แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ.เกาะคา จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care)
ตัวชี้วัด (KPI) :
1. ร้อยละของอำเภอที่มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภำพ (ร้อยละ100)
2. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินกำรในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
3. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว (ร้อยละ 90)
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
ปีงบประมำณ 2561 อ.เกำะคำ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอำเภอเกำะคำ และ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯเพื่อเลือกประเด็นกำรขับเคลื่อนในระดับอำเภอ
คือ 1 กำรบริโภคปลอดภัย จำนวน 3 ประเด็นรพ.เกำะคำ ร้อยละ 100
ลำดับ

ชื่อโครงกำร

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เป้ำหมำย/จำนวน พื้นที่ดำเนินกำร

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมำณ

ระยะเวลำ
จำนวน(บำท) แหล่งงบฯ ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการk030104 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอเกาะคา (พชอ.)
กิจกรรมที่1. ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการฯที่ปรึกษา/
อนุกรรมกำรเพื่อร่วมขับเคลื่อน

อ.เกำะคำ

คณะกรรมกำร พชอ.

พย2561

สมบัติศุภณัฐกรณ์

2. จัดประชุมแบบมีส่วนร่วม นำข้อมูลมำ

อ.เกำะคำ

กำรประชุม คกก.พชอ

ธค2561

คกก.พชอ.

อ.เกำะคำ

มีแผนงำน/โครงกำร

ธค2561

คกก.พชอ.

วิเครำะห์ร่วมกัน เพื่อทบทวนประเด็น
ปัญหำ/ต่อยอดขยำยผลกำรพัฒนำให้
ครอบคลุมประเด็นปัญหำของพื้นที่
* กำรออกกำลังกำย/กำรบริโภคอำหำร
* กำรขับขี่ปลอดภัย
3. จัดทำแผนงำนโครงกำร กำหนดตัวชี้วัด
เป้ำหมำยระยะสั้น กลำง ยำว และ

ตัวชี้วัดและรูปแบบ

รูปแบบกำรกำกับติดตำมผลกำรดำเนิน

กำรดำเนินงำน
หน ้าที่ 1 จาก 6

ลำดับ

ชื่อโครงกำร

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เป้ำหมำย/จำนวน พื้นที่ดำเนินกำร

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมำณ

ระยะเวลำ
จำนวน(บำท) แหล่งงบฯ ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

งำนเชิงคุณภำพแล Health Outcome
ประเด็นร่วมในพื้นที่
4. ดำเนินงำนกิจกรรมตำมแผนงำน/

อ.เกำะคำ

โครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำร่วมกันในพื้นที่
5. สรุปผลกำรดำเนินกำรทั้งกระบวนกำร

มีแผลงำน/โครงกำรแก้

ตค2561-กย2562คกก.พชอ.

ไขปัญหำ
2 ครั้ง

อ.เกำะคำ

สรุปผลกำรดำเนินงำน

ธค2561/

และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น /ผลงำนเด่นและ นวัตกรรม

คกก.พชอ.

กย2562

6. ทบทวนบทบำทหน้ำที่เลขำฯพชอ.

สสอ.เกำะคำ

เลขำฯได้รับกำรพัฒนำ

ตค2561-กย2562เลขำฯพชอ.

และพัฒนำควำมเข้มแข็งทีมเลขำฯพชอ.
ในกำรขับเคลื่อนงำน กำรติดตำมกำร
ดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
7. พัฒนำศักยภำพทีมเลขำ พชอ.

1 ครั้ง

สสอ.เกำะคำ

ทีมเลขำได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพ

8. มีกำรประชุม คกก.อย่ำงน้อย 3 เดือน

4 ครั้ง

อ.เกำะคำ

มีกำรประชุมคณะกรรม-

/ครั้ง และเลขำฯพชอ. สรุปรำยงำนกำร

5,000.00 UC

ธค 2561

20,000.00 UC

ศุภณัฐกรณ์

14ธค61/15มีค คกก.พชอ.

กำร

14มิย/13กย62

มีกำรประเมินตนเองเพื่อ

ธค61/

ยกระดับกำรพัฒนำ

กย62

ประชุมส่ง สสจ.พร้อมรูปถ่ำย
9. ประเมินตนเองตำมเกณฑ์ UCCARE

2 ครั้ง

อ.เกำะคำ

ก่อน-หลังดำเนินงำน และมีกำรยกระดับ

คกก.พชอ.

กำรพัฒนำกระบวนกำรเพิ่มขึ้นจำกปี2561
อย่ำงน้อย 1ขั้น ทุกด้ำน

รวมงบ

25,000.00

กิจกรรมที่ 2 การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายสนับสนุนระบบสุขภาพอาเภอเกาะคา
2.1 เวทีมหกรรมสุขภำพอำเภอเกำะคำ

งำนประจำปี
อำเภอเกำะคำ
(สมเด็จพระ
นเรศวรมหำรำชฯ)

ทุกภำคส่วนมีบทบำท
ร่วมกัน ในระบบ
สุขภำพอำเภอะคำ ที่
ยั่งยืน

-

-

ธค.61 - มีค.62

หน ้าที่ 2 จาก 6

ลำดับ

ชื่อโครงกำร

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เป้ำหมำย/จำนวน พื้นที่ดำเนินกำร

ผลผลิต/ผลลัพธ์

- จัด "เวทีปล่อยของ" ที่วัยรุ่นเข้ำถึงง่ำย
ด้ำนดนตรี

กลุ่มวัยรุ่นรัก
ดนตรี

อ.เกำะคำ

ประกวดกิจกรรมร้อง
เล่น เต้นรำ

-ประกวดอำหำรเมนูชูสุขภำพ (ลดเค็ม )

รพ.สต.

รพสต /ร.พ.

- ร้ำนอำหำรปลอดภัย "นำยอำเภอชวน
ชิม" มอบเกียรติคุณ โดย นำยออำเภอ
เกำะคำ

80 ร้ำน

อ.เกำะคำ

มีกำรอบรม และมอบ
ป้ำยร้ำนอำหำร
ปลอดภัย "นำยอำเภอ
ชวนชิม"

2.2 เวทีพัฒนำศักยภำพ อสม. ระดับโซน
3 โซน

อสม. 150 คน
จำก14 สถำน
บริกำร

อ.เกำะคำ

อสม.ได้รับกำรเพิ่ม
ศักยภำพที่มีคุณภำพ

ประชำชนทั่วไป

งบประมำณ

ระยะเวลำ
จำนวน(บำท) แหล่งงบฯ ดำเนินกำร
10,000.00 UC
มค.62

ผู้รับผิดชอบ
ทีม คปสอ.เกำะคำ

27,950.00

UC

มค.62

ทีม คปสอ.เกำะคำ

24,000.00

UC

มค.62

ทีม คปสอ.เกำะคำ

150,000.00

UC

-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับพิ้นที่
-กิจกรรมพัฒนำศักยภำพกำรคัดกรอง
และรำยงำนข้อมูลสุขภำพที่จำเป็น ใน
บทบำทหน้ำที่ของ อสม. ฝึกทักษะ ตำม
application อสม. 4.0

อสม. 1500 คน

-เตรียมกำรเพื่อประกวด อสม.ดีเด่น
ระดับจังหวัด

14 สถำนบริกำร

อ.เกำะคำ

ทีม คปสอ.เกำะคำ

ทีม คปสอ.เกำะคำ
รวมงบมหกรรม

211,950.00

รวมงบปทั้งหมด

236,950.00

หน ้าที่ 3 จาก 6

หน ้าที่ 4 จาก 6

หน ้าที่ 5 จาก 6

หน ้าที่ 6 จาก 6

