
รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รอบ 10 เดือน
หมายเหตุ: หนังสือท่ีสท.0032.002/ว.3261 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 แจ้งการอนุมัติแผนงานปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 (เสนอแผนฯ 15 พ.ย.61)

แผน ผล ร้อยละ

แผนงาน/โครงการในแผนฯ

ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (PP&PE) 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนางานเชิงรุกและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ส่ือสารถึงชุมชนและครัวเรือน

แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

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

วัตถุประสงค์: 1. ค้นหาหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ และกระตุ้นให้ฝากครรภ์เร็ว 2. ลดปัญหาภาวะโลหิตจาง 3. หญิงต้ังครรภ์มีความรู้

ตัวช้ีวัด: ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คร้ังแรกก่อนหรือเท่ากับ12สัปดาห์ ร้อยละ              60 82.72

ผลผลิต: จ านวนหญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ราย            450 100.00

ผลผลิต: จ านวนหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด6เดือน ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก ราย            450 100.00

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจง/รณรงค์ประชาสัมพันธ์

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

-ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลพร้อมขาต้ัง 1.8*0.8เมตร 450*21 แห่ง บาท 9,450 9,450 100.00

-ค่าเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ ใบละ1บาท*200ใบ *21 แห่ง บาท 4,200 4,200 100.00

กิจกรรมท่ี 2 สนับสนุนยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแก่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอดให้นมบุตร 6 เดือน

-ค่ายาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก (Triferdine) 446เม็ด*90 คน*1.50บาท (ท่ีเหลือ 360คน จ่ายด้วยเงินบ ารุงรพ.) บาท        60,210             60,210 100.00 งบPPA**รอเบิกจ่ายส้ินปีงบ

2 2. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มหญิงต้ังครรภ์และเด็ก 0-12 ปี ปี2562 (งบ PPA) บาท 46,726      43,983.00 94.13 งบPPA**อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบบิลสุดท้าย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

วัตถุประสงค์: 1. หญิงต้ังครรภ์มีสุขภาพช่องปากท่ีดี 2. เด็ก 3, 12 ปี มีอัตราฟันผุลดลง 3. เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียนได้รับการตรวจและบริการทันตกรรม

ตัวช้ีวัด: ร้อยละเด็ก 3 ปี มีอัตราฟันผุลดลง ร้อยละ              52 65.28

ตัวช้ีวัด: ร้อยละเด็ก 12 ปี มีอัตราฟันผุลดลง ร้อยละ              54 82.22

กิจกรรมท่ี 3 ให้บริการตรวจสุขภาพช่องป่าก กลุ่มเด็กป.1-6
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งาน โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

หน่วยนับ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี62 รอบ 10 เดือน

แหล่งงบประมาณ
รวมท้ังส้ิน
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รวมท้ังส้ิน

- ค่าพู่กัน, 40 กล่อง* 120 บาท 4,800

- ค่าแบบตรวจประเมินสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษา 4,993 4,500.00

- Sealant 20 ขวด* 850.65 บาท 17,013

- Etching 4 แพ็ค แพ็คละ 530 บาท 2,120

- วัดสุดอุดฟัน Amalgam 2 กระปุก*8,900 บาท 17,800

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

กิจกรรมท่ี 2 อบรมให้ความรู้อสม. ผู้ปกครองเด็กและประชาชนผู้สนใจ เร่ือง การใช้เคร่ืองมือการคัดกรอง

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน  2 รุ่น*55 คน*80 บาท 8,800

-ค่าป้ายไวนิล 1*3เมตร 450บาท*2 ผืน 900

-อุปกรณ์ชุดฝึกทักษะพัฒนาการตามช่วงวัย 2,500

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

กิจกรรม อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายเด็กอ้วนพร้อมผู้ปกครอง

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

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

-ค่าป้ายไวนิล 1*3เมตร 450

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,084

5 โครงการ Stop teen moom บาท          6,000 0.00 0.00 งบเงินบ ารุง (P&P Basic) * ไม่ได้ใช้งบประมาณ (รพ.สต.ร่วมกับอบต.จัด)

วัตถุประสงค์ 1. ลดอัตราการต้ังครรภ์ซ้ า ป้องกันการต้ังครรภ์ซ้ า+ภาวะแทรกซ้อน-Pre term LBW

ตัวช้ีวัด อัตราการต้ังครรภ์ในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี (<ร้อยละ10) ร้อยละ            271 47 17.34

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมอบรมให้ความรู้ นักเรียนประถม รร.แม่ท่าแพ ร่วมกับรพ.สต.บ้านป่าคา 19 ธ.ค.61

6 6. โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเป้าหมาย บาท        99,970 0.00 100.00 งบเงินบ ารุง-P&P Basic

กิจกรรมท่ี 1 รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก,เต้านม รพ.4 ก.พ.62/ ร่วมกับอบต.หนองอ้อ จัดโครงการ 15 ก.พ.62 -21 ก.พ.62- 6มี.ค.62 95.23 งบเงินบ ารุง-P&P Basic
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แหล่งงบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

-ค่าแบบประเมินทักษะการตรวจเต้านมแก่อสม . 2170 คน*1 บาท          2,170

-ค่าแผ่นพับความรู้ 19,800คน*1บาท        19,800

-ค่าตรวจPap smear (ในกลุ่มเป้าหมายท่ีเหลือ) 1,560คน*50บาท        78,000

กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเช่ือมโยงทีมหมอครอบครัว งานเย่ียมบ้าน และภาคีเครือข่าย

1 แผนงานโภชนาศาตร์ ไม่ใช้งบ

กิจกรรมท่ี 3 ประเมินภาวะโภชนาการผู้สูงอายุ

กิจกรรมท่ี 4 เย่ียมบ้านและให้โภชนบ าบัดผู้สูงอายุท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ ไม่ใช้งบ

กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน

7 7. โครงการขับเคล่ือนและพัฒนระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) บาท 97,550       งบ LTC

วัตถุประสงค์: 1.พัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้จัดการการดูแล ผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 2. พัฒนาศักยภาพจนท./แกนน า 3.พัฒนาระบบการด าเนินการ 4. ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ 5.เพ่ิมศักยภาพเครือข่ายและมีเวทีน าเสนอผลงานดีเด่น

ตัวช้ีวัด CM/CG ผ่านการอบรมฟ้ืนฟู ร้อยละ 100           84.00

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

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

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

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ บาท 1,800.00 1,800.00

กิจกรรมท่ี 2 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบงานผู้สูงอายุ/แกนน า/อปท.-15 ก.พ.62 บาท 7,350.00 7,350.00 100.00

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2ม้ือๆละ20บาท และอาหารกลางวัน จ านวน45คน*1วัน 3,600.00 3,600.00

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 150.00 150.00

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

กิจกรรมท่ี 3 เย่ียมเสริมพลังและประเมินต าบลLTC อปท.10 แห่งๆละ2คร้ัง จ านวน 12 คน บาท 28,800       

-ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 12 คนๆละ120 บาท*10วัน*2คร้ัง 28,800       

กิจกรรมท่ี 4 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และมหกรรมวัยสูงอายุ
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-ค่าวิทยากรภาครัฐจากภายนอก 5 ชม*600บาท 3,000         

-ค่าอาหารว่าง1ม้ือ/กลางวัน 60บาท *คณะท างาน25 คน 1,500         

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันผู้เข้าร่วมงาน 150 คน*80บาท 12,000       

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 4,500         

-ค่าเช่าสถานท่ีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรุ้ 2,000         
-ค่าจัดบูทศูนย์ LTC จ านวน 10 แห่งๆละ 2500 25,000       

กิจกรรมท่ี 5 ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ คัดกรองประเมิน ADL/TAI ผู้สูงอายุประจ าปี และลงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง

โครงการขับเคล่ือนและพัฒนระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ปี2562

-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

กิจกรรม จัดอบรมผู้รับผิดชอบผู้สูงอายุ รพ./รพ.สต.เครือข่าย/แกนน า/อปท.27 มิ.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 บาท 20,500       กองทุนฟ้ืนฟูท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพจ.สุโขทัย

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

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

กิจกรรมท่ี 1  ขับเคล่ือนการด าเนินงานพชอ. บาท 6,480         กองทุนสปสช.ช้อ 10 (2)

กิจกรรมท่ี 2 จัดมหกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การขับเคล่ือนการด าเนินงานพชต.ในชุมชน บาท 55,000      

10 โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (สาธารณสุข 100 ปี) บาท 108,000     งบส่วนกลาง

กิจกรรมท่ี 1 ออกก าลังกายโดยชมรมสร้างสุขภาพ รณรงค์
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11 โครงการส่งเสริมสุขภาพและส่ิงแวดล้อมชุมชนเพ่ือประชาชนสุขภาพดี  อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (สาธารณสุข100ปี) บาท 364,200     งบส่วนกลาง

กิจกรรมท่ี 1 เย่ียมบ้าน วัด รร. รณรงค์ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม ประชาคมในชุมชน

12 12.โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี2562 บาท 39,620       39,620.00
อยู่ระหว่างการ
เบิก

งบเงินบ ารุง-P&P Basic**เงินอยู่ระหว่างการเบิก

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ออกสุ่มส ารวจค่าCI HI บาท 37,120       

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

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 175 คน*80บาท 14,000       14,000.00

-ค่าเบ้ียเล้ียงตรวจสุ่มดัชนีลูกน้ า44คน*120บาท*4คร้ัง 21,120       21,120.00
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ บาท 2,500         2,500.00

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน ประชุมการวิเคราะห์เชิงระบาด 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 งบเงินบ ารุง-P&P Basic

14 14.โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงสูงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรูปแบบใหม่  บาท 84,090       งบPPA

กิจกรรมท่ี 1 งานคัดกรองโรคเร้ือรังในประชาชนอายุ35ปีข้ึนไป

-ค่าชุดคัดกรอง 38,640 ชุด*1บาท 38,640

กิจกรรมท่ี 2 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงสูง

-ค่าสมุดประจ าตัวกลุ่มเส่ียง(ต.ป่าง้ิว)30 บาท*50คน 1,500

กิจกรรมท่ี 3 จัดอบรมให้ความรู้ Health Leader และน าไปปรับเปล่ียนพฤติกรรม

-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 105คน*80บาท*2วัน 16,800

-ค่าวัสดุอุปกรณ์105คน*30บาท 3,150

กิจกรรมท่ี3 ประชุมให้ความรู้ วิเคราะห์ความเส่ียง แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือปรับเปล่ียนกลุ่มเส่ียงสูงโดย Health Leader
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กลยุทธ์พัฒนาส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ Green & Clean 

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

กิจกรรมท่ี 1 G:GARBAGE จัดการมูลฝอยติดเช้ือตามกฏหมายกระทรวง งบP&P Basic..300,000บาท

กิจกรรมท่ี 2 R: RESTROOM พัฒนาส้วมมาตรฐาน HAS งบค่าเส่ือม..550,000

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

กิจกรรมท่ี 4 N: NUTRITION อาหารปลอดภัย เงินบ ารุง..11800

กิจกรรมท่ี 5 ซ้อมแผนอัคคีภัย บ ารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิง **วางแผน15ก.ย.62 บาท 60,000       เงินบ ารุง..60000..(เสนอในโครงการซ้อมแผนแล้ว..50000)

-ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท*6ชม.*2 รุ่น 3,600         

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม1ม้ือ*20บาท*220คน 4,400         

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000         

-บ ารุงรักษาถังดับเพลิง 50,000       50,000            100        

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

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานรองรับปัญหาสุขภาพและความต้องการของผู้รับบริการ (SE) 

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาคุณภาพบริการ-บริการด่านหน้ารองรับความต้องการของผู้รับบริการ

16 16.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการแพทย์แผนไทยในคปสอ. บาท 34,450       รอสรุปผล งบบ ารุง-บริการการแพทย์แผนไทย

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบยาสมุนไพร ลดการให้ยาปฏิชีวะนะเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพร บาท 16,800       

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

-ค่าตอบแทนวิทยาการภาครัฐ1คน*5ชม.*600บาท 3,000

-ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1,500 บาท*6เดือน 9,000

กิจกรรมท่ี 2 ให้บริการแพทย์แผนไทยในศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแต่ละต าบล (ไม่ใช้งบ) บาท 12,800      

กิจกรรมท่ี 3 เพ่ิมรายได้ตามแผนธุรกิจรพ.ศรีสัชนาลัย ค่าจ้างเหมาบริการ



แผน ผล ร้อยละ

ยุ
ท
ธ
ศ
า
ส
ต

แผน
งาน โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

หน่วยนับ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี62 รอบ 10 เดือน

แหล่งงบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาศักยภาพการดูแลรักษากลุ่มโรคส าคัญ 

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

วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังท่ีบ้านและชุมชน

ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเน่ืองเป็นเวลา 6 เดือน ร้อยละ 60             65

ตัวช้ีวัด ร้อยละทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังหลัง case conference เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาทักษะฯ ราย 35             31 88.57

กิจกรรมท่ี 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

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ 1,200        

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศักยภาพการใช้ยาในรพ./รพ.สต.ปี2562 8,460         

19 19.โครงการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ปี2562 บาท 59,545       
งบเงินบ ารุง-กองทุน
โรคเร้ือรัง

วัตถุประสงค์: ผู้ป่วยDM/HTควบคุมได้ 2. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน และStroke 3.อสม.สามารถใช้กระบวนการMI

ตัวช้ีวัด การชะลอความเส่ือมของไต ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr เขตสุขภาพท่ี 2 จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริม,สนับสนุนการจัดการตนเองผู้ป่วยเบาหวาน+จัดกิจกรรแลกเปล่ียนเรียนรู้

กิจกรรมท่ี 2 บูรณาการตรวจคัดกรองต้อหิน/ต้อกระจกผู้สูงอายุ และภาวะแทรกซ้อนทางตาผู้ป่วย

กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังเช่ือมโยงกับข้อมูลสุขภาพ

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาศักยภาพ อสม.บุคคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังด้วยกระบวนการ Motivation Inrerview (MI)
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20 โครงการพัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด บาท งบประมาณด้านการบ าบัดรักษายาเสพติดจ.สุโขทัยได้รับจัดสรรงวด1 215,000 บาท

วัตถุประสงค์: 1.ผู้เสพ/ผู้ติดยาได้รับการคัดกรอง และเข้าสู่การบ าบัดรักษาในค่ายปรับเปล่ียนฯ 2.ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดติดตามอย่างเป็นระบบ

ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้ใช้และผู้เสพท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเน่ืองหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด3เดือน (3month Remission Rate)ร้อยละ 40             36.89

ผลผลิต จ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาได้รับการคัดกรอง บ าบัดรักษา ติดตาม 165

กิจกรรมN4504: ให้บริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพ้ืนท่ี บาท 373,000     372,796          204        

-ค่าวัสดุ+คู่มือ 84,046            

-ค่าบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดแบบสมัครใจ (นอกโครงการ) 288,750          

กิจกรรม: ลดอันตรายจากการใช้ยา N4504 ตรวจพิสูจน์สารเสพติด ติดตาม บาท 89,900       

-ค่าซ้ือชุดตรวจเมทแอมเฟตามีน 48,000            

-ค่าซ้ือชุดตรวจกัญชา 10,000            

'-ค่าซ้ือกระป๋องเก็บปัสสาวะ 24,600            

'-ค่าซ้ือชุดตรวจ Anti-HIV 4,920              

'-ค่าซ้ือ cloted activator 2,250              

กิจกรรม การให้บริการ บสต. N4504 บาท 6,800         

21 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งต่อ อ าเภอศรีสัชนาลัย ปี2562 บาท 18,395       งบเงินบ ารุง-P&P Basic

กิจกรรมท่ี1. ประชุมอบรมฟ้ืนฟู CPR ในจนท.

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 15 บาท*333คน 4,995

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 15บาท*200คน 3,000

กิจกรรมท่ี3 ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสากู้ชีพในการดูแลกลุ่มผู้ป่วย Fast track

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

กิจกรรมท่ี4 ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลกลุ่มผู้ป่วย Fast track
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-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 80 บาท*60คน 4,800

22 โครงการวัณโรค ค้นให้พบจบด้วยหาย บาท 99,700       -         งบเงินบ ารุง-บริการผู้ป่วยวัณโรค **อยู่ระหว่างต้ังเบิก 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมแกนน า ดูแลรักษา ก ากับการกินยาผู้ป่วย TB จัดท ากรณีศึกษา บาท 99,700       

-ค่าอาหารว่างการประชุม 5,200         

กิจกรรมท่ี 2 ค้นหาคัดกรองTB บาท 3,200         

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

ค่าจ้างรถ x-ray เคล่ือนท่ีในกลุ่มเส่ียง1500คน*58บาท 87,000       

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์การ (PE&GE)

กลยุทธ์ท่ี 7 เสริมสร้างความสุขของบุคลากรในองค์กร 

23 โครงการสร้างสุขของบุคลากร บาท 24,000       0 -         งบเงินบ ารุง ด าเนินงานโดยไม่ใช้งบ

กลยุทธ์ท่ี 8 พัฒนาระบบการจัดท าแผนและการน าสู่การปฏิบัติ 

24 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือป้องกันควบคุมการติดเช้ือในรพ.และชุมชน บาท 25,800       งบเงินบ ารุง

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยด้ือยา รพ.รพ.สต. คน 100           

-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง100คน*80บาท 8,000

-ค่าวัสดุอุปกรณ์100ชุด*40บาท 4,000

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมวิชาการทบทวนวิธีการล้างมือ7ข้ันตอน5moment การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน การจัดการขยะ การท าความสะอาดส่ืงแวดล้อม จนท.รพ./รพ.สต.คน 230           

-ค่าอาหารว่าง230คน*20บาท 4,600

-ค่าวัสดุอุปกรณ์230ชุด*40บาท 9,200

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

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจง ฝึกอบรมความรู้ระบบธรรมาภิบาลในหน่วยงานด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบ้ติงาน ITA

กิจกรรมท่ี2 จัดฝึกอบรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ จัดเก็บรายได้ ควบคุมภายในให้กับเครือข่ายและจนท .ท่ีเก่ียวข้อง

กิจกรรมท่ี3 จัดประชุมเพ่ือติดตามการใช้แผนทางการเงินPlanfinไตรมาสละ1คร้ังจ านวน4คร้ัง/วัน



แผน ผล ร้อยละ
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แผน
งาน โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

หน่วยนับ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี62 รอบ 10 เดือน

แหล่งงบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

26 โครงการบริหารแผนมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ บาท 28,440       7820 25.81 งบเงินบ ารุง

วัตถุประสงค์: 1. ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนขับเคล่ือนองค์กร 2.จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้สอดคล้องยุทธศาสตร์องค์กรและภายนอก 3.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลและรองรับการนิเทศจากภายนอก

ผลผลิต มีการติดตามผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส และมีรายงานสรุปผล คร้ัง 4               3

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 112

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

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

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมช้ีแจงนโยบายจนท. 20บาท*250คน 1,060

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมติดตามประเมินผล20บาท*13คน*6คร้ัง 420

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 55

กิจกรรมท่ี 2 รับการนิเทศจากภายนอก 11ม.ค.62 คร้ัง 2               1

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมรับการนิเทศงานจากภายนอก60บาท*60คน*3คร้ัง 3,300

กลยุทธ์ท่ี 9 พัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 

27 โครงการบูรณาการการพัฒนาองค์กรคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย ปี2562 บาท 49,680       งบเงินบ ารุง-P&P basic

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาคุณภาพหน่วยงานตามมาตรฐาน HA

-ค่าเอกสารรายงานตนเอง500แผ่น*0.5บาท*10เล่ม 2,500

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืมประชุมทีมคร่อมสายงาน250คน*20บาท*2คร้ัง 10,000

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันทีมลงเย่ียมเรียนรู้แลกเปล่ียนหน่วยงาน1วัน*80บาท*15คน*2คร้ัง 2,400

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน1วันเวทีเสนอผลงานCQI 40คน*80บาท 3,200

-ค่าของรางวัลผลงาน5รางวัล1-2000, 2-1500, 3-500*3รางวัล 5,000

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,500

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาคุณภาพหน่วยงานสู่มาตรฐาน DHSA

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันประชุมทบทวนความรู้DHSA+UCCARE-ประเมินตนเอง30คน*80บาท 2,400
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งาน โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

หน่วยนับ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี62 รอบ 10 เดือน

แหล่งงบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

-ค่าเอกสารแบบประเมิน54เล่มๆละ20บาท 1,080

กิจกรรมท่ี3 พัฒนารพ.สต.5ดาว5ดี

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

-ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการลงเย่ียมรพ.สต.20คน*120บาท*7วัน 16,800

28 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพฐานข้อมูลระดับอ าเภอ (DHDC) บาท 37,290       31790 85.25      งบเงินบ ารุง-P&P basic

กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูล JHCIS 34,040       31790 93.4

กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูล HOSxp 3,250         0 0

กลยุทธ์ท่ี 10 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังอย่างต่อเน่ือง 

29 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบันทึกทางการพยาบาล บาท 8,400         งบเงินบ ารุง

กิจกรรมท่ี 1 อบรมให้ความรู้ประสิทธิภาพการบันทึกทางการพยาบาล

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 40คน*80บาท 3,200

-ค่าวิทยากรภายนอก 7ชม.*600บาท 4,200

-ค่าเดินทางของวิทยากร 1,000

30 โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับปฐมภูมิ และการบริหารจัดการลูกหน้ี บาท 25,096       งบเงินบ ารุง

วัตถุประสงค์: 1.เพ่ิมรายได้จากการลงทะเบียนรายหัวปชก.ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 2.เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 3.ระบบจัดเก็บรายได้-บัญชี มีการเช่ือมประสานงาน และระบบลูกหน้ีทุกกองทุนมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100           100

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพ บาท 6,896         6896 100

กิจกรรมท่ี 2 อบรมการบริหารจัดการลูกหน้ีระยะท่ี 2 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) 18,200       0 0

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืมประชุมช้ีแจงแนวทางการรียนเก็บลูกหน้ี20บาท*20คน*1วัน

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

-ค่าตอบแทนวิทยากร3ชม.*600บาท*2วัน

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



แผน ผล ร้อยละ
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งาน โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

หน่วยนับ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี62 รอบ 10 เดือน

แหล่งงบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

-ค่าท่ีพักวิทยากร650บาท*2คืน

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,452

-ค่าเดินทางวิทยากรโดยรถยนต์ส่วนบุคคล (ไป-กลับ) พิษณุโลก2คน 262กม.*4บาท 1,048

รวม (ในแผน)
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แผน
งาน โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

หน่วยนับ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี62 รอบ 10 เดือน

แหล่งงบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

1 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาสูติ-นรีเวชกรรม บาท 69,120       41,760.00        47.92      งบเงินบ ารุง

กิจกรรม สูติแพทย์ให้บริการตรวจรักษาผู้รับบริการและท าหัตการทุกวันพฤหัสบดี

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

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

2 โครงการออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี บาท 10,120      

กิจกรรม: ให้บริการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี

3 โครงการเย่ียมเสริมพลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ปีงบ2562 บาท 7,240        2520 34.81

กิจกรรม ลงเย่ียมรพ.สต.โดยทีมผู้บริหารcup

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประจ าปี 2562

กิจกรรม ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

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

กิจกรรม ออกเย่ียมบ้านดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ีโดย CGต าบลหาดเส้ียว (17คน) บาท 82,400       33,400.00 40.53

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

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองมือ บาท 2,000         2,000.00 100.00
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งาน โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

หน่วยนับ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี62 รอบ 10 เดือน

แหล่งงบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

รวม (ในแผน)

รวม (นอกแผน)

รวมงบประมาณ (ท้ังใน+นอกแผน)



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รอบ 10 เดือน
หมายเหตุ: หนังสือท่ีสท.0032.002/ว.3261 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 แจ้งการอนุมัติแผนงานปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 (เสนอแผนฯ 15 พ.ย.61)

แผนงาน/โครงการในแผนฯ

ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (PP&PE) 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนางานเชิงรุกและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ส่ือสารถึงชุมชนและครัวเรือน

แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

1. โครงการสุขภาพหญิงต้ังครรภ์เชิงรุกและการลดภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์หญิงหลังคลอดและเด็กปฐมวัย (งบPPA)

วัตถุประสงค์: 1. ค้นหาหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ และกระตุ้นให้ฝากครรภ์เร็ว 2. ลดปัญหาภาวะโลหิตจาง 3. หญิงต้ังครรภ์มีความรู้

ตัวช้ีวัด: ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คร้ังแรกก่อนหรือเท่ากับ12สัปดาห์

ผลผลิต: จ านวนหญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์

ผลผลิต: จ านวนหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด6เดือน ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจง/รณรงค์ประชาสัมพันธ์

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 20 บาท*25 คน

-ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลพร้อมขาต้ัง 1.8*0.8เมตร 450*21 แห่ง

-ค่าเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ ใบละ1บาท*200ใบ *21 แห่ง

กิจกรรมท่ี 2 สนับสนุนยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแก่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอดให้นมบุตร 6 เดือน

-ค่ายาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก (Triferdine) 446เม็ด*90 คน*1.50บาท (ท่ีเหลือ 360คน จ่ายด้วยเงินบ ารุงรพ.)

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

วัตถุประสงค์: 1. หญิงต้ังครรภ์มีสุขภาพช่องปากท่ีดี 2. เด็ก 3, 12 ปี มีอัตราฟันผุลดลง 3. เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียนได้รับการตรวจและบริการทันตกรรม

ตัวช้ีวัด: ร้อยละเด็ก 3 ปี มีอัตราฟันผุลดลง

ตัวช้ีวัด: ร้อยละเด็ก 12 ปี มีอัตราฟันผุลดลง

กิจกรรมท่ี 3 ให้บริการตรวจสุขภาพช่องป่าก กลุ่มเด็กป.1-6

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รอบ 10 เดือน
รายงานผล ปีงบประมาณ 2562 รอบ 10 เดือน

        74,360         74,360.00 0.00 √

งบPPA**รอเบิกจ่ายส้ินปีงบ

        46,726         43,983.00    2,743.00 √

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน สถานะโครงการ
ระหว่าง
ด าเนินก

าร

 ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ เสร็จ
ส้ิน

ยัง
ไม่ได้

ด าเนินก
าร

ยกเลิก/
ปรับเปล่ียน

 (ระบุ
รายละเอีย



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

- ค่าพู่กัน, 40 กล่อง* 120 บาท

- ค่าแบบตรวจประเมินสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษา 

- Sealant 20 ขวด* 850.65 บาท

- Etching 4 แพ็ค แพ็คละ 530 บาท

- วัดสุดอุดฟัน Amalgam 2 กระปุก*8,900 บาท

3. โครงการขับเคล่ือนงานสร้างเด็กไทยคุณภาพจ.สุโขทัย ปี62 (งบ PPA)

กิจกรรมท่ี 2 อบรมให้ความรู้อสม. ผู้ปกครองเด็กและประชาชนผู้สนใจ เร่ือง การใช้เคร่ืองมือการคัดกรอง

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน  2 รุ่น*55 คน*80 บาท

-ค่าป้ายไวนิล 1*3เมตร 450บาท*2 ผืน

-อุปกรณ์ชุดฝึกทักษะพัฒนาการตามช่วงวัย

4. โครงการเด็กศรีสัชนาลัยส่งเสริมพลานามัยสูงดีสมส่วน (งบPPA)

กิจกรรม อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายเด็กอ้วนพร้อมผู้ปกครอง

-ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คo*3ชม.*600 บาท

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 80 บาท* 228 คน

-ค่าป้ายไวนิล 1*3เมตร

-ค่าวัสดุอุปกรณ์

โครงการ Stop teen moom

วัตถุประสงค์ 1. ลดอัตราการต้ังครรภ์ซ้ า ป้องกันการต้ังครรภ์ซ้ า+ภาวะแทรกซ้อน-Pre term LBW

ตัวช้ีวัด อัตราการต้ังครรภ์ในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี (<ร้อยละ10)

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมอบรมให้ความรู้ นักเรียนประถม รร.แม่ท่าแพ ร่วมกับรพ.สต.บ้านป่าคา 19 ธ.ค.61

6. โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมท่ี 1 รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก,เต้านม รพ.4 ก.พ.62/ ร่วมกับอบต.หนองอ้อ จัดโครงการ 15 ก.พ.62 -21 ก.พ.62- 6มี.ค.62

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน สถานะโครงการ
ระหว่าง
ด าเนินก

าร

 ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ เสร็จ
ส้ิน

ยัง
ไม่ได้

ด าเนินก
าร

ยกเลิก/
ปรับเปล่ียน

 (ระบุ
รายละเอีย

        12,200 12200.00 √

        24,374 √

          6,000 0.00    6,000.00 √

        99,970 0.00   99,970.00 √

งบเงินบ ารุง-P&P Basic



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

-ค่าแบบประเมินทักษะการตรวจเต้านมแก่อสม . 2170 คน*1 บาท

-ค่าแผ่นพับความรู้ 19,800คน*1บาท

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

กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเช่ือมโยงทีมหมอครอบครัว งานเย่ียมบ้าน และภาคีเครือข่าย

แผนงานโภชนาศาตร์

กิจกรรมท่ี 3 ประเมินภาวะโภชนาการผู้สูงอายุ

กิจกรรมท่ี 4 เย่ียมบ้านและให้โภชนบ าบัดผู้สูงอายุท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ

กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน

7. โครงการขับเคล่ือนและพัฒนระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care)

วัตถุประสงค์: 1.พัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้จัดการการดูแล ผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 2. พัฒนาศักยภาพจนท./แกนน า 3.พัฒนาระบบการด าเนินการ 4. ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ 5.เพ่ิมศักยภาพเครือข่ายและมีเวทีน าเสนอผลงานดีเด่น

ตัวช้ีวัด CM/CG ผ่านการอบรมฟ้ืนฟู

กิจกรรมท่ี 1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 100 คน 10 พ.ค.62

-ค่าวิทยากรภาครัฐจากภายนอก 6 ชม*600บาท

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

-ค่าวัสดุอุปกรณ์

กิจกรรมท่ี 2 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบงานผู้สูงอายุ/แกนน า/อปท.-15 ก.พ.62

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2ม้ือๆละ20บาท และอาหารกลางวัน จ านวน45คน*1วัน

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม

-ค่าวิทยากรภาครัฐจากภายนอก จ านวน 6ชม.ๆละ600 บาท

กิจกรรมท่ี 3 เย่ียมเสริมพลังและประเมินต าบลLTC อปท.10 แห่งๆละ2คร้ัง จ านวน 12 คน

-ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 12 คนๆละ120 บาท*10วัน*2คร้ัง

กิจกรรมท่ี 4 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และมหกรรมวัยสูงอายุ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน สถานะโครงการ
ระหว่าง
ด าเนินก

าร

 ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ เสร็จ
ส้ิน

ยัง
ไม่ได้

ด าเนินก
าร

ยกเลิก/
ปรับเปล่ียน

 (ระบุ
รายละเอีย

√

วัตถุประสงค์: 1.พัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้จัดการการดูแล ผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 2. พัฒนาศักยภาพจนท./แกนน า 3.พัฒนาระบบการด าเนินการ 4. ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ 5.เพ่ิมศักยภาพเครือข่ายและมีเวทีน าเสนอผลงานดีเด่น

13,400        12,600.00        800.00 √

7,350          7350.00 0.00 √

28,800        √

48,000        √



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

-ค่าวิทยากรภาครัฐจากภายนอก 5 ชม*600บาท

-ค่าอาหารว่าง1ม้ือ/กลางวัน 60บาท *คณะท างาน25 คน

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันผู้เข้าร่วมงาน 150 คน*80บาท

-ค่าวัสดุอุปกรณ์

-ค่าเช่าสถานท่ีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรุ้

-ค่าจัดบูทศูนย์ LTC จ านวน 10 แห่งๆละ 2500

กิจกรรมท่ี 5 ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ คัดกรองประเมิน ADL/TAI ผู้สูงอายุประจ าปี และลงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง

โครงการขับเคล่ือนและพัฒนระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ปี2562

-โครงการอบรมพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการบันทึกข้อมูลโปรแกรม LTCสปสช.และการเช่ือมกับโปรแกรม LTC กรมอนามัยส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในระดับพ้ืนท่ีอ าเภอศรีสัชนาลัย

ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมครอมคลุม

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

กิจกรรม จัดอบรมผู้รับผิดชอบผู้สูงอายุ รพ./รพ.สต.เครือข่าย/แกนน า/อปท.27 มิ.ย.62

-ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 3600 บาท

-ค่าวัสดุ

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 45 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนต าบลแม่ส า

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอศรีสัชนาลัย ปี2562 (พชอ.)

กิจกรรมท่ี 1  ขับเคล่ือนการด าเนินงานพชอ.

กิจกรรมท่ี 2 จัดมหกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การขับเคล่ือนการด าเนินงานพชต.ในชุมชน
โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (สาธารณสุข 100 ปี)

กิจกรรมท่ี 1 ออกก าลังกายโดยชมรมสร้างสุขภาพ รณรงค์

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน สถานะโครงการ
ระหว่าง
ด าเนินก

าร

 ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ เสร็จ
ส้ิน

ยัง
ไม่ได้

ด าเนินก
าร

ยกเลิก/
ปรับเปล่ียน

 (ระบุ
รายละเอีย

-โครงการอบรมพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการบันทึกข้อมูลโปรแกรม LTCสปสช.และการเช่ือมกับโปรแกรม LTC กรมอนามัยส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในระดับพ้ืนท่ีอ าเภอศรีสัชนาลัย √

11,300        10,260.00        1,040.00   √

20,500        0.00 20500.00 √

80,000        80,000.00        0.00 √

108,000      √



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพและส่ิงแวดล้อมชุมชนเพ่ือประชาชนสุขภาพดี  อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (สาธารณสุข100ปี)

กิจกรรมท่ี 1 เย่ียมบ้าน วัด รร. รณรงค์ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม ประชาคมในชุมชน

12.โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี2562

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ออกสุ่มส ารวจค่าCI HI

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมSRRT 25 คน*80บาท

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 175 คน*80บาท

-ค่าเบ้ียเล้ียงตรวจสุ่มดัชนีลูกน้ า44คน*120บาท*4คร้ัง

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน ประชุมการวิเคราะห์เชิงระบาด 25คน*80บาท

-ค่าอาหารว่าง ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 25 คน*20 บาท

โครงการมหกรรมสุขภาพบุคลากรต้นแบบในกลุ่มอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านและพัฒนาศักยภาพอสม.ดีเด่น11สาขา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ปี2562

14.โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงสูงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรูปแบบใหม่  

กิจกรรมท่ี 1 งานคัดกรองโรคเร้ือรังในประชาชนอายุ35ปีข้ึนไป

-ค่าชุดคัดกรอง 38,640 ชุด*1บาท

กิจกรรมท่ี 2 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงสูง

-ค่าสมุดประจ าตัวกลุ่มเส่ียง(ต.ป่าง้ิว)30 บาท*50คน

กิจกรรมท่ี 3 จัดอบรมให้ความรู้ Health Leader และน าไปปรับเปล่ียนพฤติกรรม

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

-ค่าวัสดุอุปกรณ์105คน*30บาท

กิจกรรมท่ี3 ประชุมให้ความรู้ วิเคราะห์ความเส่ียง แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือปรับเปล่ียนกลุ่มเส่ียงสูงโดย Health Leader

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน สถานะโครงการ
ระหว่าง
ด าเนินก

าร

 ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ เสร็จ
ส้ิน

ยัง
ไม่ได้

ด าเนินก
าร

ยกเลิก/
ปรับเปล่ียน

 (ระบุ
รายละเอีย

364,200      √

39,620        39,620.00        100          √

งบเงินบ ารุง-P&P Basic √

84,090        √



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

กลยุทธ์พัฒนาส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ Green & Clean 

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

กิจกรรมท่ี 1 G:GARBAGE จัดการมูลฝอยติดเช้ือตามกฏหมายกระทรวง

กิจกรรมท่ี 2 R: RESTROOM พัฒนาส้วมมาตรฐาน HAS

กิจกรรมท่ี 3 E: ENERGY 5 ส.

กิจกรรมท่ี 4 N: NUTRITION อาหารปลอดภัย

กิจกรรมท่ี 5 ซ้อมแผนอัคคีภัย บ ารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิง **วางแผน15ก.ย.62

-ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท*6ชม.*2 รุ่น

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม1ม้ือ*20บาท*220คน

-ค่าวัสดุอุปกรณ์

-บ ารุงรักษาถังดับเพลิง

กิจกรรมท่ี 6 สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานรองรับปัญหาสุขภาพและความต้องการของผู้รับบริการ (SE) 

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาคุณภาพบริการ-บริการด่านหน้ารองรับความต้องการของผู้รับบริการ

16.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการแพทย์แผนไทยในคปสอ.

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบยาสมุนไพร ลดการให้ยาปฏิชีวะนะเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพร

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 80บาท*60คน

-ค่าตอบแทนวิทยาการภาครัฐ1คน*5ชม.*600บาท

-ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1,500 บาท*6เดือน

กิจกรรมท่ี 2 ให้บริการแพทย์แผนไทยในศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแต่ละต าบล (ไม่ใช้งบ)

กิจกรรมท่ี 3 เพ่ิมรายได้ตามแผนธุรกิจรพ.ศรีสัชนาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน สถานะโครงการ
ระหว่าง
ด าเนินก

าร

 ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ เสร็จ
ส้ิน

ยัง
ไม่ได้

ด าเนินก
าร

ยกเลิก/
ปรับเปล่ียน

 (ระบุ
รายละเอีย

งบเงินบ ารุง-P&P Basic,ค่าเส่ีอม

งบP&P Basic..300,000บาท

60,000       50,000.00       10000.00 √

√

√

√

14,440        14,400.00        √

34,450        √



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาศักยภาพการดูแลรักษากลุ่มโรคส าคัญ 

โครงการสร้างทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน อ.ศรีสัชนาลัย

วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังท่ีบ้านและชุมชน

ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเน่ืองเป็นเวลา 6 เดือน

ตัวช้ีวัด ร้อยละทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังหลัง case conference เพ่ิมข้ึน

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาทักษะฯ

กิจกรรมท่ี 1 จัดท า case conferrence

-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง35คน*80บาท*2คร้ัง

-ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐบรรยาย6ชม.*600บาท*2คร้ัง

โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล ..(ไม่ได้ใช้งบประมาณ)

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศักยภาพการใช้ยาในรพ./รพ.สต.ปี2562

19.โครงการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ปี2562

วัตถุประสงค์: ผู้ป่วยDM/HTควบคุมได้ 2. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน และStroke 3.อสม.สามารถใช้กระบวนการMI

ตัวช้ีวัด การชะลอความเส่ือมของไต ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr เขตสุขภาพท่ี 2 จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริม,สนับสนุนการจัดการตนเองผู้ป่วยเบาหวาน+จัดกิจกรรแลกเปล่ียนเรียนรู้

กิจกรรมท่ี 2 บูรณาการตรวจคัดกรองต้อหิน/ต้อกระจกผู้สูงอายุ และภาวะแทรกซ้อนทางตาผู้ป่วย

กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังเช่ือมโยงกับข้อมูลสุขภาพ

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาศักยภาพ อสม.บุคคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังด้วยกระบวนการ Motivation Inrerview (MI)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน สถานะโครงการ
ระหว่าง
ด าเนินก

าร

 ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ เสร็จ
ส้ิน

ยัง
ไม่ได้

ด าเนินก
าร

ยกเลิก/
ปรับเปล่ียน

 (ระบุ
รายละเอีย

12,800        12,800.00        100.00 √

9,660          0.00 9,660.00   √

59,545        



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

โครงการพัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

วัตถุประสงค์: 1.ผู้เสพ/ผู้ติดยาได้รับการคัดกรอง และเข้าสู่การบ าบัดรักษาในค่ายปรับเปล่ียนฯ 2.ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดติดตามอย่างเป็นระบบ

ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้ใช้และผู้เสพท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเน่ืองหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด3เดือน (3month Remission Rate)

ผลผลิต จ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาได้รับการคัดกรอง บ าบัดรักษา ติดตาม

กิจกรรมN4504: ให้บริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพ้ืนท่ี

-ค่าวัสดุ+คู่มือ 

-ค่าบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดแบบสมัครใจ (นอกโครงการ)

กิจกรรม: ลดอันตรายจากการใช้ยา N4504 ตรวจพิสูจน์สารเสพติด ติดตาม

-ค่าซ้ือชุดตรวจเมทแอมเฟตามีน 

-ค่าซ้ือชุดตรวจกัญชา

'-ค่าซ้ือกระป๋องเก็บปัสสาวะ

'-ค่าซ้ือชุดตรวจ Anti-HIV

'-ค่าซ้ือ cloted activator

กิจกรรม การให้บริการ บสต. N4504

โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งต่อ อ าเภอศรีสัชนาลัย ปี2562

กิจกรรมท่ี1. ประชุมอบรมฟ้ืนฟู CPR ในจนท.

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 15 บาท*333คน

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 15บาท*200คน

กิจกรรมท่ี3 ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสากู้ชีพในการดูแลกลุ่มผู้ป่วย Fast track

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 80 บาท*70คน

กิจกรรมท่ี4 ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลกลุ่มผู้ป่วย Fast track

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน สถานะโครงการ
ระหว่าง
ด าเนินก

าร

 ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ เสร็จ
ส้ิน

ยัง
ไม่ได้

ด าเนินก
าร

ยกเลิก/
ปรับเปล่ียน

 (ระบุ
รายละเอีย

งบประมาณด้านการบ าบัดรักษายาเสพติดจ.สุโขทัยได้รับจัดสรรงวด1 215,000 บาท√

373,000      372,796.00      204.00

84,046            

288,750          

89,900        89,770.00        130.00      

48,000            

10,000            

24,600            

4,920              

2,250              

6,800          6,366.50          433.50

18,395        



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 80 บาท*60คน

โครงการวัณโรค ค้นให้พบจบด้วยหาย

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมแกนน า ดูแลรักษา ก ากับการกินยาผู้ป่วย TB จัดท ากรณีศึกษา

-ค่าอาหารว่างการประชุม

กิจกรรมท่ี 2 ค้นหาคัดกรองTB

-ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองกลุ่มเส่ียง 15,000ใบ*0.50บาท

ค่าจ้างรถ x-ray เคล่ือนท่ีในกลุ่มเส่ียง1500คน*58บาท

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์การ (PE&GE)

กลยุทธ์ท่ี 7 เสริมสร้างความสุขของบุคลากรในองค์กร 

โครงการสร้างสุขของบุคลากร

กลยุทธ์ท่ี 8 พัฒนาระบบการจัดท าแผนและการน าสู่การปฏิบัติ 

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือป้องกันควบคุมการติดเช้ือในรพ.และชุมชน

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยด้ือยา รพ.รพ.สต.

-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง100คน*80บาท

-ค่าวัสดุอุปกรณ์100ชุด*40บาท

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมวิชาการทบทวนวิธีการล้างมือ7ข้ันตอน5moment การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน การจัดการขยะ การท าความสะอาดส่ืงแวดล้อม จนท.รพ./รพ.สต.

-ค่าอาหารว่าง230คน*20บาท

-ค่าวัสดุอุปกรณ์230ชุด*40บาท

โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในหน่วยงานด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (ITA)

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจง ฝึกอบรมความรู้ระบบธรรมาภิบาลในหน่วยงานด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบ้ติงาน ITA

กิจกรรมท่ี2 จัดฝึกอบรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ จัดเก็บรายได้ ควบคุมภายในให้กับเครือข่ายและจนท .ท่ีเก่ียวข้อง

กิจกรรมท่ี3 จัดประชุมเพ่ือติดตามการใช้แผนทางการเงินPlanfinไตรมาสละ1คร้ังจ านวน4คร้ัง/วัน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน สถานะโครงการ
ระหว่าง
ด าเนินก

าร

 ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ เสร็จ
ส้ิน

ยัง
ไม่ได้

ด าเนินก
าร

ยกเลิก/
ปรับเปล่ียน

 (ระบุ
รายละเอีย

99,700        99700.00 √

24,000        0.00 24000.00 √

25,800        

37,300        0.00 37300.00 √



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

โครงการบริหารแผนมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ

วัตถุประสงค์: 1. ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนขับเคล่ือนองค์กร 2.จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้สอดคล้องยุทธศาสตร์องค์กรและภายนอก 3.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลและรองรับการนิเทศจากภายนอก

ผลผลิต มีการติดตามผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส และมีรายงานสรุปผล

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

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

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันประชุมจัดท าแผน+สรุปผลงาน80บาท*50คน

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมช้ีแจงนโยบายจนท. 20บาท*250คน

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมติดตามประเมินผล20บาท*13คน*6คร้ัง

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 2 รับการนิเทศจากภายนอก 11ม.ค.62

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมรับการนิเทศงานจากภายนอก60บาท*60คน*3คร้ัง

กลยุทธ์ท่ี 9 พัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 

โครงการบูรณาการการพัฒนาองค์กรคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย ปี2562

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาคุณภาพหน่วยงานตามมาตรฐาน HA

-ค่าเอกสารรายงานตนเอง500แผ่น*0.5บาท*10เล่ม

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืมประชุมทีมคร่อมสายงาน250คน*20บาท*2คร้ัง

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันทีมลงเย่ียมเรียนรู้แลกเปล่ียนหน่วยงาน1วัน*80บาท*15คน*2คร้ัง

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน1วันเวทีเสนอผลงานCQI 40คน*80บาท

-ค่าของรางวัลผลงาน5รางวัล1-2000, 2-1500, 3-500*3รางวัล

-ค่าวัสดุอุปกรณ์

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาคุณภาพหน่วยงานสู่มาตรฐาน DHSA

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันประชุมทบทวนความรู้DHSA+UCCARE-ประเมินตนเอง30คน*80บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน สถานะโครงการ
ระหว่าง
ด าเนินก

าร

 ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ เสร็จ
ส้ิน

ยัง
ไม่ได้

ด าเนินก
าร

ยกเลิก/
ปรับเปล่ียน

 (ระบุ
รายละเอีย

28,440        7,820.00          20,620.00  √

วัตถุประสงค์: 1. ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนขับเคล่ือนองค์กร 2.จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้สอดคล้องยุทธศาสตร์องค์กรและภายนอก 3.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลและรองรับการนิเทศจากภายนอก

งบเงินบ ารุง-P&P basic



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

-ค่าเอกสารแบบประเมิน54เล่มๆละ20บาท

กิจกรรมท่ี3 พัฒนารพ.สต.5ดาว5ดี

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันประชุมช้ีแจงเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว80บาท*60คน

-ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการลงเย่ียมรพ.สต.20คน*120บาท*7วัน

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพฐานข้อมูลระดับอ าเภอ (DHDC)

กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูล JHCIS

กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูล HOSxp

กลยุทธ์ท่ี 10 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังอย่างต่อเน่ือง 

โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบันทึกทางการพยาบาล

กิจกรรมท่ี 1 อบรมให้ความรู้ประสิทธิภาพการบันทึกทางการพยาบาล

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 40คน*80บาท

-ค่าวิทยากรภายนอก 7ชม.*600บาท

-ค่าเดินทางของวิทยากร

โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับปฐมภูมิ และการบริหารจัดการลูกหน้ี

วัตถุประสงค์: 1.เพ่ิมรายได้จากการลงทะเบียนรายหัวปชก.ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 2.เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 3.ระบบจัดเก็บรายได้-บัญชี มีการเช่ือมประสานงาน และระบบลูกหน้ีทุกกองทุนมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพ

กิจกรรมท่ี 2 อบรมการบริหารจัดการลูกหน้ีระยะท่ี 2 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย)

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืมประชุมช้ีแจงแนวทางการรียนเก็บลูกหน้ี20บาท*20คน*1วัน

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

-ค่าตอบแทนวิทยากร3ชม.*600บาท*2วัน

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

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน สถานะโครงการ
ระหว่าง
ด าเนินก

าร

 ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ เสร็จ
ส้ิน

ยัง
ไม่ได้

ด าเนินก
าร

ยกเลิก/
ปรับเปล่ียน

 (ระบุ
รายละเอีย

37,290        31,790.00        5,500.00   √

8,400          

25,096        6,896.00          18,200.00  √

วัตถุประสงค์: 1.เพ่ิมรายได้จากการลงทะเบียนรายหัวปชก.ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 2.เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 3.ระบบจัดเก็บรายได้-บัญชี มีการเช่ือมประสานงาน และระบบลูกหน้ีทุกกองทุนมีประสิทธิภาพ



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

-ค่าท่ีพักวิทยากร650บาท*2คืน

-ค่าวัสดุอุปกรณ์

-ค่าเดินทางวิทยากรโดยรถยนต์ส่วนบุคคล (ไป-กลับ) พิษณุโลก2คน 262กม.*4บาท

รวม (ในแผน)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน สถานะโครงการ
ระหว่าง
ด าเนินก

าร

 ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ เสร็จ
ส้ิน

ยัง
ไม่ได้

ด าเนินก
าร

ยกเลิก/
ปรับเปล่ียน

 (ระบุ
รายละเอีย

2,033,906   1,040,352       369,201   20   7       1       2          



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาสูติ-นรีเวชกรรม 

กิจกรรม สูติแพทย์ให้บริการตรวจรักษาผู้รับบริการและท าหัตการทุกวันพฤหัสบดี

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 8คน*80บาท*48วัน

-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถรับ-ส่งสูติแพทย์ รพ.ศรีสังวร800บาท*48วัน

โครงการออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี 

กิจกรรม: ให้บริการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี

โครงการเย่ียมเสริมพลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ปีงบ2562

กิจกรรม ลงเย่ียมรพ.สต.โดยทีมผู้บริหารcup

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประจ าปี 2562

กิจกรรม ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการจัดบริการการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (สิทธิอ่ืน) ต าบลหาดเส้ียว อ.ศรีสัชฯปี2562

กิจกรรม ออกเย่ียมบ้านดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ีโดย CGต าบลหาดเส้ียว (17คน)

-ค่าจ้างเหมาดูแลตามกลุ่มจ านวน 17 คน

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองมือ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน สถานะโครงการ
ระหว่าง
ด าเนินก

าร

 ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ เสร็จ
ส้ิน

ยัง
ไม่ได้

ด าเนินก
าร

ยกเลิก/
ปรับเปล่ียน

 (ระบุ
รายละเอีย

53,280        41,760.00        11,520.00  √

12,120       12120.00 0.00 √

7,240         2,520.00        4,720.00  √

82,400        33,400.00        51,000.00  √



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

รวม (ในแผน)

รวม (นอกแผน)

รวมงบประมาณ (ท้ังใน+นอกแผน)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน สถานะโครงการ
ระหว่าง
ด าเนินก

าร

 ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ เสร็จ
ส้ิน

ยัง
ไม่ได้

ด าเนินก
าร

ยกเลิก/
ปรับเปล่ียน

 (ระบุ
รายละเอีย

2,033,906   1,040,352       369,201   20   7       1       2          

155,040     89,800           67,240     2     2       -    -        

2,188,946   1,130,151.50  436,440.50  22   9       1       2          



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รอบ 10 เดือน
หมายเหตุ: หนังสือท่ีสท.0032.002/ว.3261 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 แจ้งการอนุมัติแผนงานปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 (เสนอแผนฯ 15 พ.ย.61)

แผนงาน/โครงการในแผนฯ

ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (PP&PE) 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนางานเชิงรุกและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ส่ือสารถึงชุมชนและครัวเรือน

แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

1. โครงการสุขภาพหญิงต้ังครรภ์เชิงรุกและการลดภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์หญิงหลังคลอดและเด็กปฐมวัย (งบPPA)

วัตถุประสงค์: 1. ค้นหาหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ และกระตุ้นให้ฝากครรภ์เร็ว 2. ลดปัญหาภาวะโลหิตจาง 3. หญิงต้ังครรภ์มีความรู้

ตัวช้ีวัด: ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คร้ังแรกก่อนหรือเท่ากับ12สัปดาห์

ผลผลิต: จ านวนหญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์

ผลผลิต: จ านวนหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด6เดือน ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจง/รณรงค์ประชาสัมพันธ์

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 20 บาท*25 คน

-ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลพร้อมขาต้ัง 1.8*0.8เมตร 450*21 แห่ง

-ค่าเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ ใบละ1บาท*200ใบ *21 แห่ง

กิจกรรมท่ี 2 สนับสนุนยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแก่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอดให้นมบุตร 6 เดือน

-ค่ายาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก (Triferdine) 446เม็ด*90 คน*1.50บาท (ท่ีเหลือ 360คน จ่ายด้วยเงินบ ารุงรพ.)

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

วัตถุประสงค์: 1. หญิงต้ังครรภ์มีสุขภาพช่องปากท่ีดี 2. เด็ก 3, 12 ปี มีอัตราฟันผุลดลง 3. เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียนได้รับการตรวจและบริการทันตกรรม

ตัวช้ีวัด: ร้อยละเด็ก 3 ปี มีอัตราฟันผุลดลง

ตัวช้ีวัด: ร้อยละเด็ก 12 ปี มีอัตราฟันผุลดลง

กิจกรรมท่ี 3 ให้บริการตรวจสุขภาพช่องป่าก กลุ่มเด็กป.1-6

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

รพ. P&Pbasic

74,360

500

9,450

4,200

60,210

43,983 43,983

สรุปผลงานรอบ 10 เดือน ตามแหล่ง/งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
เงินบ ารุงรพ. PP Area งบ

QOF/
แพทย์
ไทย

อ่ืนๆ ระบุ รวม



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

- ค่าพู่กัน, 40 กล่อง* 120 บาท

- ค่าแบบตรวจประเมินสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษา 

- Sealant 20 ขวด* 850.65 บาท

- Etching 4 แพ็ค แพ็คละ 530 บาท

- วัดสุดอุดฟัน Amalgam 2 กระปุก*8,900 บาท

3. โครงการขับเคล่ือนงานสร้างเด็กไทยคุณภาพจ.สุโขทัย ปี62 (งบ PPA)

กิจกรรมท่ี 2 อบรมให้ความรู้อสม. ผู้ปกครองเด็กและประชาชนผู้สนใจ เร่ือง การใช้เคร่ืองมือการคัดกรอง

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน  2 รุ่น*55 คน*80 บาท

-ค่าป้ายไวนิล 1*3เมตร 450บาท*2 ผืน

-อุปกรณ์ชุดฝึกทักษะพัฒนาการตามช่วงวัย

4. โครงการเด็กศรีสัชนาลัยส่งเสริมพลานามัยสูงดีสมส่วน (งบPPA)

กิจกรรม อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายเด็กอ้วนพร้อมผู้ปกครอง

-ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คo*3ชม.*600 บาท

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 80 บาท* 228 คน

-ค่าป้ายไวนิล 1*3เมตร

-ค่าวัสดุอุปกรณ์

โครงการ Stop teen moom

วัตถุประสงค์ 1. ลดอัตราการต้ังครรภ์ซ้ า ป้องกันการต้ังครรภ์ซ้ า+ภาวะแทรกซ้อน-Pre term LBW

ตัวช้ีวัด อัตราการต้ังครรภ์ในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี (<ร้อยละ10)

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมอบรมให้ความรู้ นักเรียนประถม รร.แม่ท่าแพ ร่วมกับรพ.สต.บ้านป่าคา 19 ธ.ค.61

6. โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมท่ี 1 รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก,เต้านม รพ.4 ก.พ.62/ ร่วมกับอบต.หนองอ้อ จัดโครงการ 15 ก.พ.62 -21 ก.พ.62- 6มี.ค.62

รพ. P&Pbasic

สรุปผลงานรอบ 10 เดือน ตามแหล่ง/งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
เงินบ ารุงรพ. PP Area งบ

QOF/
แพทย์
ไทย

อ่ืนๆ ระบุ รวม



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

-ค่าแบบประเมินทักษะการตรวจเต้านมแก่อสม . 2170 คน*1 บาท

-ค่าแผ่นพับความรู้ 19,800คน*1บาท

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

กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเช่ือมโยงทีมหมอครอบครัว งานเย่ียมบ้าน และภาคีเครือข่าย

แผนงานโภชนาศาตร์

กิจกรรมท่ี 3 ประเมินภาวะโภชนาการผู้สูงอายุ

กิจกรรมท่ี 4 เย่ียมบ้านและให้โภชนบ าบัดผู้สูงอายุท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ

กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน

7. โครงการขับเคล่ือนและพัฒนระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care)

วัตถุประสงค์: 1.พัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้จัดการการดูแล ผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 2. พัฒนาศักยภาพจนท./แกนน า 3.พัฒนาระบบการด าเนินการ 4. ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ 5.เพ่ิมศักยภาพเครือข่ายและมีเวทีน าเสนอผลงานดีเด่น

ตัวช้ีวัด CM/CG ผ่านการอบรมฟ้ืนฟู

กิจกรรมท่ี 1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 100 คน 10 พ.ค.62

-ค่าวิทยากรภาครัฐจากภายนอก 6 ชม*600บาท

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

-ค่าวัสดุอุปกรณ์

กิจกรรมท่ี 2 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบงานผู้สูงอายุ/แกนน า/อปท.-15 ก.พ.62

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2ม้ือๆละ20บาท และอาหารกลางวัน จ านวน45คน*1วัน

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม

-ค่าวิทยากรภาครัฐจากภายนอก จ านวน 6ชม.ๆละ600 บาท

กิจกรรมท่ี 3 เย่ียมเสริมพลังและประเมินต าบลLTC อปท.10 แห่งๆละ2คร้ัง จ านวน 12 คน

-ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 12 คนๆละ120 บาท*10วัน*2คร้ัง

กิจกรรมท่ี 4 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และมหกรรมวัยสูงอายุ

รพ. P&Pbasic

สรุปผลงานรอบ 10 เดือน ตามแหล่ง/งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
เงินบ ารุงรพ. PP Area งบ

QOF/
แพทย์
ไทย

อ่ืนๆ ระบุ รวม

30,210

3,600

7,200

1,800

3,600

150

3,600



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

-ค่าวิทยากรภาครัฐจากภายนอก 5 ชม*600บาท

-ค่าอาหารว่าง1ม้ือ/กลางวัน 60บาท *คณะท างาน25 คน

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันผู้เข้าร่วมงาน 150 คน*80บาท

-ค่าวัสดุอุปกรณ์

-ค่าเช่าสถานท่ีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรุ้

-ค่าจัดบูทศูนย์ LTC จ านวน 10 แห่งๆละ 2500

กิจกรรมท่ี 5 ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ คัดกรองประเมิน ADL/TAI ผู้สูงอายุประจ าปี และลงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง

โครงการขับเคล่ือนและพัฒนระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ปี2562

-โครงการอบรมพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการบันทึกข้อมูลโปรแกรม LTCสปสช.และการเช่ือมกับโปรแกรม LTC กรมอนามัยส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในระดับพ้ืนท่ีอ าเภอศรีสัชนาลัย

ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมครอมคลุม

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

กิจกรรม จัดอบรมผู้รับผิดชอบผู้สูงอายุ รพ./รพ.สต.เครือข่าย/แกนน า/อปท.27 มิ.ย.62

-ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 3600 บาท

-ค่าวัสดุ

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 45 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนต าบลแม่ส า

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอศรีสัชนาลัย ปี2562 (พชอ.)

กิจกรรมท่ี 1  ขับเคล่ือนการด าเนินงานพชอ.

กิจกรรมท่ี 2 จัดมหกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การขับเคล่ือนการด าเนินงานพชต.ในชุมชน
โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (สาธารณสุข 100 ปี)

กิจกรรมท่ี 1 ออกก าลังกายโดยชมรมสร้างสุขภาพ รณรงค์

รพ. P&Pbasic

สรุปผลงานรอบ 10 เดือน ตามแหล่ง/งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
เงินบ ารุงรพ. PP Area งบ

QOF/
แพทย์
ไทย

อ่ืนๆ ระบุ รวม

7,200

500

2,560

80,000 80,000



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพและส่ิงแวดล้อมชุมชนเพ่ือประชาชนสุขภาพดี  อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (สาธารณสุข100ปี)

กิจกรรมท่ี 1 เย่ียมบ้าน วัด รร. รณรงค์ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม ประชาคมในชุมชน

12.โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี2562

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ออกสุ่มส ารวจค่าCI HI

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมSRRT 25 คน*80บาท

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 175 คน*80บาท

-ค่าเบ้ียเล้ียงตรวจสุ่มดัชนีลูกน้ า44คน*120บาท*4คร้ัง

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน ประชุมการวิเคราะห์เชิงระบาด 25คน*80บาท

-ค่าอาหารว่าง ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 25 คน*20 บาท

โครงการมหกรรมสุขภาพบุคลากรต้นแบบในกลุ่มอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านและพัฒนาศักยภาพอสม.ดีเด่น11สาขา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ปี2562

14.โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงสูงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรูปแบบใหม่  

กิจกรรมท่ี 1 งานคัดกรองโรคเร้ือรังในประชาชนอายุ35ปีข้ึนไป

-ค่าชุดคัดกรอง 38,640 ชุด*1บาท

กิจกรรมท่ี 2 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงสูง

-ค่าสมุดประจ าตัวกลุ่มเส่ียง(ต.ป่าง้ิว)30 บาท*50คน

กิจกรรมท่ี 3 จัดอบรมให้ความรู้ Health Leader และน าไปปรับเปล่ียนพฤติกรรม

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

-ค่าวัสดุอุปกรณ์105คน*30บาท

กิจกรรมท่ี3 ประชุมให้ความรู้ วิเคราะห์ความเส่ียง แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือปรับเปล่ียนกลุ่มเส่ียงสูงโดย Health Leader

รพ. P&Pbasic

สรุปผลงานรอบ 10 เดือน ตามแหล่ง/งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
เงินบ ารุงรพ. PP Area งบ

QOF/
แพทย์
ไทย

อ่ืนๆ ระบุ รวม

39,620

2,000

14,000

21,120

2,000

500



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

กลยุทธ์พัฒนาส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ Green & Clean 

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

กิจกรรมท่ี 1 G:GARBAGE จัดการมูลฝอยติดเช้ือตามกฏหมายกระทรวง

กิจกรรมท่ี 2 R: RESTROOM พัฒนาส้วมมาตรฐาน HAS

กิจกรรมท่ี 3 E: ENERGY 5 ส.

กิจกรรมท่ี 4 N: NUTRITION อาหารปลอดภัย

กิจกรรมท่ี 5 ซ้อมแผนอัคคีภัย บ ารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิง **วางแผน15ก.ย.62

-ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท*6ชม.*2 รุ่น

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม1ม้ือ*20บาท*220คน

-ค่าวัสดุอุปกรณ์

-บ ารุงรักษาถังดับเพลิง

กิจกรรมท่ี 6 สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานรองรับปัญหาสุขภาพและความต้องการของผู้รับบริการ (SE) 

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาคุณภาพบริการ-บริการด่านหน้ารองรับความต้องการของผู้รับบริการ

16.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการแพทย์แผนไทยในคปสอ.

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบยาสมุนไพร ลดการให้ยาปฏิชีวะนะเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพร

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 80บาท*60คน

-ค่าตอบแทนวิทยาการภาครัฐ1คน*5ชม.*600บาท

-ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1,500 บาท*6เดือน

กิจกรรมท่ี 2 ให้บริการแพทย์แผนไทยในศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแต่ละต าบล (ไม่ใช้งบ)

กิจกรรมท่ี 3 เพ่ิมรายได้ตามแผนธุรกิจรพ.ศรีสัชนาลัย

รพ. P&Pbasic

สรุปผลงานรอบ 10 เดือน ตามแหล่ง/งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
เงินบ ารุงรพ. PP Area งบ

QOF/
แพทย์
ไทย

อ่ืนๆ ระบุ รวม

64,400

50,000

14,400



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาศักยภาพการดูแลรักษากลุ่มโรคส าคัญ 

โครงการสร้างทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน อ.ศรีสัชนาลัย

วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังท่ีบ้านและชุมชน

ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเน่ืองเป็นเวลา 6 เดือน

ตัวช้ีวัด ร้อยละทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังหลัง case conference เพ่ิมข้ึน

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาทักษะฯ

กิจกรรมท่ี 1 จัดท า case conferrence

-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง35คน*80บาท*2คร้ัง

-ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐบรรยาย6ชม.*600บาท*2คร้ัง

โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล ..(ไม่ได้ใช้งบประมาณ)

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศักยภาพการใช้ยาในรพ./รพ.สต.ปี2562

19.โครงการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ปี2562

วัตถุประสงค์: ผู้ป่วยDM/HTควบคุมได้ 2. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน และStroke 3.อสม.สามารถใช้กระบวนการMI

ตัวช้ีวัด การชะลอความเส่ือมของไต ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr เขตสุขภาพท่ี 2 จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริม,สนับสนุนการจัดการตนเองผู้ป่วยเบาหวาน+จัดกิจกรรแลกเปล่ียนเรียนรู้

กิจกรรมท่ี 2 บูรณาการตรวจคัดกรองต้อหิน/ต้อกระจกผู้สูงอายุ และภาวะแทรกซ้อนทางตาผู้ป่วย

กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังเช่ือมโยงกับข้อมูลสุขภาพ

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาศักยภาพ อสม.บุคคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังด้วยกระบวนการ Motivation Inrerview (MI)

รพ. P&Pbasic

สรุปผลงานรอบ 10 เดือน ตามแหล่ง/งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
เงินบ ารุงรพ. PP Area งบ

QOF/
แพทย์
ไทย

อ่ืนๆ ระบุ รวม

12,800

5,600

7,200



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

โครงการพัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

วัตถุประสงค์: 1.ผู้เสพ/ผู้ติดยาได้รับการคัดกรอง และเข้าสู่การบ าบัดรักษาในค่ายปรับเปล่ียนฯ 2.ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดติดตามอย่างเป็นระบบ

ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้ใช้และผู้เสพท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเน่ืองหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด3เดือน (3month Remission Rate)

ผลผลิต จ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาได้รับการคัดกรอง บ าบัดรักษา ติดตาม

กิจกรรมN4504: ให้บริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพ้ืนท่ี

-ค่าวัสดุ+คู่มือ 

-ค่าบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดแบบสมัครใจ (นอกโครงการ)

กิจกรรม: ลดอันตรายจากการใช้ยา N4504 ตรวจพิสูจน์สารเสพติด ติดตาม

-ค่าซ้ือชุดตรวจเมทแอมเฟตามีน 

-ค่าซ้ือชุดตรวจกัญชา

'-ค่าซ้ือกระป๋องเก็บปัสสาวะ

'-ค่าซ้ือชุดตรวจ Anti-HIV

'-ค่าซ้ือ cloted activator

กิจกรรม การให้บริการ บสต. N4504

โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งต่อ อ าเภอศรีสัชนาลัย ปี2562

กิจกรรมท่ี1. ประชุมอบรมฟ้ืนฟู CPR ในจนท.

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 15 บาท*333คน

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 15บาท*200คน

กิจกรรมท่ี3 ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสากู้ชีพในการดูแลกลุ่มผู้ป่วย Fast track

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 80 บาท*70คน

กิจกรรมท่ี4 ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลกลุ่มผู้ป่วย Fast track

รพ. P&Pbasic

สรุปผลงานรอบ 10 เดือน ตามแหล่ง/งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
เงินบ ารุงรพ. PP Area งบ

QOF/
แพทย์
ไทย

อ่ืนๆ ระบุ รวม

468,932.50  

84,046         

288,750       

48,000         

10,000         

24,600         

4,920          

2,250          

6,366.50      



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 80 บาท*60คน

โครงการวัณโรค ค้นให้พบจบด้วยหาย

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมแกนน า ดูแลรักษา ก ากับการกินยาผู้ป่วย TB จัดท ากรณีศึกษา

-ค่าอาหารว่างการประชุม

กิจกรรมท่ี 2 ค้นหาคัดกรองTB

-ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองกลุ่มเส่ียง 15,000ใบ*0.50บาท

ค่าจ้างรถ x-ray เคล่ือนท่ีในกลุ่มเส่ียง1500คน*58บาท

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์การ (PE&GE)

กลยุทธ์ท่ี 7 เสริมสร้างความสุขของบุคลากรในองค์กร 

โครงการสร้างสุขของบุคลากร

กลยุทธ์ท่ี 8 พัฒนาระบบการจัดท าแผนและการน าสู่การปฏิบัติ 

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือป้องกันควบคุมการติดเช้ือในรพ.และชุมชน

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยด้ือยา รพ.รพ.สต.

-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง100คน*80บาท

-ค่าวัสดุอุปกรณ์100ชุด*40บาท

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมวิชาการทบทวนวิธีการล้างมือ7ข้ันตอน5moment การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน การจัดการขยะ การท าความสะอาดส่ืงแวดล้อม จนท.รพ./รพ.สต.

-ค่าอาหารว่าง230คน*20บาท

-ค่าวัสดุอุปกรณ์230ชุด*40บาท

โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในหน่วยงานด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (ITA)

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจง ฝึกอบรมความรู้ระบบธรรมาภิบาลในหน่วยงานด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบ้ติงาน ITA

กิจกรรมท่ี2 จัดฝึกอบรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ จัดเก็บรายได้ ควบคุมภายในให้กับเครือข่ายและจนท .ท่ีเก่ียวข้อง

กิจกรรมท่ี3 จัดประชุมเพ่ือติดตามการใช้แผนทางการเงินPlanfinไตรมาสละ1คร้ังจ านวน4คร้ัง/วัน

รพ. P&Pbasic

สรุปผลงานรอบ 10 เดือน ตามแหล่ง/งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
เงินบ ารุงรพ. PP Area งบ

QOF/
แพทย์
ไทย

อ่ืนๆ ระบุ รวม



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

โครงการบริหารแผนมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ

วัตถุประสงค์: 1. ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนขับเคล่ือนองค์กร 2.จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้สอดคล้องยุทธศาสตร์องค์กรและภายนอก 3.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลและรองรับการนิเทศจากภายนอก

ผลผลิต มีการติดตามผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส และมีรายงานสรุปผล

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

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

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันประชุมจัดท าแผน+สรุปผลงาน80บาท*50คน

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมช้ีแจงนโยบายจนท. 20บาท*250คน

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมติดตามประเมินผล20บาท*13คน*6คร้ัง

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 2 รับการนิเทศจากภายนอก 11ม.ค.62

-ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืมประชุมรับการนิเทศงานจากภายนอก60บาท*60คน*3คร้ัง

กลยุทธ์ท่ี 9 พัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 

โครงการบูรณาการการพัฒนาองค์กรคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย ปี2562

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาคุณภาพหน่วยงานตามมาตรฐาน HA

-ค่าเอกสารรายงานตนเอง500แผ่น*0.5บาท*10เล่ม

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืมประชุมทีมคร่อมสายงาน250คน*20บาท*2คร้ัง

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันทีมลงเย่ียมเรียนรู้แลกเปล่ียนหน่วยงาน1วัน*80บาท*15คน*2คร้ัง

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน1วันเวทีเสนอผลงานCQI 40คน*80บาท

-ค่าของรางวัลผลงาน5รางวัล1-2000, 2-1500, 3-500*3รางวัล

-ค่าวัสดุอุปกรณ์

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาคุณภาพหน่วยงานสู่มาตรฐาน DHSA

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันประชุมทบทวนความรู้DHSA+UCCARE-ประเมินตนเอง30คน*80บาท

รพ. P&Pbasic

สรุปผลงานรอบ 10 เดือน ตามแหล่ง/งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
เงินบ ารุงรพ. PP Area งบ

QOF/
แพทย์
ไทย

อ่ืนๆ ระบุ รวม

7,820

3,040

1,060

420

3,300



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

-ค่าเอกสารแบบประเมิน54เล่มๆละ20บาท

กิจกรรมท่ี3 พัฒนารพ.สต.5ดาว5ดี

-ค่าอาหารว่าง/กลางวันประชุมช้ีแจงเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว80บาท*60คน

-ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการลงเย่ียมรพ.สต.20คน*120บาท*7วัน

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพฐานข้อมูลระดับอ าเภอ (DHDC)

กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูล JHCIS

กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูล HOSxp

กลยุทธ์ท่ี 10 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังอย่างต่อเน่ือง 

โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบันทึกทางการพยาบาล

กิจกรรมท่ี 1 อบรมให้ความรู้ประสิทธิภาพการบันทึกทางการพยาบาล

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 40คน*80บาท

-ค่าวิทยากรภายนอก 7ชม.*600บาท

-ค่าเดินทางของวิทยากร

โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับปฐมภูมิ และการบริหารจัดการลูกหน้ี

วัตถุประสงค์: 1.เพ่ิมรายได้จากการลงทะเบียนรายหัวปชก.ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 2.เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 3.ระบบจัดเก็บรายได้-บัญชี มีการเช่ือมประสานงาน และระบบลูกหน้ีทุกกองทุนมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพ

กิจกรรมท่ี 2 อบรมการบริหารจัดการลูกหน้ีระยะท่ี 2 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย)

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืมประชุมช้ีแจงแนวทางการรียนเก็บลูกหน้ี20บาท*20คน*1วัน

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

-ค่าตอบแทนวิทยากร3ชม.*600บาท*2วัน

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

รพ. P&Pbasic

สรุปผลงานรอบ 10 เดือน ตามแหล่ง/งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
เงินบ ารุงรพ. PP Area งบ

QOF/
แพทย์
ไทย

อ่ืนๆ ระบุ รวม

31,790

31,790

6,896 6,896



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

-ค่าท่ีพักวิทยากร650บาท*2คืน

-ค่าวัสดุอุปกรณ์

-ค่าเดินทางวิทยากรโดยรถยนต์ส่วนบุคคล (ไป-กลับ) พิษณุโลก2คน 262กม.*4บาท

รวม (ในแผน)

รพ. P&Pbasic

สรุปผลงานรอบ 10 เดือน ตามแหล่ง/งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
เงินบ ารุงรพ. PP Area งบ

QOF/
แพทย์
ไทย

อ่ืนๆ ระบุ รวม

121,216   211,101       128,193  -      759,143      1,040,812   



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาสูติ-นรีเวชกรรม 

กิจกรรม สูติแพทย์ให้บริการตรวจรักษาผู้รับบริการและท าหัตการทุกวันพฤหัสบดี

-ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 8คน*80บาท*48วัน

-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถรับ-ส่งสูติแพทย์ รพ.ศรีสังวร800บาท*48วัน

โครงการออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี 

กิจกรรม: ให้บริการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี

โครงการเย่ียมเสริมพลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ปีงบ2562

กิจกรรม ลงเย่ียมรพ.สต.โดยทีมผู้บริหารcup

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประจ าปี 2562

กิจกรรม ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการจัดบริการการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (สิทธิอ่ืน) ต าบลหาดเส้ียว อ.ศรีสัชฯปี2562

กิจกรรม ออกเย่ียมบ้านดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ีโดย CGต าบลหาดเส้ียว (17คน)

-ค่าจ้างเหมาดูแลตามกลุ่มจ านวน 17 คน

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองมือ

รพ. P&Pbasic

สรุปผลงานรอบ 10 เดือน ตามแหล่ง/งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
เงินบ ารุงรพ. PP Area งบ

QOF/
แพทย์
ไทย

อ่ืนๆ ระบุ รวม

41,760

18,560

23,200

12,120 12,120

2,520 2,520

33,400

31,400

2,000



โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด/หมวดค่าใช้จ่าย-รายการ

รวม (ในแผน)

รวม (นอกแผน)

รวมงบประมาณ (ท้ังใน+นอกแผน)

รพ. P&Pbasic

สรุปผลงานรอบ 10 เดือน ตามแหล่ง/งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
เงินบ ารุงรพ. PP Area งบ

QOF/
แพทย์
ไทย

อ่ืนๆ ระบุ รวม

121,216   211,101       128,193  -      759,143      1,040,812   

113,880   2,520           -         -      33,400        89,800       

235,096   213,621       128,193  -      792,543      1,130,612   


