แบบเสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อแผนงาน การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถานการณ์ สภาพปัญหา การเจ็บป่วยของประชาชนยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อเป็นการลดการตาย และลดป่วยและภาวะแทรกซ้อนของโรคที่สามารถป้องกันได้ในกลุ่ม
ประชากร นาไปสู่การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี การส่งเสริมสุขภาพที่ดีที่มีความเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) และความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ
เป็นแนวทางที่จะทาให้อัตราการตายและอัตราการเจ็บป่วยของโรคที่ป้องกันได้ในประชาชนในพื้นที่ลดลง
เหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดทาแผน เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัดตาม ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
เป็นแผนเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาทีส่ าคัญของพื้นที่  นโยบายและปัญหาระดับชาติ  สร้างความเข็มแข็งการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...........กลยุทธ์ที่.......................
แหล่งงบประมาณ ผลผลิต ประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ระบุกองทุน)...................งบพัฒนาจังหวัด .งบกรม/กอง อปท. O อื่นๆ(ระบุ........)
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนงานการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ
และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอาเภอสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ จังหวัดเชียงใหม่
1.กิจกรรมพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน และสร้างเสริมความเข้มแข็งเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ (District Health
System)โดยการนิเทศ กากับ ติดตาม การปฏิบัติงานใน
พื้นที่
1.1 ขับเคลื่อนการดาเนินงานคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) (District Health
Board) และการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุม่ วัย
1.2 จัดทาแผนพัฒนาและขับเคลือ่ นประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอาเภอ และควบคุมกากับงาน
1.3 ติดตาม นิเทศงาน ควบคุม กากับงานพัฒนาคุณ
ระบบบริการปฐมภูมิให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง(4 ครั้ง/ปี)

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ (พชอ.)
(District Health
Board) ให้เกิดเป็น
รูปธรรม
2. เพื่อพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิให้มี
คุณภาพมาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ

1.คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ (พชอ.)
(District Health
Board) 21 คน
2.จนท.สธ. 50 คน
3.รพ.สต. จานวน
13 แห่ง
4.ประชาชน 12
ตาบล 125 หมู่บ้าน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

1.มีประชุมชี้แจง
1 ตค.61นโยบายและติดตามผล 30ก.ย.62
การดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อสร้าง
เสริมความเข้มแข็งและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางาน จานวน 1 ครั้ง
2.โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล/สถาน
บริการสาธารณสุข
ชุมชนมีมาตรฐานในการ
จัดบริการด้าน
สาธารณสุข
ร้อยละ 100

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ปี2562
1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ (พชอ.) (District Health
Board) สุขภาพสุขภาพระดับอาเภอ (District
Health System) จานวน 3 ครั้ง
ทาให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายการทางาน
สาธารณสุขในพื้นที่
2. ประชุมชี้แจงนโยบายและติดตามผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน จานวน 2 ครั้ง
3. รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.สันทราย
ได้รับการนิเทศติดตามงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค ทุกแห่ง จานวน 13 แห่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สสอ.สันทราย

กิจกรรม
2.สนับสนุนการดาเนินงานและบริหารจัดการ ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ เพื่อการดาเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขให้บรรลุตามตัวชี้วัด
2.1ประชุมรับนโยบายการดาเนินงานสาธารณสุขทั้ง
ภายในอาเภอ ภายในจังหวัดและต่างจังหวัดสาธารณสุข
อาเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ นักวิชาการสาธารณสุข
และผูร้ ับผิดชอบงานพัฒนาสาธารณสุข
2.2ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่และคณะอนุกรรมการพัฒนางานสาธารณสุข
เพื่อรับทราบนโยบายการทางานและนาเสนอปัญหา
แนวทางการแก้ไขปัญหางานด้านต่างๆ
2.3ประสานงานและสนับสนุนการดาเนินงานเครือข่าย
สุขภาพท้องถิ่นและ เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการส่งเสริมวิชาการ สื่อข่าวสาร การ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและข่าวสารอื่น ๆ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
3.งานส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคตามกลุ่ม
วัยระดับอาเภอ บรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่
กระทรวงกาหนด

3.เพื่อสนับสนุนการ สสอ. 1 แห่ง
ดาเนินงานและบริหาร จนท.สธ. 50 คน
จัดการ ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ

ระยะเวลา

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ปี2562
2.กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานและ
บริหารจัดการ ของสานักงานสาธารณสุข
อาเภอ เพื่อการดาเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ให้บรรลุตามตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สสอ.สันทราย

- บุคลากร สสอ./ รพ.สต. ทุกระดับ จานวน
6.งานตามนโยบายของ 1 ตค.61 - 50 คน รับนโยบายและนามาขับเคลื่อนงาน
รัฐบาลและนโยบายของ 30 ก.ย.62 พัฒนาสาธารณสุขในพื้นที่ ทาให้งาน
สาธารณสุขบรรลุเป้าหมาย ไตรมาส ที่ 1
กระทรวงสาธารณสุข
และ 2 ตามที่กระทรวงกาหนด
บรรลุตามตัวชี้วัด
- รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.สันทราย
ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดของงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยระดับ
อาเภอ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วดั ที่กระทรวง
กาหนด ทุกแห่ง จานวน 13 แห่ง

แนวทางในการแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3 – 4 )
1. การดาเนินการร่วมกับเครือข่ายจาเป็นต้องอาศัยการประสานงานที่ดรี ะหว่างเจ้าหน้าที่และเครือข่าย
ควรมีการสร้างเวทีการเรียนรู้เพื่อใช้ในการประสานงานเครือข่ายในการดาเนินงานชุมชน ต้องกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ระดับตาบลประสานงานหน่วยงานพื้นที่ดาเนินการ เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การจัดกิจกรรมนิเทศติดตาม ควรดาเนินการอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง เพื่อให้การติดตามเป็นตามเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของหน่วยระดับสูงต่อไป และจาเป็นต้องการ
3. การขับเคลื่อนงานในส่วนของคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตะดับอาเภอ จาเป็นต้องมีการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนการดาเนินงาน เพื่อให้คณะอนุกรรมการได้เกิดทักษะ
และเกิดการเรียนรู้ในการดาเนินงานเพื่อให้พัฒนาคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย

(นางพัทธวรรณ ลาน้อย)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้จัดทารายงาน

