
ประเด็น การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

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.ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน

วิจัยให้กับแกนน า

2. มอบหมายให้แกนน าในรพ.

 /รพ.สต. ค้นหาปัญหาหรือ

หัวข้อเพ่ือท าวิจัย

เจ้าหน้าท่ีจาก สสอ. 4 

คน และเจ้าหน้าท่ีจาก 

รพ.สต./สสช. 26 คน 

รวม 30 คน

 ค่าอาหารว่าง จ านวน 2 

ม้ือ และอาหารกลางวัน 1

 ม้ือ คนละ 120 บาท 

จ านวน 30 คน เป็นเงิน 

3,600 บาท

        3,600 จารุวัจน์/

ทศพร

3.จัดเวทีน าเสนอและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ การ

ด าเนินงานวิจัยเครือข่าย

สุขภาพอ าเภอเวียงสา 1 คร้ัง

เจ้าหน้าท่ีจาก สสอ. 4 

คน และเจ้าหน้าท่ีจาก 

รพ.สต./สสช. 26 คน 

รวม 30 คน

 ค่าอาหารว่าง จ านวน 2 

ม้ือ และอาหารกลางวัน 1

 ม้ือ คนละ 120 บาท 

จ านวน 40 คน เป็นเงิน 

4,800 บาท

4,800        จารุวัจน์/

ทศพร

4. เข้าร่วมประชุมวิชาการด้าน

การวิจัยสาธารณสุข ระดับ

จังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีจาก สสอ. 4 

คน และเจ้าหน้าท่ีจาก 

รพ.สต./สสช. 26 คน 

รวม 30 คน

เบิกจากต้นสังกัด จารุวัจน์/

ทศพร

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1

1 พัฒนา

งานวิจัย 

สสอ.เวียง

สา ปี 2565

1. เพ่ือ

พัฒนาการ

เรียนรู้และ

งานวิจัย (R2R) 

เครือข่าย

สุขภาพอ าเภอ

เวียงสา

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

สภาพปัญหา หรือ GAP ท่ีผ่านมา สสอ.เวียงสา มีการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยและเข้าร่วมการประกวดในผลงานวิชาการด้านสาธารณสุข  แต่ยังพบว่าบุคลากรท่ีได้รับผิดชอบงานวิจัยยังขาดทักษะและ

ความม่ันใจในการสร้างผลงานวิชาการให้มีคุณภาพ และมีผลงานวิจัยยังไม่ครบทุกสถานบริการ

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และงานวิจัย เครือข่ายสุขภาพอ าเภอเวียงสา

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4รายละเอียดงบประมาณ

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (Key Results KRs) KR1.ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100  KR2. สสอ.เวียงสา มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพอย่างน้อยสถาน

บริการละ 1 เร่ือง KR3.บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานวิจัยได้รับการพัฒนาทักษะ

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนท่ี

เป้าหมาย

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 



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

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4รายละเอียดงบประมาณล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนท่ี

เป้าหมาย

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

5.คัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น

ระดับอ าเภอ ส่งประกวด

ผลงาน ระดับจังหวัด ระดับเขต

 และระดับประเทศ

ผลงานเด่นระดับอ าเภอ

 จ านวน 5 เร่ือง

1.ระดับอ าเภอ ค่าใบ

ประกาศนียบัตรพร้อม

กรอบรูป 5 รางวัล รวม 

1,500 บาท

2.ระดับจังหวัด ค่าวัสดุ

น าเสนอผลงานระดับ

จังหวัด จ านวน 5 

ผลงานๆละ 1,200 บาท 

รวม 6,000 บาท

3.ระดับเขต/ประเทศ ค่า

วัสดุน าเสนอผลงาน 

จ านวน 2 ผลงานๆละ 

3,500 บาท รวม 7,000 

บาท

14,500      จารุวัจน์/

ทศพร

      19,300

ผู้เสนอแผน ผู้เห็นชอบแผน ผู้อนุมัติแผน

(นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง) (นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง) (นายเกษตร ปะทิ)

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา

รวมงบประมาณ บาท


