
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย   โทร.   055-673-137    

ที่  สท ๐๐๓๒.3๐1.1/075                                 วันที่      31  สิงหาคม  2564     

เรื่อง ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4                              

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

  ตามหนังสือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0032.002/3578 ลงวันที่ 17 
ธันวาคม 2563 แจ้งอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณเครือข่ายอ าเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 71 โครงการ เป็นเงิน 3,193,347.00  บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหม่นสามพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาท
ถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

  ในการนี้ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ก าหนดไว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตน าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงพยาบาล 

ศรีสัชนาลัย ต่อไป 

         
        
  

     (นางสาวมณทกานต์   นามแก้ว) 
                                                                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
       
 
 
                √   อนุมัต ิ  ไม่อนุมัติ 
 
 
 

(นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
เครือข่ายบริการสุขภาพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  ปีงบประมาณ 2564 

(1 ตุลาคม 2563 – 31  สิงหาคม 2564) 
 

ตารางท่ี 1 สรุปสถานะโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ไตรมาสที่ 1 - 4 ปีงบประมาณ 2564 
ผลการด าเนินงาน จ านวน ด าเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 71 40 10 21 

ร้อยละ 100.00 56.33 14.08 29.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ยกเลิกโครงกำร

1 โครงการขับเคล่ือนและพฒันาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว

√

2 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรัง
√

3 โครงการพฒันา Service Plan สาขาโรคมะเร็ง √

4 โครงการวณัโรคค้นใหพ้บจบด้วยหาย √

5 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลส าเร็จการด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน

√

6 โครงการปอ้งกันเด็กจมน้้า √

7 โครงการอาหารปลอดภยั √

8 โครงการพฒันาส่ิงแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

บคุลากรและสร้างส่ิงแวดล้อมใหป้ลอดภยัทั้งผู้ใหแ้ละ

ผู้รับบริการ

√

9 โครงการพฒันาศักยภาพภาคีเครือข่ายเร่ืองการควบคุม

โรคไข้เลือดออก
√

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก 0 - 12 ป ีอ.

ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั ป ี2564
√

11 โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ

วงจรและระบบการส่งต่อ
√

12 โครงการ EOC เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรค
อุบติัใหม่ อุบติัซ  า

√

13 โครงการ บรูณาการตรวจคัดกรองต้อหนิ/ต้อกระจก

ผู้สูงอายุ และผู้ปว่ยโรคเบาหวาน
√

14 โครงการ มูลนิธแิพทย์อาสา ผ่าตัดตาต้อกระจก √

15 โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์แผนไทยใน คป

สอ.ศรีสัชนาลัย
√

16 โครงการการพฒันาระบบบริการดูแลระยะเปล่ียนผ่าน
ผู้ปว่ยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate care)

√

ตำรำงที ่2  สรุปสถำนะโครงกำรตำมแหล่งเงินงบประมำณ ไตรมำสที ่4  ปีงบประมำณ 2564

แหล่งเงนิงบประมำณ สถำนะโครงกำร



ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ยกเลิกโครงกำร

ตำรำงที ่2  สรุปสถำนะโครงกำรตำมแหล่งเงินงบประมำณ ไตรมำสที ่4  ปีงบประมำณ 2564

แหล่งเงนิงบประมำณ สถำนะโครงกำร

17 โครงการพฒันาศักยภาพทมีระบาดวทิยาก่อนการ

ปฏบิติังาน
√ √

18 โครงการพฒันาประสิทธภิาพการบนัทกึการเยี่ยม

ครอบครัว
√

19 โครงการจัดท้าแผนปฏบิติัราชการและการก้ากับ

ติดตาม ป ี2564
√

20 โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพ √

21 โครงการพฒันาบคุลากรด้านงานวจิัยและวชิาการ

เครือข่ายสุขภาพศรีสัชนาลัย
√

22 โครงการขับเคล่ือนอัตลักษณ์องค์กร √

23 โครงการพฒันา Smart Hospital √

24 โครงการการพฒันาระบบสุขภาพฐานข้อมูลระดับ

อ้าเภอ (DHDC)
√

25 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการดูแลผู้ปว่ยติดเตียงใน

ชุมชนต้าบลแม่ส้า (เพื่อนช่วยเพื่อน)
√

26 โครงการพฒันาระบบริการบ้าบดัรักษาผู้ปว่ยยาเสพติด √

27 โครงการหนูน้อยนมแม่ พฒันาการสมวยั √

28 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรพฒันาการเด็ก

เครือข่ายสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทยั  

ปงีบประมาณ 2564

√

29 โครงการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ (โรคไม่ติดต่อ: 

NCDs)
√

30 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยความรอบ

รู้ด้านสุขภาพ(health literacy) สู่วถิีชีวติ New 

Normal  อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทยั ประจ้าปี

งบประมาณ  2564

√



ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ยกเลิกโครงกำร

ตำรำงที ่2  สรุปสถำนะโครงกำรตำมแหล่งเงินงบประมำณ ไตรมำสที ่4  ปีงบประมำณ 2564

แหล่งเงนิงบประมำณ สถำนะโครงกำร

31 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุต้าบลบา้นตึก

 รพ.สต. บา้นตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั
√

32 โครงการอบรมผู้ปกครองในการเฝ้าระวงัและส่งเสริม

ทนัตสุขภาพเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้าบลบา้นตึก
√

33 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ

เด็ก
√

34 โครงการเด็กสารจิตรส่งเสริมโภชนาการดีสูงดีสมส่วน √

35 โครงการปอ้งกันการต้ังครรภก์่อนวยัอันควร √

36 โครงการอบรมผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กก่อนวยัเรียนด้าน

ทนัตสุขภาพ
√

37 โครงการวณัโรคพบเร็วรักษาไว √

38 โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(health 

literacy)โรคความดันโลหติสูง  โรคเบาหวาน ในผู้ปว่ย

รายใหม่ เพื่อลดเส่ียงภาวะไตวาย ตามวถิีชุมชนต้าบล

แม่สิน  อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทยั ประจ้าปี

งบประมาณ  2564

√

39 โครงการหมู่บา้นต้นแบบ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลด

เส่ียง ลดโรคความดันโลหติสูงปงีบประมาณ 2564
√

40 โครงการชุมชนต้าบลดงคู่ ร่วมใจคัดกรองวณัโรค ป ี

2564
√

41 โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health 

literacy) เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ปว่ย

โรคเบาหวาน/ความดันโลหติสูง ต้าบลดงคู่ ป ี2564

√

42 โครงการคัดกรองวณัโรคพบเร็ว รักษาไว หายไว 

ปงีบประมาณ 2564
√



ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ยกเลิกโครงกำร

ตำรำงที ่2  สรุปสถำนะโครงกำรตำมแหล่งเงินงบประมำณ ไตรมำสที ่4  ปีงบประมำณ 2564

แหล่งเงนิงบประมำณ สถำนะโครงกำร

43 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดเส่ียง ลด

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูง ป ี2564
√

44 โครงการพฒันาความรู้ผู้ปว่ยเบาหวานและความดัน

โลหติสูงเพื่อการควบคุมโรคได้ดีมีคุณภาพ ป ี2564
√

45 โครงการ ชาวต้าบลบา้นตึก ร่วมใจคัดกรองวณัโรค ป ี

2564
√

46 โครงการวณัโรคพบเร็วรักษาไว หายไว ชาวแม่สินร่วม

ใจ คัดกรองวณัโรครพ.สต.บา้นสะทอ้ ต.แม่สิน อ.

ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั ประจ้าป ี2564

√

47 โครงการเสริมพลังเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง

โรคความดันโลหติสูง โรคเบาหวาน รพ.สต.บา้นสะทอ้

 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั ประจ้าป ี2564

√

48 โครงการวณัโรคพบเร็วรักษาไว หายไว ชาวปากคะยาง

ร่วมใจ คัดกรองวณัโรค
√

49 โครงการส่งเสริมการดูแลตา ไต เทา้ ของผู้ปว่ย

โรคเบาหวานบา้นปากคะยางปงีบ 2564
√

50 โครงการการส่งเสริมการแปรงฟนัแบบแหง้ ในเด็กอายุ

 6 - 12 ป ีปงีบประมาณ 2564
√

51 โครงการชุมชนหนองอ้อร่วมใจคัดกรองวณัโรคใหพ้บ 

รักษาครบ จบด้วยหาย
√

52 โครงการบา้นแก่งใต้ร่วมใจ ต้านภยัไข้เลือดออก √

53 โครงการ วณัโรคพบเร็ว รักษาไว หายได้ ชาวบา้นแก่ง

ร่วมใจคัดกรองวณัโรค
√

54 โครงการทกุนาทคืีอชีวติ รู้เร็ว หาหมอไว ลดตาย ลด

อัมพาต
√



ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ยกเลิกโครงกำร

ตำรำงที ่2  สรุปสถำนะโครงกำรตำมแหล่งเงินงบประมำณ ไตรมำสที ่4  ปีงบประมำณ 2564

แหล่งเงนิงบประมำณ สถำนะโครงกำร

55 โครงการรักษไ์ต ในผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดัน

โลหติสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบา้นหว้ยโป้

 ป ี2564

√

56 โครงการตรวจสารพษิตกค้างในเลือดเกษตรกร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบา้นหว้ยโป้
√

57 โครงการปอ้งกันวยัรุ่นต้ังครรภไ์ม่พร้อม √

58 โครงการชุมชนรวมพลังหยุดยั้งวณัโรค ต้าบลปา่ง้ิว √

59 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวสีดใส √

60 โครงการ x-ray ค้นหาวณัโรครักษาไว √

61 โครงการพฒันารูปแบบการด้าเนินงานปรับเปล่ียน

พฤติกรรมผู้ปว่ยโรคความดันโลหติสูง โรคเบาหวาน 

ประจ้าป ี2564

√

62 โครงการเพิ่มทกัษะและความรู้ สู้ภยัโรคเบาหวานและ

ความดันโลหติสูงปงีบประมาณ 2564
√

63 โครงการ X ray คัดกรองวณัโรคในกลุ่มเส่ียงต้าบลแม่

ส้า
√

64 โครงการลดเส่ียงลดโรคกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานความ

ดันโลหติสูงปงีบประมาณ 2564
√

65 โครงการวยัเรียนวยัใสหา่งไกลการต้ังครรภก์่อนวยัอัน

ควร
√

66 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงสูง  

เบาหวาน/ความดันโลหติสูงรูปแบบใหม/่รพ.
√

67 โครงการเฝ้าระวงัสารพษิตกค้างในเลือด √

68 โครงการหาดเส้ียว ร่วมใจ คัดกรองวณัโรคใหพ้บ 

รักษาครบ จบด้วยหาย
√

69 โครงการเด็กไทยรุ่นใหม่แข็งแรง สมาธดีิ พร้อมเรียนรู้ 

(หาดเส้ียว)
√



ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ยกเลิกโครงกำร

ตำรำงที ่2  สรุปสถำนะโครงกำรตำมแหล่งเงินงบประมำณ ไตรมำสที ่4  ปีงบประมำณ 2564

แหล่งเงนิงบประมำณ สถำนะโครงกำร

70 โครงการเด็กไทยรุ่นใหม่แข็งแรง สมาธดีิ พร้อมเรียนรู้ 

(หนองอ้อ)
√

71 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุต้าบลบา้นตึก

 รพ.สต. บา้นตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั
√



 
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 

 
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
วัน/เดือน/ปี  :  31  สิงหาคม  2564 
 
หัวข้อ :  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1) แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณเครือข่ายอ าเภอศรีสัชนาลัย การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2564  ไตรมาสที่ 1 - 4 

 
 
Link/ภายนอก :  ไม่มี  
หมายเหตุ  : ………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 

..............................................................................                ............................... ........................................ 
              (นางภัทรพร   ปิลาผล )                                             (นายสุทนต์  ทัง่ศิริ) 
   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
          วันที่  31  สิงหาคม  2564                                     วันที่  31  สิงหาคม  2564 
        

  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

................................................................................ 
    (นายเอกพงศ์  ทิงาเครือ) 

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  วันที่  31  สิงหาคม  2564                  

 


