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สอดรับกับตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงสาธารณสุข และ เขตบริการสาธารณสุข ตลอดจนนโยบายเร่งรัด มุ่งเน้นตามสภาพปัญหาสาธารณสุ ขของจังหวัด
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ขอรับการสนับสนุน ทั้งด้านวิชาการ กลยุทธ์ ในการดาเนินงาน ตลอดจนถึงงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562
เอกสารเล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของบุคลากร สังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ทุกแห่ง ในอาเภอเฉลิมพระเกียรติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ที่สนใจต่อไปอนึ่ง
หากมีสิ่งทีค่ วรได้รับการปรับปรุงแก้ไข ขอได้โปรดแจ้ง คณะผู้จัดทา จักเป็นพระคุณยิ่ง
คณะผู้จัดทำ
คณะกรรมกำร คปสอ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน
พฤศจิกำยน 2561
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1)โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2562
2)แผนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กและสตรีตั้งครรภ์1,000วันแรกแห่งชีวิตอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
3)โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปากและฟันในเด็ก 0-5 ปี
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประวัติความเป็นมา
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน ได้รับกำรประกำศจัดตั้งเป็นอำเภอกรณีพิเศษ โดยไม่ผ่ำนกำรเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2539 เพื่อเป็น
กำรเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกำสฉลองสิริรำชสมบัติครบ 50 ปี โดยแยกตำบลห้วยโก๋น ออกจำกอำเภอทุ่งช้ำง และตำบลขุนน่ำน
ออกจำกอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ตั้งอยู่ทำงเหนือของจังหวัดน่ำน ห่ำงจำกตัวจังหวัดน่ำนเป็นระยะทำง 138 กิโลเมตร เป็นอำเภอชำยแดนที่มีพื้นแนวชำยแดนติด
กับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ระยะทำงประมำณ 98 กิโลเมตร
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1.2 อาณาเขตติดต่อ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ทั้งหมดประมำณ 518.7 ตำรำงกิโลเมตร สภำพพื้นที่ส่วนมำกเป็นภูเขำสูงสลับซับซ้อนร้อยละ 89 ของพื้นที่ทั้งหมด มี
พื้นที่รำบเชิงเขำประมำณร้อยละ 9 พื้นที่น้ำประมำณร้อยละ 2 พืน้ ที่ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยภูคำ และป่ำผำแดง และเขตอุทยำนแห่งชำติดอยภู
คำ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำน่ำน
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
แขวงไชยบุรี (สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว)
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
แขวงไชยบุรี (สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว)
ทิศใต้
ติดต่อกับ
อำเภอบ่อเกลือและอำเภอปัว
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
อำเภอทุ่งช้ำง
1.3 การปกครอง
พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีกำรปกครองแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 2 ตำบล 22 หมู่บ้ำน มีองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 2 แห่งได้แก่ 1. องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลห้วยโก๋น 2. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขุนน่ำน
1.4 การคมนาคม
ทำงหลวงแผ่น ดินที่สำคัญ ได้แก่ ทำงหลวงหมำยเลข 1080 ติดต่อระหว่ำงอำเภอเฉลิ มพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน ระยะทำง 138
กิโลเมตร และทำงหลวงหมำยเลข 1081 ติดต่อระหว่ำงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ระยะทำง 189 กิโลเมตร
1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ
อำชีพหลักได้แก่ กำรปลูกข้ำวไร่ ข้ำวโพด และกำรเลี้ยงโค กระบือ สุกร ไก่ ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลำในบ่อ กำรทำไม้กวำดจำกดอกก๋งและอำชีพเสริมคือหำ
ของป่ำ
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1.6 วัฒนธรรมประเพณีและศาสนา
ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณีตำมกิจกรรมทำงศำสนำ เช่น เทศกำลทำบุญตักบำตรวันเข้ำ -ออกพรรษำ และวันสำคัญทำง
ศำสนำ งำนบวช งำนกฐิน งำนผ้ำป่ำ ประเพณีรดน้ำดำหัวและบำยศรีสู่ขวัญ และมีประชำชนบำงส่วนที่นับถือภูติ ผี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำมควำมเชื่อของแต่ละกลุ่มชุมชน
1.7 ข้อมูลประชากร
ประชำกรทั้งหมด 10,380 คน ชำย 5,280 คน ร้อยละ 50.87 หญิง 5,100 คน ร้อยละ 49.13 โดยประชำชนแบ่งเป็นชนเผ่ำต่ำงๆ ดังนี้ ลั๊วะ 19
หมู่บ้ำนไทยลื้อ 1 หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนห้วยโก๋น, ขมุ 1 หมู่บ้ำน ได้แก่บ้ำนใหม่ไชยธงรัตน์), พื้นเมือง 1 หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนด่ำน
หมู่
บ้าน

ระยะ
ทาง
(Km)

ระยะ
เวลา
(นาที)
Ref

ชาย
517

หญิง
517

อสม:
หลังคา จานวน
หลังคา
เรือน
เรือน
รวม
อสม.
1,034 317
23
1:14

รพ.เฉลิมพระเกียรติ

3

Ref

รพ.สต.ห้วยโก๋น
รพ.สต.บ้ำนน้ำรี
พัฒนำ
รพ.สต.บ้ำนด่ำน

1

3

5

517

490

1,007

377

24

1:16

2

42

50

1,020

958

1,978

462

34

1:14

6

51

55

926

924

1,850

502

60

1:8

รพ.สต.บ้ำนสะจุก

5

60

70

1,161

1,131

2,292

498

59

1:8

สสช.บ้ำนสบปืน

3

11

15

541

516

1,057

239

43

1:6

สสช.บ้ำนกิ่วจันทร์

2

14

30

598

564

1,162

255

25

1:10

5,280

5,100 10,380 2,650

268

1:10

สถานบริการ

รวม

22

ประชากร

3

พยำบำล

2

1

25
1
2
1
1

2

2

2

1

30

จพ.ทันตะ

นัก
กำยภำพบำบัด

2

จพ

เภสัชกร

2

นวก

ทันตแพทย์

รพ.เฉลิมพระเกียรติ
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ
รพ.สต.บ้ำนห้วยโก๋น
รพ.สต.บ้ำนน้ำรีพัฒนำ
รพ.สต.บ้ำนด่ำน
รพ.สต.บ้ำนสะจุก
สสช.บ้ำนสบปืน
สสช.บ้ำนกิ่วจันทร์
รวม

แพทย์

ตอนที่ 2 ข้อมูลบุคลากร
พื้นทีอ่ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีสถำนบริกำรสำธำรณสุข ดังนี้ หน่วยบริหำร จำนวน 1 แห่ง, หน่วยบริกำรจำนวน 7 แห่ง แบ่งเป็น ระดับทุติยภูมิ จำนวน
1 แห่ง, ระดับปฐมภูมิ 6 แห่ง แบ่งเป็น โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล จำนวน 4 แห่ง ,สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชน (สสช.) จำนวน 2 แห่ง มีจำนวนบุคลำกรตำม
ปฏิบัติงำนจริง ดังนี้
วิชาชีพ
รวมทั้งสาย
รวม
สายสนับ
วิชาชีพและ
วิชาชีพ
สนุน
สถานบริการ
สนับสนุน
3
5
1

9

2

9

1
1
2
2
2
1
18

1
1

4

46
5
3
4
3
4
2
1
68

30
3
2
3
2
2
1
1
44

76
8
5
7
5
6
3
2
112

4

ข้อมูลจานวนเจ้าหน้าที่ จาแนกสถานบริการและตามประเภทสถานะการจ้าง
สถานบริการ

สสอ.

รพ.สต.

รพ.

รวม

%

ข้ำรำชกำร

2

12

35

49

43.75

พนักงำนรำชกำร

4

1

3

8

7.14

พนักงำนกระทรวง

0

9

25

34

30.36

ลูกจ้ำงชั่วครำว

2

6

13

21

18.75

8

28

76

112

100.00

รวม

5

ตอนที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2562

6

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์

( √ ) PP & P Excellence

( )

Service Excellent

( ) People Excellent

( ) Governance Excellent

( ) อื่นๆ

แผนงานที่ 1 ชื่อแผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย : 1. อัตราส่วนมารดาตาย ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน
2.ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มกี ารคลอดมาตรฐาน
วิเคราะห์สถานการณ์ เครือข่ายสาธารณสุขอาเภอเฉลิมพระเกียรติได้มีการพัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็กมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาได้มีการพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์คณ
ุ ภาพและห้องคลอดคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็กได้มีการจัดกิจกรรมรร.พ่อแม่ที่เน้นให้สามีมีบทบาทในการดูแลบุตรตั้งแต่อยู่ในครรภ์ คลอด
และ หลังคลอด จากการดาเนินงานปี 2558, 2559, 2560,2561 พบว่า อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 66.67, 83.33, 61.53 ,74.44ตามลาดับ อัตราทารกน้าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 13.04, 11.90,
18.75,7.69 ตามลาดับ อัตราการตั้งครรภ์ในหญิงอายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 5.49, 2.75, 4.40 ,3.33 ตามลาดับ ทารกคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาล จานวนปีละ 3,2,3,3รายคิดเป็นร้อยละ 5.45, 3.57, 4.69 ,7.69ตามลาดับ และจนท.สามารถตรวจ
คัดกรองพัฒนาการปี 2558, 2559, 2560 ,2561พบว่า เด็กสงสัยล่าช้าได้ร้อยละ 5.21,3.71,16.77 ,21.00ตามลาดับ

ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

1 1.โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัยแม่
และเด็ก
ปีงบประมาณ
2562

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั โครงการ
1. เพื่อการดูแล
ก่อนการ
ตั้งครรภ์ ใน
หญิงวัยเจริญ
พันธุ/์ กลุ่มที่
ต้องการมีบุตร

1. หญิง
ตั้งครรภ์มารับ
บริการฝาก
ครรภ์ครั้งแรก
ก่อนอายุครรภ์
12 สัปดาห์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
60

กิจกรรม
1.ทบทวนคณะกรรมการ
คณะทางาน MCH Board,
คณะกรรมการอาเภออนามัย
เจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ2562

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย
คณะกรรมการ
งานแม่และเด็ก
ของอาเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ จานวน
10 คน

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

10

ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม
2. ประชุมคณะกรรมการทุก 4
เดือน (3ครั้ง/ปี)เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลหาสาเหตุ การฝากครรภ์
ช้าและการไม่มาฝากครรภ์ของ
พื้นที่ /เพื่อทบทวนวิชาการ
CPG/ติดตามความก้าว หน้า
ของงาน/เพื่อปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

คณะกรรมการ
งานแม่และเด็ก
ของอาเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ จานวน
10 คน

1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อ
ละ 50x3มื้อ เป็นเงิน
1,500 บาท 2.
ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25
บาทx6มื้อ เป็นเงิน
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

งบประมาณ
PPA 2561

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

3. จัดประชุม/คืนข้อมูลให้กบั
ผู้นาชุมชน อส
ผู้นาชุมชน อสม. โรงเรียน กศน. ม. โรงเรียน
ศพด. ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ กศน. ศพด.
กาหนดแนวทางดาเนินงานตาม
บริบทของชุมชน

กองทุนสุขภาพระดับ
ตาบล
(รพ.สต./
สสช.ยังไม่ได้ร่วมทาแผน
ร่วมกับอบต.)

ไม่ใช้
งบประมาณ

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

11

ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม
4. จัดอบรมหญิงวัยเจริญพันธ์
และนักเรียนที่ไม่ตอ้ งการเรียน
ต่อ/หญิงวัยเจริญพันธ์ที่อายุไม่
ถึง 18 ปี
ที่สมรสตามวิถชี นเผ่า เพื่อคัด
กรองความต้องการการมีบุตร
และการปฏิบัตติ วั ก่อนการ
ตั้งครรภ์
รวมถึงการรีบตรวจการตั้งครรภ์
เมื่อสงสัยว่าตนเองตั้งครรภ์
ทันที/ข้อดีขอ้ เสียของการ
ตั้งครรภ์กอ่ นอายุอนั ควร

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย
หญิงวัยเจริญ
พันธ์และ
นักเรียนที่ไม่
ต้องการเรียนต่อ

กองทุนสุขภาพระดับ
ตาบล
(รพ.สต./
สสช.ยังไม่ได้ร่วมทาแผน
ร่วมกับอบต.)

5. ให้ยา Folic acid ระยะ 3
เดือน ในหญิงที่ตอ้ งการจะมีบุตร

6. จัดตารางให้ความรู้เรื่องการ นักเรียนทุก
วางแผนครอบครัวในโรงเรียน โรงเรียน
มัธยมและขยายโอกาส

สสอ./รพ./ รพ.สต./สสช.

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

งบOP

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

ไม่ใช้
งบประมาณ

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

12

ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั โครงการ
2. เพื่อการ
ดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ใน
ระยะตั้งครรภ์
ถึงระยะคลอด

2. หญิง
ตั้งครรภ์มารับ
บริการฝาก
ครรภ์คุณภาพ 5
ครั้งตามเกณฑ์
ร้อยละ 60
3. หญิงตั้งครรภ์
ได้รับการคัด
กรองภาวะเสี่ยง
ด้าน LBW ร้อย
ละ 100
4. หญิง
ตั้งครรภ์มภี าวะ
abortion ไม่
เกินร้อยละ 12

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย

การบริการฝากครรภ์คุณภาพ
1. ประเมินภาวะเสี่ยงของหญิง
ตั้งครรภ์ตั้งแต่ฝากครรภ์
- รายปกติดแู ลตามมาตรฐาน
ANCคุณภาพ
- รายที่ครรภ์เสี่ยงดูแลโดย
แพทย์/สูตแิ พทย์/พยาบาล
วิชาชีพ
- ในพื้นที่ห่างไกล มีบริการ
ติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์
เสี่ยง เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึง
บริการของหญิงตั้งครรภ์ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
แผนกฝากครรภ์ในการ
Ultrasound เบื้องต้นเพื่อใช้
ประเมินทารกที่อยู่ในครรภ์
โดยการสาธิต และทดลอง
ปฏิบัตจิ ริง แบบพี่สอนน้อง
- หญิงตั้งครรภ์
ที่มภี าวะเสี่ยงได้รับการ u/s
โดยแพทย์ เพื่อดูแนวโน้ม IUGR
2. จัดทา CPG ในการดูแลครรภ์
เสี่ยง ตามบริบทของชุมชนและ
โรงพยาบาลเครือข่าย

1.หญิงตั้งครรภ์
ใน รพสต.
ห่างไกลในเขต
อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ
จานวน 4รพสต.
2.เจ้าหน้า
ที่แผนกฝาก
ครรภ์จานวน2
คน

3. จัดทาแบบประเมิน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
สาหรับหญิงตั้งครรภ์

อยู่ในวาระการ
ประชุมทุกๆ4
เดือน/ครั้ง

ค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับ
เจ้าหน้าที่ออกปฏบัตงิ าน
ติดตามเยี่ยมบ้านจานวน 4
คน ๆ ละ 120 บาท*
เดือนละ 1 ครั้ง 4 สถาน
บริการ รวม 36 ครั้ง =
4,320บาท

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4,320

อยู่ในวาระการ
ประชุมทุกๆ4
เดือน/ครั้ง

480 480 480 480 480 480 480 480 480

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

ไม่ใช้
งบประมาณ

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

13

ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม
4. มีการจัดกิจกรรมโรงเรียน
พ่อ แม่

5.น้าหนักทารก
แรกคลอดน้อย
กว่า 2,500 กรัม
ไม่เกินร้อยละ 7

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย
หญิงตั้งครรภ์
และสามีที่มา
ฝากครรภ์ใน
คลินิคฝากครรภ์

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

- การให้สขุ ศึกษารายเดี่ยวและ
รายกลุ่ม

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

- การสาธิตวิธกี ารให้นมบุตรที่
ถูกวิธี (Breast Feeding) ใน
หญิงตั้งครรภ์ไตรมาสสุดท้าย

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

5. คืนข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยง ให้กบั ภาคีเครือข่าย
เพื่อจัดหาแหล่งสนับสนุน
อาหารเสริมแก่หญิงตั้งครรภ์

ภาคีที่
เกี่ยวข้อง/
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข

งบกรมการปกครอง
งบประมาณ 18,000
บาท อยู่ในช่วงขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
1. จัดซื้อ
นมพาสเจอร์ไรส์สาเร็จรูป
ที่มสี ารอาหาร
ประกอบด้วย โอเมก้า
วิตามินบี1และ12,เอ,ซี,ดี
,อี ไอโอดีน แร่ธาตุสงั กะสี
โฟเลต ธาตุเหล็ก
ฟอสฟอรัส และแคลเซียม
เป็นต้น ชนิดสาหรับหญิง
ตั้งครรภ์ ขนาดกล่องละ
180 มล. ราคากล่องละ
15 บาท วันละ 1 กล่อง
เป็นเวลา 60 วัน สาหรับ
หญิงตั้งครรภ์ที่ขาด
สารอาหาร จานวน 20 คน

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

14

ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม
6. ในรายที่มภี าวะ IUGR ให้มี
การ admit เพื่อเสริมนมและไข่
ก่อนคลอดตั้งแต่ชว่ งอายุครรภ์
36 สัปดาห์ขึ้นไป

6.หญิงคลอด
BBA ไม่เกิน
ร้อยละ 10

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย
หญิงตั้งครรภ์ที่
มีภาวะเสี่ยง
คลอดลูกน้า
หนักตัวน้อย

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

7. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน หญิงตั้งครรภ์ใน
หญิงตั้งครรภ์และให้บริการทันต เขตอาเภอ
กรรมตามความเหมาะสมของ เฉลิมพระเกียรติ
อายุครรภ์

ไม่ใช้
งบประมาณ

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

8. การติดตามหญิงตั้งครรภ์ไตร หญิงตั้งครรภ์ใน
มาส 3 เพื่อเฝ้าระวังการคลอด เขตอาเภอ
ที่บ้าน และ ประเมินสภาพ
เฉลิมพระเกียรติ
ความพร้อมทางสังคมแบบองค์
รวม

ไม่ใช้
งบประมาณ

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

15

ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั โครงการ

เพื่อการดูแล
มารดาและ
ทารกระยะหลัง
คลอดอย่างมี
มาตรฐาน

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

7.อัตราตาย
ของทารก ไม่
เกิน 9 ต่อพัน
การเกิด มีชพี

ระยะรอคลอด
หญิงตั้งครรภ์
1. ให้บริการห้องคลอดตาม
ใกล้คลอด
เกณฑ์คุณภาพ
2. กรณีคลอดที่บ้าน ให้ใช้ set
คลอดฉุกเฉิน เน้นหลักลูกเกิด
รอดแม่ปลอดภัย/เทคนิค
ปราศจากเชื้อ ให้มากที่สดุ

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

2. อัตราการติด
เชื้อหลังคลอด
ของมารดาทารก
ไม่เกินร้อยละ
10

3. จัดทาช่องทาง/ระบบ
ภาคีที่
consult เพื่อใช้ระหว่างการทา เกี่ยวข้อง/
คลอด
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

4. หญิงที่มภี าวะ BBA ให้สง่
ต่อไปยังโรงพยาบาลทุกราย
โดยให้การพยาบาลอย่าง
เหมาะสมก่อนการส่งต่อ

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

ภาคีที่
เกี่ยวข้อง/
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข

1. หญิงหลัง
1. ติดตามเยี่ยมหญิงหลังคลอด หญิงหลังคลอด
คลอดได้รับการ 3 ครั้งตามเกณฑ์
ทารกแรกเกิด
ติดตามเยี่ยม
บ้านครบ 3
ครั้งตามเกณฑ์
ร้อยละ 65

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

2.ร้อยละ 50 2. ใช้แบบติดตามการเลี้ยงลูก หญิงหลังคลอด
ของหญิงหลัง ด้วยนมแม่ รายงานโดยอสม.ทุก ทารกแรกเกิด
คลอดเลี้ยงบุตร เดือน
ด้วยนมแม่อย่าง
เดียวอย่างน้อย
6 เดือน

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ
2.ส่งเสริม
สุขภาพเด็ก0
– 5 ปี อาเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ ปี
2562

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั โครงการ
1. เพื่อให้เด็ก
อายุแรกเกิดถึง
5 ปี มีน้าหนัก
ตามเกณฑ์มกี าร
เจริญเติบโต
สมวัย

1. เด็กอายุ0-5
ปีมนี ้าหนักน้อย
กว่าเกณฑ์ไม่
เกินร้อยละ10

กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะทางานพัฒนาสติปัญญา
เด็กปฐมวัยระดับอาเภอ
ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

จนท.สาธารณ
สุข/ภาคี
เครื่อข่ายที่
เกี่ยวข้อง

- ไม่มคี ่าใช้จา่ ย

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

1.ประเมินภาวะโภชนาการเด็ก อสม./ครู
0- 5 ปี ทุกเดือนโดย อสม./ครู ผดด./จนท.สา
ผดด.
ธารณสุข
(ในรายที่มปี ัญหาภาวะทุพ
โภชนาการได้รับการประเมินซ้า
โดย จนท.สธ)

- ไม่มคี ่าใช้จา่ ย

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

2.ในรายที่มปี ัญหาภาวะทุพ
โภชนาการจะมีจนท.สธ.
และอสม.ลงเยี่ยมบ้านทุกราย

จนท.สาธารณ
สุข/อสม.

- ไม่มคี ่าใช้จา่ ย

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

3.ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็ก
น้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์

ผู้ปกครองเด็ก
0-5ปี

4.ส่งเสริมสุขภาพทางช่องปาก
โดยจนท.ทันตสาธารณสุข

รพ./รพ.สต./
สสช. รวม 7
สถานบริการ

งบประมาณจากกองทุน
สุขภาพตาบล(รพ.สต./
สสช.ยังไม่ได้ร่วมทาแผน
ร่วมกับอบต.)

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

17

ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

5.สนับสนุนนมในเด็กที่มปี ัญหา เด็ก 0 - 5 ปีที่ งบกรมการปกครอง
ภาวะทุพโภชนาการจานวน 3 น้าหนักน้อย
จานวน 63,900
เดือน
กว่าเกณฑ์
บาท อยู่ในช่วงขอรับ
จานวน 120 คน การสนับสนุนงบประมาณ
- 1.จัดซื้อนมพาส
เจอร์ไรส์สาเร็จรูปที่มี
สารอาหารประกอบด้วย
โอเมก้า วิตามินบี1และ12,
เอ,ซี,ดี,อี ไอโอดีน แร่ธาตุ
สังกะสี โฟเลต ธาตุเหล็ก
ฟอสฟอรัส และแคลเซียม
เป็นต้น ชนิดรสจืดสาหรับ
เด็กเล็ก ขนาดกล่องละ
200 มล. ราคากล่องละ
10 บาท วันละ 1 กล่อง
เป็นเวลา 90 วัน สาหรับ
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี รวม
จานวน 71 คน

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

6.ติดตามภาวะโภชนาการเด็ก เด็กที่น้าหนัก
ที่มปี ัญหาภาวะทุพโภชนาการที่ น้อยกว่าเกณฑ์
ได้รับสนับสนุนนม
จานวน 120
คน

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

- ไม่มคี ่าใช้จา่ ย
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

7.พัฒนาตาบลนาร่องส่งเสริม
เด็ก0-5ปี อาเภอละ 1 ตาบล

ตาบลห้วยโก๋น งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบล
และ งบ PPA ปี 2561

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

8.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
โภชนาการที่ถกู ต้องแก่
ผู้ปกครองเด็กที่มนี ้าหนักตัว
น้อยกว่าเกณฑ์

ผู้ปกครองเด็ก งบประมาณกองทุน
ที่มนี ้าหนักน้อย หลักประกันสุขภาพตาบล
กว่าเกณฑ์

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

9.จัดเวทีเสวนา ถอดบทเรียน ภาคีที่เกียว
และคืนข้อมูลให้
ข้อง/จนท.
ภาคีเครือข่ายระดับอาเภอ/
สาธารณสุข
ตาบล/ชุมชน
-จัดนิทรรศการผลการ
ดาเนินงานของทุกสถานบริการ
และภาพรวมของอาเภอ

10.สรุปผลผลการดาเนินงาน
รายไตรมาส/รายปี

รพ./รพ.สต./
สสช. รวม 7
สถานบริการ

1.ค่าอาหาร 30 คน*50
บาท*1มื้อ=1,500บาท
2.ค่าอาหารว่าง 30
คน*25บาท*2มื้อ=1,500
บาท เป็นเงิน 3,000 บาท

- ไม่มคี ่าใช้จา่ ย

3,000

3000 กัลยรัตน์/อริสา/

สุพัชญา/ วิจติ รา/

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั โครงการ
1.เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กปฐมวัยมี
การเจริญเติบโต
และส่งเสริม
พัฒนาการและ
การเรียนรู้ตาม
ช่วงวัย
2.ส่งเสริมให้
เด็ก3-5ปี มี
ความฉลาดทาง
อารมณ์

1. เด็กอายุ 0 –
5 ปีมี
พัฒนาการสมวัย
ร้อยละ 85
2. เด็กอายุ
9,18,30,42
เดือนได้รับการ
ประเมิน
พัฒนาการร้อย
ละ 80
3.
ร้อยละ 65ของ
เด็กปฐมวัย (
3-5 ปี )อาเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติมคี วาม
ฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ)
อยู่ในเกณฑ์ปกติ

กิจกรรม
1.มีการใช้คู่มอื DSPM ในการ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก0-5ปี
-จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ใช้คู่มอื เฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM
และการประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์(EQ)ในเด็ก3-5ปี
จนท.สาธารณสุข/ครูอนามัย
โรงเรียน/ครูผดด. ครูกศน.ปีละ
1ครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย
ภาคีที่เกียว
ข้อง/จนท.สา
ธารณสุข ที่ยงั
ไม่ผา่ นการ
อบรมมาก่อน
ทั้งหมด40 คน
1.ครูศูนย์เด็ก
เล็ก 13 คน 2.
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่
ไม่ผา่ นการ
อบรม 10 คน
3. ครูกศน. 7
คน 4.ครู
อนามัยโรงเรียน
10 คน

- สนับสนุนชุดประเมิน
รพ.สต./สสช.
พัฒนาการเด็ก0-5ปีให้แก่ รพ. รวม7สถาน
สต./สสช. ทุกแห่ง(จานวน7แห่ง) บริการ

งบประมาณ คปสอ.
1.ค่าอาหารกลางวัน 50
บาท x 40 คน x 2 วัน
เป็นเงิน 4,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 25 บาท x 40
คน x 4 มื้อ เป็นเงิน
4,000 บาท 3.ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่ที่มาเป็นวิทยากร
8คน*240บาท*2วัน เป็น
เงิน 3,840 บาท

งบพัฒนาจังหวัดผ่าน
สสจ.น่าน

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11,840

##

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย

- ออกประเมินพัฒนาการ รพ./รพ.สต./ 1. งบพัฒนาจังหวัดผ่าน
สสช. รวม7 สสจ.น่าน เป็นค่าอาหาร
เด็ก 2 -5ปี โดยใช้
กระบวนการสร้างวินัยเชิง สถานบริการ กลางวันและอาหารว่าง
จานวน 1 มื้อจานวน 7
บวกในเด็กปฐมวัย สถาน
สถานบริการ
บริการทุกแห่งและพื้นที่สุข
2. งบสถาบัน
ศาลาพระราชทาน รวม
พัฒนาการเด็กฯ ใช้ในใน
จานวน 8 แห่งละ 6 ครัง้
พื้นที่สขุ ศาลาพระราชทาน
รวม 48 ครัง้
3. งบคปสอ.เฉลิมพระ

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
28,800

### ### ### ### ### ###

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

30,000

### ### ### ### ### ###

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

เกียรติ ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัตงิ าน
สถาบริการละ 5 คน
ทั้งหมด 48 ครั้ง *120
เป็นเงิน 28,800 บาท

4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงออก
ปฏิบัตงิ าน รถจานวน
1คัน
1.
ตาบลห้วยโก๋น ออก
ทั้งหมด18 ครั้ง ขอเบิก
เบิก 6ครั้ง ครั้งละ 1000
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
2.ตาบลขุขน่าน ออก
ทั้งหมด 30ครั้ง ขอเบิก 24
ครั้ง ครั้งละ1,000 บาท
เป็นเงิน 24,000 บาท
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

-เด็กกลุ่มอายุ0-5ปีได้รับการ รพ./รพ.สต./
ประเมินพัฒนาการจากจนท.ที่ สสช./ภาคีที่
ผ่านการอบรม การใช้คู่มอื
เกี่ยวข้อง
DSPMทุกราย

- ไม่มคี ่าใช้จา่ ย

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ รพ./รพ.สต./
จัดทาทะเบียนข้อมูลเด็ก0-5 ปี สสช. รวม 7
ให้เป็นปัจจุบัน ในโปรแกรม
สถานบริการ
Hosxp

- ไม่มคี ่าใช้จา่ ย

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

3. มีระบบติดตาม เด็กที่สงสัย
พัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการ
กระตุ้นและส่งต่อ จนท.รพช.
โดยใช้คู่มอื TIDA4I

- ไม่มคี ่าใช้จา่ ย

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

1.ใช้แบบประเมินความฉลาด ครูผู้ดแู ลเด็ก/
ทางอารมณ์เด็ก 3-5 ปี โดยครู ครูอนามัย
ผู้ดแู ลเด็ก/ผู้ปกครอง
โรงเรียน/จน
ท.สาธารณสุข

- ไม่มคี ่าใช้จา่ ย

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

2.ประมวลผลความฉลาดทาง
อารมณ์เด็ก 3-5 ปี แยกเด็ก
ออกเป็น 3 กลุ่ม
-เด็กที่มคี วามฉลาดทาง
อารมณ์สงู กว่าปกติ
-เด็กที่มคี วามฉลาดทาง
อารมณ์ปกติ
-เด็กที่มคี วามฉลาดทาง
อารมณ์ระดับที่ควรได้รับการ
พัฒนา

- ไม่มคี ่าใช้จา่ ย

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

ครูผู้ดแู ลเด็ก/
ครูอนามัย
โรงเรียน/จน
ท.สาธารณสุข
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม
4.ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กที่มี
ความฉลาดทางอารมณ์ระดับที่
ควรได้รับการพัฒนาและให้
คาปรึกษาแก่ พ่อ-แม่ ผู้ดแู ล
เด็กที่บ้าน โดยจนท.สาธารณ
สุข/ครู ผดด. ทุกเดือน

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

ครูผู้ดแู ลเด็ก/
ครูอนามัย
โรงเรียน/จน
ท.สาธารณสุข

- ไม่มคี ่าใช้จา่ ย

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

5.สรุปผลผลการดาเนินงานราย รพ./รพ.สต./
ไตรมาส/รายปี
สสช. รวม 7
สถานบริการ

- ไม่มคี ่าใช้จา่ ย

กัลยรัตน์/อริสา/
สุพัชญา/ วิจติ รา/

รวมงบประมาณ

77,960
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แผนปฏิบัตกิ ารเครือข่ายบริการสาธารณสุขอาเภอเฉลิมพระเกียรติประจาปีงบประมาณ 2561 (ระบบบริการ )
แผนงาน สป.ที่1 ชื่อแผนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กและสตรีตั้งครรภ์1,000วันแรกแห่งชีวติ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
SD:....กลุ่มแม่และเด็ก:ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กและสตรีตั้งครรภ์1,000วันแรกแห่งชีวติ เขตสุขภาพที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2561
ตัวชี้วดั โครงการ 1. หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. หญิงตั้งครรภ์ในอาเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงในการตั้งครรภ์และการคลอดและได้รับการดูแลที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3.อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน(Excusive Breast Feeding )ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
4.เด็กแรกเกิดถึง 2 ปีได้รับการส่งเสริมและประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
5.เด็กกลุ่มที่มคี วามเสี่ยงได้รับการติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
วิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ เครือข่ายสาธารณสุขอาเภอเฉลิมพระเกียรติได้มกี ารพัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็กมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาได้มกี ารพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์คุณภาพและห้องคลอดคุณภาพให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กได้มกี ารจัดกิจกรรมรร.พ่อแม่ที่เน้นให้สามีมบี ทบาทในการดูแลบุตรตั้งแต่อยู่ในครรภ์ คลอด และ หลังคลอด จากการดาเนินงานปี 2558, 2559, 2560,2561 พบว่า อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์
ร้อยละ 66.67, 83.33, 61.53 ,74.44ตามลาดับ อัตราทารกน้าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 13.04, 11.90, 18.75,7.69 ตามลาดับ อัตราการตั้งครรภ์ในหญิงอายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 5.49, 2.75, 4.40 ,3.33 ตามลาดับ ทารกคลอดก่อนมาถึง
โรงพยาบาล จานวนปีละ 3,2,3,3รายคิดเป็นร้อยละ 5.45, 3.57, 4.69 ,7.69ตามลาดับ และจนท.สามารถตรวจคัดกรองพัฒนาการปี 2558, 2559, 2560 ,2561พบว่า เด็กสงสัยล่าช้าได้ร้อยละ 5.21,3.71,16.77 ,21.00ตามลาดับ

แผนงาน/
ลาดับ
โครงการ
โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพเด็ก
และสตรี
ตั้งครรภ์
1,000วันแรก
แห่งชีวิต
เขตสุขภาพที่
1 ประจาปีงบ
ประมาณ

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ให้หญิง
ตัง้ ครรภ์ทุกคน
ได้รับความรู้
และทักษะใน
การปฏิบัติตัว
ขณะตัง้ ครรภ์
คลอด และ
หลังคลอด

ตัวชี้วดั โครงการ
1.หญิงตัง้ ครรภ์ฝาก
ครรภ์ครั้งแรกก่อน12
สัปดาห์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60

กิจกรรม
1. 1.ทบทวนคณะกรรมการ
คณะทางาน MCH Board,คณะ
กรรมการอาเภออนามัยเจริญ
พันธุ์ ปีงบประมาณ2562

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

จนท.สาธารณ ไม่มีค่าใช้จ่าย
สุขผูร้ ับผิดชอบ
งานอนามัยแม่
และเด็กใน
สสอ./รพช./รพ.
สต./สสช.
จานวน 10 คน

กัลยรัตน์/
อริสา ตนภู
และทีม MCH
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

1.อัตราการฝากครรภ์
2.เพื่อ
ครั้งแรกก่อนหรือ
ส่งเสริม
เท่ากับอายุครรภ์ก่อน
พัฒนาการ
12สัปดาห์ 2.อัตรา
และการ
การฝากครรภ์ตาม
เจริญเติบโต เกณฑ์คุณภาพ 5 ครั้ง
ของทารก
ร้อยละ 60
ขณะอยูใ่ น
ครรภ์
3.เพื่อค้นหา 2.หญิงตัง้ ครรภ์ทุกคน
ได้รับการคัดกรองความ
หญิง
เสีย่ งในการตัง้ ครรภ์
ตั้งครรภ์ที่มี
และการคลอดไม่น้อย
ภาวะเสี่ยงใน กว่าร้อยละ 80
คลินิกบริการ
และเพื่อ
ป้องกันการ
เกิด
ภาวะแทรกซ้อ
นสามารถ
รักษาส่งต่อ
ได้อย่าง
รวดเร็วและ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

2.ประชุมชีแ้ จงโครงการและ
แนวทางการดาเนินงานให้กับ
อสม.เชีย่ วชาญแม่และเด็ก.
หมูบ่ ้านละ3 คนคืนข้อมูลทีเ่ ป็น
ปัญหาในพืน้ ที่/สารวจ
กลุม่ เป้าหมาย/วางแผน
ปฎิบัติงาน

อสม.เชีย่ วชาญ ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
หมูบ่ ้านละ2 คน และอาหารว่าง25 บาทx2
รวม 44 คน
มือ้ จานวน 44 คนรวม
4,400 บาท

กัลยรัตน์/
อริสา ตนภู
และทีม MCH

3.มีการพัฒนาระบบ
บริการฝากครรภ์และห้อง
คลอดในรพช./รพ.สต./
สสช.ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็ก

จนท.สาธารณ ไม่ใช้งบประมาณ
สุขผูร้ ับผิดชอบ
งานอนามัยแม่
และเด็กในสสอ.
รพช./รพ.สต./
สสช

กัลยรัตน์/
อริสา ตนภู
และทีม MCH
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

3.หญิงตั้งครรภ์ที่มี
ความเสี่ยงทุกคน
ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย

4.ประชุมคณะกรรมการทุก 4
เดือน (3ครั้ง/ปี)เพือ่ วิเคราะห์
ข้อมูลหาสาเหตุ การฝากครรภ์
ช้าและการไม่มาฝากครรภ์ของ
พืน้ ที่ /เพือ่ ทบทวนวิชาการ
CPG/ติดตามความก้าว หน้าของ
งาน/เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนางานอย่างต่อเนือ่ ง

จนท.สาธารณ
สุขผูร้ ับผิดชอบ
งานอนามัยแม่
และเด็ก ของ
สสอ./รพช./รพ.
สต.และสสช.
จานวน 10 คน

5.ติดตามเยีย่ มบ้านหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงทุก
รายโดยจนท.

หญิงตั้งครรภ์ที่ ไม่ใช้งบประมาณ
มีความเสี่ยง/
จนท.สาธารณ
สุขผู้รับผิดชอบ
งานอนามัยแม่
และเด็กใน
สสอ./รพช./
รพ.สต./สสช.

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

1.ค่าอาหารกลางวัน 50
บาทX10 คน X3มือ้ เป็น
เงิน1,500บาท
2.ค่าอาหารว่าง25 บาทx6
มือ้ X10 คน เป็นเงิน1,500
บาทรวม3,000 บาท

กัลยรัตน์/
อริสา ตนภู
และทีม MCH

กัลยรัตน์/
อริสา ตนภู
และทีม MCH

29

ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

4.เพื่อ
สนับสนุนให้
เด็กแรกเกิด
ถึง 6 เดือน
กินนมแม่
อย่างเดียว

ตัวชี้วดั โครงการ

4.อัตราการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่าง
เดียว 6เดือน
(Excusive Breast
Feeding)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
30

กิจกรรม
6.จัดกิจกรรม รร.พ่อแม่ให้กบั
หญิงตั้งครรภ์ และผู้ปกครอง
เด็ก 0-2 ปี โดยจัดเป็นฐาน
กิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ 1,000 วันแรกของชีวติ

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย
1.หญิงตั้งครรภ์
จานวน 67 คน
2.ผู้ปกครองเด็ก
0-2 ปี 125คน
รวม 195 คน

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

1.ค่าอาหารกลางวัน 50
บาทX195 คน X1มื้อ เป็น
เงิน9,500บาท
2.ค่าอาหารว่าง25 บาท
x2มื้อX195 คน เป็นเงิน
19,500บาท รวม19,500
บาท

กัลยรัตน์/
อริสา ตนภู
และทีม MCH

4.อัตราทารกคลอด
น้าหนักน้อยกว่า
2,500 กรัม < 7 %

5.เพื่อ
สนับสนุนให้
เด็กแรกเกิด2 ปีมี
พัฒนาการ
สมวัย สูงดี
สมส่วน และ
ฟันไม่ผุ

6.พ่อแม่และผู้เลี้ยง
ดูเด็ก 0 – 2
ปีมีความรูใ้ นการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กและใช้คู่มือเฝ้า

กัลยรัตน์/
อริสา ตนภู
และทีม MCH
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

6.เพื่อ
ระวังและส่งเสริ
พัฒนาการเด็ก DSPM
ส่งเสริม
บทบาทและ ร้อยละ 80
การมีส่วน
ร่วมของ
ผู้ปกครองใน
การส่งเสริม
สุขภาพและ
เลี้ยงดูได้
อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

กัลยรัตน์/
อริสา ตนภู
และทีม MCH

7.ติดตามเยี่ยมบ้าน กลุ่มเสี่ยงที่ เด็กกลุ่มเสี่ยง

7.เด็ก 0 - 5 ปี ที่
มีประวัตติ ามเกณฑ์มหัศจรรย์ และผู้ปกครอง
มีพฒ
ั นาการล่าช้า 1000 วันแรกแห่งชีวติ โดยจน
ได้รับการกระตุ้น ท.สาธารณสุข
ดูแลติดตามไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ไม่ใช้งบประมาณ

กัลยรัตน์/
อริสา ตนภู
และทีม MCH

26,900 สองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน
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แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ เฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์

( ) PP & P Excellence

( )

Service Excellent

( ) People Excellent

แผนงานที่ 1 ชือ่ แผนงาน แผนปฏิบัติการบูรณาการ................... 1.กลุม่ เด็กก่อนวัยเรียน ( 0-5 ปี )

( ) Governance Excellent

( ) อื่นๆ

2. กลุม่ เด็กวัยเรียน ( 6-12 ปี )

KPI ขัน้ ปลาย........ 1. กลุม่ เป้าหมายเข้าถึงการสร้างเสริมป้องกันทันตสุขภาพ
2.กลุม่ เป้าหมายได้รับการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ
KPI ขัน้ กลางที่เกี่ยวข้อง... 1.กระบวนกิจกรรมของโครงการดาเนินการสาเร็จ
KPI ขัน้ ต้นที่เกี่ยวข้อง...1. ความครอบคลุมของกลุม่ เป้าหมายได้รับการดูแลทันตสุขภาพ

สถานการณ์และสภาพปัญหา.. ในปี 2561 การสารวจสภาวะทันตสุขภาพจังหวัดน่าน พบว่าเด็กอายุ 3 ปี และ 5 ปี มีภาวะโรคฟันผุ ร้อยละ 54.17 และ 68.42 และอายุ 12 ปี ร้อยละ 24.18 ซึ่งถือว่ายัง
ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ดั โครงการ

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย
/พืน้ ที่
เป้าหมาย

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 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.
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ผูร้ ับผิดชอบ

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

1 โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพและการ
ป้องกันโรคในช่องปาก
และฟันในเด็ก 0-5 ปี
ในเขตอาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ดั โครงการ

4 1.ร้อยละของเด็ก
0-5 ปี ได้รับการ
ตรวจและคัด
กรองสุขภาพช่อง
ปาก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

กิจกรรม

1. กิจกรรมการ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพช่องปาก
สาหรับเด็ก 0-5 ปี

2. กิจกรรมเคลือบ
ฟลูออไรด์ในเด็ก
2.ร้อยละของเด็ก 2-5 ปี
0-5 ปี ได้รับการ
เคลือบฟลูออไรด์
วานิชไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
3.เด็ก 0-5 ปีมีฟัน
น้านมผุไม่เกิน
ร้อยละ 50

กลุม่ เป้าหมาย
/พืน้ ที่
เป้าหมาย

1. เด็กวัย
0-5 ปี ใน
เขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ
ของกลุม่
งานทันตกรรม รพ.
เฉลิมพระ
เกียรติ
อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ
จังหวัดน่าน
จานวน 267
คน

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ ับผิดชอบ

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. ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง ออก
ดาเนินกิจกรรม จานวน 6
ครัง้ ครัง้ ละ 500 บาท
สถานทีอ่ อกปฏิบัติงาน
1.หม่อมเจ้า
2.กิว่ จันทร์
3.ปางหก,ปิน
4.ห้วยทรายขาว
5.ห้วยโก๋น
6.สบปืน ห้วยดง บ้านใหม่

2. ค่าเบีย้ เลีย้ งเจ้าหน้าที่
ออกดาเนินกิจกรรม
จานวน 3 คน คนละ 120
บาท จานวน 6 ครัง้
สถานทีอ่ อกปฏิบัติงาน
1.หม่อมเจ้า
2.กิว่ จันทร์
3.ปางหก,ปิน
4.ห้วยทรายขาว
5.ห้วยโก๋น
6.สบปืน ห้วยดง บ้านใหม่

3,000

นางสาว
นภาพร
สุยะ

2,160

นางสาว
นภาพร
สุยะ
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ดั โครงการ

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย
/พืน้ ที่
เป้าหมาย

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ ับผิดชอบ

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. ค่าฟลูออไรด์วานิช
สาหรับเคลือบให้แก่เด็ก
2-5 ปี จานวน 4 หลอด
หลอดละ 850.65 บาท

4.ค่าพูก่ ันชนิดหัวกลม
สาหรับใช้ทาฟลูออไรด์
จานวน 3 แพค แพคละ
100 อันราคาแพคละ 120
บาท

2. .ผูด้ ูแล
เด็กและ
ผูป้ กครอง
เด็ก 0-5 ปี
ในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ
ของ รพ.
สต.บ้านด่าน
ต.ขุนน่าน
อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ
จังหวัดน่าน
จานวน 143
คน

จานวนเงิน
(บาท)

1. ค่าฟลูออไรด์วานิช
สาหรับเคลือบให้แก่เด็ก
2-5 ปี จานวน 2 หลอด
หลอดละ 850.65 บาท

3,402.60
นางสาว
นภาพร
สุยะ

360
นางสาว
นภาพร
สุยะ

1,701.30

นาง
กรรณิกา
วิทยาขาว
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ดั โครงการ

กิจกรรม

เด็ก 0-5 ปี
ในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ
ของ รพ.
กลุม่ เป้าหมาย
สต.บ้านด่าน
/พืน้ ที่
ต.ขุ
นน่าน
เป้าหมาย
อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ
จังหวัดน่าน
จานวน 143
คน

3. .ผูด้ ูแล
เด็กและ
ผูป้ กครอง
เด็ก 0-5 ปี
ในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ
ของ รพ.
สต.น้ารี
พัฒนา ต.
ขุนน่าน
อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ
จังหวัดน่าน
จานวน 196
คน

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ ับผิดชอบ

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.ค่าพูก่ ันชนิดหัวกลม
สาหรับใช้ทาฟลูออไรด์
จานวน 2 แพค แพคละ
100 อันราคาแพคละ 120
บาท

1. ค่าฟลูออไรด์วานิช
สาหรับเคลือบให้แก่เด็ก
2-5 ปี จานวน 3 หลอด
หลอดละ 850.65 บาท

2.ค่าพูก่ ันชนิดหัวกลม
สาหรับใช้ทาฟลูออไรด์
จานวน 2 แพค แพคละ
100 อันราคาแพคละ 120
บาท

240
นาง
กรรณิกา
วิทยาขาว

2,551.95

นางสาว
ปราณปรียา
อุน่ ถิน่

240

นางสาว
ปราณปรียา
อุน่ ถิน่

35

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ดั โครงการ

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย
/พืน้ ที่
เป้าหมาย

4. .ผูด้ ูแล
เด็กและ
ผูป้ กครอง
เด็ก 0-5 ปี
ในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ
ของ รพ.สต.
สะจุก ต.ขุน
น่านอาเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ
จังหวัดน่าน
จานวน 176
คน

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ ับผิดชอบ

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. ค่าฟลูออไรด์วานิช
สาหรับเคลือบให้แก่เด็ก
2-5 ปี จานวน 2 หลอด
หลอดละ 850.65 บาท

2.ค่าพูก่ ันชนิดหัวกลม
สาหรับใช้ทาฟลูออไรด์
จานวน 2 แพค แพคละ
100 อันราคาแพคละ 120
บาท

1,701.30

นางสาวมาลี
บัวเหล็ก

240

นางสาวมาลี
บัวเหล็ก
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

3. เพือ่ ให้ผดู้ ูแลเด็ก
และผูป้ กครองได้
ตระหนักและให้
ความสาคัญในการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก
เด็ก

ตัวชีว้ ดั โครงการ

4.ผูด้ ูแลเด็กและ
ผูป้ กครองเด็ก
ได้รับการฝึกทักษะ
การแปรงฟันที่
ถูกต้องร้อยละ 80

กิจกรรม

3.กิจกรรมให้ทันต
สุขศึกษาและฝึก
ปฏิบัติการทาความ
สะอาดช่องปากเด็ก
แก่ผปู้ กครองเด็ก
0-5 ปี

กลุม่ เป้าหมาย
/พืน้ ที่
เป้าหมาย

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ ับผิดชอบ

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. .ผูด้ ูแล
เด็กและ
ผูป้ กครอง
เด็ก 0-5 ปี
ในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ
ของกลุม่
งานทันตกรรม รพ.
เฉลิมพระ
เกียรติ
อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ
จังหวัดน่าน
จานวน 267
คน

นางสาว
นภาพร
สุยะ
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ดั โครงการ

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย
/พืน้ ที่
เป้าหมาย

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ ับผิดชอบ

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. .ผูด้ ูแล
เด็กและ
ผูป้ กครอง
เด็ก 0-5 ปี
ในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ
ของ รพ.
สต.บ้านด่าน
ต.ขุนน่าน
อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ
จังหวัดน่าน
จานวน 143
คน

นาง
กรรณิกา
วิทยาขาว
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ดั โครงการ

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย
/พืน้ ที่
เป้าหมาย

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ ับผิดชอบ

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. .ผูด้ ูแล
เด็กและ
ผูป้ กครอง
เด็ก 0-5 ปี
ในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ
ของ รพ.สต.
สะจุก ต.ขุน
น่านอาเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ
จังหวัดน่าน
จานวน 176
คน

นางสาว
ปราณปรียา
อุน่ ถิน่
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ดั โครงการ

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย
/พืน้ ที่
เป้าหมาย

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 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. .ผูด้ ูแล
เด็กและ
ผูป้ กครอง
เด็ก 0-5 ปี
ในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ
ของ รพ.สต.
สะจุก ต.ขุน
น่านอาเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ
จังหวัดน่าน
จานวน 176
คน

งบประมาณรวมทั้งสิน้

ผูร้ ับผิดชอบ

นางสาวมาลี
บัวเหล็ก

15,597.3
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แผนปฏิบตั กิ ารด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ เฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์

( ) PP & P Excellence

( )

Service Excellent

( ) People Excellent

แผนงานที่ 1 ชือ่ แผนงาน แผนปฏิบตั กิ ารบูรณาการ................... 1.กลุม่ เด็กก่อนวัยเรียน ( 0-5 ปี )

( ) Governance Excellent

( ) อื่นๆ

2. กลุม่ เด็กวัยเรียน ( 6-12 ปี )

KPI ขัน้ ปลาย........ 1. กลุม่ เป้าหมายเข้าถึงการสร้างเสริมป้องกันทันตสุขภาพ
2.กลุม่ เป้าหมายได้รับการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ
KPI ขัน้ กลางทีเ่ กีย่ วข้อง... 1.กระบวนกิจกรรมของโครงการดาเนินการสาเร็จ
KPI ขัน้ ต้นทีเ่ กีย่ วข้อง...1. ความครอบคลุมของกลุม่ เป้าหมายได้รับการดูแลทันตสุขภาพ
สถานการณ์และสภาพปัญหา.. ในปี 2561 การสารวจสภาวะทันตสุขภาพจังหวัดน่าน พบว่าเด็กอายุ 3 ปี และ 5 ปี มีภาวะโรคฟันผุ ร้อยละ 54.17 และ 68.42 และอายุ 12 ปี ร้อยละ 24.18 ซึ่งถือว่ายังเป็น
ปัญหาสาคัญทีต่ อ้ งแก้ไข
ลาดับ

แผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริมและ
ป้องกันโรคในช่องปาก
ในกลุ่มเด็กวัยเรียน
(6-12 ปี) เขตอาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จ.
น่าน

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การส่งเสริมป้องกัน
และรักษาทันต
สุขภาพตามกลุ่มวัย

ตัวชี้วดั โครงการ
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
ตามกลุ่มวัย ร้อย
ละ80

กิจกรรม
1.ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก
กลุ่มวัยเรียน

กลุ่มเป้าหมา
ย/พืน้ ที่
รายละเอียดงบประมาณ
เป้าหมาย
กลุ่มเด็กวัย
เรียน อายุ
6-12 ปี
(โรงเรียนใน
เขต
รับผิดชอบ
ของร.พ
จานวน 6
โรงเรียน)
จานวน
250 คน

1. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงครั้ง
ละ 1,000 บาทจานวน 3
ครั้ง เป็นเงิน 3,000 บาท
(สถานที่ปฏิบตั ิงาน
(โรงเรียน)
1.ปางหก,สบปืน
2.ห้วยโก๋น ,ห้วยทรายขาว
3.กิว่ จันทร์ ,หม่อมเจ้า)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3,000

กลุ่มงาน
ทันตก
รรม รพ.
เฉลิมฯ
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น่าน

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

ละ80

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

รับผิดชอบ
ของร.พ
จานวน 6
โรงเรียน)
จานวน
กลุ250
่มเป้าคน
หมา
ย/พืน้ ที่
รายละเอียดงบประมาณ
เป้าหมาย
2. ค่าเบียเลี้ยงเจ้าหน้าที่
ออกปฏิบตั ิงาน จานวน 5
คน คนละ 120 บาท
จานวน 3 ครั้ง
(สถานที่ปฏิบตั ิงาน
(โรงเรียน)
1.ปางหก,สบปืน
2.ห้วยโก๋น ,ห้วยทรายขาว
3.กิว่ จันทร์ ,หม่อมเจ้า)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1,800

กลุ่มงาน
ทันตก
รรม รพ.
เฉลิมฯ

กลุ่มเด็กวัย
เรียน อายุ
6-12 ปี
เขต
รับผิดชอบ
ของ รพ.
สต.บ้านด่าน
ต.ขุนน่าน
อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.
น่าน จานวน
152 คน

นาง
กรรณิกา
วิยาขาว
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา
ย/พืน้ ที่
รายละเอียดงบประมาณ
เป้าหมาย

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

กลุ่มเด็กวัย
เรียน อายุ
6-12 ปี
เขต
รับผิดชอบ
ของ รพ.
สต.บ้านน้า
รีพฒ
ั นา ต.
ขุนน่าน อ.
เฉลิมพระ
เกียรติ จ.
น่าน จานวน
195 คน

ก.ย.

นางสาว
ปราณ
ปรียา อุน่
ถิน่
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา
ย/พืน้ ที่
รายละเอียดงบประมาณ
เป้าหมาย

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

กลุ่มเด็กวัย
เรียน อายุ
6-12 ปี
เขต
รับผิดชอบ
ของ รพ.
สต.บ้านสะ
จุก ต.ขุน
น่าน อ.
เฉลิมพระ
เกียรติ จ.
น่าน จานวน
264 คน

ก.ย.

นางสาว
มาลี
บัวเหล็ก
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์
2. เพือ่ ให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การส่งเสริมป้องกัน
และฝึกปฏิบตั ิทักษะ
การดูแลสุขภาพช่อง
ปากตามกลุ่มวัย

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้า 2.ให้ความรู้และฝึกปฏิบตั ิการ
ร่วมโครงการได้รับ ดูแลด้านทันตสุขศึกษาในเด็ก
คาแนะนาและการ วัยเรียน
ฝึกปฏิบตั ิการดุแล
สุขภาพช่องปาก
ตามกลุ่มวัย
ร้อยละ80

กลุ่มเป้าหมา
ย/พืน้ ที่
รายละเอียดงบประมาณ
เป้าหมาย
กลุ่มเด็กวัย 1. ค่าเม็ดสียอ้ มฟัน จานวน
เรียน อายุ 3 ชุด ชุดละ 1,400
6-12 ปี
(โรงเรียนใน
เขต
รับผิดชอบ
ของร.พ
จานวน 6
โรงเรียน)
จานวน
250 คน

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

4,200

กลุ่มงาน
ทันตก
รรม รพ.
เฉลิมฯ
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา
ย/พืน้ ที่
รายละเอียดงบประมาณ
เป้าหมาย
กลุ่มเด็กวัย 1. ค่าเม็ดสียอ้ มฟัน จานวน
เรียน อายุ 2 ชุด ชุดละ 1,400
6-12 ปี
เขต
รับผิดชอบ
ของ รพ.
สต.บ้านด่าน
ต.ขุนน่าน
อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.
น่าน จานวน
152 คน

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2,800

นาง
กรรณิกา
วิยาขาว
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา
ย/พืน้ ที่
รายละเอียดงบประมาณ
เป้าหมาย
กลุ่มเด็กวัย 1. ค่าเม็ดสียอ้ มฟัน จานวน
เรียน อายุ 2 ชุด ชุดละ 1,400
6-12 ปี
เขต
รับผิดชอบ
ของ รพ.
สต.บ้านด่าน
ต.ขุนน่าน
อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.
น่าน จานวน
195 คน

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2,800

นางสาว
ปราณ
ปรียา อุน่
ถิน่
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา
ย/พืน้ ที่
รายละเอียดงบประมาณ
เป้าหมาย
กลุ่มเด็กวัย 1. ค่าเม็ดสียอ้ มฟัน จานวน
เรียน อายุ 3 ชุด ชุดละ 1,400
6-12 ปี
เขต
รับผิดชอบ
ของ รพ.
สต.บ้านสะ
จุก ต.ขุน
น่าน อ.
เฉลิมพระ
เกียรติ จ.
น่าน จานวน
264 คน

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

4,200

นางสาว
มาลี
บัวเหล็ก
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์
3.เพือ่ ให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแล การ
ส่งเสริมป้องกันและ
รักษาทางทันตสุขภาพ

ตัวชี้วดั โครงการ
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการรักษา
ทันตสุขภาพตาม
กลุ่มวัย ร้อยละ80

กิจกรรม
3.นัดเด็กนักเรียนกลุ่มเด็ก
เป้าหมาย มาทาการรักษาทาง
ทันตกรรม ทาการรักษาแบบ
Complete case

กลุ่มเป้าหมา
ย/พืน้ ที่
รายละเอียดงบประมาณ
เป้าหมาย
กลุ่มเด็กวัย
เรียน อายุ
6-12 ปี
(โรงเรียนใน
เขต
รับผิดชอบ
ของร.พ
จานวน 6
โรงเรียน)
จานวน
250 คน

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1.ค่าวัสดุเคลือบหลุมร่อง
ฟัน ประกอบด้วย
-Etching จานวน 12 ขวด
ขวดละ 888.10 บาท =
10,657.20 บาท
๒2,637.20
-Sealant จานวน 10 ขวด
ขวดละ 898 บาท =
8,980 บาท
-พูก่ นั ชนิดหัวกลม จานวน
25 แพค แพคละ 100
อัน ราคาแพคละ 120
บาท = 3,000 บาท

ก.ย.

กลุ่มงาน
ทันตก
รรม รพ.
เฉลิมฯ
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา
ย/พืน้ ที่
รายละเอียดงบประมาณ
เป้าหมาย
2.ค่าสารเคลือบฟลูออไรด์
ป้องกันฟันผุ จานวน 7
หลอด หลอดละ 850.65
บาท = 5,954.55 บาท

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5,954.55

กลุ่มงาน
ทันตก
รรม รพ.
เฉลิมฯ
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา
ย/พืน้ ที่
รายละเอียดงบประมาณ
เป้าหมาย
กลุ่มเด็กวัย
เรียน อายุ
6-12 ปี
เขต
รับผิดชอบ
ของ รพ.
สต.บ้านด่าน
ต.ขุนน่าน
อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.
น่าน จานวน
152 คน

1.ค่าวัสดุเคลือบหลุมร่อง
ฟัน ประกอบด้วย
-Etching จานวน 7 ขวด
ขวดละ 888.10 บาท =
6,216.70 บาท
-Sealant จานวน 5 ขวด
ขวดละ 898 บาท =
4,490 บาท
-พูก่ นั ชนิดหัวกลม จานวน
5 แพค แพคละ 100 อัน
ราคาแพคละ 120 บาท
= 600 บาท

2.ค่าสารเคลือบฟลูออไรด์
ป้องกันฟันผุ จานวน 4
หลอด หลอดละ 850.65
บาท = 3,402.60 บาท

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

11,306.70

นาง
กรรณิกา
วิยาขาว

3402.6

นาง
กรรณิกา
วิยาขาว
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา
ย/พืน้ ที่
รายละเอียดงบประมาณ
เป้าหมาย
กลุ่มเด็กวัย
เรียน อายุ
6-12 ปี
เขต
รับผิดชอบ
ของ รพ.
สต.บ้านน้า
รีพฒ
ั นา ต.
ขุนน่าน อ.
เฉลิมพระ
เกียรติ จ.
น่าน จานวน
195 คน

1.ค่าวัสดุเคลือบหลุมร่อง
ฟัน ประกอบด้วย
-Etching จานวน 10 ขวด
ขวดละ 888.10 บาท =
8,881 บาท
-Sealant จานวน 8 ขวด
ขวดละ 898 บาท =
7,184 บาท
-พูก่ นั ชนิดหัวกลม จานวน
6 แพค แพคละ 100 อัน
ราคาแพคละ 120 บาท
= 720 บาท

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

16,785

นางสาว
ปราณ
ปรียา อุน่
ถิน่

52

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา
ย/พืน้ ที่
รายละเอียดงบประมาณ
เป้าหมาย
2.ค่าสารเคลือบฟลูออไรด์
ป้องกันฟันผุ จานวน 5
หลอด หลอดละ 850.65
บาท = 4,253.25 บาท

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

4253.25

นางสาว
ปราณ
ปรียา อุน่
ถิน่
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา
ย/พืน้ ที่
รายละเอียดงบประมาณ
เป้าหมาย
กลุ่มเด็กวัย
เรียน อายุ
6-12 ปี
เขต
รับผิดชอบ
ของ รพ.
สต.บ้านสะ
จุก ต.ขุน
น่าน อ.
เฉลิมพระ
เกียรติ จ.
น่าน จานวน
264 คน

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1.ค่าวัสดุเคลือบหลุมร่อง
22,637.20
ฟัน ประกอบด้วย
-Etching จานวน 12 ขวด
ขวดละ 888.10 บาท =
10,657.20 บาท
-Sealant จานวน 10 ขวด
ขวดละ 898 บาท =
8,980 บาท
-พูก่ นั ชนิดหัวกลม จานวน
25 แพค แพคละ 100
อัน ราคาแพคละ 120
บาท = 3,000 บาท

ก.ย.

นางสาว
มาลี
บัวเหล็ก
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264 คน

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา
ย/พืน้ ที่
รายละเอียดงบประมาณ
เป้าหมาย
2.ค่าสารเคลือบฟลูออไรด์
ป้องกันฟันผุ จานวน 7
หลอด หลอดละ 850.65
บาท = 5,954.55 บาท

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5,954.55

นางสาว
มาลี
บัวเหล็ก

4.ติดตามประเมินผล กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการติดตาม
และผ่านการ
ประเมินผลตาม
กลุ่มวัย ร้อยละ80

ออกติดตาม
ทดสอบประสิทธิ
ภาพการแปรงฟัน
และการดูแลสุขภาพช่องปาก

กลุ่มเด็กวัย 1. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงครั้ง
เรียน อายุ ละ 1,000 บาทจานวน 3
6-12 ปี ครั้ง
(โรงเรียนใน
เขต
รับผิดชอบ
ของร.พ
จานวน 6
โรงเรียน)
จานวน
250 คน

3,000

กลุ่มงาน
ทันตก
รรม รพ.
เฉลิมฯ
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

ของร.พ
จานวน 6
โรงเรียน)
จานวน
250 คน
กลุ่มเป้าหมา
ย/พืน้ ที่
รายละเอียดงบประมาณ
เป้าหมาย
2. ค่าเบีย้ เลี้ยงเจ้าหน้าที่
ออกปฏิบตั ิงาน จานวน 3
คน คนละ 120 บาท
จานวน 3 ครั้ง

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1,080

กลุ่มงาน
ทันตก
รรม รพ.
เฉลิมฯ

กลุ่มเด็กวัย
เรียน อายุ
6-12 ปี
เขต
รับผิดชอบ
ของ รพ.
สต.บ้านด่าน
ต.ขุนน่าน
อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.
น่าน จานวน
152 คน

นาง
กรรณิกา
วิยาขาว

56

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา
ย/พืน้ ที่
รายละเอียดงบประมาณ
เป้าหมาย

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

กลุ่มเด็กวัย
เรียน อายุ
6-12 ปี
เขต
รับผิดชอบ
ของ รพ.
สต.บ้านน้า
รีพฒ
ั นา ต.
ขุนน่าน อ.
เฉลิมพระ
เกียรติ จ.
น่าน จานวน
195 คน

ก.ย.

นางสาว
ปราณ
ปรียา อุน่
ถิน่
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา
ย/พืน้ ที่
รายละเอียดงบประมาณ
เป้าหมาย

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

กลุ่มเด็กวัย
เรียน อายุ
6-12 ปี
เขต
รับผิดชอบ
ของ รพ.
สต.บ้านสะ
จุก ต.ขุน
น่าน อ.
เฉลิมพระ
เกียรติ จ.
น่าน จานวน
264 คน

รวม งบประมาณทัง้ หมด

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
ก.ย.

นางสาว
มาลี
บัวเหล็ก

115,811.05
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แผนปฏิบตั กิ ารด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์

( √ ) PP & P Excellence

( )

Service Excellent

( ) People Excellent

( ) Governance Excellent

( ) อืน่ ๆ

แผนงานที่ 1 ชือ่ แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย : 1) ร้อยละของเด็กนักเรียนมีคุณภาพทีพ่ งึ ประสงค์
2) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน (เด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลีย่ หญิง 154 ซม. ชาย 155 ซม.ภายในปี 2564
จากผลการประเมินโรงเรียนในพื้นทีอ่ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จานวน 13 แห่ง พบว่าผ่านมาตรฐานระดับทอง 12 แห่ง ระดับเงิน 0 แห่ง ระดับทองแดง 1 แห่ง ต้องพัฒนาตามมาตรฐานอีก 1 แห่ง ในส่วนของภาวะโภชนาการเด็ก
โดยใชเกณฑ์น้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของกุม่ เด็กวัยเรียนอายุ 6 - 14 ปี ปีละ 2 ครั้ง (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) พบว่าในปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่าเด็กวัยเรียนมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนร้อยละ 59.33, 59.82 และ 60.52 และ ตามลาดับ
สาหรับผลการดาเนินงานเฝ้าระวังภาวะขดสารไอโอดีนพบว่าหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ าฝากครรภ์ทกุ รายได้รับาเม็ดเสริมไอโอดีน แต่ก็ตอ้ งมีการติดตามการดาเนินงานเป็นระยะ ผลการตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2559 - 2561
พบครัวเรือนมีการใช้เกลือไอโอดีนทีไ่ ด้มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 50.18,54.68 และ 61.52 ซึง่ ต้องมีการสนับสนุนและเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนรวมทัง้ ผลักดันให้เกิดการดาเนินงานหมูบ่ า้ น /ชุมชนไอโอดีนต่อไป
วิเคราะห์สถานการณ์ :
ลาดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัดโครงการ
1

การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีนาหนั
้ ก
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิม่ ขึน้ สูงดี สมส่วน
และมีพฤติกรรม
สุขภาพทีเ่ หมาะสม

กิจกรรม
1. จัดประชุมภาคีเครือข่ายและ
เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง ในเรื่องการ
ดาเนินงาน อนามัยโรงเรียน

กลุม่ เป้าหมาย/
จานวนเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นทีเ่ ป้าหมาย
(บาท)
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและ
ครูอนามัย
โรงเรียน จานวน
21 คน

งบ คปสอ.เฉลิมฯ
1. ค่าอาหารกลางวัน 50
บาท x 21 คน x 1 วัน
เป็นเงิน 1,050 บาท
2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 25 บาท x 21
คน x 2 มือ้ เป็นเงิน 1,050
บาท
3. คูม่ ืออนามัยโรงเรียน
21 เล่ม เล่มละ 50 บาท
เป็นเงิน 1,050 บาท

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

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

3,150

ผูร้ ับผิดชอบ

ไตรมาส 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
กัลยรัตน์ ,
พักตรา

3150
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัดโครงการ
1. เพือ่
ส่งเสริมให้
เด็กและ
เยาวชนมี
น้าหนักตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
สูงดีสมส่วน
มี
สมรรถภาพ
ทางกายตาม
เกณฑ์
2.เพือ่ ให้
นักเรียนที่
เริ่มอ้วน/
อ้วนทุกคน
ได้รับการ
จัดการ
น้าหนัก
3. เพือ่ ให้

1. นักเรียนวัย
เรียน สูงดีสมส่วน
ร้อยละ 66
2. ร้อยละ 80
ของนักเรียนมี
สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์.
3. ร้อยละของ
นักเรียนมีภาวะ
เตีย้ ไม่เกินร้อย
ละ 5
4. ร้อยละของ
นักเรียนมีภาวะ
ผอมไม่เกินร้อย
ละ 5
5. ร้อยละของ
นักเรียนมีภาวะ
เริ่มอ้วนและอ้วน
ไม่เกินร้อยละ 10

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/
จานวนเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นทีเ่ ป้าหมาย
(บาท)

สนับสนุนให้เกิดการตระหนัก ร.ร. (นักเรียน
รับรู้ปฏิบัติได้ด้านพฤติกรรม
ทุกคน)
สุขภาพทีเ่ หมาะสม เช่น
- ส่งเสริมรร.จัดกิจกรรมเรียนรู้
เรื่องการเลือกซื้อเลือกกินอาหาร
อย่างเหมาะสมให้แก่ พ่อแม่และ
ผูป้ กครอง(ประชุมผูป้ กครองเปิด
ภาคเรียน)เช่น ตลาดนัดอาหาร
สุขภาพ การตอบปัญหาสุขภาพ
- ร่วมกับครูให้ความ รู้และฝึก
ปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะการ
เลือกซื้อเลือกกินอาหารอย่าง
เหมาะสม(องค์6ในรร.สส.)

ไม่ใช้งบประมาณ

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

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

ผูร้ ับผิดชอบ

ไตรมาส 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
กัลยรัตน์ ,
พักตรา
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัดโครงการ
4. เพือ่
ส่งเสริมให้
เด็กและ
เยาวชนมี
พฤติกรรม
สุขภาพที่
ถูกต้องและ
เหมาะสม

6. ร้อยละ 80
ของนักเรียน
บริโภคอาหารได้
ถูกต้อง
7. ร้อยละ 80
ของนักเรียนทีม่ ี
สุขนิสัยทีพ่ งึ
ประสงค์

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/
จานวนเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นทีเ่ ป้าหมาย
(บาท)

2. พัฒนาคุณภาพอาหารเด็กวัย ร.ร.(นักเรียน
เรียน ในโรงเรียน เช่น
ทุกคน)
- ตรวจสอบรายการอาหาร
กลางวันและอาหาร ว่างให้ครบ5
กลุม่ และมีปริมาณเพียงพอโดยใช้
แบบประเมินองค์กรส่งเสริม
เด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ โดย
นักโภชนาการ และจัดสภาวะ
แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเจริญเติบโต
และให้คาแนะนา
- ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดบริการ
อาหารเสริม นม ไข่ อาหารมือ้ เช้า
เพิม่ เติมเป็นพิเศษให้เด็กนักเรียน
ทีม่ ีนาหนั
้ กน้อยกว่าเกณฑ์ ผอม
และเตีย้

ไม่ใช้งบประมาณ

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

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

ผูร้ ับผิดชอบ

ไตรมาส 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
กัลยรัตน์ ,
พักตรา
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัดโครงการ

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/
จานวนเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นทีเ่ ป้าหมาย
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

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

ผูร้ ับผิดชอบ

ไตรมาส 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3. จัดกระบวนการเรียนรู้เพือ่ ให้ ร.ร
เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องพฤติกรรมสุขภาพทีถ่ ูกต้อง
เช่น สุขบัญญัติ โภชนบัญญัติ
สุขาภิบาลอาหารและสิง่ แวดล้อม
การออกกาลังกายและการกีฬาที่
เหมาะสม สุขภาวะทางจิต โรคทุพ
โภชนาการ เช่น โรคขาดโปรตีน
และพลังงาน โรคขาดสารไอโอดีน
โรคขาดวิตามินเอ โรคโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็ก และ
โรคติดต่อทีส่ าคัญในท้องถิน่
(นักเรียนชัน้ ป.1-ป.6)

ไม่ใช้งบประมาณ

กัลยรัตน์ ,
พักตรา

ร.ร
4. กาหนดมาตรการในการ
จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มใน
ร้านค้าสหกรณ์ภายในโรงเรียน
และรอบๆโรงเรียน เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัจจัยแวดล้อมที่เสี่ยง
ทาลายต่อสุขภาพ

ไม่ใช้งบประมาณ

กัลยรัตน์ ,
พักตรา

62

ลาดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัดโครงการ
2

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยโรงเรียน

3. เพือ่ ให้
คุณครูมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
การ
ดาเนินงาน
อนามัยวัย
เรียน

2. เพือ่ ให้
คุณครูสามา
ถนาไปปรับ
ใช้ใน
แผนการ
เรียนการ
สอนภายใน
โรงเรียนได้

กิจกรรม

1 ร้อยละ 90
1.อบรมให้ความรู้แก่คุณครูใน
ของผูเ้ ข้าร่วม
เรื่องแนวทางการดาเนินงาน
อบรมมีความรู้ อนามัยวัยเรียน
ความเข้าในเรื่อง
การดาเนินงาน
อนามัยวัยเรียน
ในโรงเรียน

2. จัดกิจกรรมสุขศึกษาโดย
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในโรงเรียน
ในวันพุธ เดือนละ 1 ครั้ง

กลุม่ เป้าหมาย/
จานวนเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นทีเ่ ป้าหมาย
(บาท)
ตัวแทนคุณครู
หรือครูอนามัย
โรงเรียนมัธยม
และมัธยมขยาย
โอกาส โรงเรียน
ละ 1 คน
จานวน 12
โรงเรียน
ผูร้ ับผิดชอบ
งานอนามัย
โรงเรียนทุก
สถานบริการ 8
คน รวมเป็น
20 คน

1. ค่าคูม่ ือแนวทางการ
ดาเนินงานอนามัยวัยเรียน
จานวน 20 เล่ม x50 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท
2. ค่าอาหารเช้า 50 บาท x
20 คน x 1 วัน เป็นเงิน
1,000 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน 50
บาท x 20 คน x 2 วัน
เป็นเงิน 2,000 บาท
4. ค่าอาหารเย็น 50 บาท x
20 คน x 1 วัน เป็นเงิน
1,000 บาท
5. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 25 บาท x 20
คน x 4 มือ้ เป็นเงิน 2,000
บาท
6. ค่าพาหนะเดินทาง
ผูเ้ ข้าร่วมอบรมแบบเหมา
จ่ายคนละ 100 บาท รวม
20 คน เป็นเงิน 2,000 บาท
7. ค่าตอบแทนวิทยากร 2
โรงเรียน 13 แห่ง ไม่ใช้งบประมาณ

15,000

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
15000

ผูร้ ับผิดชอบ

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.
กัลยรัตน์ ,
พักตรา

กัลยรัตน์ ,
พักตรา
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัดโครงการ
3

การป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก
นักเรียน

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/
จานวนเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นทีเ่ ป้าหมาย
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

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

ผูร้ ับผิดชอบ

ไตรมาส 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.เพือ่
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ขาดสาร
ไอโอดีน
และการเกิด
โรคคอพอก
ในเด็ก
นักเรียน

1.เด็กนักเรียน 1. ตรวจคัดกรองโรคคอพอกใน
ประถมศึกษาเป็น โรงเรียน ปีละ 2 ครั้ง
โรคคอพอก ไม่
เกินร้อยละ 5

โรงเรียน 13 แห่ง ไม่ใช้งบประมาณ

กัลยรัตน์ ,
พักตรา

2.เพือ่
ส่งเสริมการ
บริโภค
เกลือทีม่ ี
ไอโอดีนใน
โรงเรียน
และชุมชน

2.ร้อยละ 90
- ตรวจเกลือบริโภคในโรงเรียน
ของโรงเรียนและ และชุมชนเพือ่ หาปริมาณสาร
ชุมชนมีการ
ไอโอดีนในเกลือ
บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน

โรงเรียน/
ชุมชน/ร้านค้า

กัลยรัตน์ ,
พักตรา

3. เพือ่
ส่งเสริมให้
นักเรียน
ได้รับสาร
ไอโอดีน
อย่าง
เหมาะสม

3.ร้อยละ 100
- สนับสนุนน้าไอโอดีนเข้มข้นให้ โรงเรียน 13
ของโรงเรียนมีนา้ โรงเรียน
แห่ง , ศูนย์
ดืม่ ผสมไอโอดีน
ศศช. 10 แห่ง

ไม่ใช้งบประมาณ

สพฐ , สพม. , กศน.

ไม่ใช้
งบประมาณ

กัลยรัตน์ ,
พักตรา
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัดโครงการ
4

การติดตาม
1.เพือ่
ประเมินผลและถอด แลกเปลีย่ น
บทเรียน
ข้อมูลและ
คืนข้อมูล
การ
ดาเนินงาน
ของ
ปีงบประมา
ณ 2562
และเป็น

กิจกรรม
- จัดเวทีคืนข้อมูลและถอด
บทเรียนการดาเนินงานกับ
โรงเรียน อปท. และตัวแทน
ผูป้ กครอง

กลุม่ เป้าหมาย/
จานวนเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นทีเ่ ป้าหมาย
(บาท)
สสอ/รพช./รพ.
สต./สสช./ร.ร./
อปท./ชุมชน
(30 คน)

1. ค่าอาหารกลางวัน 50
บาท x 30คน x 1 วัน เป็น
เงิน 1,500 บาท 2.
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25 บาท x 30 คน x 2 มือ้
เป็นเงิน 1,500 บาท

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

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

ผูร้ ับผิดชอบ

ไตรมาส 4
ก.ค.

ส.ค.

3,000

ก.ย.
กัลยรัตน์ ,
พักตรา

3000
รวมงบประมาณ

21,150
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แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( √ ) PP & P Excellence
( √ ) Service Excellent
( ) People Excellent
( ) Governance Excellent ( ) อื่นๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention , Promotion & Protection Excellence )
แผนงานที่ 1 ชื่อแผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Goal 3 กลุ่มวัยทางาน:ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
Goal 8 : ประชาชนได้รับการป้องกันการเกิดโรค และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
Goal 6 การเกิดโรคและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพลดลง : 19)อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
Goal 12 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน(ลดความแออัด/ ลดระยะเวลาการรอคอย/ลดป่วย/ลดตาย/ลดภาวะแทรกซ้อน)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1) ร้อยละของประชาชนวัยทางาน(30-44ปี) มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 55
2) ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ 3 ครัง้ /สัปดาห์
3) ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง HT DM ร้อยละ 90
4) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) ร้อยละ 82.5
5) อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่ ลดลง
6) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้าตาล.ให้อยู่ในระดับปกติ(ร้อยละ 50 ) และโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมBPให้อยู่ในระดับปกติ (ร้อยละ 50)
วิเคราะห์สถานการณ์ : ปัจจุบันเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของประชาชนในอาเภอเฉลิมพระกียรติ
จึงทาให้วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเร่งรีบกับ
การทางาน บริโภคอาหารโดยไม่ได้คานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ขาดการออกกาลังกาย เครียด ทาให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และStrokeซึ่งเป็น
ปัญหาสาคัญของอาเภอเฉลิมพระกียรติ จากการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปอาเภอเฉลิมพระกียรติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีดังข้อมูลการคัดกรอง ย้อนหลัง 3 ปี
(2558,2559,2560) ร้อยละ 39.96 , ร้อยละ 51.24 และ ร้อยละ 56.03 จากข้อมูลดังกล่าวซึ่งถือว่ายังคงเป็นปัญหาสาคัญของอาเภอเฉลิมพระกียรติที่ต้องแก้ไข
ลาดับ แผนงาน/โครงการ
1

แผนงานควบคุม เฝ้า
ระวังโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
,โรคหลอดเลือด
สมอง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ ปีงบประมาณ
2562

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

1.เพื่อให้
ประชาชน35ปีขึ้น
ไปได้รับการคัด
กรองสุขภาพเพื่อ
ค้นหาผู้มีความ
เสี่ยงโรคเรือ้ รังHT,
DM

1.ร้อยละ90
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย35ปี
ขึ้นไปได้รับการคัด
กรองHT DM
กิจกรรม 1,2,3

1.จัดทาข้อมูล
เป้าหมายประชากร ใน
43แฟ้ม (แฟ้ม person)
ประชุมรายไตรมาส
(ไตรมาสละ1ครัง้
จานวน4ครัง้ )

กลุ่มเป้าหมาย/ รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย งบประมาณ
ประชาชนอายุ - ค่าอาหาร
35ปีขึ้นไป
กลางวัน
จานวน 4,317 สาหรับ จนท.
คน
ประชุม
20คน*50
บาท*4 มื้อ
เป็นเงิน 4,000
บาท

จานวนเงิน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4000
อาพร/
ญาณิศา
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม
จัดทาข้อมูลเป้าหมาย
ประชากร ใน43แฟ้ม
(แฟ้ม person)
ประชุมรายไตรมาส
(ไตรมาสละ1ครัง้
จานวน4ครัง้ )

2.กิจกรรมรณรงค์คัด
กรอง HT DM
3.บันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม Hos xp

กลุ่มเป้าหมาย/ รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย งบประมาณ
- อาหารว่าง
และเครือ่ งดื่ม
สาหรับ จนท.
ประชุม
20คน*25
บาท*8 มื้อ
เป็นเงิน 4,000
บาท
ทุกสถาน
- ค่าจัดซื้อชุด
บริการ(7แห่ง) ตรวจน้าตาล
ปลายนิ้วพร้อม
เข็มเจาะเลือด
(Stip)กล่องละ
100ชิ้นจานวน
44 กล่อง*
750บาท เป็น
เงิน33,000บาท
-ค่าจ้างเหมา
จัดทาแบบคัด
กรองจานวน 2
แผ่น*แผ่นละ
1บาท*จานวน
4,317ชุด เป็น
เงิน 8,634 บาท

จานวนเงิน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4,000
อาพร/
ญาณิศา

33,000

อาพร/
ญาณิศา

8,634

อาพร/
ญาณิศา
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/ รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย งบประมาณ

3.สรุปผลการคัดกรอง จนท.รพ/
และคืนข้อมูลออก
สสอ./รพ.สต
Mobile NCD ให้จนท. จานวน 9 คน
ทุกสถานบริการ

-ค่าตอบ
แทน
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ *
ชั่วโมงละ50
บาท*2ชั่วโมง*
4คน*22
หมู่บ้าน เป็น
เงิน8,800บาท
-แอลกอฮอล์
70% สถาน
บริการ7แห่ง
แห่งละ2ขวด*
ขวดละ29บาท
เป็นเงิน406บาท
-สาลีก้อนเล็ก
สถานบริการ7
แห่งแห่งละ1
ห่อ*ห่อละ100
บาทเป็นเงิน
700บาท
ไม่ใช้
งบประมาณ

จานวนเงิน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8,800
อาพร/
ญาณิศา

406

อาพร/
ญาณิศา

700

อาพร/
ญาณิศา

อาพร/
ญาณิศา
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์
2.เพื่อให้
ประชาชนมีการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

2) ร้อยละของ
1. จัดทารายชื่อ
ประชาชนวัย
กลุ่มเป้าหมาย
ทางาน(30-44ปี)
มีค่าดัชนีมวลกาย
ปกติ ร้อยละ 55
3) ประชากรไทย
อายุตั้งแต่ 30 ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรม
ทางกายเพียงพอ
ต่อสุขภาพ 3
ครัง้ /สัปดาห์

กลุ่มเป้าหมาย/ รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย งบประมาณ

จานวนเงิน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อาพร/
ญาณิศา

จนท.รพ/
สสอ./รพ.สต
จานวน 9 คน

ไม่ใช้
งบประมาณ

จนท.รพ/
2.คัดกรองสุขภาพใน
สสอ./รพ.สต
ประชาชนตามนโยบาย
จานวน 9 คน
ของกระทรวง
สาธารณสุข
จาแนกประเภท
ประชากรกลุ่ม ต่างๆ
ได้แก่
นน.น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน/นน.ปกติ/
อ้วนระดับ 1-2-3-4

ไม่ใช้
งบประมาณ

อาพร/
ญาณิศา

จนท.รพ/
3. บันทึกข้อมูลใน
สสอ./รพ.สต
โปรแกรมหลักของ
จานวน 9 คน
สถานบริการ
และส่งออกข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐาน 43
แฟ้ม
โดยระบบ Health
data center (HDC)

ไม่ใช้
งบประมาณ

อาพร/
ญาณิศา
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

3 เพื่อสร้างแกนนา
ออกกาลังกาย
ระดับอาเภอ ขยาย
แกนนา ออก
กาลังกาย ระดับ
ตาบล หมู่บ้าน

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/ รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย งบประมาณ

จานวนเงิน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อาพร/
ญาณิศา

4. จัดกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยจาแนกประเภท
3.1 กลุ่มปกติ ส่งเสริม
การออกกาลังกาย
ติดต่อกันอย่างน้อย 30
นาที สัปดาห์ละ 3-5
ครัง้ และรับประทาน
อาหารที่ไม่หวาน ไม่มัน
ไม่เค็ม 3.2 กลุ่มเสี่ยง
ได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (coaching)
รายบุคคล ตาม หลัก
3อ. 2ส.
3.3 กลุ่มป่วย ส่งตรวจ
เพื่อได้รับการ
วินิจฉัยโรคจากแพทย์

จนท.รพ/
สสอ./รพ.สต
จานวน 9 คน
จนท.รพ/
สสอ./รพ.สต
จานวน 9 คน

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

อาพร/
ญาณิศา

1.ตรวจประเมิน
สมรรถนะ BMI
บันทึกข้อมูล

จนท.รพ/
สสอ./รพ.สต
จานวน 9 คน

ไม่ใช้
งบประมาณ

อาพร/
ญาณิศา

2.รับสมัครสมาชิก
จนท.รพ/
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สสอ./รพ.สต
ลดBMI
จานวน 9 คน

ไม่ใช้
งบประมาณ

อาพร/
ญาณิศา
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม
3.สร้างแกนนา ออก
กาลังกาย ระดับอาเภอ
ขยาย แกนนา ออก
กาลังกาย ระดับตาบล
หมู่บ้าน

4.รณรงค์ให้มีจัด
กิจกรรมออกกาลังกาย
ทุกหมู่บ้าน
2.เพื่อลดจานวน 2.ร้อยละผู้ป่วย
- จัดทาทะเบียนกลุ่ม
ผู้ป่วยHT,DMราย HT,DM รายใหม่ เสี่ยง
ใหม่
ลดลงร้อยละ0.24 - จัดกิจกรรม
(เทียบกับร้อยละ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
รายใหม่ป5ี 9)
- คลินิกDPAC

กลุ่มเป้าหมาย/ รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย งบประมาณ

20 คน

จนท.รพ/
ไม่ใช้
สสอ./รพ.สต
งบประมาณ
จานวน 9 คน
กลุ่มเสี่ยง
ไม่ใช้
DM,HT
งบประมาณ
จานวน 140 คน

- ศึกษาดูงานการ
จนท.รพ/
ดาเนินงาน คลินิกDPAC สสอ./รพ.สต
จานวน 9 คน

3.เพื่อให้ผู้ป่วย
3.ร้อยละ100ของ -จัดทาฐานข้อมูลPt
HT,DMที่ขึ้น
สถานบริการที่มี HT DM
ทะเบียนได้รับการ ทะเบียนกลุ่มป่วย
ประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
(CVD Risk)

ไม่ใช้
งบประมาณ

จานวนเงิน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อาพร/
ญาณิศา

ทุกสถาน
บริการ(7แห่ง)

- ค่าเบี้ยเลี้ยง
จนท. จานวน
9 คน *1 ครัง้ *
120 บาท /คน
- ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง
จานวน 2 คัน *
2,000 บาท /
คัน

อาพร/
ญาณิศา
อาพร/
ญาณิศา

1,080

4,000

อาพร/
ญาณิศา

อาพร/
ญาณิศา

ไม่ใช้
งบประมาณ

เรณู

71

ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/ รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย งบประมาณ

4.ร้อยละ82.5ของ
ผู้ป่วยHT,DM ที่
ขึ้นทะเบียนได้รับ
การประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
(CVD Risk)

-จัดตารางตรวจ LAB ผู้ป่วยDM HT
ไม่ใช้
ประจาปี ผู้ป่วย NCD จานวน 461 คน งบประมาณ
-สรุปผลการคัดกรอง
CVD Risk รายบุคคล
รายกลุ่ม

-ร้อยละ100
ของของผู้ป่วย ที่
ผลการคัดกรอง
CVD Risk ระดับ
สูงมากและสูง
อันตราย ได้รับ
การจัดทาแผน
ที่ตั้งของบ้าน
4.เพื่อให้ผู้ป่วยได้ 5.Pt.DMควบคุม
พบแพทย์ตาม
ระดับน้าตาลใน
เกณฑ์
เลือดได้ดีมากกว่า
ร้อยละ40

-จัดทาแผนที่ตั้งบ้าน ผู้ป่วยDM HT
ไม่ใช้
ของผู้ป่วย ที่ผลการคัด จานวน 461 คน งบประมาณ
กรอง CVD Risk ระดับ
สูงมากและสูงอันตราย

เพื่อให้สามารถ
ช่วยเหลือกลุ่ม
เสี่ยงสูงและสูง
อันตราย ได้รับ
การช่วยเหลือ
อย่างทันทั่วที

จานวนเงิน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เรณู

เรณู
10.กิจกรรมMoblie Pt.DM 109 คน
NCD Self help grop Pt.HT 478 คน
จานวน 6 ครัง้
(รพ.สต บ้านสะจุก,รพ.
สต บ้านด่าน,รพ.สต
บ้านน้ารีพัฒนา)

-ค่าเบี้ยเลี้ยง
จนท. จานวน
6 คน *6ครัง้ *
120 บาท ต่อ
คน

4,320

เรณู
- ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง
จานวน 6 ครัง้ *
1,000 บาท /
ครัง้

6,000

เรณู
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

6.Pt.HTควบคุม 11. คัดกรอง
ระดับBPได้ดี
ภาวะแทรกซ้อนทางตา
มากกว่าร้อยละ60 เท้า ฟัน ในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน

กลุ่มเป้าหมาย/ รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย งบประมาณ
คัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน
ทางตา เท้า ฟัน
ในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน
(ครัง้ ที่ 1)

- ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง
จานวน 6 ครัง้ *
1,000 บาท /
ครัง้

จานวนเงิน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6,000

เรณู
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
จนท. จานวน
3 คน *6ครัง้ *
120 บาท ต่อ
คน

2,160

รวมงบประมาณ

67,700

เรณู
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แผนปฏิบตั กิ ารด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์

( √ ) PP & P Excellence

( )

Service Excellent

( ) People Excellent

( ) Governance Excellent

( ) อืน่ ๆ

แผนงานที่ 1 ชือ่ แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
1)ร้อ: ยละของตาบลทีม่ ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60
2)ร้อยละของ Healthy Ageing ร้อยละ 85
วิเคราะห์สถานการณ์ :ปีงบประมาณ 2561 พบว่าอาเภอเฉลิมพระเกียรติ มีผลการดาเนินงานตาบลทีม่ ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว (Long Term Care) และผ่านเกณฑ์ประเมินแล้ว จานวน 1 ตาบล คิดเป็นร้อยละ50ซึ่งภาพรวมระดับอาเภอยังไม่
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ60 การดาเนินงานเครือข่ายชมรมผูส้ ูงอายุยังไม่เข้มแข็ง จึงมีความจาเป็นในการขับเคลือ่ นการดาเนินงานต่อไป ซึ่งปีงบประมาณ2562อาเภอเฉลิมพระเกียรติ มีผสู้ ูงอายุจานวน 914 คน ทีต่ ้องได้รับการดูแลสุขภาพตามแนวทางตาบล LTCต่อไป

แผนงาน/
ลาดับ
โครงการ
1

แผนงาน
ดูแล
ผูส้ ูงอายุ
ระยะยาว
(LTC) อ.
เฉลิมพระ
เกียรติ
จ.น่าน

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัดโครงการ

1.เพือ่ สร้าง
1.มีเครือข่าย
เครือข่ายและ
ชมรมผูส้ ุงอายุ
ชมรมผูส้ ูงอายุทุก ทุกระดับ
ระดับ ทัง้ หมูบ่ ้าน 2.มีกรรมการ
ตาบล อาเภอ
พชอ.

กิจกรรม
-ปรับปรุงรายชือ่
กรรมการผูส้ ูงอายุทุก
ระดับ ประจาปี 2562
- จัดข้อมูลป้าย
กรรมการผูส้ ูงอายุ ติด
ไว้ทหี่ อประชุมหรือทีต่ งั้
ชมรมประจาหมูบ่ ้าน
ให้เป็นปัจจุบัน
- ประชุมกรรมการ
ผูส้ ูงอายุ ชีแ้ จง นโยบาย
LTC และการ
ขับเคลือ่ นจาก CM
เพือ่ วางแผนการดูแล
ผูส้ ูงอายุติดเตียง

กลุม่ เป้าหมาย/
พื้นทีเ่ ป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
LTCอาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ
54 คน

ประชุม
กรรมการ
1.ค่าอาหาร
กลางวัน 1 มีอ้ ๆ
54 คน*50
บาท=2,700
บาท
2.ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดืม่ 2
มือ้ ๆละ 54
คน*25บาท
2,700บาท

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

5,400

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ผูร้ ับผิดชอบ

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5400

อาพร/
ญาณิศา

74

แผนงาน/
ลาดับ
โครงการ

วัตถุประสงค์
2.เพือ่ ให้ผสู้ ูงอายุ
ได้รับการประเมิน
คัดกรองปัญหา
สุขภาพ ผูส้ ุงอายุ
(องค์ประกอบที่
1LTC)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
1.ผูส้ ูงอายุได้รับ
การประเมินคัด
กรองปัญหา
สุขภาพ มากกว่า
ร้อยละ 80
2.มีฐานข้อมูล
สุขภาพผูส้ ูงอายุ
ร้อยละ90
3.ผลการ
ดาเนินการQOF

3.เพือ่ สร้าง
1.มีการรวมกลุม่
เครือข่ายชมรม ชมรมผูส้ ุงอายุ
ผูส้ ูงอายุให้
2.มีกิจกรรม
เข้มแข็ง/ ติดตาม ของกลุม่ ชมรม
การดาเนินงานผูส้ ู
ผูส้ ูงอายุ
องอายุทุกหมูบ่ ้าน

กิจกรรม
-ประชุมชีแ้ จง
แนวทางและการ
ดาเนินงานผูส้ ูงอายุ
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
แก่ ผูร้ ับผิดชอบงาน
ผูส้ ูงอายุ
-จัดทาทะเบียนรายชือ่
เป้าหมายผูส้ ูงอายุ60ปี
ในพืน้ ที่ (12ตค60)
-จัดกิจกรรมประเมิน
ADL
-บันทึกข้อมูลใน
ฐานข้อมูล HDC
-สรุปการประเมิน
ADLบุคคล/หมูบ่ ้าน/
จัดกิจกรรมให้ความรู้
การดูแลสุขภาพของผู้
สุงอายุและผูด้ ูแล
ประชุมสัญจรผูส้ ุงอายุ

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

กลุม่ เป้าหมาย/
พื้นทีเ่ ป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

ผูส้ ุงอายุ อ.
เฉลิมพระเกียรติ
จานวน 22
หมูบ่ ้าน รวม
876 คน

-ค่าเบีย้ เลีย้ ง
ออกคัดกรอง
ในชุมชนและที่
บ้านผูป้ ่วย
120บาท*2
คน*๒ครั้ง/
หมูบ่ ้าน*22
หมูบ่ ้าน

10,560

22 หมูบ่ ้าน

-ค่าเบีย้ เลีย้ ง
ออกจัด
มหกรรม ใน
ชุมชน หมูบ่ ้าน
ละ1วัน 120
บาท*8คน*1
ครั้ง/หมูบ่ ้าน*
22หมูบ่ ้าน=
21,120บาท
-ค่าอาหารว่าง
25บาท* 914
คน- ค่(ทัาวัง้ สดุ
เชือ้ เพลิง 22
ครั้ง ครั้งละ
1,000บาท*2
คัน = 44,000
บาท(ถัวเฉลีย่ ได้)

21,120

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ผูร้ ับผิดชอบ

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

#####

อาพร/
ญาณิศา

2880 2880 2880 2880 1920 2880 1920 2880

0

22,850

0

2275 6675 1950 3400 1275 2575 2050 2650

0

44,000

0

6000 6000 6000 6000 4000 6000 4000 6000

0

อาพร/
ญาณิศา

0

อาพร/
ญาณิศา
อาพร/
ญาณิศา

75

แผนงาน/
ลาดับ
โครงการ

วัตถุประสงค์

4. เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพ ติดตาม
ความก้าวหน้าและ
ติดตามปัญหาการ
ดาเนินงาน จานวน
4 ครั้ง/ปี

5.เพือ่ ให้ผปู้ ่วยติด
บ้านติดเตียงได้รับ
การดูแล องค์รวม
ต่อเนือ่ ง

ตัวชีว้ ัดโครงการ

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/
พื้นทีเ่ ป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

-ป้ายกิจกรรม
ขนาด 1.5*3
มีการประชุม 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สหวิชาชีพ 15
-ค่าอาหาร 15
ครั้ง/ปี
-หลักการ วิธีการคัด คน จาก รพ., คน*50บาท*1
กรองสุขภาพผูส้ ุงอายุ สสอ.,รพ.สต. , มือ้ *4ครั้ง=
ADL
สสช. 39 ราย 3,000บาท
- การบันทึกข้อมูล 43
- ค่าอาหาร
แฟ้ม อย่างมี
ว่าง 15 คน*
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง
50บาท*1มือ้ *
ตามกาหนดตารางเวลา
4ครั้ง=3,000
- การติดตามผลงาน
บาท
ตาม QOF
-จัดทาและปรับ care
plane ผูป้ ่วยติดบ้าน
ติดเตียง
- สรุป ประเมินผล
เตรียมจัดทาแผน
ผูป้ ่วยติดบ้านติด กิจกรรมเยีย่ มดูแลตาม - รพ. รพ.สต. - ค่าวัสดุ
เตียงได้รับการ care plane กลุม่ ติด ห้วยโก๋น สสช. สานักงานใน
ดูแล ร้อยละ80 บ้าน กลุม่ ติดเตียง
สบปืน 8ราย= การดาเนินการ
2 วัน
2,500บาท ดังนี้
- กิว่ จันทร์ น้า -กระดาษเอ4
รีพฒ
ั นา 6ราย= ริมละ120บาท
2 วัน
12ริม 1,440
- บ้านด่าน 4 บาท
ราย= 1 วัน
-กระดาษเอ4สี
- สะจุก 26
ริมละ180บาท
ราย= 2 วัน 3ริม 540บาท
-ปกพลาสติกใส
ห่อละ220บาท
1ห่อ 220บาท

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

900

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ผูร้ ับผิดชอบ

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

900

6,000

1500

2,500

2500

1500

1500

อาพร/
ญาณิศา
อาพร/
ญาณิศา

1500

อาพร/
ญาณิศา

76

แผนงาน/
ลาดับ
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัดโครงการ

กิจกรรม

- บ้านด่าน 4
ราย= 1 วัน
- สะจุก 26
ราย= 2 วัน
กลุม่ เป้าหมาย/
พื้นทีเ่ ป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ
-ค่าน้ามัน
เชือ้ เพลิง เยีย่ ม
บ้าน ครั้งละ
1,000บาท
จานวน 7
ครั้ง*2คัน=
14,000บาท(ถัว
เฉลีย่ ได้)
ค่าตอบแทน
เยีย่ มบ้าน ครั้ง
ละ8คน คนละ
120บาท*7
วัน*2ครั้ง/ปี=
13,440บาท

รวมงบประมาณ

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ผูร้ ับผิดชอบ

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

14,000

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

อาพร/
ญาณิศา

13,440

1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920

อาพร/
ญาณิศา

140,770

-

12,055

39,435

14,750

16,200

12,615

15,375

11,890

16,950

-

1,500

-
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แผนปฏิบัตกิ ารด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์

( √ ) PP & P Excellence

(√)

Service Excellent

( ) People Excellent

( ) Governance Excellent

( ) อื่นๆ

แผนงานที่ 1 ชื่อแผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย :

1.ร้อยละของตาบลจัดการสุขภาพผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 100

- ระดับดีทุกตาบล ร้อยละ 50 ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม
วิเคราะห์สถานการณ์ : ผลการประเมินระบบสุขภาพอาเภอ(DHS) ของอาเภอเฉลิมพระเกียรติในปี 2559 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน( Community participation) พบว่า ยังขาดการเชื่อมปัญหาที่แต่ละตาบลมีเหมือนๆกัน ให้เป็นภาพปัญหาระดับอาเภอ ซึ่งกระทบ
กับคนส่วนใหญ่ทั้งอาเภอ อันจะทาให้มพี ลังในการขับเคลื่อนมากขึ้น การมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนใหญ่ร่วมคิด(แผน) ร่วมทา(ร่วมกิจกรรม) แต่ในส่วนร่วมประเมินผลยังทาได้น้อยการก
จากการติ
ดตามประเมินกองทุาเนิ
นหลันกการ
ประกั/การใช้
นสุขภาพระดั
บพื้นที่ จานวน 2 ตาบลในเขต
าหนดระยะเวลาในการด
งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย/
จานวนเงิน
ลาดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั โครงการ
กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
พื้นที่เป้าหมาย
(บาท)
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 การบริหารจัดการ 1.ระดับอาเภอ 1.ร้อยละ 100
1.ทีมสุขภาพอาเภอ จานวน 2 ตาบล
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้
วิไลพร/
การขับเคลื่อนแก้ไข ตาบล หมู่บ้าน มี ของตาบล
สนับสนุนให้ทุกตาบล
งบประมาณ
พักตรา
ปัญหาสุขภาพ
แผนสุขภาพ
รายงานการ
ประเมินตนเองตาม
ระดับพื้นที่(ตาบล ชุมชนที่แก้ไข
ดาเนินงาน
เกณฑ์ ตามเกณฑ์
จัดการสุขภาพ)และ ปัญหาสอดคล้อง หมู่บ้านจัดการ ตาบลจัดการสุขภาพ
มีอาสาสมัครประจา สภาพปัญหา
สุขภาพ
2.ทีมสุขภาพระดับ
ครอบครัวเกิดขึ้น
ตาบล วิเคราะห์ส่วน
ทุกหมู่บ้าน
ขาด และ จัดทา
แผนพัฒนาบูรณาการ
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ,กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตาบล
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์
2.พัฒนากลไก
การบริหาร
จัดการและการ
บริการ/หน่วย
บริหารในระดับ
ตาบลอาเภอให้
เข้มแข็ง

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

1.,มีตาบลนาร่อง 1. จัดประชุมตัวแทน
ดาเนินการตาบล ชุมชนจาก 2 ตาบล
จัดการสุขภาพ
รวม 30 คน เพื่อ
ต้นแบบ ปี 62
-ร่วมวิเคราะห์ปัญหา
จานวน 1 ตาบล กาหนดเป้าหมาย
พัฒนาสุขภาพชุมชน
ร่วมกัน
- สร้างกลุ่มสมัชชา
สุขภาพระดับอาเภอ
กาหนดโครงสร้างทีม
บริหารสมัชชาสุขภาพ
ในการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนพัฒนา
ระบบสุขภาพ
ประชาชนร่วมกัน
กาหนดธรรมนูญ
สุขภาพร่วมกัน
-ที่ประชุมคัดเลือก
ตาบลนาร่อง
ดาเนินการตาบล
จัดการสุขภาพต้นแบบ
ปี 62 จานวน 1

กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เป้าหมาย
1.เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบงาน
สสอ. รพ. รพ
สต. สสช. และ
ตัวแทนภาคี
เครือข่ายใน
อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ ทุกกลุ่ม
จานวน 30 คน

รายละเอียดงบประมาณ
1. ค่าอาหารกลางวันมื้อละ
50 บาท x 30 คน x 1 วัน
เป็นเงิน 1500 บาท
2. ค่าอาหารว่างและ
เครือ่ งดื่ม 25 บาท x 30คน
x 2 มื้อ เป็นเงิน 1,500
บาท

จานวนเงิน
(บาท)
3,000

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.

ไตรมาส 3

ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.
3,000

มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
วิไลพร/
พักตรา
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ
2

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.
อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ ปี 2562

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
เชี่ยวชาญ อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ

ตัวชี้วดั โครงการ
ร้อยละ 100 ของ
อสม. มีความรู้
ความเข้าใจใน
การพัฒนา
ศักยภาพตาม
หลักสูตร
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
เชี่ยวชาญ

กิจกรรม
1.จัดอบรมให้ความรู้
การพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ จานวน
266 คน (โดยแบ่งการ
จัดอบรมออกเป็น 2
กลุ่ม กลุ่มที่ 1 อสม.
เขต รพสต.บ้านด่าน
และรพสต.บ้านสะจุก
จานวน 119 คน
กลุ่มที่ 2 อสม.เขต รพ.
เฉลิมพระเกียรติ รพ
สต.ห้วยโก๋น รพสต.
บ้านน้ารีพัฒนา สสช.
สบปืน และสสช.บ้าน
กิ่วจันทร์ จานวน 147
คน)

กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

อาสาสมัคร
งบประมาณจาก อบจ.น่าน
สาธารณสุข 22
1.
หมู่บ้าน
ค่าอาหาร/อาหารว่าง 50
จานวน 266 คน บาท *266 คน เป็นเงิน
13,300 บาท
2.อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
25 บาท *266 คน * 2 มื้อ
เป็นเงิน 13,300 บาท
3. ค่าวัสดุ
อุปกณ์ในการจัดอบรม
เป็นเงิน 3,400 บาท รวม
เป็นเงิน 30,000 บาท

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.เม.ย.พ.ค.

มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

0

วิไลพร/
พักตรา
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์
2.เพื่อสนับสนุน
ให้ อสม. มี
ศักยภาพและ
ความรูใ้ นการ
พัฒนาตนเอง

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม
2. ประกวด อสม.
ดีเด่น ระดับอาเภอ
จานวน 11 สาขา
จานวน 7 สถาน
บริการ (77 คน) โดย
ให้แต่ละสถานบริการ
คัดเลือก อสม.แต่ละ
สาขาแล้วมาประกวด
ระดับอาเภอ

กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เป้าหมาย
1.เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและ
ภาคีเครือข่าย
จานวน 22 คน
2.
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
จานวน 77 คน
(รวม 99 คน)

รายละเอียดงบประมาณ
1. ค่าอาหารกลางวันมื้อละ
50 บาท * 99 คน * 1 วัน
เป็นเงิน 4,950 บาท
2. ค่าอาหารว่างและ
เครือ่ งดื่ม 25 บาท * 99 คน
* 2 มื้อ เป็นเงิน 4,950
บาท
3.ค่าวัสดุในการกิจกรรม
ประกวด อสม.ระดับ อาเภอ
11 สาขา จานวน 3,000
บาท
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
และอาสาสมัครสาธารณสุข
จานวน 22*120 เป็นเงิน
2,640 บาท

จานวนเงิน
(บาท)
15,540

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.เม.ย.พ.ค.

มิ.ย. ก.ค.
15,540

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.
วิไลพร/
พักตรา
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม
3.เข้าร่วมประกวด อส
ม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
11 สาขา จานวน
11 คน โดยส่งตัว
แทนที่ชนะระดับ
อาเภอเข้าร่วม
ประกวดระดับจังหวัด
โดยได้เดินทางก่อนวัน
ประกวด 1 วัน

กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เป้าหมาย
1.เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบงาน
สสอ. รพ. รพ
สต.และสสช.
จานวน 8 คน
2.
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ดีเด่น จานวน
11 คน (รวม
19 คน)

รายละเอียดงบประมาณ
1. ค่าอาหารมื้อเย็น 50
บาท * 19 คน * 1 วัน
เป็นเงิน 950 บาท
2. ค่าอาหารเช้า 50 บาท *
19 คน * 1 วัน เป็นเงิน
950 บาท

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

24,420

ไตรมาส 2
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.เม.ย.พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค. ก.ย.
24,420
วิไลพร/
พักตรา

3. ค่าวัสดุในการกิจกรรม
ประกวด อสม.ระดับ จังหวัด
จานวน 11 สาขา สาขาละ
1,000 บาทเป็นเงิน
11,000 บาท
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
ออกปฏิบัตงิ าน จานวน 8
คน * 240 บาท * 2 วัน
เป็นเงิน 4,320 บาท 5.
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงครัง้ ละ
1,200 บาท 3 คัน 3,600
บาท

3.เข้าร่วมเวทีประกวด อาสาสมัคร
อสม.ดีเด่น ระดับ
สาธารณสุข
เขต/ภาค/ประเทศ
ดีเด่น จานวน 2
คน

จ้างเหมารถตู้ราับยโดย
-ส่ง
1.6.ค่ค่าาพาหนะเหมาจ่
รถโดยสารไม่ประจาทาง
จากที่พักถึง สสจ.น่าน คน
ละ 1000 บาท* 2 คน เป็น
เงิน 2000 บาท
2. ค่าเบี้ย
ค่าที่พัก เบิกจากกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
ระดับเขต

2,000

2,000

วิไลพร/
พักตรา
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม
4 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุข
เข้าร่วมสังเกตการณ์
ประกวด อสม.ดีเด่น
ระดับเขต /ระดับ
ภาค/ระดับประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เป้าหมาย
1.เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบงาน
สสอ. รพ. รพ
สต.และสสช.
จานวน 8 คน

รายละเอียดงบประมาณ
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงาน
สสอ. รพ. รพสต.และสสช.
จานวน 8 คนคนๆละ 240
บาท * 3วัน = 5,760 บาท

จานวนเงิน
(บาท)
27,424

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค. ม.ค.
27,424

ไตรมาส 2
ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.เม.ย.พ.ค.

มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
วิไลพร/
พักตรา

2. ค่าที่พัก จานวน 8 คน
จานวน 4 ห้อง เป็นเงิน
4,000 บาท
3. ค่าพาหนะในการเดินทาง
(จ้างเหมารถตู)้ จานวน 7
กะๆละ 1,800 บาท รวม
12,600 บาท
4. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
จานวน 633 กิโลเมตรๆไป
กลับ จานวน 1,266
กิโลเมตรๆ ละ 4 บาท รวม
5,064 บาท
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

3.เพื่อประกาศ อสม.เข้าร่วม
เกียรติคุณ
โครงการร้อยละ
อาสาสมัคร
100
สาธารณสุข ใน
วันอาสาสมัคร
สาธารณสุข
แห่งชาติและเพื่อ
ส่งเสริมขวัญ
กาลังใจ และ
ความสามัคคีของ
กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขแก่
อาสาสมัคร
สาธารณสุขใน
การปฏิบัตงิ าน

กิจกรรม
1.เข้าร่วมกิจกรรมวัน
อสม. แห่งชาติ ระดับ
อาเภอ ประจาปี 2562
- กิจกรรมการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ด้านสุขภาพ
-รณรงค์เรือ่ ง ยาเสพ
ติด
- รณรงค์ 3อ 2ส โดย
เน้นเรือ่ งอาหาร
ปลอดภัย และ
หนอนพยาธิ โดย รณรงค์ เรือ่ ง โรค
ไข้เลือดออก โดย รพ.
สต.บ้านน้ารีพัฒนา
- รณรงค์เรือ่ ง
อุบัตเิ หตุ/เมาไม่ขบั
(เทศกาลปีใหม่)และ
การสวมหมวกกันน็อค
- รณรงค์ safe sex
(วันเอดส์โลก)
- รณรงค์ เรือ่ ง การ

กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

ตัวแทนรพ./
สสอ./รพ.สต./
สสช.จานวน 20
คนและอสม.
อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติจานวน
266 คน รวม
286 คน

1. ค่าอาหาร/อาหารว่าง
100 บาท * 286 คน * 1
วัน เป็นเงิน 28,600 บาท
2. ค่าจ้างเหมาเครือ่ งเสียง
เป็นเงิน 4,000บาท
3. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่
เป็นเงิน 1,400
บาท

จานวนเงิน
(บาท)
34,000

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.

ไตรมาส 3

ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.
34,000

มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
วิไลพร/
พักตรา
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม
1.เข้าร่วมกิจกรรมวัน
อสม. แห่งชาติ ระดับ
จังหวัด ประจาปี
2562 โดยได้เดินทาง
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
1 วัน

รวมงบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เป้าหมาย
ตัวแทนรพ./
สสอ./รพ.สต./
สสช.จานวน 8
คนและอสม.
อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติจานวน
20 คน รวม 28
คน

รายละเอียดงบประมาณ
1. ค่าอาหารมื้อเย็น 50
บาท * 28 คน * 1 วัน
เป็นเงิน 1,400 บาท
2. ค่าอาหารเช้า 50 บาท *
29 คน * 1 วัน เป็นเงิน
1,400 บาท
3. ค่าเบี้ย
เลี้ยงเจ้าหน้าที่ออก
ปฏิบัตงิ าน จานวน 8 คน *
240 บาท * 2 วัน เป็นเงิน
4,320 บาท 4. ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงครัง้ ละ 1,200
บาท 4 คัน เป็นเงิน 4,800
บาท
5. ค่าจ้างเหมารถตู้
รับ-ส่ง อาสามัครสาธารณ
สุขออกปฏิบัตงิ าน 1,800
บาท*2คัน* 2 วัน เป็น
7,200 บาท

จานวนเงิน
(บาท)
19,120

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.

ไตรมาส 3

ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.
19,120

มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
วิไลพร/
พักตรา

125,504
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 1
แผนปฏิบตั ิการด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์

( / ) PP & P Excellence

( )

Service Excellent

( ) People Excellent

( ) Governance Excellent

( ) อืน่ ๆ

แผนงานที่ 1 แผนงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด2)ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อผูบ้ ริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความเสีย่ งที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค ได้แก่ ผัก ผลไม้ปนเปื้อนสารฆ่าแมลงเกลือบริโภคมีปริมาณไอโอดีนไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานการกระจายยาและ
การใช้ยาไม่ปลอดภัยในชุมชน การควบคุมดูแล สถานประกอบการเอกชน ในเขตพื้นที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ยังไม่ทั่วถึงการขับเคลือ่ นการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เป็นไปอย่างไม่ต่อเนือ่ ง
แผนงาน/
ลาดับ
วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ดั โครงการ
โครงการ
1

แผนงาน
1.เพื่อ 1.ร้อยละของ
คุม้ ครอง
ประกัน จานวนสถาน
ผูบ้ ริโภคด้าน ความ ประกอบการได้รับ
ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัย การประเมินคุณภาพ
สุขภาพและ ด้านบริการ มาตรฐาน ร้อยละ
บริการ
และ 100
สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์
เครือข่าย
สุขภาพ
บริการ
สุขภาพ
อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ
2.เกิดเครือข่าย
ผูผ้ ลิตวัตุดิบเกษตร
ปลอดภัยอย่างน้อย
1 กลุม่ ขึน้ ไป

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย

1.สารวจเก็บข้อมูล ตรวจเยีย่ ม ชีแ้ จง โรงงานผลิตน้าดืม่ 1 แห่ง
แนะนา ให้ความรู้ สถานที่ผลิต
โรงสีข้าว 1 แห่ง
Primary GMP 1 แห่ง
โรงครัว รพ 1 แห่ง
--สถานที่ผลิต GMP 2 แห่ง
ร้าน/แผงขายอาหาร 20
--สถานประกอบการจาหน่ายยา 1 แห่ง แห่ง
--ร้าน/แผงลอย อาหาร 30 แห่ง
โรงครัวสถานศึกษา 14 แห่ง
--โรงครัวโรงพยาบาล 1 แห่ง
ร้านขายยา 1 แห่ง
--โรงครัว โรงเรียน 16 แห่ง
ร้านชา 60 แห่ง
--ร้านชา 60 แห่ง
ตลาดนัด 1 แห่ง
--ครัวเรือน 300 หลังคาเรือน
--รถเร่ 10 คัน
2.สารวจลงพื้นที่ตรวจเยีย่ มกลุม่
เกษตกร ,ครัวเรือนเพื่อส่งเสริมการ
ผลิตวัตถุดิบส่งจาหน่ายให้โรงครัว
โรงพยาบาลเฉลิมฯ

รายละเอียดงบประมาณ
ค่าเบี้ยเลีย้ งเจ้าหน้าที่ออก
ปฏิบัติงาน 3 คน สสอ.1,
รพ.1,คนขับรถ1/ครั้งละ 1
วัน สถานบริการละ 1 วัน
รพ.สต.บ้านสะจุก3*240=
720
รพ.สต.บ้านน้ารีพัฒา3*
240=720
รพ.สต.บ้านด่าน3*240=720
สสช.กิว่ จันทร์3*240=720
สสช.สบปืน3*120=360
รพ.สต.บ้านห้วยโก๋น3*
120=360
เขต รพ.เฉลิมฯ3*120=360

จานวน
เงิน (บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ ับผิดชอบ

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

3,960

720
720
720
720
360

สุวภัทร
/อาพร

360
360
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อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ

แผนงาน/
ลาดับ
วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ดั โครงการ
โครงการ

กิจกรรม

2.ร้อยละจานวน
บอแรกซ์ ฟอร์มารีน กันรา ฟอกขาว
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฆ่าแมลง
กลุม่ เป้าหมาย
ได้รับการการเฝ้า
ระวังและตรวจสอบ
คุณภาพตามเกณฑ์
ร้อยละ 85

กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย
ร้านชา 20 แห่ง
โรงครัว รพ. 1 แห่ง
ตลาดประชารัฐ 1 แห่ง

รายละเอียดงบประมาณ
ค่าซือ้ ชุดทดสอบอาหารสด
1.ชุดทดสอบสารเคมีกาจัด
แมลงในผัก ผลไม้ ธัญพืช
ชนิดคัดกรอง 2 สาร ได้แก่
carbamate และ
organophosphate 390
บ. / 10 tests ทั้งหมด 8
ครั้ง ๆ ละ 20 tests =
6,240 บาท
2.ชุดทดสอบสารเคมีกาจัด
แมลงในผัก ผลไม้ ธัญพืช
ชนิดคัดกรอง 4 สาร ได้แก่
carbamate
organophosphate
organochlorine และ
pyrethoid 1,350 บ. / 10
tests ทั้งหมด 4 ครั้ง ๆ ละ
20 tests = 10,800บาท
3.ชุดทดสอบฟอร์มาลีน 18
บ./test ทั้งหมด 12
ครั้ง ๆละ 5 test = 1,080
บาท

จานวน
เงิน (บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ ับผิดชอบ

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

18,420

สุวภัทร
/อาพร

22,380
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แผนปฏิบตั ิการด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( ) PP & P Excellence
(√ ) Service Excellent
( ) People Excellent
( ) Governance Excellent ( ) อื่นๆ
แผนงานที่ 8 ชือ่ แผนงาน : การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและพื้นที่เฉพาะ
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย : สสจ.น่านมีศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุขจังหวัดน่าน (ศคอส.) ตามมาตรฐานกาหนด (ระดับ 2)
วิเคราะห์สถานการณ์ : ปัจจุบนั สถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดน่าน กาลังประสบปัญหาการกลับมาแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อวัณโรค ปัจจัยที่ทาให้เกิดการแพร่ระบาด ได้แก่ ผู้ปว่ ยไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อวัณโรคจึงไม่ได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงที ประกอบกับผู้ปว่ ยขาดความรูใ้ นการป้องกันไม่ให้โรคติดต่อสู่ผู้อนื่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การไอโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ทาให้เชื้อแพร่กระจายทางอากาศสู่คนรอบข้าง นอกจากนี้ยังมีอีก ปัจจัยสาคัญที่เป็น
เสมือนเชื้อเพลิงกระตุ้นให้วัณโรคควบคุมได้ยากและเกิดการแพร่ระบาดใหม่ ได้แก่ ผู้ปว่ ยประเทศเพื่อนบ้านไม่ทราบว่าตัวเองป่วยข้ามแดนโดยสารเข้าประเทศทางรถประจาทางซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมได้ยาก ถึงแม้ว่าใน
ภาพรวมของคป.สอ.เฉลิมพระเกียรติจะประสบผลสาเร็จในการดาเนินงานควบคุมโรควัณโรคภายในอาเภอ แต่เมื่อวิเคราะห์แล้วยังพบปัญหาดังนั้น เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานวัณโรคให้ประสบผลสาเร็จ และส่งผลให้เกิดการ
ควบคุม เฝ้าระวังโรควัณโรคในอาเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านรวมถึงจังหวัดน่าน ต่อไป
ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

1 คัดกรอง เฝ้าระวัง
ป้องกันวัณโรคและ
ติดตามเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยวัณโรคอาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดน่าน
ปีงบประมาณ 2562

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัดโครงการ

กิจกรรม

๑.1 เพื่อค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรค
เสมหะบวกราย
ใหม่ในชุมชน
(7 กลุ่มเสี่ยง )

1.1ร้อยละ 95 ของ กลุ่ม
เสี่ยง ได้รับการคัดกรองวัณ
โรค
1.2 พบผู้ป่วยวัณโรค
เสมหะบวกรายใหม่ใน
ชุมชนที่ได้รับการค้นหา
มากกว่าร้อยละ 70 ของ
ผู้ป่วยรายใหม่ที่คาดว่าจะมี
ในพื้นที่ (จานวน 17 คน)

1. การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง
1.1 อาสาสมัคร
สาธารณสุข(อสม.) ออกคัดกรองวัณโรค
ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้แบบคัดกรองผู้
มีอาการสงสัยวัณโรคของโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ โดยการคัดกรอง
ประชากร 7 กลุ่มเสี่ยง ดังนี้
1. ผู้สัมผัสร่วมบ้าน
2. ผู้
ติดเชื้อ/ผู้ป้วยเอดส์ที่มารับบริการ
3. ผ้สูงอายุประเภทติด
บ้านติดเตียง
4. ผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง ได้แก่ DM ,HT ,
COPD ,Stroke ,มะเร็ง
5. แรงงานต่างด้าว
6. กลุ่ม
อื่นๆ เช่น ติดสุรา ติดยาเสพ จิตเวช ผู้
พิการ ภาวะทุพโภชนาการ ผู้ได้รับยากด
ภูมิคุ้มกัน 7. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หากค้นหาผู้ที่มีอาการสงสัยวัณโรค
ให้นากลุ่มที่เข้าข่ายมารับการตรวจ
เสมหะ และ เอกซเรย์ปอด ตามแนวทาง
ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

ประชากร 7 กลุ่มเสี่ยง ดังนี้
ไม่ใช้งบประมาณ
1. ผู้สัมผัสร่วมบ้าน
2. ผู้ติด เบิกตามสิทธิก์ ารรักษา
เชื้อ/ผู้ป้วยเอดส์ที่มารับบริการ
3. ผู้สูงอายุประเภทติดบ้าน
ติดเตียง
4. ผู้ป่วย
โรคเรือ้ รัง ได้แก่ DM ,HT , COPD
,Stroke ,มะเร็ง
5. แรงงานต่างด้าว
6. กลุ่ม
อื่นๆ เช่น ติดสุรา ติดยาเสพ จิต
เวช ผู้พิการ ภาวะทุพโภชนาการ ผู้
ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
7.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

จานวนเงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดช
(บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. อบ
พักตรา/
วิไลพร
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัดโครงการ
1.2 ร้อยละ 90 ของกลุ่ม
เสี่ยง (7 กลุ่มเป้าหมาย)
ทั้งที่มีอาการและไม่มี
อาการได้รับการตรวจ
เสมหะและตรวจ X-ray
ปอด

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

1.2 กลุ่มเสี่ยง ( 7 กลุ่มเป้าหมาย ) ทั้งที่มี ประชากร 7 กลุ่มเสี่ยง ดังนี้
ไม่ใช้งบประมาณ
อาการและไม่มีอาการได้รับการตรวจ
1. ผู้สัมผัสร่วมบ้าน
2. ผู้ เบิกตามสิทธิก์ ารรักษา
เสมหะและตรวจ X-Ray ปอด
ติดเชื้อ/ผู้ป้วยเอดส์ที่มารับบริการ
3. ผู้สูงอายุประเภท
ติดบ้านติดเตียง
4.
ผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง ได้แก่ DM ,HT ,
COPD ,Stroke ,มะเร็ง
5. แรงงานต่างด้าว
6.
ผู้ต้องขัง/เคยต้องโทษ 7. กลุ่มอื่นๆ
เช่น ติดสุรา ติดยาเสพ จิตเวช ผู้
พิการ ภาวะทุพโภชนาการ ผู้ได้รับ
ยากดภูมิคุ้มกัน
7.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

2.1 เพื่อ
2.1.ร้อยละ 100 ของผู้ป่วย 2.1.ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค เดือน
ติดตามเยี่ยม วัณโรคได้รับการเยี่ยมบ้าน ละ 1 ครัง้
บ้านของผู้ป่วย โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
วัณโรค 1
เดือนครัง้

2.2 ดูแล ติดตามและให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
การรับประทานยา การดูแลรักษาตัวเอง
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ผู้ป่วยวัณโรคจานวน 16 ราย
( คิด
จาก 156 : แสนประชากร อาภอ
เฉลิมพระเกียรติมีประชากร
ทั้งหมด 9,831 คน (ข้อมูล
ประชากรกลางปี 61) )

1.ค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน
ระยะทางจาก รพ.เฉลิม
พระเกียรติถึงบ้านบวก
หญ้า รพ.สตบ้านด่าน และ
จาก รพ.สตบ้านด่าน ไป
บ้านสะเกี้ยง รพ.สตบ้าน
สะจุก เดือนละ 1 ครัง้
เหมาจ่ายครัง้ ละ 1,000
บาท ดาเนินการตั้งแต่
ต.ค.61-ก.ย.62
จานวน 12,000 บาท
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จนท. ใน
การติดตามเยี่ยมบ้าน
เดือนละ 1 ครัง้ รวม 12
ครัง้ x จานวน 4 คน x 120
บาทต่อคน
รวมเป็นเงิน 5,760 บาท

จานวนเงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดช
(บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. อบ
พักตรา/
วิไลพร

พักตรา/
วิไลพร

12,000

5,760
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จานวน 12,000 บาท

ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัดโครงการ

กิจกรรม

2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จนท. ใน
การติดตามเยี่ยมบ้าน
รายละเอียด
เดือนละ 1 ครัง้ รวม 12
ครัง้ x จงบประมาณ
านวน 4 คน x 120
บาทต่อคน
รวมเป็นเงิน 5,760 บาท

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย

2.3 ส่งต่อข้อมูลให้แก่ทีมสุขภาพใน
ชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประทานยา
อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการขาดการรักษา
เฝ้าระวังอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์
จากการรับประทานยาวัณโรค

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรค เพื่อ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของวัณโรค
อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จ.น่าน ปี
2562

3.เพื่อประเมิน 1.ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยวัณ 3.1.ดูแล ติดตามและให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
ผลการรักษา โรครายใหม่และกลับเป็น การรับประทานยา การดูแลรักษาตัวเอง
ผู้ป่วยวัณโรค ซ้ามีความสาเร็จในการรักษา และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในคลินิกพิเศษ
และโปรแกรม TBCM Online
3.2 ส่งต่อ
ข้อมูลให้แก่ทีมสุขภาพในชุมชน เพื่อให้
ผู้ป่วยได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง
ป้องกันการขาดการรักษาเฝ้าระวังอาการ
ข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการ
รับประทานยาวัณโรค

ผู้ป่วยวัณโรคจานวน 16 ราย

1. เพื่อสร้าง
และพัฒนา
เครือข่าย อสม.
เชี่ยวชาญด้าน
วัณโรค ประจา
หมู่บ้าน

ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน 22 หมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 3 คน จานวน 66 คน
( อสม.ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม
มิสเตอร์ TB )

1. มีมิสเตอร์ TB ประจา
หมู่บ้านเพื่อติดตามเยี่ยม
บ้านในระบบ DOT ครบ
ทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 100

2.จัดอบรมให้ความรูแ้ ละแนวทางปฏิบัติ
แก่ อสม.เชี่ยวชาญด้านวัณโรคประจา
หมู่บ้าน เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณ
โรค ตามระบบ DOT หลังจากจาหน่าย
จากโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมการกินยาใน
ระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยงตลอดระยะเวลาที่
ทาการรักษา

จานวนเงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดช
(บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. อบ

ไม่ใช้งบประมาณ
( เบิกตามสิทธิก์ ารรักษา

พักตรา/
วิไลพร

คิดจาก 156 : แสนประชากร
อาภอเฉลิมพระเกียรติมีประชากร
ทั้งหมด 9,831 คน (ข้อมูล
ประชากรกลางปี 61)

1. ค่าอาหารกลางวัน 50
บาท * 66 คน * 1 มื้อ
เป็นเงิน 3,300 บาท
2.อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
25 บาท *66 คน * 2 มื้อ
เป็นเงิน 3,300 บาท
3.ค่าจ้างเหมาจัดทาคู่มือ
แนวทางการดาเนินงาน
ควบคุมวัณโรคในชุมชน
โดยอาสาสมัครสาธารณสุข
จานวน 66 เล่ม*เล่มละ
36 แผ่น *กระดาษสีแผ่น
ละ 1 บาท เป็นเงิน
2,376 บาท
รวมเป็นเงิน 8,976 บาท

8,976

พักตรา/
วิไลพร
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์
2. เพื่ออบรม
ฟื้นฟูความรู้
และพัฒนา
ระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยวัณโรค
ของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข

ตัวชีว้ ัดโครงการ
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
มีหน้าที่ในการดูแล รักษา
ผู้ป่วยวัณโรคทั้งในระดับ
สสอ. โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล และสสช.
ทุกแห่งได้รับการอบรม
ร้อยละ 100

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย

3. จัดอบรมฟื้นฟูความรูว้ ชิ าการเรือ่ งโรค ตัวแทนรพ./สสอ./รพ.สต./สสช.
วัณโรค วางแผนระบบ One-stop
จานวน 20 คน
service ภายในโรงพยาบาลและวาง
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถาน
บริการและพัฒนาระบบการติดตามเยี่ยม
บ้านแบบระยะการกินยาระยะสั้นโดยมีพี่
เลี้ยงกากับ (DOT) และโปรแกรม TBCM
Online

รวมงบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ
1. ค่าอาหารกลางวัน 50
บาท * 20 คน * 1 มื้อ
เป็นเงิน 1,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและ
เครือ่ งดื่ม 25 บาท * 20
คน * 2 มื้อ เป็นเงิน
1,000 บาท
3. ค่าจัดทาคู่มือแนว
ทางการดาเนินงานควบคุม
วัณโรค จานวน 20
เล่มๆละ 100แผ่นๆละ
0.5บาท กระดาษขาวดา*
50 บาท เป็นเงิน 1,000
บาท รวมเป็นเงิน
3,000 บาท

จานวนเงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดช
(บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. อบ
3,000
พักตรา/
วิไลพร

29,736
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ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบตั กิ ารด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
( √ ) PP & P Excellence
( ) Service Excellent
( ) People Excellent
( ) Governance Excellent ( ) อืน่ ๆ

แผนงานที่ 4 ชือ่ แผนงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านปีงบประมาณ 2562
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย: สถานบริการในอาเภอเฉลิมพระเกียรติมีกระบวนการจัดการขยะทีม่ ีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลัก IC และได้รับการคุม้ ครองจากมลพิษสิง่ แวดล้อม
วิเคราะห์สถานการณ์.......................................................................................
1.การคัดแยกขยะไม่ถูกต้อง และเกิดมลภาวะในชุมชน
2.ไม่มีระบบการบริหารจัดการขยะติดเชือ้ ทีถ่ ูกต้องตามมาตรฐาน ของงาน IC
3.ไม่มีแหล่งกาจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ลาดับ แผนงาน/โครงการ
1

แผนงานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดน่าน
ปีงบประมาณ 2562

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัดโครงการ

1. เพือ่ ให้
หน่วยงาน (รพช. ,
สสอ. ,รพ.สต.,
สสช.)
กระบวนการ
จัดการขยะทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามหลัก
ของงาน IC
2. เพือ่ ให้ปริมาณ
ขยะลดลง

1.ร้อยละ 100
ของหน่วยงาน
(รพช. ,สสอ. ,รพ.
สต. , สสช.) มี
กระบวน การ
จัดการขยะทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามหลัก
ของงาน IC
2.ร้อยละ 100
ของขยะทัว่ ไป
ขยะติดเชือ้ ขยะ
อันตราย ขยะรี
ไซเคิล ขยะเศษ
อาหาร ในหน่วย
บริการมีการกาจัด
อย่างถูกวิธี

กิจกรรม
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการขยะระดับอาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ

กลุม่ เป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นทีเ่ ป้าหมาย
1.หน่วยบริการ
สาธารณสุขรวม
7 แห่ง

จานวนเงิน
(บาท)

ระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผูร้ ับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไม่ใช้งบประมาณ

กฤตชภัช

2. ประกาศใช้แนวทางการ เจ้าหน้าที่
บริหารจัดการขยะแต่ละ
สาธารณสุขทุก
ประเภท แก่ทุกหน่วยบริการ หน่วยบริการ

ไม่ใช้งบประมาณ

ประธาน คป
สอ.
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัดโครงการ

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นทีเ่ ป้าหมาย

3. เพือ่ ให้มีการคัด 3. ร้อยละ 80
3. ดาเนินการตาม แนวทาง เจ้าหน้าที่
แยกขยะก่อนทีจ่ ะ ของหน่วยงาน
วิธกี าร แนวปฏิบัติตาม
สาธารณสุขทุก
นาไปกาจัด
บริการสุขภาพ
กิจกรรมทีก่ าหนด
หน่วยบริการ
(เฉพาะพืน้ ทีป่ ฎิบติ
งานของเจ้าหน้าที่)
มีการคัดแยกขยะ
ถูกประเภท

จานวนเงิน
(บาท)

ระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผูร้ ับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไม่ใช้งบประมาณ

กฤตชภัช

3.1 จัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานเพือ่ ขนส่งขยะติด
เชือ้ ประจาเดือน พร้อมทัง้
กาหนดผูร้ ับผิดชอบ ผู้
ควบคุมกากับให้ชัดเจน โดย
ส่งแผนแนบใบขอใช้รถยนต์
ทางราชการให้ถูกต้อง

ไม่ใช้งบประมาณ

3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่
ชีแ้ จง การสร้างความรู้ความ สาธารณสุขทุก
เข้าใจ แนวทางการบริหาร หน่วยบริการ
จัดการขยะ กระบวนการที่
จะดาเนินการให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมี
มาตรฐานตามหลักของ IC
แก่เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง

ไม่ใช้งบประมาณ

กฤตชภัช

กฤตชภัช /
อังคณา
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัดโครงการ

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นทีเ่ ป้าหมาย

3.3 นาข้อมูลการจัดการขยะ เจ้าหน้าที่
ปัญหา อุปสรรค
สาธารณสุขทุก
ความก้าวหน้าของโครงการ หน่วยบริการ
ข้อเสนอแนวคิด การสร้าง
จิตสานึกในการช่วยกันลด
ปริมาณขยะภายในองค์เข้า
ทีป่ ระชุมเจ้าหน้าที่ ทุก 2
เดือน

3.4 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ขนส่งขยะมูลฝอยติดเชื้อ
จากรพ.สต/สสช มารพ.
รายละเอียดดังนี้
3.4.1 ระยะทางจากรพ.ไป
สสช.บ้านกิ่วจันทร์ 15 กม.
ระยะทางจากสสช.บ้านกิ่ว
จันทร์ ไปรพ.สตบ้านน้ารี
พัฒนา 27 กม.
ระยะทางจากรพ.สตบ้าน
น้ารีพัฒนา ไปรพ.สตบ้าน
ด่าน 32 กม. ระยะทาง
จากรพ.สตบ้านด่าน ไปรพ.
สตบ้านสะจุก 15 กม.
(รวม ระยะทางไป-กลับ
เป็นระยะทาง 178 กม. ) =
178x4 บาทx2x12 =
17,088 บาท

รพ. , รพ.สต
จานวน 3 แห่ง
และ สสช.
จานวน 1 แห่ง
ตาบลขุนน่าน

จานวนเงิน
(บาท)

ระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผูร้ ับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไม่ใช้งบประมาณ

ญาณิศา /
กฤตชภัช/
อังคณา

ค่าน้ามันเชือ้ เพลิงขนส่ง
ขยะมูลฝอยติดเชือ้ จากรพ.
สต/สสช ตาบลขุนน่าน
มารพ.(รวม ระยะทางไปกลับ เป็นระยะทาง 178
กม. ) = 178x4 บาท
x2x12 เป็นเงิน 17,088
บาท

17,088

ญาณิศา/
กฤตชภัช
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ตัวชีว้ ัดโครงการ

กิจกรรม
3.4.2 ระยะทางจากรพ.
ไปรพ.สตห้วยโก๋น 3 กม.
และระยะทางจากรพ.สต
ห้วยโก๋นไป สสช.บ้านสบปืน
12 กม.
(รวมระยะทางไป-กลับเป็น
ระยะทาง 30 กม )
= 30x 4 บาทx2x12=
2,880 บาท

กลุม่ เป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นทีเ่ ป้าหมาย
รพ. ,รพ.สต
จานวน 1 แห่ง
และ สสช.
จานวน 1 แห่ง
ตาบลห้วยโก๋น

3.5 ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง
รพ.เฉลิมพระ
ขนส่งขยะมูลฝอยติดเชือ้
เกียรติ
จากรพ. ไปกาจัดทีเ่ ทศบาล
น่าน รายละเอียดดังนี้
-จากรพ. 280 กม.(ไปกลับ)x4 บาx4x12
=53,760 บาท
3.6 ค่ากาจัดขยะมูลฝอยติด รพ.สตบ้านสะ
เชือ้ ของรพ.สต/สสช.
จุก ตาบลขุน
รายละเอียดดังนี้
น่าน
ปริมาณน้าหนักขยะติดเชือ้
ของรพ.สตบ้านสะจุก =10
กก./2 wk.xกิโลละ 10บ.
x2x12ด.
= 2,400 บ.

จานวนเงิน
(บาท)

ค่าน้ามันเชือ้ เพลิงขนส่ง
ขยะมูลฝอยติดเชือ้ จากรพ.
สต/สสช ตาบลห้วยโก๋น
มารพ.
(รวมระยะทางไป-กลับ
เป็นระยะทาง 30 กม. )
= 30x 4 บาทx2x12
เป็นเงิน 2,880 บาท

2,880

ค่าน้ามันเชือ้ เพลิงขนส่ง
ขยะมูลฝอยติดเชือ้ จากรพ.
ไปกาจัดทีเ่ ทศบาลน่าน
280 กม.(ไป-กลับ)x4 บา
x4x12
เป็นเงิน53,760 บาท

53,760

ค่ากาจัดขยะมูลฝอยติด
เชือ้ ของรพ.สต บ้านสะจุก
=10 กก./2 wk.xกิโลละ
10บ.x2x12ด.
เป็นเงิน 2,400 บ.

2,400

ระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผูร้ ับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ญาณิศา/
กฤตชภัช

ญาณิศา/
กฤตชภัช

ญาณิศา/
กฤตชภัช
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ปริมาณน้าหนักขยะติดเชือ้
ของรพ.สตบ้านด่าน =5
กก./2 wk.xกิโลละ 10 บ.
x2x12ด.
= 1,200 บ.

กลุม่ เป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นทีเ่ ป้าหมาย
รพ.สตบ้านด่าน ค่ากาจัดขยะมูลฝอยติด
ตาบลขุนน่าน เชือ้ ของรพ.สตบ้านด่าน =5
กก./2 wk.xกิโลละ 10 บ.
x2x12ด.
เป็นเงิน 1,200 บ.

ปริมาณน้าหนักขยะติดเชือ้ รพ.สตบ้านน้า
ของรพ.สตบ้านน้ารีพฒ
ั นา รีพฒ
ั นา
=10 กก./2 wk.xกิโลละ 10 ตาบลขุนน่าน
บ.x2x12 ด.=2,400บ.

ค่ากาจัดขยะมูลฝอยติด
เชือ้ ของรพ.สตบ้านน้ารี
พัฒนา
=10 กก./2 wk.xกิโลละ
10 บ.x2x12 ด.เป็นเงิน
2,400บ.

จานวนเงิน
(บาท)

ระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผูร้ ับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1,200
ญาณิศา/
กฤตชภัช

2,400
ญาณิศา/
กฤตชภัช

ปริมาณน้าหนักขยะติดเชือ้
ของรพ.สตห้วยโก๋น =4
กก./2wk.xกิโลละ 10 บ.
x2x12ด.
เป็นเงิน960บ.

รพ.สตห้วยโก๋น ค่ากาจัดขยะมูลฝอยติด
ตาบลห้วยโก๋น เชือ้ ของรพ.สตห้วยโก๋น
=4 กก./2wk.xกิโลละ 10
บ.x2x12ด.
เป็นเงิน960บ.

960

ปริมาณน้าหนักขยะติดเชือ้
ของสสช.บ้านกิว่ จันทร์ =4
กก./2wk.xกิโลละ 10 บ.
x2x12ด.
เป็นเงิน960บ.

สสช.บ้านกิว่
จันทร์
ตาบลขุนน่าน

ค่ากาจัดขยะมูลฝอยติด
เชือ้ ของสสช.บ้านกิว่ จันทร์
=4 กก./2 wk.xกิโลละ10
บ.x2x12 ด.
เป็นเงิน960บ.

960

ปริมาณน้าหนักขยะติดเชือ้
ของสสช.บ้านสบปืน =4
กก./2wk.xกิโลละ 10 บ.
x2x12ด.
เป็นเงิน960บ.

สสช.บ้านสบปืน ค่ากาจัดขยะมูลฝอยติด
ตาบลห้วยโก๋น เชือ้ ของสสช.บ้านสบปืน =
4 กก./2 wk.xกิโลละ 10
บ.x2x12 ด
เป็นเงิน960บ.

960

ญาณิศา/
กฤตชภัช

ญาณิศา/
กฤตชภัช

ญาณิศา/
กฤตชภัช
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กลุม่ เป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นทีเ่ ป้าหมาย

จานวนเงิน
(บาท)

3.7 ค่ากาจัดขยะอันตราย รพ.สตบ้านสะ
ของรพ.สต/สสช.
จุก ตาบลขุน
รายละเอียดดังนี้
น่าน
3.7.1 ปริมาณน้าหนักขยะ
อันตรายของรพ.สตบ้านสะ
จุก=4 กก./2wk.xกิโลละ 10
บ.x2x12ด.
เป็นเงิน960บ.

ค่ากาจัดขยะอันตรายของ
รพ.สตบ้านสะจุก=4 กก./2
wk.xกิโลละ10 บ.x2x12
ด.เป็นเงิน960 บ.

960

3.7.2 ปริมาณน้าหนักขยะ รพ.สตบ้านด่าน
อันตรายของรพ.สตบ้านด่าน ตาบลขุนน่าน
=4 กก./2wk.xกิโลละ 10
บ.x2x12ด.
เป็นเงิน960บ.

ค่ากาจัดขยะอันตรายของ
รพ.สตบ้านด่าน =4 กก./2
wk.xกิโลละ 10 บ.x2x12
ด.=960บ.

960

3.7.3 ปริมาณน้าหนักขยะ รพ.สตบ้านน้า
อันตรายของรพ.สตบ้านน้า รีพฒ
ั นา
รีพฒ
ั นา=4 กก./2wk.xกิโล ตาบลขุนน่าน
ละ 10 บ.x2x12ด.
เป็นเงิน960บ.

ค่ากาจัดขยะอันตรายของ
รพ.สตบ้านน้ารีพฒ
ั นา=4
กก./2 wk.xกิโลละ 10 บ.
x2x12 ด.เป็นเงิน960บ.

960

ญาณิศา/
กฤตชภัช

ญาณิศา/
กฤตชภัช

ญาณิศา/
กฤตชภัช

3.7.4 ปริมาณน้าหนักขยะ
อันตรายของรพ.สตห้วย
โก๋น=4 กก./2wk.xกิโลละ
10 บ.x2x12ด.
เป็นเงิน960บ.

รพ.สตห้วยโก๋น ค่ากาจัดขยะอันตรายของ
ตาบลห้วยโก๋น รพ.สตห้วยโก๋น
=4 กก./2 wk.xกิโลละ 10
บ.x2x12 ด เป็นเงิน960บ.

960

3.7.5 ปริมาณน้าหนักขยะ
อันตรายของสสช.บ้านกิว่
จันทร์
=4 กก./2wk.xกิโลละ 10
บ.x2x12ด.
เป็นเงิน960บ.

สสช.บ้านกิว่
จันทร์
ตาบลขุนน่าน

960

ค่ากาจัดขยะอันตรายของ
สสช.บ้านกิว่ จันทร์
=4 กก./2 wk.xกิโลละ 10
บ.x2x12 ด.=960บ.

ระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผูร้ ับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ญาณิศา/
กฤตชภัช

ญาณิศา/
กฤตชภัช
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กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นทีเ่ ป้าหมาย

จานวนเงิน
(บาท)

3.7.6 ปริมาณน้าหนักขยะ สสช.บ้านสบปืน
อันตรายของสสช.บ้านสบปืน ตาบลห้วยโก๋น
=4 กก./2wk.xกิโลละ 10
บ.x2x12ด.
เป็นเงิน960บ.

ค่ากาจัดขยะอันตรายของ
สสช.บ้านสบปืน
=4 กก./2 wk.xกิโลละ 10
บ.x2x12 ด.=960บ.

960

3.8 ค่ากาจัดขยะมูลฝอยติด รพ.เฉลิมพระ
เชือ้ ของรพ.
เกียรติ
รพ.มีขยะติดเชือ้ 200 กก./
2wk.xกิโลละ 10 บ.x2x12
เดือน = 48,000 บ.

ค่ากาจัดขยะมูลฝอยติด
เชือ้ ของรพ.
200 กก./2wk.xกิโลละ
10 บ.x2x12เดือนเป็นเงิน
48,000 บ.

48,000

3.9 ถุงขยะติดเชือ้ ถุงแดง หน่วยบริการ
ขนาด 15x30 ซม จานวน สาธารณสุขรวม
100 กิโล x กิโลละ 59 บาท 7 แห่ง
= 5,900 บาท

ค่าถุงขยะติดเชือ้ ถุงแดง
ขนาด 15x30 ซม
จานวน 60 กิโล x กิโลละ
59 บาท
เป็นเงิน 5,900 บาท

3,540

ค่าถุงขยะติดเชือ้ ถุงแดง
ขนาด 15x15 ซม จานวน
60กิโล x กิโลละ 59 บาท
เป็นเงิน5,900 บาท

3,540

ถุงขยะติดเชือ้ ถุงแดง
หน่วยบริการ
ขนาด 15x15 ซม จานวน สาธารณสุขรวม
100 กิโล x กิโลละ 59 บาท 7 แห่ง
= 5,900 บาท

ระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผูร้ ับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ญาณิศา/
กฤตชภัช

ญาณิศา/
กฤตชภัช

ญาณิศา/
กฤตชภัช

ทีล่ ะ5 กกx6ที่ ทีเ่ หลือเป็น

ญาณิศา/
กฤตชภัช

ทีล่ ะ5 กกx6ที่ ทีเ่ หลือเป็น
3.10 ค่ากาจัดขยะอันตราย รพ.เฉลิมพระ
ของรพ.
เกียรติ
รพ.มีขยะอันตราย 30 กก./
2wk.xกิโลละ 10 บ.
30x2x12เดือน = 7,200 บ.

ค่ากาจัดขยะอันตรายของ
รพ.
30 กก./2wk.xกิโลละ 10
บ.x2x12เดือน
เป็นเงิน7,200บ.

7,200
ญาณิศา/
กฤตชภัช
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ตัวชีว้ ัดโครงการ

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นทีเ่ ป้าหมาย

จานวนเงิน
(บาท)

1. กระปุกทิง้ เข็ม ขนาด
5x7 นิว้ ราคา 35บาทx36
ใบ,ขนาด 5x5x9.5 นิว้
ราคา 70บาทx12ใบ รวม
เป็นจานวน
เป็นเงิน 2,100 บาท

2,100

หน่วยบริการ 2. ตะแกรงสาหรับวาง
สาธารณสุขรวม อุปกรณ์ถังขยะและกระปุก
7 แห่ง
ทิง้ เข็ม รวมเป็นจานวน 10
ชิน้ x 400 บาท
เป็นเงิน 4,o00 บาท

4,000

3.11จัดหาภาชนะให้
หน่วยบริการ
พอเพียงสาหรับการทิง้ และ สาธารณสุขรวม
แยกขยะติดเชือ้ ประเภทของ 7 แห่ง
มีคม และอันตราย ภายใน
หน่วยงาน รพ.เฉลิมพระ
เกียรติ จานวน 7 หน่วย
บริการ และอุปกรณ์
ป้องกันสาหรับผูป้ ฏิบัติงาน
ในการเก็บขยะติดเชือ้ ให้
เพียงพอ

3.12 หน่วยงานบริการ
เจ้าหน้าที่
สุขภาพ(เฉพาะพืน้ ที่
สาธารณสุขทุก
ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่) มี หน่วยบริการ
การคัดแยกขยะถูกประเภท
โดยเฉพาะขยะประเภทอืน่ ๆ
ทิง้ ในถังขยะติดเชือ้

ไม่ใช้งบประมาณ

4. ประเมินและติดตามรอบ เจ้าหน้าที่
ที่ 1 และ รอบที่ 2 เพือ่
สาธารณสุขทุก
รับทราบความก้าวหน้า
หน่วยบริการ
ปัญหา อุปสรรคและหาแนว
ทางแก้ไขพร้อมรวบรวม
วิเคราะห์

ไม่ใช้งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผูร้ ับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อังคณา

อังคณา

ประธาน คป
สอ./กฤตชภัช

ญาณิศา/
อังคณา/
กฤตชภัช
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัดโครงการ

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/
รายละเอียดงบประมาณ
พื้นทีเ่ ป้าหมาย

5. สรุปผลการดาเนิน
เจ้าหน้าที่
โครงการและรายงานผลแก่ สาธารณสุขทุก
คปสอ. และ สสจ. ต่อไป
หน่วยบริการ
รวมงบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผูร้ ับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไม่ใช้งบประมาณ
กฤตชภัช

156,748

100

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบตั กิ ารด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
( √ ) PP & P Excellence
( ) Service Excellent
( ) People Excellent
( ) Governance Excellent ( ) อืน่ ๆ

แผนที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
ตัวชีว้ ัดและค่า
ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพทีเ่ ท่าเทียม
าหมายส:ถานการณ์ : อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นพืน้ ทีท่ มี่ ีหมูบ่ ้านรับผิดชอบทัง้ หมด 22 หมูบ่ ้าน ซึ่งแต่ละหมูบ่ ้านอยูห่ า่ งไกลกันและเป็ภเู ขาสูงชัน ดังนัน้ จึงเล็งเห็นความสาคัญการพัฒนารพ.สต.แม่ข่ายหลักและรพช.ทีเ่ ป็นทีต่ งั้ หลักของ PCC ให้ผ่าน
วิเป้เคราะห์
เกณฑ์คุณภาพรพ.สต.ติดดาว และพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้รับบริการด้านสุขภาพทีเ่ ท่าเทียม
ลาดับ
1

แผนงาน/
วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัดโครงการ
โครงการ
แผนการ
พัฒนา
ระบบ
การแพทย์
ปฐมภูมิ
(Primary
Care
Cluster)

เพือ่ ให้
ประชาชน
ในพืน้ ที่
ได้รับบริการ
ด้านสุขภาพ
ทีเ่ ท่าเทียม

พัฒนารพ.สต.แม่
ข่ายหลักและรพช.
ทีเ่ ป็นทีต่ งั้ หลักของ
PCC ให้ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพรพ.
สต.ติดดาว

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/
พื้นทีเ่ ป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

๑. แต่งตัง้ คณะกรรมการ PCC
คณะกรรมการ
ระดับอาเภอ/และพืน้ ทีเ่ ครือข่าย PCC ระดับอาเภอ
บริการ
2. นาข้อมูล Service based ทีม่ ี
อยูม่ าวิเคราะห์วางแผนจัดการ
เพือ่ การพัฒนาร่วมกันทัง้ ด้าน
Medical care +
Self&Communitycare

ไม่ใช้งบประมาณ

3.จัดทาฐานข้อมูลสถานะสุขภาพ ฐานข้อมูลสถานะ
ของประชาชนใน PCC เพือ่
สุขภาพใน PCC
กาหนดปัญหาและวางแผน

ไม่ใช้งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ไตรมาส 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.
ผูร้ ับผิดชอบ
งานPCC
ระดับอาเภอ

ผูร้ ับผิดชอบ
งานPCC
ระดับอาเภอ
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ลาดับ

แผนงาน/
วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัดโครงการ
โครงการ

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/
พื้นทีเ่ ป้าหมาย

4.พัฒนารพ.สต.แม่ข่ายหลักและ
รพช.ทีเ่ ป็นทีต่ งั้ หลักของ PCC
ตามเกณฑ์คุณภาพรพ.สต.ติดดาว
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว

รพ.สต.ห้วยโก๋น
รพ.สต.น้ารีพฒ
ั นา
รพ.สต. บ้านด่าน
รพ.สต.สะจุก

5. สือ่ สารความรู้สร้างความเข้าใจ
และประชาสัมพันธ์คลินิกหมอ
ครอบครัวในช่องทางต่างๆเพือ่
เพิม่ การเข้าถึงบริการ

รพ.สต.ห้วยโก๋น
รพ.สต.น้ารีพฒ
ั นา
รพ.สต. บ้านด่าน
รพ.สต.สะจุก

6. ประเมินผลการดูแลผูป้ ่วยที่
บ้านและนาโปรแกรม COClink
มาใช้ในการส่งต่อดูแลผูป้ ่วย
ต่อเนือ่ งทีบ่ ้าน /เชือ่ มโยงการส่ง
ต่อ-และส่งกลับกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

รพ.สต.ห้วยโก๋น
รพ.สต.น้ารีพฒ
ั นา
รพ.สต. บ้านด่าน
รพ.สต.สะจุก

รวมงบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ
ค่าวัสดุ 5 ส.และเอกสารประกอบการประกวด
รพ.สต.ติดดาว(ตัวแทน รพ.สต.เข้าร่วมประกวด
ปีงบประมาณ 62อาเภอเฉลิมฯ)
-กาวสองหน้าหนา10ม้วน*180บาท=1,800บาท
-กาวสองหน้าบาง 10 ม้วน*3บาท5= 350 บาท
-กระดาษ A4สี 3 ริมๆละ150บาท= 450 บาท
-กระดาษA4ขาว 1ลังๆละ610บาท = 610 บาท
-กระดาษเคลือบใสA4 1 แพคๆละ 350บาท
-ฟิวเจอร์บอร์ด 10 แผ่นๆละ35บาท=350บาท
-ปกใสพลาสติก1แพ็คๆละ180บาท=180บาท
-แฟ้มตราช้าง5เล่มๆละ70บาท=350บาท
-กระดาษโฟโต้ 1รีมละๆ250บาท=250 บาท
-แล็คซีน 5 ม้วนๆละ45บาท=225บาท

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ไตรมาส 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.
4,917
ผูร้ ับผิดชอบ
งานPCC
ระดับอาเภอ

จานวนเงิน
(บาท)

ไม่ใช้งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ
งานPCC
ระดับอาเภอ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ
งานPCC
ระดับอาเภอ

4,917
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แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( √ ) PP & P Excellence
( ) Service Excellent
( ) People Excellent
( ) Governance Excellent ( ) อื่นๆ
แผนงานที่ 1 ชื่อแผนงาน การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : 1. ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ได้รับการส่งต่อ และติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ ร้อยละ100
วิเคราะห์สถานการณ์ : อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ทรงงาน ของพระบรมวงศานุวงศ์มาโดยตลอด ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
โดยเฉพาะการเข้
าถึงบริมกพระเกี
ารด้านสุ
ขภาพที
กกลุของพระบรมวงศานุ
่มวัย ซึ่งพระมหากรุวณงศ์าธิและ
คุณดัประชาชนในพื
งกล่าว ส่งผลให้้นทีม่อีกาเภอเฉลิ
ารดาเนินมงานอั
นเกียรติ
่ยวเนื
งกัดบน่พระบรมวงศานุ
วงศ์อย่างต่ณอาธิ
เนืค่อุณ
ง จากพระบรมวงศานุ
ในปี2560 สมเด็จพระเทพรั
ตนราชสุ
อาเภอเฉลิ
ยรติ
จังหวั่สดาคั
น่าญนของประชาชนทุ
เป็นพื้นที่ทรงงาน
พระเกี
จัง่อหวั
าน ทรงได้รับพระมหากรุ
วงศ์ ทรงห่
วงใย ดาฯ
สุขภาพอนามัยของประชาชน หลังจากการเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารและติดตามงานโครงการพระราชดาริในพื้นที่อาเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ทรงโปรดเกล้าฯ รับผู้ป่วยไว้ในพระราชานุเคราะห์ฯ อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านมีผู้ป่วยที่ทรงโปรดเกล้าฯ รับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์และให้ติดตามเป็นกรณีพิเศษ รวม16 ราย มีชีวิต 5 ราย พระราชทานเงินช่วยเหลือ 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย การจัดการเกี่ยวกับคนไข้
ในพระราชานุเคราะห์ ในปีที่ผ่านมาพบว่า การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นปัจจุบัน ทาให้การติดตามคนไข้ยังขาดความต่อเนื่อง นอกจากนี้การดาเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนอง
พระราชดาริ สนับสนุนให้มีการดาเนินงานในพื้นที่อย่างจริงจังและเกิดประโยชน์สูงสุด
แผนที่ 8 การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย/ รายละเอียด จานวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ
ลาดับ แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดโครงการ
กิจกรรม
พื้นที่เป้าหมาย งบประมาณ
(บาท)
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
0 1. ผู้ป่วยใน
1. ผู้ป่วยใน
1.ทบทวนคาสั่ง
คาสั่ง
ไม่ใช้
ไม่ใช้
พิกุลแก้ว
พระราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ คณะทางานระดับ
คณะทางาน
งบประมาณ งบประมาณ
,วิภาพร
จานวน 14 ราย ได้รับการส่งต่อ อาเภอให้เป็นปัจจุบัน ระดับอาเภอ ปี
ได้รับการส่งต่อ และติดตามเยี่ยม ประกอบด้วย
2562
และติดตามเยี่ยม ตามเกณฑ์ ร้อยละ นายอาเภอเป็นประธาน
อย่างต่อเนื่อง
100
สาธารณสุขอาเภอ/
ผู้อานวยการ
โรงพยาบาล เป็น
เลขานุการ,รพ.สต. ที่
เกี่ยวข้อง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับอาเภอ
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม
2. ประชุมติดตามการ
ดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อย 2
ครั้ง/ปี

กลุ่มเป้าหมาย/ รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย งบประมาณ
คณะทางาน
ระดับอาเภอ

1. ค่าอาหาร
กลางวัน 50 บาท
x 30คน x 2 วัน
เป็นเงิน 3,000
บาท
2.
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 25 บาท
x 30 คน x 4 มือ้
เป็นเงิน 3,000
บาท
3. ค่าจัดทา
รูปเล่มการ
ดาเนินงาน
รายงานสรุปการ
ติดตามคนไข้ใน
พระบรมราชานุ
เคราะห์ จานวน
30 เล่ม20แผ่น
และเข้าเล่มราคา
เล่มละ 50 บาท
เป็นเงิน 1,500
บาท

จานวนเงิน
(บาท)
7,500

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พิกุลแก้ว
,วิภาพร
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/ รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย งบประมาณ

3.กาหนดบทบาทศูนย์ คณะทางาน
ประสานงานระดับ
ระดับอาเภอ
อาเภอ
1.1 จัดทาทะเบียน
ผู้ป่วยรายบุคคลเพื่อ
วางแผนการดูแลผู้ป่วย
รายบุคคล
1.2 ประสานกับ รพ.
สต. เพื่อรวบรวมแผน
เข้ารับการรักษาตัวของ
ผู้ป่วยจัดส่งให้ ศูนย์
ประสานงานผู้ป่วย
ระดับจังหวัด ทุก วันที่
10 ของเดือน

ไม่ใช้
งบประมาณ

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ไม่ใช้
พิกุลแก้ว
งบประมาณ
,วิภาพร

จานวนเงิน
(บาท)
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/ รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย งบประมาณ

1.3 กาหนดเกณฑ์การ คณะทางาน
ติดตามเยีย่ มผูป้ ่วยโดย ระดับอาเภอ
- ผูป้ ่วยทีห่ ายเป็น
ปกติจะได้รับการ
ติดตามเยีย่ มอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้
- ผูป้ ่วยอยูร่ ะหว่างการ
รักษา อย่างน้อย 3
เดือน/ครัง้
-ผูป้ ่วยติดบ้าน จะ
ได้รับการเยืย่ มตาม
care plan รายบุคคล
1.4 รายงานผลการ
คณะทางาน
ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ระดับอาเภอ
ฯ ให้ศูนย์ประสานงาน
ระดับจังหวัด ไตรมา
สละ 1 ครั้ง

จานวนเงิน
(บาท)

1. ค่าน้ามัน
ติดตามเยี่ยม
บ้านผู้ป่วยใน
พระราชานุ
เคราะห์
จานวน 2
ครั้งๆละ1,000
บาท

2,000

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พิกุลแก้ว
,วิภาพร

พิกุลแก้ว
,วิภาพร

9,500
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์

( / ) PP & P Excellence

( )

Service Excellent

( ) People Excellent

( ) Governance Excellent

( ) อื่นๆ

แผนงานที่ 1 ชื่อแผนงาน การเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย: อัตราการตายด้วยอุบัติเหตุทางถนนในปี 2562 ไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร
วิเคราะห์สถานการณ์ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในปีงบประมาณ 2561 พบว่าอาเภอเฉลิมพระเกียรติมีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดจานวน ครั้ง แบ่งเป็นอุบัติเหตุจากรถจักรยายนต์ 87 ครั้ง และ รถบรรทุกขนาดใหญ่ 8 ครั้ง
มีจานวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด 122 ราย ผู้ชาย 87 ราย ผู้หญิง 35 ราย ได้รบการรักษาแล้วกลับบ้านจานวน 64 ราย นอนรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจานวน 36 ราย ส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าจานวน 19 ราย
เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 1 ราย จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า อาเภอเฉลิมพระเกียรติ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่สูงและอุบัติเหตุส่วนมากมักเกิดขึ้นที่เดิมซ้า ๆ
เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนและลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ภาคีเครือข่ายนาเหตุการณ์ดังกล่าวมาวิเคราะห์และหาสาเหตุการแก้ไขร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจ
เบื้องต้นในการปฏิบัติตัวของประชาชนและซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะเกิดเหตุ และการจัดการหลังเหตุการณ์
ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

1 โครงการเฝ้า
ระวังอุบัติเหตุ
ทางถนนและ
ลดการตาย
จากอุบัติเหตุ
ทางถนน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนและลด
อัตราการตาย
ด้วยอุบัติเหตุทาง
ถนน

2.เพื่อทบทวน
สร้างความรู้ความ
เข้าใจ บทบาท
หน้าที่

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

1มีทีมสอบสวน 1.แต่งตั้งทีมสอบสวนการตาย
การตายจาก
จากอุบัติเหตุทางถนนระดับ
อุบัติเหตุทาง
อาเภอ
ถนนระดับอาเภอ

2.ประชุมทีม ทบทวน สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ บทบาท
หน้าที่

กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เป้าหมาย

จานวนเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

เจ้าหน้าที่งาน
ไม่ใช้งบประมาณ
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ตารวจ
ทางหลวงชนบท
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ในพื้นที่ MCATT
SRRT ปภ.

วาสนา/
อาพร

เจ้าหน้าที่งาน
อปท.
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ตารวจ
ทางหลวงชนบท
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ในพื้นที่ MCATT
SRRT ปภ.

วาสนา/
อาพร
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ
2.มีการ
สอบสวนการ
ตายจาก
อุบัติเหตุทาง
ถนนอย่างน้อย 2
ครั้ง/ปี

กิจกรรม
3.ทีมออกสอบสวนสาเหตุการ
ตายจากอุบัติเหตุจราจร(1.การ
เกิดอุบัติเหตุหมู่ 2.การตาย
จากอุบัติเหตุจราจร)ครั้งละ 1
วัน และนาเสนอผลการ
สอบสวนที่ได้ในที่ประชุม
ประจาเดือนของหัวหน้าส่วน
ระดับอาเภอ เพื่อนาไปสู่การ
กาหนดแนวทางป้องกัน
แก้ไขปัญหา และลดการตาย
จากอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่งาน
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน สสอ., รพ.
เฉลิมฯ ,ตารวจ
ทางหลวงชนบท,
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ในพื้นที่ MCATT,
SRRT ,ปภ.

จานวนเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
(บาท)
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
ออกสอบสวนการตายจาก
อุบัติเหตุจราจร การเกิด
อุบัติเหตุหมู่ ครั้งละ 1 วัน
ทาการ รพ.2 สสอ. 1 รพ.
สต.หรือ สสช. ในพื้นที่ 1
รวม 4 คนต่อครั้ง(กรณีเกิด
เหตุ) 4x120=480 บาท

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 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.
1,480 บาท/ครั้ง

วาสนา/
อาพร

2.ค่าน้ามันรถ 1,000
บาทต่อครั้ง

4.ทีมติดตามผลการดาเนินงาน เจ้าหน้าที่งาน
อปท
1 เดือนหลัง ตามข้อสรุปการ อุบตั ิเหตุและ
ประชุม
ฉุกเฉิน ตารวจ
ทางหลวงชนบท
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ในพื้นที่ MCATT
SRRT ปภ.

5.สร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนในหมู่บา้ น
กลุ่มเป้าหมายเรื่องการ
แจ้งเหตุและการปฏิบตั ิ
ตัวขณะเกิดเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

วาสนา/
อาพร

ประชาชนบ้าน
อปท
ปางหก ปิน ใหม่
ไชยธงรัตน์ สบปืน
ห้วยโก๋น

วาสนา/
อาพร
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม
6.ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุ
ทางถนน(รถน้ามันพลิกคว่า)

กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เป้าหมาย

จานวนเงิน
รายละเอียดงบประมาณ
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

เจ้าหน้าที่งาน
อปท
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ตารวจ
ทางหลวงชนบท
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ในพื้นที่ MCATT
SRRT ปภ.

วาสนา/
อาพร

1,480
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แผนปฎิบัติการและแผนงบประมาณของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเฉลิมพระเกียรติ/โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขชายแดน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ70 ของจังหวัดชายแดนที่มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
วิเคราะห์สถานการณ์ : อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อกับเมืองเงิน-เมืองหงสา สปป.ลาว ในพื้นที่ตาบลห้วยโก๋น ซึ่งเป็นด่านสากล มีประชาชนจาก สปป.ลาว และแรงงานจากประเทศใกล้เคียงที่เข้ามาทางาน
ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าหงสา เข้ามารับบริการมีจานวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีดังข้อมูล (ผู้ป่วยนอก)ในปี 2559, 2560 และ 2561 จานวน 8,375 ครั้ง, 8,734ครั้งและ 9,032 ครั้ง ตามลาดับ ส่วนบริการผู้ป่วยใน จานวนผู้รับบริการ
3ปี ย้อนหลัง ได้แก่ จานวน 476 ครั้ง, 461 ครั้งและ407 ครั้ง ในปี2559- 2561 ตามลาดับ( ข้อมูล ณ 15 กันยายน 2561) นอกจากนั้นยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อใช้เส้นทางผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกจานวน
หนึ่ง ซึ่งมีการเดินทางต่อเนื่องตลอดปี ด้วยบริบทของพื้นที่และการรองรับบริการด้านสาธารณสุขที่ผ่านมายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการบริการที่เหมาะสม ทาให้มีผู้ป่วยจากประเทศสาธารณรัฐ-ประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามา
รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังพบปัญหาในการดาเนินการควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดชายแดน ระบบการคัดกรองโรคติดต่อ ณ จุดผ่านแดนรวมไปถึงปัญหาการรายงานระบบเฝ้าระวัง
ปองกันโรคที่มีความล้าช้า อีกทั้งภาคีเครือข่ายยังไม่เข้มแข็งพอ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับ คือ ระดับชุมชน ระดับตาบล และระดับอาเภอ การรายงาน การเฝ้า
ระวังโรคให้ทันการณ์รวมไปถึงการป้องกันโรค เพื่อที่จะสามารถตรวจจับการระบาดได้อย่างทันท่วงทีและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ (บาท)

ระบุ จานวนเงิน(บาท)

บาท
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ผู้รับผิดชอบ
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 โครงการสร้างภาคี
เครือข่ายเข็มแข็ง
และการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรค
ระบาดชายแดน
อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดน่าน
ปีงบ 2562 (รู้เร็ว
รู้ทัน ป้องกันได้)

1.เพื่อสร้างภาคี
เครือข่ายในพื้นที่
อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติให้เข้มแข็ง

1.มีภาคีเครือข่าย 1. จัดตั้งคณะทางาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคในระดับตาบล ในอาเภอเฉลิมพระ
ป้องกันและ
และอาเภอ
เกียรติ
ควบคุมโรค
ชายแดน

ไม่ใช้งบประมาณ

งานระบาด
วิทยา อาเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ
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การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ (บาท)

ระบุ จานวนเงิน(บาท)

บาท
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ผู้รับผิดชอบ
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.

2.1 จัดประชุมทบทวน
บทบาทหน้าที่ แนว
ทางการดาเนินงาน เฝ้า
ระวัง ป้องกันและสอบสวน
โรคระบาดชายแดน (table
top) และทบทวนการใช้
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
(PPE) เมื่อมีการปฎิบัติงาน

(ด่านควบคุมโรค/รพ./ ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 50 บาท*1มื้อ*
สสอ./สสช/อบต./รร./ 50 คน เป็นเงิน 2,500 บาท
ศพด./อสม./ปศุสตว์/ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน*25
กักกันสัตว์)
บาท*2มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท
ค่าอุปกรณ์การดาเนินงาน
- กระดาษบรุ๊ฟ 50 แผ่นๆละ 4 บาท
เป็นเงิน 200 บาท
- เทปกาวย่นขนาด 2.5 นิ้ว ม้วนละ45
บาท*4ม้วน เป็นเงิน 180 บาท
- กระดาษ ดับเบิ้ลเอ 2 ริมๆละ 130
บาท เป็นเงิน 260 บาท
- ปากกาเคมี 20 ด้ามๆละ 25 บาท เป็น
เงิน 500 บาท
ค่าป้ายไวนิลจัดงานประชุม ขนาด2*3 ม.
เป็นเงิน 1,500บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร IC 2ชม.*300บาท
เป็นเงิน 600บาท
ค่าคู่มือแนวทางการปฎิบัติงานฯ 50เล่ม
(1เล่มมี100แผ่น หน้าเดียว)*0.5บาท

16,340

งานระบาด
วิทยา อาเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ
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การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ (บาท)

ระบุ จานวนเงิน(บาท)

บาท
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ผู้รับผิดชอบ
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.

2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
ระบาดวิทยา
สามารถใช้
โปรแกรม R 506
version 4.1.0 ใน
การรายงาน เฝ้า
ระวังโรคติดต่อได้

เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงาน
ระบาดวิทยาใน
อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติสามารถใช้
โปรแกรม R 506
version 4.1.0
ในการรายงาน
สถานการณ์โรค
ระบาดคลอบคุ
ลมทุกพื้นที่ ร้อย
ละ 100

3. จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานระบาด
วิทยา ในพื้นที่อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ โดยใช้
โปรแกรม R 506 version
4.1.0 ในการรายงาน
สถานการณ์โรคระบาดใน
พื้นที่

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานระบาดวิทยาใน
พื้นที่อาเภอเฉลิมพระ
กียรติ(รพ./สสอ./รพ.
สต./สสช.)

ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 50 บาท*1 มื้อ*
10คน เป็นเงิน 500 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน*25
บาท*2มื้อ เป็นเงิน 500 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม 6ชม.*
300บาท*1คน เป็นเงิน 1,800 บาท
ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2*3ม.*1
ป้าย เป็นเงิน 1,500 บาท

3.เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และ
ให้มีการรายงาน
สถานการณ์โรค
ระบาดในพื้นที่ทุก
เดือน

ร้อยละ 80 มีการ
ส่งรายงาน
R506,E0 ภายใน
วันที่5 ของทุก
เดือน

4.มีการรายงานสถานการณ์
โรคระบาด ผ่านโปรแกรม
R 506 และE0 ทุกเดือน
5.มีการรายงานยอด
ผู้ป่วยลาวที่เข้ามารับ
บริการในสถานพยาบาล
ในพื้นที่อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติทุกเดือน

1. ร้อยละ 80 ของการ ไม่ใช้งบประมาณ
รายงานสถานการณ์
โรคระบาดครบถ้วน
และทันเวลา
2. ร้อย
ละ 80 มีการรายงาน
ผู้ป่วยลาวที่เข้ามารับ
บริการใน
สถานพยาบาลภายใน
วันที่10 ทุกเดือน

4,300

งานระบาด
วิทยา อาเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ

งานระบาด
วิทยา อาเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ
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การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ (บาท)

ระบุ จานวนเงิน(บาท)

บาท
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ผู้รับผิดชอบ
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.

5.สอบสวนโรคกรณีเกิด
การระบาดในพื้นที่ และ
จัดทาป้ายไวนิล รณรงค์
ประชาสัมพันธ์โรคระบาด
ตามฤดูกาล

ป้ายไวนิลแบบมีขาตั้งให้ความรู้โรค
ระบาดตามฤดูกาลชุดละ 700บาท*9
ป้าย เป็นเงิน 6,300 บาท
หน้ากากอนามัย จานวน 5 กล่อง กล่อง
ละ 250 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท
หน้ากาก N95 จานวน 3 กล่อง กล่องละ
300 บาท เป็นเงิน 900 บาท
ถุงมือ จานวน 3 กล่อง กล่องละ 250
บาท เป็นเงิน 750 บาท
แบบฟอร์มสารวจลูกน้ายุงลาย จานวน
1,000 แผ่นๆ ละ 0.50บาท(หน้าเดียว)
เป็นเงิน 500 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมลงสอบสวนโรค 5 คน
x120 บาท x10ครั้ง เป็นเงิน 6,000บาท
น้ายาพ่นยุงdelguard100 จานวน 1
ขวด เป็นเงิน 1,600 บาท
น้ามันเบนซิน 1,000 บาท (ใช้สาหรับ
เครื่องพ่นยุง)

18,300

6.เพื่อเป็นการติดตามและ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นระหว่างดาเนินงาน
ทุก 3 เดือน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 50 บาท*1มื้อ*
งานระบาดวิทยาใน
10 คน*3 ครั้ง เป็นเงิน 1,500 บาท
พื้นที่อาเภอเฉลิมพระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน*25
กียรติ(รพ./สสอ./รพ. บาท*2มื้อ*3 ครั้ง เป็นเงิน 1,500บาท
สต./สสช.)

3,000

7.สรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปี

งานระบาด
วิทยา อาเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ

ไม่ใช้งบประมาณ
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งานระบาด
วิทยา อาเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ (บาท)

ระบุ จานวนเงิน(บาท)

บาท
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ผู้รับผิดชอบ
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.

รวม
**หมายเหตุ กิจกรรมที่ 3 ใช้งบประมาณจากเงินบารุง จานวน 4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

41,940
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ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
( ) PP & P Excellence
( √ ) Service Excellent
( ) People Excellent
( ) Governance Excellent ( ) อื่นๆ

แผนที่ 8 การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รพ.เฉลิมพระเกียรติมีศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติตามมาตรฐานกาหนด ระดับ1
วิ:เคราะห์สถานการณ์ : โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลชุมชนชายแดน 1ใน7แห่งของประเทศที่มีพื้นที่ติด กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งต่างก็ประสบกับปัญหาการมีผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านมาใช้
บริการเพิ่มขึ้นจากศักยภาพของสถาน บริการสาธารณสุขที่ดีกว่า ดังข้อมูล (ผู้ป่วยนอก)ในปี 2559 ,2560 จานวน , 8,375 ครั้ง , 8,734ครั้งและ 9,547ในปี2561 ( ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561 ) การจัดการระบบบริการสุขภาพ
สาหรับชาวต่างชาติของอาเภอเฉลิมพระเกียรติที่ผ่านมาพบว่ายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการบริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มารับบริการส่วนใหญ่ได้เนื่องจากการลักษณะการให้บริการเป็นการให้บริการร่วมกับบริการ
หลักของชาวไทยในพื้นที่ซึ่งมีข้อจากัดในเรื่องการสื่อสารการใช้ภาษา การเข้าถึงบริการเฉพาะด้าน การสร้างความเข้าใจในบริการที่เป็นข้อจากัดด้านความเสมอภาคและเท่าเทียมในบริการ รวมถึงปัญหาการตกลงบริการที่เกินศักยภาพ
ของสถานบริการ จากนโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขอาเซียน การพัฒนาประเทศที่ทาให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวก รวดเร็ว มีความเจริญทางเศรษฐกิจเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ ประชาชนสามารถเดินทางเข้-ออก
า
ระหว่างประเทศมากขึ้น จึงเป็นโอกาสทาให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อชายแดน มีความรุนแรงและเพิ่มจานวนมากขึ้น และจะส่งผลให้เกิดความสูญเสีย ทางด้านเศรษฐกิจตามมา จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส่งผลต่อ
คุณภาพของระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ การพัฒนาการจัดบริการสุขภาพที่เหมาะสมสาหรับโรงพยาบาลชุมชนชายแดน จึงเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ดังนั้น เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จึงได้จัดทาแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ อาเภอเฉลิมพระเกียรติขึ้น
การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ รายละเอียด จานวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ลาดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
งบประมาณ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนพัฒนา
.เพื่อพัฒนาแผนก รพ.เฉลิมพระ
1. ทบทวนอุบัติการณ์ ผู้รับบริการชาวต่าง
ไม่ใช้
- พิกุลแก้ว คายอด
ศูนย์บริการ
ผู้ป่วยนอก รพ.
เกียรติจัดระบบ ไม่พึงประสงค์จากการ ด้าวทุกกลุ่ม ในปี2561 งบประมาณ
(กลุ่มการพยาบาล)
สุขภาพ
เฉลิมพระเกียรติ บริการสุขภาพ ให้บริการในปีที่ผ่าน -กลุ่มผุ้รับบริการทั่วไป
- เรณู ศาลาคาม
ชาวต่างชาติ
ให้เป็นศูนย์บริการ ได้อย่าง
มาแยกตาม
- กลุ่มผุ้รับบริการ
หน.งานผู้ป่วยนอก
อาเภอเฉลิมพระ สุขภาพชาวต่างชาติ เหมาะสมและ กลุ่มเป้าหมาย
ฉุกเฉิน
- ชัชชญา สัจจานิจ
เกียรติ จังหวัดน่าน
สอดคล้องตาม 2. วิเคราะห์ความ
- กลุ่มตรวจสุขภาพ
การ
ปี 2562
เกณฑ์
ต้องการการบริการที่ ประจาปี
พยาบาลผู้รับผิดชอบ
ศูนย์บริการ
สาคัญของ
- กลุ่มผุ้รับบริการเฉพาะ
งานบริการชาวต่าว
สุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
ชาติ
ชาวต่างชาติ
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ รายละเอียด จานวนเงิน
เป้าหมาย
งบประมาณ
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 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.

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

สร้างการมีส่วน
ร่วมและ
เครือข่ายบริการ
ที่เข้มแข็งของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตาม
บทบาทหน้าที่

3.สะท้อนข้อมูลการ
ให้บริการทั้งด้าน
ปัญหา อุปสรรค
ศักยภาพและข้อจากัด
ในการให้บริการ
รวมทั้งการสื่อสาร
ประสานงานด้านการ
รักษาพยาบาลระหว่าง
เครือข่ายสุขภาพทุก
ระดับในเวทีประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง (ในระดับ
พื้นที่ จังหวัด และ
ระหว่างประเทศ)

อปท /หน่วยบริการ
ไม่ใช้
ระดับปฐมภูมิ /องค์กร งบประมาณ
เอกชน/ส่วนราชการ
ระหว่างประเทศใน
พื้นที่ /สถานพยาบาล
รับส่งต่อที่มีศักยภาพ
สูงกว่า ( ปัว /น่าน)
และระหว่างประเทศ

กลุ่มการพยาบาล
งานผู้ป่วยนอก /
ผู้รับผิดชอบงาน
บริการชาวต่างชาติ

4. นาเสนอข้อมูลในที่
ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
งานบริการเพื่อหารือ
การจัดระบบบริการที่
ตอบสนองความ
คาดหวังในรูปแบบ
บริการที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่กลุ่มการ
พยาบาลทุกคน (โดย
ผ่านเวทีประชุม
ประจาเดือน )

กลุ่มการพยาบาล
งานผู้ป่วยนอก /
ผู้รับผิดชอบงาน
บริการชาวต่างชาติ
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ รายละเอียด จานวนเงิน
เป้าหมาย
งบประมาณ
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 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.

ผู้รับผิดชอบ

5. กาหนดรูปแบบ
บริการที่เหมาะสม
ตามศักยภาพรพ.
ชายแดนขนาดF2 โดย
ใช้แนวคิดการพัฒนา
คุณภาพ โรงพยาบาล
( HA )

- บริการทั่วไป
- บริการฉุกเฉิน
-บริการตรวจสุขภาพ
ประจาปี(ลูกค้าเดิม)
- บริการรับช่วงร่วม
ให้บริการรพ. เครือข่าย
- ผุ้รับบริการเฉพาะ
ด้าน ( ANC )

กลุ่มการพยาบาล
งานผู้ป่วยนอก /
ผู้รับผิดชอบงาน
บริการชาวต่างชาติ

6. จัดทาคู่มือ
แนวทางปฏิบัติเฉพาะ
พื้นที่สาหรับ
ผู้รับบริการชาวต่าง
ด้าวที่เข้ามารับบริการ
สุขภาพในแต่ละ
หน่วยบริการ

- บริการงานอนามัย
แม่และเด็ก
- บริการตรวจพิเศษ/
สุขภาพทั่วไป
- บริการฉุกเฉิน
- บริการค่าใช้จ่าย
ระบบส่งต่อเพื่อการ
รักษา

หัวหน้าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
งานบริการ IPD /
OPD /ER /LR
งานสนับสนุน
บริหาร (การเงิน /
ยานพาหนะ /

7.ติดตามประเมินผล
การดาเนินงานบริการ
ตามรูปแบบที่กาหนด
ทุก 2 เดือน
8.รายงานข้อมูล
รายงานจานวนผู้ป่วย
ชาวต่างชาติทุก
ชาวต่างชาติที่มารับ
ประเภทที่มารับ
บริการทุกเดือน
บริการต่อ ศคอส.ทุก
เดือน

หัวหน้างานและ/
หรือผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงานทุก
งาน
ไม่ใช้
งบประมาณ

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ
-นิธิวดี ศรีใจอินทร์
- กิตติชัย หอมดอก
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

3. มีบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่
จาเป็นสาหรับ
ชาวต่างชาติ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ รายละเอียด จานวนเงิน
เป้าหมาย
งบประมาณ
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 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.

ผู้รับผิดชอบ

9. ประชุมติดตามการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มการฯ/
จัดบริการระบบการ กลุม่ เวชฯ
เฝ้าระวังงานบริการ 24 คน.
สุขภาพชายแดนและ
ประเมินปัญหา แนว
ทางแก้ไขเพื่อปรับปรุง
ระบบบริการและลด
ความเสี่ยงรายไตรมาส

หัวหน้าพยาบาล
และสมาชิกทีมกลุ่ม
การพยาบาลและ
กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ

10. บริการแผ่นพับ แผ่นพับ 3 ภาษา
เผยแพร่ข่าวสาร /
จานวน 5 โรค
ประชาสัมพันธ์ โรค (
ระบาด - ติดต่อ ที่
สาคัญและตาม
สถานการณ์ระบาด

-งานข้อมูลและ
สารสนเทศ
- งานผู้ป่วยนอก

Website ,FB ของรพ.

11. จัดทาข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันใน
Website ,FB ของรพ.

ไม่ใช้
งบประมาณ

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ
4. มีระบบ
ประสานงานการ
ให้บริการ
ชาวต่างชาติกับ
หน่วยงานอื่น

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ รายละเอียด จานวนเงิน
เป้าหมาย
งบประมาณ
(บาท)

12. ทบทวนแนวทาง แบบฟอร์ม ,เอกสาร
ปฏิบัติการรับ-ส่งต่อ บันทึกตามข้อตกลง ,
บริการระหว่าง
Line group
เครือข่ายและระหว่าง
ประเทศเพื่อการ
สื่อสารประสานงาน

ไม่ใช้
งบประมาณ

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 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.

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มการพยาบาล
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
แผนปฏิบตั ิการด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ ..........เฉลิมพระเกียรติ........ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( ) PP & P Excellence
( ) Service Excellent
แผนงานที่ 1 ชือ่ แผนงาน …………………………………………………………………………..

( ) People Excellent

( ) Governance Excellent

( ) อื่นๆ

ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย: ……………………………………………………………………………..
1. เพื่อประเมินสุขภาพของบุคลากร การค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ และเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ
2. เพื่อติดตามสถานการณ์และสอบสวนการเกิดการติดเชือ้ การได้รับอุบตั ิเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งและการระบาดของโรคในบุคลากร
3. เพื่อค้นหาปัจจัยที่ทาให้บคุ ลากรเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากการปฏิบตั ิงา รวมทั้งแนวทางในการป้องกันที่เหมาะสม
4. เพื่อให้การดูแลบุคลากรที่เจ็บป่วยจากการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อลดความสูญเสียของโรงพยาบาลและบุคลากร โดยการส่งเสริมให้มีการป้องกันการติดเชือ้ และการเกิดอุบตั ิเหตุขณะปฏิบตั ิงาน
5. เพื่อป้องกันการติดเชือ้ และการแพร่กระจายเชือ้ จาการให้บริการสุขภาพ
วิเคราะห์สถานการณ์.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

1 โครงการตรวจสุ ขภาพ

1. เพื่อประเมินภาวะ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

สุขภาพของบุคลากร

เฉลิมพระเกียรติ ประจาปี การค้นหาปัจจัยเสี่ยง

1. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ 1.ประชุมคณะกรรมการป้ องกันและ บุคลากร
ผูและให้
ป้ ฏิ บตั บิงริาน
การใน
หน่วยงาน รพ.เฉลิม ได้รับ ควบคุมการติดเชื้ อในระดับ
โรงพยาบาล
การตรวจสุขภาพประจาปี เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลเฉลิม

ที่มผี ลต่อภาวะสุขภาพ

ไม่ใช้งบประมาณ

น.ส.อังคณา

พระเกียรติ

และเป็นแนวทางใน
การป้องกันแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ
2.ชี้แจงแนวทางในการตรวจสุขภาพ บุคลากร
ผูป้ ฏิ บตั ิงาน
บุคลากรที่มภี าวะเจ็บป่วย ที่พบความผิดปกติหรือพบโรค และเก็บข้อมูลการตรวจสุขภาพของ และให้บริการใน
2. เพื่อให้การรักษา

2. ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ได้รับการดูแลรักษา

บุคลากรใน รพ.เฉลิมพระเกียรติ

ไม่ใช้งบประมาณ

โรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติ

3. เพื่อหาแนวทางในการ

3. ดาเนินการตาม แนวทาง วิธกี าร

บุคลากร
ผูป้ ฏิ บตั ิงาน

ไม่ใช้งบประมาณ
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การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 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.

ป้องกันการติดเชื้อ/การป่วย

แนวปฏิบัตติ ามกิจกรรมที่กาหนด

และให้บริการใน

เป็นโรค ในกลุ่มบุคลากร

3.1 จัดเตรียมเอกสารในการเก็บ

โรงพยาบาลเฉลิม

ที่ไม่ป่วยและกลุ่มเสี่ยง

รวบรวมข้อมูลและจัดทาสมุด

พระเกียรติ

4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร

บันทึกสุขภาพ

มีการดูแลสุขภาพตนเอง

3.2 ประชุมคณะทางานและหน่วยงาน

อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ที่เกี่ยวข้อม เพื่อเตรียมความพร้อม

5. เพื่อป้องกันการติดเชื้อ 3. ร้อยละ 80 ของบุคลากร

ในการตรวจสุขภาพ

และการแพร่กระจายเชื้อ กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อจาก

3.3 ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรใน

ไม่ใช้งบประมาณ
(ใช้เล่มเดิมปี 61)

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

จากการให้บริการสุขภาพ การปฏิบัตงิ านได้รับภูมคิ ุ้มกัน หน่วยงานสาธารณสุขอาเภอเฉลิม
พระเกียรติ
3.4 ตรวจสุขภาพตามแนวทางที่กาหนด

1.) จากเงินงบประมาณกลาง

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

( สิทธิ์ขา้ ราชการ ) เจ้าหน้าที่ รพ.เฉลิมฯ

มาข้างท้าย)

จานวน 35 คน เป็นเงิน ทั้งหมด 26,230. บาท
(สิทธิ์ประกันสังคม)
เจ้าหน้าที่ รพ.เฉลิมฯ จานวน 41คน เป็นเงิน
ทั้งหมด 26,870. บาท
2.) จากเงินบารุงโรงพยาบาล
( สิทธิ์ขา้ ราชการ ) เจ้าหน้10,550
าที่ รพ.เฉลิมฯ
จานวน 35 คน เป็นเงิน ทั้งหมด 10,550. บาท
(คิดเป็นส่วนต่างจากสิทธิ์เป็นเงิน 1,750 บาท
ค่าตรวจตามความเสี่ยง เป็นเงิน 8,800 บาท )
(สิทธิ์ประกันสังคม)
เจ้าหน้าที่ รพ.เฉลิมฯ จานวน
10,290
41 คน เป็นเงิน
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ผู้รับผิดชอบ

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ไตรมาส 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.

ทั้งหมด 10,290. บาท (คิดเป็นส่วนต่างจากสิทธิ์
เป็นเงิน 1,650 บาท ค่าตรวจตามความเสี่ยง
เป็นเงิน 8,640 บาท )
ตรวจไวรัสตับอักเสบ เอ จานวน
1,4002 คน คนละ
500 บาท เป็น เงิน 1,000 บาท hand swab
คนละ 200 บาท เป็นเงิน 400 บาท
3.5 ติดตามผลการรักษาและการดูแล
สุขภาพ
4. สรุปผลการตรวจและประเมินภาวะ
สุขภาพบุคลากร โดยแบ่งเป็น3 กลุ่ม
คือกลุ่มที่มสี ขุ ภาพปกติ กลุ่มเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคและกลุ่มที่ป่วยหรือมีโรคประจาตัว
5. นาเสนอคณะกรรมการและแจ้ง
ให้บุคลากรทราบ
22,240
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ผู้รับผิดชอบ

สิง่ ที่ส่งมาด้วย 1
แผนปฏิบตั กิ ารด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ ..........เฉลิมพระเกียรติ........ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์

( ) PP & P Excellence

( )

Service Excellent

( ) People Excellent

( ) Governance Excellent

( ) อื่นๆ

แผนงานที่ 1 ชือ่ แผนงาน …………………………………………………………………………..
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย: ……………………………………………………………………………..
1. เพื่อประเมินสุขภาพของบุคลากร การค้นหาปัจจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อภาวะสุขภาพ และเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ
2. เพื่อติดตามสถานการณ์และสอบสวนการเกิดการติดเชือ้ การได้รับอุบตั เิ หตุสมั ผัสเลือดและสารคัดหลัง่ และการระบาดของโรคในบุคลากร
3. เพื่อค้นหาปัจจัยทีท่ าให้บคุ ลากรเสีย่ งต่อการเจ็บป่วยจากการปฏิบตั งิ า รวมทัง้ แนวทางในการป้องกันทีเ่ หมาะสม
4. เพื่อให้การดูแลบุคลากรทีเ่ จ็บป่วยจากการปฏิบตั งิ านได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อลดความสูญเสียของโรงพยาบาลและบุคลากร โดยการส่งเสริมให้มกี ารป้องกันการติดเชือ้ และการเกิดอุบตั เิ หตุขณะปฏิบตั งิ าน
5. เพื่อป้องกันการติดเชือ้ และการแพร่กระจายเชือ้ จาการให้บริการสุขภาพ
วิเคราะห์สถานการณ์.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิด
ชอบ

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 โครงการตรวจสุขภาพ

1. เพือ่ ประเมินภาวะ

1. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ 1.ประชุมคณะกรรมการป้องกันและ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

สุขภาพของบุคลากร

หน่วยงาน รพ.เฉลิม ได้รับ

ควบคุมการติดเชื้อในระดับโรงพยาบาล และให้บริการใน

เฉลิมพระเกียรติ ประจาปี การค้นหาปัจจัยเสี่ยง

การตรวจสุขภาพประจาปี

เฉลิมพระเกียรติ

ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ

บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน

ไม่ใช้
งบประมาณ

น.ส.
อังคณา
วิภาพร

โรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติ

และเป็นแนวทางใน
การป้องกันแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ
2. เพือ่ ให้การรักษา

2. ร้อยละ 90 ของบุคลากร

2.ชี้แจงแนวทางในการตรวจสุขภาพ

บุคลากรที่มีภาวะเจ็บป่วย ที่พบความผิดปกติหรือพบโรค และเก็บข้อมูลการตรวจสุขภาพของ

บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน
และให้บริการใน

ไม่ใช้
งบประมาณ
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
เป้าหมาย

จานวน
รายละเอียด
เงิน
งบประมาณ
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 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.

ได้รับการดูแลรักษา

บุคลากรใน รพ.เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลเฉลิม

3. เพือ่ หาแนวทางในการ

3. ดาเนินการตาม แนวทาง วิธกี าร

พระเกียรติ
บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน

ป้องกันการติดเชื้อ /การป่วย

แนวปฏิบตั ิตามกิจกรรมที่กาหนด

และให้บริการใน

เป็นโรค ในกลุ่มบุคลากร

3.1 จัดเตรียมเอกสารในการเก็บ

โรงพยาบาลเฉลิม

ที่ไม่ปว่ ยและกลุ่มเสี่ยง

รวบรวมข้อมูลและจัดทาสมุด

พระเกียรติ

4. เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากร

บันทึกสุขภาพ

มีการดูแลสุขภาพตนเอง

3.2 ประชุมคณะทางานและหน่วยงาน

อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ที่เกีย่ วข้อม เพือ่ เตรียมความพร้อม

5. เพือ่ ป้องกันการติดเชื้อ 3. ร้อยละ 80 ของบุคลากร

ในการตรวจสุขภาพ

และการแพร่กระจายเชื้อ กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อจาก

3.3 ประชาสัมพันธ์ให้บคุ คลากรใน

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
(ใช้เล่มเดิมปี 61)

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

จากการให้บริการสุขภาพ การปฏิบตั ิงานได้รับภูมิคุ้มกัน หน่วยงานสาธารณสุขอาเภอเฉลิม
พระเกียรติ
3.4 ตรวจสุขภาพตามแนวทางที่กาหนด

1.) จากเงินงบประมาณกลาง

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

( สิทธิข์ า้ ราชการ ) เจ้าหน้าที่ สสอ.เฉลิมฯ

มาข้างท้าย)

จานวน 14 คน เป็นเงิน ทั้งหมด 12,260. บาท
(สิทธิป์ ระกันสังคม)
เจ้าหน้าที่ รพ.เฉลิมฯ จานวน 22 คน เป็นเงิน
ทั้งหมด 14,390. บาท
2.) จากเงินบารุงโรงพยาบาล
( สิทธิข์ า้ ราชการ 4,400
) เจ้าหน้าที่ รพ.เฉลิมฯ
จานวน 14 คน เป็นเงิน ทั้งหมด 5,100. บาท
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ผู้รับผิด
ชอบ

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
เป้าหมาย

จานวน
รายละเอียด
เงิน
งบประมาณ
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 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.

(คิดเป็นส่วนต่างจากสิทธิเ์ ป็นเงิน 700 บาท
ค่าตรวจตามความเสี่ยง เป็นเงิน 4,400 บาท )
(สิทธิป์ ระกันสังคม)
เจ้าหน้าที่ รพ.เฉลิ5,550
มฯ จานวน 22 คน เป็นเงิน
ทั้งหมด 6,620. บาท (คิดเป็นส่วนต่างจากสิทธิ์
เป็นเงิน 1,070 บาท ค่าตรวจตามความเสี่ยง
เป็นเงิน 5,550 บาท )
3.5 ติดตามผลการรักษาและการดูแล
สุขภาพ
4. สรุปผลการตรวจและประเมินภาวะ
สุขภาพบุคลากร โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
คือกลุ่มที่มีสุขภาพปกติ กลุ่มเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคและกลุ่มที่ปว่ ยหรือมีโรคประจาตัว
5. นาเสนอคณะกรรมการและแจ้ง
ให้บคุ ลากรทราบ
9,950
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ผู้รับผิด
ชอบ

แผนปฏิบตั ิการด้านสาธารณสุข ของสานักงานสาธารณสุขระดับอาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์

( / ) PP & P Excellence

( )

Service Excellent

( ) People Excellent

( ) Governance Excellent

( ) อื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention , Promotion & Protection Excellence )
แผนงานที่ 1 ชื่อแผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Goal 3 กลุ่มวัยทางาน:ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
Goal 6 การเกิดโรคและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพลดลง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย: บุคลากรของโรงพยาบาลได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีร้อยละ 90
วิเคราะห์สถานการณ์

ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

บุคลากรในโรงพยาบาลนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญต่อโรงพยาบาล ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ แต่ด้วยสังคมปัจจุบนั พฤติกรรมสุขภาพ
ของบุคลากรที่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภาระงาน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษต่างๆ บุคลากรมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสูงขึ้น
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดโรคของบุคลากร และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจึงขอจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจาปี 2562
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน (บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รบั ผิดช
อบ

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 โครงการตรวจ
สุขภาพตาม
ความเสี่ยง
ประจาปี 2562

1. เพื่อประเมินภาวะ
สุขภาพของบุคลากร
การค้นหาปัจจัยเสี่ยง
ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ
และเป็นแนวทางใน
การป้องกันแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ

1. ร้อยละ ๙o
จานวนบุคลากร
ในโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ
เข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจาปี

1. จัดหาข้อมูลทั้งหมด
ของบุคลากร โดยนา
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั
ที่สุดมาจากฝ่าย
บุคลากร กลุ่มงาน
บริหาร

บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ จานวน 74 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

-

ชัชชญา

1. ข้าราชการ จานวน 34
คน
2. พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจ้าง
ชั่วคราวจานวน 41 คน

126

ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน (บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รบั ผิดช
อบ

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.จัดหาโปรแกรมการ
ตรวจสุขภาพที่
เหมาะสมให้แก่
บุคลากรตามสิทธิ์
3.จัดทาเอกสารต่าง ๆ เอกสารจานวน 75 ชุด
เตรียมพร้อมเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมใน
โครงการ จัดทาแบบ
สัมภาษณ์ปจั จัย
คุกคามสุขภาพโดย
แจกแบบสัมภาษณ์ใน
วันที่เข้ารับการตรวจ
สุขภาพ
4.จัดทาตารางการเข้า
รับการตรวจสุขภาพ
ประจาปีของบุคลากร
ในกลุ่มงานต่างๆ
2.บุคลากรร้อย
ละ 60 ตรวจ
สุขภาพครบตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

5.ตรวจเช็ครายชื่อ
บุคลากรใน รพ.–สิทธิ์
ตามจานวนบุคลากรที่ ข้าราชการจานวน 34 คน
ปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ เพื่อเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ ตาม

ไม่ใช้งบประมาณ

-

ชัชชญา

กระดาษ A4 80
130 บาท
gm 1 รีม(เอกสาร
1 ชุดมี 7 หน้า 75
x 7 = 525 แผ่น)
รีมละ 130 บาท
รวมเป็นเงิน 130
บาท

ชัชชญา

ไม่ใช้งบประมาณ

ชัชชญา

4,640 บาท

ชัชชญา

23,800บาท
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

2. เพื่อให้การรักษา
บุคลากรที่มีภาวะ
เจ็บป่วย

2.บุคลากรร้อย
ละ 60 ตรวจ
สุตัขวภาพครบตาม
ชี้วัดโครงการ
เกณฑ์ที่กาหนด

3.ร้อยละ 70
ของบุคลากร
ได้รับการดูแล
รักษาอย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม

5.ตรวจเช็ครายชื่อ
ตามจานวนบุคลากรที่
กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
ปฏิบตั ิงกิานใน
จกรรม
เป้าหมาย
โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ เพื่อเข้ารับการ
สิทธิป์ ระกันสังคมจานวน
ตรวจสุขภาพ ตาม
41 คน
โปรแกรมแนบท้าย***

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน (บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ชัชชญา
ผู้รบั ผิดช
อบ

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

3,330 บาท
28,700บาท

6. สรุปและวิเคราะห์
ผลการตรวจสุขภาพ
ของบุคลากรใน
โรงพยาบาล โดยการ
ป้อนข้อมูลเข้าสู่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ไม่ใช้งบประมาณ

-

ชัชชญา

7.แจ้งผลการตรวจ
สุขภาพประจาปีแก่
บุคลากร ในแบบ
รูปเล่มรายบุคคล

ไม่ใช้งบประมาณ

-

ชัชชญา
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน (บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รบั ผิดช
อบ

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. เพื่อหาแนวทางใน 4.อัตราการป่วย
การป้องกันการติด
ของบุคลากร
เชื้อ/การป่วยเป็นโรค (โรคเบาหวาน
ในกลุ่มบุคลากรที่ไม่ ความดันโลหิตสูง
ป่วยและกลุ่มเสี่ยง
วัณโรค ตับ
อักเสบบีและโรค
เอดส์) น้อยกว่า
5%

8.ติดตามประเมินผล
วิเคราะห์ข้อมูลการ
เจ็บป่วยของบุคลากร
โรงพยาบาล จัดทา
แนวทางป้องกัน
ปรับปรุงภาวะสุขภาพ
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
8.1 กลุ่ม
สุขภาพดี
8.2 กลุ่มเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค 8.3 กลุ่มที่
ป่วยหรือมีโรค
ประจาตัว

บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ จานวน 75 คน
1. ข้าราชการ จานวน
34 คน
2. พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจ้าง
ชั่วคราวจานวน 41 คน

- หมึกเติม INJET 1600 บาท
EPSON 500 ml
ชุด 4 สี ชุดละ
1,600 จานวน 1
ชุด

ชัชชญา

- แฟ้ม 2 ห่วง
330 บาท
ขนาด 6.5
เซนติเมตร จานวน
3 แฟ้ม แฟ้มละ
110 บาท เป็นเงิน
330 บาท
- กระดาษ A5 80 130 บาท
แกรม 2 ริม ริม
ละ 65 บาท เป็น
เงิน 130 บาท
รวมเป็นเงิน 2060
บาท
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน (บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รบั ผิดช
อบ

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. เพื่อติดตาม
ประเมินผลภาวะ
เจ็บป่วยของบุคลากร
โรงพยาบาล

5. เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีการดูแล
สุขภาพตนเองอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม

7.ร้อยละ 60
ของบุคลากรกลุ่ม
เสี่ยงต่อการเกิด
โรคมีการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
สุขภาพที่ดีขึ้น (
จากการติดตาม
ค่า BMI,
Cholesterol,
Blood Sugar )

13.สรุปผลการ
ดาเนินการโครงการ
ตรวจสุขภาพบุคลากร
โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ ประจาปี พ.ศ.
2560 โดยรวม แก่
คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล

บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ จานวน 75 คน
1. ข้าราชการ จานวน
34 คน
2. พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจ้าง
ชั่วคราวจานวน 41 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

14. สรุปผลการตรวจ
สุขภาพของบุคลากร
โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ ประจาปี พ.ศ.
2560

บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ จานวน 74 คน
1. ข้าราชการ จานวน
33คน
2. พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจ้าง
ชั่วคราวจานวน 41 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

-

ชัชชญา

ชัชชญา
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน (บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รบั ผิดช
อบ

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.เก็บรวบรวมแบบ
สัมภาษณ์ปจั จัย
คุกคามสุขภาพจาการ
ทางาน เพื่อวิเคราะห์
ความเสี่ยงการเกิดโรค
จากการทางานใน
แผนงานถัดไป

หกหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน

บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ จานวน 74 คน
1. ข้าราชการ จานวน
33คน
2. พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจ้าง
ชั่วคราวจานวน 41 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

ชัชชญา

62,660

131

แผนปฏิบตั ิการด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ ....................................................... ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( ) PP & P Excellence
( ) Service Excellent
() People Excellent
( ) Governance Excellent ( ) อื่นๆ
แผนงานที่ 1 ชื่อแผนงาน : โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทบั ซ้อนและการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน แก่บคุ ลากรโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความรู้เรื่องผลประโยชน์ทบั ซ้อนและการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนอยู่ในระดับดี
วิเคราะห์สถานการณ์.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
กลุ่มเป้าหมา
จานวนการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
แผนงาน/
ตัวชี้วดั
ผู้รับผิดช
ลาดับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
ย/พื้นที่
รายละเอียดงบประมาณ
เงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ
โครงการ
อบ
เป้าหมาย
(บาท) 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. เพื่อให้
1 โครงการ
ร้อยละ ๘๐ ๑. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง เจ้าหน้าที่ จากเงินบารุงโรงพยาบาล
12,240
นางภา
บุคลากร
อบรมให้
ของผู้เข้ารับ ผลประโยชน์ทบั ซ้อนและ โรงพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ ประจาปี
วิณี
โรงพยาบาล
ความรู้เรื่อง
การอบรมมี การป้องกันการเกิดผล
เฉลิมพระ งบประมาณ ๒๕๖๒ ตาม
ปัญญา
เฉลิ
ม
พระเกี
ย
รติ
ผลประโยชน์
ระดับความรู้ ประโยชน์ทบั ซ้อน
เกียรติ
รายละเอียดดังนี้
มี
ค
วามรู
เ
้
รื
อ
่
ง
ทับซ้อนและ
เรื่อง
- บรรยายให้ความรู้ จานวน 76 - ค่าตอบแทนวิทยาการ
ผลประโยชน์ทบั
การป้องกัน
ผลประโยชน์ เรื่องผลประโยชน์ทบั ซ้อน คน
จานวน ๑ คน ชั่วโมงละ ๖๐๐
ซ้อนและการ
การเกิด
ทับซ้อนและ และการป้องกันการ
บาท 3 ชั่วโมง เป็นเงิน
ป้องกันการ
ผลประโยชน์ เกิด
การป้องกัน เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๑,๘๐๐ บาท
ทับซ้อน แก่ ผลประโยชน์ทบั การเกิด
- ประกาศเจตจานงการ
- ค่าอาหารกลางวัน
บุคลากร
ผลประโยชน์ บริหารงานด้วยความสุจริต
เจ้าหน้าที/่ วิทยากร จานวน
ซ้อน
โรงพยาบาล ๒. เพื่อให้
ทับซ้อนอยู่ใน - แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗๗ คนๆ ละ ๗๐ บาท ๑ มื้อ
เฉลิมพระ
ระดับดี
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจ
เป็นเงิน ๕,๓๙๐ บาท
โรงพยาบาล
เกียรติ
เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดน่าน เป็นต้นแบบใน
และหาแนวทางป้องกันการ
จานวน ๗๗ คนๆ ละ ๒๕ บาท
ปีงบประมาณ การดาเนินงาน
เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๒ มื้อ เป็นเงิน ๓,๘๕๐ บาท
การประเมิ
น
พ.ศ. 2562
๒. ทดสอบความรู้ก่อน
- ค่าจัดทาป้ายไวนิลอบรมให้
คุณธรรมและ
และหลังการอบรมฯ
ความรู้ฯ ขนาด ๓ x ๑ เมตร
ความโปร่งใส
๓. ประเมินผลการ
๑ ผืน เป็นเงิน ๕๐๐ บาท
ของหน่วยงาน
อบรม
- ค่าจัดทาป้ายไวนิลประกาศ
ภาครัฐ
เจตจานงฯ ขนาด ๓ x ๑.๕
เมตร ๑ ผืน เป็นเงิน ๗๐๐ บาท
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แผนปฏิบัตกิ ารด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ ....................................................... ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( ) PP & P Excellence
( ) Service Excellent
(ü) People Excellent
( ) Governance Excellent
แผนงานที่ 1 ชื่อแผนงาน : โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร การพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขสายเหนือในการส่งเสริมสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

( ) อื่นๆ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : บุคลากรสาธารณสุขสายเหนือร้อยละ 80 ได้รับการประเมินสมรรถนะร่างกาย มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น และมีร่างกายทีแ่ ข็งแร็งมีความ

วิเคราะห์สถานการณ์.........................................................................................................................................................................................................................................................
กลุ่มเป้าห
แผนงาน/
จการก
านวนาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดช
ลาดับ
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ
กิจกรรม
มาย/ รายละเอียดงบประมาณ
ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 อบ
โครงการ
เงิน (บาท) ต.ค.
พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
พืน้ ที่
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กลุ่มเป้าห
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ
กิจกรรม
มาย/
พืน้ ที่
1 โครงการ ๑. เพือ่ ประเมิน
1. บุคลกร
1. ประชุมหารือ
เจ้าหน้าที่
ประชุม สมรรถนะให้กับ สาธารณสุข
ตัวแทนทุกหน่วย
คปสอ.
เชิง
บุคลากร
อาเภอเฉลิม
บริการ เพือ่ ชี้แจง
เฉลิมพระ
ปฏิบัติการ สาธารณสุขอาเภอ พระเกียรติ
แนวทางการ
เกียรติ
การ
เฉลิมพระเกียรติ ร้อยละ 80
ดาเนินงานและจัดทา จานวน
พัฒนา
2. เพือ่ ให้ความรู้ ได้รับการ
แผนงานตามโครงการ 80 คน
ทักษะ
ในการส่งเสริม
ประเมินร่างกาย
สถานที่
บุคลากร สุขภาพการดูแล
2.
2. จัดทาโครงการฯ ณ อาเภอ
สาธารณสุข สุขภาพของตนเอง บุคลากร
และแผนปฏิบัติการ เชียงกลาง
อาเภอ
อย่างสม่าเสมอ
สาธารณสุข
เสนอผู้บริหารเพือ่
เฉลิมพระ
3. อาเภอเฉลิม
อนุมัติ
3.
เกียรติใน เพือ่ สนับสนุนงาน พระเกียรติมี แต่งตั้งคณะกรรมการ
การ
นโยบายของทาง ความรู้ความ เพือ่ ดาเนินงานตาม
ส่งเสริม จังหวัดน่าน ในการ เข้าใจในการดู โครงการ
สุขภาพ ดูแลสุขภาพของ และสุขภาพ
4. จัดประชุม
ประจาปี ตนเอง และเป็น มากขึ้น
คณะกรรมการและผู้
งบประมาณ บุคคลต้นแบบใน 3. บุคลากร ทีเ่ กี่ยวข้องในการ
2562
การออกกาลังกาย สาธารณสุข
เตรียมการจัดประชุม
ขยายลงไปสู่ทุก อาเภอเฉลิม
เชิงปฏิบัติการฯ

แผนงาน/
ลาดับ
โครงการ

จการก
านวนาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดช
รายละเอียดงบประมาณ
ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 อบ
เงิน (บาท) ต.ค.
พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ี ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
จากเงินบารุงโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒
ตามรายละเอียดดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน 1
มื้อ 80 คน มื้อละ 70
บาท เป็นเงิน 5,600 บาท
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 2 มื้อ 80 คน
มื้อละ 25 เป็นเงิน 4,000
บาท
ค่าอาหารเย็นสาหรับ
กิจกรรมการถอดบทเรียน
1 มื้อ 80 คน มื้อ ละ
200 บาท เป็นเงิน
16,000 บาท
- ค่าจัดทาป้ายไวนิล
อบรมให้ความรู้ฯ ขนาด 4
x ๑.5 เมตร ๑ ผืน เป็น

30,000

นางภา
วิณี
ปัญญา
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แผนปฏิบตั กิ ารด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( ) PP & P Excellence
(√ ) Service Excellent
( ) People Excellent
( / ) Governance Excellent ( ) อื่นๆ
แผนงานที่ 1 ชือ่ แผนงาน ……แผนงานนิเทศ ประเมินผล รพ.สต. สสช.ในเครือข่าย คปสอ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านประจาปีงบประมาณ 2562
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย: ร้อยละ100ของสถานบริการได้รับการนิเทศและ ประเมินอย่างน้อย2ครั้ง/ปี
วิเคราะห์สถานการณ์.........การนิเทศติดตามประเมินผลการดาเนินงานเป็นกระบวนการสาคัญในการดาเนินงาน ทั้งนีเ้ พื่อติดตามกระบวนงานต่างๆตามนโยบาย เชือ่ มโยงยุทธศาสตร์ระดับต่างๆลงสูพ่ ื้นที่ และเพื่อให้เกิด
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อพัมนาให้ตอบสนองงานสาธารณสุขในพื้นที่สูงสุด โดยอย่างน้อย2/ปีขนึ้ ไป
การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
กลุม่ เป้าหมาย/ รายละเอียด จานวน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ลาดับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
พื้นทีเ่ ป้าหมาย งบประมาณ เงิน (บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พิกุลแก้ว
แผนงานนิเทศ 1 เพื่อให้โรงพยาบาลส่
เสริมสุขภาพต1.จั
าบล(รพ.สต.)/สถานบริ
การสาธารณสุขชุมชน(สสช.) ในอาเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการนิเทศ ประเมิน
ร้องยละ100
ดทาคาสั่ง
วิภาพร
ประเมินผล
ของสถาน คณะกรรมการ
รพ.สต. สสช.ใน
บริการ
ประเมิน
เครือข่าย คป
ได้รับการ บทบาทหน้าที่
สอ.เฉลิมพระ
นิเทศและ
เกียรติ จังหวัด
ประเมิน
น่านประจาปี
พิกุลแก้ว
2 ครั้ง
ไม่ใช้
2 เพือ่ ให้
2.ประชุม
งบประมาณ
วิภาพร
ผู
้
บ
ริ
ห
ารใช้
เตรี
ย
มออก
2562
แผนงาน/
โครงการ

ตัวชีว้ ัด
โครงการ

สรุปผลการ
นิเทศ เป็น
ประโยชน์ต่อ
การกาหนด
นโยบายเชิง
ยุทธศาสตร์

นิเทศประเมิน
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สอ.เฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
น่านประจาปี
งบประมาณ
แผนงาน/
ลาดับ 2562
โครงการ

2 เพือ่ ให้
ผู้บริหารใช้
วัตถุประสงค์
สรุปผลการ
นิเทศ เป็น
ประโยชน์ต่อ
การกาหนด
นโยบายเชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด
โครงการ

กิจกรรม

3.ออกนิเทศ
ประเมิน

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
กลุม่ เป้าหมาย/ รายละเอียด จานวน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
พื้นทีเ่ ป้าหมาย งบประมาณ เงิน (บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4,000
4000
พิกุลแก้ว
รพ.สต. 4แห่ง ค่าน้ามัน
8,000
วิภาพร
สสช.2แห่ง
เชื้อเพลิง
รวม6สถาน ห้วยโก๋น สบ
บริการ
ปืน ไม่เบิก
ขุนน่าน ครั้ง
ละ 1,000บาท
2คัน*4ครั้ง
8,000บาท(ถัว
เฉลี่ยได้)
ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไป
ราชการทีมนิเทศ
งาน
10คน*120บ*1
วัน2 ครั้ง2400
บาท(ห้วยโก๋น
,สบปืน)

3 เพือ่ สร้าง
ขวัญและ
กาลังใจแก่
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับตาบล

4.ประชุม
สรุ
5.จัปดผล
ทา
สรุปผลการ

2 ครั้ง
2 ครั้ง

12,000

6,000

6000

10คน*240บ*2
วัน2ครั้ง 9,600
บาท(กิ่วจันทร์+
น้ารี,บ้านด่าน+
สะจุก)

ไม่ใช้
ไม่ใช้
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พิกุลแก้ว
วิภาพร

พิกุลแก้ว
วิภาพร
พิกุลแก้ว
วิภาพร

ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด
โครงการ
สองหมืน่ บาทถ้วน

กิจกรรม

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
กลุม่ เป้าหมาย/ รายละเอียด จานวน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
พื้นทีเ่ ป้าหมาย งบประมาณ เงิน (บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

10,000
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-

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบตั กิ ารด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
( √ ) PP & P Excellence
( ) Service Excellent
( ) People Excellent
( ) Governance Excellent ( ) อื่นๆ

แผนงานที่ ชื่อแผนงาน แผนงานบริการประชาชน บุรณาการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านประจาปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : ประชาชนทีม่ ีปัญหาสุขภาพ ได้รับการพัมนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม ร้อยละ 80
วิเคราะห์สถานการณ์ : การดูแลสุขภาพประชาชนมีหลายมิติ ซึ่งการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพโดย จนท.สาธารณสุข จึงไม่สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยได้ คปสอ.
เฉลิมพระเกียรติจึงขับเคลื่อนเพือ่ ให้เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ ร่วมกันดูแลผู้ป่วย พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
ลาดับ

1

แผนงาน/โครงการ

แผนงานบริการ
ประชาชน บุรณา
การอาเภอยิ้ม
เคลื่อนที่ อ.เฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
น่านประจาปี
งบประมาณ 2561

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัดโครงการ

1 เพื่อออกร่วม
กิจกรรมอาเภอยิ้ม
เคลื่อนที่
2.เพื่อให้ผู้มี
ปัญหาได้รับการ
ดูแลแบบบูรณา
การจากทุกภาค
ส่วน

1.ค้นหาผู้ป่วย/
ผู้มีปัญหา
สุขภาพ ทีต่ ้อง
ได้รับการดูแล
แบบบูรณาการ
จากทุกภาคส่วน

กิจกรรม

-ประชุมนาเสนอ
วิเคราะห์ข้อมูล
เพือ่ ค้นหาและ
คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายใน
แต่ละหมู่บ้าน
เดือนละ1ครั้ง
จานวน12ครั้ง/ปี

กลุม่ เป้าหมา
การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
รายละเอียด จานวนเงิน
ผู้รับผิดช
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ย/พื้นที่
งบประมาณ (บาท)
อบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เป้าหมาย
งบเงินบารุง รพ.เฉลิมพระเกียรติ
ผู้เข้าร่วม
ไม่ใช้
ประชุม
วิภาพร
งบประมาณ
สสอ.2
รพ 4

ญาณิศา

รพสต/สสช 2
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัดโครงการ

2.ผู้มีปัญหา
ได้รับการดูแล
แบบบูรณาการ
จากทุกภาคส่วน
อย่างเหมาะสม
ร้อยละ80

กลุม่ เป้าหมา
กิจกรรม
ย/พื้นที่
เป้าหมาย
ผู้มีปญ
ั หา
- ให้ความรู้
สุขภาพ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้าน หมู่บา้ น
อย่างน้อย
สุขภาพ
หมู่บา้ นละ1
- นาเสนอข้อมูล คน 22
เป้าหมายทีต่ ้อง
หมู่บา้ น ใน
ได้รับการดูแลเป็น พื้นที่อาเภอ
พิเศษ(ก่อนลงพืน้ ที่ เฉลิมพระ
เกียรติ
เยี่ยมบ้าน-ในที่

ประชุม)
- (บ่าย) ประชุม
ชี้แจงเครส และ
ออกเยี่ยมบ้าน โดย
หนึ่งหมืน่ แปดพันบาทถ้วทีนมบูรณาการ

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
รายละเอียด จานวนเงิน
ผู้รับผิดช
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณ (บาท)
อบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าวัสดุ
18,000
วิภาพร
เชื้อเพลิง
ญาณิศา
ครั้งละ
1,000บาท
2คัน*9ครั้ง
18,000บาท

(ถัวเฉลี่ยได้)

18,000
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แผนปฏิบัตกิ ารด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ ....................................................... ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( ) PP & P Excellence
( ) Service Excellent ( ) People Excellent ( ) Governance Excellent ( ) อื่นๆ
ชื่อแผนงาน โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอกและข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย: ……………………………………………………………………………..

วิเคราะห์สถานการณ์........................................................................................................................................................................................................................................................
ลาดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนา
คุณภาพข้อมูล
ผู้ปว่ ยนอกและ
ข้อมูลการ
ให้บริการสร้าง
เสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค
ปีงบประมาณ 2562

1) เพื่อให้
สถาน
บริการ มี
ฐานข้อมูล
การ
ให้บริการที่
มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดโครงการ

1) ฐานข้อมูล 43
แฟ้ม ของสถาน
บริการ มีความถูก
ต้อง ครบถ้วนตาม
โครงสร้าง
มาตรฐานร้อยละ
100

กิจกรรม

-ประชุมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลทุกสถาน
บริการเพื่อวางแผน
พัฒนาระบบข้อมูล
ระดับอาเภอ ใน
ปีงบประมาณ 2562

กลุ่มเป้าหมาย
/พื้นที่
เป้าหมาย

admin
สถาน
บริการละ 1
คน จานวน
7 สถาน
บริการ +
สสอ.1 รพ.
2=10คน

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน (บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

-ค่าอาหารกลางวัน
10คนx50บาท x1
วัน=500บาท
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม10 คน x
25 บาท x 2 มื้อx 1
วัน=500บาท

1,000

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ผู้รับผิดช
อบ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1,000

ก.ย.

เกรียงไกร
/จีระ
ศักดิ์
/กิตติชัย
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ลาดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์

2) เพื่อให้
สถาน
บริการ ส่ง
ข้อมูล 43
แฟ้มให้
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดน่าน
ครบถ้วน
และทันเวลา

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

2) สถานบริการ -อบรมฟื้นฟู
ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ศักยภาพเจ้าหน้าที่
ให้สานักงาน
ในการใช้งาน
สาธารณสุข
โปรแกรม
จังหวัดน่าน
HosXP_PCU
ทันเวลา (ไม่เกิน จานวน 2 วัน
วันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 98

กลุ่มเป้าหมาย
/พื้นที่
เป้าหมาย

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน (บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

ผู้รับผิดชอบ
งาน+
adminแต่
ละสถาน
บริการ
(18คน)

-ค่าอาหาร18คน
x50บาท x2ครั้ง=
1,800บาท
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม18 คน x
25 บาท x 2 มื้อx 2
ครั้ง =1,800 บาท
- ค่าวิทยากร 1 ท่าน
x ชั่วโมงละ300
บาท x 6ชั่วโมงx2
ครั้ง =3,600บาท

6,200

- ประชุมเจ้าหน้าที่ admin+
ตรวจสอบคุณภาพ สสอ จานวน
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 10 คน
ของสถานบริการ
ก่อนส่งรายงาน
เดือนละ 1 ครั้ง
(ก่อนวันที่ 5ของ
เดือน)

-ค่าอาหารกลางวัน
10 คนx50บาทx10
ครั้ง =5,000บาท
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม10คนxมื้อ
ละ 25บาทx2มื้อ
x10ครั้ง=5,000บาท

10,000

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ผู้รับผิดช
อบ

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

6,200

1,000 1,000 1,000 1,000

เกรียงไกร
/จีระ
ศักดิ์
/กิตติชัย

1000 1000 1000 1000 1000 1000
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เกรียงไกร
/จีระ
ศักดิ์
/กิตติชัย

ลาดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
/พื้นที่
เป้าหมาย

- นิเทศติดตามงาน 6 สถาน
รวมถึง Audit
บริการ
ข้อมูล43 แฟ้ม เพื่อ
หาปัญหาและ
แนวทางในการ
พัฒนาต่อไป(1
สถานบริการ ใช้
เวลา 1 วัน
เนื่องจากแต่ละแห่ง
อยู่ไกล และข้อมูล
ต้องตรวจอย่าง
ละเอียด)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน (บาท)

ไตรมาส 1
ต.ค.

- ค่าเบี้ยเลี้ยงทีม
นิเทศ,Audit ทีมละ
5 คน คนละ240บาท
x 6 วัน=7,200
-ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ในการออกติดตาม
Audit จานวน 6 วัน
(6สถานบริการ)=
4,000บาท

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

11,200

..........................................

28,400

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

..........................................

..........................................

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

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

ตาแหน่ง .....................................................
รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ผู้เสนอแผน

ระดับอาเภอ (คปสอ.) ......................
ผู้เห็นชอบแผน

ระดับอาเภอ (คปสอ.) ......................
ผู้เห็นชอบแผน

ก.ย.

เกรียงไกร
/จีระ
ศักดิ์
/กิตติชัย

11200

รวม

ผู้รับผิดช
อบ

ไตรมาส 4

............................................
(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้อนุมัตแิ ผน
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ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบตั กิ ารด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
( ) PP & P Excellence
( ) Service Excellent
( ) People Excellent
( √ ) Governance Excellent ( ) อื่นๆ

แผนงานที่ ชื่อแผนงาน แผนงานบริหารการเงินการคลังลูก รพ.สต./สสช. อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านประจาปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1.โรงพยาบาลไม่
:
ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7
วิเคราะห์สถานการณ์....จากการจัดสรรงบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทีไ่ ม่เพียงพอสาหรับพื้นทีท่ ุรกันดารระดับ 2 ชึ่งมีประชากร UC น้อยกว่า 10,000 คน จานวน รพ.
สต./สสช.. ลูกข่าย 6 แห่งจึงต้องบริหารจัดการด้านสาธารณสุขทีม่ กี ารบริหารจัดการด้านการเงินการคลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7
ลาดับ

1

แผนงาน/
โครงการ

เพือ่
พัฒนา
ระบบ
ข้อมูล
การเงิน
และการ
คลัง รพ.
สต./สสช.
ให้มี
คุณภาพ

วัตถุประสงค์

เพือ่ การบริหาร
จัดการด้าน
สาธารณสุขทีม่ ี
การบริหาร
จัดการด้าน
การเงินการ
คลังทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

ตัวชีว้ ัดโครงการ

โรงพยาบาลไม่
ประสบภาวะ
วิกฤตทางการ
เงินระดับ 7

กิจกรรม

1. มีคณะกรรมการ
บริหาร
การเงินการคลังของ
โรงพยาบาล และมี
การจัดทาแผน
ร่วมกัน
2. ประชุม
คณะกรรมการ
เดือนละ 1 ครั้ง /
ส่งรายงานการ
ประชุมให้ สสจ.
น่าน ไตรมาสละ 1
ครั้ง

กลุม่ เป้าหมาย/
พื้นทีเ่ ป้าหมาย

จานวน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เงิน
ชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบเงินบารุง รพ.เฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
งบประมาณ

ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป
รพ.
เฉลิม
พระ
เกียรติ

คณะกรรมการ ไม่ใช้
บริหาร
งบประมาณ
โรงพยาบาล 7
คน
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/
พื้นทีเ่ ป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เงิน
ชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัดโครงการ

เพือ่ ควบคุม
รายได้
ค่าใช้จ่ายของ
โรงพยาบาล

-โรงพยาบาลอ
แม่ข่ายมีการ
จัดทาแผน
ประมาณการ
รายได้
ค่าใช้จ่าย
เป้าหมาย 100%

จุดมุ่งเน้น
- ประเมินสภาพ
คล่องและเฝ้าระวัง
ภาวะวิกฤติทาง
การเงินให้เป็นปัจจุบนั
1. จัดทา
แผนทางการเงิน
Planfin โดย
คณะกรรมการที่มีส่วน
ร่วมในหน่วยงาน

คณะกรรมการ ไม่ใช้
CFO อ.เฉลิม งบประมาณ
พระเกียรติแผน
ทางการเงิน
Planfin

ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป
รพ.
เฉลิม
พระ
เกียรติ

เพือ่ คุณภาพ
บัญชีทางวิธี
อิเลคทรอนิกส์
มีความ
ครบถ้วน
ถูกต้อง ทันเวลา

1 คุณภาพ
บัญชีทางวิธี
อิเลคทรอนิกส์
มีความครบถ้วน
ถูกต้อง
ทันเวลา
คะแนน 100%

1.รพ แม่ข่ายส่งข้อมูล
งบทดลอง ทาง เวป
ไซด์
http://hfo.cfo.in.th
ประจาเดือน
-ระดับแม่ข่าย
ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป
-ระดับลูกข่าย
ภายในวันที่ 20 ของ
เดือนถัดไป

คณะกรรมการ ไม่ใช้
CFO อ.เฉลิม งบประมาณ
พระเกียรติงบ
ทดลอง รพ./รพ.
สต.

ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป
รพ.
เฉลิม
พระ
เกียรติ
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัดโครงการ

กิจกรรม

2.พัฒนาคุณภาพบัญชี
ด้านการรับรู้ลูกหนี้
และรายได้ค่า
รักษาพยาบาลให้มี
ความครบถ้วนถูกต้อง
และสามารถพิสูจน์
ความมีตัวตนของ
ลูกหนี้ค่ารักษาได้
2.1 จัดติดตั้ง
ทะเบียนคุมลูกนี้ค่า
รักษาพยาบาล (RCM)
2.2 ประชุมชี้แจง
การบันทึกข้อมูลค่า
รักษาพยาบาลให้กับ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ

กลุม่ เป้าหมาย/
พื้นทีเ่ ป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

บุคลากร
โรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ
ประกอบแพทย์
2 คน
พยาบาลกลุ่ม
การพยาบาล
11 คน
เจ้าหน้าที่ กลุ่ม
งานเวชฯ 4 คน
กลุ่มงานเภสัช
ฯ 2 คน TI 3
คน ฝ่ายบริหาร
ทัว่ ไปงาน
การเงินและบัญชี
5 คน
กายภาพบาบัด
1 คน ชันสูตร
2 คน งานทัน

1.ค่าอาหาร
กลางวัน 1
มี้อๆ ละ50
บาท 43 คน
เป็นเงิน
2,150 บาท
2.ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องดื่ม 2
มื้อๆละ25
บาท 43 คน
เป็นเงิน
2,150 บาท

จานวน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เงิน
ชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ฝ่าย
4,300
บริหาร
ทั่วไป
รพ.
เฉลิม
พระ
เกียรติ
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัดโครงการ

เพือ่ การบริหาร
จัดการด้าน
การเงินการ
คลังทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลในเขต
อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ

2.เพือ่ ให้
บุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถ
ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ทางการเงิน
ถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ
2. เพือ่ พัฒนา
ระบบสาระ
สนเทศทีใ่ ช้ใน
การดาเนินงาน
3. เพือ่ ความ
ครบถ้วนในการ
ส่งงบทดลอง
ความทันเวลา
ความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ

กิจกรรม

1.ประชุมนาเสนอ
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปปัญหาการ
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2561 ฝึก
ปฏิบัติการใช้
โปรแกรม บัญชี
GL 62 สาหรับ
รพ.สต./สสช. 1
ครั้ง /ปี

กลุม่ เป้าหมาย/
พื้นทีเ่ ป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้รับผิดชอบการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ
สสอ.2
รพ 4
รพสต/สสช 2

รายละเอียด
งบประมาณ

1.ค่าอาหาร
กลางวัน 1
มี้อๆ ละ50
บาท 18 คน
เป็นเงิน
900 บาท
2.ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องดื่ม 2
มื้อๆละ25
บาทเป็น 18
คน เงิน 900
บาท

จานวน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เงิน
ชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ฝ่าย
1,800
บริหาร
ทั่วไป
รพ.
เฉลิม
พระ
เกียรติ
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัดโครงการ

กิจกรรม

-ประชุมนาเสนอ
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปปัญหาการ
ดาเนินงานการใช้
โปรแกรม บัญชี
GL 62 สาหรับ
รพ.สต./สสช. ครั้งที่
2

กลุม่ เป้าหมาย/
พื้นทีเ่ ป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้รับผิดชอบการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ
สสอ.2
รพ 4
รพสต/สสช 2

รายละเอียด
งบประมาณ

1.ค่าอาหาร
กลางวัน 1
มี้อๆ ละ50
บาท 18 คน
เป็นเงิน
900 บาท
2.ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องดื่ม 2
มื้อๆละ25
บาท 18 คน
เป็นเงิน 900
บาท

จานวน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เงิน
ชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,800

1,800
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัดโครงการ

กิจกรรม

เพือ่ วัด
ประสิทธิภาพ
ทางการเงินของ
โรงพยาบาล

- ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
ประสิทธิภาพทาง
การเงิน > 4 ตัว
จาก 7 ตัว
เป้าหมาย ≥ 65%
ของจานวนรพ.

2. ส่งข้อมูลการ
ให้บริการ (OPD
Visit,AdjRW)ทาง
http://hfo.cfo.in.th
ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป
3.วิเคราะห์ข้อมูล /
จัดทารายงานทางการ
เงิน
ประเมินความเสี่ยง
ด้านการเงินการคลัง 7
ระดับ ( Financial
Risk Scoring ) และ 7
Plus ทุกเดือน

เพือ่ วัดผลด้าน - ต้นทุนบริการไม่
ประสิทธิภาพ เกินเกณฑ์เฉลี่ย ≥
80% ของจานวน
ในการใช้
รพ.
ทรัพยากร

กลุม่ เป้าหมาย/
พื้นทีเ่ ป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เงิน
ชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คณะกรรมการ ไม่ใช้
CFO อ.เฉลิม งบประมาณ
พระเกียรติ
1.เกณฑ์การคิด
วิกฤตทางการ
เงิน ระดับ 7
2.เกณฑ์
ประเภทตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพ

ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป
รพ.
เฉลิม
พระ
เกียรติ

วัดผลด้าน
ผลวิเคราะห์
ไม่ใช้
ประสิทธิภาพในการ ต้นทุนแบบ
งบประมาณ
ใช้ทรัพยากร (Unit
Quick Method
Cost) แบบ Quick
Method ทุกไตรมาส

ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป
รพ.
เฉลิม
พระ
เกียรติ
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัดโครงการ

กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/
พื้นทีเ่ ป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เงิน
ชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพือ่ นาขอมูล
มาวางแผน
วิเคราะห์เพิม่
ประสิทธิภาพ

- หน่วยบริการ มี ติดตามผลรายได้
คณะกรรมการ ไม่ใช้
รายได้≥ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายจริง ทุกเดือน CFO
อ.
งบประมาณ
ร้อยละ มากกว่า
เฉลิมพระเกียรติ
หรือเท่ากับ 80

ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป
รพ.
เฉลิม
พระ
เกียรติ

เพือ่ ควบคุม
รายได้
ค่าใช้จ่ายของ
โรงพยาบาล

- Planfin ผล
ติดตามผลรายได้
และแผนต่างกันไม่ ค่าใช้จ่ายจริง ทุกเดือน
เกิน 5 % (รายได้
-ค่าใช้จ่ายสูงกวา
หรือ หรือต่ากว่า
แผนไม่เกินร้อยละ
5) เป้าหมาย
≥70%

ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป
รพ.
เฉลิม
พระ
เกียรติ

แผนทางการเงิน
Planfin
คณะกรรมการ
CFO อ.เฉลิม
พระเกียรติผล
รายได้
ค่าใช้จ่ายจริง
แผน Planfin

ไม่ใช้
งบประมาณ
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ลาดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัดโครงการ

กิจกรรม

เพือ่ สนับสนุน
ให้เกิดการ
สร้าง
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
การเงินการ
คลังรวมถึงการ
การใช้
ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์
อย่างคุมค่า

- หน่วยบริการ มี
ผลคะแนน FAI ≥
90 %
เป้าหมาย≥ 65 %
ของจานวน รพ.

หน่วยบริการมีและใช้
เกณฑ์การประเมินFAI
(Financial
Administration
Index)
๑) การพัฒนาระบบ
การควบคุมภายใน
๒) การพัฒนา
คุณภาพบัญชี
๓) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารการเงินการคลัง
๔) การจัดทาต้นทุน
บริการ UNIT COST

กลุม่ เป้าหมาย/
พื้นทีเ่ ป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับผิด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เงิน
ชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คณะกรรมการ ไม่ใช้
CFO
อ.
งบประมาณ
เฉลิมพระเกียรติ
เกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
การเงินการคลัง
(FAI)

ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป
รพ.
เฉลิม
พระ
เกียรติ

- มีการจัดทา
1. นาผลติดตามรายได้ คณะกรรมการ ไม่ใช้
แผนประมาณการ ค่าใช้จ่ายจริงจัดทา CFO
อ. งบประมาณ
รายได้ ≥
แผนปรับประสิทธิภาพ เฉลิมพระเกียรติ
ค่าใช้จ่าย
2. รายงานผลการ
ปรับปนะสิทธิภาพ ให้
CFO อาเเภอ และ
ระดับจังหวัดทุกเดือน

ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป
รพ.
เฉลิม
พระ
เกียรติ

เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน

7,900
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แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์

( √ ) PP & P Excellence

( )

Service Excellent

( √ ) People Excellent

( ) Governance Excellent

( ) อื่นๆ

แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
ตัวชี้วัดกระทรวง 1) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนาไปใช้ประโยชน์ 2) ร้อยละงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบดาเนินการต่อปี
วิเคราะห์สถานการณ์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานวิชาการ R2R ทุกสถานบริการและเพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อนาไปเผยแพร่สู่การประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือชุมชนมีผลงานที่จัดทาขึ้นจากการนาความรู้งาน
ประจา ความรู้แหล่งต่าง ๆ มากาหนดประเด็น เช่น กรณีศึกษา นวัตกรรมด้านสุขภาพ R2R/เข้าร่วมเวทีนาเสนอผลงานวิชาการระดับจังหวัดหรือ ระดับเขต ระดับกระทรวง ประเทศต่อไป
แผนงาน/
ลาดับ
โครงการ
โครงการ
ประชุม
นาเสนอโครง
ร่างงาน
วิชาการ
งานวิจัย
และ
นวัตกรรม
สุขภาพ
เครือข่าย
บริการ
สุขภาพ
อาเภอเฉลิม

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรงาน
วิชาการ R2R
ทุกสถานบริการ
ในอาเภอเฉลิม
พระเกียรติ

ตัวชี้วัดโครงการ
มีผลงานที่จัดทาขึ้นจาก
การนาความรู้งานประจา
ความรู้แหล่งต่าง ๆ มา
กาหนดประเด็น สรุป
วิเคราะห์สังเคราะห์
ตามหลักวิชาการ โดยที่
ผู้เขียนสามารถให้ทัศนะ
ทางวิชาการของตนได้
อย่างชัดเจน เช่น
กรณีศึกษา นวัตกรรม
ด้านสุขภาพ R2R

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เป้าหมาย

1.ประชุมเชิง
ผู้บริหาร,
ปฏิบัติการ เวที
เจ้าหน้าที่
นาเสนอโครงร่าง
สาธารณสุข
งานวิชาการและ ระดับอาเภอ
นวัตกรรมด้าน
และระดับ
สาธารณสุขระดับ ตาบล/ สสช.2/
อาเภอ
รพ.สต.18/
รพช.10 /สสอ.
5 รวม 35 คน

จานวน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ
เงิน
ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน
7,100
และคณะทางาน
35 คนX 50 บาท X 1 มื้อ
พัฒนาวิชาการ
รวมเป็นเงิน 1,750 บาท
นวัตกรรม คปสอ.
2. ค่าอาหารว่างและ
เฉลิมพระเกียรติ/ผู้วิ
เครื่องดื่มจานวน 35 คน X
พากย์ให้ความรู้ ที่
25บาท X 2 มื้อ รวมเป็นเงิน
ได้รับความ
1,750 บาท 3.
อนุเคราะห์จากทีม
ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 2
HRD จังหวัดน่าน
คน ชั่วโมงละ 300 บาท 6
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ชั่วโมง รวมเป็นเงิน 3,600
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บาท
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แผนงาน/
ลาดับ
โครงการ

วัตถุประสงค์
2.สนับสนุนการ
อบรมเพิ่มเติม
ความรู้ด้านงาน
วิชาการ ใน
จังหวัด,นอก
จังหวัดรายกลุ่ม/
รายบุคคลแก่
บุคลากร

ตัวชี้วัดโครงการ
มีโครงร่างผลงาน
วิชาการ/งานวิจัยนวตก
รรม ด้านสุขภาพ /R2R
อย่างน้อยสถานบริการ
ละ 1 เรื่องขึ้นไป

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

กิจกรรมที่ 2 เข้า
ผู้บริหาร,
ร่วมประชุมเชิง
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ เวที สาธารณสุข 14
นาเสนอผลงาน
คน
วิชาการและ
นวัตกรรมด้าน
สาธารณสุขระดับ
จังหวัด

1. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมนาเสนอผลงาน
วิชาการระดับจังหวัด รพ.สต.
ละ 2 คน/สสช.ละ 1 คน /
รพ.ละ 4 คน จานวน 14 คน
X 750 บาท รวมเป็นเงิน
10,500 บาท

กิจกรรมที่ 3 เข้า
ผู้บริหาร,
ร่วมเวทีนาเสนอ
เจ้าหน้าที่
ผลงานวิชาการ
สาธารณสุข ที่
ระดับ ระดับเขต ได้รับคัดเลือก 2
/ระดับ
คน
กระทรวง/
ระดับประเทศ

กิจกรรมที่ 3 เข้าร่วมเวที
นาเสนอผลงานวิชาการระดับ
ระดับเขต /ระดับกระทรวง/
ระดับประเทศ
1. ค่าลงทะเบียนระดับเขต (ผู้
ได้รับการคัดเลือก) จานวน 2
คน X 2,500 รวมเป็นเงิน
5,000 บาท
2. ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ย
เลี้ยงผู้ได้รับคัดเลือก2คนๆละ

จานวน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
เงิน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,500

14,200

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และ
คณะทางานพัฒนา
วิชาการนวัตกรรม
คปสอ.เฉลิมพระ
เกียรติ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
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แผนงาน/
ลาดับ
โครงการ

วัตถุประสงค์

3.เพื่อผลักดันให้
เกิดการสร้าง
ผลงานที่เป็น
นวัตกรรมใหม่
เพื่อนาไป
เผยแพร่สู่การ
ประยุกต์ใช้ใน
องค์กรหรือชุมชน

ตัวชี้วัดโครงการ

คป.สอ.เฉลิมพระเกียรติ
มีผลงานวิชาการ R2R
เข้าร่วมเวทีนาเสนอ
ผลงานวิชาการในระดับ
จังหวัด เขต ประเทศ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

กิจกรรมที่ 4
บุคลากร
พัฒนาศักยภาพ
สาธารณสุขที่
บุคลากร
ได้รับคัดเลือก
สาธารณสุข เข้า
และ เข้าร่วม
ร่วมสังเกตการณ์ สังเกตการณ์
ระดับเขต /ระดับ
กระทรวง/
ระดับประเทศ
สถานบริการละ 1
คน รพ.เฉลิมฯ/2
สสช./4 รพ.สต.
รวม 7 คน

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วม
สังเกตการณ์ ระดับเขต /
ระดับกระทรวง/
ระดับประเทศ สถานบริการ
ละ 1 คน รพ.เฉลิมฯ/2
สสช./4 รพ.สต. รวม 7 คน
1. ค่าเดินทางอาเภอเฉลิมพระ
เกียรติน่าน-กทม.ไป-กลับ
เที่ยวละ 1,020X7X2รวมเป็น
เงิน14,280 บาท
รวมกิจกรรมที่ 4 รวม
เป็นเงิน 14,280 บาท

กิจกรรมที่ 5
จัดทาเอกสาร
ผลงานวิชาการ
ภาพรวมของ
อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

1. ค่าจ้างเหมาจัดทารูปเล่ม
วิชาการ ระดับ คปสอ.จานวน
8 เล่ม X เล่มละ 100 แผ่น X
แผ่นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน
800 บาท
2. ค่าวัสดุที่ใช้ตลอดโครงการ
รวมเป็นเงิน 2,350 บาท
กระดาษบรุ๊ฟ 100 แผ่นๆละ
3รวมเป็
บาท นเงิ300
น บาท

คณะทางาน
พัฒนาวิชาการ
นวัตกรรม คป
สอ.เฉลิมพระ
เกียรติ

จานวน การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
เงิน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14,280

3,150

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และ
คณะทางานพัฒนา
วิชาการนวัตกรรม
คปสอ.เฉลิมพระ
เกียรติ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และ
คณะทางานพัฒนา
วิชาการนวัตกรรม
คปสอ.เฉลิมพระ
เกียรติ

49,230
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