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เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 สาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย 

หัวหน้ากลุ่มงานฯ 
 

ตามที่ แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2565 ได้รับการอนุมัติ ครบทุกแผนงานเรียบร้อยแล้ว และ
ผู้รับผิดชอบได้เขียนโครงการเสนอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว นั้น  

ในการนี้ กลุ่มงานประกันฯ จึงขอติดตามการด าเนินโครงการ ไตรมาส ที่ 1-3 จากทุกหน่วยงานที่มี
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อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ทาง เมล์  E-mail: prowwap@gmail.com และ  mnamkaew@yahoo.com  อนึ่ง ขอ
ความร่วมมือ สาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย น าส่ง ส าเนาโครงการ กองทุนต าบล ที่ รพ.สต.ขอรับการ
สนับสนุน งบประมาณจากท้องถิ่น ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้กลุ่มงานประกันฯ เป็นไฟล์ PDF ทาง  
E-mail ข้างตน้ เช่นกัน  

ทั้งนี้ ขอให้น าส่งแบบติดตามโครงการ และ ไฟล์โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต าบล
ภายในวันที่ 18 มิถุนายน  2565  
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1 โครงการพัฒนาการศักยภาพบคุลากรพัฒนาการเด็กเครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทยั

       17,000.00 √ √ √                -         17,000

2 โครงการหนูน้อยนมแม่ พัฒนาการสมวัย          5,225.00 √ √ √                -   5,225

3 โครงการวัยเรียนวัยใสหา่งไกลการต้ังครรภก์่อนวัยอันควร

8,950.00         
√ √ √                -   8,950

4 โครงการส่งสริมสุขภาพช่องปากหญิงมีครรภแ์ละเด็ก 0-12 ปี  ไม่ใช้งบประมาณ

5 โครงการขับเคล่ือนและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว        88,500.00 √ √ √                -   88,500

6 โครงการดูแลข้อเข่าเส่ือมในผู้สุงอายุ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
อ าเภอศรีสัชนาลัย

       17,125.00 √ √ √                -   17,125

7 โครงการติดตามเยี่ยมบา้นผู้พิการและผู้สูงอายุร่วมกับจิตอาสาและรพ.
สต.เครือข่าย

 ไม่ใช้งบประมาณ

8 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม สุขภาพด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health literacy)สู่วิถีชีวิต New Normalอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทยัประจ าปงีบประมาณ  2565

      138,354.00 √ √                -   138,354

9 โครงการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ(โรคไม่ติดต่อ: NCDs)        35,700.00 √ √ √                -   35,700

10 โครงการใหบ้ริการวัคซีนปอ้งกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ปงีบประมาณ 2565

     392,300.00 √ √ √                -   392,300

11 โครงการปอ้งกันเด็กจมน้ า 10,600.00       

12 โครงการอาหารปลอดภยั 16,120.00       

13 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพบคุลากร และสร้าง
ส่ิงแวดล้อมใหป้ลอดภยัทั้งผู้ใหแ้ละผู้รับบริการ

139,485.00     √ √                -   139,485

รายงานการก ากับตดิตามผลการด าเนินงาน-การใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิัตกิาร ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-3 (ตลุาคม 2564-มถุินายน 2565) เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพศรสีัชนาลัย : มณทกานต ์ นามแก้ว  ผู้ตดิตามแผนงาน-โครงการ

ล าดบั แผนงาน/โครงการ งบยาเสพตดิ

สถานะการขออนุมตัิ สถานะการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณที่ใชไ้ป

งบท้องถ่ิน เงนิบ ารงุUCPPB
P&P Area 

based ป2ี564

ไมไ่ดส้่งโครงการ

ไมไ่ดส้่งโครงการ
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รายงานการก ากับตดิตามผลการด าเนินงาน-การใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิัตกิาร ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-3 (ตลุาคม 2564-มถุินายน 2565) เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพศรสีัชนาลัย : มณทกานต ์ นามแก้ว  ผู้ตดิตามแผนงาน-โครงการ

ล าดบั แผนงาน/โครงการ งบยาเสพตดิ

สถานะการขออนุมตัิ สถานะการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณที่ใชไ้ป

งบท้องถ่ิน เงนิบ ารงุUCPPB
P&P Area 

based ป2ี564

14 โครงการจิตอาสาท าดีด้วยหวัใจ

15 โครงการพัฒนาศักยภาพทมีระบาดวิทยาก่อนการปฏบิติังานประจ าปี
งบประมาณ 2565

       44,625.00 √ √                -   44,625

16 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบนัทกึการเยี่ยมครอบครัว 37,500.00       √ √ √                -   37,500

17 โครงการพัฒนาแกนน าเครือข่ายเฝ้าระวังและแก้ไขปญัหาสุขภาพจิต
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทยัป ี2565

       28,750.00 √ √ √      11,450.00 17,300

18 โครงการการพัฒนาระบบการบ าบดัรักษาผู้ปว่ยยาเสพติด       141,710.80 √    141,710.80 0

19 โครการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเร่ืองการควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประจ าปงีบประมาณ 2565

       16,545.00

20 โครงการ บรูณาการตรวจคัดกรองต้อหนิ/ต้อกระจกผู้สูงอายุ และ
ผู้ปว่ยโรคเบาหวาน

         9,000.00 √ √ √                -   9,000

21 โครงการมูลนิธิแพทย์อาสาผ่าตัดต้อกระจก      381,480.00 √ √ √                -   381,480

22 โครงการ EOC เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคอุบติัใหม่ อุบติัซ้ า          9,500.00

23 โครงการวัณโรคค้นใหพ้บจบด้วยหาย        29,120.00 √ √ √                -   29,120

24 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง/สาขาโรค
ไต

       80,250.00 √ √ √                -   80,250

25 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยใน คปสอ.ศรีสัชนาลัย  ไม่ใช้งบประมาณ √

26 โครงการการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะเปล่ียนผ่านผู้ปว่ยกึ่ง
เฉียบพลัน (Intermediate care)

 ไม่ใช้งบประมาณ √

ไมไ่ดส้่งโครงการ

ไมไ่ดส้่งโครงการ
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รายงานการก ากับตดิตามผลการด าเนินงาน-การใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิัตกิาร ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-3 (ตลุาคม 2564-มถุินายน 2565) เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพศรสีัชนาลัย : มณทกานต ์ นามแก้ว  ผู้ตดิตามแผนงาน-โครงการ

ล าดบั แผนงาน/โครงการ งบยาเสพตดิ

สถานะการขออนุมตัิ สถานะการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณที่ใชไ้ป

งบท้องถ่ิน เงนิบ ารงุUCPPB
P&P Area 

based ป2ี564

27 โครงการธนาคารกายอุปกรณ์  ไม่ใช้งบประมาณ √

28 โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งล าไส้ในกลุ่มเปา้หมาย ป ี2565        11,950.00 √ √ √                -   11,950

29 โครงการการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และ
ระบบการส่งต่อ

       45,050.00

30 โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
การมีวินัยรวมทั้งปอ้งกันไม่ใหก้ระท าผิดวินัยต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

         8,400.00 √ √ √                -   8,400

31 โครงการพัฒนาองค์กรกับการท างานร่วมกัน          8,400.00 √ √ √                -   8,400

32 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ        67,000.00 √ √ √                -   67,000

33 โครงการจัดท าแผนปฏบิติัราชการและการก ากับติดตาม ป ี2565        54,500.00 √ √ √        8,000.00 46,500

34 โครงการพัฒนาความรู้ด้านพัฒนาระบบควบคุมภายใน 5 มิติ        20,200.00 √ √ √                -   20,200

35

โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพฐานข้อมูลระดับอ าเภอ (DHDC)

       52,600.00 √ √ √      47,600.00 5,000

36

โครงการพัฒนา Smart Hospital

       72,000.00 √ √ √                -   72,000

37 โครงการการบนัทกึข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ในหน่วยปฐมภมูิและ 
รพช.

         4,000.00 √ √ √                -   4,000

38 โครงการพัฒนาบคุลากรด้านงานวิจัยและวิชาการเครือข่ายสุขภาพ
ศรีสัชนาลัย 33,400.00       

√ √ √      23,400.00 10,000

งบประมาณรวมทั้งสิ้น            22,225          233,074       1,628,330          141,711   232,160.80  1,695,364

ไมไ่ดส้่งโครงการ



แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประจ าไตรมาศ  1 (ต.ค.-ธ.ค.)  2 (ม.ค.-ม.ีค.)  3 (เม.ย.-มิ.ย.)  4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและวิชาการเครือข่ายสุขภาพศรีสัชนาลัย 
ประเภทงบประมาณ เงินบ ารุงโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  งบประมาณจัดสรร 33,400 บาท 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 

วัตถุประสงค์: 1. เพ่ือสามารถพัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากรเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอ าเภอ
ศรีสัชนาลัย  
2. เพ่ือผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย R2R CQI และนวัตกรรม 
3. เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ วิชาการด้านสาธารณสุขที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่และการบันทึกเวช
ระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment sheet) ให้มีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ถูกต้องและได้มาตรฐาน 

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จ านวน 50 คน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ: 1. มีผลงานวิชาการพัฒนาคุณภาพงานด้านการสาธารณสุขที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ผู้รับบริการ 

และประชาชนในพ้ืนที่ 
2. ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R ได้รับการเผยแพร่ทางวิชาการ 
3. บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย มีความรู้ ความเข้าใจ วิชาการด้าน
สาธารณสุขที่ส าคัญ,การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment 
sheet) อย่างมีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและได้มาตรฐาน 

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด
กิจกรรมแผนปฏิบัติงานที่
วางไว้ (Gantt Chart): 

รายละเอียดกิจกรรม ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการ
สร้างงานวิจัยให้กบับุคลากร 

            

กิจกรรมที่ 2 อบรมฟื้นฟ ู
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทกึ
เวชระเบียน และแบบประเมิน
ทางการพยาบาล 
(Assessment sheet) แก่
บุคลากรสาธารณสุข 

            

กิจกรรมที่ 3 อบรมฟื้นฟ ู
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้าน
สาธารณสุขแกบุ่คลากร
สาธารณสุข 

            

 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว: กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากร 

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ: 
 

กิจกรรมที่ 2 อบรมฟ้ืนฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการ
พยาบาล (Assessment sheet) แก่บุคลากรสาธารณสุข 
กิจกรรมที่ 3 อบรมฟ้ืนฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคลากรสาธารณสุข 
 
 



รายละเอียดการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ระบุไว้ในแผน (บาท) ใช้ไป (บาท) เหลือ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะ
การสร้างงานวิจัยให้กับ
บุคลากร 
  - ค่าตอบแทนวิทยากร 
บรรยาย  
- ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์  

 
 

23,400 
 
 

23,400 0 

ผลผลิตจากกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการ: 

1. มีผลงานวิชาการพัฒนาคุณภาพงานด้านการสาธารณสุขที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  
2. ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R ได้รับการเผยแพร่ทางวิชาการ จ านวน 8 เรื่อง แยกเป็น 
วิจัย 2 เรื่อง CQI 4 เรื่อง นวัตกรรม 2 เรื่อง 
 

การประเมินผล: 
 

1. มีจ านวนผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R อย่างน้อย 2 เรื่อง 
2. ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R ได้รับการเผยแพร่ทางวิชาการ 
3. มีการบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment sheet) มีคุณภาพ 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและได้ตามมาตรฐาน 
4. มีแนวทางการด าเนินงานด้านสาธารณสุขที่เป็นปัญหาในพื้นที่ตามหลักวิชาการสาธารณสุข 

ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม: 

- 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการ
แก้ไข: 

- 

รูปภาพการด าเนินงาน
โครงการ: 

 

  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากร 

  

  



  

 
 
 
 

 
ผู้รายงาน  นางสาวชโลทร  พุทธภูมิ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่รายงาน  2 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประจ าไตรมาศ ◻ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ◻ 2 (ม.ค.-ม.ีค.)  3 (เม.ย.-ม.ิย.) ◻ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการตรวจคัดกรองต้อหิน ต้อกระจก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ประเภทงบประมาณ PP basic services งบประมาณจัดสรร 9,000 บาท 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

วัตถุประสงค์: 1. เพ่ือลดปัญหาภาวะตาบอดและสายตาเลือนราง ในประชากรผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเบาหวาน 
2. เพ่ือลดอัตราการเกิดตาต้อกระจกในประชากรผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวาน 

กลุ่มเป้าหมาย: 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน จ านวน  6,331  คน 
2. ผู้สูงอายุ  จ านวน  17,204 คน 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ: 1. อัตราการเกิดภาวะตาบอดและสายตาเลือนรางของประชากรผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วยเบาหวานน้อยกว่าร้อยละ 5     
2. ร้อยละของผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 30 วัน มากกว่าร้อยละ 85 

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม
แผนปฏิบัติงานที่วางไว้ (Gantt 
Chart): 

รายละเอียดกิจกรรม ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. รับนโยบาย Service 
Plan สาขาจกัษ ุ

        

2. ชี้แจงการด าเนินงาน
แก่เจ้าหนา้ที่ที่
รับผิดชอบทั้งเครือข่าย 

        

3. จัดท าแผนงาน
โครงการ  รณรงค์การ
ออกคัดกรองถ่ายภาพจอ
ประสาทตา ผู้ปว่ย
โรคเบาหวาน และ
ผู้สูงอาย ุ

        

4. ก าหนดตารางวันออก
ตรวจ 

        

5. จัดทีมผู้รับผิดชอบ
ออกตรวจราย รพ.สต. 

        

6. นัดผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และ
ผู้สูงอายุที่พบความ
ผิดปกติในการถ่ายภาพ
จอประสาทตา ที่ผิดปกต ิ
มาพบจกัษุแพทย์ที่ รพ.
ศรีสัชนาลัย เพื่อ
ด าเนินการตรวจคัดกรอง
ตาต้อกระจก ต้อหิน  
ตรวจถ่ายภาพจอ
ประสาทตา อย่าง
ละเอียด 

        

7. ลงบันทึกข้อมูลผล
การตรวจในระบบ 
HosXp / JHS / 
version 2020 
 

        



8. จัดท าทะเบียนผู้ปว่ย
โรคเบาหวาน / ผู้สูงอายุ 
ที่ตรวจพบความผิดปกต ิ

        

9. ติดตามผลการส่ง
ต่อมาพบจกัษุแพทย์ 
และติดตามผลการรักษา
ของแพทย ์

        

10. สรุป ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

        

 

กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว: 
 
 

1. รับนโยบาย Service Plan สาขาจักษุ  
2. ชี้แจงการด าเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งเครือข่าย  
3. จัดท าแผนงานโครงการ  รณรงค์การออกคัดกรองถ่ายภาพจอประสาทตา 
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้สูงอาย ุ 
4. ก าหนดตารางวันออกตรวจ  
5. จัดทีมผู้รับผิดชอบออกตรวจราย รพ.สต.  
6. นัดผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติในการถ่ายภาพจอ
ประสาทตา ที่ผิดปกต ิมาพบจักษุแพทย์ที่ รพ.ศรีสัชนาลัย เพ่ือด าเนินการ
ตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ต้อหิน  ตรวจถ่ายภาพจอประสาทตา อย่าง
ละเอียด 
7. ลงบันทึกข้อมูลผลการตรวจในระบบ Hos Xp / JHS / version 2020 
8. จัดท าทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน / ผู้สูงอายุ ที่ตรวจพบความผิดปกติ 
9. ติดตามผลการส่งต่อมาพบจักษุแพทย์ และติดตามผลการรักษาของแพทย์ 
ครั้งที่ 3  

กิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการ: 
 

สรุป ประเมินผลการด าเนินงาน/เตรียมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ 

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ระบุไว้ในแผน (บาท) ใช้ไป (บาท) เหลือ (บาท) 
1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

9,000.00 9,000.00 0 

ผลผลิตจากกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ: ยอดผู้มารับการตรวจคัดกรองตาเพ่ือเข้ารับการรักษา ส่งผ่าตัดต้อกระจก 
และรักษาภาวะความผิดปกติอ่ืนๆจ านวน  251  คน 

การประเมินผล: 
 

ส 
 

ส่งรักษาและท าผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์กระจกตาจ านวน 184  คน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน
โครงการ/กิจกรรม: 
 

พ้ืนที่ห่างไกล เช่น รพ.สต.ปางสา แม่สิน ยังไม่ได้มาตรวจรักษาตามนัด ฝนตก 
ไม่มีรถน าส่ง 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข: 
ประสานพื้นที่ในการอ านวยความสะดวก 

รูปภาพการด าเนินงานโครงการ: 
 

 - 
 
 

 
ผู้รายงาน นางสมจิตร จันทร์สิงขรณ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

วันที่รายงาน 2 มิถุนายน 2565 
 



แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประจ าไตรมาศ  1 (ต.ค.-ธ.ค.)  2 (ม.ค.-ม.ีค.)  3 (เม.ย.-มิ.ย.)  4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ชื่อโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและการก ากับติดตาม ปี 2565  
ประเภทงบประมาณ  เงินบ ารุงโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย    งบประมาณจัดสรร   54,500  บาท 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 

วัตถุประสงค์: 1.เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขมีกรอบแนวทางการด าเนินงานประจ าปีที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์สาธารณสุข 4 ด้าน 
2.เพ่ือให้เกิดกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานสาธารณสุขตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

กลุ่มเป้าหมาย: 1.คณะกรรมการ คปสอ.ศรีสัชนาลัย และผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขแต่ละด้าน จ านวน 40 คน 
2.คณะนิเทศติดตามการด าเนินงานสาธารณสุขจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 35 คน 
3.ผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการด าเนินงานปี 2565 และการ
จดัท าแผนปฏิบัติราชการ ปี 2566  จ านวน 10 คน 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ: ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข 4 ด้าน และ
ปัญหาในพื้นที่  

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียด
กิจกรรมแผนปฏิบัติงานที่
วางไว้ (Gantt Chart): 

รายละเอียดกิจกรรม ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

1.คณะกรรมการ คปสอ. และ
ผู้เกี่ยวข้อง สรุปผลการ
ด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ
ปี 2564 และติดตาม
แผนปฏิบัติราชการ คร้ังที่ 1 
 

            

2.คณะกรรมการ คปสอ. และ
ผู้เกี่ยวข้อง รับการประเมินครั้ง
ที่ 1 จากทีมนิเทศ สสจ.สุโขทยั 
 

            

3.คณะกรรมการ คปสอ. และ
ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมการก ากับ
ติดตามแผนปฏิบัติราชการ คร้ัง
ที่ 2 
 

            

4. คณะกรรมการ  
คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง ประชุม
การก ากับติดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ครั้งที่ 3 
 

            

5. คณะกรรมการ  
คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง ประชุม
การก ากับติดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ครั้งที่ 4 
 

            

6. จัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ สรุป
ปัญหาจากการปฏบิัติงานปี 2565 
และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ     ป ี
2566  (3 วัน) (นอกสถานที่) 

            

 



กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว: 
 
 

 1. คณะกรรมการ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการปี 2564 และ
ติดตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 
2. คณะกรรมการ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง รับการประเมินครั้งที่ 1  จากทีมนิเทศ สสจ.สุโขทัย  
3. คณะกรรมการ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมการก ากับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 
4. คณะกรรมการ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมการก ากับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3 

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ: 
 

1. คณะกรรมการ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมการก ากับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 4 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปปัญหาจากการปฏิบัติงานปี 2565 และการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ  ปี 2566  (3 วัน) (นอกสถานที่) 

รายละเอียดการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ระบุไว้ในแผน (บาท) ใช้ไป (บาท) เหลือ (บาท) 

1. ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ คปสอ. และ
ผู้เกี่ยวข้อง สรุปผลการ
ด าเนินงานแผนปฏิบัติ
ราชการปี 2564 และ
ติดตามแผนปฏิบัติราชการ 
ครั้งที่ 1 

4,000 4,000 0 

2. ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ คปสอ. และ
ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมการ
ก ากับติดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ครั้งที่ 2 

4,000 4,000 0 

ผลผลิตจากกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการ: 

1.เกิดกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานสาธารณสุขตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 
 

การประเมินผล: 
 

1. จากแผนปฏิบัติราชการที่มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข 4 ด้าน  

 

2. แบบประเมินโครงการ CIPP Model ตามไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม: 
 

- 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการ
แก้ไข: 
 
 
 
 
 
 

- 



รูปภาพการด าเนินงาน
โครงการ: 

 

  
คณะกรรมการ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการปี 2564 

และติดตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 1 

  

  

คณะกรรมการ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง รับการประเมินครั้งท่ี 1 จากทีมนิเทศ สสจ.สุโขทัย 

  

  

  



คณะกรรมการ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมการก ากับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 

  

  
 

คณะกรรมการคปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมการก ากับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3 
 

  

  
 
 

 
ผู้รายงาน  นางสาวชโลทร  พุทธภูมิ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่รายงาน  2 มิถุนายน 2565 
 



 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประจ าไตรมาศ ◻ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ◻ 2 (ม.ค.-ม.ีค.)  3 (เม.ย.-ม.ิย.) ◻ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ชื่อโครงการ โครงการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565 
ประเภทงบประมาณ เงินบ ารุงโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  งบประมาณจัดสรร 392,300 บาท 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 แก่ประชาชนอ าเภอศรีสัชนาลัย 
2.เพื่อการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่
ประชาชนสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
อ าเภอศรีสัชนาลัย 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ: สามารถให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับ
ประชาชนในอ าเภอศรีสัชนาลัยอย่างน้อยร้อยละ 90  

วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม
แผนปฏิบัติงานที่วางไว้ (Gantt 
Chart): 

รายละเอียดกิจกรรม มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

       

 

กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว: 
 
 

  
ขออนุมัติด าเนินโครงการและเริ่มด าเนินโครงการ ได้แก ่ 
-จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จ านวน 240 รีม X 105 บาท 
-จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ½ ของA5 จ านวน 480 รีม X 60 บาท 
-จัดซื้อSYRINGE DISPOSABLE 1 ML.(100 PCS./BOX.) จ านวน 500 กล่อง 
X 158 บาท 
-จัดซื้อSYRINGE DISPOSABLE 3 ML.(100 PCS./BOX.) จ านวน 700 กล่อง 
X 110 บาท 
-จัดซื้อPLASTER TRANSPORE ½” (24 ROL./BOX.) จ านวน 250 กล่อง X 
299 บาท 
-จัดซื้อ NEEDLE DISPOSABLE NO.21X1 ½” .(100 PCS./BOX.)  จ านวน 
600 กล่อง X 46.50 บาท  
-จัดซื้อ NEEDLE DISPOSABLE NO.23X1 ½” .(100 PCS./BOX.)  จ านวน 
600 กล่อง X 46.50 บาท  
-จัดซื้อ NEEDLE DISPOSABLE NO.25X1” .(100 PCS./BOX.)  จ านวน 
700 กล่อง X 46.50 บาท  
-จัดซื้อ COTTON BALL 0.35 GM. จ านวน 300 ถุง X 64 บาท  
 

กิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการ: 
 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ก าลังรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 
 
 



รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ระบุไว้ในแผน (บาท) ใช้ไป (บาท) เหลือ (บาท) 
1.ซื้อวัสดุ อุปกรณ์บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 

392,300 392,300 0 

ผลผลิตจากกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ: ประชาชนได้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้งสิ้น(กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 65 
จ านวน 25,398 คน 

การประเมินผล: 
 

สามารถกระจายวัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการฉีดวัคซีนได้ทั่วถึงและเพียงพอ 
 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน
โครงการ/กิจกรรม: 
 

- 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข: 
- 

รูปภาพการด าเนินงานโครงการ: 
 

  
 
 

 
ผู้รายงาน น.ส.มัชนาพร ถนอมนวล ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่รายงาน 2 มิถุนายน 2565 
 

 



                 บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์    โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

ที ่ สท  ๐๐๓๓.๓๐๙/ ๘๓๕             วันที่  ๑๘  มิถุนายน  2565 

 

เรื่อง ขออนญุาตน าแบบติดตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๕ ขึ้นเว็ปไซต์ 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
  

ด้วยกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ ไดต้ิดตาม การด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ที่ 
๓) จากทุกกลุ่มงาน ทั้งภายใน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย มีผล
การติดตาม ด้านการด าเนินการ, การใช้งบประมาณ ทั้งจากแหล่ง เงินบ ารุง และกองทุนต าบล  

 

จึงขออนุญาต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
        
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

        
 

                       (น.ส.มณทกานต์  นามแก้ว) 
          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ 
 
 
        ทราบ/อนุมัติ ด าเนินการ 
 

                      

          (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๓ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์    โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

วัน/เดือน/ปี  : ๑๘  มิถุนายน  2565 
หัวข้อ  :..ติดตามการด าเนินการแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................. ..................................... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

- รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 
ไตรมาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2564-มิถุนายน  2565) สรุปทุกแผนปฏิบัติการ 

- รายงาน การติดตามความก้าวหน้า แยกรายโครงการ 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                       ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                                                

                (น.ส.มณทกานต์  นามแก้ว)                                     (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
          กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์                               วันที่...๑๘  มิถุนายน  2565 
             และสารสนเทศทางการแพทย์                                
               วันที่ ...๑๘  มิถุนายน  2565 
                              

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นายเอกพงศ์  ทิงาเครือ) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่ ๑๘  มิถุนายน  2565 
 

 


