระวังในพื้นที่ KR2.Sแนวทางการเฝ็าระวังในการจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและขออนุญ าตจัดงานทุกงาน
การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
ลำดับ

ชื่อ
โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

กลุ่มเปัาหมาย/พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

จำนวน
ไตรมาส 1

เงิน (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1

โครงการ

1. เพื่อให้มีแนว

ฟ้องกัน

ทางการดำเนินงาน ดำเนินงานกรณีมีผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง

ควบคุม

เฝ็าระวังในพื้นที่

ประชุมจัดเตรียมแนวทางการ

โรคโค

จนท.สาธารณสุข, หัวหน้า

ค่าอาหาร 50 คน *!ม ื้อ *70 บาท เป็นเงิน

ส่วนราชการ, ผู้บริหาร

3,500 บาท/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เดินทางเข้ามาในพื้นที่ หรือพบผู้ป่วย อปท.,ผู้นำชุมชน และ

50 คน*2มื้อ *25บาท เป็นเงิน 2,500

ในพื้นที่ พร้อมทำบันทึกข้อตกลง

บาท/ค่าป้ายไวนิล ชบาด 1x3= 3 ตร.

แกนนำ อสม. 50 คน

วิด -19
อำเภอ
เวียงสา

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดซอบ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6,600

ทศพร
ปริกเพ็ขร

เมตร * 200 = 600 บาท
2. เพื่อให้มีการ

จัดทำมาตรการป้องกันโรค และ

จนท.สาธารณสุข, หัวหน้า

ค่าอาหาร 50 ค น *!ม ื้อ *70 บาท = 3,500

เฝ็าระวังในการจัด

แนวทางการขออนุญาต จัดงาน

ส่วนราชการ, ผู้บริหาร

บาท/ค่าอาหารว่างและเครื่อ งดื่ม 50

งานที่มีผู้ร่วมงาน

อปท.,ผู้นำชุมซบ และ

คน*2มื้อ *25บาท=2,500 บาท/ค่าป้ายไว

จำนวนมากในพื้นที่

แกนนำ อสม. 50 คน

นิล ขนาด 3 ตร.ม. = 600 บาท

หน.ส่วนราชการ,กำนัน/

ไมใช้งบประมาณ

3. เพื่อให้มีการ

1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

เฝืาระวัง'โรค'โค

ผ่านที่ประชุม หน.ส่วนราชการ

ผญบ. และประซาซนทั่วไป

วิด -19ในพื้นที่

.กำนัน/ผญบ.

ในพื้นที่อำเภอเวียงสา

6,600

ทศพร

พ
พ

ปริกเพื่ซร

04

ทศพร
ปริกเพ็ซร

2. ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
โรค และลดพฤติกรรมการแพร่เชื้อ
ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A
รวมงบประมาณ

13,2๓ บาท

(นายทศพร ปริกเพื่ซร)

(นายจารุวัจนั ไชยบุญเรือง)

(นายชุมพล สุทธิ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นชอบแผน

ผู้อบุนัติแผน

^

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็น เลิศ (pp&p Excellence)
ประเด็น อาหารปลอดภัย
สภาพป้ญหา หรือ GAP ยังไม,มีการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว จ.น่าน
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:0) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยร้อยละ 85
ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ KR1 :มีกลไกการขับเคลื่อนงานในระดับอำเภอ KR 2 :มีการเผ่าระวังสุขาภิบาลอาหารในระบบTSC ครอบคลุม ร้อ ยละ80 ของสถานประกอบการ KR 3 :พัฒนาสถาน
ประกอบการให้ผ่านมาตรฐาน

ลำดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

k

1

โครงการส่งเสริม

เพื่อให้
ร-'

ะ'

รายละเอียด

เป้าหมาย

งบประมาณ

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ

จำนวน
เงิน
(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้บรีโภคโด้รับ

ปลอดภัยด้าน

อาหารที่

กินเองเหลือใช้ แบ่งขายในชุมชน ลด/หยุด

อาหาร

ปลอดภัยร้อย

ใช้สารเคมี

แผงลอยขายผักและผลไม้ เกษตรกรปลูก

2.เก็บดัวอย่างและตรวจประเมินสถานที่
ผลิตนํ้าดื่มในภาชนะที่ปิดสนิทและนํ้าแข็ง

ผู้รับผิดชอบ

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.อบรมให้ความรูผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการอำเภอ
Mi-'aj

และพัฒนาความ

ละ 85

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่

ชิตพล
\

เวียงสา(เน้นรายใหม่)

ไ7

เปลี่ยนศรี

ผู้ประกอบการผลิตนํ้า

ชิตพล
■

ดื่มในภาชนะปิดสนิท

เปลี่ยนศรี

ตามเกณฑ์มาตรฐานปีละ 1 ครั้ง
3.สุ่มตรวจร้านอาหารเพื่อตรวจหาเชื้อโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบ SI-2
4.ประเมีนสถานประกอบการร้านอาหาร
ด้วย Clean Food Good Test

ร้านอาหารอำเภอเวียงสา ชุดทดสอบ 3 ชุด

2,400

\

ชิตพล

”7

ชุดละ 800 บาท
ร้านอาหารอำเภอเวียงสา แผ่นละ 80

เปลี่ยนศรี
4,800

\

_

\

จำนวน 60 แผ่น

รวมเป็นเงิน

ชิตพล
เปลี่ยนศรี

7,200

(เจ็ด พัน สองร้อ ยบาทถ้ว น)

(นายซิตพล เปลี่ยนศรี)

(นายจารุวัจน่ ไชยบุญเรือง)

(นายชุมพล สุทธิ)

นักวิขาการสาธารณสุขชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นชอบแผน

ผู้อนุม ัติแผน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพฟ้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น สุขภาพพระสงฆ์
สภาพปีญ หา หรือ GAP พระสงฆ์อายุ 20 ปีขึ้น'โป ใน ปี 2564 พบพระสงฆ์มี BMI เกิน (อ้ว น/อ้ว นมาก) ร้อ ยละ 58.18
2. พระสงฆ์ท ี่ได้รับ การประเมิน มีพ ฤติก รรมสุข ภาพที่พ ีงประสงค์ ร้อ ยละ 0 3. จำนวนพระ อสว. และวัดสงเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ ยังไม่ครอบคลุม

วัต ถุประสงค์ข องประเด็น (objective:0) เพื่อพัฒ นาศักยภาพพระสงฆ์ ให้พ ระสงฆ์สามารถดูแลกันเองได้และมีความรอบรู้ด้านสุข ภาพในการปฏิบัติตน
ผลลัพ ธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs)

1 พระสงฆ์มีพ ฤติกรรมสุขภาพที่พ ึง ประสงค์ ร้อ ยละ 15 2. มี'พระคิลานุปัฏฐาก(พระอส'ว.) ประจำวัด อย่างน้อยตำบลละ 1 รูป 3.วัดส่งเสริมสุขภาพ

สู่ว ัดรอบรู้ด้านสุขภาพ เป้าหมายอย่างน้อย 1 วัด
การกำหนดระ ยะเวลาใบการดำเนิบการ /การใช้งบประมาณ

ลำดับ

ชื่อโครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่

รายละเอียดงบประมาณ

เป้าหมาย

จำนวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

โครงการส่งเสริม

- เพื่อให้พระสงฆ์มี

อบรมพระสงฆ์

พระสงฆ์ (พระอสว.)

สุขภาพพระสงฆ์

พฤติกรรมสุขภาพที่พึง (พระอสว.) วัดละ วัดละ 1 รูป จำนวน

อำเภอเวียงสา ปี

ประสงค์

1 รูป

60 คน

-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70

9,000

N

ร

เปลี่ยนศรี

บาท จำนวน 60 คน เป็นเงิน 4,200
บาท

- อาหารว่ าง2 ม ื ้ อ ๆ 25

บาท จำนวน 60 คนเป็นเงิน 3,000

2565

บาท

- ค่าวิทยากร จำนวน 3 คนๆ

ละ 2 ซม.ซม.ละ 300 บาท เป็นเงิน
1,800 บาท เป็นเงิน

9,000

รวมเป็นเงิน

(เก้าพันบาทถ้วน)

TP

(นายชิตพล เปลี่ยนศรี)

(นายจารุวัจน่ไชยบุญเรือง)

(นายชุมพลสุทธิ)

นักวิชาการสาธารณสุฃชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุชอำเภอเวียงสา

ผู้เห็นชอบแผน

ผู้อนุนัติแผน

1/

ผิเสนอแผน

ชิตพล

\0
สรุปแผนปฏิบัติการ Service E สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565
หมายเหตุ

จำนวนและแหล่งงบประมาณ
ลำดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

(1) เงินบำรุง
สถานบริการ

(2) PP

(3) QOF

รวมงบประมาณ

(4) งบ
สป.สร.

(5) งบอื่นๆ

E2 ะ Service Excellence
1

แผนงานการเฝ็าระวังอุบัติเหตุในช่วงรณรงค์ 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาล

2

การพัฒนาระบบการการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเป็าหมาย การค้นหารายใหม่

18,000

18,000

6,000

6,000

18,000

18,000

และลดอัตราเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคอำเภอเวียงสาปีงบประมาณ 2565
3

โครงการพัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข
อำเภอเวียงสา ปี 2565
รวมงบปะระมาณ E2 ะ Service Excellence

42,000

พั -' :

-

-

-

42,000

f*
'

+■^

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ อำเภอเวียงสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเปีนเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น การพัฒ นาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและงานสาธารณภัยกลุ่มขนด้านจราจร
สภาพปีญหา หรือ GAP อัตราการเสียชีวิตจากจราจร ปี 62,63,64 เท่ากับ 10,14,11 คน ตามลำดับ อัตราการเกิด ปี 62,63,64 เท่ากับ 849,844,595 ตามลำดับ มีแนวโน้มลดลง
วัต ถุป ระสงค์ข องประเด็น (o b je ctive:0) ลดอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มประซากรที่อายุน้อย และผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนเข้าถึงบริการการแพย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ
ผลลัพ ธ์ระดับพื้นที่ (Key Results KRs) 1.อัตราตายลดลง 2.ความถูกต้องของการแจ้งเหตุ การประเมิน ผู้ป ่วยและการปฐมพยาบาลเพิ่มขึ้น 3.อัตราการเสียชีวิตจากจราจรลดลง
การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
กลุ่มเปัาหมาย/พื้นที่
ลำดับ

ซื่อโครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปัาหมาย

จำนวนเงิน
รายละเอียดงบประมาณ

(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

การเฝ็าระวัง

เพื่อการเฝืาระวัง

บูรณาการการรณรงค์การ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุช/จุด

ค่าตอบแทนการ

อุบัติเหตุในช่วง

อุบัติเหตุในช่วง

ปีองกันอุบัติเหตุจราจร

ตรวจเฝืาระวัง ปีองกัน

ปฏิบัติงานนอกเวลา

รณรงค์ 7 วัน

เทศกาล

-คืนข้อมูลให้ชุมชนแก่ผู้นำ

และลดอุบัติเหตุทางถนน

อันตรายในช่วง

ชุมชน และการ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ

เทศกาล (เทศกาล

ประซาสัมพันธ์ผ่านหอ

สงกรานต์

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

กระจายข่าวในหมู่บ้านผ่าน

ปีใหม่ และเทศกาล

ผู้นำชุมชน/อสม.

สงกรานต์)

-รณรงค์การใช้บริการ 1669

จารุวัจนํ

18,000
4—►

-ตรวจเวรด่านเฝืาระวังแบบ
บูรณาการร่วมกับฝ่าย
ปกครอง/ตำรวจ/สาธารณสุข

18,000

หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน

รวมเป็น เงิน

—

2 พ ั ^—

(นายจารุวัจน้ ไชยบุญเรือง)

(นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง)

(นายชุมพล สุทธิ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นชอบแผน

ผู้อนุมัติแผน

/2
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็น เลิศ (Service Excellence)
ประเด็น งานวัณโรค
สภาพป็ญ หา หรือ GAP 1.การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงไม่ครอบคลุม/ล่าข้า 2.การค้นพบผู้ป่วยรายใหม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 3.มีอัตราตายสูงกว่าร้อยละ 5
วัต ถุประสงค์ข องประเด็น (o b je ctive:0) 1.มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคุม 2.เพิ่มอัตราการค้นพบ ร-ลดอัตาการเสีย'ชีวิต
ผลสัพ ธระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) 1.การคัด กรองกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายครอบคลุม 2.การฃึ้นทะเบียนรักษาเพิ่มขึ้น ร-อัตราตายลดลง
การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใซ้งบประมาณ
ขื่อโครงการ

ลำดับ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/พี้บที่
เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

จำนวนเงิน

ไตรมาส 1

(บาท)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ผู้รับผิดซอบ

ไตรมาส 4

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

การพัฒนาระบบการการ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยง

1.มีแนว
ทางการคัด

1.จัดประชุมวิชาการระดับ
อำเภอ

1.จน.รพ.เวียงสา 10

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ

คน 2.จนท.รพ.

70 บาท จำนวน 40 คน เป็นเงิน

เป้าหมาย การค้นหาราย

กรองด้วย

สต.+สสอ.รวม 30

ใหม่และลดอัตราเสียชีวิต

CXRnลุ่ม

คน

ในผู้ป่วยวัณโรคอำเภอ

เสี่ยง

6,000 /
V*

ทศพร ปริก

V

เพ็ซร

2,800 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2
มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 40 คน
เป็นเงิน 2,000 บาท

เวียงสาปีงบประมาณ

- ค่าวิทยากร 4 ชม.ๆละ 300

2565

บาท เป็นเงิน 1,200 บาท

2. กำหนดการคัดกรอง

กลุ่ม active 6 กลุ่ม

กลุ่มเป้าหมาย เป็น 2

/กลุ่ม passive 4

ลักษณะ คือ active และ

กลุ่ม

ร
‘ร

ร
ร

ทศพร/
พรรษา

passive
2.ลดอัตรา

1.ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ้น

บผู้ป่วยวัณโรคราย

การ

ทะเบียนรักษาได้รับการ

ใหม่ที่ขึ้นทะเบียน

เสียชีวิต ร

ประเมิน Risk Score ทุกราย รักษาไน

ร้อยละร

ปีงบประมาณ2564
ประมาณ 50 ราย

/

รN อายุร

แพทย์/

พรรษา

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใซ้งบประมาณ
ซื่อโครงการ

ลำดับ

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

จำนวนเงิน
ไตรมาส 1

(บาท)

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผ ู้รับผิดซอบ

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

2.ผู้ป่วยกลุ่ม High Risk และ
Intermediate Risk ได้รับ

/
V

___ ะะ,
>

แพทย์/

การดูแลเพื่อลดการเสียชีวิต

พรรษา/ทศ

ตาม CPGwต 1 (ปรึกษา

พร

Med/การตรวจ LFT./
Close Monitor โดย
จนท.สธ.
อายุร

3.มีการทบทวนสาเหตุการ
เสียชีวิต Dead Case

V

แพทย์/

Conference ทุกราย

พรรษา/ทศ

3.อัตรา

1. มีระบบการส่งต่อและตอบ

อายุร

การขาดยา

กลับผู้ป่วยผ่านซ่องทาง Thai

=
-

__ ^

0

c o c /

/
V

___^

พรรษา/ทศ

Group Line ทุก

พร/รพ.สต.

ราย

'พ !? .

2.

ผู้ป่วยที่ส่งต่อ รพสต.

ได้รับการเยี่ยมบ้านและ
ติดตามในระบบ DOT ทุกราย
3.

แพทย์/

ผ ู้ป่วยท ี่โอนออก(TO)

ได้รับการติดตาม ทุกราย
หกพันบาทถ้วน

รวมเป็นเงิน

6 ,0 0 0

\
(นายทศพร ปริกเพ็ซร)

(นายจารุวัจน์ ไซยบุญเรือง)

(นายชุมพล สุทธิ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นักวิซาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นซอบแผน

ผู้อนุมติแผน

If

»

,v * -

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็น เลิศ (Service Excellence)
ประเด็น การพัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ปี 2565

สภาพปีญหา หรือ GAP สถานการณ๊ในปี 2564 ผู้ป่วยนอกได้รับบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:0) หน่วยบริการจัดบริการด้านการส่งเสริมป้องกัน รักษา และ1
ส ้นฟู ด้วยการแพทย์แผนไทยๆ โดยมีการบูรณาการการใช้สมุนไพรในหน่วยงาน
ผลลัพ ธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) KR1 : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และพื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(ร้อยละ 20.5)
การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
ลำดับ ซื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่

รายละเอียด

จำนวน

เป้าหมาย

งบประมาณ

เงิน (บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

โครงการ

1.เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึง

1. จัดตั้ง คกก.รP การทำงาน

คณะกรรมการ SP การ

25*120 =
3000*2ครั้ง

พัฒนา

บริการด้านการแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยระดับอำเภอ

ทำงานแพทย์แผนไทย

ระบบ

และการแพทย์ทางเลือก การ

จำนวน 25 คน

ระดับอำเภอ จำนวน

บริการงาน

บำบัดรักษาด้วยศาสตร์

2.การพัฒนาการทำงานแบบ

25 คน

แพทย์แผน

การแพทย์แผนไทย นวดรักษา

บูรณาการระหว่างบุคลากรงาน

ไทยใน

อบ'ไอนํ้าสมุนไพร ประคบร้อน

แพทย์แผนไทย สหวีซาชีพใน

สถาน

สมุนไพร รวมไปถึงการใช้ยา

สถานบริการทุกระดับ ในเรื่อง

บริการ

สมุนไพรในการรักษา ซึ่งเป็น

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ

สาธารณสุข

ส่วนหนึ่งของการบริการทาง

อำเภอเวียง

การแพทย์และสาธารณสฃครบ

สา ปี 2565

วงจร ผู้ป่วยนอกได้รับบริการ

2.จัดประชุมให้ความรู้บุคลากร

2.จัดประชุมให้ความรู้

30*120 =

การแพทย์แผนไทยและ

และทีมสหวีชาชีพในการสั่งจ่าย

บุคลากรและทีมสห

3600*3 ครั้งค่า

การแพทย์ทางเลือกที่ได้

ยาและการใช้ยาสมุนไพร ใน รพ.

วิชาชีพในการสั่งจ่ายยา

วิทยากร ชั่วโมง

มาตรฐาน ร้อยละ 20.5

.รพ.สต อย่างน้อย 10 รายการ

และการใช้ยาสมุนไพร

ละ 300 บาท*6

ใน รพ.,รพ.สต อย่าง

ชั่วโมง

น้อย 10 รายการ

6,000

พ

\---

h ►

นฤมล/
มาลิณี

5,400

-*■

บฤมล/
มาลิณี

19
การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใข้งบประมาณ
ลำดับ ชื่อโครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเบีาหมาย/พื้นที่

รายละเอียด

จำนวน

เบีาหมาย

งบประมาณ

เงิน (บาท)

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มิ.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3.จัดประขุมทบทวบองค์ความรู้

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยใน

15*120 =

ให้แก่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยใน

อำเภอเวียงสา

1,800*1 ครั้งค่า

3,600

—พ

—

นถุมล/
มาลิณี

วิทยากร ซม.ละ

อำเภอเวียงสา

300 บาท*6 ชม.
ไม่ใช้งบประมาณ

นฤมล/

4.คัดเลือกพื้นที่ขุมซนต้นแบบ

พื้นที่ขุมชนต้นแบบ

ต้านการใช้สมุนไพเพื่อสุขภาพ

ด้านการใช้สมุนไพร

อย่าง อำเภอละ 1 ตำบล

เพื่อสุขภาพ

2.เป็ดคลินิกกัญชาทาง

1.ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. เปิด

1.คัดเลือกรพ.สต.นำ

การแพทย์ เพื่อเพิ่มอัตราการ

คลินิก

ร่อง เพื่อเป็ดคลินิก

เข้าถึงการใช้ตำหรับยาที่มี

กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณา

กัญชา ทางการแพทย์

กัญชาเป็นส่วนผสมรวมถึง

การ

(รพ.สต.ตาลขุม)

1.รวบรวมสนับสมุนการขึ้น

1.หมอพื้นบ้าน อำเภอ

25*120 =

การแพทย์แผนไทยและ

ทะเบียนหมอพื้นบ้าน อำเภอ

เวียงสา

3000*1 ครั้ง

มาลิณี

การแพทย์พื้นบ้านให้

เวียงสา

ครอบคลุมทั้งอำเภอ

2.มีนวัตกรรม งานวิจัยการใช้ภูมิ

ทุกสถานบริการ

งบประมาณ

นฤมล/

บีญญาการแพทย์แผนไทยและ

แผนพัฒนางาน

มาลิณี

การแพทย์ทางเลือก

การวิจัย

to

มาลิณี

ไมใช้งบประมาณ

A

--- > นฤมล/

0 ---

มาลิณี

นํ้ามันกัญชา ในการ
บำบัดรักษาโรค
3.เพื่อคุ้มครองภูมิปีญญา

พ

นฤมล/

18,000

หหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน

รวมเป็นเงิน

3,000

— ■
(นายชิตพล เปลี่ยนศรี)

(นายจารุว ัจ น์ ไซยบุญเรือง)

(นายขุมพล สุทธิ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นชอบแผน

ผู้อนุม ติแผน

สรุปแผนปฏิบัติการ People E สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปีง บประมาณ 2565
หมายเหตุ

จำนวนและแหล่งงบประมาณ
ซื่อแผนงาน/โครงการ

ลำดับ

รวม
(1) เงินบำรุง
สถานบริการ

(2) PP

(3) QOF

(4) งบ สป.สธ.

(5) งบอื่นๆ

งบประมาณ

E3 ะ People Excellence
1

โครงการพัฒนางานวิจัย สสอ.เวียงสา ปี 2565

2

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการออกกำลังกายในบุคลากร

19,300

19,300
62,400

62,400 งบ PP NonUC

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
รวมงบประมา๓ E3 ะ People Excellence

19,300

62,400

-

-

-

81,700

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ประเด็น การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
สภาพปัญ หา หรีฮ GAP ที่ผ่านมา สสอ.เวียงสา มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและเข้าร่วมการประกวดในผลงานวิซาการด้านสาธารณสุข แต่ยังพบว่าบุคลากรที่ได้รับผิดชอบงานวิจัยยังขาดทักษะและ
ความมั่นใจในการสร้างผลงานวิชาการให้มีคุณภาพ และมีผลงานวิจัยยังไม่ครบทุกสถานบริการ
วัตถุประสงค์ข องประเด็น (objective:0) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และงานวิจัย เครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงสา
ผลลัพ ธ์ระดับพื้น ที่ (Key Results KRs) KR1.ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงาบนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 KR2. สสอ.เวียงสา มีผลงาบวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพอย่างน้อยสถาน
บริการละ 1 เรื่อง ฒ3.บุคลากรที่'รับผิดชอบงาบ่วิจัย'ได้'รับการพัฒนาทักษะ
การกำหนดระยะเวลาใบการดำเนินการ /การใข้งบประมาณ
กลุ่มเป๋าหมาย/พื้นที่
ลำดับ ขื่อโครงการ

วัต ถุประสงค์

กิจกรรม

เป๋าหมาย

จำนวนเงิน
ไตรมาส 1

รายละเอีย ดงบประมาณ

ต.ค.
1

พัฒนา

1. เพื่อ

1.ประขุมขี้แจงการดำเนินงาบ

เจ้าหน้าที่จาก สสอ. 4

ค่าอาหารว่าง จำนวน 2

งานวิจัย

พัฒนาการ

วิจัยให้กับแกนนำ

คน และเจ้าหน้าที่จาก

มื้อ และอาหารกลางวัน 1

สสอ.เวียง

เรียนรู้และ

2. มอบหมายให้แกนนำใบรพ.

รพ.สต./สสซ. 26 คน

สา ปี 2565

งาบวิจัย (R2R)

/รพ.สต. ค้นหาปิญหาหรือ

รวม 30 คน

เครือข่าย

หัวข้อเพื่อทำวิจัย

สุขภาพอำเภอ
เวียงสา

3.จัดเวทีนำเสนอและ

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดขอบ

(บาท)
3,600

พ.ย.

1

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มี.ย.

ก.ค.

ส.ค.

พ

ก.ย.

จารุวัจนํ/
ทศพร

มื้อ คนละ 120 บาท
จำนวน 30 คน เป็นเงิน
3,600 บาท

เจ้าหน้าที่จาก สสอ. 4

ค่าอาหารว่าง จำนวน 2
มื้อ และอาหารกลางวัน 1

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ

คบ และเจ้าหน้าที่จาก

ดำเนินงานวิจัยเครือข่าย

รพ.สต./สสข. 26 คน

สุขภาพอำเภอเวียงสา 1 ครั้ง

รวม 30 คน

4,800

จารุวัจน์/

◄— ►

ทศพร

มื้อ คนละ 120 บาท
จำนวน 40 คน เป็นเงิน
4,800 บาท

4. เข้าร่วมประขุมวิขาการด้าน

เจ้าหน้าที่จาก สสอ. 4

การวิจัยสาธารณสุข ระดับ

คบ และเจ้าหน้าที่จาก

จังหวัด

รพ.สต./สสซ. 26 คน
รวม 30 คน

เบิกจากด้นสังกัด

พ

จารุวัจนํ/
ทศพร

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
'ลำดับ ซื่อโครงการ

กิจกรรม

วัต ถุประสงค์

จาบวนเงิน
รายละเอียดงบประมาณ

เป้าหมาย

ไตรมาส 1
ต.ค.

5.คัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น
ระดับอำเภอ ส่งประกวด
ผลงาน ระดับจังหวัด ระดับเขต
และระดับประเทศ

ผลงานเด่นระดับอำเภอ
จำนวน 5 เรื่อง

1.ระดับอำเภอ ค่าใบ

ไตรมาส 2

ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

พ.ย.

ธ.ค

ม.ค. ก.พ.

มี.ค

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย

ก.ค.

1,500 บาท
2.ระดับจังหวัด ค่าวัสดุ
นำเสนอผลงานระดับ

■»

จังหวัด จำนวน 5
ผลงานๆละ 1,200 บาท
รวม 6,000 บาท
3.ระดับเขต/ประเทศ ค่า
วัสดุนำเสนอผลงาน
จำนวน 2 ผลงานๆละ
3,500 บาท รวม 7,000
บาท

19,300 บาท

(นายจารุวัจนํ ไซยบุญเรือง)

(นายจารุวัจนั ไชยบุญเรือง)

(นายชุมพล สุทธิ)

นักวิซาการสาธารณสุฃซำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้เสนอแผน

ผู้เหินชอบแผน

ก.ย

ทศพร

กรอบรูป 5 รางวัล รวม

๘

ส.ค.

จารุวัจน์/

14,500

ประกาศนียบัตรพร้อม

รวมงบประมาณ

ผ้ร้บผิดซอบ

(บาท)

ผู้อบุนัติแผน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

"

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ชื่อแผนงาน

พัฒ นาระบบบริห ารจัด การบุค ลากรที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ มีความสุข(HR Strategy)

สภาพป้ญ หาหรือGAP ปี 2564 บุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพของประชาซน แต่กลับพบว่าบุคลากรทางสาธารณสุขมีอัตราป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อจำนวนมาก และมี BMI เกิน
จำนวนมาก
วัต ถุป ระสงค์ของประเด็น (objective:0) บุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายอำเภอเวียงสามีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถปฏิบัติตนไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)

ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ (Key Results KRs) 1) บุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายอำเภอเวียงสาเข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
2) บุคลากรสาธารณสุขกลุ่มเสี่ยง (BMI มากกว่า 30) และกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมได้มากกว่า ร้อยละ 80

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
ลำดับ

ซื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

กลุ่มเป็าหมาย/
พื้นที่เป็าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

จำนวน
เงิน (บาท)

ผ้รับผิด
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. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

โครงการ

เพื่อให้บุคลากรใน

จัดกิจกรรมการ

บุคลากรใน สสอ. ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลัง

ปรับเปลี่ยน

สสอ.เวียงสา มี

ออกกำลังกาย

เวียงสา

พฤติกรรมโดย

สุขภาพที่ดี

ร่วมกัน ของ

การออกกำลัง

บุคลากรใน สสอ.

กายใน

เวียงสา อย่างน้อย

บุคลากร

1 ครั้ง/สัปดาห์

สาธารณสุข

พจารุวัจนํ/

14,400

กาย ครั้งละ 1 ชั่วโมงๆละ

อดิเทพ

300 บาท * 48 ครั้ง
ค่าวัสุดุใช้สอยประกอบการ

พ

48,000

พ จารวัจน์/

ดำเนินการ (ค่าเครื่องดื่ม/บํ้า

อดิเทพ

ดื่ม สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม)
ครั้งละ 1000 บาท * 48 ครั้ง

อำเภอเวียงสา

รวมเป็นเงิน

62,400

บาท

kK — "
(นายจารุวัจ น์ ไ'ซยบุญเรือง)

(นายจารุวัจนั ไชยบุญเรือง)

(นายชุมพล สุทธิ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุข อำเภอเวีย งสา

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นชอบแผน

ผู้อนุม ัต ิแผน

10

V

สรุปแผนปฏิบัติการ Governance E สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565
หมายเหตุ

จำนวนและแหล่งงบประมาณ
ชื่อแผนงาน/โครงการ

ลำดับ

รวม
(1) เงินบำรุง
สถานบริการ

(2) PP

(3) QOF

(4) งบ
สป.สธ.

(5) งบอื่นๆ

งบประมาณ

E4 ะ Governance Excellence
1

ไมใช้งบประมาณ

แผนการพัฒนาการจัดหารรายได้เพิ่มในหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย
สุขภาพอำเภอเวียงสา จากโครงการเบิกจ่ายตรงให้แก่ข้าราซการส่วนท้องถิ่น
และบุคคลในครอบครัว
23,400

23,400

2

การนิเทศงานควบคุมภายใน รพ.สต. อำเภอเวียงสา

3

สร้างเสริมระบบคุณธรรมและความโปร่งใส สสอ.เวียงสา

3,600

3,600

4

สร้างเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector

1,800

1,800

3,600

3,600

Management Quality Award. ะ PMQA) สสอ.เวียงสา
5

การประชุมทบทวนองค์ความรู้ 43 แฟ้ม และการบันทึกข้อมูลบริการของ
สถานบริการสาธารพสุข ในอำเภอเวียงสา

6

โครงการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

230,000

230,000

ปีงบประมาณ 2565
7

33,650

33,650

การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานบริการสาธารณสุข อ.เวียง
สา จ.น่าน ปี 2565
รวมงบประมาณ E4 ะ Governance Excellence

253,400

-

-

42,650

-

296,050

แผน ปฏิบ ัต ิก ารด้า น สาธารณ สุข สำนัก งานสาธารณสุข อำ๓ อเวีย งสา จัง หวัด น่า น ป ระจ ำป ีง บ ป ระม าณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบ าล (Governance Excellence)
ประเด็น การบริหารการเงินการคลัง
สภาพปีญหา หรือ GAP สถานะการเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเวียงสา วิกฤตระดับ 4 (ณ เดือนกันยายน 2564)
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objectiverO) ระดับ สถานะการเงินการคลังเครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงสาลดลงจากปี 2564
ผลลัพ ธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) หน่วยงานในสังกัด สสอ.เวียงสา มีสภาพคล่อง เงินบำรุงคงเหลือและสินทรัพย์ที่ดืขึ้น
การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใข้งบประมาณ
ลำดับ

ชื่อโครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป๋าหมาย/พื้นที่
เป๋าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

จำนวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

1. สมัครเข้าร่วม

แผนการ

เพื่อให้หน่วย

พัฒนาการจัดหาร

บริการปฐมภูมิใน โครงการฯ

รายได้เพิ่มใน

เครือข่าย ได้รับ

2. ทบทวนปีญหาใน

หน่วยบริการปฐม

การอนุมัติเข้า

การดำเนินงาน ผ่านที่

ภูมิในเครือข่าย

ร่วมโครงการ

ประชุมประจำเสือน

สุขภาพอำเภอ

เบิกจ่ายตรง

เจ้าหน้าที่

เวียงสา

ให้แก่ข้าราชการ

รพ.สต.และ สสซ.ทุกแห่ง ไม่ใช้งบประมาณ

จารุวัจนิ/

-

อสืเทพ
รพ.สต.และ สสซ.ทุกแห่ง ไม่ใช้งบประมาณ

จารุวัจนิ/

^---

อสืเทพ

ส่วนท้องถิ่นและ
บุคคลใน
ครอบครัว

รวมเป็นเงิน

- บาท

(นายจารุวัจน่ ไชยบุญเรือง)

(นายจารุวัจน่ ไชยบุญเรือง)

(นายชุมพล สุทธิ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นชอบแผน

ผู้อนุมัติแผน

21
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุท ธศาสตร์ท ี่ 4 ด้านการบริห ารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบ าล (Governance Excellence)
ประเด็น การควบคุมภายใน (Internal Control)

สภาพปัญหา หรือ GAP การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย มีความเสี่ยงต่อการการทำผิดระเบียบ
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objectiveiO) ปรับปรุง พัฒนา และแกไข้ เพือลดความเสียงต่อการกระทำผิดระเบยบ
ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) รพ.สต.ในสังกัด สสอ.เวียงสา ได้รับการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ
การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
กลุ่มเป๋าหมาย/พื้นที่
ลำดับ

ซื่อโครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป๋าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

จำนวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

การนิเทศงาน

รพ.สต. ในเครือข่าย

กำกับ ติดตาม

รพ.สต.ทั้ง 27 แห่ง ใน

1) ค่าอาหารกลางวัน

ควบคุมภายใน

อำเภอเวียงสา ได้รับ

และนิเทศงาน

อำเภอเวียงสา

จำนวน 13 คน X 15

รพ.สต. อำเภอ

การกำกับติดตาม การ

ควบคุมภายใน

วัน X 70 บาท เป็นเงิน

เวียงสา

ดำเนินการด้านพัสดุ

รพ.สต. อำเภอ

13,650 บาท

การเงินการคลัง การ

เวียงสา

2) ค่าอาหารว่าง

ควบคุมภายใน การ

จำนวน 13 คน X 15

บริหารความเสี่ยงทั้ง

วัน X 2 มื้อ X 25 บาท

27 แห่ง

เป็นเงิน 9,750 บาท
รวมเป็นเงิน

23,400

4---

__fc. อดิเทพ

23,400 บาท

(นายอดิเทพ เพียรไพรงาม)

(นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง)

(นายชุมพล สุทธิ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นชอบแผน

ผู้อนุมีติแผน

แผนปฏิบ ัต ิก ารด้า นสาธารณ สุข สำน ัก งาน สาธารณ สุข อำเภอเวีย งสา จัง หวัด น่า น ป ระจ ำป ีง บ ป ระม าณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบ าล (Governance Excellence)
ประเด็น การพัฒนางาน ITA
สภาพป้ญหา หรือ GAP การดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และ 2
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:0) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) สสอ เวียงสา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ตามเกณฑ์กำหนด
การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
ลำดับ

1

ซื่อ
โครงการ

กลุ่มเปีาหมาย/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

พื้นที่เป้าหมาย

จำนวนเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

ไตรมาส 1

(บาท)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

สร้าง

เพื่อให้ สสอ.

เสริม

เวียงสา เป็น หน่วยงานต่างๆ ตามเกณฑ์ประเมิน

ระบบ

องค์การที่มี

คุณธรร การบริหาร
มและ

จัดการที่มี

ความ

คุณธรรม

บุคลากรใน สสอ. ไมใช้งบประมาณ

จารุวัจน์/

เวียงสา และ

ทศพร

หน่วยบริการใน
สังกัด
2.กำหบดระเบียบแนวทางปฏิบีติงาน

-

ไม่ใช้งบประมาณ

พ

ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
3. ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดวิธีปฏิบัติ

โปร่งใส และโปร่งใส

3,600

ค่าอาหารและอาหารว่างใน
การประชุมชี้แจง จำนวน 30

สสอ.

คน คนละ 120 บาท

เวียงสา
4. ติดตามและกำกับการปฏิบัติตาม

ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการออก

ร่วมกับ

ระเบียบฏิบัติที่กำหนด

ปฏิบัติงาน

แผนงานนิเทศๆ
3,600 บาท

รวมเป็นเงิน

(นายทศพร ปริกเพ็ซร)

(นายจารุวัจน่ ไชยบุญเรือง)

(นายชุมพล สุทธิ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นชอบแผน

ผู้อนุมติแผน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น สร้างเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award. : PMQA)
สภาพปัญ หา หรือ GAP สสอ.เวียงสา อยู่ในเปัาหมายในการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA ของจังหวัดน่าน แต่ผู้รับผิดขอบงานและ จนท.ยังขาดความเข้าใจในการประเมินการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA จึงต้องมีการประชุมชี้แจง
และถ่ายทอดวิธีการดำเนินงาน
วัต ถุป ระสงค์ข องประเด็น (o b je c tiv e ^ ) เพื่อให้สำนักงาบสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ผ่านเกณฑ์การประเมิน PMQA
ผลลัพ ธ์ร ะดับ พื้น ที่ ( Key Results KRs) หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน PMQA ร้อ ยละ 90
การกำหนดระยะเวลาใบการดำเนินการ / การใช้งบประมาณ
ลำดับ

ชื่อโครงการ

กลุ่ม เป๋าหมาย/

วัต ถุประสงค์

กิจกรรม
พื้นที่เป๋าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

จำนวนเงิน
ไตรมาส 1
(บาท)
ต.ค.

1

สร้างเสริมการ

เพื่อให้ สสอ.

1.ทบทวนการดำเนินการของ

พัฒนาคุณภาพ

เวียงสา เป็น

หน่วยงานต่างๆ ตามเกณฑ์ประเมิน

การบริหาร

องค์การที่มิ

2,กำหนดระเบียบแนวทาง

จัดการภาครัฐ

การพัฒนา

ปฎิบีติงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์

(Public

คุณภาพการ

มาตรฐาน

Sector

บริหารจัดการ

Management

ภาครัฐ

ลสอ.เวียงสา

ไมใข้งบประมาณ

-

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.

ส.ค.

ผู้รับผิดขอบ

ก.ย.
จารุวัจนิ/

พ

อดิเทพ
ไม่ใข้งบประมาณ

จารุวัจนิ/

พ

อดิเทพ

3. ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดวิธี

ค่าอาหารและอาหารว่างใบ

ปฎิบ ีติ

การประขุมชี้แจง จำนวน 5

Quality

พ.ย.

ไตรมาส 2

600

จารุวัจน ิ/

พ

อดิเทพ

. .

คน คนละ 120 บาท

Award. :
4. ติดตามและกำกับการปฏินัติตาม

PMQA) สสอ.

ระเบียบฏิบ้ติที่กำหนด

เวียงสา

ค่าอาหารและอาหารว่างใน

1,200

จารุวัจน ิ/

4---- ►

4 ---- ►

การประชุมติดตาม จำบวบ

อด็เทพ

5 คน คนละ 120 บาท * 2
ครั้ง
รวมงบประมาณ

2

1,800 บาท

บ

ั

^

(นายจารุวัจน์ ไขยบุญเรือง)

(นายจารุวัจน่ ไชยบุญเรือง)

(นายชุมพล สุทธิ)

นักวีซาการสาธารณสุขชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นขอบแผน

ผู้อนุมิติแผน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร้ที่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น การพัฒนางานข้อมูล
สภาพปัญ หา หรีอ GAP บุคลากรสาธารณสุขอำเภอเวีย งสา ขาดองค์ความรู้ 43 แฟ้มที่สัมพันธ์กับวีขาชีพสาธารณสุข
วัต ถุป ระสงค์ข องประเด็น (o bjective:0) เฟ้อให้ระบบข้อมูลอำเภอเวียงสา มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และนำไปใข้ประโยซน่ในการพัฒนาให้ประซาซนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
ผลลัพ ธ์ร ะดับ พื้น ที่ (Key Results KRs) KR1.บุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา มีความรู้ 43 แฟ้ม ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80
การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
ลำดับ

ซื่อโครงการ

กลุ่มเป๋าหมาย/พื้นที่

รายละเอียด

จำนวนเงิน

เป้าหมาย

งบประมาณ

(บาท)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ไตรมาส 1
ต.ค.

1

การประขุมทบทวน

เพื่อเป็นการทบทวน

1. ประขุม ทบทวนความรู้

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. /

1.ค่าอาหาร

องค์ความรู้ 43 แฟ้ม

องค์ความรู้ฐานข้อมูล

ข้อมูล 43 แฟ้ม

สสอ. /สสซ. จำนวน

และอาหารว่าง

30 คน

จำนวน 30

และการบันทึก

43 แฟ้ม

ข้อมูลบริการซอง

คนๆละ 120

สถานบริการ

บาท

3,600

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มี.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.
จารุวัจ'น/

พ

ชิตพล

สาธารณสุข ใน
อำเภอเวียงสา

3,600 บาท

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

(นายชีตพล เปลี่ยนศรี)

(นายจารุวัจนํไซยบุญเรือง)

(นายขุม พลสุท ธิ)

นักวีซาการสาธารณสุขซำนาญการ

นักวีซาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็บชอบแผน

ผู้อนุนัติแผน

ท

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทรศาลตรืที่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต ติดดาว
สภาพปัญ หา หรือ GAP หน่วยบริก ารปฐมภูมิ มิการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวที่กำหนด คือ 5 ดาว 5 ดี โดยมีเกณฑ์เป้าหมาย ปีง บประมาณ 2565 สะสม ร้อ ยละ 85 และต้องรวมทั้งประเมินชํ้าที่ รพ.สต.ที่ผ่าน
เกณฑ์ครบ 2 ปี
วัต ถุป ระสงค์ข องประเด็น (o b je c tiv e ^ ) เพื่อให้หน่วยบริก ารปฐมภูมิ มีการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวที่กำหนด คือ 5 ดาว 5 ดี
ผลลัพ ธ์ร ะดับ พื้น ที่ ( Key Results KRs) K R l-หน่วยบริการปฐมภูมิ มิการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวที่กำหนด คือ 5 ดาว 5 ดี สะสม ร้อ ยละ 85
การกำหนดระยะเวลาใบการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
จำนวนเงิน

กลุ่ม เป๋าหมาย/
ลำดับ

ซื่อ'โครงการ

กิจกรรม

วัต ถุประสงค์

รายละเอีย ดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย

ไตรมาส 1
ต.ค.

1

- ทบทวนทีมพี่เลี้ยงพัฒนา

เพื่อให้ รพ.สต.

โครงการพัฒนา

รพ.สต.ทุกแห่ง

ไตรมาส 2

ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ผู้รับผิดชอบ

(บาท)

ไมใช้งบประมาณ

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
จารุวัจน์/

พ

คุณภาพให้ได้ตาม

ผ่านเกณฑ์

คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

เกณฑ์คุณภาพ

คุณภาพ รพ.สต.

- พัฒนาคุณภาพให้ได้ตาม

รพ.สต.ติดดาว

ติดดาว สะสมร้อย

เกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติด

ปีงบประมาณ

ละ 85

ดาว ใน 5 หมวด

2565

- รับการประเมินจากทีม

ทศพร
งบประมาณในการพัฒนา

150,000

*
1

จารุวัจ น่/
ทศพร

รพ.สต.ให้พัฒนาตาม
ส่วนขาด
ค่าอาหารกลางวับและ

ประเมิน ระดับ คปสอ.

อาหารว่าง ทีม ประเมิน

ระดับสายใต้ ระดับจังหวัด

ระดับ สาย/จัง หวัด และผู้

จารุวัจนิ/

80,000

ทศพร

ร่ว มประเมิน 100 คน
230,000 บาท

รวมงบประมาณ

(นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง)

(นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง)

(นายชุมพล สุทธิ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นชอบแผน

ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สภาพปีญหา หรือ GAP คปสอ.เวียงสา และภาคีเครือข่าย ได้กำหนดเปีาหมายการดำเนินงานการให้บริการ ปี 2564 เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์, เด็กวัยก่อนเรียน, เด็กวัยเรียน, วัยแรงงาน และผู้สูงอายุ
การดำเนินงานที่ผ่านมาพบปีญหา คือ ยังมิการทำงานที่แยกส่วน ขาดการวิเคราะห์ป็ญหา สาเหตุ และการกำหนดวิธีการแก้ไขปีญหาร่วมกัน คปสอ.เวียงสา จึงได้วางแผนในการนิเทศติดตามประเมินผลการ
o

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objectiverO) เพื่อให้หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ได้รับการนิเทศ ติดตามประเมินผล
ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ (Key Results KRs) KR1.หน่วยบริการปฐมภูมิใบเครือข่าย มิแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ร้อยละ 100 KR2.Wน่ายบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ได้รับการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล ร้อยละ 100
การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใข้งบประมาณ
จำนวน

กลุ่มเป๋าหมาย/พื้นที่
ลำดับ ขื่อโครงการ

กิจกรรม

วัต ถุป ระสงค์

รายละเอียดงบประมาณ
เป๋าหมาย

ไตรมาส 1
ต.ค.

1

การ

1.เพื่อให้สถานบริการ

พัฒนา

สาธารณสุขในอำเภอ

- การประชุมขี้แจงการ
ทำแผนปฏินัติการ

จนท.คปสอ.เวียงสา และ

ปฎิน ัต งานระดับสถาน

- การติดตามผลการ

สถานบริการสาธารณสุข

ค่าเบี้ย เลี้ย ง/ค่าเอกสาร/

จัดทำแผนปฏิบัติการ

ทุกแห่งในอำเภอเวียงสา

ค่านํ้ามันเขี้อเพลิง

ของสถาน

ระดับสถานบริการ
สถานบริการสาธารณสุข

ค่าเบี้ย เลี้ย ง/ค่าเอกสาร/

บริการ

อ.เวียงสา
จ.น่าน ปี
2565

ผู้รับผิดขอบ

1,250

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มี.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
จารุวัจบ์/

◄— ►

ทศพร

คบ

ดำเนินงาน บริการ

สาธารณสุข

ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

เครื่องดื่ม 25 บาท * 50

ผู้เกี่ยวข้อง 50 คน

ประสิท ธิภา เวียงสา มีแผน
พการ

ค่าอาหารว่างและ

ไตรมาส 2

เงิน (บาท)

- การนิเทศติดตามผล

2.เพื่อให้สถานบริการ
สาธารณสุขในอำเภอ

การดำเนินงาน

ทุกแห่งในอำ๓ อเวียงสา

ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง

เวียงสา ใต้รับการ

- ประเมินผลการ

สถานบริการสาธารณสุข

ค่าเบี้ย เลี้ย ง/ค่าเอกสาร/

ทุกแห่งในอำเภอเวียงสา

ค่าบํ้ามันเชื้อเพลิง (งบ

นิเทศติด ตามและ

ดำเนินงาน รอบ 6 เดือ น/

ประเมินผลการ

10,800

จารุวัจบ์/

พ

ทศพร

10,800

■*— ►

◄— ►

ทศพร
จารุวัจน์/

10,800

ทศพร

สป.สธ.)

10 เดือน

33,650 บาท

รวมงบประมาณ

จารุวัจน์/

(นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง)

(นายจารุวัจนั ไชยบุญเรือง)

(นายชุมพล สุทธิ)

นักวิซาการสาธารณสุขชำนาญการ

นักวิขาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นชอบแผน

ผู้อนุมัติแผน

