สรุปแผนประเมินราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ลำดับ

แผนงาน/ชื่อโครงการ

1

โครงการงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางท้องถนน

2

นส.กาญจน์สิริ
โครงการส่งเสริมการดูแล
ปัญจทรัพย์สิริ
สุขภาพแบบองค์รวม
และนาง
ด้วยศาสตร์การแพทย์
ปฐมาภรณ์
แผนไทย
สืบสวัสดิ์นิติกุล
โครงการ เสริมศักยภาพ นางสาว
ผู้ดูแลผู้พิการทางด้าน
ภักดิ์ศิริ
ร่างกายและการ
กาญจน์
เคลื่อนไหวอำเภอไชย
ไชยปัญญา
ปราการ

3

11,750

งบประมาณที่
ใช้ไป
0

ยอดเงิน
ปัญหา/อุปสรรค์
คงเหลือ
11,750
1.ไม่ได้ทำตาม
(ใช้งบร่วมกับ กิจกรรมตามแผนที่
อบต.ในการจัด วางไว้
กิจกรรม)

41,000

31,000

12,150

11,650

10,000
- ไม่มี
(ไม่ได้ทำ 1
กิจกรรมเพราะ
ผู้รับผิดชอบลา
คลอดบุตร)
500
- การฟื้นฟู
( เหลือจากค่า สมรรถภาพยังไม่
อุปกรณ์)
ครอบคลุมผู้พกิ ารทุก
ประเภท

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
นางจิราภรณ์
อิวคำ

ผลการประเมิน
1..ประชาชน
ตระหนักถึงความสำคัญใน
การขับขี่ปลอดภัย
2 ภาคีเครือข่าย
ทราบถึงปัญหาและวางแผน
ร่วมกันในการทำโครงการ

แนวมทางในการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
1.ควรมีการดำเนินการ
ปรับตามแบบแผนที่วาง
เอาไว้ซึ่งการรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัยเป็นเพียง
กิจกรรมสร้างความ
ตระหนัก กลุ่มเป้าหมาย

- ประชาชนทุกคนเข้าถึง - ไม่มี
บริการด้านการแพทย์แผน
ไทยและได้รับการรักษาอย่าง
ถูกวิธี
1. ผู้พิการเข้าถึงบริการ
- ให้บริการช่วยเหลือผู้
ทางการแพทย์อย่างทั่วถึง
พิการอย่างทั่วถึงและได้รับ
ต่อเนื่อง และได้รับกาย
บริการอุปกรณ์ที่เหมาะสม
อุปกรณ์ที่เหมาะสม
กับผู้พิการทุกประเภท
2. ผู้พิการขาขาดได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
อย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อ
การดำรงชีวิตหรือได้รับการ
ฟื้นฟูอย่างถูกต้องเพื่อทำการ
ใส่ขาเทียม

ลำดับ

แผนงาน/ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

งบประมาณที่
ใช้ไป

ยอดเงิน
คงเหลือ

ปัญหา/อุปสรรค์

ผลการประเมิน

แนวมทางในการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

3. ผู้พิการได้รับการคัด
กรองและประเมินความ
พิการอย่างเหมาะสม
4

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

น.ส.รื่นฤดี
หงษ์หิน
และนางนิภา
พรรณ สุนันท
ศิลป์

51,120

51,008

112
- ประชาชนกลุ่ม
1. มีเครือข่าย/แกนนำ
( เหลือจากค่า เสี่ยง DM HT บางคน ด้านสุขภาพในชุมชน
อุปกรณ์)
ยังไม่ตระหนักถึงการ
2. ประชาชนอายุ 35 ปี
ปรับเปลี่ยน
ขึ้นไปได้รับการคัดกรอง
พฤติกรรม
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง
3. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสามารถควบคุม
ระดับน้ำตาล
ในเลือด/ระดับความ
ดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
4. เจ้าหน้าที่ รพ. และ
รพ.สต. ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตนเอง

- สร้างความตะหนักให้
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง DM
HT ในเพรื่องของพฤติ
กรมการดำรงชีวิตเพื่อ
ไม่ให้เกิดเป็นโรค DM HT

5

โครงการพัฒนางาน
อนามัยแม่และเด็ก
อำเภอไชยปราการ

นางจินตนา
ขจรโมทย์และ
นางจันทร์จิรา
คำฟู

47,050

งบประมาณที่
ใช้ไป
47,050

6

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
สุขภาพในเด็ก 0-5 ปี

นางสาว
ศิริกาญจน์
กัณฑจันทร์

25,200

24,000

ลำดับ

แผนงาน/ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

ยอดเงิน
คงเหลือ
0

1,200
( เหลือจากค่า
อุปกรณ์)

ปัญหา/อุปสรรค์

ผลการประเมิน

1. การออกหน่วย
พืน้ ที่สูงบางครั้งทาง
รพ.ไม่ได้ร่วมกับรพ.
สต.เนื่องการจำกัด
ของอัตรากำลังของ
บุคลากรในรพ.
เนื่องจากความ
ซ้ำซ้อนของงานต่างๆ
2.การให้ความรู้
ก่อนการตั้งครรภ์และ
โรงเรียนพ่อแม่ 3
ระยะ ผู้เข้ารับการ
อบรมยังไม่เห็น
ความสำคัญของการ
อบรม
- ไม่มี

1 สามารถค้นหาหญิง
ตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับการฝาก
ครรภ์ ติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่
ขาดนัด ติดตามเยี่ยมหญิง
หลังคลอดและสามารถ
ติดตามเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีน
หรือขาดวัคซีน
2 . อสม. มีความรู้ความ
เช้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของตนในการจัดตั้งตำบลนม
แม่ และสามารถดูแลและให้
ความรู้หญิงตั้งครรภ์และหลัง
คลอดได้ถูกต้องและมีการ
จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครนมแม่
4 ตำบล 9 สถานบริการ
1.เด็ก 0-5 ปีได้รับการ
ประเมินพัฒนาการและ
กระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้อง
ตามวัย
2.เด็ก 0-5 ปีมี
พัฒนาการที่สมวัยทั้งด้าน

แนวมทางในการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

- เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินได้
พัฒนาศักยภาพทบทวน
ทักษะและใช้อุปกรณ์
ประเมินพัฒนาการได้
อย่างครบถ้วน

ลำดับ

แผนงาน/ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

งบประมาณที่
ใช้ไป

7

โครงการพัฒนาระบบ
บริการงานสุขภาพจิต
และจิตเวชชุมชน

นางปิ่นแก้ว
ประทุมทา

17,500

17,500

8

โครงการวัยเรียน วัยรุ่น
อำเภอไชยปราการ ปี
2562

นางสาว
สุภาภรณ์
เรือนมูล
และนางสาว
ชุลีพร
สมภาร

104,620

73,320

ยอดเงิน
คงเหลือ

0

ปัญหา/อุปสรรค์

- ไม่มี

31,300
- ไม่มี
( ผู้รับผิดชอบ
ย้ายออกและ
เปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบคน
ใหม่)

ผลการประเมิน

แนวมทางในการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
จิตใจ สังคม
3.เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินได้
พัฒนาศักยภาพทบทวน
ทักษะและใช้อุปกรณ์
ประเมินพัฒนาการได้อย่าง
ครบถ้วน
- มีแนวทางทางการ
1 พัฒนาทักษะญาติ/
พัฒนาระบบบริการจิตเวช ผู้ดูแล/ชุมชน ในการดูแล
ฉุกเฉินและการติดตาม
ผูป้ ่วยจิตเวช
เยียวยาในภาวะวิกฤต ใน
2 ส่งเสริมสุขภาพจิต
ระดับตำบล และระดับ
ในชุมชนตามกลุ่มวัย
อำเภอ
3 สร้าง/พัฒนาจิต
อาสาในการดูแลผู้ป่วยจิต
เวชในชุมชน
1. โรงเรียนที่ยังไม่ผ่าน
1.ให้มีการประเมิน
การประเมิน ปี 2561 ผ่าน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เป็นโรงเรียนส่งเสริมฯ ระดับ ให้ผ่านเกณฑ์พื้นฐานทุก
เงิน ทอง ทองแดงและระดับ 26 โรงเรียน
เพชรทุกแห่ง
2.
2. โรงเรียนในอำเภอ

ลำดับ

แผนงาน/ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

งบประมาณที่
ใช้ไป

ยอดเงิน
คงเหลือ

9

โครงการป้องกันควบคุม นายกิตติคุณ
โรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติ คชรักษ์
ซ้ำและพัฒนาศักยภาพ
อำเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง

78,000

70,000

8,000

10

โครงการควบคุมป้องกัน
โรควัณโรค

4,000

4,000

0

นางจันทร์จิรา
คำฟู

ปัญหา/อุปสรรค์

ผลการประเมิน

ไชยปราการมีแกนนำสุขภาพ
นักเรียน
3. นักเรียนมีความรู้ใน
การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพในโรงเรียนและ
ชุมชน
1.กิจกรรมเน้น
1.ทีมSRRTอำเภอมีการ
การป้องกันโรคิดต่อที่ เตรียมความพร้อมรับมือโรค
นำโดยยุงลายเป็น
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ในด้าน
ส่วนใหญ่ทำให้
ทรัพยากร ระบบ แผนงาน
โรคติดต่ออื่นๆที่
บุคลากร ได้อย่างชัดเจนและ
อาจจะเกิดการ
เพียงพอ
ระบาดในพื้นที่ไม่มี
2.อำเภอไชยปราการ
ทรัพยากรเพียงพอ สามารถรับมือโรคและภัย
ต่อการควบคุมโรค
สุขภาพที่เป็นปัญหาของ
อำเภอโดยใช้ EOC และ
SAT เป็นหลักในการ
ดำเนินการ
- มีการค้นหาและพบ
เคส ผู้ป่วยเสมหะบวกราย
ใหม่ มีผลการรักษา success
rate อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ

แนวมทางในการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

1.ควรเพิ่มให้มีการ
พัฒนาศักยภาพ อสม.ที่
เน้นการเฝ้าระวัง ควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน

1.คืนข้อมูลให้คนในชุมชน
ได้รับทราบ และตระหนัก
ถึงความสำคัญในการ

ลำดับ

แผนงาน/ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

งบประมาณที่
ใช้ไป

ยอดเงิน
คงเหลือ

ปัญหา/อุปสรรค์

ผลการประเมิน
การค้นหาเชิงรุก ได้ทำการ
คัดกรองทั่วทั้งอำเภอ โดย
ทำงานเป็นทีมงาน รพ.สต
และทีม อสม.

แนวมทางในการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเข้าสู่
การรักษาโดยเร็ว
2.ติดตามการใช้ CPG
และ CARE MAP ในการ
ดูแลผู้ป่วยว่ามีการใช้
ครอบคลุมหรือไม่
3.พัฒนาศักยภาพ
ของ อสม.ในการทำงาน
DOTS
4.พัฒนาระบบคัด
กรองวัณโรคในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
5.การพัฒนาระบบส่งต่อ
และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยวัณ
โรคให้มีความต่อเนื่องตาม
เกณฑ์
6. พัฒนาระบบ
กระตุ้นผู้ป่วยวัณโรคให้มา
รับยาต่อเนื่องตามนัด และ
ติดตามเพื่อไม่ให้ผู้ป่วย
ขาดยาวัณโรค

ลำดับ
11

แผนงาน/ชื่อโครงการ
โครงการเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
คุ้มครองผู้บริโภค

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
นางกนกนภัส
อรัญมิตร

15,000

งบประมาณที่
ใช้ไป
15,000

ยอดเงิน
คงเหลือ
0

ปัญหา/อุปสรรค์
- ไม่มี

ผลการประเมิน
1. ผู้ประกอบการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
(ร้านนวด) ในอำเภอไชย
ปราการ มีความรู้ในการขึ้น
ทะเบียนสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ทั้งในส่วนของ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
และ อปท.
2. ผู้ประกอบการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
(ร้านนวด) ในอำเภอไชย
ปราการ มีการพัฒนา
ศักยภาพความรู้และข้อควร
ระวังในการนวด
3. ได้ทราบถึงปัญหาของ
ผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ
(ร้านนวด) เรื่อง ความไม่
พร้อมด้านการเงิน ในการจัด
และปรับปรุงสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพให้
ได้มาตรฐานตามเงื่อนไข งาน

แนวมทางในการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
1.ควรมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในส่วนของ
สาธารณสุขอำเภอไชย
ปราการและ อปท. ทั้ง 4
แห่ง ในอำเภอไชยปราการ

ลำดับ

12

แผนงาน/ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

โครงการพัฒนาศักยภาพ ภัทราวดี สถิติ
การดูแลผู้สูงอายุระยะ
รัตน์
ยาว ( ใช้งบ LTC )

73,600

งบประมาณที่
ใช้ไป

73,600

ยอดเงิน
คงเหลือ

0

ปัญหา/อุปสรรค์

- ผู้สูงอายุเข้าถึง
บริการไม่ต่อเนื่อง

ผลการประเมิน
ธุรกิจสุขภาพ สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ และ อปท.
4. ในส่วนของ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค สาธารณสุขอำเภอ
ไชยปราการ และ อปท. ใน
เขต อำเภอไชยปราการ ได้
ร่วมมือ วางแผนการเฝ้าระวัง
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพมากขึ้น
1.ผู้สูงอายุได้รับการคัด
กรองและดูแลตาม ADL ทุก
กลุ่ม
2.เกิดกิจกรรมที่
ต่อเนื่องและผู้สูงอายุให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมเกิด
ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวผสย.
3.ผู้ดำเนินกิจกรรม ทั้ง
CM และ CG ได้รับความรู้
และมีความมั่นใจในการให้
การดูแลผสย.ที่ติดบ้านติด
เตียง

แนวมทางในการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

- ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติด
เตียงยังไม่สามารถเข้าถึง
บริการ LTC อย่างต่อเนื่อง
ได้

ลำดับ
13

แผนงาน/ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

โครงการ พัฒนา
นางนภัสรพี
ศักยภาพศูนย์ดูแลผู้ป่วย โตสำลี
ต่อเนื่อง ( COC )
และการดูแลแบบ
ประคับประคอง (
Palliative care )

13,850

งบประมาณที่
ใช้ไป
13,850

ยอดเงิน
คงเหลือ
0

ปัญหา/อุปสรรค์

ผลการประเมิน

- ได้มีการ
มอบหมายให้
พยาบาลฝ่ายเวช
ปฎิบัติครอบครัวและ
ชุมชนรับผิดชอบงาน
ศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่อง(COC)และ
การดูแลแบบ
ประคับประคอง
(palliative care)
ยังมีปัญหาเรื่อง การ
คัดกรองผู้ป่วย การ
เชื่อมโยงระหว่างทีม
การดูแล ขาดการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน
และต่อเนื่อง ในแต่
ละหน่วยงาน การ
สอนผู้แล( care
giver) การส่งต่อและ
การประสานการดูแล
ร่วมกับ เครือข่ายใน
รพ.สต. ขาดแหล่ง

- ศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่อง(COC)และการดูแล
แบบประคับประคอง
(palliative care)มีแนวทาง
การดำเนินงานได้ต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพมากฃึ้น
ผู้ป่วยที่ต้องรับการดูแล
ต่อเนื่องและอยู่ในระยะท้าย
ของชีวิตได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสมและมีอุปกรณ์ที่
จำเป็นต้องใช้ได้พอเพียง

แนวมทางในการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ลำดับ

แผนงาน/ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

งบประมาณที่
ใช้ไป

ยอดเงิน
คงเหลือ
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โครงการ ควบคุมป้องกัน ภัทราวดี สถิติ
โรคมะเร็งในอำเภอไชย รัตน์
ปราการ

22,500

22,500

0

15

โครงการ พัฒนางาน
อาชีวอนามัยในอำเภอ
ไชยปราการ

37,000

5,500

31,500
(ใช้งบอปท.
แทน)

ภัทราวดี
สถิติรัตน์

ปัญหา/อุปสรรค์
สนับสนุนเงินทุนใน
การหาอุปกรณ์ในการ
ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
- ไม่มี

- ไม่มี

ผลการประเมิน

1.กลุ่มเป้าหมายสตรี
ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้า
นมและมะเร็งปากมดลูกและ
ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ในการป้องกันการเกิดมะเร็ง
เต้านมและมะเร็งปากมดลูก
2.กลุ่มเป้าหมายใน
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ลำไส้และมะเร็งท่อน้ำดีได้รับ
การตรวจคัดกรองและ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องได้รับ
การตรวจคัดกรองและ
ตระหนักถึงอันตรายและ
ความเสี่ยงในการเกิดโรค
1.กลุ่มเสี่ยงพระสงฆ์
ได้รับการตรวจสุขภาพและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ

แนวมทางในการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

- ไม่มี

- ไม่มี

ลำดับ

16

17

แผนงาน/ชื่อโครงการ

โครงการจัดบริการสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปาก
ทันตกรรมป้องกันตามชุด
สิทธิประโยชน์ แผน
บูรณาการตามกลุ่มอายุ

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

นางดรุณี
อินต๊ะ
นางสาว
พิญชรีย์
พงษ์ตุ้ย
นางวารุณี
ยั่งยืน
นางยุพา
ขาวสวย
นายปริวัตร
ปัญญา
โครงการพัฒนาหมู่บ้าน นายธนพงษ์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด ศรีแก้ว
โรคมะเร็ง โรคความดัน
โลหิตสูง

งบประมาณที่
ใช้ไป

55,500

37,183

67,860

67,860

ยอดเงิน
คงเหลือ

ปัญหา/อุปสรรค์

18,317
- ไม่มี
( เหลือจาก
การซื้อุปกรณ์)

0

- ไม่มี

ผลการประเมิน
2.กลุ่มเสี่ยงทาง
การเกษตรได้รับความรุ้และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
3.เกิดกิจกรรมการเรียนรู้
ทางอาชีวอนามัยในชุมชน
1.ผู้ปกครองมีความรู้
และทักษะการดูแลสุขภาพ
ช่องปากเพิ่มมากขึ้น
2.ผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลมีส่วนรวมในการดูแล
สุขภาพช่องปาก
3.ผู้ปกครองให้
ความสำคัญต่อการการดูแล
สุขภาพ

1.มีหมู่บ้านต้นแบบ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การออกกำลังกายสม่ำเสมอ
สัปดาห์ละอย่างน้อย 3-5
วันๆละอย่าน้อย 30 นาที

แนวมทางในการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

1.การพัฒนาต่อยอด
กิจกรรมให้มีการดำเนิน
อย่างต่อเนื่อง
2. การเข้าถึงข้อมูล
จำกัดเฉพาะผู้เข้าร่วม
โครงการ ควรมีการขยาย
โครงการไปยัง ศพด. อื่น
ให้ครอบคลุม

- ไม่มี

ลำดับ

แผนงาน/ชื่อโครงการ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
อำเภอไชยปราการ

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

งบประมาณที่
ใช้ไป

ยอดเงิน
คงเหลือ

ปัญหา/อุปสรรค์

ผลการประเมิน
ร่วมกับการรับประทานผัก
และผลไม้สดวันละ อย่าง
น้อยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป หรือ
กินผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่น
ครึ่งหนึ่งและลดอาหารไขมัน
2.มีส่วนร่วมใน
กระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการออกกำลังกาย
สม่ำเสมอสัปดาห์ละอย่าง
น้อย ๓-๕ วันๆละอย่างน้อย
๓๐ นาที ร่วมกับการ
รับประทานผักและผลไม้สด
วันละอย่างน้อย ครึ่ง
กิโลกรัมขึ้นไป หรือกินผัก
ครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่ง
และลดอาหารไขมัน
3. ประชาชนมีความรู้
และมีการออกกำลังกาย
สม่ำเสมอสัปดาห์ละอย่าง
น้อย ๓-๕ วันๆละอย่างน้อย
๓๐ นาที ร่วมกับการ
รับประทานผักและผลไม้สด

แนวมทางในการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ลำดับ

แผนงาน/ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

งบประมาณที่
ใช้ไป

ยอดเงิน
คงเหลือ

ปัญหา/อุปสรรค์

18

โครงการ การจัดทำแผน นายธนพงษ์
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ศรีแก้ว
ชุมชน

65,000

65,000

0

- ไม่มี

19

แผนพัฒนาบุคลากร
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อำเภอไชยปราการ

10,000

10,000

0

- ไม่มี

นางจิราภรณ์
อิวคำ

ผลการประเมิน
วันละอย่างน้อย ครึ่ง
กิโลกรัมขึ้นไป หรือกินผัก
ครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่ง
และลดอาหารไขมัน
1. มีแกนนำสุขภาพใน
ครอบครัว
2.แกนนำสุขภาพ
ครอบครัวมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัว
3. พบปัญหาในชุมชน
และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาในชุมชน
4.มีแผนในชุมชนใน
การแก้ไข้ปัญหาสุขภาพ
ชุมชน
1.ทีมมีความพร้อมใน
การเตรียม อุปกรณ์ บทบาท
หน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการ
รับเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธาร
ภัย

แนวมทางในการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

- ไม่มี

1.ทีมให้ความสำคัญ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ภาคส่วนทั้ง ตำรวจ กู้ภัย
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
เจ้าหน้าที่ รพ.ไชยปราการ

ลำดับ

แผนงาน/ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

งบประมาณที่
ใช้ไป

ยอดเงิน
คงเหลือ

ปัญหา/อุปสรรค์

ผลการประเมิน
2.มีการเชื่อมโยง
ประเด็นปัญหากับหน่วยงาน
ภายนอก เมื่อมีเหตุการณ์
สามารถแก้ไขร่วมกัน
3.มีแผนสาธารณภัย
อำเภอไชยปราการและปรับ
ใช้ในปี 2563

20

แผนพัฒนาบุคลากร งาน นางสายทอง
อนามัยและเด็ก อำเภอ อิงคสันตติกุล
ไชยปราการ

39,000

24,003

14,997

21

พัฒนางาน Green &
Clean Hospital

48,500

34,650

13,850

ภัทราวดี
สถิติรัตน์

- ไม่มี

1.เจ้าหน้าที่
บางจุดไม่เข้าร่วม
อบรมและเป็น
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานช่วงเวลา
กลางคืนซึ่งเสี่ยงต่อ
การเกิดเหตุแล้วไม่
สามารถแก้ไขปัญหา
ได้

- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง
ของภาวะวิกฤตทาง สูติกรรม
และNCPR
1.เจ้าหน้าที่ได้รับการ
ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ในการ
ดับเพลิง
2.เจ้าหน้าที่ทราบ
บทบาทและหน้าที่ในการ
ปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุ
อัคคีภัยหรือภัยพิบัติ

แนวมทางในการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
2.ทีมงานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
และรับในส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงเพื่อนำเป็น
แผนพัฒนาในปี 2563
3.ผู้บริหารให้
ความสำคัญและสนับสนุน
การทำโครงการ
- เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทุกคนตระหนัก
ถึงภาวะวิกฤตทาง สูติ
กรรมและNCPR
1.ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
เปลี่ยนวันเวลาหรือ
สลับกันมาเพื่ออบรมและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อ
เกิดสถานะการณ์จริง

ลำดับ

22

แผนงาน/ชื่อโครงการ

แผนพัฒนาบุคลากร การ
ป้องกันการติดเชื้อใน
สถานบริการ(Infection
Control)

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

ว่าที่ร้อยตรี
หญิง
ปุญญพัฒน์
แผ่นทอง

21,800

งบประมาณที่
ใช้ไป

21,800

ยอดเงิน
คงเหลือ

0

ปัญหา/อุปสรรค์
2.เจ้าหน้าที่
บางคนไม่ได้เข้าร่วม
อบรมเลยใช้อุปกรณ์
ไม่ได้
- มีการประชุม
หารือค่อนข้างน้อย
เนื่องจากภาระหน้าที่
ของแต่ละคน ทำให้
การดำเนินโครงการ
ยังไม่ดีเท่าที่ควรและ
การประเมินผล มี
การทำไม่บ่อยครั้ง

ผลการประเมิน

แนวมทางในการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

1. สถานบริการ
- ลงหน้างานให้ความรู้
สาธารณสุขอำเภอ
ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่
ไชยปราการ ผ่านการ
ในเรื่องของการติดเชื้อใน
ประเมิน และการนิเทศ
โรงพยาบาล
ติดตาม IC,UP
2. อัตราการการเกิด
อุบัติเหตุจากการทำงานยังมี
อยู่แต่จำนวนลดลงซึ่งจะเป็น
การพัฒนาต่อไป
3. สถานบริการ
สาธารณสุขอำเภอไชย
ปราการได้รับการนิเทศ
ติดตาม IC,UP และผ่านการ
ประเมินทุกแห่ง
4. ICWN มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่กำหนด
5. เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงาน IC รพ.สต. มี

ลำดับ

แผนงาน/ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

งบประมาณที่
ใช้ไป

ยอดเงิน
คงเหลือ

ปัญหา/อุปสรรค์
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พัฒนาองค์กรคุณภาพสู่
การรับรองมาตรฐาน
(รพ.สต.ติดดาว) อำเภอ
ไชยปราการ ปี 2562

นางสาว
สายอรุณ
บุญคำแสน

15,400

15,400

0

- ไม่มี
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แผนงานพัฒนาบุคลากร
บุคลากรกลุ่มงานการ
พยาบาล โรงพยาบาล
ไชยปราการ
ปีงบประมาณ 2562

นางกิ่งแก้ว
โป่งกิติและ
นางดรุณพร
สุจริตธรรม

6,000

6,000

0

- ไม่มี
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พัฒนาวิชาการและการ
พัฒนาสมรรถนะรวม
ศึกษาดูงาน บุคลากร

นางสายทอง
อิงคศันตติกุล

40,700

28,700

12,000
(เบิกแต่ไปดูงาน
เหลือ 1 วัน)

- ไม่มี

ผลการประเมิน
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่
กำหนด
6. พนักงานทำความ
สะอาดในโรงพยาบาลไชย
ปราการมีสมรรถนะตาม
เกณฑ์ด้าน IC
- สถานบริการสาธารณสุขใน
อำเภอไชยปราการได้รับการ
รับรองมาตรฐานตามเกณฑ์
รสพต.ติดดาว เพื่อการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
มีมาตรฐานและได้
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.บุคลากรพัฒนางาน
อย่างมีส่วนร่วม
2.มีการพบปะระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
สามารถสื่อสารได้สองทาง มี
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน.
1.หน่วยงานมีการ
ทบทวนอย่างต่อเนื่องเมื่อ
เกิดความเสี่ยง

แนวมทางในการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

- พัฒนาระบบ
สถานบริการสาธารณสุข
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานต่อไป

- ให้บุคลากรระดับ
ปฏิบัติการมีส่วนร่วมใน
การทบทวนมากขึ้น

- ให้บุคลากรระดับ
ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมใน
การทบทวนมากขึ้น

ลำดับ

แผนงาน/ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

งบประมาณที่
ใช้ไป

ยอดเงิน
คงเหลือ

ปัญหา/อุปสรรค์

กลุ่มงานการพยาบาล
นางจิราภรณ์
โรงพยาบาลไชยปราการ อิวคำ
นางดรุณพร
สุจริตธรรม
นางมันฑนา
งามรูป

แนวมทางในการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

2.บุคลากรมีการ
พัฒนางานอย่างมีส่วนร่วม

26

การอบรมฟื้นฟูความรู้
นางดรุณพร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สุจริตธรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลไชยปราการ

5,400

5,400

0
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สรุปผลการดำเนินงาน
และจะทำแผนประจำปี
คพสอ. ไชยปราการ

26,500

26,500

0

นายเชน
อภิชัยคุณาพล
และนางสาว
มัณฑนี
ราชพิบูลย์

ผลการประเมิน

- พนักงาน
1.หน่วยงานมีการ
ใหม่ที่มาหลังอบรม ทบทวนอย่างต่อเนื่องเมื่อ
ไม่ได้เข้าร่วมอบรม เกิดความเสีย่ ง
ลักษณะกลุ่ม การ
2.บุคลากรมีการ
เชื่อมโยงกับงานอื่นมี พัฒนางานอย่างมีส่วนร่วม
น้อย
- ไม่มี

- .มีแผนงานโครงการใน
การดำเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข อำเภอ
ไชยปราการในปีงบประมาณ
2563

- จัดสรรเวลาให้
พนักงานใหม่ได้เข้าร่วม
อบรมทุกคน

1. เป็นกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ใน
การสรุปผลการดำเนินงาน
ด้านสาธารณสุขในรอบปีที่
ผ่านมา และจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี รวมถึงการชี้แจง
นโยบายของกระทรวง

ลำดับ

แผนงาน/ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

งบประมาณที่
ใช้ไป

ยอดรวมทั้งหมด
ยอดเบิกจ่ายทั้งหมด
เงินคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย

ยอดเงิน
คงเหลือ

ปัญหา/อุปสรรค์

951,500
797,974
153,526
83.86

ผลการประเมิน

แนวมทางในการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
สาธารณสุข และการ
วิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่
2.จัดทำแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี 2563

