
รายงานการก ากับติดตามประเมินผลงาน-การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 

เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

แผน ผล ร้อยละ

แผนงาน/โครงการ (ในแผนฯ)

1 1. โครงการสุขภาพหญิงต้ังครรภ์เชิงรุกและการลดภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์หญิงหลังคลอดและเด็กปฐมวัย (งบPPA)บาท       74,360 74,360.00 0.00 งบPPA √

วัตถุประสงค์: 1. ค้นหาหญิงต้ังครรภร์ายใหม ่และกระตุ้นใหฝ้ากครรภเ์ร็ว 2. ลดปญัหาภาวะโลหติจาง 3. หญิงต้ังครรภม์คีวามรู้

ตัวชี้วัด: ร้อยละหญิงต้ังครรภไ์ด้รับการฝากครรภค์ร้ังแรกกอ่นหรือเทา่กบั12สัปดาห์ ร้อยละ              60 82.72

ผลผลิต: จ านวนหญิงต้ังครรภไ์ด้รับการฝากครรภก์อ่น 12 สัปดาห์ ราย            450 100.00

ผลผลิต: จ านวนหญิงต้ังครรภแ์ละหญิงหลังคลอด6เดือน ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก ราย            450 100.00

กจิกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง/รณรงค์ประชาสัมพนัธ์

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 20 บาท*25 คน บาท 500 500 100.00

-ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนลิพร้อมขาต้ัง 1.8*0.8เมตร 450*21 แหง่ บาท 9,450 9,450 100.00

-ค่าเอกสารแผ่นพบัใหค้วามรู้ ใบละ1บาท*200ใบ *21 แหง่ บาท 4,200 4,200 100.00

กจิกรรมที่ 2 สนบัสนนุยาเมด็เสริมธาตุเหล็กแกห่ญิงต้ังครรภแ์ละหญิงหลังคลอดใหน้มบตุร 6 เดือน

-ค่ายาเมด็เสริมธาตุเหล็ก (Triferdine) 446เมด็*90 คน*1.50บาท (ที่เหลือ 360คน จ่ายด้วยเงินบ ารุงรพ.)บาท        60,210             60,210 100.00 งบPPA**รอเบิกจา่ยส้ินปีงบ

2 2. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มหญิงต้ังครรภ์และเด็ก 0-12 ปี ปี2562 (งบ PPA) บาท 46,726      45,953.00 98.35 งบPPA**อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบบิลสุดท้าย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ√

วัตถุประสงค์: 1. หญิงต้ังครรภม์สุีขภาพช่องปากที่ดี 2. เด็ก 3, 12 ป ีมอีตัราฟนัผุลดลง 3. เด็กกอ่นวัยเรียนและเด็กนกัเรียนได้รับการตรวจและบริการทนัตกรรม

ตัวชี้วัด: ร้อยละเด็ก 3 ป ีปราศจากฟนัผุ ร้อยละ              52 61.29

ตัวชี้วัด: ร้อยละเด็ก 12 ป ีฟนัดีไมผุ่ ร้อยละ              54 81.58

กจิกรรมที่ 1 ใหบ้ริการดูแลสุขภาพช่องปาก กลุ่มหญิงต้ังครรภ์

กจิกรรมที่ 2 ใหบ้ริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กลุ่มเด็ก0-5ปี

กจิกรรมที่ 3 ใหบ้ริการตรวจสุขภาพช่องปา่ก กลุ่มเด็กป.1-6
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- ค่าพู่กนั, 40 กล่อง* 120 บาท 4,800 4,680.00

- ค่าแบบตรวจประเมนิสุขภาพช่องปากนกัเรียนประถมศึกษา 4,993 4,500.00

- Sealant 20 ขวด* 850.65 บาท 17,013 17,013.00

- Etching 4 แพค็ แพค็ละ 530 บาท 2,120 1,960.00

- วัดสุดอดุฟนั Amalgam 2 กระปกุ*8,900 บาท 17,800 17,800.00

3 3. โครงการขับเคล่ือนงานสร้างเด็กไทยคุณภาพจ.สุโขทัย ปี62 (งบ PPA) **ขอขยายเวลา บาท       12,200 งบPPA √

4 4. โครงการเด็กศรีสัชนาลัยส่งเสริมพลานามัยสูงดีสมส่วน (งบPPA) บาท       24,374 24,374.00 100.00 งบPPA**จะแล้วเสร็จภายในปีงบ√

วัตถุประสงค์: 1. แกไ้ขปญัหาภาวะโภชนาการนกัเรียน 2. กลุ่มเปา้หมายได้รับความรู้ ทกัษะ 3. ส่ือสารความเส่ียงการเกดิโรคเร้ือรังในเด็ก

ผลผลิต: จ านวนนกัเรียนที่ปญัหาภาวะโภชนาการ (อว้น ผอม เต้ีย) 6 โซนๆละ 38 คน ราย            228 228.00

กจิกรรม อบรมให้ความรู้กลุ่มเปา้หมายเด็กอว้นพร้อมผู้ปกครอง

-ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คo*3ชม.*600 บาท 3,600 3,600.00

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 80 บาท* 228 คน 18,240 18,240.00

-ค่าปา้ยไวนลิ 1*3เมตร 450 450.00

-ค่าวัสดุอปุกรณ์ 2,084 2,084.00

5 โครงการ Stop teen moom บาท         6,000 ไม่ได้เบิกงบฯ งบเงินบ ารุง (P&P Basic) * ไม่ได้ใช้งบประมาณ (รพ.สต.ร่วมกับอบต.จัด)√

วัตถุประสงค์ 1. ลดอตัราการต้ังครรภซ้์ า ปอ้งกนัการต้ังครรภซ้์ า+ภาวะแทรกซ้อน-Pre term LBW

ตัวชี้วัด อตัราการต้ังครรภใ์นหญิงอายุต่ ากว่า 20 ป ี(<ร้อยละ10) ร้อยละ            360 59 16.39

ผลผลิต จ านวนกลุ่มเปา้หมาย (ปวช.ป1ี) วิทยาลัยการอาชีพ ราย            195

กจิกรรมที่ 1 ประชุมอบรมใหค้วามรู้ นกัเรียนประถม รร.แมท่า่แพ ร่วมกบัรพ.สต.บา้นปา่คา 19 ธ.ค.61

6 6. โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเป้าหมาย บาท       99,970 88,470.00 88.50 งบเงินบ ารุง-P&P Basic √

วัตถุประสงค์: ได้รับความรู้มะเร็ง และค้นหาในระยะเร่ิมแรกและระยะกอ่นเปน็มะเร็ง
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ตัวชี้วัด: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปา้หมายได้รับการตรวจคัดกรอง (สะสม 5 ป ี58-62)            100 82.71

ผลผลิต: จ านวนสตรีอาย3ุ0-70ปไีด้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม (โดยเจ้าหนา้ที่) ราย        22,089 20,447.00 92.57

ผลผลิต: จ านวนสตรีอาย3ุ0-60ปไีด้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ราย        17,989 14,879.00 82.71

ผลผลิต: จ านวนกลุ่มเปา้หมายได้รับการคัดกรองมะเร็งล าไส้ ราย        18,000

กจิกรรมที่ 1 รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก,เต้านม รพ.4 ก.พ.62/ ร่วมกบัอบต.หนองออ้ จัดโครงการ 15 ก.พ.62 -21 ก.พ.62- 6ม.ีค.62 95.23 งบเงินบ ารุง-P&P Basic

-ค่าแบบประเมนิทกัษะการตรวจเต้านมแกอ่สม . 2170 คน*1 บาท          2,170 2,170.00

-ค่าแผ่นพบัความรู้ 19,800คน*1บาท        19,800 19,800.00

-ค่าตรวจPap smear (ในกลุ่มเปา้หมายที่เหลือ) 1,560คน*50บาท        78,000 66,500.00

1 แผนงานโภชนาศาตร์ **ยังไม่ได้รายงาน ไม่ใช้งบ

7 7. โครงการขับเคล่ือนและพัฒนระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) **ขอขยายเวลาบาท 97,550      งบ LTC **ขอขยายเวลา √

วัตถุประสงค์: 1.พฒันาองค์ความรู้ใหผู้้จัดการการดูแล ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิ 2. พฒันาศักยภาพจนท./แกนน า 3.พฒันาระบบการด าเนนิการ 4. ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ 5.เพิ่มศักยภาพเครือข่ายและมเีวทนี าเสนอผลงานดีเด่น

ตัวชี้วัด CM/CG ผ่านการอบรมฟื้นฟู ร้อยละ 100           84.00

กจิกรรมที่ 1 อบรมฟื้นฟคูวามรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 100 คน 10 พ.ค.62 บาท 13,400       12,600 94.03 งบสนับสนุนหน่วยบริการ ปี2559-2561 (สปสช.)√

ตัวชี้วัด CM/CG ผ่านการอบรมฟื้นฟู ร้อยละ 100           84.00

ผลผลิต: ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ได้รับการอบรม ราย 45             26 57.78

-ค่าวิทยากรภาครัฐจากภายนอก 6 ชม*600บาท บาท 3,600.00 3,600.00

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 80บาท*100 คน (90คน) บาท 8,000.00 7,200.00

-ค่าวัสดุอปุกรณ์ บาท 1,800.00 1,800.00

กจิกรรมที่ 2 อบรมพฒันาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดขอบงานผู้สูงอาย/ุแกนน า/อปท.-15 ก.พ.62 บาท 7,350.00 7,350.00 100.00 √

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2มื้อๆละ20บาท และอาหารกลางวัน จ านวน45คน*1วัน 3,600.00 3,600.00

-ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการอบรม 150.00 150.00
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-ค่าวิทยากรภาครัฐจากภายนอก จ านวน 6ชม.ๆละ600 บาท 3,600.00 3,600.00

กจิกรรมที่ 3 เยี่ยมเสริมพลังและประเมนิต าบลLTC อปท.10 แหง่ๆละ2คร้ัง จ านวน 12 คน บาท 28,800       4,800.00 16.67 √

-ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง 12 คนๆละ120 บาท*10วัน*2คร้ัง 28,800       4,800.00 16.67

กจิกรรมที่ 4 จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้และมหกรรมวัยสูงอายุ √

กจิกรรมที่ 5 ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ คัดกรองประเมนิ ADL/TAI ผู้สูงอายุประจ าป ีและลงข้อมลูใหค้รบถ้วนถูกต้อง

-โครงการอบรมพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการบันทึกข้อมูลโปรแกรม LTCสปสช.และการเช่ือมกับโปรแกรม LTC กรมอนามัยส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในระดับพ้ืนท่ีอ าเภอศรีสัชนาลัย√

ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมครอมคลุม ร้อยละ 100           100.00

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ รพ.และเครือข่ายบริการและอปท.รวม10ต าบล 33+12 คน คน 45             26 57.78

กจิกรรม จัดอบรมผู้รับผิดชอบผู้สูงอายุ รพ./รพ.สต.เครือข่าย/แกนน า/อปท.27 ม.ิย.62 บาท 11,300       10,260.00        90.80 งบสนับสนุนหน่วยบริการ ปี2559-2561 (สปสช.)√

-ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 3600 บาท บาท 7,200         7,200.00 100.00

-ค่าวัสดุ บาท 500           500.00 100.00

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 45 คน บาท 3,600         2,560.00          71.11

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนต าบลแม่ส า **ยกเลิก บาท 20,500      กองทุนฟ้ืนฟูท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพจ.สุโขทัย √

โครงการติดตามเย่ียมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุร่วมกับจิตอาสาและรพ .สต.เครือข่าย (ท าต่อเน่ืองทุกปี) √

กิจกรรม: ออกเยี่ยมบา้นจะแบง่กลุ่มผู้พกิารและผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยระยะฟื้นฟู คร้ัง 265

กิจกรรม: ใหบ้ริการกายภาพบ าบดัและฟื้นฟสูมรรถภาพที่ศูนย์ LTC คร้ัง 373

โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะเปล่ียนผ่านผู้ป่วยก่ึงเฉียบพลัน (Intermediate care) √

กจิกรรม จัดIntermediate Bed เตียง 2.00

9 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอศรีสัชนาลัย ปี2562 (พชอ.) **ยังไม่ได้รายงาน บาท 59,580      กองทุนสปสช.ช้อ 10 (2)/P&Pbasic√

กจิกรรมที่ 1  ขับเคล่ือนการด าเนนิงานพชอ. บาท 6,480         กองทุนสปสช.ช้อ 10 (2)

กจิกรรมที่ 2 จัดมหกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การขับเคล่ือนการด าเนนิงานพชต.ในชุมชน บาท 55,000      
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10 โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (สาธารณสุข 100 ปี) **ยังไม่ได้รายงานบาท 108,000    งบส่วนกลาง √

กจิกรรมที่ 1 ออกก าลังกายโดยชมรมสร้างสุขภาพ รณรงค์

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพและส่ิงแวดล้อมชุมชนเพ่ือประชาชนสุขภาพดี  อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (สาธารณสุข100ปี) **ยังไม่ได้รายงานบาท 364,200    งบส่วนกลาง √

กจิกรรมที่ 1 เยี่ยมบา้น วัด รร. รณรงค์ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม ประชาคมในชุมชน

แผนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (นอกแผน) √

ตัวชี้วัด อตัราบาดเจ็บ

ตัวชี้วัด อตัราเสียชีวิต ต่อแสนปชก. 16             35.39
กจิกรรม คืนข้อมลูการเกดิอบุติัเหตุทางถนน ใหค้วามรู้การต้ังด่านชุมชนแกภ่าคี การขับขี่ปลอดภยัผ่านโครงการ Big Move รณรงค์ปอ้งกนัช่วงเทศกาล

แผนการป้องกันเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี จมน  าเสียชีวิต (นอกแผน) √

ตัวชี้วัด อตัราเด็กจมน้ าเสียชีวิตในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ต่อแสนปชก. <=6.5 24.75
ผลผลิต จ านวนทมีกอ่การดีปอ้งกนัเด็กจมจ้ า 10                               10
ผลผลิต จ านวนเด็กที่ผ่านการฝึกเอาตัวรอดในน้ า               1,012
กจิกรรม เสนอแผนงานกจิกรรมในการประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ ก านนัผู้ใหญ่ ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้หอกระจายข่าว ใหค้วามรู้กบันกัเรียนผู้ปกครอง ฝึกเด็กเร่ืองการลอยตัวในน้ า

12 12.โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี2562 บาท 39,620      39,620.00
อยู่ระหว่างการเบิก งบเงินบ ารุง-P&P Basic**เงินอยู่ระหว่างการเบิก√

วัตถุประสงค์: 1.ท าลายควบคุมแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย 2.เผยแพร่ความรู้ 3.ลดความชุกชุมของลูกน้ ายุงลาย 4.ลดอตัราปว่ย

ตัวชี้วัด: อตัราปว่ยโรคไช้เลือดออก ต่อแสนปชก. 50             155.53
ตัวชี้วัด: ค่าดัชนลูีกน้ ายุงลาย รร. รพ. รพ.สต. สถานที่ราชการ HI ≤10 9.78
ผลผลิต: จ านวนผู้เข้าร่วมพฒันาศักยภาพ อสม. คน 2182 2,182.00
ผลผลิต: จ านวนคร้ังการจัดกจิกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกในชุมชน คร้ัง 4 4.00

กจิกรรมที่ 1 พฒันาศักยภาพภาคีเครือข่าย ออกสุ่มส ารวจค่าCI HI บาท 37,120       

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน ประชุมพฒันาศักยภาพทมีSRRT 25 คน*80บาท 2,000         2,000.00
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-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน ประชุมพฒันาศักยภาพเครือข่าย 175 คน*80บาท 14,000       14,000.00

-ค่าเบี้ยเล้ียงตรวจสุ่มดัชนลูีกน้ า44คน*120บาท*4คร้ัง 21,120       21,120.00
กจิกรรมที่ 2 ประชุมวิเคราะหส์ถานการณ์ ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ บาท 2,500         2,500.00

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน ประชุมการวิเคราะหเ์ชิงระบาด 25คน*80บาท 2,000         2,000.00

-ค่าอาหารว่าง ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 25 คน*20 บาท 500           500.00

13 โครงการมหกรรมสุขภาพบุคลากรต้นแบบในกลุ่มอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านและพัฒนาศักยภาพอสม.ดีเด่น11สาขา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ปี2562 ***สสจ.ไม่อนุมัติ √

14 14.โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงสูงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรูปแบบใหม่  บาท 84,090      79,440.00 งบPPA √

วัตถุประสงค์: 1.คัดกรอง ค้นหากลุ่มเส่ียงและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเร้ือรัง 2. ลดพฤติกรรมเส่ียงและสร้างเสริมสุขภาพ 3.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง กลุ่มปว่ย

ตัวชี้วัด: อตัราผู้ปว่ยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่มเส่ียง ร้อยละ 2               1.77
ตัวชี้วัด: อตัราผู้ปว่ยความดันโลหติสูงรายใหมจ่ากกลุ่มเส่ียง ร้อยละ <2.5 4.41
ตัวชี้วัด: ร้อยละของประชาชนอาย3ุ5-70ป ีได้รับการคัดกรองDM/HT ร้อยละ 90             
ผลผลิต จ านวนประชากร35ปขีึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน             36,406
ผลผลิต จ านวนประชากร35ปขีึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหติสูง             27,146
กจิกรรมที่ 1 งานคัดกรองโรคเร้ือรังในประชาชนอายุ35ปขีึ้นไป

-ค่าชุดคัดกรอง 38,640 ชุด*1บาท 38,640 38,640.00

กจิกรรมที่ 2 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงสูง

-ค่าสมดุประจ าตัวกลุ่มเส่ียง(ต.ปา่ง้ิว)30 บาท*50คน 1,500 0.00
กจิกรรมที่ 3 จัดอบรมใหค้วามรู้ Health Leader และน าไปปรับเปล่ียนพฤติกรรม 40,800.00
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 105คน*80บาท*2วัน 16,800

-ค่าวัสดุอปุกรณ์105คน*30บาท 3,150

กจิกรรมที่3 ประชุมใหค้วามรู้ วิเคราะหค์วามเส่ียง แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อปรับเปล่ียนกลุ่มเส่ียงสูงโดย Health Leader
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-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 300คน*80บาท 24,000       

15 โครงการ Green & Clean Hospital  (ต้ังงบไว้ 953,820 บาท) **ยังไม่ได้รายงานการใช้งบประมาณ** งบเงินบ ารุง-P&P Basic,ค่าเส่ีอม **ขอขยายเวลา√

กจิกรรมที่ 1 G:GARBAGE จัดการมลูฝอยติดเชื้อตามกฏหมายกระทรวง งบP&P Basic..300,000บาท

กจิกรรมที่ 2 R: RESTROOM พฒันาส้วมมาตรฐาน HAS งบค่าเส่ือม..550,000

กจิกรรมที่ 3 E: ENERGY 5 ส. เงินบ ารุง..7200

กจิกรรมที่ 4 N: NUTRITION อาหารปลอดภยั เงินบ ารุง..11800

กิจกรรมท่ี 5 ซ้อมแผนอัคคีภัย บ ารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิง อยู่ในประเด็น EOC บาท 60,000       เงินบ ารุง..60000..(เสนอในโครงการซ้อมแผนแล้ว..50000)

กิจกรรมท่ี 6 สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ บาท 14,400       14,400            100            เงินบ ารุง. √

กจิกรรมที่ 7 ตรวจสุขภาพเจ้าหนา้ที่ เงินบ ารุง..2700

16 16.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการแพทย์แผนไทยในคปสอ. **ยังไม่ได้รายงานสรุปผลงานเต็มปีงบ/การใช้งบประมาณบาท 34,450      รอสรุปผล งบบ ารุง-บริการการแพทย์แผนไทย√

17 โครงการสร้างทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน อ.ศรีสัชนาลัย บาท 12,800      12,800           100 งบเงินบ ารุง-P&P Basic √

วัตถุประสงค์: เพื่อพฒันาทกัษะการดูแลผู้ปว่ยจิตเวชเร้ือรังที่บา้นและชุมชน

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ปว่ยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหนว่ยบริการต่อเนื่องเปน็เวลา 6 เดือนร้อยละ 60             65

ตัวชี้วัด ร้อยละทกัษะการดูแลผู้ปว่ยจิตเวชเร้ือรังหลัง case conference เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมพฒันาทกัษะฯ ราย 35             31 88.57

กจิกรรมที่ 1 จัดท า case conferrence บาท 12,800       12,800            100

-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง35คน*80บาท*2คร้ัง 5,600         5600

-ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐบรรยาย6ชม.*600บาท*2คร้ัง 7,200         7200

18 โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล ..(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) บาท 9,660        0 0 งบเงินบ ารุง-QOF √

กจิกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ 1,200        

กจิกรรมที่ 2 พฒันาศักยภาพการใช้ยาในรพ./รพ.สต.ป2ี562 8,460         
19 19.โครงการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ปี2562 **ขอขยายเวลากิจกรรมท่ี 1 และ3 บาท 59,545      15275

งบเงินบ ารุง-กองทุน
โรคเร้ือรัง √
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วัตถุประสงค์: ผู้ปว่ยDM/HTควบคุมได้ 2. ลดอตัราการเกดิภาวะแทรกซ้อน และStroke 3.อสม.สามารถใช้กระบวนการMI

ตัวชี้วัด การชะลอความเส่ือมของไต ผู้ปว่ยมอีตัราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดสุโขทยั ปงีบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ปว่ยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดสุโขทยั ปงีบประมาณ 2562ร้อยละ 40             38.02

ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ปว่ยโรคความดันโลหติสูงที่ควบคุมความดันโลหติได้ดี เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดสุโขทยั ปงีบประมาณ 2562ร้อยละ 50             61.84

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ปว่ยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหติสูง ที่เปน็ CKD 3-4 ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเปา้หมาย เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดสุโขทยั ปงีบประมาณ 2562ร้อยละ 65             62.76

ผลผลิต จ านวนผู้ปว่ยที่ได้รับการตรวจคัดกรองต้อกระจกต้อหนิ ราย 15,240       2627

กจิกรรมที่ 1 ส่งเสริม,สนบัสนนุการจัดการตนเองผู้ปว่ยเบาหวาน+จัดกจิกรรแลกเปล่ียนเรียนรู้

กจิกรรมที่ 2 บรูณาการตรวจคัดกรองต้อหนิ/ต้อกระจกผู้สูงอายุ และภาวะแทรกซ้อนทางตาผู้ปว่ย 18,965       8875
-ค่าE chart+pin Hole 21ชุด*390บาท

-ค่าอาหารกลางวัน/ว่างทมีจักษแุพทย2์0คน*80บาท*5วัน

-ค่าน้ าด่ืมชนดิถ้วยจนท./ผู้ปว่ย15กล่อง*85บาท

-ค่าเช่าเกา้อี้100ตัว*3บาท*5วัน

กจิกรรมที่ 3 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ปว่ยเบาหวาน/ความดันโลหติสูง  (ขอขยายการด าเนนิกจิกรรม)

กจิกรรมที่ 4 พฒันาศักยภาพบคุคลากรในการดูแลผู้ปว่ยโรคเร้ือรังเชื่อมโยงกบัข้อมลูสุขภาพ 16,140       6400
-ค่าใช้จ่ายระดับอ าเภอ เปน็ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างผู้เข้าร่วมกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้100คน*80บาท

-ค่าวัสดุอปุกรณ์การน าเสนอผลงานจ านวน5โซนๆ1000บาท

กจิกรรมที่ 5 พฒันาศักยภาพ อสม.บคุคลากรในการดูแลผู้ปว่ยโรคเร้ือรังด้วยกระบวนการ Motivation Inrerview (MI)

20 โครงการพัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด **รายงานผลงาน ณ ส้ินไตรมาส 3 บาท 469,700    งบประมาณด้านการบ าบัดรักษายาเสพติดจ.สุโขทัยได้รับจัดสรรงวด1 215,000 บาท√

วัตถุประสงค์: 1.ผู้เสพ/ผู้ติดยาได้รับการคัดกรอง และเข้าสู่การบ าบดัรักษาในค่ายปรับเปล่ียนฯ 2.ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบดัติดตามอย่างเปน็ระบบ

ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ใช้และผู้เสพที่บ าบดัครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหนา่ยจากการบ าบดั3เดือน (3month Remission Rate)ร้อยละ 40             36.89

ผลผลิต จ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาได้รับการคัดกรอง บ าบดัรักษา ติดตาม 165
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กจิกรรมN4504: ใหบ้ริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟสูภาพผู้ปว่ยยาเสพติดในพื้นที่ บาท 373,000     372,796          204            

-ค่าวัสดุ+คู่มอื 84,046            

-ค่าบ าบดัฟื้นฟยูาเสพติดแบบสมคัรใจ (นอกโครงการ) 288,750          

กจิกรรม: ลดอนัตรายจากการใช้ยา N4504 ตรวจพสูิจนส์ารเสพติด ติดตาม บาท 89,900       

-ค่าซ้ือชุดตรวจเมทแอมเฟตามนี 48,000            

-ค่าซ้ือชุดตรวจกญัชา 10,000            

'-ค่าซ้ือกระปอ๋งเกบ็ปสัสาวะ 24,600            

'-ค่าซ้ือชุดตรวจ Anti-HIV 4,920              

'-ค่าซ้ือ cloted activator 2,250              

กจิกรรม การใหบ้ริการ บสต. N4504 บาท 6,800         

-ค่าซ้ือชุดตรวจพสูิจนส์ารเสพติดเมทแอมเฟตามนี20กล่องๆละ1,500บาท

-ค่าซ้ือชุดตรวจพสูิจนส์ารเสพติดกญัชา2กล่องๆละ1,000บาท

-ค่าซ้ือกระปอ๋งเกบ็ปสัสาวะส่งตรวจ4,800ชิ้นๆละ3บาท

21 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งต่อ อ าเภอศรีสัชนาลัย ปี2562บาท 18,395      งบเงินบ ารุง-P&P Basic √

วัตถุประสงค์: 1.พฒันาระบบเครือข่ายการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินระบบFast tract แบบมส่ีวนร่วม 2. ฟื้นฟแูละพฒันาศักยภาพจนท./อาสาสมคัรกู้ชีพ 3.เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผลผลิต จ านวนบคุลากรที่ได้รับการอบรมฟื้นฟ ูCPR รพ./รพ.สต. คน 333           233                

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมซ้อมแผนอบุติัเหตุหมู่ คน 200           170

กจิกรรมที่1. โครงการฟื้นฟ ูCPR ในเจ้าหนา้ที่สาธารณสุขทกุคน 250                

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 15 บาท*333คน 4,995 4,500              

กจิกรรมที่ 2 โครงการซ้อมแผนอบุติัเหตุหมู่ บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 15บาท*200คน 3,000 3,000              
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กจิกรรมที่3 ประชุมอบรมพฒันาศักยภาพอาสากู้ชีพในการดูแลกลุ่มผู้ปว่ย Fast track

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 80 บาท*70คน 5,600 5,600              

กจิกรรมที่4 ประชุมอบรมพฒันาศักยภาพบคุลากรในการดูแลกลุ่มผู้ปว่ย Fast track

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 80 บาท*60คน 4,800 4,800              

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมซ้อมแผนฯ คน 220           

กจิกรรม ซ้อมแผนปอ้งกนัและระงับอคัคีภยั **ยังไมไ่ด้รับรายงาน

22 โครงการวัณโรค ค้นให้พบจบด้วยหาย บาท 99,700      84,582           84.84         งบเงินบ ารุง-บริการผู้ป่วยวัณโรค **อยู่ระหว่างต้ังเบิก √

วัตถุประสงค์: 1.คัดกรองกลุ่มเส่ียง 2. พฒันาคุณภาพการดูแลรักษาทั้งระบบ 3.ชุมชนมคีวามรู้และตระหนกัต่อโรค สามารถดูแลผู้ปว่ยร่วมชุมชนและร่วมบา้นได้ 4.ขยายการมส่ีวนร่วมของชุมชน 5.เพิ่มอตัราความส าเร็จการรักษารายใหม่>85%

อตัราตาย รายใหมท่กุประเภท ไมเ่กนิร้อยละ 5 ร้อยละ 5               16/74 21.62

ตัวชี้วัด อตัราความครอบคลุมการรักษาผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกล้บเปน็ซ้ า ร้อยละ 83             72-/120 60.00

ตัวชี้วัด อตัราการรักษาส าเร็จการรักษารายใหมท่กุประเภท ร้อยละ >85 56/74 75.67

ผลผลิต จ านวนกลุ่มเส่ียงที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ราย 3,117         5428

ผลผลิต จ านวนผู้ปว่ยวัณโรครายใหมท่กุประเภทรวมกลับเปน็ซ้ า ราย 120           72 60              

ผลผลิต จ านวนผู้ปว่ยวัณโรคที่ได้รับการติดตามเยี่ยม ก ากบัการกนิยา ราย 72             67 93.06          

กจิกรรมที่ 2 ประชุมแกนน า ดูแลรักษา ก ากบัการกนิยาผู้ปว่ย TB จัดท ากรณีศึกษา

-ค่าอาหารว่างการประชุม 5,200         0.00

กจิกรรมที่ 2 ค้นหาคัดกรองTB

-ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองกลุ่มเส่ียง 15,000ใบ*0.50บาท 7,500         7,500              

ค่าจ้างรถ x-ray เคล่ือนที่ในกลุ่มเส่ียง1500คน*58บาท 87,000       77,082            

แผนงานงบบุคลากร (ก าลังคน/งบประมาณ) แผนPlanfin62

แผนพัฒนาบุคลากร แผนPlanfin62

23 โครงการสร้างสุขของบุคลากร ***ยังไม่ได้รับรายงาน บาท 24,000      0 -            งบเงินบ ารุง ด าเนินงานโดยไม่ใช้งบ√
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2. แผนงานส่งอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว* 180,000 บาท (เงินบ ารุงรายหน่วยบริการ.)**ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ **งบเงินบ ารุงรายหน่วยบริการ

24 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือป้องกันควบคุมการติดเชื อในรพ.และชุมชน **ขอขยายเวลาบาท 25,800      ขอขยายเวลา งบเงินบ ารุง

25 โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในหน่วยงานด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (ITA) **ยังไม่ได้รับรายงานบาท 37,300      0 37,300       งบเงินบ ารุง**ด าเนินงานโดยไม่ใข้จ่ายงบ√

26 โครงการบริหารแผนมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ บาท 28,440      7,820 25.81 งบเงินบ ารุง √

วัตถุประสงค์: 1. ระดมความคิดเหน็และข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนขับเคล่ือนองค์กร 2.จัดท าแผนปฏบิติังานประจ าปใีหส้อดคล้องยุทธศาสตร์องค์กรและภายนอก 3.ติดตามประเมนิผลการปฏบิติังาน สรุปผลและรองรับการนเิทศจากภายนอก

ตัวชี้วัด ร้อยละตัวชี้วัดแผนปฏบิติัการเครือข่ายบรรลุเปา้หมาย ร้อยละ ≥80 72.73

ผลผลิต มแีผนปฏบิติังานประจ าปี ฉบบั 1

ผลผลิต มกีารติดตามผลการปฏบิติังานรายไตรมาส และมรีายงานสรุปผล คร้ัง 4               5

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 167

กจิกรรมที่ 1 ประชุมจัดท าแผน ติดตาม สรุปผลงาน 25ต.ค .61-19พ.ย.61-24พ.ค.62-13มคี.62 คร้ัง 4

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันประชุมจัดท าแผน+สรุปผลงาน80บาท*50คน 3,040

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมชี้แจงนโยบายจนท. 20บาท*250คน 1,060

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมติดตามประเมนิผล20บาท*13คน*6คร้ัง 420

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมคกก.บริหารรพ. 0

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมคปสอ.20บาท*35คน*6คร้ัง 0

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 55

กจิกรรมที่ 2 รับการนเิทศจากภายนอก 11ม.ค.62 คร้ัง 2               1

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมรับการนเิทศงานจากภายนอก60บาท*60คน*3คร้ัง 3,300

27 โครงการบูรณาการการพัฒนาองค์กรคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย ปี2562บาท 49,680      9700 39,980       งบเงินบ ารุง-P&P basic √

วัตถุประสงค์: 1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใหก้บับคุลากรในการพฒันาองค์กรและหนว่ยงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 2.พฒันาศักยภาพทมีประเมนิ 3. แลกเปล่ียนเรียนรู้ และพฒันาคุณภาพหนว่ยบริการ

กจิกรรมที่ 1 พฒันาคุณภาพหนว่ยงานตามมาตรฐาน HA
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-ค่าเอกสารรายงานตนเอง500แผ่น*0.5บาท*10เล่ม 2,500 2500

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันทมีลงเยี่ยมเรียนรู้แลกเปล่ียนหนว่ยงาน1วัน*80บาท*15คน*2คร้ัง 2,400 2400

กจิกรรมที่ 2 พฒันาคุณภาพหนว่ยงานสู่มาตรฐาน DHSA

กจิกรรมที่3 พฒันารพ.สต.5ดาว5ดี

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันประชุมชี้แจงเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว80บาท*60คน 4,800 4800

28 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพฐานข้อมูลระดับอ าเภอ (DHDC) บาท 37,290      31,790.00       85.25         งบเงินบ ารุง-P&P basic √

วัตถุประสงค์: 1.จนท.ผู้ดูแลระบบผู้รับผิดชอบบนัทกึข้อมลู ผู้เกี่ยวข้องมคีวามรู้ทกัษะในการจัดการฐานข้อมลูตามมาตรฐาน43แฟม้ 2.ส่งข้อมลู43แฟม้ถูกต้องครบถ้วนทนัเวลา

ตัวชี้วัด จนท.ดูแลระบบ ผู้รับผิดชอบการบนัทกึ+ส่งรายงาน มคีวามรู้ทกัษาในการบนัทกึตรวจสอบและส่งรายงานข้อมลู43แฟม้ร้อยละ 100           100

กจิกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏบิติัการระบบข้อมลู JHCIS 34,040       31,790.00        93.4
-ค่าอาหารว่าง/กลางวันอบรมเชิงปฏบิติัการระบบข้อมลูJHCIS 46คน*80บาท

-ค่าตอบแทนวิทยากร 8ชม.*600บาท*3วัน

-ค่าเดินทางวิทยากรโดยรถยนต์ส่วนบคุคลไป-กลับจ.ราชบรีุ 1,100กม.*4บาท

-ค่าที่พกัวิทยากร650บาท*3คืน

-ค่าเอกสาร45ชุด*50บาท

กจิกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏบิติัการระบบข้อมลู HOSxp **ไมด่ าเนนิการ 3,250         0.00

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันอบรมเชิงปฏบิติัการระบบข้อมลูHOSxp 25คน*80บาท

-ค่าเอกสาร25ชุด*50บาท

29 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบันทึกทางการพยาบาล**(ขอขยายเวลา...ไม่อนุมัติ) บาท 8,400        งบเงินบ ารุง √

แผน Planfin62/เงินบ ารุง-งบประมาณ

แผนงบลงทุน-ค่าเส่ือม แผนPlanfin62

3 แผนจัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

30 โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับปฐมภูมิ และการบริหารจัดการลูกหน้ีบาท 25,096      20,576.00       งบเงินบ ารุง √



แผน ผล ร้อยละ

ล าดั
บ โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

หนว่ยนบั รายงานผลการปฏบิติังาน ปี62 

แหล่งงบประมาณ
รวมทั้งส้ิน

สถานะโครงการ

เส
ร็จ
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่าง
ด า

เน
นิก
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่ได้
ด า
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ก/
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(ระ

บุเ
หตุ

ผล
)

วัตถุประสงค์: 1.เพิ่มรายได้จากการลงทะเบยีนรายหวัปชก.ในหนว่ยบริการปฐมภมู ิ2.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้ 3.ระบบจัดเกบ็รายได้-บญัชี มกีารเชื่อมประสานงาน และระบบลูกหนี้ทกุกองทนุมปีระสิทธิภาพ

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ 100           100 100

กจิกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏบิติัการตามโครงการพฒันาระบบลงทะเบยีนหลักประกนัสุขภาพ บาท 6,896         6896 100
-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน80บาท*30คน
-ค่าตอบแทนวิทยากร6ชม.*600บาท
-ค่าเดินทางวิทยากรโดยรถยนต์ส่วนบคุคล (ไป-กลับ) พษิณุโลก

กจิกรรมที่ 2 อบรมการบริหารจัดการลูกหนี้ระยะที่ 2 (ยังไมม่กีารเบกิจ่าย) 18,200       13680 0

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืมประชุมชี้แจงแนวทางการรียนเกบ็ลูกหนี2้0บาท*20คน*1วัน

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันอบรมบริหารจัดาการลูกหนี้ 80บาท*20คน*2วัน

-ค่าตอบแทนวิทยากร3ชม.*600บาท*2วัน

-ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มจากภายนอก3ชม.*600บาท*2วัน*2กลุ่ม

-ค่าที่พกัวิทยากร650บาท*2คืน

-ค่าวัสดุอปุกรณ์ 1,452

-ค่าเดินทางวิทยากรโดยรถยนต์ส่วนบคุคล (ไป-กลับ) พษิณุโลก2คน 262กม.*4บาท 1,048

สรุปงบประมาณโครงการ (ในแผน) 22 5  3    



แผน ผล ร้อยละ

ล าดั
บ โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

หนว่ยนบั รายงานผลการปฏบิติังาน ปี62 

แหล่งงบประมาณ
รวมทั้งส้ิน

สถานะโครงการ
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)

โครงการ (นอกแผนฯ)
1 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาสูติ-นรีเวชกรรม บาท 69,120      41,760.00       47.92         งบเงินบ ารุง √

วัตถุประสงค์: 1.พฒันาคุณภาพและศักยภาพบริการในการดูแลผู้ปว่ยสูติ-นรีเวช 2. พฒันาทกัษะความรู้ใหก้บับคุลากร

ตัวชี้วัด อตัราการส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทางลดลง

ตัวชี้วัด อตัราการท าหตัถการในหอ้งผ่าตัดโดยสูติแพทย์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด อตัราเกดิ Birth asphyxia ต่อแสนการเกดิมชีีพ1000คน <25 1 8.8

ตัวชี้วัด อตัรามารดา ทารกเสียชีวิต -            0

ผลผลิต จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับการตรวจรักษาด้านสูติ-นรีเวชกรรมโดยแพทย์เฉพาะทาง ราย 979

ผลผลิต จ านวนการท าหตัถการในหอ้งผ่าตัดโดยสูติแพทย์ ราย 42

ผลผลิต จ านวนการท าหตัถการอื่นๆ (นอก OR) โดยสูติแพทย์ ราย 211

กจิกรรม สูติแพทย์ใหบ้ริการตรวจรักษาผู้รับบริการและท าหตัการทกุวันพฤหสับดี

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 8คน*80บาท*48วัน 23,680       18,560.00        47.92          

-ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงรถรับ-ส่งสูติแพทย์ รพ.ศรีสังวร800บาท*48วัน 29,600       23200 78.38          

2 โครงการออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี บาท 10,120      √

วัตถุประสงค์: 1.เปน็ของขวัญปใีหม่

ผลผลิต จ านวนผู้รับบริการ ราย 800           

กจิกรรม: ใหบ้ริการหนว่ยแพทย์เคล่ือนที่

-ค่าอาหารว่าง10คน*20บาท*2คร้ัง

-ค่าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ ส่ือทอ้งถิ่น360บาท*2ปา้ย

-ค่าอาหารว่าง/กลางันจัดงานใหบ้ริการหนว่ยแพทย์เคล่ือนที่ในพื้นที่ผู้ร่วมงาน50คน*80บาท*2คร้ัง

-ค่าวัสดุอปุกรณ์

3 โครงการเย่ียมเสริมพลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ปีงบ2562 บาท 7,240        2520 34.81 √



แผน ผล ร้อยละ

ล าดั
บ โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

หนว่ยนบั รายงานผลการปฏบิติังาน ปี62 

แหล่งงบประมาณ
รวมทั้งส้ิน

สถานะโครงการ
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วัตถุประสงค์: 1.เยี่ยมเสริมพลังสร้างขวัญก าลังใจและใหก้ารสนบัสนนุการด าเนนิงาน 2.เกบ็ข้อมลูปญัหา อปุสรรภ วางแผนพฒันา

ตัวชี้วัด: ร้อยละรพ.สต.ได้รับการเยี่ยมเสริมพลังจากผู้บริหารcup ร้อยละ 100           20 100

ผลผลิต จ านวนรพ.สต.ที่ได้รับการเยี่ยม แหง่ 20             20 100

ผลผลิต จ านวนบคุลากรรพ.สต.ที่ได้รับการเยี่ยม คน 104

กจิกรรม ลงเยี่ยมรพ.สต.โดยทมีผู้บริหารcup

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมในพื้นที่20แหง่*10คน*20บาท

-ค่าเบี้ยเล้ียง9คน*120บาท*3วัน

4 โครงการจัดบริการการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (สิทธิอ่ืน) ต าบลหาดเส้ียว อ.ศรีสัชฯปี2562 งบกองทุนสุขภาพต าบลหาดเส้ียว√

ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิมคุีณภาพชีวิตดีขึ้น คะแนน ADL เพิ่มขึ้น 2 คน 17             2.00 11.76

ผลผลิต จ านวนผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิได้รับการดูแล 17             17 100.00

กจิกรรม ออกเยี่ยมบา้นดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิในพื้นที่โดย CGต าบลหาดเส้ียว (17คน) บาท 82,400       31,400.00 38.11

-ค่าจ้างเหมาดูแลตามกลุ่มจ านวน 17 คน บาท 80,400       31,400.00 39.05

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองมอื บาท 2,000         2,000.00 100.00
สรุปงบประมาณโครงการ (นอกแผน) 2  2  0 0

สรุปงบประมาณโครงการปีงบประมาณ 2562  (ใน+นอกแผน) 24 7  - 3    



รายงานการก ากับติดตามประเมินผลงาน-การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 

เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

แผนงาน/โครงการ (ในแผนฯ)

1. โครงการสุขภาพหญิงต้ังครรภ์เชิงรุกและการลดภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์หญิงหลังคลอดและเด็กปฐมวัย (งบPPA)

วัตถุประสงค์: 1. ค้นหาหญิงต้ังครรภร์ายใหม ่และกระตุ้นใหฝ้ากครรภเ์ร็ว 2. ลดปญัหาภาวะโลหติจาง 3. หญิงต้ังครรภม์คีวามรู้

ตัวชี้วัด: ร้อยละหญิงต้ังครรภไ์ด้รับการฝากครรภค์ร้ังแรกกอ่นหรือเทา่กบั12สัปดาห์

ผลผลิต: จ านวนหญิงต้ังครรภไ์ด้รับการฝากครรภก์อ่น 12 สัปดาห์

ผลผลิต: จ านวนหญิงต้ังครรภแ์ละหญิงหลังคลอด6เดือน ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก

กจิกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง/รณรงค์ประชาสัมพนัธ์

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 20 บาท*25 คน

-ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนลิพร้อมขาต้ัง 1.8*0.8เมตร 450*21 แหง่

-ค่าเอกสารแผ่นพบัใหค้วามรู้ ใบละ1บาท*200ใบ *21 แหง่

กจิกรรมที่ 2 สนบัสนนุยาเมด็เสริมธาตุเหล็กแกห่ญิงต้ังครรภแ์ละหญิงหลังคลอดใหน้มบตุร 6 เดือน

-ค่ายาเมด็เสริมธาตุเหล็ก (Triferdine) 446เมด็*90 คน*1.50บาท (ที่เหลือ 360คน จ่ายด้วยเงินบ ารุงรพ.)

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มหญิงต้ังครรภ์และเด็ก 0-12 ปี ปี2562 (งบ PPA)

วัตถุประสงค์: 1. หญิงต้ังครรภม์สุีขภาพช่องปากที่ดี 2. เด็ก 3, 12 ป ีมอีตัราฟนัผุลดลง 3. เด็กกอ่นวัยเรียนและเด็กนกัเรียนได้รับการตรวจและบริการทนัตกรรม

ตัวชี้วัด: ร้อยละเด็ก 3 ป ีปราศจากฟนัผุ

ตัวชี้วัด: ร้อยละเด็ก 12 ป ีฟนัดีไมผุ่

กจิกรรมที่ 1 ใหบ้ริการดูแลสุขภาพช่องปาก กลุ่มหญิงต้ังครรภ์

กจิกรรมที่ 2 ใหบ้ริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กลุ่มเด็ก0-5ปี

กจิกรรมที่ 3 ใหบ้ริการตรวจสุขภาพช่องปา่ก กลุ่มเด็กป.1-6

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ
 เงินบ ารุงรพ.

 รพ.

      74,360      74,360.00 0.00 74,360    74,360

      46,726      43,983.00          2,743 43,983    43,983

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ได้รับจดัสรร  เบิกจา่ยแล้ว  คงเหลือ

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ

 P฿P Area  งบกองทุนโรค
เร้ือรัง/P&P 

Basic

 อื่นๆ รวม



โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

- ค่าพู่กนั, 40 กล่อง* 120 บาท

- ค่าแบบตรวจประเมนิสุขภาพช่องปากนกัเรียนประถมศึกษา 

- Sealant 20 ขวด* 850.65 บาท

- Etching 4 แพค็ แพค็ละ 530 บาท

- วัดสุดอดุฟนั Amalgam 2 กระปกุ*8,900 บาท

3. โครงการขับเคล่ือนงานสร้างเด็กไทยคุณภาพจ.สุโขทัย ปี62 (งบ PPA) **ขอขยายเวลา

4. โครงการเด็กศรีสัชนาลัยส่งเสริมพลานามัยสูงดีสมส่วน (งบPPA)

วัตถุประสงค์: 1. แกไ้ขปญัหาภาวะโภชนาการนกัเรียน 2. กลุ่มเปา้หมายได้รับความรู้ ทกัษะ 3. ส่ือสารความเส่ียงการเกดิโรคเร้ือรังในเด็ก

ผลผลิต: จ านวนนกัเรียนที่ปญัหาภาวะโภชนาการ (อว้น ผอม เต้ีย) 6 โซนๆละ 38 คน

กจิกรรม อบรมให้ความรู้กลุ่มเปา้หมายเด็กอว้นพร้อมผู้ปกครอง

-ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คo*3ชม.*600 บาท

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 80 บาท* 228 คน

-ค่าปา้ยไวนลิ 1*3เมตร

-ค่าวัสดุอปุกรณ์

โครงการ Stop teen moom

วัตถุประสงค์ 1. ลดอตัราการต้ังครรภซ้์ า ปอ้งกนัการต้ังครรภซ้์ า+ภาวะแทรกซ้อน-Pre term LBW

ตัวชี้วัด อตัราการต้ังครรภใ์นหญิงอายุต่ ากว่า 20 ป ี(<ร้อยละ10)

ผลผลิต จ านวนกลุ่มเปา้หมาย (ปวช.ป1ี) วิทยาลัยการอาชีพ

กจิกรรมที่ 1 ประชุมอบรมใหค้วามรู้ นกัเรียนประถม รร.แมท่า่แพ ร่วมกบัรพ.สต.บา้นปา่คา 19 ธ.ค.61

6. โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์: ได้รับความรู้มะเร็ง และค้นหาในระยะเร่ิมแรกและระยะกอ่นเปน็มะเร็ง

 เงินบ ารุงรพ.

 รพ.

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ได้รับจดัสรร  เบิกจา่ยแล้ว  คงเหลือ

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ

 P฿P Area  งบกองทุนโรค
เร้ือรัง/P&P 

Basic

 อื่นๆ รวม

      12,200  ชอขยายเวลา        12,200

      24,374      24,374.00 0.00     24,374 24,374

       6,000  ไม่ได้ใช้งบ          6,000

      99,970      88,470.00        11,500    88,470 88,470



โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

ตัวชี้วัด: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปา้หมายได้รับการตรวจคัดกรอง (สะสม 5 ป ี58-62)

ผลผลิต: จ านวนสตรีอาย3ุ0-70ปไีด้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม (โดยเจ้าหนา้ที่)

ผลผลิต: จ านวนสตรีอาย3ุ0-60ปไีด้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ผลผลิต: จ านวนกลุ่มเปา้หมายได้รับการคัดกรองมะเร็งล าไส้

กจิกรรมที่ 1 รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก,เต้านม รพ.4 ก.พ.62/ ร่วมกบัอบต.หนองออ้ จัดโครงการ 15 ก.พ.62 -21 ก.พ.62- 6ม.ีค.62

-ค่าแบบประเมนิทกัษะการตรวจเต้านมแกอ่สม . 2170 คน*1 บาท

-ค่าแผ่นพบัความรู้ 19,800คน*1บาท

-ค่าตรวจPap smear (ในกลุ่มเปา้หมายที่เหลือ) 1,560คน*50บาท

แผนงานโภชนาศาตร์ **ยังไม่ได้รายงาน

7. โครงการขับเคล่ือนและพัฒนระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) **ขอขยายเวลา

วัตถุประสงค์: 1.พฒันาองค์ความรู้ใหผู้้จัดการการดูแล ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิ 2. พฒันาศักยภาพจนท./แกนน า 3.พฒันาระบบการด าเนนิการ 4. ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ 5.เพิ่มศักยภาพเครือข่ายและมเีวทนี าเสนอผลงานดีเด่น

ตัวชี้วัด CM/CG ผ่านการอบรมฟื้นฟู

กจิกรรมที่ 1 อบรมฟื้นฟคูวามรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 100 คน 10 พ.ค.62

ตัวชี้วัด CM/CG ผ่านการอบรมฟื้นฟู

ผลผลิต: ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ได้รับการอบรม

-ค่าวิทยากรภาครัฐจากภายนอก 6 ชม*600บาท

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 80บาท*100 คน (90คน)

-ค่าวัสดุอปุกรณ์

กจิกรรมที่ 2 อบรมพฒันาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดขอบงานผู้สูงอาย/ุแกนน า/อปท.-15 ก.พ.62

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2มื้อๆละ20บาท และอาหารกลางวัน จ านวน45คน*1วัน

-ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการอบรม

 เงินบ ารุงรพ.

 รพ.

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ได้รับจดัสรร  เบิกจา่ยแล้ว  คงเหลือ

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ

 P฿P Area  งบกองทุนโรค
เร้ือรัง/P&P 

Basic

 อื่นๆ รวม

108,850    30,210.00     78,640       30,210     30,210

วัตถุประสงค์: 1.พฒันาองค์ความรู้ใหผู้้จัดการการดูแล ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิ 2. พฒันาศักยภาพจนท./แกนน า 3.พฒันาระบบการด าเนนิการ 4. ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ 5.เพิ่มศักยภาพเครือข่ายและมเีวทนี าเสนอผลงานดีเด่น



โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

-ค่าวิทยากรภาครัฐจากภายนอก จ านวน 6ชม.ๆละ600 บาท

กจิกรรมที่ 3 เยี่ยมเสริมพลังและประเมนิต าบลLTC อปท.10 แหง่ๆละ2คร้ัง จ านวน 12 คน

-ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง 12 คนๆละ120 บาท*10วัน*2คร้ัง

กจิกรรมที่ 4 จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้และมหกรรมวัยสูงอายุ

กจิกรรมที่ 5 ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ คัดกรองประเมนิ ADL/TAI ผู้สูงอายุประจ าป ีและลงข้อมลูใหค้รบถ้วนถูกต้อง

-โครงการอบรมพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการบันทึกข้อมูลโปรแกรม LTCสปสช.และการเช่ือมกับโปรแกรม LTC กรมอนามัยส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในระดับพ้ืนท่ีอ าเภอศรีสัชนาลัย

ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมครอมคลุม

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ รพ.และเครือข่ายบริการและอปท.รวม10ต าบล 33+12 คน

กจิกรรม จัดอบรมผู้รับผิดชอบผู้สูงอายุ รพ./รพ.สต.เครือข่าย/แกนน า/อปท.27 ม.ิย.62

-ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 3600 บาท

-ค่าวัสดุ

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 45 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนต าบลแม่ส า **ยกเลิก

โครงการติดตามเย่ียมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุร่วมกับจิตอาสาและรพ .สต.เครือข่าย (ท าต่อเน่ืองทุกปี)

กิจกรรม: ออกเยี่ยมบา้นจะแบง่กลุ่มผู้พกิารและผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยระยะฟื้นฟู

กิจกรรม: ใหบ้ริการกายภาพบ าบดัและฟื้นฟสูมรรถภาพที่ศูนย์ LTC

โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะเปล่ียนผ่านผู้ป่วยก่ึงเฉียบพลัน (Intermediate care)

กจิกรรม จัดIntermediate Bed

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอศรีสัชนาลัย ปี2562 (พชอ.) **ยังไม่ได้รายงาน

กจิกรรมที่ 1  ขับเคล่ือนการด าเนนิงานพชอ.

กจิกรรมที่ 2 จัดมหกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การขับเคล่ือนการด าเนนิงานพชต.ในชุมชน

 เงินบ ารุงรพ.

 รพ.

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ได้รับจดัสรร  เบิกจา่ยแล้ว  คงเหลือ

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ

 P฿P Area  งบกองทุนโรค
เร้ือรัง/P&P 

Basic

 อื่นๆ รวม

20,500      0.00 20,500       

ไมใ่ช้งบฯ

ไมใ่ช้งบฯ

80,000      รอรายงาน



โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (สาธารณสุข 100 ปี) **ยังไม่ได้รายงาน

กจิกรรมที่ 1 ออกก าลังกายโดยชมรมสร้างสุขภาพ รณรงค์

โครงการส่งเสริมสุขภาพและส่ิงแวดล้อมชุมชนเพ่ือประชาชนสุขภาพดี  อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (สาธารณสุข100ปี) **ยังไม่ได้รายงาน

กจิกรรมที่ 1 เยี่ยมบา้น วัด รร. รณรงค์ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม ประชาคมในชุมชน

แผนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (นอกแผน)

ตัวชี้วัด อตัราบาดเจ็บ

ตัวชี้วัด อตัราเสียชีวิต

กจิกรรม คืนข้อมลูการเกดิอบุติัเหตุทางถนน ใหค้วามรู้การต้ังด่านชุมชนแกภ่าคี การขับขี่ปลอดภยัผ่านโครงการ Big Move รณรงค์ปอ้งกนัช่วงเทศกาล

แผนการป้องกันเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี จมน  าเสียชีวิต (นอกแผน)

ตัวชี้วัด อตัราเด็กจมน้ าเสียชีวิตในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี

ผลผลิต จ านวนทมีกอ่การดีปอ้งกนัเด็กจมจ้ า

ผลผลิต จ านวนเด็กที่ผ่านการฝึกเอาตัวรอดในน้ า

กจิกรรม เสนอแผนงานกจิกรรมในการประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ ก านนัผู้ใหญ่ ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้หอกระจายข่าว ใหค้วามรู้กบันกัเรียนผู้ปกครอง ฝึกเด็กเร่ืองการลอยตัวในน้ า

12.โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี2562

วัตถุประสงค์: 1.ท าลายควบคุมแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย 2.เผยแพร่ความรู้ 3.ลดความชุกชุมของลูกน้ ายุงลาย 4.ลดอตัราปว่ย

ตัวชี้วัด: อตัราปว่ยโรคไช้เลือดออก

ตัวชี้วัด: ค่าดัชนลูีกน้ ายุงลาย รร. รพ. รพ.สต. สถานที่ราชการ HI

ผลผลิต: จ านวนผู้เข้าร่วมพฒันาศักยภาพ อสม.

ผลผลิต: จ านวนคร้ังการจัดกจิกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกในชุมชน

กจิกรรมที่ 1 พฒันาศักยภาพภาคีเครือข่าย ออกสุ่มส ารวจค่าCI HI

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน ประชุมพฒันาศักยภาพทมีSRRT 25 คน*80บาท

 เงินบ ารุงรพ.

 รพ.

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ได้รับจดัสรร  เบิกจา่ยแล้ว  คงเหลือ

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ

 P฿P Area  งบกองทุนโรค
เร้ือรัง/P&P 

Basic

 อื่นๆ รวม

108,000    รอรายงาน

364,200    รอรายงาน

ไมใ่ช้งบฯ

ไมใ่ช้งบฯ

39,620      39,620.00     100           39,620   39,620



โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน ประชุมพฒันาศักยภาพเครือข่าย 175 คน*80บาท

-ค่าเบี้ยเล้ียงตรวจสุ่มดัชนลูีกน้ า44คน*120บาท*4คร้ัง

กจิกรรมที่ 2 ประชุมวิเคราะหส์ถานการณ์ ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน ประชุมการวิเคราะหเ์ชิงระบาด 25คน*80บาท

-ค่าอาหารว่าง ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 25 คน*20 บาท

โครงการมหกรรมสุขภาพบุคลากรต้นแบบในกลุ่มอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านและพัฒนาศักยภาพอสม.ดีเด่น11สาขา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ปี2562 ***สสจ.ไม่อนุมัติ

14.โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงสูงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรูปแบบใหม่  

วัตถุประสงค์: 1.คัดกรอง ค้นหากลุ่มเส่ียงและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเร้ือรัง 2. ลดพฤติกรรมเส่ียงและสร้างเสริมสุขภาพ 3.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง กลุ่มปว่ย

ตัวชี้วัด: อตัราผู้ปว่ยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่มเส่ียง

ตัวชี้วัด: อตัราผู้ปว่ยความดันโลหติสูงรายใหมจ่ากกลุ่มเส่ียง

ตัวชี้วัด: ร้อยละของประชาชนอาย3ุ5-70ป ีได้รับการคัดกรองDM/HT

ผลผลิต จ านวนประชากร35ปขีึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน

ผลผลิต จ านวนประชากร35ปขีึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหติสูง

กจิกรรมที่ 1 งานคัดกรองโรคเร้ือรังในประชาชนอายุ35ปขีึ้นไป

-ค่าชุดคัดกรอง 38,640 ชุด*1บาท

กจิกรรมที่ 2 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงสูง

-ค่าสมดุประจ าตัวกลุ่มเส่ียง(ต.ปา่ง้ิว)30 บาท*50คน

กจิกรรมที่ 3 จัดอบรมใหค้วามรู้ Health Leader และน าไปปรับเปล่ียนพฤติกรรม

-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 105คน*80บาท*2วัน

-ค่าวัสดุอปุกรณ์105คน*30บาท

กจิกรรมที่3 ประชุมใหค้วามรู้ วิเคราะหค์วามเส่ียง แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อปรับเปล่ียนกลุ่มเส่ียงสูงโดย Health Leader

 เงินบ ารุงรพ.

 รพ.

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ได้รับจดัสรร  เบิกจา่ยแล้ว  คงเหลือ

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ

 P฿P Area  งบกองทุนโรค
เร้ือรัง/P&P 

Basic

 อื่นๆ รวม

84,090      79,440.00     4,650         79,440    79,440



โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 300คน*80บาท

โครงการ Green & Clean Hospital  (ต้ังงบไว้ 953,820 บาท) **ยังไม่ได้รายงานการใช้งบประมาณ**

กจิกรรมที่ 1 G:GARBAGE จัดการมลูฝอยติดเชื้อตามกฏหมายกระทรวง

กจิกรรมที่ 2 R: RESTROOM พฒันาส้วมมาตรฐาน HAS

กจิกรรมที่ 3 E: ENERGY 5 ส.

กจิกรรมที่ 4 N: NUTRITION อาหารปลอดภยั

กิจกรรมท่ี 5 ซ้อมแผนอัคคีภัย บ ารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิง อยู่ในประเด็น EOC

กิจกรรมท่ี 6 สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์

กจิกรรมที่ 7 ตรวจสุขภาพเจ้าหนา้ที่

16.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการแพทย์แผนไทยในคปสอ. **ยังไม่ได้รายงานสรุปผลงานเต็มปีงบ/การใช้งบประมาณ

โครงการสร้างทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน อ.ศรีสัชนาลัย 

วัตถุประสงค์: เพื่อพฒันาทกัษะการดูแลผู้ปว่ยจิตเวชเร้ือรังที่บา้นและชุมชน

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ปว่ยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหนว่ยบริการต่อเนื่องเปน็เวลา 6 เดือน

ตัวชี้วัด ร้อยละทกัษะการดูแลผู้ปว่ยจิตเวชเร้ือรังหลัง case conference เพิ่มขึ้น

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมพฒันาทกัษะฯ

กจิกรรมที่ 1 จัดท า case conferrence

-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง35คน*80บาท*2คร้ัง

-ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐบรรยาย6ชม.*600บาท*2คร้ัง

โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล ..(ไม่ได้ใช้งบประมาณ)

กจิกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ

กจิกรรมที่ 2 พฒันาศักยภาพการใช้ยาในรพ./รพ.สต.ป2ี562

19.โครงการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ปี2562 **ขอขยายเวลากิจกรรมท่ี 1 และ3

 เงินบ ารุงรพ.

 รพ.

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ได้รับจดัสรร  เบิกจา่ยแล้ว  คงเหลือ

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ

 P฿P Area  งบกองทุนโรค
เร้ือรัง/P&P 

Basic

 อื่นๆ รวม

74,440      64,400.00     10,040       64,400   64,400

เงินบ ารุง..60000..(เสนอในโครงการซ้อมแผนแล้ว..50000)

34,450      รอรายงาน

12,800      12,800.00     100           12,800   12,800

9,660       0.00 9,660         

59,545      15,275.00     44,270            15,275 15,275



โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

วัตถุประสงค์: ผู้ปว่ยDM/HTควบคุมได้ 2. ลดอตัราการเกดิภาวะแทรกซ้อน และStroke 3.อสม.สามารถใช้กระบวนการMI

ตัวชี้วัด การชะลอความเส่ือมของไต ผู้ปว่ยมอีตัราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดสุโขทยั ปงีบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ปว่ยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดสุโขทยั ปงีบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ปว่ยโรคความดันโลหติสูงที่ควบคุมความดันโลหติได้ดี เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดสุโขทยั ปงีบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ปว่ยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหติสูง ที่เปน็ CKD 3-4 ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเปา้หมาย เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดสุโขทยั ปงีบประมาณ 2562

ผลผลิต จ านวนผู้ปว่ยที่ได้รับการตรวจคัดกรองต้อกระจกต้อหนิ

กจิกรรมที่ 1 ส่งเสริม,สนบัสนนุการจัดการตนเองผู้ปว่ยเบาหวาน+จัดกจิกรรแลกเปล่ียนเรียนรู้

กจิกรรมที่ 2 บรูณาการตรวจคัดกรองต้อหนิ/ต้อกระจกผู้สูงอายุ และภาวะแทรกซ้อนทางตาผู้ปว่ย

-ค่าE chart+pin Hole 21ชุด*390บาท

-ค่าอาหารกลางวัน/ว่างทมีจักษแุพทย2์0คน*80บาท*5วัน

-ค่าน้ าด่ืมชนดิถ้วยจนท./ผู้ปว่ย15กล่อง*85บาท

-ค่าเช่าเกา้อี้100ตัว*3บาท*5วัน

กจิกรรมที่ 3 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ปว่ยเบาหวาน/ความดันโลหติสูง  (ขอขยายการด าเนนิกจิกรรม)

กจิกรรมที่ 4 พฒันาศักยภาพบคุคลากรในการดูแลผู้ปว่ยโรคเร้ือรังเชื่อมโยงกบัข้อมลูสุขภาพ

-ค่าใช้จ่ายระดับอ าเภอ เปน็ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างผู้เข้าร่วมกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้100คน*80บาท

-ค่าวัสดุอปุกรณ์การน าเสนอผลงานจ านวน5โซนๆ1000บาท

กจิกรรมที่ 5 พฒันาศักยภาพ อสม.บคุคลากรในการดูแลผู้ปว่ยโรคเร้ือรังด้วยกระบวนการ Motivation Inrerview (MI)

โครงการพัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด **รายงานผลงาน ณ ส้ินไตรมาส 3

วัตถุประสงค์: 1.ผู้เสพ/ผู้ติดยาได้รับการคัดกรอง และเข้าสู่การบ าบดัรักษาในค่ายปรับเปล่ียนฯ 2.ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบดัติดตามอย่างเปน็ระบบ

ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ใช้และผู้เสพที่บ าบดัครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหนา่ยจากการบ าบดั3เดือน (3month Remission Rate)

ผลผลิต จ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาได้รับการคัดกรอง บ าบดัรักษา ติดตาม

 เงินบ ารุงรพ.

 รพ.

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ได้รับจดัสรร  เบิกจา่ยแล้ว  คงเหลือ

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ

 P฿P Area  งบกองทุนโรค
เร้ือรัง/P&P 

Basic

 อื่นๆ รวม

469,700.00   468,932.50   768           468,933      468,933



โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

กจิกรรมN4504: ใหบ้ริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟสูภาพผู้ปว่ยยาเสพติดในพื้นที่

-ค่าวัสดุ+คู่มอื 

-ค่าบ าบดัฟื้นฟยูาเสพติดแบบสมคัรใจ (นอกโครงการ)

กจิกรรม: ลดอนัตรายจากการใช้ยา N4504 ตรวจพสูิจนส์ารเสพติด ติดตาม

-ค่าซ้ือชุดตรวจเมทแอมเฟตามนี 

-ค่าซ้ือชุดตรวจกญัชา

'-ค่าซ้ือกระปอ๋งเกบ็ปสัสาวะ

'-ค่าซ้ือชุดตรวจ Anti-HIV

'-ค่าซ้ือ cloted activator

กจิกรรม การใหบ้ริการ บสต. N4504

-ค่าซ้ือชุดตรวจพสูิจนส์ารเสพติดเมทแอมเฟตามนี20กล่องๆละ1,500บาท

-ค่าซ้ือชุดตรวจพสูิจนส์ารเสพติดกญัชา2กล่องๆละ1,000บาท

-ค่าซ้ือกระปอ๋งเกบ็ปสัสาวะส่งตรวจ4,800ชิ้นๆละ3บาท

โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งต่อ อ าเภอศรีสัชนาลัย ปี2562

วัตถุประสงค์: 1.พฒันาระบบเครือข่ายการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินระบบFast tract แบบมส่ีวนร่วม 2. ฟื้นฟแูละพฒันาศักยภาพจนท./อาสาสมคัรกู้ชีพ 3.เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผลผลิต จ านวนบคุลากรที่ได้รับการอบรมฟื้นฟ ูCPR รพ./รพ.สต.

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมซ้อมแผนอบุติัเหตุหมู่

กจิกรรมที่1. โครงการฟื้นฟ ูCPR ในเจ้าหนา้ที่สาธารณสุขทกุคน

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 15 บาท*333คน

กจิกรรมที่ 2 โครงการซ้อมแผนอบุติัเหตุหมู่ บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 15บาท*200คน

 เงินบ ารุงรพ.

 รพ.

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ได้รับจดัสรร  เบิกจา่ยแล้ว  คงเหลือ

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ

 P฿P Area  งบกองทุนโรค
เร้ือรัง/P&P 

Basic

 อื่นๆ รวม

18,395      17,900.00     495           17,900   0



โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

กจิกรรมที่3 ประชุมอบรมพฒันาศักยภาพอาสากู้ชีพในการดูแลกลุ่มผู้ปว่ย Fast track

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 80 บาท*70คน

กจิกรรมที่4 ประชุมอบรมพฒันาศักยภาพบคุลากรในการดูแลกลุ่มผู้ปว่ย Fast track

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 80 บาท*60คน

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมซ้อมแผนฯ

กจิกรรม ซ้อมแผนปอ้งกนัและระงับอคัคีภยั **ยังไมไ่ด้รับรายงาน

โครงการวัณโรค ค้นให้พบจบด้วยหาย

วัตถุประสงค์: 1.คัดกรองกลุ่มเส่ียง 2. พฒันาคุณภาพการดูแลรักษาทั้งระบบ 3.ชุมชนมคีวามรู้และตระหนกัต่อโรค สามารถดูแลผู้ปว่ยร่วมชุมชนและร่วมบา้นได้ 4.ขยายการมส่ีวนร่วมของชุมชน 5.เพิ่มอตัราความส าเร็จการรักษารายใหม่>85%

อตัราตาย รายใหมท่กุประเภท ไมเ่กนิร้อยละ 5

ตัวชี้วัด อตัราความครอบคลุมการรักษาผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกล้บเปน็ซ้ า

ตัวชี้วัด อตัราการรักษาส าเร็จการรักษารายใหมท่กุประเภท

ผลผลิต จ านวนกลุ่มเส่ียงที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค

ผลผลิต จ านวนผู้ปว่ยวัณโรครายใหมท่กุประเภทรวมกลับเปน็ซ้ า

ผลผลิต จ านวนผู้ปว่ยวัณโรคที่ได้รับการติดตามเยี่ยม ก ากบัการกนิยา

กจิกรรมที่ 2 ประชุมแกนน า ดูแลรักษา ก ากบัการกนิยาผู้ปว่ย TB จัดท ากรณีศึกษา

-ค่าอาหารว่างการประชุม

กจิกรรมที่ 2 ค้นหาคัดกรองTB

-ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองกลุ่มเส่ียง 15,000ใบ*0.50บาท

ค่าจ้างรถ x-ray เคล่ือนที่ในกลุ่มเส่ียง1500คน*58บาท

แผนงานงบบุคลากร (ก าลังคน/งบประมาณ)

แผนพัฒนาบุคลากร

โครงการสร้างสุขของบุคลากร ***ยังไม่ได้รับรายงาน

 เงินบ ารุงรพ.

 รพ.

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ได้รับจดัสรร  เบิกจา่ยแล้ว  คงเหลือ

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ

 P฿P Area  งบกองทุนโรค
เร้ือรัง/P&P 

Basic

 อื่นๆ รวม

99,700      84,582.00     15,118       84,582     84,582

วัตถุประสงค์: 1.คัดกรองกลุ่มเส่ียง 2. พฒันาคุณภาพการดูแลรักษาทั้งระบบ 3.ชุมชนมคีวามรู้และตระหนกัต่อโรค สามารถดูแลผู้ปว่ยร่วมชุมชนและร่วมบา้นได้ 4.ขยายการมส่ีวนร่วมของชุมชน 5.เพิ่มอตัราความส าเร็จการรักษารายใหม่>85%

24,000      0.00 24,000       



โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

2. แผนงานส่งอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว* 180,000 บาท (เงินบ ารุงรายหน่วยบริการ.)**ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือป้องกันควบคุมการติดเชื อในรพ.และชุมชน **ขอขยายเวลา

โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในหน่วยงานด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (ITA) **ยังไม่ได้รับรายงาน

โครงการบริหารแผนมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ

วัตถุประสงค์: 1. ระดมความคิดเหน็และข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนขับเคล่ือนองค์กร 2.จัดท าแผนปฏบิติังานประจ าปใีหส้อดคล้องยุทธศาสตร์องค์กรและภายนอก 3.ติดตามประเมนิผลการปฏบิติังาน สรุปผลและรองรับการนเิทศจากภายนอก

ตัวชี้วัด ร้อยละตัวชี้วัดแผนปฏบิติัการเครือข่ายบรรลุเปา้หมาย

ผลผลิต มแีผนปฏบิติังานประจ าปี

ผลผลิต มกีารติดตามผลการปฏบิติังานรายไตรมาส และมรีายงานสรุปผล

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม

กจิกรรมที่ 1 ประชุมจัดท าแผน ติดตาม สรุปผลงาน 25ต.ค .61-19พ.ย.61-24พ.ค.62-13มคี.62

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันประชุมจัดท าแผน+สรุปผลงาน80บาท*50คน

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมชี้แจงนโยบายจนท. 20บาท*250คน

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมติดตามประเมนิผล20บาท*13คน*6คร้ัง

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมคกก.บริหารรพ.

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมคปสอ.20บาท*35คน*6คร้ัง

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม

กจิกรรมที่ 2 รับการนเิทศจากภายนอก 11ม.ค.62

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมรับการนเิทศงานจากภายนอก60บาท*60คน*3คร้ัง

โครงการบูรณาการการพัฒนาองค์กรคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย ปี2562

วัตถุประสงค์: 1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใหก้บับคุลากรในการพฒันาองค์กรและหนว่ยงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 2.พฒันาศักยภาพทมีประเมนิ 3. แลกเปล่ียนเรียนรู้ และพฒันาคุณภาพหนว่ยบริการ

กจิกรรมที่ 1 พฒันาคุณภาพหนว่ยงานตามมาตรฐาน HA

 เงินบ ารุงรพ.

 รพ.

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ได้รับจดัสรร  เบิกจา่ยแล้ว  คงเหลือ

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ

 P฿P Area  งบกองทุนโรค
เร้ือรัง/P&P 

Basic

 อื่นๆ รวม

25,800      รอรายงาน

37,300      0.00 37,300       

28,440      7,820.00       20,620       7,820    0

วัตถุประสงค์: 1. ระดมความคิดเหน็และข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนขับเคล่ือนองค์กร 2.จัดท าแผนปฏบิติังานประจ าปใีหส้อดคล้องยุทธศาสตร์องค์กรและภายนอก 3.ติดตามประเมนิผลการปฏบิติังาน สรุปผลและรองรับการนเิทศจากภายนอก

49,680      9,700.00       39,980       9,700    9,700



โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

-ค่าเอกสารรายงานตนเอง500แผ่น*0.5บาท*10เล่ม

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันทมีลงเยี่ยมเรียนรู้แลกเปล่ียนหนว่ยงาน1วัน*80บาท*15คน*2คร้ัง

กจิกรรมที่ 2 พฒันาคุณภาพหนว่ยงานสู่มาตรฐาน DHSA

กจิกรรมที่3 พฒันารพ.สต.5ดาว5ดี

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันประชุมชี้แจงเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว80บาท*60คน

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพฐานข้อมูลระดับอ าเภอ (DHDC)

วัตถุประสงค์: 1.จนท.ผู้ดูแลระบบผู้รับผิดชอบบนัทกึข้อมลู ผู้เกี่ยวข้องมคีวามรู้ทกัษะในการจัดการฐานข้อมลูตามมาตรฐาน43แฟม้ 2.ส่งข้อมลู43แฟม้ถูกต้องครบถ้วนทนัเวลา

ตัวชี้วัด จนท.ดูแลระบบ ผู้รับผิดชอบการบนัทกึ+ส่งรายงาน มคีวามรู้ทกัษาในการบนัทกึตรวจสอบและส่งรายงานข้อมลู43แฟม้

กจิกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏบิติัการระบบข้อมลู JHCIS

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันอบรมเชิงปฏบิติัการระบบข้อมลูJHCIS 46คน*80บาท

-ค่าตอบแทนวิทยากร 8ชม.*600บาท*3วัน

-ค่าเดินทางวิทยากรโดยรถยนต์ส่วนบคุคลไป-กลับจ.ราชบรีุ 1,100กม.*4บาท

-ค่าที่พกัวิทยากร650บาท*3คืน

-ค่าเอกสาร45ชุด*50บาท

กจิกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏบิติัการระบบข้อมลู HOSxp **ไมด่ าเนนิการ

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันอบรมเชิงปฏบิติัการระบบข้อมลูHOSxp 25คน*80บาท

-ค่าเอกสาร25ชุด*50บาท

โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบันทึกทางการพยาบาล**(ขอขยายเวลา...ไม่อนุมัติ)

แผน Planfin62/เงินบ ารุง-งบประมาณ

แผนงบลงทุน-ค่าเส่ือม

แผนจัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับปฐมภูมิ และการบริหารจัดการลูกหน้ี

 เงินบ ารุงรพ.

 รพ.

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ได้รับจดัสรร  เบิกจา่ยแล้ว  คงเหลือ

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ

 P฿P Area  งบกองทุนโรค
เร้ือรัง/P&P 

Basic

 อื่นๆ รวม

37,290      31,790.00     5,500         31,790   31,790

8,400       0.00 8,400         

25,096      20,576.00     4,520         20,576   20,576



โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

วัตถุประสงค์: 1.เพิ่มรายได้จากการลงทะเบยีนรายหวัปชก.ในหนว่ยบริการปฐมภมู ิ2.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้ 3.ระบบจัดเกบ็รายได้-บญัชี มกีารเชื่อมประสานงาน และระบบลูกหนี้ทกุกองทนุมปีระสิทธิภาพ

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม

กจิกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏบิติัการตามโครงการพฒันาระบบลงทะเบยีนหลักประกนัสุขภาพ

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน80บาท*30คน
-ค่าตอบแทนวิทยากร6ชม.*600บาท
-ค่าเดินทางวิทยากรโดยรถยนต์ส่วนบคุคล (ไป-กลับ) พษิณุโลก

กจิกรรมที่ 2 อบรมการบริหารจัดการลูกหนี้ระยะที่ 2 (ยังไมม่กีารเบกิจ่าย)

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืมประชุมชี้แจงแนวทางการรียนเกบ็ลูกหนี2้0บาท*20คน*1วัน

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันอบรมบริหารจัดาการลูกหนี้ 80บาท*20คน*2วัน

-ค่าตอบแทนวิทยากร3ชม.*600บาท*2วัน

-ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มจากภายนอก3ชม.*600บาท*2วัน*2กลุ่ม

-ค่าที่พกัวิทยากร650บาท*2คืน

-ค่าวัสดุอปุกรณ์

-ค่าเดินทางวิทยากรโดยรถยนต์ส่วนบคุคล (ไป-กลับ) พษิณุโลก2คน 262กม.*4บาท

สรุปงบประมาณโครงการ (ในแผน)

 เงินบ ารุงรพ.

 รพ.

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ได้รับจดัสรร  เบิกจา่ยแล้ว  คงเหลือ

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ

 P฿P Area  งบกองทุนโรค
เร้ือรัง/P&P 

Basic

 อื่นๆ รวม

วัตถุประสงค์: 1.เพิ่มรายได้จากการลงทะเบยีนรายหวัปชก.ในหนว่ยบริการปฐมภมู ิ2.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้ 3.ระบบจัดเกบ็รายได้-บญัชี มกีารเชื่อมประสานงาน และระบบลูกหนี้ทกุกองทนุมปีระสิทธิภาพ

2,083,586 1,114,233     357,104     353,076 222,157   130,067   468,933      1,088,513  

+รอรายงาน 5 โครงการ



โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

โครงการ (นอกแผนฯ)
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาสูติ-นรีเวชกรรม 

วัตถุประสงค์: 1.พฒันาคุณภาพและศักยภาพบริการในการดูแลผู้ปว่ยสูติ-นรีเวช 2. พฒันาทกัษะความรู้ใหก้บับคุลากร

ตัวชี้วัด อตัราการส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทางลดลง

ตัวชี้วัด อตัราการท าหตัถการในหอ้งผ่าตัดโดยสูติแพทย์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด อตัราเกดิ Birth asphyxia

ตัวชี้วัด อตัรามารดา ทารกเสียชีวิต

ผลผลิต จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับการตรวจรักษาด้านสูติ-นรีเวชกรรมโดยแพทย์เฉพาะทาง

ผลผลิต จ านวนการท าหตัถการในหอ้งผ่าตัดโดยสูติแพทย์

ผลผลิต จ านวนการท าหตัถการอื่นๆ (นอก OR) โดยสูติแพทย์

กจิกรรม สูติแพทย์ใหบ้ริการตรวจรักษาผู้รับบริการและท าหตัการทกุวันพฤหสับดี

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 8คน*80บาท*48วัน

-ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงรถรับ-ส่งสูติแพทย์ รพ.ศรีสังวร800บาท*48วัน

โครงการออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี 

วัตถุประสงค์: 1.เปน็ของขวัญปใีหม่

ผลผลิต จ านวนผู้รับบริการ

กจิกรรม: ใหบ้ริการหนว่ยแพทย์เคล่ือนที่

-ค่าอาหารว่าง10คน*20บาท*2คร้ัง

-ค่าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ ส่ือทอ้งถิ่น360บาท*2ปา้ย

-ค่าอาหารว่าง/กลางันจัดงานใหบ้ริการหนว่ยแพทย์เคล่ือนที่ในพื้นที่ผู้ร่วมงาน50คน*80บาท*2คร้ัง

-ค่าวัสดุอปุกรณ์

โครงการเย่ียมเสริมพลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ปีงบ2562

 เงินบ ารุงรพ.

 รพ.

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ได้รับจดัสรร  เบิกจา่ยแล้ว  คงเหลือ

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ

 P฿P Area  งบกองทุนโรค
เร้ือรัง/P&P 

Basic

 อื่นๆ รวม

53,280      41,760.00     11,520            41,760 41,760

ที่เหลือตัดงบ

10,120      10,120.00     0.00      10,120 10,120

7,240       2,520.00       4,720                2,520 2,520



โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

วัตถุประสงค์: 1.เยี่ยมเสริมพลังสร้างขวัญก าลังใจและใหก้ารสนบัสนนุการด าเนนิงาน 2.เกบ็ข้อมลูปญัหา อปุสรรภ วางแผนพฒันา

ตัวชี้วัด: ร้อยละรพ.สต.ได้รับการเยี่ยมเสริมพลังจากผู้บริหารcup

ผลผลิต จ านวนรพ.สต.ที่ได้รับการเยี่ยม

ผลผลิต จ านวนบคุลากรรพ.สต.ที่ได้รับการเยี่ยม

กจิกรรม ลงเยี่ยมรพ.สต.โดยทมีผู้บริหารcup

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมในพื้นที่20แหง่*10คน*20บาท

-ค่าเบี้ยเล้ียง9คน*120บาท*3วัน

โครงการจัดบริการการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (สิทธิอ่ืน) ต าบลหาดเส้ียว อ.ศรีสัชฯปี2562

ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิมคุีณภาพชีวิตดีขึ้น คะแนน ADL เพิ่มขึ้น 2 คน

ผลผลิต จ านวนผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิได้รับการดูแล

กจิกรรม ออกเยี่ยมบา้นดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิในพื้นที่โดย CGต าบลหาดเส้ียว (17คน)

-ค่าจ้างเหมาดูแลตามกลุ่มจ านวน 17 คน

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองมอื

สรุปงบประมาณโครงการ (นอกแผน)

สรุปงบประมาณโครงการปีงบประมาณ 2562  (ใน+นอกแผน) 

 เงินบ ารุงรพ.

 รพ.

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ได้รับจดัสรร  เบิกจา่ยแล้ว  คงเหลือ

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ

 P฿P Area  งบกองทุนโรค
เร้ือรัง/P&P 

Basic

 อื่นๆ รวม

82,400      33,400.00     51,000       33,400     33,400

31,400           

2,000            

153,040    87,800         67,240       87,800   0.00 0.00 33,400        87,800      

2,236,626 1,202,033     424,344     440,876 222,157   130,067   502,333      1,176,313  


