
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารเป็นเลศิด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเดน็ นิเทศงาน คปสอ.

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 โครการนิเทศควบคุม
ก ากบัและประเมินผล
ของหน่วยบริการปฐม
ภูมิ อ  าเภอบา้นหลวง 
จงัหวดัน่าน 
ปีงบประมาณ 2563

1. เพ่ือนิเทศ ควบคุม
ก ากบั และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายและ
ยทุธศาสตร์ทุกระดบั
ในหน่วยบริการปฐม
ภูมิ

1.ประชุมช้ีแจงนโยบาย
และตวัช้ีวดัดา้นสาธารณสุข
 ปี 2563และการจดัท า
แผนปฏิบติัการดา้น
สาธารณสุขระดบัอ าเภอ/
ระดบัต าบลในการประชุม 
จนท. ประจ าเดือน

บุคลากรสาธารณสุข
จาก สสอ.รพสต. รวม 
20 คน

1.ค่าอาหารวา่ง 2 
ม้ือๆละ 25 บาท 
จ านวน 20 คน

1,000

/

พิชญา

รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน (บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ 
ผูรั้บผิด
ชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบัอ าเภอ อ าเภอบ้านหลวง  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

สภาพปัญหา หรือ GAP : อ าเภอบา้นหลวง ประกอบดว้ยหน่วยบริการสาธารณสุข 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 4 แห่ง และมีหน่วยงานบริหารจดัการคือส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอ 1 แห่ง จากการบริหารจดัการของ คปสอ.บา้นหลวง ท่ีผา่นมาพบปัญหาคือ บุคลากรทุกระดบัในองคก์รยงัมีความรู้ ความเขา้ใจในการด าเนินงานและการประเมินผลงานตามนโยบายและตวัช้ีวดั
ในระดบัต่างๆ ส่งผลใหมี้ทิศทางการท างานตามนโยบายทุกระดบัและตามแผนปฏิบติังานของอ าเภอประจ าปีท่ียงัไม่ชดัเจน ผลการด าเนินงานยงัไม่บรรลุตามไตรมาส ดว้ยเจา้หนา้ท่ีในแต่ละสถานบริการมีจ ากดัดว้ย
 การเตรียมการและเก็บรวบรวมขอ้มูลผลงานตามแนวทางประเมินผลงานตามนโยบายและตวัช้ีวดัยงัไม่ถูกตอ้งครบถว้น ขาดการถอดบทเรียนการด าเนินงานของทีมต่างๆ ร่วมกนัทั้งอ  าเภอ เพ่ือทราบผลส าเร็จและ
ปัญหาอุปสรรค และวางแผนเพ่ือการพฒันาและแกไ้ขร่วมกนัทั้งอ  าเภอ 

วตัถุประสงค์ของประเดน็ (objective:O) :  เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์ทุกระดบัในหน่วยบริการปฐมภูมิ

ผลลพัธ์ระดบัพื้นที่ (  Key Results KRs) : สร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัผูป้ฏิบติังาน และสนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนขาดของพ้ืนท่ี การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบติัการดา้นสาธารณสุขของ
อ าเภอ

ล าดบั ช่ือโครงการ วตัถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนท่ี

เป้าหมาย
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รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน (บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ 
ผูรั้บผิด
ชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดบั ช่ือโครงการ วตัถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนท่ี

เป้าหมาย

2.ทีมนิเทศงานระดบัอ าเภอ
 ออกนิเทศงานเพ่ือช้ีแจง
นโยบายและตวัช้ีวดัแก่
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ 5 
แห่ง - ตามแผนปฏิบติัการ 4
 Excellence Strategies  
งานตามนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ทุกระดบั และ
ติดตามเยีย่มเสริมพลงัการ
ด าเนินงานในไตรมาสท่ี 1-3

ทีมนิเทศงาน 4 คน 
หน่วยบริการปฐมภูมิ 4
 แห่งๆละ 1 วนั 3 ไตร
มาส

1.ค่าเบ้ียเล้ียงผูนิ้เทศ
งาน 4 คน x 120 
บาท x 12 วนั

5,760

1920 1920 1920

พิชญา

4.ประชุมประเมินผลการ
ด าเนินงานงาน หน่วย
บริการปฐมภูมิระดบัอ าเภอ
 และประเมินผลงาน
รายบุคคล รอบ 6 เดือน

จนท. สสอ./รพ.สต. 4 
แห่ง/รพ.บา้นหลวง 
จ านวน 30 คน

1.ค่าอาหารกลางวนั
 1 ม้ือๆละ 70 บาท 
จ านวน 30 คน

2,100

/

พิชญา

2.ค่าอาหารวา่ง 2 
ม้ือๆละ 25 บาท 
จ านวน 30 คน

1,500

/

5.ประชุมนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบติังาน 
คปสอ.บา้นหลวง รอบ 6 
เดือน โดยทีมนิเทศ สสจ.
น่าน

ทีม นิเทศ สสจ./จนท. 
สสอ./รพ.สต. 4 แห่ง/
รพ.บา้นหลวง จ านวน 
50 คน

1.ค่าอาหารกลางวนั
 1 ม้ือๆละ 70 บาท 
จ านวน 50 คน  

3,500

/

พิชญา

1.ค่าอาหารกลางวันผู้
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รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน (บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ 
ผูรั้บผิด
ชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดบั ช่ือโครงการ วตัถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนท่ี

เป้าหมาย

2.ค่าอาหารวา่ง 2 
ม้ือๆละ 25 บาท 
จ านวน 50 คน

2,500

/

3.ค่าปฏิบติังานนอก
เวลา วนัละ 2 ชม. X
 2 วนั x 4 คน x 50 
บาท

800

/

6.สรุปผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม วตัถุประสงค์
 และตวัช้ีวดั ของแผนงาน

ผูรั้บผิดชอบงานระดบั
อ าเภอ

ค่าวสัดุ/เอกสารการ
ประเมิน

3,840

/

พิชญา

รวม 20,000

พิชญา


