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แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2566 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการ 
ดำเนินงาน การติดตาม ควบคุม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 
2566 รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1. แผนปฏิบัติการ Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและ 
ฟ ้องก ันโรคเป ็นเล ิศ) 2. แผนปฏิบ ัต ิการ Service Excellence (บร ิการเป ็น เล ิศ) 3. แผนปฏ ิบ ัต ิการ People Excellence (บ ุคลากรเป ็นเล ิศ) 
4. แผนปฏิบัติการ Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) รวมท้ังหมด 19 แผนงาน/โครงการ

ขอขอบคุณสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ที่ให้ข้อแนะนำในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวช้องทุกท่าน ท่ีร่วมกัน 
จัดทำแผนปฏิบัติการจนทำให้แผนปฏิบัติการสำเร็จโปได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวช้อง 
หากมีช้อเสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ขอน้อมรับด้วยความ 
ยินดียิ่ง

งานแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
ธันวาคม 2565
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A
สรุปแผนปฏิบํติการด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ซื่อแผนงาน/โครงการ

จำนวนและแหล่งงบประมาณ
รวม

งบประมาณ หมายเหตุ(1) เงิน 
บำรุงสถาน 

บริการ
(2) PP (3) QOF

(4) งบ 
สป.สธ.

(5) งบ 
อื่นๆ

E1 ะ Promotion Prevention & Protection Excellence
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำ๓ อ (พซอ.) เวียงสา 10,000 10,000
2 การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 4,800 4,800
3 โครงการพัฒนาพัฒนา เฝ็าระวัง ป้องกันและแจ้งเตือนโรคติดต่อ อ.เวียงสา ปี 2566 79,200 79,200
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 7,200 7,200
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อำเภอเวียงสา ปี 2566 9,000 9,000

รวมงบประมาณ El: Promotion Prevention & Protection Excellence 100,200 o 8 o - 110,200
E2 ะ Service Excellence

5 การเฝ็าระวังอุบํติเหตุในซ่วงรณรงค์ 7 วันอันตรายในข่วงเทศกาล 18,000 18,000
6 การพัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุข อ.เวียงสา ปี 

2566
18,000 18,000

7 ป้องกันและแก้ไขป้ญหาสุขภาพจิต อำเภอเวียงสา ปี 2566 13,800 13,800
8 การพัฒนาศักยภาพของพี่เล้ียง อสม.ระดับตำบลและคณะกรรมการระดับอำ๓ อ - ไมใข้งบประมาณ
9 การพัฒนาศักยภาพอสม. 35,000 35,000
10 พัฒนางานด้านงานสุขศึกบาประซาสัมพันธ์และการส่ือสารความเส่ียง ปี 2566 - ไม่ไซ้งบประมาณ

รวมงบปะระมาณ E2 ะ Service Excellence 84,800 - — 84,800
E3 ะ People Excellence

11 พัฒนางานวิจัย สสอ.เวียงสา ปี 2566 19,300 19,300



I

สรุปแผนปฏิบ้ตการด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ซื่อแผนงาน/โครงการ

จำนวนและแหล่งงบประมาณ
รวม

งบประมาณ หมายเหตุ(1) เงิน 
บำรุงสถาน 

บริการ
(2) PP (3) QOF (4) งบ 

สป.สร.
(5) งบ 
อื่นๆ

12 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการออกกำลังกายในบุคลากรสาธารณสุข อ.เวียงสา 62,400 62,400 งบ PP NonUC
รวมงบประมาณ E3 ะ People Excellence 19,300 62,400 - - 81,700

E4 ะ Governance Excellence <̂ . ' - \ / ■' : ■■ ร ่: : '
13 การพัฒนาการจัดหารายได้เพิ่มในหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายสุขภาพ อ.เวียงสา ไมใช้งบประมาณ
14 การนิเทศงานควบคุมภายใน รพ.สต. อำเภอเวียงสา 23,400 23,400
15 สร้างเสริมระบบคุณธรรมและความโปร่งใส สสอ.เวียงสา 3,600 3,600
16 สร้างเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สสอ.เวียงสา 1,800 1,800
17 การประชุมทบทวนองค์ความรู้ 43 แฟ้ม และการบันทึกข้อมูลบริการของสถานบริการ 

สาธารณสุข ในอำเภอเวียงสา
2,400 2,400

18 การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานบริการสาธารณสุข อ.เวียงสา จ.น่าน 33,650 33,650
รวมงบประมาณ E4 : Governance Excellence

- - __ ______ ____________ _______ _ 31,200 - - 33,650 64,850
รวมใช้งบประมาณดังสิน 1 235,500 62,400- - 43,650: - 341,550



สรุปแผนปฏิบัติการ pp & p E สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ
จำนวนและแหล่งงบประมาณ

รวม
งบประมาณ

หมายเหตุ
(1) เงินบำรุง 
สถานบริการ (2) PP (3) QOF (4) งบ 

สป.สธ. (5) งบอื่นๆ

E1 ะ Promotion Prevention & Protection Excellence m

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พซอ.) เวียงสา 10,000 10,000
2 การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 4,800 4,800
3 โครงการพัฒนาพัฒนา เฝ็าระวัง ปีองกันและแจ้งเตือน'โรคติดต่อ อ.เวียงสา ปี 2566 79,200 79,200
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 7,200 7,200
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อำเภอเวียงสา ปี 2566 9,000 9,000

รวมงบประมาณ El: Promotion Prevention & Protection Excellence 100,200 - - 10,000 - 110,200
..........



แผนปฎินัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ย ุท ธ ศ าส ต ร ์ท ี1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้•บริโภคเป็นเลิศ (PP&P E xcellence)
ประเด ็น การพัฒนาคุณภาพชีวีตระดับอำเภอ (พซอ.)
สภาพจญหา หรีอ GAP 1. การดัดเลือกประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตซองคณะกรรมการ พชอ.เวียงสา ปี 2565 มิการดัดเลือกประเด็นที่ครอบคลุมในมิติด้านสังคม และมิติด้านสุขภาพ โน 3 ประเด็น (การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง/การจัดการขยะ/การ 
ควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่) แต่ยังขาดการกำหนดเป้าหมายและจำนวนการดูแลกลุ่มเปราะบางที่ขัดเจน 2.ประเด็นการขับเคลื่อนยังขาดคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรายประเด็น เพื่อให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันที่ขัดเจนของภาครัฐ ภาคเอกขน และภาค 
ประขาขบใบรูปแบบที่มิผลลัพธ์ของ เครือข่าย+ภาคี+ห้นส่วน 3.ตณะกรรมการ พซอ.เวียงสา ยังไม่มิแผนยุทธศาสตร์ระดับอำเภอเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมที่ขัดเจนในทุกระดับทั้งตำบล/หมู่บ้าน 4. เลขานุการ พซอ.คืนข้อมูลแผนพัฒนาระบบสุขภาพ 
จังหวัดน่าน (Provincial H ealth  Board) 10 ประเด็น ต่อคณะกรรมการ พขอ.เวียงสา

วัตทุประสงคีของประเด็น (O b je c tiv e  :0 )  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประขบและดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำ๓ อเวียงสาให้มิคุณภาพชีวิตที่ดีจึ้น โดดยใข้หลักการพื้นที่เป็นฐาน ประซาขบเป็นคูนย์กลาง เป็นไปตามเจตบารมย์ของระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตริว่าด้วยการพัฒนาคณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561

ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ (Key R e su lts  KRs) KR1: พขอ.เวียงสา มิการกำหนดประเด็นขับเคลื่อนอย่างน้อย 2 ประเด็น KR2: มิการกำหนดเป้าหมาย/จำบวนการดูแลกลุ่มเปราะบาง KR3: มิคณะทำงานรายประเด็นและมูรณาการทรัพยากรทุกภาคส่วนและการ 
ดูแลกลุ่มเปราะบาง KR4: มิรูปแบบการมูรณาการทรัพยากรที่เป ็นรูปธรรม KR5: คณะกรรมการ พขอ.นำแผนพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดน่าน 10 ประเด็นเป็นแนวทางการขับเคลื่อน พขอ.เวียงสา KR6: มิการประเมินตนเองตามเกณท์องค์ประกอบ UCCARE 
ผ่านโปรแกรม CL UCCARE

งบประมาณ สำนักสนับสบุบระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบดำเนินงาน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมิสุขภาวะที่ติ โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเคริอข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ รหัส่ 
21002320016002000000  กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มิคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) รหัส 21002660000100000  กิจกรรมย่อย 660000100000142

ลำดับ
แผนงาบ/ 
โครงการ

วัตลุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ 

เป ้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จำนวนเงิน 
(บาท)

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใข้งบประมาณ

ผู้รับผิดซอบใตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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 
พัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
ระดับอำเภอ 
(พขอ.) เวียงสา

1

1. เพื่อให้มิคณะกรรมการ 
พซอ.เวียงสา ที่เป็น 

ป้จจุบ้นที่สอดคล้องกับ 
ประเด็นตามบริบท
2. เพื่อให้มิประเด็น 
สำคัญที่เกี่ยวกับการ 
พ ัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ 
วางแผนพัฒนาหรือ
แก้!ฃปญหา อย่างน ้อย 2 
ประเด็น

1,ประขุมคณะกรรมการ พซอ. 
เวียงสา 4  ครั้ง,,ปี

คณะกรรมการ พซอ. 
และผู้เกี่ยวซ้อง จำนวน 
30  คน

- ค่าอาหารอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม 30  คน*25บาท*4 
มื้อ = 3,000 บาท

3,000 จารุวัจบ์ โขยบุญเรือง

2.ประชุมติดตา 
ความก้าวหน้าร 
คร้ัง

น
'ไยประเด็น 2

คณะกรรมการ พซอ. 
และคณะทำงานราย 
ประเด็น จำนวน 50 คน

- ค่าอาหารอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม 50 คน*25บาท*2 
มื้อ = 2 ,500 บาท

2,500 จารุวัจน์ ไขยบุญเรือง



ลำดับ
แผนงาบ/ 
โครงการ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป ๋าหมาย/พื้นที่ 

เป ๋าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จานวนเงน 
(บาท)

การกำหนดระยะเวลาใบการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ต.ค. ท.ย. ธ.ค

ไตรมาส 2

ม.ค. มี.ค.

ไตรมาส 3

เม.ย. พ.ค. มี.ย.

ไตรมาส 4

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดขอบ

3. เพื่อไห้มีการดูแลกลุ่ม 
เปราะบาง
4. เทื่อให้มีการประเมีน 
ตนเองเพื่อการพัฒนา

3.ประชุมติดตาม 
ความก้าวหน้าการดูแลกลุ่ม 
เปราะบาง 2 ครั้ง

คณะกรรมการ พซอ.
และคณะทำงานดูแลกลุ่ม 
เปราะบาง จำนวน 30 
คน

- ค ์าอาหารอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม 30  คน*25บาท*2 
มื้อ = 1,500 บาท

1,500

4,ประซุมสรุปผลการ 
ดำเนินงาบ 1 ครั้ง

คณะกรรมการ ทซอ. 
และผู้เกี่ยวช้อง จำนวน 
25 คบ

- ค ่าอาหารกลางวัน 25  คน 
* 70 บาท* 1 มื้อ = 1,750 
บาท
- ค่าอาหารว่างและ 

เครื่องดื่ม 25  คน *25 บาท* 
2 มื้อ = 1,250 บาท

3 ,๓ 0

จารุวัจน์ ไซยบุญเรือง

จารุวัจบ์ ไขยบุญเรือง

รวม 10,000 (สามหมื่นแปดสิบบาทท้วน)

A v — A —̂
(บายจารุวัจน่ ไขยบุญLรอง)

นักวีขาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผ้เสนอนผบ

(บายจารุวัจน์ ไขยบุญเรือง)
นักวีขาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผ้เห็บขอบแผน

-v /IAm /

(นายเกษตร ปะท) 
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

ผู้อบุม้ติแผน



แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกับโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเซิงรุกในชุมขน
สภาพป้ญหา หรือ GAP การดูแลสุขภาพในชุมขน ยังพบปีญหาบางพื้นที่ดำเนินการใด็ไม่ครอบคลุม 
วัตถุประสงค์ของประเด็น (o b jec tiv e :0 ) เพื่อให้เกิดหมอประจำครอบครัวตามกลุ่มวัยในชุมขน (หมอ 3 คน) 
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี ( Key R esults KRs) มีแนวทางการดำเนินงานในเซิงรุกได้มาตรฐาน ใกล้บ้านใกล้ใจ

ลำดับ ซื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/ 
พื้นที่เป้าหมาย รายละเอียดงบประมาณ จำนวนเงิน 

(บาท)

เรกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ/การใช้งบประมา

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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 
สุขภาพปฐมภูมิ

เพ่ือให้มิหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิและเครือข่าย 
หน่วยบริการปฐมภูมิ 
(PCU/NPClOoายใต้ 
พรบ.ระบบสุขภาพ 
ปธมภมิ พ.ศ. 2562 
และดูแลกลุ่ม 

เปราะบาง

1.ประชุมติดตาม 
แผนพัฒนาระบบสุขภาพ 
ปฐมภูมิ 2 ครั้ง/ปี

จนท.จาก สสอ. 
รพ.สต.และรพ. 
แม่ข่าย จำนวน 
20 คน

- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน * 70 
บาท*1 ม ื้อ * 2 คร้ัง = 2 ,800บาท
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 20 

คน *25 บาท*2 ม้ือ* 2 คร้ัง =
2,000 บาท

4,800 4  ► จารุวัจนิ 
ไชยบุญเรือง

2.นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล เสริมพลัง 
ระดับตำบล

ทีมประเมิน
คุณภาพ สสอ.
เวียงสา และ 

๘' 1

- ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมประเมิน 
(งบประมาณร่วมกับแผนการ 
ประเมินผลประจำปี)

จารุวัจนิ 
ไชยบุญเรือง

รวมงนประมาณ 4,800 บาท

7 ^ —

(นายจารุวัจน่ โชยบุญเรือง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอแผน

(นายจารุวัจน่ ไชยบุญเรือง)

นักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการ 

ผู้เห็นชอบแผน

(นายเกษตร ปะทิ)

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้อนุมติแผน



แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 y
ยุทธศาสตร์ที 1. pp& p E xcellence 

ประเด็น การฟ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
สภาพปีญหา หรีอ GAP ใบจ 2563-2565 พบการระบาดของโรคโควิด-19 ใบวงกว้าง อำ๓ อเวียงสา ได้รับรายงาบผู้ป่วยในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการฟ้าระวัง ป้องกับ และควบคุมโรคทีอาจมีเกิดอุป้ติใหม่ สสอ.เวียงสา จึงจัดทำนบวทางการ 
ดำเนินงานฟ้าระวังโรคในพื้นที่ขึ้น

วัตถุประสงค์ของประเด็น (o b je c tiv e :0 ) ไม่ให้พบการระบาดของโรคโควิด-19 ใบพ้ืนท่ีอำ๓ อเวียงสา 

ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ (Key R esu lts KRs) KR1.มีแนวทางการดำเนินงานฟ้าระวังในพื้นที่ ฒ2.มีแนวทางการฟ้าระวังในการจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมงาบเป็นจำนวนมากและขออนุญาตจัดงานทุกงาน

ลำดับ
ซอ

โครงการ
วัตลประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย รายละเอียดงบประมาณ

จำบวบ 
เงิน (บาท)

การกำหนดระยะเวลาใบการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ

ไตรมาส 1
ค. พ.ย. ธ.ค

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย

โตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
พัฒนา 
พัฒนา 
ฟ้าระวัง 
ป้องกับ 

และแจ้ง 
เตือน 
โรคติดต่อ 
อำ๓ อ 
เวียงสา 
จ 2566

1. เพื่อให้มีแนว 
ทางการ 
ดำเนินงาบฟ้า 
ระวังในพ้ืนท่ี

ประขุมจัดเตรียมแนว 
ทางการดำเนินงาน

จนท.สาธารณสุข, ห้วหนิาส่วน 
ราชการ, ผู้บรีหาร อปท.,ผู้นำ 
ขุมขน และแกนนำ อสม. 50 คบ 
* 12 คร้ัง

ค่าอาหาร 50 คน*!มีอ*70 บาท *12 เดือน 
รวม 42,000 บาท/ค่าอาหารว่างๆ 50 คน*2 
มื้อ*25บาท * 12 เดือน 30,000 บาท/ค่า 
ป้ายไวนิล 600 บาท

72,600 ทศพร /  
พิเชียร

ค่าอาหาร 50 คน*!มีอ*70 บาท = 3,500 
บาท/ค่าอาหารว่างๆ 50 คน*2มื้อ*25บาท= 
2,500 บาท/ค่าป้ายโวนิล 600 บาท

2. เพื่อให้มี 
มาตรการสำหรับ 
ฟ้าระวังโรค

จัดทำมาตรการป้องกันโรค 
ควบคุมโรคระดับพื้นที่

จนท.สาธารณสุข, หน.สํวบ 
ราขการ, ผู้บรีหาร อปท.,ผู้นำ 
ชุมซน และแกนนำ อสม. 50 คน

6,600 ทศพร /  
พิเชียร

3. เพอให้มีการ 
ฟ้าระวังโรคใน
พ้ืนท่ี

ชีแจงแนวทางการ 
ดำเนินงาบผ่านที่ประขุม 
หน.ส่วนราชการ,กำนัน/ 
ผญบ. และประชาสัมพันธ์ 
มาตรการป้องกับโรค ผ่าน
1/|ตุภๆ~ตุๆm lๆ 'ๆ! เๆ^ฅิๆ_______

หน.ส่วนราชการ,กำนัน/ผญบ. 
และประชาขบทั่วไปในพ้ืนที่ 
อำเภอเวียงสา

ไม่ใช้งบประมาณ ทศพร /  
พิเชียร

รวมงบประมาณ 79,200 บาท

A
(นายทศพร ปรีกเพ็ซร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้เสนอแผน

—

(นายจารุวัจน่ โชยบุญเรีอง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้เห็นชอบแผน

(บายเก'ษตร ปะที)
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้อนุมิติแผน



แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (pp&p Excellence)

V■ C

ประเด็น อาหารปลอดภัย
สภาพป้ญหา หรือ GAP ยังไม,มีการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว จ.น่าน 
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:0) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยร้อยละ 85
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี KR1 :มีกลไกการขับเคลื่อนงานในระดับอำเภอ KR 2 :มีการเฝ็าระวังสุขาภิบาลอาหารในระบบTSC ครอบคสุมร้อยละ80 KR 3 :พัฒนาสถานประกอบการให้ผ่านมาตรธานจ จ ่ <ฬั

ลำดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ 
เป้าหมาย

รายละเอียด 
งบประมาณ

จำนวน
เงิน

(บาท)

การกำหนดระยะเวลาใบการดำเนินการ / การใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 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 โครงการส่งเสริม 

และพัฒนาความ 
ปลอดภัยด้าน 
อาหาร

เพ่ือให้
ผู้บริโภคได้รับ 
อาหารท่ี 
ปลอดภัยร้อย 
ละ 85

บอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
แผงลอยขายผักและผลไม้ เกษตรกร

ผู้ประกอบการอำเภอ 
เวียงสา(เน้นรายใหม่)

\ ชิตพล 
เปล่ียนศรี\ 7

2.เก็บตัวอย่างและตรวจประเมินสถานที่ 
ผลิตน้ําด่ืมๆ ปีละ 1 คร้ัง

ผู้ประกอบการผลิตน้ํา 
ด่ืมในภาชนะปิดสนิท •

ชิตพล 
เปล่ียนศรี

3.สุ่มตรวจร้านอาหารเพื่อตรวจหาเช้ือโคลิ 
ฟอร์มแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบ SI-2

ร้านอาหารอำเภอเวียงสา ชุดทดสอบ 3 ชุด 
ชุดละ 800 บาท

2,400 ชิตพล 
เปล่ียนศรี

\ “ 7

4.ประเมินสถานประกอบการร้านอาหาร 
ด้วย Clean Food Good Test

ร้านอาหารอำเภอเวียงสา แผ่นละ 80 
จำนวน 60 แผ่น

4,800 __ ชิตพล 
เปล่ียนศรี

____ 'ะร

^7

รวมเป็นเงิน 7,200 (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

2 ^ - —  ร /

(นายชิตพล เปลี่ยนศรี)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอแผน

(นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้เห็นชอบแผน

(นายเกษตร ปะทิ)
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้อนุมติแผน



แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ยุทธศาสตรท่ี์ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (pp&p Excellence)
ประเด็น สุขภาพพระสงฆ์
สภาพป้ญหา หรือ GAP พระสงฆ์อายุ 20 ปีข้ึน'โป ใน ปี 2564 พบพระสงฆ์มี BMI เกิน (อ้วน/อ้วนมาก) ร้อยละ 58.18
2. พระสงฆ์ที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 0 3. จำนวนพระ อสว. และวัดสงเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ ยังไม่ครอบคลุม

วัตถุประสงค์ของประเด็น (o b jec tiv e :0 ) เพ่ือพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ ให้พระสงฆ์สามารถดูแลกันเองได้และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการปฏิบัติตน
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี ( Key R esults KRs) 1 พระสงฆ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง ประสงค์ ร้อยละ 15 2. มีพระคิลานุป็ฏฐาก(พระอสว.) ประจำวัด อย่างน้อยตำบลละ 1 รูป ร-วัดส่งเสริมสุขภาพ 
สู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ เป้าหมายอย่างน้อย 1 วัด

ลำดับ ซ่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที ่

เป้าหมาย รายละเอียดงบประมาณ จำนวนเงิน 
(บาท)

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดขอบไตรมาส 1 ใตรมาส 2 ใตรมาส 3 ใตรมาส 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 โครงการส่งเสริม 
สุขภาพพระสงฆ์ 
อำเภอเวียงสา ปี 
2566

- เพ่ือให้พระสงฆ์มี 
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง 
ประสงค์

อบรมพระสงฆ์ 
(พระอสว.) วัดละ 
1 รูป

พระสงฆ์ (พระอสว.) 
วัดละ 1 รูป จำนวน 
60 คน

ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ* 70 บาท * 
60 คน = 4,200 บาท/ค่าอาหารว่าง 
2 ม้ือ* 25 บาท *60 คน=3,000 

บาท/ค่าวิทยากร จำนวน 6 ขม.*300 
บาท=1,800 บาท

9,000 . ชิตพล 
เปลี่ยนศรี/ 
กุสุมาภรณ์ 
ไซยโย

ร

รวมเป็นเงิน 9,000 (เก้าพันบาทถ้วน)

(นายชิตพล เปลี่ยนศรี)
นักวิซาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอแผน

(นายจารุวัจน่ ไซยบุญเรือง)

นักวิซาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้เห็นซอบแผน

' x / V w 7

(บายเกษตร ปะที)

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้อนุมีติแผน



สรุปแผนปฏินัตการ Service E สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ
จำนวนและแหล่งงบประมาณ

รวมงบประมาณ
หมายเหตุ

(1) เงินบำรุง 
สถานบริการ (2) PP (3) QOF

(4) งบ 
สป.สธ. (5) งบอื่นๆ

E2 ะ Service Excellence §8 1 , “ ‘ V
1 การเฝ็าระวังอุบัติเหตุในช่วงรณรงค์ 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาล 18,000 18,000
2 การพัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุข อ. 

เวียงสา ปี 2566
18,000 18,000

3 ป้องกันและแก้!ฃปิญหาสุขภาพจิต อำเภอเวียงสา ปี 2566 13,800 13,800
4 การพัฒนาศักยภาพของพีเล้ียง อสม.ระดับตำบลและคณะกรรมการระดับ 

อำเภอ
“ ไม่ใซ้งบประมาณ

5 การพัฒนาศักยภาพอสม. 35,000 35,000
6 พัฒนางานด้านงานสุขศึกษาประซาสัมพันธ์และการส่ือสารความเส่ียง ปี 

2566 '

ไมใซ้งบประมาณ

รวมงบปะระมาณ E2 ะ Service Excellence 84,800 - - ; 84,800



11
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวืยงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ประเด็น การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและงานสาธารณภัยกลุ่มซนด้านจราจร
สภาพปีญหา หรือ GAP อัตราการเสียฃีวิตจากจราจร ปี 63,64,65 เท่ากับ 10,14,11 คน ตามลำดับ อัตราการเกิด ปี 63,64,65 เท่ากับ 849,844,595 ตามลำดับ มีแนวโน้มลดลง

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:0) ลดอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มประชากรที่อายุน้อย และผู้ป่วยอุปีติเหตุทางถนนเข้าถึงบริการการแพย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (Key Results KRs) 1.อัตราตายลดลง 2.ความถูกต้องของการแจ้งเหตุ การประเมินผู้ป่วยและการปฐมพยาบาลเพิ่มขึ้น 3.อัตราการเสียชีวิตจากจราจรลดลง

ลำดับ ซ่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ 

เปีาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จำนวนเงิน 
(บาท)

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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 

อุปีติเหตุในช่วง 
รณรงค์ 7 วัน 
อันตรายในช่วง 
เทศกาล (เทศกาล 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 
ปีใหม่ และเทศกาล 
สงกรานต์)

เพื่อการเฝ็าระวัง 
อุปีติเหตุในช่วง 
เทศกาล

บูรณาการการรณรงค์การ 
ฟ้องกันอุปีติเหตุจราจร 
-คืนข้อมูลให้ชุมชนแก่ผู้นำ 
ชุมชน/ประซาสัมพันธ์ผ่านหอ 
กระจายข่าว
-รณรงค์การใช้บริการ 1669 
-ตรวจเวรด่านเฝ็าระวังแบบ 
บูรณาการ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/จุด 
ตรวจเฝืาระวัง ฟ้องกัน 
และลดอุปีติเหตุทางถนน 
ใบช่วงเทศกาลปีใหม่และ 
สงกรานต์

ค่าตอบแทนการ 
ปฏิป้ติงานนอกเวลา

18,000 จารุวัจนํ 
ไชยบุญ 
เรือง/
พิเชียร 
อุดมแก้ว 
กาญจนํ

รวมเป็นเงิน หน่ึงหมื่นแปดพันบาทถ้วน 18,000

(นายจารุวัจน่ ไชยบุญเรือง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

—
(บายจารุวัจนั ไชยบุญเรือง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

~\j\kบ /
(นายเกษตร ปะที) 

สาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา
ผู้เสนอแผน ผู้เห็นชอบแผน ผู้อนุนัติแผน



M
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น การพัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
สภาพป้ญหา หรือ GAP สถานการณไนปี 2564 ผู้ป่วยนอกได้รับบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของประเด็น (ob jectiverO ) หน่วยบริการจัดบริการด้านการส่งเสริมป้องกัน รักษา และ'ปีนฟู ด้วยการแพทย์แผนไทย'ๆ โดยมีการบูรณาการการใช้สมุนไพรในหน่วยงาน
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี ( Key R esu lts KRs) KR1 : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และปีนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อย
ละ 20.5)

ลำดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ 

เป้าหมาย
รายละเอียด 
งบประมาณ

จำนวน 
เงิน (บาท)

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดขอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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 

พัฒนา 
ระบบ 
บริการงาน 
แพทย์แผน 
ไทยใน 
สถาน 
บริการ 
สาธารณสุข

1.เพื่อเพิ่มอัตราการเช้าถึง 
บริการด้านการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก การ 
บำบัดรักษาด้วยศาสตร์ 
การแพทย์แผนไทย นวดรักษา 
อบไอบ้ําสมุนไพร ประคบร้อน 

สมุนไพร รวมไปถึงการใช้ยา 
สมุนไพรในการรักษา ซ่ึงเป็น 
ส่วนหน่ีงของการบริการทาง

1. จัดต้ัง คกก.รก การทำงาน 
แพทย์แผนไทยระดับอำเภอ 
จำนวน 25 คน
2. การพัฒนาการทำงานแบบ 
บูรณาการระหว่างบุคลากรงาน 
แพทย์แผนไทย สหวีซาชีพใน 
สถานบริการทุกระดับ ในเร่ือง 
กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง และผู้สูงอายุ

คณะกรรมการ SP การ 
ทำงานแพทย์แผนไทย 
ระดับอำเภอ จำนวน 
25 คน

25*120 = 
3000*2ครั้ง

6,000 ๗---- _fe. < * ชีตพล /  
กุสุมาภรณ์

4---- ----P



ลำดับ ซ่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ 

เป้าหมาย
รายละเอียด 
งบประมาณ

จำนวน 
เงิน (บาท)

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดซอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

อำเภอเวียง 
สา ปี 2566

การแพทย์และสาธารณสุขครบ 
วงจร ผู้ป่วยนอกได้รับบริการ 
การแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือกที่ได้ 
มาตรฐาน ร้อยละ 20.5

2.จัดประชุมให้ความรู้บุคลากร 
และทีมสหวีซาชีพในการส่ังจ่าย 
ยาและการใช้ยาสมุนไพร ใน รพ. 
1รพ.สต อย่างน้อย 10 รายการ

2.จัดประชุมให้ความรู้ 
บุคลากรและทีมสห 
วีซาชีพในการส่ังจ่ายยา 
และการใช้ยาสมุนไพร 
ใน รพ.,รพ.สต อย่าง 
น้อย 10 รายการ

30*120 = 
3600*3 คร้ังค่า 
วิทยากร ช่ัวโมง 
ละ 300 บาท*6 
ช่ัวโมง

5,400 ชิตพล /  
กุสุมาภรณ์

3.จัดประชุมทบทวบองค์ความรู้ 
ให้แก่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยใน 
อำเภอเวียงสา

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยใน 
อำเภอเวียงสา

15*120 = 
1,800*1 คร้ังค่า 
วิทยากร ซม.ละ 
300 บาท*6 ซม.

3,600 _ ชิตพล /  
กุสุมาภรณ์

4.คัดเลือกพ้ืนท่ีชุมซนด้นแบบ 
ด้านการใช้สมุนไพเพ่ือสุซภาพ 
อย่าง อำเภอละ 1 ตำบล

พ้ืนท่ีชุมซนด้นแบบ 
ด้านการใช้สมุนไพร 
เพ่ือสุขภาพ

ไมใช้งบประมาณ ชิตพล /  
กุสุมาภรณ์

2.เปีดคลินิกกัญชาทาง 
การแพทย์ เพื่อเพิ่มอัตราการ 
เข้าถึงการใช้ตำหรับยาที่มี 
กัญซาเป็นส่วนผสมรวมถึง 
น้ํามันกัญซา ในการ 
บำบัดรักษาโรค

1.ร้อยละ 100 ซอง รพ.สต. เปิด 
คลินิก
กัญซาทางการแพทย์แบบบูรณา 
การ

1.คัดเลือกรพ.สต.นำ 
ร่อง เพื่อเปิดคลินิก 
กัญซา ทางการแพทย์ 
(รพ.สต.ตาลชุม)

ไมใช้งบประมาณ 0 --- P ชิตพล /  
กุสุมาภรณ์

<i—

K



j±
ลำดับ ซ่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม

กลุ่มเปีาหมาย/พื้นที่ 
เปีาหมาย

รายละเอียด 
งบประมาณ

จำนวน 
เงิน (บาท)

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.?1. ม.ค ก.พ. มิ.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.เทื่อคุ้มครองภูมิปีญญา 
การแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์พ้ืนบ้านให้ 
ครอบคลุมทั้งอำเภอ

1.รวบรวมสนับสบุนการชิน 
ทะเบียนหมอพ้ืนบ้าน อำเภอ 
เวียงสา

1.หมอพ้ืนบ้าน อำ๓ อ 
เวียงสา

25*120 = 
3000*1 คร้ัง

3,000 ◄ — - > ชิตพล /  
กุสุมาภรณ์

2.มิน'วัตกรรม งานวิจัยการใช้ภูมิ 
ปีญญาการแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือก

ทุกสถานบริการ งบประมาณ 
แผนพัฒนางาน 
การวิจัย

ชิตพล /  
กุสุมาภรณ์

---

รวมเป็นเงิน หหน่ึงหม่ืนแปดพันบาทถ้วน 18,000

< ^ - ?  z A V -—  \7 1A m /

(นายเกษตร ปะทิ)
สาธารพสุขอำเภอเวียงสา

ผู้อบุมิติแผน

(นายชิตพล เปล่ียนศรี)
นักวิซาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผ้เสนอแผน

(นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เห็นชอบแผน

t



แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น การฆ่าตัวตาย
สภาพปีญหา หรือ GAP อัตราการฆ่าตัวตายของประชากร อ.เวียงสาในปี๒๕๖๕เท่ากับ ๑๕.๕๕/แสน ปซก.และพบมากในกลุ่มวัยทำงาน ร้อยละ ๗๗.๗๘ โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลักคือการ 
ติดสุราและติดสารเสพติด รองลงมากลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง และโรคทางจิตเวช สำหรับปัจจัยกระตุ้นเป็นปีญหาเรื่องเศรษฐกิจ มีอาการทางจิตกำเริบจากการใช้สารเสพติด และส่วนมากไม่มี 
สัญญาณเตือนก่อนฆ่าตัวตาย(ร้อยละ ๕๔.๕๔)

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objectives) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้และทักษะในการแกไขปัญหาที่เหมาะสม และการเช้าถึงแหล่งบริการได้ง่าย สะดวก รวดร็ว ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
ทางจิตสังคมอย่างทันท่วงที
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (Key Results KRs) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ < ๘ ต่อ แสน ปชก. _____________________________________________________

ลำดับ ซื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ 
เป้าหมาย รายละเอียดงบประมาณ จำนวนเงิน 

(บาท)

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใชง้,บประมาณ
ผู้รับผิดชอบไตรมาส ๑ ใตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

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

๑ ป๋องกันและ 
แก้1ฃปัญหา 
สุขภาพจิต 
อำเภอเวียงสา 
ปี ๒๕๖๖

เพื่อลดอัตรา 
การฆ่าตัวตาย 
ในกลุ่มเส่ียง< 
๘ ต่อ แสน 

ปซก.

๑.ทบทวนคำส่ัง 
คณะกรรมการ 
ดำเนินงานสุขภาพจิต 
และยาเสพติด ระดับ 
อำเภอ และกำหนดแนว 
ทางการส่งต่อ รพ.สต. สู่ 
รพ.แม่ข่าย

ผู้รับผิดขอบงาบ 
สุขภาพจิต และยา 
เสพติด

ไม่ใช้งบประมาณ ชิตพล /  
กุสุมาภรณ์

๒.สนับสนุนและ 
ขับเคล่ือนการปัองกัน 
การฆ่าตัวตาย ในระดับ 
ตำบล(แต่งต้ังคณะทำงาน 
ระดับตำบล/ขุมซน)

ผู้รับผิดชอบงาน 
สุขภาพจิต และยา 
เสพติด

ไม่ใช้งบประมาณ

1

ชิตพล /  
กุสุมาภรณ์

1พ



ลำดับ ซ่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ 
เป้าหมาย รายละเอียดงบประมาณ จำนวนเงิน 

(บาท)

การกำห นดระยะเวลาใบการด ำเน ิน การ / การใชง้บประมาณ
ผู้รับผิดชอบใตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ใตรมาส ๓ ใตรมาส ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓ .พัฒนาทักษะการ 
สอบสวนโรค สาเหตุการ 
ฆ่าตัวตายแก่เจ้าหน้าท่ี 
สาธารณสุข /
อาสาสมัครสาธารณสุข 
ในพ้ืนท่ี

ผู้รับผิดซอบงาน 
สุขภาพจิต จำนวน 
๔๐ คน

- ค่าอาหารกลางวัน ๑ ม้ือ 
ม้ือละ ๓1๐ บาท จำนวน ๔๐ 
คน เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๒ ม้ือ ม้ือละ ๒๔ บาท 

จำนวน ๑๕ คน เป็นเงิน
๒,๔๐๐ บาท -ค่าวิทยากร 
ช่ัวโมงละ ๓๐๐ บาท ๖  
ช่ัวโมง เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท

๓!,๘๐๐
__1

ชิตพล /  
กุสุมาภรณ์

๔.ประชาสัมพันธ์เร่ือง 
สัญญาณเตือนก่อนฆ่าตัว 
ตาย สายด่วนให้ความรู้ 
ป็ญหาสุขภาพจิต

ประซาซนท่ัวไป ไม่ใช้งบประมาณ ชิตพล /  
กุสุมาภรณ์-̂-- พ

๔.จัดบริการคลินิกให้ 
คำปรึกษา ในสถาน 
บริการ และเซิกรุกใน 
ขุมซน

สถานบริการ 
สาธารณสุขทุกแห่ง

ไม่ใช้งบประมาณ
พ

ชิตพล /  
กุสุมาภรณ์%--- พ

๖ .เฝ็าระวังและสอบสวน 
โรค สาเหตุการฆ่าตัวตาม 
ในขุมซน ร่วมกับทีม 
แพทย์ และสหวิ’ซาชีพ

ผู้รับผิดชอบงาน 
สุขภาพจิต แพทย์ 
และทีมสหวิชาซีพท่ี 
เก่ียวซ้อง

ไม่ใช้งบประมาณ
____

ชิตพล /
^-- 1 Id 1 d bio



ลำดับ ซื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที ่
เป้าหมาย รายละเอียดงบประมาณ จำนวนเงิน 

(บาท)
การกำห นดระยะเวลาในการด ำเน ิน การ /การใ ช ง้บประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาส (ร ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
ต.ด. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม .ย1พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗.สรุปรายงานสอบสวน 
โรค และวิเคราะห์สาเหตุ 
ปีญหา เพ่ือคืนข้อมูลสู่ 
ชุมชน

ผู้รับผิดชอบงาน 
สุขภาพจิต/ผู้ที่ 
เก่ียวข้อง จำนวน ๕๐ 
คน

- ค่าอาหารกลางวัน ๑ ม้ือ 
ม้ือละ ๗๐ บาท จำนวน ๕๐ 
คน เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
๒ ม้ือ ม้ือละ ๒๕ บาท 

จำนวน ๑๕ คน เป็นเงิน
๒,๕๐๐ บาท

๖,๐๐๐ ชิตพล /  
กุสุมาภรณ์

พ

รวมงบประมาณ หน่ึงหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน ©{ท,๘๐๐ บาท

—— \ / \ A v /

(นายชิตพล เปล่ียนศรี)
นักวิชาการสาธารน!สุขชำนาญการ 

ผู้เสนอแผน

(นายจารุวัจนั ไชยบุญเรือง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เห็นชอบแผน

(นายเกษตร ปะทิ) 
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้อนุมติแผน



แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น สุขภาพภาคประซาซน
สภาพปัญหา หรือ GAP อสม.อ.เวียงสา จ.น่าน เป็นผู้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟินฟูตลอดจนการสื่อสารด้านสุขภาพแบบมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ของประเด็น (๐!วjective:0) ประซาขนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้และทักษะในการแกไขปัญหาที่เหมาะสม และการเข้าถึงแหล่งบริการได้ง่าย สะดวก รวดร็ว ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
ทางจิตสังคมอย่างทันท่วงที

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี ร้อยละ ๕๐ ของประซาขนคนไทย มีหมอประจำตัว ๓ คน มี.การประเมินการพัฒนาคุณภาพขีวิตที่มีคุณภาพ (๑๐๐%) .ร้อยละ ๑๐๐ ของอสม.(หมอคนที ๑) ทีมีแอปส 
มาร์ทอสม. (๘๒%).ร้อยละ ๕๐ ของอสม.(หมอคนที่ ๑) มีการไข้แอปสมาร์ทอสม.ในการรายงานการดำเนินงานตามภารกิจ (๔๕:%).ฐานข้อมูลอสม.ในกรมบัญชีกลางและThai phc ได้รับการ 
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (ทุกวันที ๖-๗ ของเดือน)

ลำด ับ ซ่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ 
เป้าหมาย รายละเอียดงบประมาณ จำนวน 

เงิน (บาท)

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใข้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบใตรมาส a ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

ต.ด. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๑ .การพัฒนา 

ศักยภาพของพี่เลี้ย 
อสม.ระดับตำบล 

และ
คณะกรรมการ 
ระดับอำ๓ อ

เพ่ือให้อสม.
ทำงานอย่าง 
มืออาชีพและมี 
ประสิทธิภาพ

๑ . พัฒนาความรู้และการ 
จัดการข้อมูลโปรแกรม 
ต่างๆที่เก่ียวข้องกับงาน 
สุขภาพภาคประซาซน (๓ 
หมอรู้จักคุณ/สมาร์ท 

อสม./กรมบัญชีกลาง 
และThaiphc.net

ผู้รับผิดซอบงาน 
สุขภาพภาคประซาซน 
ระดับตำบล

ไม่ใช้งบประมาณ
๒

ชีตพล 
เปล่ียนศรี!--- พ

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการ 
พัฒนาตำบลจัดการ 
คุณภาพชีวิตร่วมกับภาคี 
เครือข่ายในขุมซน

ผู้รับผิดซอบงาน 
สุขภาพภาค 
ประซาซน/อสม.

ไมใช้งบประมาณ ชิตพล 
เปล่ียนศรี

๚----- พ



กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ 
เป้าหมาย

จำนวน 
เงิน (บาท)

การกำหนดระ ยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
ลำดับ ซ่ือโครงการ วัตถประสงค์ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 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.

๒.การพัฒนา 
ศักยภาพอสม.

๒.๑ การคัดเลือก อสม. 
ดีเด่น ระดับอำเภอ

อาสาสมัครสาธารณสุข ไม่ใช้งบประมาณ

— <1----- — ฿

ชิตพล 
เปล่ียนศรี

๒.๒ การคัดเลือก อสม.ดี 
เยี่ยม และ อสม.ดีเย่ียม

อาสาสมัครสาธารณสุข ไมใช้งบประมาณ ชิตพล 
เปล่ียนศรี

อย่างย่ิง
1

๒.๓ การจัดกิจกรรมวันอ 
สม.แห่งชาติ

อาสาสมัครสาธารณสุข ค่าอาหารกลางวันมื้อละ ๗0 
บาท/วัน/คน จำนวน ๑ วัน 
จำนวน ๕๐๐ คบ เป็นเงิน 
๓๕,๐๐๐ บาท

๓๕,๐๐๐
1—►

ชิตพล 
เปล่ียนศรี

รวมงบประมาณ สามหมื่นห้าพับบาทถ้วน ๓๕,0๐0 บาท

- A ^  \Ak>J
(นายชิตพล เปล่ียนศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ผู้เสนอแผน

(นายจารุวัจน่ ไชยบุญเรือง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้เห็นชอบแผน

(นายเกษตร ปะทิ) 
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้อนุมติแผน



I P
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น ประซาขนอำเภอเวียงสาได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง รวดเร็ว
สภาพป็ญหา หรือ GAP การสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพที่มีแนวโน้มไม่ถูกต้องและไม่เป็นจริง รวมทั้งการโฆษณาที่เกินจริง 
วัตถุประสงค์ของประเด็น (o b jec tiv e :0 ) ประซาซนอำเภอเวียงสาได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่คูกต้อง รวดเร็ว
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี ( Key R esults KRs) KR<S> ะ ประซาซนอำเภอเวียงสาได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง รวดเร็ว /  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการดำเนินงาน ผ่าน 
ซ่องทางสื่อสารต่างๆ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/สัปดาห์ /มีแผนการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงประจำปีที่ซัดเจน

ลำดับ ขื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ 
เป้าหมาย

รายละเอียด 
งบประมาณ

จำนวน
เงิน

(บาท)

ารกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาถ
ผู้รับผิดซอบไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

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

งานสุขศึกษา 
ประซาสัมพันธ์ 
และการส่ือสาร 
ความเสี่ยง ปี 
๒<£๖๖

๑.ประซาซนได้รับข้อมูล 
ข่าวสารด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง 
รวดเร็วเพ่ิมข้ึน

๑ .จัดมุมประชาสัมพันธ์ 
ให้บริการข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง 
และรวดเร็ว

สถานบริการ 
สาธารณสุขทุกแห่ง/ 
สสอ./รพ.

ไมใช้
งบประมาณ 1

ชิตพล /
ภสมาภรณ์-̂-- พ จิ ร

๒.มีแผนการดำเนินงาน 
สื่อสารความเส่ียงประจำปีที่ 
ซัดเจน

๒.ประซาสัมพันธ์ข่าวสาร/ 
กิจกรรม การดำเนินงาน ผ่าน 
ซ่องทางส่ือออนไลน์ต่างๆ ของ 
หน่วยงาน

สถานบริการ 
สาธารณสุขทุกแห่ง/ 
สสอ./รพ.

ไมใช้
งบประมาณ

ชิตพล /  
กุสุมาภรฌ์

-̂-- พ

๓.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
การดำเนินงาน ผ่านซ่องทาง 
ส่ือสารต่างๆ อย่างน้อย ๑ 
คร้ัง/สัปดาห์

๓.แจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องใน 
วาระประขุมหัวหน้าส่วนราซการ 
ประขุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และ 

ประขุมอ่ืนๆในระดับอำ๓ อ

สสอ./รพ. ไมใช้
งบประมาณ

ชิตพล /  
กุสุมาภรณ์

-̂-- พ



ลำดับ ซื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป็าหมาย/พื้นที่ 
เป้าหมาย

รายละเอียด 
งบประมาณ

จำนวน
เงิน

(บาท)

ารกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาท
ผู้รับผิดชอบไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔.ตรวจสอบ รวบรวม ข่าวสาร 
จากส่ือ และส่ือมวลชนแขนง 
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร 
รวมท้ังประสานงานให้ข่าวสาร 
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ต่อ 
ภาพลักษณ์และการทำงานชอง 
หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ

สสอ./รพ. ไม่ใช้
งบประมาณ

๒

ชิตพล /  
กุสุมาภรณ์

-พ

๔.เฝัาระวังการส่ือสารท่ีเกินจริง 
ในพ้ืนท่ี

สถานบริการ 
สาธารณสุขทุกแห่ง/ 
สสอ./รพ.

ไม่ใช้
งบประมาณ

h
ชิตพล /  
กุสุมาภรณ์^--- พ

๖.สนับสนุบส่ือประซาส้มพันธ 
แก่ สถานบริการสาธารณสุขใน 
พ้ืนท่ี หน่วยงาบราชการ และ 
ประชาชน

สสอ./รพ. ไม่ใช้
งบประมาณ

พ .

ชิตพล /  
กุสุมาภรณ์

พ

รวมเป็นเงิน -

(นายชิตพล เปล่ียนศรี)
นักวิชาการสาธารณสุขขำนาญการ 

ผู้เสนอแผน

'\Jhs/
(นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(บายเกษตร ปะทิ) 
สาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา 

ผู้อนุม้ตแผน



สรุปแผนปฏิบัติการ People E สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ซื่อแผนงาบ/โครงการ
จำนวนและแหล่งงบประมาณ

รวม
งบประมาณ

หมายเหตุ
(1) เงินบำรุง 
สถานบริการ

(2) PP (3) QOF (4) งบ สป.สธ. (5) งบอ่ืนๆ

E3 ะ P eo p le  Excellence ■

1 พัฒนางานวิจัย สสอ.เวียงสา ปี 2566 19,300 19,300
2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการออกกำลังกายในบุคลากรสาธารณสุข 

อ.เวียงสา
62,400 62,400 งบ PP NonUC

รวมงบประมาณ E3 ะ P eop le Excellence 19,300 62,400 - - 81,700



ประเด็น การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
สภาพปัญหา หรือ GAP ที่ผ่านมา สสอ.เวียงสา มีการพัฒนางาบประจำสู่งานวิจัยและเข้าร่วมการประกวดในผลงานวิซาการด้านสาธารณสุข แต่ยังพบว่าบุคลากรที่ได้รับผิดขอบงาบวิจัยยังขาดทักษะและ 
ความม่ันใจใบการสร้างผลงานวิซาการให้มีคุณภาพ และมีผลงาบวิจัยยังไม่ครบทุกสถานบริการ
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objectiverO) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และงานวิจัย เครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงสา
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (Key Results KRs) KR1.ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานนำไปใข้ประโยซน่ ร้อยละ 100 KR2. สสอ.เวียงสา มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพอย่างน้อยสถาน 
บริการละ 1 เร่ือง KR3.Uคลากรที่รับผิดชอบงานวิจัยได้รับการพัฒนาทักษะ

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บ ุคลากรเป ็นเล ิศ (P e o p le  E x ce llen ce )

ลำดับ ขื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ 

เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จำนวนเงิน 
(บาท)

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การไข้งบประมาณ
ผู้รับผิดซอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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 พัฒนา 

งานวิจัย 
สสอ.เวียง 
สา ปี 2566

1. เพื่อ 
พัฒนาการ 
เรียนร้นละ 
งานวิจัย (R2R) 
เครือข่าย 
สุขภาพอำเภอ 
เวียงสา

1 .ประขุมซ้ีแจงการดำเนินงาน 
วิจัยให้กับแกนนำ 
2. มอบหมายให้แกนนำในรพ. 
/รพ.สต. ค้นหาปีญหาหรือ 

หัวข้อเพื่อทำวิจัย

เจ้าหน้าที่จาก สสอ. 4 
คบ และเจ้าหน้าที่จาก 
รพ.สต./สสซ. 26 คน 
รวม 30 คบ

ค่าอาหารว่าง จำนวน 2 
ม้ือ และอาหารกลางวัน 1 
ม้ือ คนละ 120 บาท 

จำนวน 30 คน เป็นเงิน 
3,600 บาท

3,600 * จารุวัจ'น/ 
ทศพร

พ

3.จัดเวทีนำเสนอและ 
แลกเปลี่ยนเรียบรู้ การ 
ดำเนินงานวิจัยเครือข่าย 
สุขภาพอำเภอเวียงสา 1 คร้ัง

เจ้าหน้าที่จาก สสอ. 4 
คน และเจ้าหน้าที่จาก 
รพ.สต./สสซ. 26 คบ 
รวม 30 คน

ค่าอาหารว่าง จำนวน 2 
ม้ือ และอาหารกลางวัน 1 
ม้ือ คนละ 120 บาท 

จำนวน 40 คบ เป็นเงิน 
4,800 บาท

4,800 ◄ — ► จารุวัจน่/ 
ทศพร

4. เข้าร่วมประขุมวิชาการด้าน 
การวิจัยสาธารณสุข ระดับ 
จังหวัด

เจ้าหน้าที่จาก สสอ. 4 
คน และเจ้าหน้าที่จาก 
รพ.สต./สสซ. 26 คน 
รวม 30 คบ

เบิกจากต้นสังกัด 4 จารุวัจน่/ 
ทศพร

พ



/(h
ลำดับ ซื่อโครงการ วัตอุประสงค์ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ 
เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ
จ่าบวบเงิน 

(บาท)

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

.ค. พ.ย. ธ.ค.
ไตรมาส 2

ม.ค. ก.พ. มี.ค
ไตรมาส 3

เม.ย. พ.ค. มี.ย

ไตรมาส 4 ผ้รับผิดชอบ

ก.ค. ส.ค. ก.ย

5.ดัดเลิอกผลงานวิจัยดัเด่บ 
ระดับอำเภอ ส่งประกวด 
ผลงาน ระดับจังหวัด ระดับเขต 
และระดับประเทศ

ผลงานเดํนระดับอำเภอ 
จำนวน 5 เร่ือง

รวมงบประมาณ

Ay—
(นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรื่อง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผ้เสนอแผน

1. ระดับอำเภอ ค่าใบ 
ประกาศนิยบัตรพร้อม 
กรอบรูป 5 รางวัล รวม
1.500 บาท
2. ระดับจังหวัด ค่าวัสดุ 
นำเสนอผลงาบระดับ 
จังหวัด จำนวน 5
ผลงานๆละ 1,200 บาท 
รวม 6,000 บาท
3. ระดับเขต/ประเทศ ค่า 
วัสดุนำเสนอผลงาน 
จำนวน 2 ผลงาบๆละ
3.500 บาท รวม 7,000 
บาท

14,500 จารุวัจน์/ 
ทศพร

19,300 บาท

(นายจารุวัจนํ ไชยบุญเร่ือง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้เห็บชอบแผน

(บายเกษตร ปะทิ) 
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

ผอบม้ติแผน

*



ซื่อแผนงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความสุข(HR Strategy)
สภาพปัญหาหรือGAP บุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพของประซาซน และพบว่าบุคลากรทางสาธารณสุขมีอัตราป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อจำนวนมาก และมี BMI เกินจำนวนมาก 

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objectiverO) บุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายอำเภอเวียงสามีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถปฏิบัติตนไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)

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

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวึยงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ลำดับ ซ่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/ 
พื้นที่เป้าหมาย รายละเอียดงบประมาณ

จำนวน 
เงิน (บาท)

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผ้รับผิด 
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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 

ปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมโดยการ 
ออกกำลังกายใน 
บุคลากร
สาธารณสุขอำเภอ 
เวียงสา

เพ่ือให้บุคลากรใน 
สสอ.เวียงสา มี 

สุขภาพท่ีดี

จัดกิจกรรมการ 
ออกกำลังกาย 
ร่วมกัน ของ 
บุคลากรใน สสอ. 
เวียงสา อย่างน้อย 
1 คร้ัง/สัปดาห์

บุคลากรใน สสอ. 
เวียงสา

ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลัง 
กาย คร้ังละ 1 ช่ัวโมงๆละ 
300 บาท * 48 คร้ัง

14,400 จารุวัจนิ/ 
อดิเทพ

^ ... พ

ค่าวัสุดุใช้สอยประกอบการ 
ดำเนินการ {ค่าเคร่ืองดื่ม/นํ้า 
ด่ืม สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม) 
คร้ังละ 1000 บาท * 48 คร้ัง

48,000 จารุวัจนิ/ 
อดิเทพ

พ

รวมเป็นเงิน 62,400 บาท

(นายจารุวัจน่ ไ,ชยบุญเรือง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอแผน

(นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้เห็นชอบแผน

(บายเกษตร ปะทิ) 
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

ผู้อบุมีติแผน



สรุปแผนปฏิบัติการ Governance E สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ขื่อแผนงาน/โครงการ
จำนวนและแหล่งงบประมาณ รวม

งบประมาณ

หมายเหตุ
(1) เงินบำรุง 
สถานบริการ (2) PP (3) QOF (4) งบ 

สป.สธ. (5) งบอื่นๆ

E4 ะ Governance Excellence ' . ร :|รฺ
1 การพัฒนาการจัดหารายได้เพิ่มในหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายสุขภาพ อ. 

เวียงสา
ไมใข้งบประมาณ

2 การนิเทศงานควบคุมภายใน รพ.สต. อำเภอเวียงสา 23,400 23,400
3 สร้างเสริมระบบคุณธรรมและความโปร่งใส สสอ.เวียงสา 3,600 3,600
4 สร้างเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สสอ.เวียงสา 1,800 1,800
5 การประชุมทบทวนองค์ความรู้ 43 แฟ้ม และการบันทึกข้อมูลบริการของ 

สถานบริการสาธารณสุข ในอำเภอเวียงสา
2,400 2,400

6 การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานบริการสาธารณสุข อ.เวียง 
สา จ.น่าน

33,650 33,650

รวมงบประมาณ E4 ะ Governance Excellence 31,200 - 33,650 - 64,850



ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น การบริหารการเงินการคลัง

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2Y

สภาพปิญหา หรือ GAP สถานะการเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเวียงสา วิกฤตระดับ 4 (ณ เดือนกันยายน 2565) 
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objectiverO) ระดับสถานะการเงินการคลังเครือข่ายสุขภาพอำ๓ อเวียงสาลดลงจากปี 2565
ผลลัพธร์ะดับพ้ืนท่ี ( Key Results KRs) หน่วยงานใบสังกัด สสอ.เวียงสา มีสภาพคล่อง เงินบำรุงคงเหลือและสินทรัพย์ท่ีดืข้ึน

ลำดับ ซ่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป็าหมาย/พื้นที่ 

เป๋าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จำนวนเงิน 
(บาท)

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใข้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 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 แผนการ 

พัฒนาการ 
จัดหารายได้ 
เพ่ิมในหน่วย 
บริการปฐมภูมิ 
ในเครือข่าย 
สุขภาพอำเภอ 
เวียงสา

เพ่ือให้หน่วยบริการ 
ปฐมภูมิในเครือข่าย 
ได้รับการอนุมัติเข้า 
ร่วมโครงการ 
เบิกจ่ายตรงให้แก่ 
ข้าราชการส่วน 
ท้องถ่ินและบุคคล 
ในครอบครัว

1. สมัครเข้าร่วม 
โครงการฯ

รพ.สต.และ สสช.ทุกแห่ง ไม่ใช้งบประมาณ
■

จารุวัจนิ/ 
อดืเทพ

พ

2. ทบทวนป็ญหาใบ 
การดำเนินงาน ผ่านท่ี 
ประซมประจำเดือน 
เจ้าหน้าท่ี

รพ.สต.และ สสซ.ทุกแห่ง ไมใช้งบประมาณ จารวัจนิ/ 
อดิเทพ

พ

รวมเป็นเงิน - บาท

. ^ ' -------

(นายอดิเทพ เพียรไพรงาม)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้เสนอแผน

(นายจารุวัจน์ ไขยบุญเรือง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เห็นชอบแผน

(นายเกษตร ปะทิ) 
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้อนุมิติแผน



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
“ 1 “ประเด็น การควบคุมภายใน (Internal Control)

สภาพปีญหา หรือ GAP การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย มีความเสี่ยงต่อการการทำผิดระเบียบ 

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objectiverO) ปรับปรุง พัฒนา และแกไข้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการกระทำผิดระเบียบ

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี ( Key R esults KRs) รพ.สต.ในสังกัด สสอ.เวียงสา ได้รับการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 & '

กลุ่มเป็าหมาย/พื้นที่ 
เปึาหมาย

จำนวนเงิน 
(บาท)

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
ลำดับ ซ่ือโครงการ วัตอุประสงค์ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ 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./สสซ. ใน กำกับ ติดตาม รพ.สต.ท้ัง 10 แห่ง ใน 1) ค่าอาหารกลางวัน 23,400 อดิเทพ

ควบคุมภายใน เครือข่ายอำ๓ อเวียงสา และนิเทศงาบ อำเภอเวียงสา จำนวน 13 คน X 15
รพ.สต. อำ๓ อ ได้รับการกำกับ ควบคุมภายใน วัน X 70 บาท เป็นเงิน (เ ' 

1
1

เวียงสา ติดตาม การ รพ.สต. อำ๓ อ 13,650 บาท 1

ดำเนินการด้านพัสดุ เวียงสา 2) ค่าอาหารว่าง
การเงินการคลัง การ จำนวน 13 คน X 15
ควบคุมภายใน การ วัน X 2 ม้ือ X 25 บาท
บริหารความเส่ียงท้ัง เป็นเงิน 9,750 บาท
10 แห่ง

รวมเป็นเงิน 23,400 บาท
ท -

1
(นายเกษตร ปะพี)(นายอดิเทพ เพียรไพรงาม) (นายจารุวัจนิ ไชยบุญเริอง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา
ผู้เสนอแผน ผู้เห็นชอบแผน ผู้อนุมัติแผน



29
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น การพัฒนางาน ITA
สภาพปัญหา หรือ GAP การดำเนินการในปีท่ีผ่านมามีข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วน
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objectiverO) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี ( Key Results KRs) สสอ เวียงสา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency A ssessm ent: ITA) ตามเกณฑ์กำหนด

กลุ่มเปัาหมาย/ 
พื้นที่เปัาหมาย

จำนวนเงิน 
(บาท)

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ
ลำดับ ขอ

โครงการ
วัตถุประสงค์ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 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.
1 สร้างเสริม 

ระบบ
เพ่ือให้ สสอ. 
เวียงสา เป็น

1.ทบทวนการดำเนินการของ 
หน่วยงานต่างๆ ตามเกณฑ์ประเมิน

บุคลากรใบ 
สสอ.เวียงสา 
และหน่วย

ไมใช้งบประมาณ จารุวัจนิ/ 
ทศพร

พ

คุณธรรม องค์การท่ีม่ 2.กำหนตระเบียบแนวทางปฎินัติงาน 
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

ไม่ใช้งบประมาณ _

และความ 
โปร่งใส 
สสอ.เวียง 
สา

การบริหาร 
จัดการท่ีมิ 
คุณธรรม 
และโปร่งใส

บริการในสังกัด พ

3. ประชุมช้ีแจงและถ่ายทอดวีธีปฏินัติ ค่าอาหารและอาหารว่าง 3,600
ประชุมช้ีแจง 30 คน* 120 บาท

4. ติดตามและกำกับการปฏินัติตาม ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการออก ร่วมกับ
ระเบียบฎิป็ติท่ีกำหนด ปฎินัติงาน แผนงานนิเทศฯ

พ

รวมเป็นเงิน 3,600 บาท

(นายทศพร ปริกเพ็ซร)
น ักว ิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอแผน

(นายจารุวัจนิ ไชยบุญเรือง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้เห็บชอบแผน

(นายเกษตร ปะทิ) 
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

ผู้อนุมัติแผน



แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ย ุทธศาสตร ท่ี์ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเด็น สร้างเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector M anagem ent Quality Award. : PMQA)
สภาพปีญหา หรือ GAP สสอ.เวียงสา อยู่ใบเปัาหมายในการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA ของจังหวัดน่าน แต่ผู้รับผิดขอบงานและ จนท.ยังขาดความเข้าใจในการประเมินการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA จึงต้องมิการประขุมขี้แจง 
และถ่ายทอดวิธีการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ของประเด็น (o b je c t iv e ^ )  เพ่ือให้สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา ผ่านเกณฑ์การประเมิน PMQA 

ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ ( Key R esults KRs) หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน PMQA ร้อยละ 90

ลำดับ ข่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเบีาหมาย/ 
พื้นที่เบีาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ
จำนวนเงิน 

(บาท)

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ / การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดขอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

พัฒนาคุณภาพ 
การบริหาร 
จัดการภาครัฐ 
(Public 
Sector
M anagem ent 
Quality 

A w ard.: 
PMQA) สสอ. 
เวียงสา

เพื่อให้ สสอ. 
เวียงสา เป็น 
องค์การที่มี 
การพัฒนา 
คุณภาพการ 
บริหารจัดการ 
ภาครัฐ

1.ทบทวนการดำเนินการของ 
หน่วยงานต่างๆ ตามเกณฑ์ประเมิน

สสอ.เวียงสา ไม่ใช้งบประมาณ จารุวัจนิ/ 
อด็เทพ

2.กำหนดระเบียบแนวทาง 
ปฎิบ้ติงาบให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 
มาตรฐาน

ไม่ใช้งบประมาณ จารุวัจนิ/ 
อดิเทพ

พ

3. ประขุมขี้แจงและถ่ายทอดวิธี 
ปฎิบีติ

ค่าอาหาร/อาหารว่าง 
จำนวน5 ค น * 1 2 0 บาท

600 จารุวัจนิ/ 
อดิเทพ

พ

4. ติดตามและกำกับการปฎิบีติตาม 
ระเบียบฎิบีติที่กำหนด

ค่าอาหาร/อาหารว่าง 
ประขุมติดตาม 5 คน* 120 
บาท * 2 คร้ัง

1,200 4--- ■

จารุวัจนิ/ 
อดิเทพ

i --- ►

รวมงบประมาณ 1,800 บาท

(นายจารุวัจนั ไขยบุญเรือง)
นักวีขาการสาธารณสุขขำนาญการ

(นายจารุวัจบ ไขยบุญเรือง)
นักวีขาการสาธารณสุขชำนาญการ

(บายเกษตร ปะห็) 
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผู้เสนอแผน ผู้เห็นขอบแผน ผู้อบุมิติแผน



ประเด็น การพัฒนางานข้อมูล
สภาพปัญหา หรีอ GAP บุคลากรสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ขาดองค์ความรู้ 43 แฟ้มที่สัมพันธ์กับวีขาขีพสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ของประเด็น ( o b je c t iv e s )  เฟ้อให้ระบบข้อมูลอำ๓ อเวียงสา มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และนำไปใข้ประโยขน์ในการพัฒนาให้ประขาขบมีสุขภาพที่ดีข้ึน 

ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ (Key R esults KRs) ฒ1.บุคลากรใบหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา มีความรู้ 43 แฟ้ม ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภินาล (Governance Excellence)

ลำดับ ชิอโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเปัาหมาย/พื้นที่ 

เป๋าหมาย
รายละเอียด 
งบประมาณ

จำนวนเงิน 
(บาท)

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใข้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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 การประชุมทบทวน 

องค์ความรู้ 43 แฟ้ม 
และการบันทึก 

ข้อมูลบริการของ 
สถานบริการ 
สาธารณสุข ใน 
อำเภอเวียงสา

เพื่อเป็นการทบทวน 
องค์ความรู้ฐานข้อมูล 
43 แฟ้ม

1. ประชุมทบทวนความรู้ 
ข้อมูล 43 แฟ้ม

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. /  
สสอ. /สสข. จำนวน 
20 คบ

1.ค่าอาหาร 
กลางวันและ 
อาหารว่าง 
จำนวน 20 
คนๆละ 120 
บาท

2,400 จารุวัจนํ/ 
ชิตพล

พ

รวมงบประมาณ 2,400 บาท

\ /V fc x /

(นายชิตพล เปลี่ยนศรี)
นักวีขาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอแผน

(บายจารุวัจนํ ไขยบุญเรือง)

นักวิขาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ผู้เห็นชอบแผน

(นายเกพ!ร ปะทิ)

สาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา
ผู้อบุม้ตแผน h



ประเด็น การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบ้ติราชการ
สภาพปัญหา หรอ GAP สสอ.เวียงสา และภาคีเครือข่าย ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานการให้บริการ ปี 2565 เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์, เด็กวัยก่อนเรียน, เด็กวัยเรียน, วัยแรงงาน และผู้สูงอายุ การดำเนินงาบที่ผ่านมาพบ 
ป้ญหา คือ ยังมิการทำงานที่แยกส่วน ขาดการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และการกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สสอ.เวียงสา จึงได้วางแผนในการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงคของประเด็น (o b jec tiv e :0 ) เพ่ือให้หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาบ และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ได้รับการนิเทศ ติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงาบสาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ผลลัพธระดับพื้นที่ (Key R esults KRs) KRl.Wน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย มิแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ร้อยละ 100 ฒ2.หบ่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ได้รับการนิเทศ ติดตามประเมินผล ร้อยละ 100

ลำดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ 

เป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จำนวน 
เงิน (บาท)

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใข้งบประมาณ
ผ ูรั้บผิดขอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มิ.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การ 

พัฒนา 
ประสิทธิภา 
พการ 
ดำเนินงาน 
ของสถาน 
บริการ 
สาธารณสุข 
อ.เวียงสา 
จ.น่าน

1.เพื่อให้สถานบริการ 
สาธารณสุขในอำเภอ 
เวียงสา มิแผน 
ปฏิบัติงานระดับสถาน 
บริการ

- การประขุมขี้แจงการ 
ทำแผนปฏิบัติการ

จนท.คปสอ.เวียงสา และ 
ผู้เกี่ยวข้อง 50 คน

ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม 25 บาท * 50

1,250 •4-----► จารุวัจนิ/ 
ทศพร

- การติดตามผลการ 
จัดทำแผนปฏิบัติการ 
ระดับสถานบริการ

สถานบริการสาธารณสุข 
ทุกแห่งในอำ๓ อเวียงสา

ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเอกสาร/ 
ค่าบํ้ามันเขี้อเพลิง

10,800 จารุวัจนิ/ 
ทศพร

2.เพื่อให้หน่วยบริการ 
สาธารณสุขใน อ.เวียง 
สา ได้รับการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล

- การนิเทศติดตามผล 
การดำเนินงาน

สถานบริการสาธารณสุข 
ทุกแห่งในอำ๓ อเวียงสา

ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเอกสาร/ 
ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง

10,8๓ <----- ► จารุวัจนิ/ 
ทศพร

- ประเมินผลงาบ รอบ 6 
เดือน/ 10 เดือน

สถานบริการสาธารณสุข 
ทุกแห่งในอำ๓ อเวียงสา

ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเอกสาร/ 
ค่านํ้ามันเชื้อเหลิง

10,800
4----- ►

จารุวัจนิ/ 
ทศพร

รวมงบประมาณ 33,650 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- — --------------------------------------

* ๙ แ * — 1

(นายจารุวัจนิ ไชยบุญเรือง) (นายจารุวัจนิ ไขยบุญเรือง) (นายเกบตร ปะทิ)
นักวิชาการสาธารณสุขขำนาญการ นักวิขาการสาธารณสุขชำนาญการ สาธารณสุขอำ๓ อเวียงสา

ผู้เสนอแผน ผู้เห็นชอบแผน \ ผู้อนุมัติแผน



สำนักvriนรารารณลุชจัง,พวัตนาน 
N a n  P ro v in c ia l P u b lic  H e a lth  O ffic e


