
กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 กำรนิเทศทำงกำรพยำบำล รพ.สอง 1 แห่ง 1,000   1,500   1,000   1,500   5,000 5,000     IC

นิเทศติดตำมมำตรฐำนกำรพยำบำล รพสต. ๑๖ แห่ง

   1,000    1,500    1,000    1,500    5,000      5,000

นำยแพทย์เช่ียวชำญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .........

          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
   วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ..........

รวม

                  .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน
(นำยวันชัย  วันทนียวงค์)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)

        ............................................. ผู้เสนอแผน
             (นำงวำสนำ  สวนพุฒ)

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรพยำบำล

ตัวช้ีวัด         1. หน่วยงำนของกลุ่มกำรพยำบำลผ่ำนกำรประเมินตำมตำมมำตฐำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ   นำงวำสนำ  สวนพุฒ   โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1071  มือถือ 081 - 0300845 E-mail : w_suanpoot@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 1  การนิเทศทางการพยาบาล

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 2 Service Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 5 กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรป้องกันกำร

แพร่กระจำยเช้ือ

จนท. รพ และ

 รพ.สต.

150 คน 2,500   2,500   2,500   2,500   8,000 2,000 10,000   IC

   2,500    2,500    2,500    2,500    8,000    2,000    10,000

ผู้รับผิดชอบ   นำงวำสนำ  สวนพุฒ   โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1071  มือถือ 081 - 0300845 E-mail : w_suanpoot@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 2  การแลกเปล่ียนเรียนรู้การป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 2 Service Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 5 กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)  โครงกำร ข้อท่ี 2 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยก ำลังคนด้ำนสุขภำพ

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือพัฒนำระบบกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเช้ือใน คปสอ. สอง

ตัวช้ีวัด         1. ระดับควำมส ำเร็จของงำนป้องกันกำรแพร่กระจำยเช้ือใน คปสอ.สอง

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

รวม

        ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน
             (นำงวำสนำ  สวนพุฒ) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)
          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร นำยแพทย์เช่ียวชำญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
   วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. .......... วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .........



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 กำรปรับปรุงโครงสร้ำงมำตรฐำนห้องน่ึงไอน้ ำ 

รพ.สอง

รพ.สอง 1 ห้อง 41,500   11,500 30,000 41,500    IC

41,500   11,500 30,000     41,500

ผู้รับผิดชอบ   นำงวำสนำ  สวนพุฒ   โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1071  มือถือ 081 - 0300845 E-mail : w_suanpoot@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 3  การปรับปรุงโครงสร้างมาตรฐานห้องน่ึงไอน้ า รพ.สอง

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 2 Service Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือพัฒนำมำตรฐำนห้องน่ึงไอน้ ำ

ตัวช้ีวัด         1. ห้องน่ึงไอน้ ำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนของกำรท ำให้ปรำศจำกเช้ือ

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

รวม

        ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน
             (นำงวำสนำ  สวนพุฒ) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)
          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร นำยแพทย์เช่ียวชำญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
   วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. .......... วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .........



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีใน

บุคลำกร คปสอ.สอง

คปสอ.สอง 25 คน 20,000   20,000   20,000   IC

20,000   20,000   20,000   

ผู้รับผิดชอบ   นำงวำสนำ  สวนพุฒ   โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1071  มือถือ 081 - 0300845 E-mail : w_suanpoot@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 4  การป้องกันการติดต่อของโรคไวรัสตับอักเสบบีในบุคลากร คปสอ.สอง

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 1  Promotion Prevention & Protection Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพ

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือป้องกันกำรติดต่อของโรคไวรัสตับอักเสบบีในบุคลำกร คปสอ .สอง

ตัวช้ีวัด         1. บุคลำกรกลุ่มเส่ียงได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

รวม

        ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน
             (นำงวำสนำ  สวนพุฒ) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)
          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร นำยแพทย์เช่ียวชำญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
   วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. .......... วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .........



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

คปสอ.สอง

เจ้ำหน้ำท่ี

สำธำรณสุข 

คปสอ.สอง

200 คน 10,000   3,600 4,000 2,400 10,000   ER

   10,000    3,600    4,000    2,400 10,000   

          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร นำยแพทย์เช่ียวชำญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
   วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. .......... วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .........

รวม

        ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน
               (นำงปำริชำต  วันละ) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 5  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟ้ืนคืนชีพ คปสอ.สอง

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 2 Service Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 7 กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ  โครงกำร ข้อท่ี 1 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ

ผู้รับผิดชอบ   นำงปำริชำต  วันละ   โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1058  E-mail : Parichart_uv@hotmail.com

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือให้บุคลำกรสำธำรณสุขมีควำมรู้และทักษะ สำมำรถช่วยฟ้ืนคืนชีพได้ถูกต้องตำมมำตรฐำนและเป็นแนวทำงเดียวกัน

                 2. เพ่ือให้ทีมผู้รักษำพยำบำลสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

                 3. เพ่ือส่งเสริมควำมม่ันใจของบุคลำกรสำธำรณสุขสำธำรณสุขในกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ

ตัวช้ีวัด         1. บุคลำกรสำธำรณสุขผ่ำนกำรประเมินทักษะกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ ร้อยละ 100

                 2. บุคลำกรสำธำรณสุขเข้ำร่วมกำรอบรม มำกกว่ำร้อยละ 90



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 โครงกำรอบรมฟ้ืนฟูกำรปฐมพยำบำลและ

กำรเคล่ือนย้ำยข้ันพ้ืนฐำนแก่เครือข่ำยอำสำ

ฉุกเฉินกำรแพทย์ (EMR )

เจ้ำหน้ำท่ี

เครือข่ำย EMR

80 คน 15,000   5,400 9,600 15,000   ER

   15,000    5,400      9,600    15,000

          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร นำยแพทย์เช่ียวชำญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
   วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. .......... วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .........

รวม

        ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน
               (นำงปำริชำต  วันละ) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 6  โครงการอบรมฟ้ืนฟูการปฐมพยาบาลและการเคล่ือนย้ายข้ันพ้ืนฐานแก่เครือข่ายอาสาฉุกเฉินการแพทย์ (EMR )

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 2 Service Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 7 กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ  โครงกำร ข้อท่ี 1 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ

ผู้รับผิดชอบ   นำงปำริชำต  วันละ   โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1058  E-mail : Parichart_uv@hotmail.com

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินได้รับกำรช่วยเหลือ ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย

                 2. เพ่ือให้บุคลำกรทีมกำรแพทย์ฉุกเฉินมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่ำงถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ

                 3. เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเครือข่ำย และมีกำรประสำนงำนอย่ำงมีระบบ

ตัวช้ีวัด         1. บุคลำกรหน่วย EMR ผ่ำนกำรประเมินทักษะกำรปฐมพยำบำลและกำรเคล่ือนย้ำยข้ันพ้ืนฐำน มำกกว่ำร้อยละ 80

                 2. บุคลำกรหน่วย EMR สำมำรถปฏิบัติกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ในด้ำนกำรดูแลทำงเดินหำยใจ กำรห้ำมเลือด และกำรดำมกระดูก ได้อย่ำงถูกต้อง มำกกว่ำร้อยละ 80



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 ประชุมช้ีแจงบทบำทหน้ำท่ีและกำร

ด ำเนินกำร

ทีม ICS คปสอ.

สอง/อ ำเภอ/ 

ปภ/อปท/

ต ำรวจ/หมวด

ทำงหลวง/รพ.

สต./ กู้ชีพกู้ภัย

60 คน 1,200     1,200 1,200     ER

2 กำรเตรียมเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์

กำรซ้อมแผนสำธำรณภัย

2,400     2,400 2,400     ER

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 7  โครงการซ้อมแผนสาธารณภัย

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 2 Service Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 7 กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ  โครงกำร ข้อท่ี 1 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ

ผู้รับผิดชอบ   นำงปำริชำต  วันละ   โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1058  E-mail : Parichart_uv@hotmail.com

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมพร้อมและรู้บทบำทหน้ำท่ีเม่ือเกิดสำธำรณภัย

                 2. เพ่ือซักซ้อมแผนและบูรณำกำรหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องได้

                 3. เพ่ือลดกำรเสียชีวิตของผู้บำดเจ็บจำกสำธำรณภัย

ตัวช้ีวัด        1. บุคลำกรท่ีเก่ียวข้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทรำบบทบำทของตนเองเม่ือเกิดสำธำรณภัย มำกกว่ำร้อยละ 70

                 2. ทีม ICS และหน่วยงำนภำยนอกท่ีเก่ียวข้องได้เข้ำร่วมซ้อมแผน มำกกว่ำ ร้อยละ 70



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ
ล ำดับ

ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

3 ซักซ้อมแผนเสมือนจริงบนโต๊ะ จำก

สถำนกำรณ์สมมติ

ทีม ICS คปสอ.

สอง/อ ำเภอ/ 

ปภ/อปท/

ต ำรวจ/หมวด

ทำงหลวง/รพ.

สต./ กู้ชีพกู้ภัย

70 คน 1,400     1,400 1,400     ER

4 ฝึกซักซ้อมแผนเสมือนจริง บริเวณ

สถำนท่ีท่ีก ำหนด สรุปบทเรียนและ

ประเมินผล

ทีม ICS คปสอ.

สอง/อ ำเภอ/ 

ปภ/อปท/

ต ำรวจ/หมวด

ทำงหลวง/รพ.

สต./ กู้ชีพกู้ภัย

100 คน 15,000   3,000 12,000 15,000    ER

20,000   3,000   14,600   2,400   20,000    

          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร นำยแพทย์เช่ียวชำญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
   วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. .......... วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .........

รวม

        ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน
               (นำงปำริชำต  วันละ) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 ประชุมก ำหนดแนวทำงพัฒนำกำร

ขับเคล่ือนกำรป้องกันอุบัติเหตุทำง

ถนนอ ำเภอสองปีงบประมำณ 2562

อ ำเภอ/สสอ./รพช./

รพสต./ตร./ปภ/

หมวดทำงหลวง/

ขนส่ง/อสม./กู้ชีพ

กู้ภัย/ท้องถ่ิน/ชุมชน

และอปท.ทุกแห่ง/

โรงเรียน/วิทยำลัย

60 คน 1200 1,200 1,200        ER

                 2. กำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน มีผู้บำดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 20

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ   นำงปำริชำต  วันละ   โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1058  E-mail : Parichart_uv@hotmail.com

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือเสริมสร้ำงจิตส ำนึกเร่ืองควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน

                 2. เพ่ือลดกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในเขตอ ำเภอสอง

                 3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดภำคีเครือข่ำยในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในระดับพ้ืนท่ีโดยประชำชนในชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภำคีท่ีเก่ียวข้อง

ตัวช้ีวัด         1. RTI ระดับต ำบลเพ่ิมข้ึน 1-2 ทีม

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 8  โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน คปสอ.สอง

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 2 Service Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 7 กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ  โครงกำร ข้อท่ี 1 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ
ล ำดับ

ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

2 สอบสวนสำเหตุกำรบำดเจ็บจำก

อุบัติเหตุทำงถนน ตำมเกณฑ์ส ำนัก

ระบำดวิทยำ

อ ำเภอ/สสอ./รพช./

รพสต./ตร./ปภ/

หมวดทำงหลวง/

ขนส่ง/อสม./กู้ชีพ

กู้ภัย/ท้องถ่ิน/ชุมชน

และอปท.ทุกแห่ง/

โรงเรียน/วิทยำลัย

20 คน 400 400 400 400 1,600 1,600     ER

3 ขับเคล่ือนมำตรกำรองค์กรควำม

ปลอดภัยทำงถนน

เจ้ำหน้ำท่ี รพ.สอง 1000 1,000 1,000     ER

4 ติดตำมกำรประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนจำกกำรวิเครำะห์สถิติ

กำรได้รับอุบัติเหตุทำงถนนและคืน

ข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนน แก่ชุมชน

ในพ้ืนท่ี

อ ำเภอ/สสอ./รพช./

รพสต./ตร./ปภ/

หมวดทำงหลวง/

ขนส่ง/อสม./กู้ชีพ

กู้ภัย/ท้องถ่ิน/ชุมชน

และอปท.ทุกแห่ง/

โรงเรียน/วิทยำลัย

60 คน 1200 1,200 1,200     ER

   1,600    1,400      400    1,600    4,000    1,000      5,000

   วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. .......... วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .........

               (นำงปำริชำต  วันละ) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)
          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร นำยแพทย์เช่ียวชำญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่

รวม

        ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 กำรซ้อมแผน สถำนกำรณ์ กำรช่วยเหลือ

มำรดำ - ทำรก ในภำวะวิกฤต

20 คน 5,000   5,000   งำนสูติกรรม

1) ประชุมคณะท ำงำนในกำรเตรียมกำร

ด ำเนินงำน ซ้อมแผนฯ

2) ด ำเนินกำรซ้อมแผนฯ

3) สรุปผลกำรด ำเนินงำน

5,000      5,000

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือป้องกันภำวะแทรกซ้อนท่ีอำจเกิดกับมำรดำ - ทำรก ขณะรอคลอด คลอด และหลังคลอด

                 2. เพ่ือพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำท่ี ในกำรช่วยเหลือมำรดำทำรก ในภำวะวิกฤต ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวอำรีวรรณ  กันทะสอน   โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1010 มือถือ 089 - 9504360  E-mail : areenoot@hotmail.co.th

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 9  การพัฒนางานห้องคลอดคุณภาพ

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 1 Promotion Prevention & Protection Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) โครงกำร ข้อท่ี 1 โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

                 3. เพ่ือให้กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม อย่ำงมีคุณภำพ มำรดำ ทำรกปลอดภัยจำกภำวะแทรกซ้อน

ตัวช้ีวัด         1. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรช่วยมำรดำ - ทำรกขณะอยู่ในภำวะวิกฤต ได้ทันทีและมีประสิทธิภำพ

                 2. อัตรำกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนกับมำรดำและทำรกขณะคลอด ไม่เกินร้อยละ ๑๐

              .......................................... ผู้อนุมัติแผน

          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร นำยแพทย์เช่ียวชำญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่

รวม

        ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

แพทย์ 

เจ้ำหน้ำท่ี LR, 

ER, IPD 

หน่วยงำนท่ี

เก่ียวข้อง

   วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. .......... วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .........

       (นำงสำวอำรีวรรณ  กันทะสอน) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 กำรตรวจคัดกรองเบำหวำนข้ึนจอประสำท

ตำสัญจร

20 คน 8,000   8,000     NCD

8,000        8,000

ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวสิริณ  เข็มทอง  โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1012 มือถือ 062 - 2586994  E-mail : k_sirin@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 10  การตรวจคัดกรองเบาหวานข้ึนจอประสาทตาสัญจร

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 1 Promotion Prevention & Protection Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพ โครงกำร ข้อท่ี 2 โครงกำรควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภำพ

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบำหวำนได้รับกำรตรวจคัดกรองจอประสำทตำอย่ำงครอบคลุม

                 2. เพ่ือค้นหำกำรเกิดภำวะจอประสำทตำเส่ือมในผู้ป่วยเบำหวำน

ตัวช้ีวัด         1. ผู้ป่วยเบำหวำนได้รับกำรตรวจจอประสำทตำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

รวม

        ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน
             (นำงสำวสิริณ  เข็มทอง) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)
          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร นำยแพทย์เช่ียวชำญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
   วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. .......... วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .........



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 ทบทวนควำมรู้เก่ียวกับโรคท่ีพบบ่อย  

พร้อมท้ังเทคนิคกำรบ ำบัดรักษำโรคทำง

หัตถเวชกรรมไทย

ผู้ช่วยแพทย์

แผนไทย

25 คน 5,500   5,500   5,500   

2 กำรใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในแต่ละประเภท

โดยนักกำยภำพบ ำบัด

3 พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย

   5,500    5,500    5,500

ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวนวพร ศิริวัฒนำนุรักษ์  โทรศัพท์ 054 - 591575 ต่อ 1064 โทรสำร 054 - 591575 ต่อ 1048  มือถือ 085 - 6260594  E-mail : sky_light_sun@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 11 อบรม “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลและสถานบริการเครือข่าย”

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 2 Service Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ โครงกำร ข้อท่ี 6 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์แผนไทยฯ

        (นำงสำวนวพร ศิริวัฒนำนุรักษ์) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพให้ได้มำตรฐำน และพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ตัวช้ีวัด         1. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในสถำนบริกำรเครือข่ำยของ คปสอ.สอง เข้ำร่วมอบรมและมีกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเน่ือง

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

งำนแพทย์

แผนไทย

รวม

        ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน

                 แพทย์แผนไทย นำยแพทย์เช่ียวชำญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
   วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. .......... วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .........



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 ค้นหำผู้ป่วยท่ีเป็นโรคน่ิว (แพทย์แผนปัจจุบัน

วินิจฉัย) ท่ีสมัครใจรับกำรรักษำโดยหมอ

พ้ืนบ้ำน

รพ.สอง 10 รำย 500 500 1,000   1,000   

2 วำงแผนกำรรักษำร่วมกับหมอพ้ืนบ้ำน (พ่อ

เขียน เข่ือนทอง)

หมอพ้ืนบ้ำน / /

3 ปรุงต ำรับยำน่ิวของพ่อเขียน  เข่ือนทอง / /

4 ติดตำมผลกำรรักษำของผู้ป่วย ร่วมกับแพทย์

แผนปัจจุบัน

/ /

5 สรุปและประเมินผล / /

500 500 1,000      1,000

ผู้รับผิดชอบ  นำงแสงดำว  วงษ์ดี  โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1087  โทรสำร 054 - 591575 ต่อ 1048 มือถือ 088 - 2516163  E-mail  sangdao_star@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 12 โครงการการศึกษายาปรุงต ารับยาน่ิวของ พ่อเขียน  เข่ือนทอง

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 4 Governance Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 14 กำรพัฒนำงำนวิจัย และนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ โครงกำร ข้อท่ี 1 โครงกำรพัฒนำงำนวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภำพและเทคโนโยลีทำงกำรแพทย์

              (นำงแสงดำว  วงษ์ดี) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือเป็นทำงเลือกให้กับผู้ป่วยโรคน่ิว

                 2. เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญำของหมอพ้ืนบ้ำน

ตัวช้ีวัด         1. ผู้ป่วยท่ีรับยำปรุงต ำรับยำน่ิวของพ่อเขียน  เข่ือนทอง มีผลกำรรักษำในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 50

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

งำนแพทย์

แผนไทย

รวม

        ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน

      เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน นำยแพทย์เช่ียวชำญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
   วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. .......... วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .........



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 ตรวจวินิจฉัยผู้มำรับบริกำรด้ำน

กำรแพทย์แผนไทย

2 แห่ง 2,880   2,880   2,880   2,880   11,520 11,520

2 วำงแผนกำรรักษำโดยกำรจ่ำยยำ

สมุนไพร พร้อมให้ค ำแนะน ำ

3 จัดยำสมุนไพรให้ตรงกับใบส่ังยำของ

แพทย์แผนไทย

4 ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมจ่ำยยำ

สมุนไพรให้กับผู้รับบริกำร

5 สรุปยอดและจัดส่งเงิน

2,880   2,880   2,880   2,880   11,520 11,520

ผู้รับผิดชอบ  นำงแสงดำว  วงษ์ดี  โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1087  โทรสำร 054 - 591575 ต่อ 1048 มือถือ 088 - 2516163  E-mail  sangdao_star@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 13  โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานแพทย์แผนไทย (คลินิกพิเศษ สัญจร)

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 4 Governance Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 14 กำรพัฒนำงำนวิจัย และนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ โครงกำร ข้อท่ี 1 โครงกำรพัฒนำงำนวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภำพและเทคโนโยลีทำงกำรแพทย์

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์งำนแพทย์แผนไทยนอกพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

                 2. เพ่ือส่งเสริมกำรใช้ยำสมุนไพร

ตัวช้ีวัด         1. ร้อยละของกำรใช้ยำสมุนไพรเพ่ิมมำกข้ึน

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

1. ศูนย์กำรแพทย์แผน

ไทย จ.แพร่ ทุกวัน

อังคำรสัปดำห์ท่ี 2 

ของเดือน

งำนแพทย์

แผนไทย

2. องค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดแพร่ ทุก

วันศุกร์สัปดำห์ท่ี 3 

ของเดือน

รวม

        ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน

   วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. .......... วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .........

              (นำงแสงดำว  วงษ์ดี) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)
      เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน นำยแพทย์เช่ียวชำญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 คัดเลือกพ้ืนท่ี 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000

2 ประชุมและประสำนงำนผู้ท่ีเก่ียวข้อง

3 ประชำสัมพันธ์โครงกำร

4 ตรวจประเมินผู้มำรับบริกำรด้ำนกำรแพทย์

ทำงเลือกพร้อมให้หัตถกำร5 วำงแผนกำรรักษำโดยแพทย์ผู้เช่ียวชำญ พร้อม

ให้ค ำแนะน ำ6 ติดตำมประเมินผล

5,000 5,000 5,000 5,000 10,000

ผู้รับผิดชอบ  นำงแสงดำว  วงษ์ดี  โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1087  โทรสำร 054 - 591575 ต่อ 1048 มือถือ 088 - 2516163  E-mail  sangdao_star@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 14  โครงการการแพทย์ทางเลือกสัญจร (ฝังเข็ม)

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 4 Governance Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 14 กำรพัฒนำงำนวิจัย และนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ โครงกำร ข้อท่ี 1 โครงกำรพัฒนำงำนวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภำพและเทคโนโยลีทำงกำรแพทย์

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือให้บริกำรกำรฝังเข็มนอกพ้ืนท่ี

                 2. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ศำสตร์กำรแพทย์ทำงเลือก

                 3. เพ่ือให้ประชำชนได้เข้ำถึงบริกำรกำรแพทย์ทำงเลือก

ตัวช้ีวัด         1. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับบริกำรโดยกำรแพทย์ทำงเลือก

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

โรงพยำบำล

ในเขต

จังหวัดแพร่

1 แห่ง งำนแพทย์

แผนไทย

รวม

        ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน

   วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. .......... วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .........

              (นำงแสงดำว  วงษ์ดี) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)
      เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน นำยแพทย์เช่ียวชำญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 กำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตยำสมุนไพรรูปแบบยำ รพ.สอง
1.1 ค่ำจัดซ้ือชุดป้อนขวดส ำหรับเคร่ืองบรรจุ 

ยำน้ ำ 4 หัว จ ำนวน 1 ชุด

 58,850   58,850    58,850

1.2 ค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองต้มยำน้ ำ

     - ถังสแตนเลส (304) ขนำด 1,000 ลิตร     

      จ ำนวน 1 ถัง

 11,000   11,000    11,000

     - ป๊ัมสแตนเลส ขนำด 1 HP  จ ำนวน  1 ตัว    9,800    9,800      9,800

     - อุปกรณ์ไฟฟ้ำและเดินระบบท่อใช้          

     แบบสแตนเลส (304) ขนำด 1 น้ิว และ     

   บันไดขนำด 3 ข้ัน พร้อมค่ำแรง

   5,500    5,500      5,500

1.3 กำรศึกษำดูงำนโรงงำนยำน้ ำ    7,168    7,168      7,168

     1.3.1 ค่ำน้ ำมัน 4,768 บำท

     1.3.2 ค่ำ OT พขร

ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวภัทรภร  วงษ์จักร  โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1019  มือถือ  096 - 9044644  E-mail : pharmapatta@gmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 15 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพยาสมุนไพร รูปแบบยาน้ า

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 2 Service Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 9 อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์ โครงกำรข้อท่ี 1 โครงกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพและกำรแพทย์

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรผลิตยำน้ ำให้มีคุณภำพและสิทธิภำพ

                 2. เพ่ือเพ่ิมประปริมำณกำรผลิตยำน้ ำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร ในกำรสนับสนุนภำยในจังหวัดแพร่และเขตบริกำรสุขภำพท่ี 1

ตัวช้ีวัด         1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำเมืองสมุนไพร

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

 งำนผลิต

แพทย์แผน

ไทย



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ
ล ำดับ

ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

     1.3.3 ค่ำเบ้ียเล้ียง

2 กำรพัฒนำเมืองสมุนไพร รพ.สอง

2.1 กำรประชุมคณะท ำงำนเมืองสมุนไพร 40 คน    4,800    4,800    4,800    4,800   19,200    19,200

2.2 กำรจัดท ำส่ือและประชำสัมพันธ์เมือง

สมุนไพร

 14,000   14,000    14,000

 - ค่ำ backdrop "เมืองสองเมืองสมุนไพร"

103,950  4,800      4,800      11,968    -         26,368    99,150    -         -         125,518    

           (นำงสำวภัทรภร  วงษ์จักร) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)

รวม

        ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน

                เภสัชกรปฏิบัติกำร นำยแพทย์เช่ียวชำญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่

   วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. .......... วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .........



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 กำรส่งตัวอย่ำงยำสมุนไพรตรวจวิเครำะห์

คุณภำพท่ีศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์

   8,600    8,600    8,600

1.1 วัตถุดิบสมุนไพรจำกกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร

เครือข่ำยโรงพยำบำลสอง

    - เถำวัลย์เปรียงและขม้ินชัน จ ำนวน 2 ชนิด

1.2 ยำสมุนไพรท่ีมีกำรบรรจุพร้อมจ ำหน่ำยผลิต

ในโรงพยำบำลสอง

8,600   8,600   8,600   

ผู้รับผิดชอบ   นำยเชำวลิตร์  วงษ์ดี   โทรศัพท์ 054 - 591575 ต่อ 1019

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 16 โครงการพัฒนาและประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 1  Promotion Prevention & Protection Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง  แผนงำนท่ี 3  โครงกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและบริกำรสุขภำพ

              (นำยเชำวลิตร์  วงษ์ดี) (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือควบคุมคุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรท่ีผลิตในโรงพยำบำลสอง
ตัวช้ีวัด        2. รอยละของผลิตภัณฑสุขภำพกลุมเส่ียงท่ีไดรับกำรตรวจสอบไดมำตรฐำนตำมเกณฑท่ีก ำหนด

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

 งำนผลิต

แพทย์แผน

ไทย

รวม

        ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน

            แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร นำยแพทย์เช่ียวชำญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่

   วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. .......... วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .........



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 ประชุมคณะกรรมกำรระบบกำรดูแลผู้ป่วยใน

โรงพยำบำล ประจ ำงบประมำณ 2562 เพ่ือ

ช้ีแจงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร

ทีมบริหำร รพ. 30 คน /

2 น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนและแลกเปล่ียน

เรียนรู้ของบุคลำกรในหน่วยบริกำรทำงคลินิก 

ใน 10 โรคท่ีเป็นปัญหำส ำคัญของโรงพยำบำล

หัวหน้ำและบุคลำกร

หน่วยงำนทำงคลินิก

ทุกหน่วยงำน

60 คน 2,500   2,500   5,000  5,000   

3 สรุปผลกำรด ำเนินงำนและถอดบทเรียน /

   2,500    2,500   5,000    5,000

PCT

                นำยแพทย์เช่ียวชำญ    นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
  วันท่ี .......... เดือน ................... พ.ศ. ...........     วันท่ี ......... เดือน .................... พ.ศ. ..........

              พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
วันท่ี ......... เดือน .................. พ.ศ. ..........

รวม

         .............................................. ผู้เห็นชอบแผน                 .............................................. ผู้อนุมัติแผน

              (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)    (นำยขจร  วินัยพำณิช)

     .................................................. ผู้เสนอแผน

           (นำงหทัยกำญจน์  รัตนกรัณฑ์กุล)

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือทบทวนกำรท ำงำนพัฒนำคุณภำพในกำรดูแลผู้ป่วยโดยใช้กระบวนกำรตำมรอยโรค Clinical  Tracer  ในโรคท่ีเป็นปัญหำของโรงพยำบำล

ตัวช้ีวัด        1. ระบบกำรดูแลผู้ป่วยมีกำรด ำเนินงำนและน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนโดยใช้กระบวนกำรตำมรอยโรคท่ีเป็นปัญหำส ำคัญของโรงพยำบำล ร้อยละ 100

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

                2. เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยำบำลสองมีกำรเรียนรู้และรวมพลังให้เกิดกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยให้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

                2. บุคลำกรในหน่วยงำนบริกำรทำงคลินิกของโรงพยำบำลสองมีควำมรู้และเข้ำร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในกระบวนกำรตำมรอยโรค Clinical Tracer ร้อยละ 90

ผู้รับผิดชอบ  นำงหทัยกำญจน์  รัตนกรัณฑ์กุล  โทรศัพท์ 054 - 591575 ต่อ 1035 มือถือ 081 - 1122072   E-mail : pp.hathaigarn@gmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 17 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโดยกระบวนการตามรอยโรค Clinical Tracer ประจ าปีงบประมาณ 2562

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 2 Service Excellence (บริกำรเป็นเลิศ)

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำน ข้อท่ี 1 โครงกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน (HA) ส ำหรับสถำนพยำบำล



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 ประชุมคณะท ำงำน วำงแผน ติดตำมและประเมินผล 20 คน งำนบริกำร

2 โครงกำรบริกำรคลินิกหมอครอบครัว 4 แห่ง 48 คร้ัง 2,000    2,000    2,000    2,000    8,000    8,000    ด้ำนปฐมภูมิ

กิจกรรมหลัก : ออกบริกำรตรวจรักษำและเย่ียมบ้ำน และองค์รวม

สถำนท่ี :  รพ.สต.สะเอียบ  รพ.สต.แม่แรม 

             รพ.สต.เตำปูน  รพ.สต.หัวเมือง  

เวลำออกปฏิบัติงำน 07.30 - 16.30 น.

เจ้ำหน้ำ รพ.สอง และเครือข่ำย จ ำนวน 10 คน

    2,000     2,000     2,000     2,000       -       8,000       -         -          -           -       8,000       -   

ผู้รับผิดชอบ  นำงเนำวรำวรรณ  นำพรม   โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1072 โทรสำร 054 - 591815 มือถือ  081 - 8837077  E-mail : songins@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ.สอง

โครงการท่ี 18 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 2 Service Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 5 กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) โครงกำร ข้อท่ี 1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือพัฒนำระบบกำรคลินิกหมอครอบครัวในพ้ืนท่ีอ ำเภอสอง

ตัวช้ีวัด         1. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด ำเนินกำรให้พ้ืนท่ี (Primary Care Cluster)

ล ำดับ ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

รวม

            .......................................... ผู้เสนอแผน                   ..................................... ผู้เห็นชอบแผน             .......................................... ผู้อนุมัติแผน
             (นำงเนำวรำวรรณ  นำพรม)                    (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)                  (นำยขจร  วินัยพำณิช)
             พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                       นำยแพทย์เช่ียวชำญ           นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
    วันท่ี ........ เดือน ................. พ.ศ. ..........           วันท่ี ........ เดือน ................. พ.ศ. ..........     วันท่ี ....... เดือน .................. พ.ศ. ........



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 สร้ำงกลไกขับเคล่ือนท่ีเช่ือมโยงระบบบริกำรปฐมภูมิกับชุมชน

และท้องถ่ินอย่ำงมีคุณภำพ (DHS)

1.แต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (District

 Health Board : DHB) ตำม ร่ำงระเบียบส ำนักนำยกว่ำด้วย

คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ

อ.สอง 1 คณะ 

21 คน

/ สสอ.สอง

2 พัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภออย่ำงมีส่วนร่วม

1.จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวิเครำะห์ปัญหำ/ประเด็นพัฒนำ

น ำมำคัดเลือกประเด็นท่ีส ำคัญตำมบริบทในพ้ืนท่ี ท่ีเก่ียวกับกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิต

อ.สอง  1 คร้ัง 

30 คน

  4,600 3,600   1,000  4,600  สสอ.สอง

 2.จัดท ำแผนด ำเนินกำรพัฒนำ/แก้ไขปัญหำส ำคัญตำมบริบทใน

พ้ืนท่ี เก่ียวกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงน้อย 2 เร่ือง

2 เร่ือง  / พชอ.

3 ด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำนพัฒนำ/แก้ไขปัญหำส ำคัญตำม

บริบทในพ้ืนท่ี เก่ียวกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2 เร่ือง  /  / พชอ.

4 จัดประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำ/แก้ไขปัญหำส ำคัญ

ตำมบริบทในพ้ืนท่ี เก่ียวกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

 2 คร้ัง 

25 คน

3,500  3,500  6,000   1,000  7,000  สสอ.สอง

ผู้รับผิดชอบ   นำยสวัสด์ิ  ดวงใจ    โทรศัพท์ 054 - 594567   E-mail : songdho@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มงาน คปสอ.สอง

    โครงการ  19 โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (District Health Board : DHB) อ าเภอสอง จังหวัดแพร่

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี  1  Promotion Prevention & Protection Excellence)

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง  แผนงำนท่ี 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ โครงกำรท่ี 1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.)   

วัตถุประสงค์     1. มีคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (District Health Board : DHB) ท่ีมีประสิทธิภำพ สำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ตัวช้ีวัด            1. ร้อยละ 50 ของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (District Health Board : DHB) ท่ีมีคุณภำพ มีคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอท่ีมีประสิทธิภำพ

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ
ล ำดับ

ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

3 เสริมสร้ำงศักยภำพ DHB อย่ำงม่ันคงและย่ังยืน

1 ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอแบบ

บูรณกำรและมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน  -จัดอบรมและศึกษำดูงำน

ในพ้ืนท่ีท่ีประสบควำมส ำเร็จ

 1 คร้ัง 

25 คน

 12,400 3,600  6,000   2,800  12,400 พชอ.

2.ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำ/แก้ไขปัญหำส ำคัญตำม

บริบทในพ้ืนท่ี เก่ียวกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้วย UCCARE

 1 คร้ัง  / พชอ.

3.สรุปผลกำรด ำเนินงำน/แลกเปล่ียนเรียนรู้และช่ืนชมและเสริม

พลัง

  1 คร้ัง 

50 คน

  6,000 5,000   1,000  6,000  พชอ.

8,100  15,900 6,000  3,600  20,600 5,800  30,000 -    - -     -    -       

  (นำยวันชัย วันทนียวงค์)
  นำยแพทย์เชียวชำญ

          วันท่ี .......... เดือน .................. พ.ศ. ……….... วันท่ี ........ เดือน ...................... พ.ศ. ............ วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...........

                  ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน
                       (นำยสวัสด์ิ  ดวงใจ)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)
              นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 กำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ศิวรุท

1.1 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร สร้ำงกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้

      - กำรจัดประชุมคณะท ำงำนทีมอ ำเภอเข้มแข็งป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก ตำมแนวทำงกำรจัดกำรพำหะน ำโรคแบบผสมผสำน 

(Intergrated Vactor Management :IVM)

คณะ 

ท ำงำน

20 คน 2,600     2,600    2,600    

      - กำรอบรมฟ้ืนฟูทีมสอบสวนโรคเคล่ือนท่ีเร็ว (Surveillance and

 Rapid Response Team : SRRT) โดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมของ

ทีมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินโรคไข้เลือดออก กำรใช้แนวทำงกำรควบคุมโรค

ตำม มำตรกำร 331 กำรฟ้ืนฟูควำมรู้เร่ืองกำรใช้เคร่ืองพ่นและอุปกรณ์

กำรควบคุมโรคไข้เลือดออก

ทีม SRRT 80 คน 12,400   1,200   10,400  800     12,400  

1.2 กำรสร้ำงเครือข่ำยระดับต ำบลในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุม

โรคไข้เลือดออก

8 ต ำบล 8 ต ำบล ∕

      - กำรจัดต้ังคณะท ำงำนระดับต ำบล 

ผู้รับผิดชอบ  นำยศิวรุท ขันติศิวนนท์   โทรศัพท์  054-591567   โทรสำร ........-....... มือถือ  081-9505250  E-mail : wirut182@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง
โครงการท่ี 20 การด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อ าเภอสอง จังหวัดแพร่

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 1 Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพ

วัตถุประสงค์   เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก

ตัวช้ีวัด         1. อัตรำป่วยไม่เกินร้อยละ 50 ต่อแสนประชำกร

                 2. อัตรำป่วยตำยด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.11

                 3. ร้อยละ 70 ของต ำบลหรือหมู่บ้ำนสำมำรถควบคุมโรคภำยใน gen 2

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ
ล ำดับ

ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

      - กำรระดมทรัพยำกรหรือควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

องค์กรหรือชุมชนเพ่ือกำรป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก

1.3 กำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมในชุมชนในกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก 8 ต ำบล 8 ต ำบล ∕ ∕ ∕ ∕

      - อสม.ส ำรวจลูกน้ ำยุงลำย ทุกหลังคำเรือน ตำมเขตรับผิดชอบ

รวมถึงพ้ืนท่ีด ำเนินกำร 5 ร (โรงเรือน โรงเรียน โรงพยำบำล โรงธรรม 

โรงงำน)

      - โครงกำรหน้ำบ้ำนน่ำมองขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน

      - กำรส่งเสริมกำรใช้สมุนไพรในชุมชนในกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก

2 กำรด ำเนินงำนควบคุมโรคไข้เลือดออก (กรณีเกิดโรค) ∕ ∕ ∕ ∕ ศิวรุท

2.1 กำรออกสอบสวนโรคในพ้ืนท่ีของทีม SRRT อ ำเภอ และด ำเนินกำร

ตำมแนวทำงมำตรกำร 331

2.2 กำรจัดต้ัง War room เพ่ือวิเครำะห์สถำนกำรณ์และกำรแบ่งพ้ืนท่ี 

(Zoning) ตำมสภำพปัญหำในพ้ืนท่ี

2.3 กำรประสำนงำนหน่วยงำนท้องถ่ินเพ่ือด ำเนินกำรควบคุมโรค

ไข้เลือดออก

2.4 กำรเขียนรำยงำนกำรสอบสวนโรคไข้เลือดออก

3 กำรประเมินผลกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ∕ ศิวรุท

   15,000    1,200   13,000      800   15,000รวม

                ............................................ ผู้เสนอแผน            ............................................. ผู้เห็นชอบแผน                         ............................................. ผู้อนุมัติแผน

                   (นำยศิวรุท ขันติศิวนนท์)                (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)                               (นำยขจร  วินัยพำนิช)

             นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                  นำยแพทย์เช่ียวชำญ                             นำยแพทย์สำธำรณสุขแพร่

       วันท่ี …….. เดือน …………….... พ.ศ. …………   วันท่ี …..….. เดือน …………….... พ.ศ. …………                    วันท่ี …...….. เดือน …………….... พ.ศ. …………



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 กำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและป้องกันวัณโรค

 1.1 จัดประชุมคณะท ำงำนควบคุมวัณโรคระดับอ ำเภอ 30 คน 750        750        750         

 1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยกำรด ำเนินงำน

ในชุมชน (Mr.TB)

85 หมู่บ้ำน 85 คน 11,950    900       11,050    11,950     

      - กำรคัดกรองกลุ่มเส่ียง 85 หมู่บ้ำน 2,000     2,000      2,000      

      - กำรคัดกรองประชำชนทุกกลุ่มวัย ท่ีเส่ียงต่อกำร

เป็นวัณโรค โดย อสม.

      - กำรคัดกรองประชำชนกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยโรค  

และกลุ่มโรคท่ีเส่ียงต่อกำรกำรเกิดโรค เช่น เบำหวำน 

และควำมดันโลหิตสูง

                  2. ประชำชนท่ีสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรควัณโรคได้รับกำรคัดกรองโรควัณโรค ร้อยละ 100

                  3. ผู้ป่วยวัณโรคได้รับกำรก ำกับ ติดตำมกำรกินยำ ตำมแนวทำง DOTS ทุกรำย 

ล ำดับ ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 21 การด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมวัณโรค อ าเภอสอง จังหวัดแพร่

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 1 Promotion Prevention & Protection Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง  แผนงำนท่ี 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพ

ศิวรุท

ผู้รับผิดชอบ  นำยศิวรุท ขันติศิวนนท์    โทรศัพท์  054-591567  มือถือ 081-9505250  E-mail : wirut182@hotmail.com

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมวัณโรค

                  2. เพ่ือก ำกับ ติดตำม กำรกินยำผู้ป่วยวัณโรค

ตัวช้ีวัด          1. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยในชุมชนได้รับกำรคัดกรอง ร้อยละ 100



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

ล ำดับ ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

2 กำรติดตำมดูแลผู้ป่วยท่ีบ้ำน ผู้ป่วยทุกรำย  /  /  /  / ศิวรุท

     - กำรติดตำมกำรก ำกับกำรกินยำผู้ป่วยวัณโรคท่ี

บ้ำน โดยใช้แนวทำง DOTS โดยญำติผู้ป่วย หรือ อสม.

ในเขตรับผิดชอบ

3 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ให้กับเครือข่ำยสุขภำพและผู้

สัมผัสร่วมบ้ำน

    - กำรพัฒนำศักยภำพ อสม.ในกำรคัดกรองวัณโรค 8 ต ำบล 1,540 คน  /

    - กำรจัดอบรมประชำชนกลุ่มเส่ียงในชุมชน 8 ต ำบล 320 คน 8,800     8,000      800      8,800      

     (ผู้สัมผัสร่วมบ้ำน)

4 กำรประเมินผลกำรป้องกันและควบคุมวัณโรค

    12,700    10,800        900     21,800       800      23,500

                    ................................................. ผู้อนุมัติแผน

 วันท่ี …….. เดือน …………….... พ.ศ. …………            วันท่ี …….. เดือน …………….... พ.ศ. …………               วันท่ี …….. เดือน …………….... พ.ศ. …………

รวม

       .................................................... ผู้เสนอแผน                ................................................. ผู้เห็นชอบแผน

            (นำยศิวรุท ขันติศิวนนท์)                    (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)                           (นำยขจร  วินัยพำนิช)

      นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                      นำยแพทย์เช่ียวชำญ                       นำยแพทย์สำธำรณสุขแพร่



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 ซักซ้อมแผนเพ่ือป้องกันอัคคีภัยใน

โรงพยำบำลสอง ประจ ำปี 2562

เจ้ำหน้ำท่ี 

รพ.สอง

80 คน 48,000 14,400 19,200 14,400 48,000    งำนบริหำร

   48,000 14,400 19,200 14,400     48,000

                      นำยแพทย์เช่ียวชำญ           นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
          วันท่ี ........ เดือน ................. พ.ศ. ..........     วันท่ี ....... เดือน .................. พ.ศ. ........

            นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร
    วันท่ี ........ เดือน .................. พ.ศ. ............

                  ..................................... ผู้เห็นชอบแผน             .......................................... ผู้อนุมัติแผน
                   (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)                  (นำยขจร  วินัยพำณิช)

     ........................................ ผู้เสนอแผน
               (นำงสำวณธิดำ  ปัญญำไว )

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

รวม

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลสอง ได้รับควำมรู้ และมีควำมสำมำรถในกำรรับมือกับเหตุฉุกเฉินและเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันภัย รวมท้ังมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ซ่ึงจะช่วยลด

ควำม                    สูญเสียท่ีอำจจะมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและส่ิงแวดล้อม

                2. เพ่ือเสริมศักยภำพของเจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลสอง ให้เกิดควำมรู้ ควำมช ำนำญ เกิดควำมตระหนักในควำมปลอดภัยด้ำนอัคคีภัย และเกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรป้องกันอัคคีภัยของเจ้ำหน้ำท่ี

โรงพยำบำลสอง                    ทุกระดับ สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ อย่ำงปลอดภัยและย่ังยืนตลอดไป

ตัวช้ีวัด        1. ร้อยละ 80 ของเจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลสอง มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันเหตุอัคคีภัย

ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวณธิดำ ปัญญำไว  โทรศัพท์ 054 - 591575 ต่อ 1072  โทรสำร. 054 - 591815 ต่อ 1048 มือถือ 090 - 3251991 E-mail : Pam_t_Fiwi@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 22 การซ้อมแผนเพ่ือป้องกันอัคคีภัยในโรงพยาบาลสอง ประจ าปี 2562

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี Service Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง  แผนงำนท่ี 4 กำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 ตรวจสอบภำยในเชิงปฏิบัติกำร

ด้ำนกำรเงินและบัญชีและด้ำน

พัสดุ ประจ ำปี 2562

16 รพ.สต. 17,280    17,280     17,280    งำนบริหำร

17,280    17,280     17,280    รวม

ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวณธิดำ ปัญญำไว    โทรศัพท์ 054 - 591575 ต่อ 1072   โทรสำร. 054 - 591815 ต่อ 1048  มือถือ 090 - 3251991  E-mail : Pam_t_Fiwi@hotmail.com

                2. เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชี และงำนพัสดุ อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
                3. เพ่ือให้หน่วยงำนปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลภำยใต้กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังให้มีประสิทธิภำพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี  23  ตรวจสอบภายในเชิงปฏิบัติการ ด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2562

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี Governance Excellence
สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง  แผนงำนท่ี 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำธิบำลและองค์กรคุณภำพ โครงกำร ข้อท่ี 1 โครงกำรประเมินคุณธรรม ควำมโปร่งใส และบริหำรควำมเส่ียง

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชี และงำนพัสดุ ได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกำรเงินและพัสดุ

ตัวช้ีวัด       1. กำรเงินกำรบัญชี และงำนพัสดุถูกต้องตำมระเบียบกำรเงินและพัสดุ

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

                  ..................................... ผู้เห็นชอบแผน             .......................................... ผู้อนุมัติแผน
                   (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)                  (นำยขจร  วินัยพำณิช)

     ........................................ ผู้เสนอแผน
           (นำงสำวณธิดำ  ปัญญำไว)

                      นำยแพทย์เช่ียวชำญ           นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
          วันท่ี ........ เดือน ................. พ.ศ. ..........     วันท่ี ....... เดือน .................. พ.ศ. ........

       นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร
    วันท่ี ........ เดือน .................. พ.ศ. ............



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 อบรมหลักสูตรเจ้ำหน้ำท่ีควำม

ปลอดภัยในกำรท ำงำน (จป) 

ระดับหัวหน้ำงำน ประจ ำปี 2562

เจ้ำหน้ำท่ี 

รพ.สอง

30 คน 22,400 7,200 7200 8,000 22,400    งำนบริหำร

22,400 7,200 7200 8,000 22,400    

ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวณธิดำ ปัญญำไว  โทรศัพท์ 054 - 591575 ต่อ 1072  โทรสำร. 054 - 591815 ต่อ 1048 มือถือ 090 - 3251991 E-mail : Pam_t_Fiwi@hotmail.com

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

                  2. เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลสองท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรม ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถประเมินสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและน ำไปประยุกต์ใช้ในงำนท่ีเก่ียวข้องกับตัวบ่งช้ีอันตรำย ประเมิน

                      ประเมินควำมเส่ียงจำกสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีมีผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัย และกำรป้องกันและควบคุมอันตรำย

             2. ร้อยละ 80 ของเจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลสองท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรม ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถประเมินสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและน ำไปประยุกต์ใช้ในงำนท่ีเก่ียวข้องกับตัวบ่งช้ีอันตรำย

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลสองท่ีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เก่ียวกับบทบำทหน้ำท่ีของหัวหน้ำงำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับ

                      สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และสุขภำพอนำมัย และสำมำรถน ำไปประยุกต์ได้

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี  24 อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน (จป) ระดับหัวหน้างาน ประจ าปี 2562

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี Governence Excellence  (กำรบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมมำภิบำล)

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง  แผนงำนท่ี 11  โครงกำร ข้อท่ี  1 โครงกำรประเมินคุณธรรม ควำมโปร่งใส และบริหำรควำมเส่ียง

รวม

               (นำงสำวณธิดำ  ปัญญำไว )

ตัวช้ีวัด          1. ร้อยละ 80 ของเจ้ำหน้ำทีโรงพยำบำลสอง ท่ีเข้ำอบรม ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและสุขภำพอนำมัย และสำมำรถน ำไปประยุกต์ได้

     ........................................ ผู้เสนอแผน
                   (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)                  (นำยขจร  วินัยพำณิช)
                  ..................................... ผู้เห็นชอบแผน

                       ประเมินควำมเส่ียงจำกสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีมีผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยและกำรป้องกันและควบคุมอันตรำย

            .......................................... ผู้อนุมัติแผน

    วันท่ี ........ เดือน .................. พ.ศ. ............           วันท่ี ........ เดือน ................. พ.ศ. ..........     วันท่ี ....... เดือน .................. พ.ศ. ........
                      นำยแพทย์เช่ียวชำญ           นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่            นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล ประจ ำ

งบประมำณ 2562  เพ่ือน ำเสนอแผนงำน

ยุทธศำสตร์และแผนกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล

ทีม

บริหำร 

รพ.

30 คน 750     750       750        งำน

พัฒนำ

คุณภำพ

2 ประชุมถ่ำยทอดแผนงำนยุทธศำสตร์แก่หัวหน้ำ

หน่วยงำนใน และผู้รับผิดชอบในกลุ่มโรคท่ีเป็น

ปัญหำส ำคัญในระดับอ ำเภอ

หัวหน้ำ

หน่วยงำน

60 คน 1,200   1,200     1,500    900     2,400     

3 จัดประชุมวิชำกำรเพ่ือเสริมพลังกำรพัฒนำควำมรู้

และกำรสร้ำงควำมร่วมมือแก่เจ้ำหน้ำท่ีในรพ.สอง

เจ้ำหน้ำท่ี

 ของ รพ.

25 คน 6,000   6,000    6,000     

ผู้รับผิดชอบ  นำงอนำมัย สมร่ำง  และ นำงหทัยกำญจน์  รัตนกรัณฑ์กุล  โทรศัพท์ 054-591575 ต่อ 1026  มือถือ 081 - 8852056  E-mail : s_anamai@windowslive.com

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนกำร เป้ำหมำย และผลลัพธ์ของกำรพัฒนำคุณภำพภำยใต้แนวคิด “พลังจำกภำยใน...เรำท ำได้ร่วมกัน”

ตัวช้ีวัด          1. โรงพยำบำลสองผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนกำรรับรองกระบวนกำรคุณภำพสถำนพยำบำล คร้ังท่ี 4

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 25 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสอง ประจ าปีงบประมาณ 2562

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 2 Service Excellence (บริกำรเป็นเลิศ)

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ โครงกำรท่ี 2 โครงกำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ

ล ำดับ ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

                  2. เพ่ือทบทวนกำรท ำงำนพัฒนำคุณภำพภำยใต้นโยบำย ยุทธศำสตร์ และเข็มมุ่งของโรงพยำบำลสอง

                  3. เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยำบำลสองมีทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพ เป็นองค์กรท่ีมีกำรเรียนรู้และรวมพลังให้เกิดกำรพัฒนำสู่เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ

                  2. บุคลำกรโรงพยำบำลสองมีควำมรู้และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  เร่ืองนโยบำย ยุทธศำสตร์ และเข็มมุ่งกำรพัฒนำโรงพยำบำล และกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล ร้อยละ 90

                  3. บุคลำกรโรงพยำบำลสองรับทรำบผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรรับรองกระบวนกำรคุณภำพสถำนพยำบำล คร้ังท่ี 4 และสำมำรถแก้ไขข้อเสนอแนะได้ ร้อยละ 8



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

ล ำดับ ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

4 จัดประชุมวิชำกำรเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองกำร

บริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของหน่วยงำน

20 คน 1,250   1,250     1,250   1,250   5,000    5,000     

5 รับกำรเย่ียมส ำรวจจำกคณะกรรมพัฒนำคุณภำพ

จังหวัดแพร่ ( QLN )

50 คน 1,250   1,250     1,250   1,250   5,000    5,000     

6 รับกำรเย่ียมส ำรวจเพ่ือกำรประเมินรับรอง

กระบวนกำรคุณภำพสถำนพยำบำล จำก สรพ.

50 คน 159,800   100,000  59,800   159,800  

7 จัดประชุมเพ่ือกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของเจ้ำหน้ำท่ี

ทุกหน่วยงำนผ่ำนกำรน ำเสนอ CQI/นวัตกรรม/ R2R

  และเร่ืองเล่ำควำมประทับใจในกำรท ำงำน

100 คน 5,000   5,000     6,050   5,000   20,000   1,050   21,050    

    9,450    168,500   14,550     7,500    100,000     98,050     1,950         -          -      200,000         -          -   

           พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
    วันท่ี ........ เดือน ................. พ.ศ. ..........

                      นำยแพทย์เช่ียวชำญ           นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
          วันท่ี ........ เดือน ................. พ.ศ. ..........     วันท่ี ....... เดือน .................. พ.ศ. ........

รวม

                  ..................................... ผู้เห็นชอบแผน             .......................................... ผู้อนุมัติแผน
                   (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)                  (นำยขจร  วินัยพำณิช)

            .......................................... ผู้เสนอแผน
               (นำงอนำมัย  สมร่ำง)



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 ประชุมคณะกรรมกำรงำนส่ิงแวดล้อม รพ.สอง 40 คน     / /

2 กำรด ำเนินกิจกรรม GREEN อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือรักษำระดับดีมำก

 พัฒนำนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital
/

3 กำรด ำเนินกำรระบบประปำและระบบบ ำบัดน้ ำเสีย

 3.1 กำรส่งตัวอย่ำงวิเครำะห์คุณภำพน้ ำประปำ ปีละ 2 คร้ัง 3,200     3,200   6,400     

 3.2 ปรับปรุงร้ัวบริเวณระบบประปำ 10,000      10,000

4 ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือก ำกับติดตำมทบทวนผลกำร

ด ำเนินงำนประเมินผลและพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง

40 คน
/

   13,200    3,200 16,400

       นักวิชำกำรสำธำรณสุข

                2. เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับภำคีเครือข่ำยพัฒนำอนำมัยส่ิงแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับพ้ืนฐำนข้ึนไป

(นำยวันชัย วันทนียวงค์)                 (นำยขจร วินัยพำณิช)

นำยแพทย์เชียวชำญ

ผู้รับผิดชอบ นำงสำวฐิติพร ผำสอน โทรศัพท์ 054 - 591575 ต่อ 1040 มือถือ 084 - 3724397  E-mail : Thitiporn606@gmail.com

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้โรงพยำบำลมีกำรพัฒนำอนำมัยส่ิงแวดล้อมตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital อย่ำงต่อเน่ือง

รวม

PCU

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่

ตัวช้ีวัด        1. โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมำก

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 26 การพัฒนางานอนามัยส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 1 Promotion Prevention & Protection Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 4 กำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม โครงกำร ข้อท่ี 1 กำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม

     วันท่ี ........... เดือน .................. พ.ศ. ………..  วันท่ี ........... เดือน .................. พ.ศ. ……….. วันท่ี ........... เดือน .................. พ.ศ. ………..

              ............................................. ผู้เสนอแผน                 .......................................... ผู้เห็นชอบแผน      .......................................... ผู้อนุมัติแผน

               (นำงสำวฐิติพร ผำสอน)



        2. เพ่ือติดต่อประสำนงำนรำชกำร

กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 กำรติดตำมนิเทศ ควบคุมก ำกับ สนับสนุน 

พร้อมร่วมแก้ไขปัญหำอย่ำงเหมำะสม มี

ประสิทธิภำพและต่อเน่ือง

รพ.สต. 

อ ำเภอสอง

16 แห่ง 20,000   30,000   30,000   20,000   100,000    100,000    สสอ.สอง

2 ติดต่อประสำนงำนรำชกำร สสจ.แพร่ 1 แห่ง

20,000   30,000   30,000   20,000   100,000    100,000    

    (นำยวันชัย วันทนียวงค์)
      นำยแพทย์เชียวชำญ

    (นำยวีรพงษ์  ชมภูม่ิง)
  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่

   วันท่ี .......... เดือน .................. พ.ศ. ……….... วันท่ี ............... เดือน .................. พ.ศ. .... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...........

 (นำยขจร  วินัยพำณิช)

รวม

                  ............................................. ผู้เสนอแผน                   .......................................... ผู้เห็นชอบแผน

ผู้รับผิดชอบ  นำยวีรพงษ์  ชมภูม่ิง  โทรศัพท์ 054 - 591567   โทรสำร  054 - 593301  มือถือ 088 - 258 4188    E-mail : songdho@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 27 โครงการพัฒนากระบวนการขับเคล่ือนภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 4 Governance Excellence (บริหำรจัดกำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล)

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ ข้อท่ี 1 โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส และบริหำรควำมเส่ียง

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือติดตำมนิเทศ ควบคุมก ำกับ สนับสนุน พร้อมร่วมแก้ไขปัญหำอย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพและต่อเน่ือง

ตัวช้ีวัด         1. ร้อยละ 100 ของสถำนบริกำรระดับต ำบลได้รับกำรติดตำมนิเทศงำน อย่ำงน้อย 2 คร้ัง/ปี

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

              .......................................... ผู้อนุมัติแผน



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 กำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำม

กฎหมำยของส ำนักงำนสำธำรณสุข

อ ำเภอสอง

สสอ.สอง  1 แห่ง สสอ.สอง

 - ค่ำตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ 57,000   50,000   7,000     60,000       40,000   107,000    

  - ค่ำสำธำรณูปโภค 14,000   21,000   21,000   7,000     63,000       63,000      

14,000   78,000   71,000   7,000     7,000     123,000     40,000   170,000    -     -        -      -     

       (นำยวันชัย วันทนียวงค์)
         นำยแพทย์เชียวชำญ

ผู้รับผิดชอบ นำยวีรพงษ์  ชมภูม่ิง  โทรศัพท์ 054 - 591567   โทรสำร  054 - 593301  มือถือ 088 - 258 4188    E-mail : songdho@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 28 พัฒนาการบริหารทรัพยากรด้านสุขภาพและการด าเนินงานตามกฎหมาย

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 4 Governance Excellence (บริหำรจัดกำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล)

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ โครงกำร ข้อท่ี 1 โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส และบริหำรควำมเส่ียง

รวม

                  .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน
 (นำยขจร  วินัยพำณิช)

วัตถุประสงค์    1. เพ่ือให้กำรบริหำรงบประมำณเป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร

ตัวช้ีวัด           1. มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและพัสดุโดยใช้หลักธรรมำภิบำล

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

 นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่
วันท่ี .......... เดือน .................. พ.ศ. …………... วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..............

                  ............................................. ผู้เสนอแผน
    (นำยวีรพงษ์  ชมภูม่ิง)

  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
   วันท่ี .......... เดือน .................. พ.ศ. ………....



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

1 กำรค้นหำบุคคลต้นแบบในด้ำนกำร

ให้บริกำร

จนท. และ ผู้

มำรับบริกำร

2,000 2,000 2,000 HR / สิริน

2 กำรพัฒนำงำนประจ ำด้วย CQI จนท. รพ.สอง 180 คน 2,000 1,000 3,000 3,000 HR / ภูวนำท

2,000 3,000    5,000    5,000

ผู้รับผิดชอบ  นำยภูวนำท  สำยยนต์   โทรศัพท์  054 - 591575 ต่อ 1005  โทรสำร 054 - 591575 ต่อ 1048  มือถือ 097 - 9212254

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.สอง

โครงการท่ี 29 การส่งเสริมความสามารถในด้านการท างานของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในด้านบริการ

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี 3 People Excellence

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 10 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือค้นหำบุคคลต้นแบบทำงด้ำนบริกำรท่ีดีในบุคลำกรโรงพยำบำลสอง

                2. เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำงำนประจ ำโดยกำรใช้เคร่ืองมือ CQI

ตัวช้ีวัด        1. มีบุคคลต้นแบบทำงด้ำนบริกำรท่ีดี อย่ำงน้อย 3 คน/ปี

                2. มีผลกำรพัฒนำงำนโดยกำรใช้เคร่ืองมือ CQI อย่ำงน้อย 5 เร่ือง/ ปี

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

รวม

     .................................................. ผู้เสนอแผน          .............................................. ผู้เห็นชอบแผน                 .............................................. ผู้อนุมัติแผน

              (นำยภูวนำท  สำยยนต์)               (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)    (นำยขจร  วินัยพำณิช)
                นำยแพทย์เช่ียวชำญ    นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่

วันท่ี ......... เดือน .................. พ.ศ. ..........   วันท่ี .......... เดือน ................... พ.ศ. ...........     วันท่ี ......... เดือน .................... พ.ศ. ..........



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ

ด ำเนินโครงกำรกองทุนสุขภำพ

1 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมสุงขภำพเพ่ือ

สร้ำงพฤติกรรมสุขภำพพ่ึงประสงค์และคัดกรอง

สุขภำพผู้สูงอำยุ ปี 2562

พ้ืนท่ี รพ.สอง 700   95,600 95,600  95,600   PCU

2 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพ

แกนน ำสุขภำพและและคัดกรองกลุ่มเส่ียงเพ่ือกำร

ควบคุมและป้องกันโรควัณโรคในชุมชน ปี 2562

พ้ืนท่ี รพ.สอง 260   48,600 48,600  48,600   

3 โครงกำรอบรมผู้น ำนักเรียนด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ปี 

2562

พ้ืนท่ี รพ.สอง 100 24,100  24,100  24,100   

4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้จัดกำรระบบกำรดูแล

ผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงและ CG เทศบำลต ำบลสอง 

ปี 2562

พ้ืนท่ี รพ.สอง 50

5 โครงกำรอบรมสุขำภิบำลอำหำรและอำหำร

ปลอดภัยส ำหรับผุ้สัมผัสอำหำร

พ้ืนท่ี รพ.สอง 50 12,300  12,300  12,300   

ผู้รับผิดชอบ   นำงเนำวรำวรรณ  นำพรม  โทรศัพท์ 054 - 594567   E-mail : songins@hotmail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มงาน คปสอ.สอง

    โครงการ  30 โครงการกองทุนสุขภาพเพ่ือการพัฒนาสุขภาพประชาชน

สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 4 Excellence ข้อท่ี  1  Promotion Prevention & Protection Excellence)

สอดคล้องกับโครงกำรกระทรวง แผนงำนท่ี 3 กำรป้องกันและควบคุมและลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพ

วัตถุประสงค์     1. พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนโดยกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค

ตัวช้ีวัด           1. ร้อยละของกำรควบคุมโรคและภัยสุขภำพ

ล ำดับ
ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร



กิจกรรมหลัก พ้ืนท่ี / .. จ ำนวน PM. /

ของโครงกำร เป้ำหมำย เป้ำหมำย 1 2 3 4 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สป. กรม. จัดสรร UC. เงินบ ำรุง อ่ืนๆ กลุ่มฯ
ล ำดับ

ไตรมำสท่ีด ำเนินกำรและงบประมำณท่ีใช้ จ ำแนกงบประมำณ งบท่ีใช้ด ำเนินกำร

6 โครงกำรชมรมสำยใยรักในชุมชน พ้ืนท่ีเทศบำล

ต ำบลสอง ปี2562

พ้ืนท่ี รพ.สอง 50 10,800  10,800  10,800   

191,400  191,400 191,400   

       (นำยวันชัย  วันทนียวงค์)
     ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสอง

          วันท่ี ........ เดือน .................. พ.ศ. ………....           วันท่ี ........ เดือน .................... พ.ศ. ............ วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ...........

                  ............................................. ผู้เสนอแผน                              .......................................... ผู้เห็นชอบแผน               .......................................... ผู้อนุมัติแผน
                    (นำงเนำวรำวรรณ  นำพรม)  (นำยขจร  วินัยพำณิช)
                    พยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแพร่


