
ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ประเด็น / งาน :   การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care) 

ตัวช้ีวัด (KPI) :  

1. ร้อยละของอ ำเภอท่ีมีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภำพ (ร้อยละ100)

2. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด ำเนินกำรในพ้ืนท่ี (Primary Care Cluster) 

3. ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว (ร้อยละ 90)  

สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน :

 ปีงบประมำณ 2561  อ.เกำะคำ มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอ ำเภอเกำะคำ และ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯเพ่ือเลือกประเด็นกำรขับเคล่ือนในระดับอ ำเภอ  

 คือ 1  กำรบริโภคปลอดภัย จ ำนวน  3 ประเด็นรพ.เกำะคำ ร้อยละ 100

จ ำนวน(บำท) แหล่งงบฯ

รหัสโครงการk030104 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอเกาะคา (พชอ.)

กิจกรรมท่ี1. ทบทวนการแต่งต้ังคณะกรรมการฯท่ีปรึกษา/ 

อนุกรรมกำรเพ่ือร่วมขับเคล่ือน อ.เกำะคำ คณะกรรมกำร พชอ. พย2561 สมบัติศุภณัฐกรณ์

2. จัดประชุมแบบมีส่วนร่วม น ำข้อมูลมำ อ.เกำะคำ กำรประชุม คกก.พชอ ธค2561 คกก.พชอ.

วิเครำะห์ร่วมกัน เพ่ือทบทวนประเด็น

ปัญหำ/ต่อยอดขยำยผลกำรพัฒนำให้

ครอบคลุมประเด็นปัญหำของพ้ืนท่ี

 * กำรออกก ำลังกำย/กำรบริโภคอำหำร

 *  กำรขับข่ีปลอดภัย

3. จัดท ำแผนงำนโครงกำร ก ำหนดตัวช้ีวัด อ.เกำะคำ มีแผนงำน/โครงกำร ธค2561 คกก.พชอ.

เป้ำหมำยระยะส้ัน กลำง ยำว และ ตัวช้ีวัดและรูปแบบ

รูปแบบกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนิน กำรด ำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.เกาะคา  จังหวัดล าปาง

ล ำดับ ช่ือโครงกำร กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้ำหมำย/จ ำนวน พ้ืนท่ีด ำเนินกำร ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมำณ ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร

หนา้ที ่1 จาก 6



จ ำนวน(บำท) แหล่งงบฯ
ผู้รับผิดชอบล ำดับ ช่ือโครงกำร กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้ำหมำย/จ ำนวน พ้ืนท่ีด ำเนินกำร ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมำณ ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร

งำนเชิงคุณภำพแล Health Outcome

ประเด็นร่วมในพ้ืนท่ี

4. ด ำเนินงำนกิจกรรมตำมแผนงำน/ อ.เกำะคำ มีแผลงำน/โครงกำรแก้ ตค2561-กย2562คกก.พชอ.

โครงกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำร่วมกันในพ้ืนท่ี  ไขปัญหำ

5. สรุปผลกำรด ำเนินกำรท้ังกระบวนกำร 2 คร้ัง อ.เกำะคำ สรุปผลกำรด ำเนินงำน ธค2561/ คกก.พชอ.

และผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน /ผลงำนเด่นและ นวัตกรรม กย2562

6. ทบทวนบทบำทหน้ำท่ีเลขำฯพชอ. สสอ.เกำะคำ เลขำฯได้รับกำรพัฒนำ ตค2561-กย2562เลขำฯพชอ.

และพัฒนำควำมเข้มแข็งทีมเลขำฯพชอ. 

ในกำรขับเคล่ือนงำน กำรติดตำมกำร

ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้

7. พัฒนำศักยภำพทีมเลขำ พชอ. 1 คร้ัง สสอ.เกำะคำ ทีมเลขำได้รับกำร

พัฒนำศักยภำพ

5,000.00     UC ธค 2561 ศุภณัฐกรณ์

8. มีกำรประชุม คกก.อย่ำงน้อย  3 เดือน 4 คร้ัง อ.เกำะคำ มีกำรประชุมคณะกรรม- 20,000.00   UC 14ธค61/15มีค คกก.พชอ.

/คร้ัง และเลขำฯพชอ. สรุปรำยงำนกำร กำร 14มิย/13กย62

ประชุมส่ง สสจ.พร้อมรูปถ่ำย 

9. ประเมินตนเองตำมเกณฑ์ UCCARE  2 คร้ัง อ.เกำะคำ มีกำรประเมินตนเองเพ่ือ ธค61/ คกก.พชอ.

ก่อน-หลังด ำเนินงำน และมีกำรยกระดับ ยกระดับกำรพัฒนำ กย62

กำรพัฒนำกระบวนกำรเพ่ิมข้ึนจำกปี2561 

อย่ำงน้อย 1ข้ัน ทุกด้ำน รวมงบ 25,000.00   

 กิจกรรมท่ี 2 การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายสนับสนุนระบบสุขภาพอ าเภอเกาะคา                                                                                                                         

 2.1 เวทีมหกรรมสุขภำพอ ำเภอเกำะคำ งำนประจ ำปี 

อ ำเภอเกำะคำ

(สมเด็จพระ

นเรศวรมหำรำชฯ)

ทุกภำคส่วนมีบทบำท

ร่วมกัน ในระบบ

สุขภำพอ ำเภอะคำ ท่ี

ย่ังยืน

  -  -  ธค.61 - มีค.62
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จ ำนวน(บำท) แหล่งงบฯ
ผู้รับผิดชอบล ำดับ ช่ือโครงกำร กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้ำหมำย/จ ำนวน พ้ืนท่ีด ำเนินกำร ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมำณ ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร

 - จัด "เวทีปล่อยของ" ท่ีวัยรุ่นเข้ำถึงง่ำย 

ด้ำนดนตรี

กลุ่มวัยรุ่นรัก

ดนตรี

อ.เกำะคำ ประกวดกิจกรรมร้อง 

เล่น เต้นร ำ

   10,000.00 UC มค.62 ทีม คปสอ.เกำะคำ

 -ประกวดอำหำรเมนูชูสุขภำพ (ลดเค็ม ) รพ.สต. รพสต /ร.พ. ประชำชนท่ัวไป    27,950.00 UC มค.62 ทีม คปสอ.เกำะคำ

 - ร้ำนอำหำรปลอดภัย "นำยอ ำเภอชวน

ชิม" มอบเกียรติคุณ โดย นำยออ ำเภอ

เกำะคำ

80 ร้ำน อ.เกำะคำ มีกำรอบรม และมอบ

ป้ำยร้ำนอำหำร

ปลอดภัย "นำยอ ำเภอ

ชวนชิม"

   24,000.00 UC มค.62 ทีม คปสอ.เกำะคำ

 2.2 เวทีพัฒนำศักยภำพ อสม. ระดับโซน

 3 โซน

อสม. 150 คน 

จำก14 สถำน

บริกำร

อ.เกำะคำ อสม.ได้รับกำรเพ่ิม

ศักยภำพท่ีมีคุณภำพ

 -กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับพ้ินท่ี

 -กิจกรรมพัฒนำศักยภำพกำรคัดกรอง

และรำยงำนข้อมูลสุขภำพท่ีจ ำเป็น ใน

บทบำทหน้ำท่ีของ อสม. ฝึกทักษะ ตำม 

application อสม. 4.0

อสม. 1500 คน 150,000.00  UC ทีม คปสอ.เกำะคำ

 -เตรียมกำรเพ่ือประกวด อสม.ดีเด่น 

ระดับจังหวัด

14 สถำนบริกำร อ.เกำะคำ ทีม คปสอ.เกำะคำ

 รวมงบมหกรรม 211,950.00  

รวมงบปท้ังหมด 236,950.00  
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 กิจกรรมท่ี 2 การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายสนับสนุนระบบสุขภาพอ าเภอเกาะคา                                                                                                                         
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