แผนปฏิบัติการด้ านสาธารณสุ ข สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุ ขระดับอาเภอ อาเภอบ้ านหลวง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านบริหารเป็ นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น นิเทศงาน คปสอ.
สภาพปัญหา หรื อ GAP : อาเภอบ้านหลวง ประกอบด้วยหน่วยบริ การสาธารณสุ ข 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง, โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล 4 แห่ง และมีหน่วยงานบริ หารจัดการคือสานักงาน
สาธารณสุ ขอาเภอ 1 แห่ง จากการบริ หารจัดการของ คปสอ.บ้านหลวง ที่ผา่ นมาพบปั ญหาคือ บุคลากรทุกระดับในองค์กรยังมีความรู ้ ความเข้าใจในการดาเนิ นงานและการประเมินผลงานตามนโยบายและตัวชี้วดั
ในระดับต่างๆ ส่ งผลให้มีทิศทางการทางานตามนโยบายทุกระดับและตามแผนปฏิบตั ิงานของอาเภอประจาปี ที่ยงั ไม่ชดั เจน ผลการดาเนิ นงานยังไม่บรรลุตามไตรมาส ด้วยเจ้าหน้าที่ในแต่ละสถานบริ การมีจากัดด้วย
การเตรี ยมการและเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานตามแนวทางประเมินผลงานตามนโยบายและตัวชี้วดั ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ขาดการถอดบทเรี ยนการดาเนิ นงานของทีมต่างๆ ร่ วมกันทั้งอาเภอ เพื่อทราบผลสาเร็ จและ
ปั ญหาอุปสรรค และวางแผนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขร่ วมกันทั้งอาเภอ
วัตถุประสงค์ ของประเด็น (objective:O) : เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ทุกระดับในหน่วยบริ การปฐมภูมิ
ผลลัพธ์ ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) : สร้างขวัญและกาลังใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน และสนับสนุนการดาเนิ นงานในส่ วนขาดของพื้นที่ การดาเนิ นงานบรรลุเป้ าหมายตามแผนการปฏิบตั ิการด้านสาธารณสุ ขของ
อาเภอ
การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1 โครการนิ เทศควบคุม
กากับและประเมินผล
ของหน่วยบริ การปฐม
ภูมิ อาเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน
ปี งบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนิเทศ ควบคุม
กากับ และ
ประเมินผลการ
ดาเนิ นงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ทุกระดับ
ในหน่วยบริ การปฐม
ภูมิ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

1.ประชุมชี้แจงนโยบาย
บุคลากรสาธารณสุข 1.ค่าอาหารว่าง 2
และตัวชี้วดั ด้านสาธารณสุข จาก สสอ.รพสต. รวม มื้อๆละ 25 บาท
ปี 2563และการจัดทา
20 คน
จานวน 20 คน
แผนปฏิบตั ิการด้าน
สาธารณสุขระดับอาเภอ/
ระดับตาบลในการประชุม
จนท. ประจาเดือน

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.

1,000

ผูร้ ับผิด
ชอบ

พิชญา

/

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

2.ทีมนิ เทศงานระดับอาเภอ
ออกนิ เทศงานเพื่อชี้แจง
นโยบายและตัวชี้วดั แก่
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานใน
หน่วยบริ การปฐมภูมิ 5
แห่ ง - ตามแผนปฏิบตั ิการ 4
Excellence Strategies
งานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ทุกระดับ และ
ติดตามเยีย่ มเสริ มพลังการ
ดาเนินงานในไตรมาสที่ 1-3

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

ทีมนิเทศงาน 4 คน
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงผูน้ ิเทศ
หน่วยบริ การปฐมภูมิ 4 งาน 4 คน x 120
แห่งๆละ 1 วัน 3 ไตร บาท x 12 วัน
มาส

จานวนเงิน (บาท)

ไตรมาส 1

ทีม นิเทศ สสจ./จนท.
สสอ./รพ.สต. 4 แห่ง/
รพ.บ้านหลวง จานวน
50 คน

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.

5,760

ผูร้ ับผิด
ชอบ
พิชญา

1920

4.ประชุมประเมินผลการ จนท. สสอ./รพ.สต. 4 1.ค่าอาหารกลางวัน
ดาเนินงานงาน หน่วย
แห่ง/รพ.บ้านหลวง
1 มื้อๆละ 70 บาท
บริ การปฐมภูมิระดับอาเภอ จานวน 30 คน
จานวน 30 คน
และประเมินผลงาน
รายบุคคล รอบ 6 เดือน

5.ประชุมนิ เทศ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คปสอ.บ้านหลวง รอบ 6
เดือน โดยทีมนิเทศ สสจ.
น่าน

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

1920

1920

2,100

พิชญา
/

2.ค่าอาหารว่าง 2
มื้อๆละ 25 บาท
จานวน 30 คน

1,500

1.ค่าาอาหารกลางวั
อาหารกลางวันนผู้
1.ค่
1 มื้อๆละ 70 บาท
จานวน 50 คน

3,500

พิชญา
/

/

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

2.ค่าอาหารว่าง 2
มื้อๆละ 25 บาท
จานวน 50 คน

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
จานวนเงิน (บาท)

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.

2,500

ผูร้ ับผิด
ชอบ
พิชญา

/

3.ค่าปฏิบตั ิงานนอก
เวลา วันละ 2 ชม. X
2 วัน x 4 คน x 50
บาท

800

6.สรุ ปผลการดาเนินงาน ผูร้ ับผิดชอบงานระดับ ค่าวัสดุ/เอกสารการ
ตามกิจกรรม วัตถุประสงค์ อาเภอ
ประเมิน
และตัวชี้วดั ของแผนงาน

3,840

รวม

ไตรมาส 1

/

พิชญา
/

20,000

