
ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย

 ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

วิเคราะห์สถานการณ์/ข้อมูลพ้ืนฐาน  ในรอบปี 2561 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการค่อนข้างล่าช้าไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย เน่ืองจาก มีการปรับแผนงานโครงการท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว ประกอบกับ

                                         มีการเปล่ียนแปลงข้ันตอนการด าเนินงานด้านเอกสาร ในขณะท่ีระบบการจัดเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนและขาดความเช่ือมโยง ส่งผลต่อการสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จ านวน แหล่งงบ
รหัสโครง  k030405 การควบคุมก ากับติดตามและประเมินผลและนิเทศงานอ าเภอเกาะคา

1.ระบบควบคุมก ากับติดตามงานภายในคปสอ.

1.1 ติดตามจากระเบียนรายงาน

   -ประชุมติดตามรายงาน คปส.2ทุก 3 เดือน  ท้ัง
ระดับต าบลและอ าเภอ

4 คร้ัง/ปีคร้ังละ 25 คน ทุกสถานบริการ ผลสรุปรายงาน  -  - ธค,มีค,มิย,กย เชาวลิต/กิติพงษ์

   -ประชุมติดตามรายงาน Jhcis (ร่วมงาน IT) ทุกดือน ทุกสถานบริการ ผลสรุปรายงาน  -  ตค.61-กย62 เชาวลิต/กิติพงษ์

   -รายงานตัวช้ีวัดระดับกระทรวง,ระดับเขต ทุก 3 เดือน ทุกสถานบริการ ผลสรุปรายงาน  -  - ธค,มีค,มิย,กย

   -รายงานอ่ืนๆ ทุกเดือน ทุกสถานบริการ ผลสรุปรายงาน  -  -  ตค.61-กย62

1.2 ติดตามจากการประชุมประจ าเดือน

  - เวทีประชุมประจ าเดือน สสอ./รพ.สต.30 คนๆ
ละ 100 บาท 8 คร้ัง

ทุกเดือน ทุกสถานบริการ สรุปรายงานการประชุม 24000.00 UC  ตค.61-กย62 เชาวลิต

  - เวทีประชุมประจ าเดือน คปสอ 60 คน ทุกเดือน ทุกสถานบริการ สรุปรายงานการประชุม 48000.00 UC  ตค.61-กย62 เชาวลิต

  - เวทีประชุม กวป รพ.เกาะคา ทุกเดือน ทุกสถานบริการ สรุปรายงานการประชุม  -  ตค.61-กย62 กิติพงษ์

1.3 ติดตามจากการประชุม คปสอ. ทุกเดือน ทุกสถานบริการ สรุปรายงานการประชุม  Uc รพ.  ตค.61-กย62 เชาวลิต/กิติพงษ์

  - เวทีประชุม พุธประสาน ผู้ปฏิบัติ 60 คน ทุกเดือน ทุกสถานบริการ สรุปรายงานการประชุม 48000.00 UC  ตค.61-กย62 เชาวลิต/กิติพงษ์

1.4 ติดตามจากการเย่ียมและนิเทศติดตามงาน

   - ออกเย่ียมติดตามงานใน รพ.สต.ทุกแห่ง 2 คร้ัง/ปี ทุกสถานบริการ สรุปรายงานการเย่ียม มค,มีค,พค,กค เชาวลิต/กิติพงษ์

    โดยทีมพ่ีเล้ียงระดับอ าเภอ รวม 10 คน/คร้ัง/วัน คร้ังละ 5 วัน

   - นิเทศงานคร้ังท่ี 1 รอบ 6 เดือนแรกปีงบฯ 2562 ทุก รพ.สต. ทุกสถานบริการ สรุปรายงานการนิเทศงาน 12000.00  Uc กพ.62 รพ.สต.

   -นิเทศคร้ังท่ี 2 รอบ6เดือนหลังปีงบฯ2562 ทุก รพ.สต. ทุกสถานบริการ สรุปรายงานการนิเทศงาน 12000.00 UC มิย.62 รพ.สต.

 - รับนิเทศจาก สสจ / เขตสุขภาพบริการ 2 คร้ัง/ปี รพ/สสอ/รพสต.เกาะคา สรุปรายงานการนิเทศงาน  ตค.61-กย62 กิติพงษ์

2.เวทีประเมินผลงาน เวทีประเมินผลงานอ าเภอ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศ ( Governance Excellence)

แผนงานท่ี      พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนสนเทศด้านสุขภาพ 

ล าดั

บ
โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้าหมายและจ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
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จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ

ล าดั

บ
โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้าหมายและจ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
   - รอบ 1/2562 ระดับคปสอ 1 คร้ัง/ปี ทุกสถานบริการ เอกสารสรุปประเมินผลงาน 6000.00 UC กพ.62 เชาวลิต/กิติพงษ์

   - รอบ 1/2562 รพ.เกาะคา 1 คร้ัง/ปี ทุกสถานบริการ เอกสารสรุปประเมินผลงาน 8000.00 UC มีค.62 กิติพงษ์

   - รอบ 2/2562 ระดับคปสอ 1 คร้ัง/ปี ทุกสถานบริการ เอกสารประเมินผลงานปี 6000.00 UC กย.62 เชาวลิต/กิติพงษ์

   - รอบ 2/2562 รพ.เกาะคา 1 คร้ัง/ปี ทุกสถานบริการ เอกสารสรุปประเมินผลงาน 8000.00 UC มีค.62 กิติพงษ์

3.ประชุมพัฒนาศักยภาพทีม

   - ทีมยุทธศาสตร์อ าเภอและทีมนิเทศติดตามงาน  
  ระดับอ าเภอ

2 คร้ัง/ปี ทุกสถานบริการ สรุปรายงานการประชุม มค.,มิย 62 เชาวลิต/กิติพงษ์

4.ประชุมท าแผนปฏิบัติการปี 2563

  - ประชุมช้ีแจงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการ
จัดท าแผนงบประมาณปี 2563ทีมยุทธศาสตร์อ าเภอ

1 คร้ัง/ปี ทุกสถานบริการ แผนปฏิบัติการปี 2563 6000.00 UC กย.62 เชาวลิต/กิติพงษ์

   - การประชุมการจัดท าแผนคุณภาพ รพ ปี 2563
 จ านวน 40 คน 2 วัน

1 คร้ัง/ปี ทุกสถานบริการ เอกสารแผน 8000.00 UC กย.62 เ/กิติพงษ์

   - การประชุมการจัดท าแผนฯรพสตปี 2563 
จ านวน 30 คน 2 วัน

1 คร้ัง/ปี ทุกสถานบริการ เอกสารแผน 6000.00 UC กย.62 เชาวลิต/กิติพงษ์

   - การประชุมการจัดท าแผนฯปี 2563 จ านวน 60
 คน 3 วัน

1 คร้ัง/ปี ทุกสถานบริการ เอกสารแผน 18000.00 UC กย.62 เชาวลิต/กิติพงษ์

รวม UC 210,000.00  
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