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ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ประเด็น  กลุ่มวัยแม่และเด็กวัยเรียน  วัยรุ่น

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 โครงการพัฒนา

ระบบการดูแลหญิง

ต้ังครรภ์คุณภาพ

และส่งเสริม

พัฒนาการ อ าเภอ

เวียงสา  ปี 2564

1 เพ่ือพัฒนาทักษะ

ของการ ANC 

คุณภาพเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบงาน

อนามัยแม่และเด็ก

ในการประเมินภาวะ

เส่ียงของหญิง

ต้ังครรภ์ได้

1.ประชุมคืนข้อมูลให้

เครือข่าย  การช้ีแจง

แผนงานและวิชาการ

ให้ผู้รับผิดชอบงาน

อนามัยแม่และเด็ก 1

 คร้ัง

 - เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบงาน

อนามัยแม่และ

เด็กและผู้

ประสานงาน  

อ าเภอเวียงสา 

จ านวน 30 คน

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

ช านาญ   / 

ทศพร

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรือ GAP ตัวช้ีวัดคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) 1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยและภาวะเต้ียลดลงจากปี  2563  ร้อยละ  5

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs)   KR1. เด็กแรกเกิด ถึง 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียวมากกว่า  ร้อยละ  70  KR2. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง  ใช้คู่มือ  DSPM  ในการส่งเสริมพัฒนาการ

ลูกมากกว่า ร้อยละ  70  / KR3. เด็กเต้ียและค่อนข้างเต้ียได้รับการวางแผนดูแลติดตามรายบุคคล  ร้อยละ  80   

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1
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2. เด็กปฐมวัยมี

พัฒนาการสมวัย

และภาวะเต้ียลดลง

จากปี 2563 ร้อยละ

 5

2. พัฒนาเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขทุกสถาน

บริการให้สามารถใช้

กระบวนการ

กระบวนการ

โรงเรียนพ่อแม่

คุณภาพ 1 คร้ัง

 - เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบงาน

อนามัยแม่และ

เด็กและผู้

ประสานงาน  

อ าเภอเวียงสา 

จ านวน 30 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท 

จ านวน 30 คน เป็นเงิน 

2,100  บาท               

 - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท จ านวน 30 คน 

เป็นเงิน 1,500 บาท

3,600 ช านาญ   / 

ทศพร

3. เพ่ือพัฒนาองค์

ความรู้และ

ปรับเปล่ียนทัศนคติ

ของหญิงต้ังครรภ์ใน

การดูแลตนเองด้าน

โภชนาการและการ

ปฏิบัติตัว

3. อบรมโรงเรียนพ่อ

แม่ให้แก่ผู้ปกครอง/ผู้

เล้ียงดูเด็กท่ีพบ

ปัญหาแบบมีส่วนร่วม

ในการมีและใช้คู่มือ 

DSPM /

DAIM/TEDA4I ใน

สถานบริการ

หญิงต้ังครรภ์

จ านวน 150 คู่ 

จ านวน 300 คน

 - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 1 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท จ านวน 300 คน

 เป็นเงิน 7,500 บาท 

7,500 ช านาญ   / 

ทศพร

กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์

2
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4. ติดตามผู้ปกครอง

เด็กท่ีมีพัฒนาการ

ล่าช้า 5  โซน  โดย

ทีมส่งเสริมสุขภาพ

ระดับอ าเภอ

ทีมส่งเสริม

สุขภาพระดับ

อ าเภอ จ านวน 6

 คน  สถาน

บริการละ 1 วัน

 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  

คร้ังละ 500  บาท  

จ านวน  27  คร้ัง  เป็น

เงิน 13,500 บาท (งบค่า

ใช้สอย)

ไม่ใช้

งบประมาณ

ช านาญ   / 

ทศพร

5. อบรมฟ้ืนฟูและ

พัฒนาศักยภาพครู 

ศพด.ในการจัด

กระบวนการ 

TrippleP – HERO

 - หัวหน้าศูนย์

เด็กเล็กหรือครู

ผู้รับผิดชอบงาน

อนามัยแม่และ

เด็กอ าเภอเวียงสา

 60 ศพด.  

จ านวน 60 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท 

จ านวน 60 คน เป็นเงิน 

4,200 บาท               

 - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท จ านวน 60 คน 

รวมเป็น 3,000 บาท 

 - ค่าวิทยากร จ านวน 1

 คน 3 ชม. เป็นเงิน 

1,800 บาท

9,000 ช านาญ   / 

ทศพร

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

3
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6. ด าเนินการจัด

กิจกรรม Tripple P 

ใน 5  โซน ศพด.เดิม

และขยายผลเพ่ิมเติม

และแลกเปล่ียนเรียน

รูร่วมกันกับแหล่ง

เรียนรู้  ศพด.ส้าน  

ในปี  2564

สถานบริการ 27 

แห่ง บูรณางาน

กับงบประมาณ 

จังหวัด/กองทุน

สุขภาพต าบล/ 

โครงการ

พระราชด าริ ฯลฯ

 ประจ าปี

งบประมาณ  

2564

ช านาญ   / 

ทศพร

7.ประชุมสรุปผลการ

ด าเนินงานด้าน

อนามัยแม่และเด็ก 

CUP

 - เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบงาน

อนามัยแม่และ

เด็กและผู้

ประสานงาน  

อ าเภอเวียงสา 

จ านวน 30 คน

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

ช านาญ   / 

ทศพร

20,100     

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมเป็นเงิน สองหม่ืนหน่ึงร้อยบาทถ้วน

4
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ประเด็น เด็ก 12 ปี สุขภาพฟันดี
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2 โครงการสังคมไทย

ไร้ฟันผุ ปี2564

1. เพ่ือลดโรคฟันผุ

ในเด็กศูนย์เด็กเล็ก 

และเด็กนักเรียน

ประถมศึกษา

1.กิจกรรมพ้ืนฐาน   

 1.1 เด็ก 4-12 ปี 

ได้รับการตรวจ

สุขภาพช่องปากและ

ทาฟลูออไรด์วานิช  1

 คร้ัง/ปี

1. เด็กอายุ 4-12

 ปี ในโรงเรียน

ประถมศึกษา

1.ค่าฟลูออไรด์วานิช   

2.ค่าชุดเคลือบหลุมร่อง

ฟัน

งบวัสดุ   

ทันตกรรม 

64

กลุ่มงาน   
ทันตกรรม

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรือ GAP ปี 2563 โรงพยาบาลเวียงสาด าเนินการขับเคล่ือนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในทุกกลุ่มวัยแต่กลับพบว่า เด็กทุกกลุ่มวัยมีแนวโน้มฟันผุมากข้ึน จ านวนโรงเรียนท่ี

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอย่างเป็นระบบมีจ านวนลดลง เครือข่ายบริการของอ าเภอเวียงสาผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพช่องปากอย่างมีคุณภาพ (รพ./รพ.สต./ศสม.) เพียงร้อย

ละ ๓๐.๔๓ ของเครือข่าย  เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีข้ึน กลุ่มงานทันตกรรมจึงได้จัดท าแผนงานเพ่ือการขับเคล่ือนต่อไป

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) 1) เด็ก 12 ปี ปราศจากฟันแท้ผุ ร้อยละ 70 1) เด็กอายุ 12 ปี ฟันแท้ดีไม่มีผุ ร้อยละ 82 3) เครือข่ายบริการผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพช่อง

ปากอย่างมีคุณภาพ (รพ./รพ.สต./ศสม.) ร้อยละ 60 ของเครือข่าย

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรท่ีดีข้ึน/ หรือGAP  อะไรจะหมดไป / ระดับพ้ืนท่ี  .............

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 1.2 เด็กอายุ 6-12 ปี

 ได้รับการเคลือบ

หลุมร่องฟันในฟัน

กรามแท้ซ่ีท่ี 6,7

กลุ่มงาน   
ทันตกรรม

2. จัดประชุม

บุคลากรท่ีรับผิดชอบ

งานส่งเสริม ป้องกัน 

ทันตสุขภาพ

เครือข่ายอ าเภอเวียง

สา จ านวน 4  คร้ัง   

 2.1 ประชุมเพ่ือสรุป

ผลงานและจัดท า

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี

2.1 ทันตบุคลากร

 ท้ังในเขต

รับผิดชอบ

โรงพยาบาลและ

รพ.สต. 8 แห่ง 

รวม 30 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท 

จ านวน 30 คน เป็นเงิน 

2,100 บาท                

  - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท จ านวน 30 คน

เป็นเงิน 1,500 บาท

3,600

2. เพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานส่งเสริม

สุขภาพในรพ.สต.

เครือข่ายอ าเภอ

เวียงสา

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 ประชุมเพ่ือวาง

แนวทางการลงข้อมูล

 Free schudule

ทันตบุคลากรท้ัง

ในเขตรับผิดชอบ

โรงพยาบาลและ

รพ.สต. 26 แห่ง 

รวม 40 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท  

จ านวน 40 คน เป็นเงิน 

2,800 บาท                

  - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท จ านวน 40 คน

เป็นเงิน 2,000 บาท

4,800 กลุ่มงาน   
ทันตกรรม

2.3 ประชุมเพ่ือ

วางแผนงานต าบล

ฟันดี ศูนย์เด็กเล็ก

มาตรฐานทันต

สุขภาพ โรงเรียนฟันดี

ทันตบุคลากร ครู

 ครูพ่ีเล้ียงเด็ก

และผู้เก่ียวข้องท่ี

รับผิดชอบงาน

ต าบลฟันดี ศูนย์

เด็กเล็ก

มาตรฐานทันต

สุขภาพ โรงเรียน

ฟันดี จ านวน 20 

คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท  

จ านวน 20 คน เป็นเงิน 

1,400 บาท                

 - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท จ านวน 20 คน

เป็นเงิน 1,000 บาท

2,400

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.4 ประชุมช้ีแจง

และก าหนดแนว

ทางการด าเนินงาน 

อสม.เช่ียวชาญ 

สาขาทันตสุขภาพ

ทันตบุคลากร

และอสม.ต าบล

ละ 1 คน 17 

ต าบล รวม 25 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท  

จ านวน 25 คนเป็นเงิน 

1,750 บาท                

 - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท  จ านวน 25 คน

เป็นเงิน 1,250 บาท

3,000

13,800     

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมเป็นเงิน หน่ึงหม่ืนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

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

3 โครงการสนับสนุน

การจัดต้ัง หน่วย

ปฏิบัติการควบคุม

โรคติดต่อ (CDCU) 

ระดับอ าเภอ ปี2564

1. เพ่ือจัดต้ัง 

หน่วยฏิบัติการ

ควบคุมโรคติดต่อ 

(CDCU) ระดับ

อ าเภอในการ

ควบคุมป้องกัน

โรคติดต่อ

1. จัดต้ังคณะท างาน

ควบคุมโรคในระดับ

อ าเภอ

คณะกรรมการ 

CDCU อ าเภอ

เวียงสา

ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ในการประชุม

คณะท างานควบคุมโรค

ในระดับอ าเภอ 1 ม้ือ 

ม้ือละ 25 บาท จ านวน 

30 คน x 4 คร้ัง เป็นเงิน

 3,000 บาท

3,000 เจษฎากร  / 

ทศพร

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรือ GAP ทีมSRRT ในพ้ืนท่ีไม่สามารถด าเนินการควบคุมโรคได้ตามมาตรการ คณะกรรมการเปล่ียนเป็นผู้รับผิดชอบใหม่

ประเด็น การป้องกันควบคุมโรค และลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) เพ่ือให้มีการด าเนินการ เฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดในชุมชนได้ตามมาตรการ

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs)  อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. เพ่ือให้สมาชิกใน

ทีมSRRT มีความรู้

ต่างๆในการป้องกัน

 ควบคุม ป้องกัน

โรคติดต่อ

2. อบรมพัฒนา

ศักยภาพ SRRT 

ระดับต าบล 

(27สถานบริการ)

คณะกรรมการ 

SRRT ระดับต าบล

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท   

จ านวน 30 คน รวมเป็น 

2,100 บาท                

 - ค่าอาหารว่างและน้ า

ด่ืม 2 ม้ือๆละ 25 บาท 

จ านวน 30 คน รวมเป็น 

1,500 บาท

3,600 เจษฎากร  / 

ทศพร

6,600       

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมเป็นเงิน

ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

หกพันหกร้อยบาทถ้วน

ล าดับ
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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. เพ่ือทบทวน 

ถอดบทเรียนการ

ด าเนินงานในปีท่ี

ผ่านมา เพ่ือหา

จุดอ่อนจุดแข็งของ

การด าเนินงานเป็น

อย่างไรและหา

แนวทางท่ีดีและ

เหมาะสมในการ

ด าเนินงาน

1.ประชุมเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบงาน

ไข้เลือดออกใน

โรงพยาบาล/รพ.

สต./สสช. เพ่ือจัด

เวทีถอดบทเรียนและ

สานเสวนา

 - ผู้รับผิดชอบ

งาน ไข้เลือดออก

ในรพ/สสอ./รพ.

สต./สสช.        

 – ประธาน อสม.

17ต าบลๆ ละ 2 

คน                 

 - ผู้รับผิดชอบ

งานสาธารณสุข

ในอปท.16 แห่งๆ

 1 คน

  - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท  

จ านวน 80  คน เป็นเงิน

 5,600 บาท              

 - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท จ านวน  80 คน

 เป็นเงิน 4,000 บาท

9,600 เจษฎากร  / 

ทศพร

2.เพ่ือกระตุ้นให้

ชุมชน/ครัวเรือน 

เกิดความตระหนัก

และให้ความร่วมมือ

ในการป้องกันทาง

กายภาพอย่าง

ต่อเน่ือง

2.จัดท าแผ่นพับ

ความรู้เร่ือง การป้อง

โรคไข้เลือดออก และ

ใบส ารวจลูกน้ า

ยุงลายประจ า

ครัวเรือนสนับสนุน

ทุกครัวเรือน

127 หมู่บ้านๆละ

 1 แผ่น

 - ค่าแผ่นพับโรค

ไข้เลือดออกจ านวน 127

 หมู่บ้าน 127x10=

1,270 บาท

1,270 เจษฎากร  / 

ทศพร

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการป้องกัน

และควบคุมโรค

ไข้เลือดออก/ชิคุน

กุนยา อ าเภอเวียง

สา จังหวัดน่าน ปี 

2564

4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.เพ่ือพัฒนาทักษะ/

องค์ความรู้ให้กับทีม

ควบคุมโรคในระดับ

ต าบล ในการ

ป้องกันและควบคุม

โรค

3.ฝึกอบรมทักษะการ

ใช้เคร่ืองพ่นเคมีชนิด

หมอกควันและชนิด

ฝอยละเอียดแก่

พนักงานพ่นสารเคมี 

เจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบงาน

ป้องกันควบคุมโรคใน

องค์การบริหารส่วน

ท้องถ่ิน/รพ/รพ.สต./

สสช.

 - ผู้รับผิดชอบ

งาน ไข้เลือดออก

ในรพ/สสอ./รพ.

สต./สสช.แห่งละ

 1คน              

 - พนักงานพ่น

สารเคมีจาก

เทศบาล/อบต.

ทุกแห่งๆละ 2 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท 

จ านวน 80 คน เป็นเงิน 

5,600 บาท                

 - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท จ านวน 80 คน 

เป็นเงิน  4,000 บาท

- ค่าวิทยากรจาก สตม.

แพร่/นคมท่ี 10.5.2 

น่าน/นวก.สสอ.เวียงสา 

จ านวน 6 ช่ัวโมงๆละ 

300 บาท เป็นเงิน 1,800

 บาท

- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงใน

การสาธิต 500 บาท

11,900 เจษฎากร  / 

ทศพร

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

12



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

4.จัดท าแผนปฏิบัติ

การป้องกันควบคุม

โรคไข้เลือดออกปี 

2564

 - ผู้รับผิดชอบ

งาน ไข้เลือดออก

ในรพ/สสอ./รพ.

สต./สสช.         

ทุกแห่งๆ 1 คน

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

เจษฎากร  / 

ทศพร

22,770

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมเป็นเงิน สองหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน

13



ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ประเด็น การจัดบริการเชิงรุกในชุมชน

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

5 โครงการเครือข่าย

ร่วมใจดูแลผู้ป่วย

ต่อเน่ืองอ าเภอเวียง

สา ปี2564

 - เพ่ือให้ผู้ป่วยดูแล

ต่อเน่ืองในชุมชน

ได้รับการดูแลตาม

มาตรฐาน/มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี      

 - ผู้ป่วยติดเตียง

เกิดภาวะแทรกซ้อน

 น้อยกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 5

 - บูรณาการการ

ท างานกับพชอ./พชต.

 - ประชุม 

คณะกรรมการ การ

ดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน

เคร่ือข่ายสุขภาพ

อ าเภอเวียงสา 3 

เดือน/คร้ัง

 -คณะกรรมการ

ดูแลต่อเน่ืองท่ี 

บ้าน จ านวน 33 

คน

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

ภิญยา/     

เวณิกาและ

คณะกรรมการ

COC

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรือ GAP ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน/ปัญหาซับซ้อนเพ่ิมมากข้ึน/เกิดภาวะแทรกซ้อนในการดูแล

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ผู้ป่วยดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้านได้รับการดูแลตามมารตฐาน

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs) ผู้ป่วยติดเตียงเกิดภาวะแทรกซ้อน น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อย 5

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

  - ประชุมน าเสนอ

ผลการด าเนินงาน

และแลกเปล่ียนการ

ดูแลผู้ป่วยในพ้ืนท่ี 5 

โซน

 - ผู้บริหาร/

ผู้รับผิดชอบการ

ดูแลต่อเน่ืองท่ี

บ้าน/เครือข่าย 

โซนๆ ละ 50 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน  1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท 

จ านวน 50 คน x 5 คร้ัง

เป็นเงิน 17,500 บาท    

 - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท จ านวน 50 คน 

x 5 คร้ังเป็นเงิน 12,500

 บาท

30,000 ภิญยา /     

เวณิกาและ

คณะกรรมการ

 COC

30,000

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
จ านวนเงิน 

(บาท)

รวมเป็นเงิน สามหม่ืนบาทถ้วน

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ไตรมาส 4
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ประเด็น การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

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

6 โครงการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุ

อ าเภอเวียงสา ปี 

2564

ผู้สูงอายุสุขภาพดี 

ดูแลตนเองได้ และ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

 - คัดกรองภาวะ

สุขภาพตามเกณฑ์

ผู้สูงอายุทุกคน        

 - ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิงได้รับการท า CP

 ทุกคน

 - ผู้สูงอายุใน

พ้ืนท่ีทุกคน        

 - CM 29 คน     

 - Cg ปี 61 

จ านวน   คน      

 - Cg พ้ืนท่ีใหม่

  - เอกสาร/วัสดุในการ

คัดกรองใช้จากพ้ืนท่ี      

 - งบอบรม cg ขอ

งบประมาณจากกองทุน

ฟ้ืนฟู อบจ.น่าน

เวณิกา/จารุ

จงรัก/อารีรักษ์

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรือ GAP ประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 29 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงเพ่ิมมากข้ึน

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน  ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs) ร้อยละการหกล้มของผู้สูงอายุในครัวเรือนลดลงจากปีท่ี ผ่านมา (ร้อยละ 2) : ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการจัดท า Care Plan 

 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงท่ีได้รับการดูแลตาม Care Plan มี ADLดีข้ึน   ร้อยละ20 ร้อยละ 65 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

16



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

 - ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิงได้รับการดูแล

ตาม CP               

 - ประชุม CM 3

เดือน/คร้ัง             

  - อบรมฟ้ืนฟูCg 

ของปี 61               

 - อบรม Cg พ้ืนท่ีใหม่

เวณิกา/จารุ

จงรัก/อารีรักษ์

การป้องกันภาวะ

พลัดตกหกล้มใน

ผู้สูงอายุ

 ผู้สูงอายุทุกคนท่ี

อยู่ในพ้ืนท่ี

 ใช้งบประมาณในการ

ด าเนินงานจากงบ PPB

และงบ PPA ในพ้ืนท่ี

ผู้รับผิดชอบ

งานผู้สูงอายุ

ในพ้ืนท่ี

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)

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

7 พัฒนากลไกการ

ขับเคล่ือน พชอ 

ผ่านประเด็น

สุขภาพอ าเภอ  ปี 

2564

อ าเภอผ่านเกณฑ์

การประเมินการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ีมีคุณภาพ

1. คปสอ.เป็นส านัก

เลขา บริหารจัดการ

ร่วมกัน ระหว่าง

โรงพยาบาล และ

สสอ.จัดท า

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

 แผนงาน/โครงการ

ของ พชอ.

กม  คปสอ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

ฉลองชัย/

เวณิกา

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 4

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรือ GAP การขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอ าเภอเวียงสายังมีทิศทาง ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ไม่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพน้อย ขาดการบูรณาการร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม ท่ีต่อเน่ือง รวมท้ังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนยังแยกส่วนในการท างาน ขาดการใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภาวะความ

เป็นผู้น าและเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีไม่ชัดเจน ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม ท่ีดียังไม่เพียงพอ

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ผ่านเกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs) 1.ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์

2.การใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ในการแก้ไขปัญหาระดับพ้ืนท่ีอย่างน้อย 2 เร่ือง 

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
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2. วิเคราะห์ข้อมูล

ตามประเด็น โดยใช้

แนวคิดการวิเคราะห์

ตามแนวทางระบาด

วิทยา (ช้ีให้ถึงระดับ

หมู่บ้าน) และปัจจัย

สังคมก าหนดสุขภาพ 

(Social 

Determinants of 

Health : SDH)

รพสต 30 คน ใช้งบจาก สสจ น่าน ไม่ใช้

งบประมาณ

3. ส านักเลขา คืน

ข้อมูลกลับชุมชน 

เน้นการขับเคล่ือน

การมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ผ่านการ

ประชุม พชอ ทุกเดือน

กม พชอ 21 คน

'งบ พชอ

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4. ประชาสัมพันธ์

ผ่านส่ือสารสาธารณะ

 เพ่ือสร้างวัฒนธรรม

และการบริหาร

จัดการทุกระดับจาก 

พชอ.-พชต.-พชม.-

ชุมชน

ประชาชน ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

5 ติดตามเย่ียม รับ

ฟังการขับเคล่ือน 

พชต 4 คร้ัง 17 

ต าบล ร่วมกับ

กิจกรรม COC

รพสต อปท  กลุ่ม

 ชมรม

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

6. สรุป ประเมิน  

น าเสนองานระดับ

จังหวัด

คปสอ เวียงสา ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ ช่ือโครงการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ประเด็น อัตราตายประชากรลดลง

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรือ GAP 1. ค่าเฉล่ียอัตราการตายจากอุบัติเหตุ 3 ปีย้อนหลัง 11 ต่อแสนประชากร   ปี2562อัตราตาย 11 ต่อแสน  ปี2563 อัตราตาย 12 ต่อแสน 

2.ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนมาด้วย EMS 78.1% จ านวนการเกิดอุบัติเหตุจราจร ปี 2560-2563  = 897 , 848,  871 ,575 คร้ังตามล าดับ

3.การบริหารจัดการActivate เฉพาะช่วงเทศกาล(ปีใหม่/สงกรานต์)

4.ศปถอ.อ./ศปถ.อปท.ขาดการบูรณาการแผนงานร่วมกัน และใช้แผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน เน้นแยกส่วนการท างาน รวมถึงระหว่างหน่วยงาน/มีการสับเปล่ียนโยกย้ายบ่อยท าให้การ

ขับเคล่ือนสะดุดไม่ต่อเน่ือง/ล่าช้า

5.ขาดการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและขาดการจัดการข้อมูลสอบสวนเชิงลึกแบบสหสาขา  ส่วนใหญ่   สาธารณสุขด าเนินการฝ่ายเดียว

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) 1. เพ่ือให้ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน

2. เพ่ือให้มีมาตรการแก้ไขปัจจัยก าหนดสุขภาพ(มิติด้านปัจเจค(บุคคล) ส่ิงแวดล้อม และระบบท่ีเก่ียวข้อง)

3. เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งระบบขับเคล่ือนกลไกอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs) 1. ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินสามารถเข้าถึงบริการ EMSเวียงสาได้ > 80%(ปี63เข้าถึง 70% และ 3 ปีย้อนหลัง

เฉล่ียเข้าถึงบริการ 65%)

2. มีมาตรการแก้ไขปัจจัยก าหนดสุขภาพ(มิติด้านปัจเจค(บุคคล) ส่ิงแวดล้อม และระบบท่ีเก่ียวข้อง)ท่ีสามารถออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับปัจจัยก าหนดสุขภาพอย่างน้อย 1 กิจกรรม/

ปัจจัยก าหนดสุขภาพ

3. หน่วยงานระดับต าบล/อ าเภอ ของเวียงสา มีมาตรการองค์กรสวมหมวกกันน๊อค 100% อย่างน้อย 1 ต าบล
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ประเด็น อัตราตายประชากรลดลง

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

8 โครงการควบคุม 

ป้องกัน แก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุ

จราจรทางถนน 

อ าเภอเวียงสา ปี 

2564

1. เพ่ือให้ผู้ป่วย

อุบัติเหตุทางถนน

การเข้าถึงบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินท่ี

มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน

1. ประชุมสรุป 

ทบทวนสถานการณ์

อุบัติเหตุจราจรทาง

ถนน 3 ปีย้อนหลัง

และวิเคราะห์จุดเส่ียง

 อันตรายตาม

แนวทางเคร่ืองมือ 5 

ช้ิน

สสอ/พชอ /รพ  - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท 

จ านวน 40 คน 2 วัน 

เป็นเงิน 5,600 บาท     

 - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท จ านวน 40 คน 

2 วัน รวมเป็น 4,000 

บาท 

9,600 ฉลองชัย

สสอ เวียงสา

วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs) 4. จุดเส่ียงได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการเชิงสหสาขาอย่างน้อย 2  จุด/ต าบล (จากการวิเคราะห์จุดเส่ียงของอ าเภอมีทุกต าบลท่ีพบจุดเส่ียง

อุบัติเหตุอย่างน้อย 1 จุด)

5. มีกลไกการขับเคล่ือนการจัดการลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านคณะกรรมการ พชอ./ศปถ.อ าเภอ /one health/อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 กลไก/อ าเภอ

6. มีรายงานการสอบสวนพิเคราะห์สาเหตุเชิงคุณภาพในรายท่ีเสียชีวิตทุกรายหรืออย่างน้อย 1 รายงาน/ต าบล(กรณีมี case)

ล าดับ

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

2. เพ่ือให้มี

มาตรการแก้ไข

ปัจจัยก าหนดสุขภาพ

(มิติด้านปัจเจค

(บุคคล) ส่ิงแวดล้อม

 และระบบท่ี

เก่ียวข้อง)

2.น าเสนอแผนการ

แก้ไขปัญหาให้ 

คณะกรรมการ พชอ 

และก าหนด

มาตรการของ

หน่วยงาน องค์กร 

และก าหนดพ้ืนท่ีน า

ร่อง(ต าบลอ่ายนา

ไลย)การด าเนินงาน

สสอ/รพ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

3. เพ่ือให้เกิดความ

เข้มแข็งระบบ

ขับเคล่ือนกลไก

อุบัติเหตุทางถนนใน

พ้ืนท่ี

3. ประชุมออกแบบ

กลไกการท างาน

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

ในพ้ืนท่ี ในกลุ่ม พชต

สสอ/พชอ /รพ   - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท 

จ านวน 100 คน เป็นเงิน

 7,000 บาท              

 - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท จ านวน 100 คน

 เป็นเงิน 5,000 บาท

12,000

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

23



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

4.  ติดตามเย่ียมการ 

ออกแบบการท างาน/

กลไกการแก้ไขพ้ืนท่ี

น าร่อง ต าบลอ่ายนา

ไลย ตามแนวทาง 

District Road 

Traffic Injury: D-RTI

สสอ/รพสต/รพ 

ทีมต าบลอ่ายนา

ไลย

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

5. ซ้อมแผนอุบัติเหตุ

 พหุภาคี บูรณาการ

สสอ/รพสต/รพ 

ทีมกู้ชีพกู้ภัย

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท 

จ านวน 100 คน รวมเป็น

 7,000 บาท               

 - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท จ านวน 100 คน

 รวมเป็น 5,000 บาท 

12,000 นงคราญ  

รพ เวียงสา

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6. จัดกิจกรรม 

ประเมินทักษะทีมกู้

ชีพกู้ภัย Walk rally

สสอ/รพสต/รพ 

ทีมกู้ชีพกู้ภัย

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท 

จ านวน 100 คน เป็นเงิน

 7,000 บาท               

  - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท จ านวน 100 คน

 เป็นเงิน 5,000 บาท

12,000 นงคราญ  

รพ เวียงสา

7. ติดตาม/

ประเมินผล 10

กิจกรรม D-RTI

ตามแนวทาง

แบบฟอร์มการ

จัดเก็บข้อมูลการ

ด าเนินงานระดับ

อ าเภอส าหรับการ

ประเมินผล DHS-RTI

สสอ/พชอ /รพ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8. น าเสนอผลการ

ด าเนินงาน รายงาน

ความก้าวหน้าให้     

คปสอ เวียงสา

รพ/สสอ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

45,600

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

รวมเป็นเงิน ส่ีหม่ืนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ประเด็น  การคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่

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

9 โครงการคัดกรอง

มะเร็งล าไส้ใหญ่

อ าเภอเวียงสา ปี 

2564

กลุ่มเส่ียงอายุ 50-70

 ปี ได้การคัดกรอง

มะเร็งล าไส้ใหญ่

และทวารหนัก ตาม

เกณฑ์

 - ส ารวจ

กลุ่มเป้าหมาย         

 - ทุกสถานบริการ 

ตรวจคัดกรองด้วย fit

 test ร้อยละ 20 

ของกลุ่มเป้าหมาย

  กลุ่มเส่ียงอายุ 

50-70 ปี จ านวน

 2,250 คน

 วัสดุในการคัดกรอง ชุด

ละ 30  บาท จ านวน 

2,250 คน

 67,500 

บาท (งบ 

PPB พ้ืนท่ี)

จารุ/ทศพร

67,500     รวมเป็นเงิน หกหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรือ GAP พบผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่จากการคัดกรองกลุ่มเส่ียง

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) กลุ่มเส่ียงอายุ 50-70 ปี ได้การคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรท่ีดีข้ึน/ หรือGAP  อะไรจะหมดไป / ระดับพ้ืนท่ี  กลุ่มเส่ียงอายุ 50-70 ปี

 ได้การคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักโดย fit test ร้อยละ 20  

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ประเด็น อาหารปลอดภัย

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

10 โครงการส่งเสริม

และพัฒนาความ

ปลอดภัยด้าน

อาหาร ปี 2564

เพ่ือให้ผู้บริโภค

ได้รับอาหารท่ี

ปลอดภัยเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด

1.อบรมให้ความรู้

ผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร แผงลอย

ขายผักและผลไม้ 

เกษตรกรปลูกกินเอง

เหลือใช้ แบ่งขายใน

ชุมชน ลด/หยุดใช้

สารเคมี

ผู้ประกอบการ

อ าเภอเวียงสา

(เน้นรายใหม่)

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรือ GAP  

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ผู้บริโภคได้รับอาหารท่ีปลอดภัยเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs) ลดการใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรมน าสู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.ตรวจสอบสารเคมี

ในผักผลไม้ท่ีน ามา

ประกอบอาหารใน

โรงพยาบาลปีละ3 

คร้ัง

โรงครัวโรงพยาบาล

เวียงสา

3.เก็บตัวอย่างและ

ตรวจประเมิน

สถานท่ีผลิตน้ าด่ืมใน

ภาชนะท่ีปิดสนิท

และน้ าแข็งตาม

เกณฑ์มาตรฐานปีละ 

1 คร้ัง

โรงงานผลิตน้ า

ด่ืมอ าเภอเวียงสา

4.ตรวจสอบสารเคมี

ในผักผลไม้ในตลาด

สดเขตอ าเภอกลาง

เวียงโดย รถmobile

ปีละ 1 คร้ัง

ตลาดสดกลางเวียง

วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1ล าดับ ช่ือโครงการ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5.ด าเนินการเสนอซ้ือ

ชุดทดสอบสารฆ่า

แมลงเพ่ือทดสอบ

สารตกค้าง

งบนอกแผน

6.ประเมินตนเอง

ด้านผลการด าเนิน

อาหารปลอดภัย

โรงครัวโรงพยาบาล

เวียงสา

7.รายงานผล

ด าเนินงาน

โรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัย

โรงครัวโรงพยาบาล

เวียงสา

8.สรุปผลการ

ด าเนินงาน

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ประเด็น GREEN & CLEAN Hospital and Community

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

11 โครงการพัฒนา

อนามัยส่ิงแวดล้อม

ส าหรับสถานบริการ

ได้ตามเกณฑ์ 

GREEN & CLEAN 

Hospital and 

Community ปี

2564

สถานบริการทุกแห่ง

มีการพัฒนาอนามัย

ส่ิงแวดล้อมได้ตาม

เกณฑ์GREEN & 

CLEAN

  -รพ.เวียงสา/รพ

สต.ทุกแห่ง มีการ

ประเมินตนเองตาม

เกณฑ์  -รพ.เวียงสา/

รพสต.ทุกแห่งมี

นโยบายด าเนินงาน

GREEN & CLEAN 

ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ในพ้ืนท่ีตามบริบท

  -รพ.เวียงสา/

รพสต.ทุกแห่ง ใน

อ าเภอเวียงสา

ใช้งบประมาณในพ้ืนท่ี ไม่ใช้

งบประมาณ

 จารุ/อดิเทพ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรือ GAP  มีการเปล่ียนผู้รับผิดชอบงานในพ้ืนท่ี ขาดการผลักดันให้เกิดการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมแบบบูรณาการ

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) สถานบริการทุกแห่งมีการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs) โรงพยาบาลเวียงสาผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก รพ.สต.ทุกแห่งมีการด าเนินงานพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมผ่านเกณฑ์ 

ระดับดี

ล าดับ ช่ือโครงการ

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ประเด็น แพทย์แผนไทย

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

12 โครงการพัฒนา

ระบบบริการงาน

แพทย์แผนไทยใน

สถานบริการ

สาธารณสุขอ าเภอ

เวียงสา ปี 2564

เพ่ือเพ่ิมอัตราการ

เข้าถึงบริการด้าน

การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 

การบ าบัดรักษาด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผน

ไทย นวดรักษา อบไอ

น  าสมุนไพร ประคบ

ร้อนสมุนไพร

1.เน้นการใช้ยา

สมุนไพรทั งสมุนไพร

เด่ียวและสมุนไพรต า

หรับจากยาในบัญชียา

หลักแห่งชาติในการ

รักษาควบคู่กับการ

บ าบัดรักษาโดยการ

นวดรักษา อบไอน  า

สมุนไพร ประคบร้อน

สมุนไพร รวมไปถึงการ

แช่มือแช่เท้าด้วย

สมุนไพร

ประชาชนท่ีเข้า

รับบริการใน

สถานบริการ

สาธารณสุขของ

รัฐ สังกัด

กระทรวง

สาธารณสุข

ทุกระดับ

ประชาชนใน

อ าเภอเวียงสา

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรือ GAP วิเคราะห์สถานการณ์ในปี 2563 ผู้ป่วยนอกได้รับบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน ร้อยละ 20

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs) 

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมไปถึงการใช้ยา

สมุนไพรในการรักษา 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

การบริการทาง

การแพทย์และ

สาธารณสุขครบวงจร  

ผู้ป่วยนอกได้รับบริการ

การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกท่ี

ได้มาตรฐาน ร้อยละ 20

2.สร้างกิจกรรมท่ีเน้น

ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมใน

กระบวนการการ

รักษาและให้ความรู้

เก่ียวกับการปฏิบัติตัว

 เช่น ท่าน่ัง ท่านอน 

ท่ายืน ท่าเดิน ท่ี

ถูกต้องให้กับผู้ป่วย

เพ่ือท่ีจะได้น าไปใช้

ในชีวิตประจ าวันได้

และสอนคนอ่ืนๆได้ 

ให้ความรู้ด้าน

สมุนไพร การแปรรูป

สมุนไพรและการ

น าไปใช้

ผู้ป่วยท่ีเข้ามารับ

การรักษาทาง

กระบวนการของ

แพทย์แผนไทย

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.สร้างกิจกรรม

ร่วมกับชุมชนและ

เครือข่ายหมอพื นบ้าน

ในการส ารวจและไห้

ความรู้เร่ืองสมุนไพร 

รวมไปถึง

กระบวนการรักษา

แบบพื นบ้าน วิถีชีวิต

แบบเรียบง่ายแต่ย่ังยืน

ชุมชนและ

เครือข่ายหมอ

พื นบ้าน

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.เพ่ือสร้างกิจกรรม

แบบมีส่วนร่วมไห้กับ

ทีมบุคลากรทั งแพทย์

แผนไทยและผู้ช่วย

แพทย์แผนไทยเพ่ือ

พัฒนาความรู้และ

แลกเปล่ียนประสบการ

ทั งทางด้านการ

บ าบัดรักษา การใช้ยา

สมุนไพรรวมถึงการคีย์

ข้อมูล การลงหัตถการ

ต่างๆแก่บุคลากรด้าน

การรักษาและการ

ด าเนินงานทางด้าน

การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก

เพ่ือความถูกต้อง

4.กิจกรรมประชุมทีม

แพทย์แผนไทย 

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

เคล่ือนท่ี เพ่ือพัฒนา

งานแพทย์แผนไทย

และระบบข้อมูล

สารสนเทศ

แพทย์แผนไทย 

และผู้ช่วยแพทย

แผนไทย คปสอ.

เวียงสา 15 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

มื อ  มื อละ 70 บาท 

จ านวน 15 คน x 6 ครั ง 

เป็นเงิน 6,300 บาท      

 - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 มื อ มื อละ 

25 บาท จ านวน 15 คน 

x 6 ครั ง เป็นเงิน 4,500

 บาท

10,800

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

35



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

5.กิจกรรมออกชุมชน

ในการเย่ียมผู้ป่วยติด

บ้านติดเตียง และการ

ให้บริการทับหม้อ

เกลือในหญิงหลัง

คลอด การให้บริการ

อบสมุนไพรและการ

ประคบสมุนไพร

ผู้ป่วยกลุ่มติด

บ้านติดเตียง 

และหญิงหลัง

คลอดในเขตพื นท่ี

รับผิดชอบ ต าบล

กลางเวียงและส่ง

ต่อผู้มารับบริการ

หลังคลอดมายัง 

รพ.เวียงสา หรือ 

รพ.สต.ตาลชุม

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

10,800     รวมเป็นเงิน หน่ึงหม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ประเด็น การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงรุกในชุมชน

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

13 โครงการพัฒนา

เครือข่ายบริการ

เชิงรุกในชุมชน

อ าเภอเวียงสา ปี 

2564

เพ่ือให้หน่วยบริการ

ปฐมภูมิมีการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน -เพ่ือให้มี

ผู้รับผิดชอบกลุ่มวัย

ต่างๆในชุมชนมีองค์

ความรู้ในการดูแลและ

สร้างเสริมสุขภาพ

เฉพาะกลุ่ม

  ประชุม ชี แจงการ

ด าเนินงาน อสม.ใน

พื นท่ีเพ่ือหาแนวทาง

แนวทางการ

ด าเนินงานให้

เหมาะสมกับบริบท

ของพื นท่ี หมู่บ้านละ

 6  คน(กลุ่มวัยละ 3 

คน)  จ านวน 90 คน

เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม

งานบริการปฐม

ภูมิ 10 คน   

และ

กลุ่มเป้าหมาย

หมู่บ้านละ1- 2 

คน 128 หมู่บ้าน 

จ านวน 170 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

มื อ มื อละ 70 บาท 

จ านวน 170 คน เป็นเงิน

  11,900 บาท            

  - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 มื อ  มื อ 25

 บาท จ านวน 170 คน 

เป็นเงิน 8,500 บาท

20,400 เวณิกา  /  

พงษ์ชัย

ไตรมาส 3รายละเอียดงบประมาณ

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรือ GAP การดูแลสุขภาพในชุมชน ยังพบปัญหาบางพื นท่ีด าเนินการได้ไม่ครอบคลุม

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)  เพ่ือให้เกิดหมอประจ าครอบครัวตามกลุ่มวัยในชุมชน (หมอ 3 คน)

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs)  มีแนวทางการด าเนินงานในเชิงรุกได้มาตรฐาน ใกล้บ้านใกล้ใจ 

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
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14 โครงการพัฒนา

เครือข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิใน

พื นท่ีในชุมชน

อ าเภอเวียงสา ปี 

2564

เพ่ือพัฒนาเครือข่าย

หน่วยบริการปฐมภูมิ

ในพื นท่ี

  -แต่งตั ง

คณะกรรมการการ

ด าเนินงานหน่วย

บริการปฐมภูมิใน

พื นท่ีเพ่ือ ประชุมเพ่ือ

วางแผน/ติดตาม/

สรุปผลการด าเนินงาน

 คณะกรรมการ

การด าเนินงาน

หน่วยบริการ

ปฐมภูมิในพื นท่ี

ใช้งบ pp ในพื นท่ี ผู้รับผิดชอบ

ในสถาน

บริการในพื นท่ี

20,400     รวมเป็นเงิน สองหม่ืนส่ีร้อยบาทถ้วน

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

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

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ประเด็น การพัฒนาระบบบริการ Service Plan

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

15 โครงการ 

พัฒนาะบบบริการ

ตาม Service 

Planเครือข่าย

สุขภาพอ าเภอ

เวียงสา ปี 2564

 เพ่ือลดแออัดผู้ป่วย

นอก เพ่ิมศักยภาพ

ผู้ป่วยในอย่างมีคุณภาพ

 - Lean ระบบการ

จัดบริการภายในของ

 รพ.  - จัดระบบ 

Referal system     

 - พัฒนาระบบ   ER

 คุณภาพ              

 - จัดบริการ PCU 

กลางเวียง และ PCU

 ตาลชุม

  -หน่วยงานย่อย

ในโรงพยาบาล    

      -รพ.สต. /

ศสช.ในเครือข่าย

สุขภาพอ าเภอ

เวียงสา        - 

เจ้าหน้าท่ี 

สาธารณสุขใน

เครือข่ายสุขภาพ

อ าเภอเวียงสา

 ใช้งบ เงินบ ารุงสถาน

บริการ

ไม่ใช้

งบประมาณ

กัลทลี/ฉลอง

ชัย/เวณิกา 

 /ภิญยา

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรือ GAP  ระยะเวลารอคอยท่ี OPD สูง ใน ER มีผู้ป่วย non Ergen มารับบริการอยู่จ านวนมาก ระบบการดูแล IMC ยังไม่มีการวางแผนท่ีชัดเจน

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) เพ่ือลดแออัดผู้ป่วยนอก เพ่ิมศักยภาพผู้ป่วยในอย่างมีคุณภาพ ผู้ป่วย IMC ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs)  OP vsit ลดลง 20% จ านวนผู้ป่วยท่ีไม่ฉุกเฉินใน ER ลดลง  เพ่ิมศักยภาพ ICM Refeer in เพ่ิมขึ น 20% มีระบบการดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้านท่ีมี

คุณภาพ ผู้ป่วย IMC ได้รับการดูแลครบ 6 เดือน มีค่า BI =20 ร้อยละ70

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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 - พัฒนาระบบ

บริการ ICM เน้นกลุ่ม

 Stroke   -พัฒนา

ระบบการดูแล

ต่อเน่ืองท่ีบ้าน

 - ภาคีเคร่ือข่าย 

สุขภาพในอ าเภอ

เวียงสา

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ประเด็น การดูแลสุขภาพกลุ่มวัย DM-HT

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

16 โครงการควบคุม

โรคไม่ติดต่อเรื อรัง

เครือข่ายสุขภาพ 

อ าเภอเวียงสา     

 จ.น่าน ปี 2564

1.เพ่ือลดอัตราการเกิด

 DM  HT  รายใหม่

จากปี 2563 ร้อยละ 15

1. คัดกรองประชาชน

 กลุ่มเส่ียง อายุ 35 ปี

 ทุกคน    2.จัดซื อ 

strip ตรวจน  าตาล 

ในรูปแบบ CUP

กลุ่มเส่ียง อายุ 35

 ปีชึ นไป ของ

อ าเภอเวียงสา

ค่า strip ตรวจน  าตาล 

ในเลือด จ านวน 223 

กล่องๆละ 663.4 บาท

 147,939  

 งบ PPB

NCD board

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs) 1. ลดอัตราการเกิด DM/HT รายใหม่ จากปีท่ีผ่านมาร้อยละ15   2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานคุมระดับน  าตาลได้ดี ตามเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 40              

3. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงคุมระดับความดันได้ดี ตามเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 50

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรือ GAP ผู้ป่วย DM/HT รายใหม่เพ่ิม และจากกลุ่ม Unknown จ านวนมากไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลในผู้ป่วยรายใหม่หรือกลุ่มเส่ียง ปัญหาข้อมูลโรคไม่ตรงกับความเป็นจริง

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) เพ่ือลดผู้ป่วย DM/HT รายใหม่ ในประชากรอายุ 35 ปีขึ นไป ผู้ป่วยสามารถ control DM/HT ได้
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3.เพ่ิมสมรรถนะ

ทักษะให้เจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้อง               

 - โดยการประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรู้

การด าเนินงานคลินิก

 NCD คุณภาพ.      

 - ทบทวนทักษะ

เทคนิค ARK me3  

and teach back 

โดยวิทยากร. รพ น่าน

เจ้าหน้าท่ี

รับผิดชอบงาน 

NCD CUP เวียง

สา  จ านวน 40 

คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

มื อ มื อละ 70 บาท 

จ านวน 40 คน เป็นเงิน 

2,800 บาท               

 - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 มื อ มื อละ 

25 บาท จ านวน 40 คน 

เป็นเงิน 2,000 บาท 

4,800 NCD board

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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4.เสริมสร้าง HL 

และปรับเปล่ียน

พฤติกรรม    3 อ2 ส 

 ในกลุ่มเส่ียง

เบาหวานและความ

ดันโลหิตสูง            

  5.ประเมินHLก่อน

และหลังด าเนินการ

ประชากรกลุ่ม

เส่ียงร้อยละ 80 

คือค่าน  าตาลใน

เลือด100-125 

mg% ความดัน

โลหิต 

130-139/80-89m

mHg และมี

ปัจจัยร่วม ดัชนี

มวลกายเกิน 25 

 หรือรอบเอวหญิง

เกิน 80 ซม รอบ

เอวชายเกิน 90 

ซม ได้รับการ

ปรับเปล่ียน

พฤติกรรม

งบประมาณ  PPA ผู้รับผิดชอบ

งาน NCDแต่

ละรพสต/

PCU

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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2. เพ่ือให้ผู้ป่วย

เบาหวานควบคุมระดับ

น  าตาลได้ดีตามเกณฑ์

 > 40% และ  ผู้ป่วย

ความดันโลหิตสูง

ควบคุมระดับความดัน

ได้ดีตามเกณฑ์ > 50%

1.จัดบริการคลินิก

เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูงวิถีใหม่  

(NCD คุณภาพ)       

2. เพ่ิมสมรรถนะโดย

การทบทวนทักษะ

เทคนิคARK me3  

and teach back 

BA, BI, self 

management      

3.เสริมสร้าง HL 

และปรับเปล่ียน

พฤติกรรม 3อ2 ส  

ในกลุ่มป่วยเบาหวาน

 un controlและ

ความดันโลหิตสูง  un

 control

 1.ร้อยละ 80 

ของผู้ป่วย

เบาหวาน 

HbA1C>7และ

กลุ่มป่วยความดัน

โลหิตสูงท่ีมีค่า 

BP>140/90 

mmHg           

2. คณะกรรม 

การ NCD 

โรงพยาบาลเวียง

สา  จ านวน 13 

คน

 - ค่าสมุดคู่มือผู้ป่วย

uncontrol ในการ

ติดตามประเมินผล 

ตนเอง ( HL) จ านวน 

300 เล่ม เล่มละ 10 

บาท                       

 - ค่าส่ือความรู้เร่ือง

โรคเบาหวาน และโรค

ความดันโลหิตสูง จ านวน

เร่ืองละ  4 ชุด ชุดละ 

500 บาท

5,000 NCD board

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

44



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

 และมีปัจจัยร่วม 

ดัชนีมวลกายเกิน 25

 หรือรอบเอวหญิง

เกิน 80 ซม รอบเอว

ชายเกิน 90 ซม 

D150                  

 4.ประเมินHLก่อน

และหลังด าเนินการ  

 5. จัดระบบการคัด

กรองกลุ่มเส่ียง CVD 

risk , CKD risk , AF.

 6. จัดท าทะเบียน

ผู้ป่วย/ระบบให้

ค าปรึกษาในกลุ่ม 

CKD Stage 3a , 3b

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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7.จัดประชุมวิชาการ

 UP date   โรค DM 

  HT Stroke , MI 

และ Acute 

Complication โดย

แพทย์ผู้เช่ียวชาญ  ปี

ละ  1 ครั ง

ผู้รับผิดชอบ

คลินิก NCD ทุก 

รพสต/  PCU  /  

 รพ  จ านวน 40 

คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

มื อ มื อละ 70 บาท 

จ านวน 40 คน เป็นเงิน 

2,800 บาท               

 - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 มื อ มื อละ 

25 บาท จ านวน 40 คน 

เป็นเงิน 2,000 บาท

4,800

1. จัดประชุม

ตรวจสอบระบบ

ฐานข้อมูล (person )

 HDC และการ

วินิจฉัยโรค ให้ตรง

กับความเป็นจริง

1.พยาบาล CM 

DMHT จ านวน 2

 คน 2.

ผู้รับผิดชอบงาน 

NCD ทุก รพสต

 /สสช/ PCU  

จ านวน  30 คน

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

2. Peer review 

case Stroke , MI 

และ Acute 

Complication ตาม

แผน

คณะกรรมการ

NCD board

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

NCD board

3.เพ่ือจัดการข้อมูล

กลุ่มป่วยในระบบ

Hos-XP มีผลต่างจาก

ระบบ HDC ไม่เกินร้อย

ละ 10

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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3.  รพช.คืนข้อมูล/

จ านวน/ แผนการ

รักษาผู้ป่วย DM Un

 Con/ Ht  un Con 

ให้ลูกข่ายร้อยละ 100

ผู้ป่วย DM Un 

Con/ Ht  un 

Con

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

พยาบาล CM

 DMHT

4.ติดตามดูแลรักษา

กลุ่มป่วย  DM/ Ht  

ท่ีส่งดูแล ต่อเน่ือง ใน

 รพสต. ปี ละ  1 ครั ง

1. ผู้ป่วย

เบาหวานความ

ดันโลหิตสูง ท่ี

ดูแลต่อเน่ืองใน

ชุมชน จ านวน 26

  แห่ง

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

5. การส่ือสาร 

Stroke awareness ,

 STEMI Alert และ 

EMS ในพื นท่ี

จนท.รพสต. รพ.

เวียงสา และอสม.

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

NCD board

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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4. เพ่ือเฝ้าระวัง

ภาวะแทรกซ้อนของ

ผู้ป่วยเบาหวาน/และ

ความดันโลหิตสูง

1.จัดประชุม บุคลากร

 ในการตรวจตา เท้า 

ช่องปาก และการ

รวบรวมบันทึกข้อมูล 

 2.ตรวจจอประสาท

ตาในPt.DMร่วมกับ

ตรวจเท้าและช่อง

ปากท่ีรพ.เวียงสา

1.บุคลากร 

จ านวน 40 คน   

 2.กลุ่มPt.DMอ.

เวียงสา

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

มื อ มื อละ 70 บาท 

จ านวน 40 คน เป็นเงิน 

2,800 บาท                

 - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 มื อ มื อละ 

25 บาท จ านวน 40 คน 

เป็นเงิน 2,000 บาท

4,800 NCD board

5.เพ่ือเฝ้าระวังการฆ่า

ตัวตายในผู้ป่วย NCD

1. การคัดกรองความ

เส่ียงในผู้ป่วย NCDs 

ท่ีมีภาวะมี

ภาวะแทรกซ้อน 

ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรค

ทางจิตเวช 90%

จนท.รพสต. รพ.

เวียงสา

จนท.รพสต. และรพ.

เวียงสา ร่วมตรวจและ

ปรับกลยุทธ์ในการท างาน

ไม่ใช้

งบประมาณ

NCD board

167,339รวมเป็นเงิน หน่ึงแสนหกหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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17 โครงการสร้าง

เสริมสุขภาพใจ ใน

วัยท างาน ปี 2564

เพ่ือลดอัตราการฆ่าตัว

ตาย ในกลุ่มเส่ียง

ให้ความรู้และฝึก

ทักษะ การดูแล

ตนเอง การผ่อน

คลายความเครียด 

การคิดบวก

กลุ่มเส่ียงต่อการ

มีปัญหา

สุขภาพจิต เช่น 

1) ผู้ท่ีเคย

พยายามฆ่าตัวตาย

ค่าอาหารและอาหารว่าง 

40 คน x 120 บ. X 5 ครั ง

 = 24,000 บาท    ค่า

วิทยากรชม.ละ 600 x 5 

ชม. X 5 ครั ง =15,000 

บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1000

 บาท

40,000 

บาท 

(งบประมาณ

จาก สปสช)

อนงค์ พูใบ, 

 ชิตพล 

เปล่ียนศรี,   

วิลาภา ยศ

มาดี

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็น อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรอ าเภอเวียงสา สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายของประเทศอย่างต่อเน่ืองท่ีอัตรา 13.73 /แสน ปชก.  และพบมากในกลุ่มวัยท างานอายุ 40-59 ถึงร้อยละ 

66.67 โดยมีปัจจัยเส่ียงคือการติดสุราและสารเสพติด ร้อยละ 55.56 รองลงมาคือกลุ่มท่ีไม่มีโรคประจ าตัว หรือบุคลิกภาพ ส าหรับปัจจัยกระตุ้นคือปัญหาความสัมพันธ์ ร้อยละ 44.44 

รองลงมาเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs)  ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับการดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม มีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม และการเข้าถึงแหล่งท่ีให้ความ

ช่วยเหลือได้ง่าย สะดวก รวดร็ว 

สภาพปัญหา หรือ GAP ประชาชนมีการปรับตัวต่อปัญหาไม่เหมาะสม ขาดปัจจัยปกป้องหรือการสนับสนุนจากครอบครัว คนใกล้ชิดหรือสังคม ระบบการเฝ้าระวังในชุมชนไม่มีประสิทธิภาพ 

ไม่รับรู้ถึงสัญญานเตือนการฆ่าตัวตาย

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) เพ่ือเพ่ิมปัจจัยปกป้อง ส าหรับกลุ่มเส่ียง ให้มีการจัดการกับปัญหาได้ถูกวิธี พัฒนาระบบบริการเพ่ิมการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุข และการ

เฝ้าระวังในชุมชนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ น

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับ ช่ือโครงการ

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)
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วิธีการสร้างคุณค่า

ของตัวเองตลอดถึง

การเข้าถึงแหล่งให้

ความช่วยเหลือ

2)ผู้ป่วยโรค

เรื อรังท่ีรักษาไม่

หาย และมีความ

ทุกข์ทรมาน เช่น

 มะเร็ง,โรคไต,

โรคปอดยืด,HIV,

อัมพาต            

3) ผู้ป่วยจิตเวช  

เช่น โรคซึมเศร้า  

โรคจิต  ติดสุรา

หรือสารเสพติด  

 4) ไม่มีญาติดูแล

 5) มีปัญหา

ครอบครัว         

   6) ผู้ท่ีก าลัง

ประสบปัญหาใน

ชีวิต

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ประชาสัมพันธ์เร่ือง

สัญญาณเตือนก่อน

ฆ่าตัวตาย สายด่วน

ให้ความรู้ปัญหา

สุขภาพจิต

ประชาชนท่ัวไป  1.ส่ือประชาสัมพันธ์

ออนไลน์

อนงค์ พูใบ

3.1 ด าเนินงานตาม

ระบบการเฝ้าระวัง

ภาวะซึมเศร้าและผู้มี

ภาวะเส่ียงต่อการฆ่า

ตัวตาย (คัดกรองใน

กลุ่มผู้สูงอายุและมี

โรคประจ าตัวเรื อรัง) 

3.2 สอบสวนโรคในผู้

ฆ่าตัวตายส าเร็จทุก

รายและรายงาน

ผู้บังคับบัญชาเพ่ือคืน

ข้อมูลสู่ชุมชน

ผู้รับผิดชอบงาน

สุขภาพจิต และ

ผู้เก่ียวข้อง/จนท.

 รพ. สต. /อสม.

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

อนงค์ พูใบ, 

 ชิตพล 

เปล่ียนศรี,   

วิลาภา ยศ

มาดี

40,000     รวมเป็นเงิน ส่ีหม่ืนบาทถ้วน

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ประเด็น งานวัณโรค

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

18 โครงการการประชุม

เชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาระบบการ

การคัดกรองกลุ่ม

เส่ียงเป้าหมาย การ

ค้นหารายใหม่และ

ลดอัตราเสียชีวิตใน

ผู้ป่วยวัณโรคอ าเภอ

เวียงสา

ปีงบประมาณ 2564

1.มีแนว ทางการคัด

กรองด้วยCXRกลุ่มเส่ียง

1.จัดประชุมวิชาการ

ระดับอ าเภอ

1.จน.รพ.เวียงสา 

10 คน   2.จนท.

รพ.สต.+สสอ.รวม

 30 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื อ

 มื อละ 70 บาท จ านวน 40

 คน เป็นเงิน 2,800 บาท   

  - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 มื อ มื อละ 25 

บาท จ านวน 40 คน เป็น

เงิน 2,000 บาท             

  - ค่าวิทยากร 4 ชม. ชม.

ละ 300 บาท เป็นเงิน 

1,200 บาท

6,000 ทศพร พรรษา

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรือ GAP  1.การคัดกรองกลุ่มเส่ียงไม่ครอบคลุม/ล่าช้า 2.การค้นพบผู้ป่วยรายใหม่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 3.มีอัตราตายสูงกว่าร้อยละ 5

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) 1.มีการคัดกรองกลุ่มเส่ียงให้ครอบคุม 2.เพ่ิมอัตราการค้นพบ 3.ลดอัตาการเสียชีวิต

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs) 1.การคัดกรองกลุ่มเส่ียงเป้าหมายครอบคลุม 2.การขึ นทะเบียนรักษาเพ่ิมขึ น 3.อัตราตายลดลง

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1
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 2. ก าหนดการคัด

กรองกลุ่มเป้าหมาย 

เป็น 2 ลักษณะ คือ 

active และ passive

ทศพร พรรษา

กลุ่ม active 6 กลุ่ม 

1.ผู้สัมผัสใกล้ชิดปีวัณ

โรค 

B+/B-xu61-62-63

100

2.กลุ่มผู้ติดเชื อHIV 176

3.CKDstage4-5 60 ปี+ 350

4.แรงงานข้ามชาติ 43

5.กลุ่มติดสุรา 30

6.จนท.สาธารณสุข 392

กลุ่มpassive 4 กลุ่ม

1.ผู้สูงอายุ60ปีมีโรคร่วม

1. 1.COPD อายุ 60 

ปีขึ นไป

375 SM COPD /

 พรรษ / ทศ

พร

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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1.2. DM อายุ60 ปี

ขึ นไป

1,500 SM DM/

พรรษา /   

ทศพร

2.HT อายุ60ปีขึ นไป

และBMI<18.5

1,900
.

3.อายุ60ปีขึ นไป+

BMI<18.5

1,460

4.ผู้ต้องขัง รพ.น่าน

ด าเนินการ

2.ลดอัตราการเสียชีวิต

 ≤ ร้อยละ5

1.ผู้ป่วยวัณโรคราย

ใหม่ท่ีขึ นทะเบียน

รักษาได้รับการ

ประเมิน Risk Score

 ทุกราย

1.ผู้ป่วยวัณโรค

รายใหม่ท่ีขึ น

ทะเบียนรักษาไน

ปีงบประมาณ

2564ประมาณ 

50 ราย

อายุรแพทย์/ 

พรรษา

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

54
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2.ผู้ป่วยกลุ่ม High 

Risk และ 

Intermediate Risk 

ได้รับการดูแลเพ่ือลด

การเสียชีวิตตาม CPG

เขต 1 (ปรึกษา 

Med./การตรวจ 

LFT./ Close  

Monitor โดย 

จนท.สธ.

อายุรแพทย์/

พรรษา/  

ทศพร

3.มีการทบทวน

สาเหตุการเสียชีวิต 

Dead Case 

Conference ทุกราย

อายุรแพทย์ /

พรรษา /  

ทศพร

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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3.อัตราการขาดยา = 0 1.มีระบบการส่งต่อ

และตอบกลับผู้ป่วย

ผ่านช่องทาง Thai 

COC/ Group  Line 

 ทุกราย

2.ผู้ป่วยท่ีส่งต่อ รพ

สต. ได้รับการเย่ียม

บ้านและติดตามใน

ระบบ DOT ทุกราย

3.ผู้ป่วยท่ีโอนออก

(TO) ได้รับการ

ติดตาม ทุกราย

อายุร

แพทย์+

พรรษา+ทศ

พร+รพสต.

6,000      

วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมเป็นเงิน หกพันบาทถ้วน

ล าดับ ช่ือโครงการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ประเด็น เป็นองค์กรแห่งความสุข

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

19 โครงการพัฒนาความ

รอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือ

ลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

ในบุคลากร

สาธารณสุขเครือข่าย

อ าเภอเวียงสา III     

ปี2564

1. เพ่ือให้

บุคลากร

สาธารณสุข

เครือข่ายอ าเภอ

เวียงสามีความ

รอบรู้ด้านสุขภาพ

1. กิจกรรมประชุมเชิง

ปฏิบัติการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพใน

บุคลากรสาธารณสุข

เครือข่ายอ าเภอเวียงสาด้วย

 “กิจกรรมชมรม” จ านวน 6

 คร้ัง รวม 240 คน

1. บุคลากร

สาธารณสุข

เครือข่ายอ าเภอ

เวียงสา จ านวน 

300 คน

1.ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือ

ละ 25 บาท จ านวน 

40 คน x 6 คร้ัง  

เป็นเงิน 12,000 บาท

12,000 ทพญ.ประภา
พร คุณฉลอง
ชัย

สภาพปัญหา หรือ GAP ปี 2562 บุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้ท่ีต้องดูแลสุขภาพของประชาชน แต่กลับพบว่าบุคลากรทางสาธารณสุขมีอัตราป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อจ านวนมาก และมี BMI เกิน

จ านวนมาก

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด

งบประมาณ

จ านวน

เงิน (บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) 1) บุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายอ าเภอเวียงสาเข้าร่วมกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเน่ือง 2) บุคลากรสาธารณสุขกลุ่มเส่ียง (BMI

 มากกว่า 30) และกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมได้มากกว่า ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรท่ีดีข้ึน/ หรือGAP  อะไรจะหมดไป / ระดับพ้ืนท่ี  .............

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
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สามารถปฏิบัติ

ตนในการ

ด ารง

ชีวิตประจ าวันท่ี

ไม่เส่ียงต่อการ

เกิดโรคเบาหวาน

 และความดัน

โลหิตสูง

2.ค่าอาหารกลางวัน

เวทีประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือ

พัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพโดยวิทยากร

แต่ละชมรม  1 ม้ือ 

ม้ือละ 70 บาท 

จ านวน 40 คน x 6 

คร้ัง เป็นเงิน 16,800

 บาท

16,800

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

รายละเอียด

งบประมาณ

จ านวน

เงิน (บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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2. กิจกรรมปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพใน

บุคลากรสาธารณสุข

เครือข่ายอ าเภอเวียงสาก

ลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

จ านวน 35 คน

2. บุคลากร

สาธารณสุข

เครือข่ายอ าเภอ

เวียงสากลุ่มป่วย

โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

(โรคเบาหวาน 

และความดัน

โลหิตสูง ) จ านวน

 35 คน

1.ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือ

ละ 25 บาท จ านวน 

35 คน x 3 คร้ัง  

เป็นเงิน 5,250 บาท 

      2. ค่าอาหาร

กลางวัน จ านวน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท 

จ านวน 35 คน x 3 

คร้ัง  เอ็นเงิน 7,350

 บาท

12,600

41,400   

รายละเอียด

งบประมาณ

จ านวน

เงิน (บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

รวมเป็นเงิน ส่ีหม่ืนหน่ึงพันส่ีร้อยบาทถ้วน

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

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเด็น  การบริหารการเงินการคลัง

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

20 โครงการการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

ระบบการเงินการ

คลังโรงพยาบาล

และเครือข่าย

แบบบูรณาการ ปี 

2564

1.1 เพ่ือให้

ผู้บริหาร

หน่วยงานได้

ทราบ

สถานะการณ์ 

สถานะข้อมูล

ด้านการเงินการ

คลังของสถาน

บริการและ

เครือข่าย

1) ประชุมน าเสนอแผนการ

เงินการคลังเครือข่ายบริการ

สุขภาพอ าเภอเวียงสา

สสอ. / ผู้ช่วย 

สสอ. /ผอ.รพ.สต.

 / ผอ.รพช. / 

คณะกรรมการ

บริหาร

โรงพยาบาล / 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน

 จ านวน 45 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท 

จ านวน 45 คน รวมเป็น 

3,150 บาท                

 - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท จ านวน 45 คน 

รวมเป็น 2,250 บาท

5,400  เยาวลักษณ์ 

  / ทศพร

สภาพปัญหา หรือ GAP สถานะการเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเวียงสา  อยู่ในระดับ  7

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ระดับสถานะการเงินการคลังเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเวียงสาลดลงจากปี  2563

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs) รพช.เวียงสาและ  รพ.สต.มีสภาพคล่อง เงินบ ารุงคงเหลือและสินทรัพย์ท่ีดีข้ึน

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

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

1.2 เพ่ือให้

ผู้บริหารของ

หน่วยงานน า

ข้อมูลไปใช้ใน

การปรับปรุง

และพัฒนาแก้ไข

ปัญหา

สถานะการ

การเงินการคลัง

ของสถานบริการ

2) ประชุมน าวิเคราะห์

ปัญหาและวางแผนแก้ไข

ปัญหาสถานะการณ์การเงิน

การคลังของเครอข่าย

บริการสุขภาพอ าเภอเวียงสา

  เดือนละ  1  คร้ัง

คณะอนุกรรมการ

การเงินการคลัง  

เครือข่ายบริการ

สุขภาพอ าเภอ

เวียงสา  จ านวน 

15 คน

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

 เยาวลักษณ์ 

  / ทศพร

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3) ประชุมสรุปผลวางแผน

การเงินการคลังเครือข่าย

บริการสุขภาพอ าเภอเวียงสา

สสอ. / ผู้ช่วย 

สสอ. /ผอ.รพ.สต.

 / ผอ.รพช. / 

คณะกรรมการ

บริหาร

โรงพยาบาล / 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน

 จ านวน 45 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท 

จ านวน 45 คน รวมเป็น 

3,150 บาท                

  - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท จ านวน 45 คน 

รวมเป็น 2,250 บาท 

5,400  เยาวลักษณ์ 

  / ทศพร

10,800     รวมเป็นเงิน หน่ึงหม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

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

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น งานตามนโยบาย /ปัญหาพ้ืนท่ี

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

21 โครงการติดตาม 

นิเทศงานตามนโยบาย

เร่งด่วนปัญหาสุขภาพ

จังหวัดน่าน ของ 

อ าเภอเวียงสา ปี 2564

เพ่ือให้ปัญหา

สุขภาพ

ประชาชนคน

น่าน ใน 7 

ประเด็น

1. ประชุมสรุป ทบทวน

สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ  

7 ประเด็นมุ่งเน้น  3ปี

ย้อนหลังและวิเคราะห์

ก าหนดแนวทางพัฒนา

ออกแบบการติดตาม

สสอ/รพสต /รพ 

จ านวน 40 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท 

จ านวน 40 คน รวมเป็น 

2,800 บาท

4,800

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรือ GAP  1.พัฒนาการเด็กล่าช้า ร้อยละ  และมีเด็กเต้ียร้อยละ  เกินเกณฑ์ก าหนด 

2. ผู้สูงอายุมีการหลล้มได้รับบาดเจ็บเพ่ิมมากข้ึน และยังมีคุณภาพชีวิตไม่เหมาะสม ประกอบกับเป็นประเด็นส าคัญใน พชอ เวียงสา

 3. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวาน ยังมีความรอบรู้การดูแลสุขภาพ เพ่ือควบคุมเบาหวาน ความดันโลหิตสูงไม่ได้ตามเกณฑ์

4. ผลการสุ่มตรวจสารเคมีตกค้างในผักผลไม้ พบว่ามีการปนเป้ือนเป้ือนมากกว่า 10% ท่ีเส่ียงต่ออาหารไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค

5. ปัญหาการฆ่าตัวตายของประชาชนอ าเภอเวียงสายังพบว่ามีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนจากการขาดการส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและขาดการติดตามรายเก่าท่ีเคยฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จ

6 ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการติดตาม ดูแล  ท่ีไม่ต่อเน่ืองต่อเน่ือง 

7. ผู้ป่วย COPD ยังควบคุมไม่ได้ มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)   เพ่ือให้ปัญหาสุขภาพประชาชนคนน่าน ใน 7 ประเด็นมุ่งเน้นท่ีส าคัญให้ได้รับการติดตาม ประเมินสถานการณ์ท่ีต่อเน่ือง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs) ปัญหาสุขภาพ 7 ประเด็นมุ่งเน้นได้รับการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพของแต่ละพ้ืนท่ี

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 
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  - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท จ านวน 40 คน 

เป็นเงิน 2,000 บาท

2. ติดตาม/ประเมินผล 7 

ประเด็นมุ่งเน้น

รพสต จ านวน 30

 คน

   - ค่าอาหารกลางวัน 1

 ม้ือ ม้ือละ 70 บาท 

จ านวน 30 คน  x 3 คร้ัง

 เป็นเงิน 6,300 บาท     

  - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท จ านวน 30 คน 

x 3 คร้ัง เป็นเงิน 4,500

 บาท

10,800

3. น าเสนอผลการ

ด าเนินงาน รายงาน

ความก้าวหน้าให้ คปสอ 

เวียงสา

รพ/สสอ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

15,600     

ไตรมาส 4

รวมเป็นเงิน หน่ึงหม่ืนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

มุ่งเน้นท่ีส าคัญให้

ได้รับการติดตาม

 ประเมิน

สถานการณ์ท่ี

ต่อเน่ือง 

สนับสนุนการ

แก้ไขปัญหาตาม

นโยบายของ

ส านักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดน่าน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

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

22 โครงการการ

ประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and 

Transparency 

Assessment : ITA)

เพ่ือให้ผู้บริหาร

และเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องของ

หน่วยงาน มี

ความรู้ ความ

เข้าใจ

 1. สสอ.ช้ีแจง เจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องของหน่วยงานเร่ือง

การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and 

Transparency 

Assessment : ITA)

จนท สสอ เวียงสา ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

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

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรือ GAP  สสอ เวียงสา รับการประเมิน ITA มา 4 ปี พบว่า ผลการประเมินด้านความโปร่งใส ไม่มีทุจริต คอรัปช่ัน.จากการพัฒนาเพ่ือรับการประเมินท่ีผ่านมาได้ผลการ

ประเมิน ปี 2560 ผลงาน 89.24 % เป้าหมายต้องผ่าน 85% ข้ึนไป  ปี 2561 ผลงาน 100 % เป้าหมายต้องผ่าน 90% ข้ึนไป  ปี 2562 ผลงาน 97.67 % เป้าหมายต้องผ่าน 90% ข้ึนไป  ปี 

2563 ผลงาน 96.15 % เป้าหมายต้องผ่าน 90% ข้ึนไป  แต่พบว่า ขาดการประสานแจ้ง  เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องให้รับรู้เข้าใจ ขาดการจัดการประเมินจัดเก็บหลักฐาน ท้ังๆท่ีมีการด าเนินงานได้

ครบตามเกณฑ์ประเมินท้ังหมด ส่งผลให้การรวบรวมอย่างเร่งด่วน เป็นปัญหาท่ีต้องรับการแก้ไขในปีต่อไป

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs) สสอ เวียงสา/ รพ เวียงสา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)  ตามเกณฑ์ก าหนด
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2. ประชุมให้ความรู้ เข้าใจ 

เจ้าหน้าท่ี สสอ เวียงสา /รพ

สต / สสช  ทุกคน

กลุ่มงานบริหาร 

สสอ

งบสนับสนุนจาก ITA

ค่าอาหาร 35 คนx120 

บาท =4000

ไม่ใช้

งบประมาณ

3.จัดเก็บข้อมูล/รวบรวม

ตรวจสอบรายงานตาม

แบบฟอร์ม ITA และลง

ส่ือสารใน website : 

sasuksa.com

กลุ่มงานบริหาร 

สสอ

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

4. จัดส่งแฟ้มงานรายไตร

มาตร 1-4

กลุ่มงานบริหาร 

สสอ

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

5.สรุปรายงานผลเสนอต่อ

ผู้บริหารและจัดส่งให้จังหวัด

กลุ่มงานบริหาร 

สสอ

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

ในการประเมิน

คุณธรรมและ

ความโปร่งใสใน

การด าเนินงาน

ของหน่วยงาน

ภาครัฐ 

(Integrity and 

Transparency 

Assessment : 

ITA) เห็น

ความส าคัญต่อ

การใช้ประโยชน์

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

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

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเด็น การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (PMQA)

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

23 โครงการพัฒนา

ระบบธรรมาภิ

บาลและองค์กร

คุณภาพ (PMQA)

 ปี2564

เพ่ือให้ผู้บริหาร

และเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องของ

หน่วยงาน มี

ความรู้ ความ

เข้าใจ

 1. สสอ.ช้ีแจง เจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องของหน่วยงานเร่ือง

การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐของ

ส่วนราชการในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

จนท สสอ เวียงสา ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

สภาพปัญหา หรือ GAP เจ้าหน้าท่ี สสอ เวียงสา ยังมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐน้อย ขาดการมีส่วนร่วมขับเคล่ือนเชิงระบบ

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs)  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สสอ เวียงสา ผ่านเกณฑ์ก าหนด

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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 2. สสอ .ส ารวจประเมิน

ตนเอง เร่ืองการบริหาร

จัดการ การใช้ทรัพยากรให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมถึงการ

ดูแลรักษาทรัพย์สิน การ

ป้องกันหรือลดความ

ผิดพลาด ความเสียหาย 

การร่ัวไหล การส้ินเปลือง

หรือการทุจริต ตามแบบ

ประเมิน

กลุ่มงานบริหาร 

สสอ

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

3.จัดเก็บข้อมูล/รวบรวม

ตรวจสอบรายงานตาม

แบบฟอร์ม PMQA

จนท รับผิดชอบ

งาน PMQA  สสอ

 เวียงสา

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

4. ติดตามและประเมินผล

การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐผ่าน

ระบบ online ตาม

ระยะเวลาก าหนด

กลุ่มงานบริหาร 

สสอ

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

ในการพัฒนา

คุณภาพการ

บริหารจัดการ

ภาครัฐของส่วน

ราชการในสังกัด

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขกและ

เห็นความส าคัญ

ต่อการใช้

ประโยชน์

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

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

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
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5.สรุปรายงานผลเสนอต่อ

ผู้บริหารและจัดส่งให้จังหวัด

และเตรียมจัดท าแผน

ยกระดับปี2564    - รอบ 6 

เดือน ภายในวันท่ี 30 

เมษายน ของทุกปี - รอบ 12

 เดือน ภายในวันท่ี 30 

ตุลาคม ของทุก

กลุ่มงานบริหาร 

สสอ

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

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

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเด็น  การพัฒนาและติดตาม คปสอ.เวียงสา

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

24 โครงการนิเทศ

ติดตาม คปสอ.

อ าเภอเวียงสา ปี 

2564

  -เพ่ือให้การ

ด าเนินงานใน

พ้ืนท่ี เป็นไปตาม

แนวทางท่ีก าหนด

1.ประชุมคณะกรรมการ คป

สอ.จ านวน 25 คน เดือนละ

 1 คร้ัง

คณะกรรมการ 

คปสอ.

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้

งบประมาณ
เวณิกา / 

ฉลองชัย

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ  อ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพปัญหา หรือ GAP การประเมิน ติดตามตามแผน

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) เพ่ือให้เกิด การประเมินผลการด าเนินงาน ติดตามตามแผน ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนท่ี (  Key Results KRs)  ทีมนิเทศด าเนินการติดตาม ประเมินผลตามแผน

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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2.รับการนิเทศติดตาม จาก

ผู้นิเทศ ระดับจังหวัด/เขต/

กรม 4 คร้ัง/ปี

 คณะกรรมการ

การ คปสอ./ผู้

นิเทศ/ผู้ท่ี

เก่ียวข้อง คร้ังละ 

30 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 

ม้ือ ม้ือละ 70 บาท 

จ านวน 30 คน x 4 คร้ัง 

 เป็นเงิน 8,400 บาท     

   - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 

25 บาท จ านวน 30คน x

 4 คร้ัง เป็นเงิน 6,000 

บาท

14,400 เวณิกา / 

ฉลองชัย

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

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

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)
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3.ประชุม/ติดตาม/วาง

แผนการด าเนินงาน จัดท า

แผนปฏิบัติการเครือข่าย

สุขภาพปี 2564

คณะกรรมการ 

คปสอ./ผู้ท่ี

เก่ียวข้อง 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 50 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 2 

ม้ือ ม้ือละ 200 บาท  

จ านวน 50 คน เป็นเงิน 

20,000บาท               

  - ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม นอกสถานท่ี 4

 ม้ือ ม้ือละ50 บาท 

จ านวน 50 คน เป็นเงิน 

10,000 บาท              

 - ค่าห้องประชุม วันละ 

2,500 บาท x 2 วัน เป็น

เงิน 5,000 บาท

35,000 เวณิกา / 

ฉลองชัย

49,400     รวมเป็นเงิน ส่ีหม่ืนเก้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนท่ีเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ

จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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