
ผู้รับผิดชอ
บหลัก

เงินบ ำรุง 
รพ.ชก.

กองทุน 
EMS

กองทุน
จิตเวช

กองทุน LTC
กองทุนโรค
ไม่ติดต่อ
เร้ือรัง

สสจ.น่ำน

การป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

1. การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
อ าเภอเชียงกลาง

สุวิทย์,นิคม
,ศุภการ

4,250.0 4,250.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

การป้องกันและควบคุม
โรควัณโรค

2. การป้องกันและควบคุมวัณโรค อ าเภอ
เชียงกลาง ปีงบประมาณ2564

สุวิทย์,นิคม
,ศุภการ

6,125.0 6,125.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

การป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
โรคโควิด-19

3. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 อ าเภอเชียงกลาง

สุวิทย์,นิคม
,ศุภการ

12,100.0 12,100.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

อาหารปลอดภัย 4. อาหารปลอดภัย อ าเภอเชียงกลาง
พัทธณัฐ
,สุวิทย์

34,690.0 34,690.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
0-5  ปี

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยและแก้ไขภาวะเด็กเต้ีย
 ปี2564

จินตนา  
ไชยวิโน

16,500.0 16,500.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (พชอ.)

6. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) อ าเภอชียงกลาง จังหวัดน่าน

นายวินัย  
อุทัย

60,000.0 60,000.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

ผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม
7. โครงการป้องกันการพลัดตก หกล้มใน
ผู้สูงอายุ

นายชูชีพ  
ปัญญานะ

18,000.0 18,000.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

หมวดงบประมำณ
รวม

งบประมำณ
ระดับ

ควำมส ำคัญ
ยุทธศำสตร์ 
สสจ.น่ำน

ประเด็น แผนงำน/โครงกำร

สรุปแผนพัฒนำสุขภำพ คปสอ.เชียงกลำง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน ปี งบประมำณ 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 1.
 ด้านส่งเสริม

สุขภาพ ป้องกัน
โรค และ

คุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ (PP&P 
Excellence)

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

CUP.เชียงกลำง

1 มุ่งเน้นการ
สร้างเสริม
สุขภาพ 

รวมท้ังพัฒนา
ความร่วมมือ

ของภาคี
เครือข่ายและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง



ผู้รับผิดชอ
บหลัก

เงินบ ำรุง 
รพ.ชก.

กองทุน 
EMS

กองทุน
จิตเวช

กองทุน LTC
กองทุนโรค
ไม่ติดต่อ
เร้ือรัง

สสจ.น่ำน

หมวดงบประมำณ
รวม

งบประมำณ
ระดับ

ควำมส ำคัญ
ยุทธศำสตร์ 
สสจ.น่ำน

ประเด็น แผนงำน/โครงกำร
ประเด็น

ยุทธศำสตร์ 
CUP.เชียงกลำง

NCD

8. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงต่อการเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง อ าเภอเชียงกลาง

ธมภร
จิรพันธ์

11,750.0 11,750.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

NCD
9. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ธมภร
จิรพันธ์

6,500.0 6,500.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

NCD 10. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย NCDs
ธมภร
จิรพันธ์

750.0 750.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

NCD
11. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยปอดอุด
ก้ันเร้ือรัง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ธมภร
จิรพันธ์

9,700.0 9,700.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

พัฒนาระบบบริการ 12. แผนพัฒนางานอุบัติเหตุฉุกเฉินปี  2564 ภัทร์สิริย์ 40,260.0 40,260.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

ลดแออัดผู้ป่วยนอก
อย่างมีคุณภาพ

13. พัฒนาระบบบริการเพ่ือลดแออัด ลดรอ
คอยในผู้ป่วยนอก

ภัทร์สิริย์ 0.0 0.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

ลดแออัดผู้ป่วยนอก
อย่างมีคุณภาพ

14. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานNCD 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอเชียงกลาง

ภัทร์สิริย์ 8,000.0 8,000.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

พัฒนาระบบบริการ
15. การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยท่ีติดเช้ือใน
กระแสเลือด

จามจุรี/
ปาณิสรา

2,750.0 2,750.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

พัฒนาระบบบริการ 16. แผนพัฒนางานอุบัติเหตุฉุกเฉินปี  2564 ภัทร์สิริย์ 7,500.0 7,500.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

ยุทธศาสตร์ท่ี  2
 ด้านบริการเป็น
เลิศ (Service  
Excellence)

2 จัดบริการ
สุขภาพแบบ

องค์รวมอย่างมี
คุณภาพ



ผู้รับผิดชอ
บหลัก

เงินบ ำรุง 
รพ.ชก.

กองทุน 
EMS

กองทุน
จิตเวช

กองทุน LTC
กองทุนโรค
ไม่ติดต่อ
เร้ือรัง

สสจ.น่ำน

หมวดงบประมำณ
รวม

งบประมำณ
ระดับ

ควำมส ำคัญ
ยุทธศำสตร์ 
สสจ.น่ำน

ประเด็น แผนงำน/โครงกำร
ประเด็น

ยุทธศำสตร์ 
CUP.เชียงกลำง

พัฒนาระบบบริการ 17. การคัดกรองความเส่ียงต่อการเกิด stroke

เฉลิมเพ็ญ
ธมภร

0.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

พัฒนาระบบบริการ
18. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง

อารยา
ธมภร

3,000.0 3,000.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

พัฒนาระบบบริการ
19. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยหลอด
เลือดสมองระยะกลาง (Intermediate care)

อารยา
ร่วมกับ 
ผู้รับผิดชอบ
 COC

0.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

การใช้ยาปฏิชีวนะอ
น่างสมหตุสมผล

20. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล

น.ส.วาริ
นาถ  
เจริญธีรวิทย์

600.0 600.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

พัฒนาระบบบริการ
21. โครงการจัดระบบบริการการบริบาลเพ่ือ
ฟ้ืนสภาพระยะกลาง โรงพยาบาลเชียงกลาง

กชพร /จิ
นนาภา

0.0 0.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

การลดอัตราการฆ่าตัว
ตายส าเร็จ

22. โครงการ หมู่บ้านร่วมใจแก้ไขปัญหา
การฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม "หมู่บ้าน
สร้างสุข ส่ือสารด้วยรัก 1 หมู่บ้าน 1 รพ.สต.
 บ้านน ้าอ้อ ม.3 ต.เปือ

อรไท ,
เกรียงศักด์ิ ,
ชุติกาญจน์

30,000.0 30,000.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

ยุทธศาสตร์ท่ี  2
 ด้านบริการเป็น
เลิศ (Service  
Excellence)

2 จัดบริการ
สุขภาพแบบ

องค์รวมอย่างมี
คุณภาพ



ผู้รับผิดชอ
บหลัก

เงินบ ำรุง 
รพ.ชก.

กองทุน 
EMS

กองทุน
จิตเวช

กองทุน LTC
กองทุนโรค
ไม่ติดต่อ
เร้ือรัง

สสจ.น่ำน

หมวดงบประมำณ
รวม

งบประมำณ
ระดับ

ควำมส ำคัญ
ยุทธศำสตร์ 
สสจ.น่ำน

ประเด็น แผนงำน/โครงกำร
ประเด็น

ยุทธศำสตร์ 
CUP.เชียงกลำง

พัฒนาระบบบริการ
23. โครงการฟ้ืนฟูการดูแลบาดแผล
โรงพยาบาลเชียงกลาง

สุมิตรา 
พรานฟาน

4,000.0 4,000.0
งานตาม

Function

พัฒนาระบบบริการ
24. เพ่ือติดตามการท้างานของตึกผู้ป่วยในให้
เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง

สุมิตรา 
พรานฟาน

3,000.0 3,000.0
งานตาม

Function

พัฒนาระบบบริการ 25. โครงการอบรมผู้บริหารทางการพยาบาล
สุมิตรา 
พรานฟาน

13,920.0 13,920.0
งานตาม

Function

พัฒนาระบบบริการ 26. พัฒนาการด้าเนินงาน IC รพ.เชียงกลาง
นส.วณิชยา
  ณ น่าน

9,125.0 9,125.0
งานตาม

Function

LTC
27. โครงการก้ากับติดตามระบบการดูแล
ต่อเน่ืองโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและบูรณาการ
เครือข่ายอ.เชียงกลาง จ.น่าน

กชพร,
จินตนา,รมิ
ดา,ผอ.รพ
สต.และ
CMทุกศูนย์
 COC

159,100.0 159,100.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

2 จัดบริการ
สุขภาพแบบ

องค์รวมอย่างมี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี  2
 ด้านบริการเป็น
เลิศ (Service  
Excellence)



ผู้รับผิดชอ
บหลัก

เงินบ ำรุง 
รพ.ชก.

กองทุน 
EMS

กองทุน
จิตเวช

กองทุน LTC
กองทุนโรค
ไม่ติดต่อ
เร้ือรัง

สสจ.น่ำน

หมวดงบประมำณ
รวม

งบประมำณ
ระดับ

ควำมส ำคัญ
ยุทธศำสตร์ 
สสจ.น่ำน

ประเด็น แผนงำน/โครงกำร
ประเด็น

ยุทธศำสตร์ 
CUP.เชียงกลำง

การพัฒนางานวิชาการ
28. พัฒนางานวิชาการของเคร่ือข่ายบริการ
สาธารณสุขอ าเภอเชียงกลาง ประจ าปี 2564

วินัย/วิภา
พร/ธมภร

20,100.0 20,100.0
งานตาม

Function

พัฒนาบุคลากร
29. ประชุมช้ีแจงและติดตามผลการ
ด าเนินงานองค์กรพยาบาลส าหรับหัวหน้างาน
 พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้และคนงาน

นางฐิติมญช์ุ 
ปัญญานะ 8,250.0 8,250.0

งานตาม
Function

พัฒนาบุคลากร
30. น าเสนอ TQM/นวัตกรรมของพยาบาล 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้และคนงาน

นางฐิติมญช์ุ 
ปัญญานะ 3,000.0 3,000.0

งานตาม
Function

พัฒนาบุคลากร
31. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุม
วิชาการชมรมพยาบาลชุมชน

นางฐิติมญช์ุ 
ปัญญานะ 6,000.0 6,000.0

งานตาม
Function

พัฒนาบุคลากร
32. ประชุมช้ีแจงการใช้โปรแกรมการขอไป
ราชการ

นางฐิติมญช์ุ 
ปัญญานะ 500.0 500.0

งานตาม
Function

พัฒนาบุคลากร
33. สนับสนุนบุคลากรน าเสนอผลงาน R2R/
วิจัย ระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ

นางฐิติมญช์ุ 
ปัญญานะ 9,000.0 9,000.0

งานตาม
Function

พัฒนาบุคลากร 34. ประชุมทีม FA
นางฐิติมญช์ุ 
ปัญญานะ 7,000.0 7,000.0

งานตาม
Function

พัฒนาบุคลากร
35. ทีมรพร.ปัวเย่ียมส ารวจรพ.เชียงกลางเพ่ือ
เตรียม Re-accreditation ปี 2564

นางฐิติมญช์ุ 
ปัญญานะ 3,000.0 3,000.0

งานตาม
Function

พัฒนาบุคลากร 36. ประชุมทีม PCT
นางฐิติมญช์ุ 
ปัญญานะ 7,500.0 7,500.0

งานตาม
Function

ยุทธศาสตร์ท่ี  3
 บุคลากรเป็นเลิศ

 (People 
Excellence)

3. พัฒนา
ระบบบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรด้วย
ธรรมาภิบาล



ผู้รับผิดชอ
บหลัก

เงินบ ำรุง 
รพ.ชก.

กองทุน 
EMS

กองทุน
จิตเวช

กองทุน LTC
กองทุนโรค
ไม่ติดต่อ
เร้ือรัง

สสจ.น่ำน

หมวดงบประมำณ
รวม

งบประมำณ
ระดับ

ควำมส ำคัญ
ยุทธศำสตร์ 
สสจ.น่ำน

ประเด็น แผนงำน/โครงกำร
ประเด็น

ยุทธศำสตร์ 
CUP.เชียงกลำง

บริหารทรัพยากรบุคคล
37.  การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม
บุคลากรเครือข่ายสาธารณสุขเชียงกลาง ปี 
2564

จินตนา 
กชพร
รมิดา

5,100.0 5,100.0
งานตาม

Function

บริหารทรัพยากรบุคคล
38. การสร้างเสริมภูมิต้านทานโรค
(immunization)

จินตนา 
กชพร
รมิดา

1,950.0 1,950.0
งานตาม

Function

องค์กรสร้างสุข

39. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายแก่
บุคลากรในเครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอเชียง
กลาง " ว่ิง-เล่น-เต้น-ป่ัน : Happy body 
Cup Chiang klang "

สุภาวดี, 
ศุภชัย, 
กวิสรา

5,000.0 5,000.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 
ด้านบริหารเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิ

บาล (Governance
 Excellence)

การบริหารการเงินการ
คลัง

40. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
การเงินการคลัง  เครือข่ายบริการ
สาธารณสุขอ าเภอเชียงกลาง ประจ าปี
งบประมาณ 2564

สุชาติ 2,000.0 2,000.0
ประเด็น
มุ่งเน้น

221,160.0 50,760.0 30,000.0 159,100.0 19,000.0 60,000.0 540,020.0

หัวหน้ากลุ่มงาน ประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

ผู้เสนอแผน

( นายสุชาติ  จันต๊ะวงศ์ )
..........................................

             ระดับอ าเภอ (คปสอ.)  เชียงกลาง
ผู้เห็นชอบแผน

............................................

ผู้อนุมัติแผน

     ..........................................
    ( นายอภิชิต  สถาวรวิวัฒน์ )

ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 
ระดับอ าเภอ (คปสอ.)  เชียงกลาง

ผู้เห็นชอบแผน

รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 

     ..........................................
    ( นายชูชีพ  ปัญญานะ )

ยุทธศาสตร์ท่ี  3
 บุคลากรเป็นเลิศ

 (People 
Excellence)

3. พัฒนา
ระบบบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรด้วย
ธรรมาภิบาล


