
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

ตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปี 2563 

(รอบที่ 1 ณ วันที่ 29 กพ. 63) 
 

โรงพยาบาลเกาะคา             
(คปสอ.เกาะคา)  

อ.เกาะคา จ.ล าปาง 
 

 
 

EB 12 ขอ้ 2 



ส่วนที่ 1 บทน า 
 

 ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี ปีละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 
29 กพ 63 และ รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 สค 63  โดยติดตามจากระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ของ 
สสจ ล าปาง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาในแต่ละปี มาประเมินผลและ
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาที่วางไว้และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี เพ่ือประกาศให้
ผู้รับบริการทราบผลการด าเนินงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลนั้นนับว่าเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่องค์กรที่จะน ามาประเมินประสิทธิผลการให้บริการประชาชน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโรงพยาบาลเกาะคา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงาน
จะน าข้อมูลที่ได้รับจากากรประเมินผลดังกล่าว ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนพัฒนาให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือโครงการและกิจกรรมของ คปสอ.เกาะคา : ปีงบประมาณ 2563 

1. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030107 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตอ าเภอ (พชอ.) 
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
Non UC กิจกรรม สนบัสนุนการจดักิจกรรมการประชุม

คณะกรรมการ พชต. จ านวน 10 คร้ัง 
กลุ่มเป้าหมาย: พชต จ านวน: 30 คน มีค. 15,000.00 - 0 

  
Non UC กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ พชอ.และ

คณะท างาน จ านวน 4 คร้ัง 
กลุ่มเป้าหมาย: พชอ จ านวน: 30 คน ธค. มีค. มิย. กย. 15,000.00 - 0 

  
Non UC กิจกรรม เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้/ถอดบทเรียน

ระดบัอ าเภอ“ฟันเฟือง พชต.” 
กลุ่มเป้าหมาย: พชต จ านวน: 150 คน สค. 20,000.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     50,000.00 0 0 

  

2. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030109 ช่ือโครงการ: โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม Green & Clean Hospital อ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC อบรมเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานขยะมูลฝอย อบรม 

2 รุ่นๆละ 65 คน 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 130 คน มค. 3,250.00 3,250.00 100 

  
งบฯ UC บูรณาการการด าเนินงาน GREEN & 

CLEAN ในรพ.สต.และเครือข่ายสุขภาพ
ชุมชนประชุมทีมคณะท างานเครือข่าย จนท.
รพ.สต. ,อปท. และเครือข่ายชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ+อสม จ านวน: 
40 คน 

มค. 4,000.00 4,000.00 100 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     7,250.00 7,250.00 100 

  

3. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030108 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ EOC อ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC การประชุมทีมเพ่ือเตรียมความพร้อม ประชุม

ทีม SRRT อ าเภอ 2 คร้ัง 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จ านวน: 20 คน มค. เมย. 9,400.00 5,600.00 59.57 

  



งบฯ UC การประชุมทีมเพ่ือเตรียมความพร้อม ประชุม
ทีม SRRT ระดบัต าบล 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ+อสม จ านวน: 
100 คน 

กพ. 13,600.00 13,600.00 100 

  
งบฯ UC การอบรมจดัระบบป้องกนัและการซ้อมแผน

อคัคีภยั อบรมบุคลากร 2 รุ่นๆละ70คน 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ+ทอ้งถ่ิน จ านวน: 
140 คน 

พค. 5,900.00 - 0 

  
งบฯ UC การอบรมจดัระบบป้องกนัและการซ้อมแผน

อคัคีภยั อบรมชกัซ้อมแผนกบัทีมภายนอก 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 50 คน พค. 2,450.00 - 0 

  
งบฯ UC การอบรมจดัระบบป้องกนัและการซ้อมแผน

อคัคีภยั ซ้อมแผนอคัคีภยั 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 240 คน พค. 7,200.00 - 0 

  
งบฯ UC ฟ้ืนฟูวิชาการไขเ้ลือดออกและการพ่นหมอก

ควนัเจา้หนา้ท่ีแกนน าและอปท. 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ+อปท จ านวน: 
30 คน 

พค. 13,200.00 - 0 

  
งบฯ UC การควบคุมโรคไขห้วดัใหญ่ ประชุมเตรียม

ความพร้อมในเจา้หนา้ท่ีรพ.เกาะคารพ.สต.และ 
อสม. 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ+อสม จ านวน: 
100 คน 

พค. มิย. กค. 7,500.00 - 0 

  
งบฯ UC การควบคุมโรคไขห้วดัใหญ่ การประชุมให้

ความรู้กลุ่มเส่ียงต่อโรคไขห้วดัใหญ่ 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนกลุ่มเส่ียง จ านวน: 1,340 คน พค. มิย. กค. 33,500.00 - 0 

  
งบฯ UC การซ้อมแผนอุบติัเหตุ อบรมการปฐมพยาบาล 

ณ จุดเกิดเและการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 
(BLS)แก่อาสาสมคัรกูภ้ยั/อปพร. 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ+อปพร+กูภ้ยั จ านวน: 
40 คน 

มิย. 4,000.00 - 0 

  
งบฯ UC การซ้อมแผนอุบติัเหตุ ประชุมช้ีแจงแผนฯ 

บุคลากรภายในและภายนอกและกิจกรรมซ้อม
แผนฯบนโต๊ะ(Table top) 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ+อสม จ านวน: 
50 คน 

มิย. 1,250.00 - 0 

  
งบฯ UC การซ้อมแผนอุบติัเหตุ ซ้อมแผนอุบติัเหตุหมู่

และการประเมินผล 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ+อสม จ านวน: 
370 คน 

มิย. 12,250.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     110,250.00 19,200.00 17.41   

 
 



4. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030102 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาสร้างศกัยภาพป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวยั อ  าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
PPA 1) กิจกรรมให้ความรู้และพฒันาทกัษะ ครูพ่ี

เล้ียงศูนยเ์ดก็และครูโรงเรียนอนุบาล 
กลุ่มเป้าหมาย: ครูพ่ีเล้ียง+ครูศูนยเ์ดก็ จ านวน: 90 คน กพ. 15,600.00 - 0 

  
PPA กิจกรรมส่งเสริมสุภาพและติดตามกลุ่มเส่ียง

โดยจดัส่งเสริมพฒันาการ เดก็ปฐมวยั 
กลุ่มเป้าหมาย: เดก็ปฐมวยั จ านวน: 250 คน กพ. 34,400.00 - 0 

  
งบฯ UC กิจกรรมส่งเสริมทนัตสุขภาพและติดตามเดก็

ปฐมวยัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
กลุ่มเป้าหมาย: ศูนยเ์ดก็เทศบาลไหล่หิน,เทศบาลวงัพร้าว จ านวน: 
2 แห่ง 

กค. 50,528.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     100,528.00 0 0   

5. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030103 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาและสร้างศกัยภาพคนไทยในกลุ่มวยัเรียนอ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC โรงเรียนฟันดีไม่มีอว้น กลุ่มเป้าหมาย: โรงเรียน จ านวน: 23 แห่ง มิย. 34,650.00 - 0   
งบฯ UC การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือลดความเส่ียง

การเกิดโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 
กลุ่มเป้าหมาย: เคร่ืองวดัความเคม็ จ านวน: 23 อนั มค. 32,200.00 - 0 

  
งบฯ UC กิจกรรมด าเนินการแปรงฟันคุณภาพ และ 

กิจกรรม ฐานความรู้ทางทนัตสุขภาพ เดก็อว้น 
ให้ครูอนามยั และผูน้ านกัเรียน ป.4 ,ป.5,ป.
6 

กลุ่มเป้าหมาย: ครูอนามยั+ผูน้ านกัเรียน ป.4 ,ป.5,ป.6 จ านวน: 
50 คน 

พค. มิย. 96,279.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     163,129.00 0 0   

6. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030105 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาและสร้างเสริมศกัยภาพคนไทยกลุ่มวยัท างาน อ าเภอเกาะคาปี2563 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC กิจกรรมคดักรองโรคเบาหวาน ความดนัโลหิต

และสุขภาพในช่องปาก: ค่าเขม็เบอร์ 25 ยาว
หน่ึงน้ิว จ านวน 288กล่อง*48 บาท 

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียงDM+HT จ านวน: 288 กลอ่ง กพ. 13,824.00 13,250.88 95.85 

  



งบฯ UC กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง Pre 

DM, Pre HT-ค่า strip 75กล่อง*
180 +ค่าเขม็เจาะเลือด จ านวน 3,750 

อนั * 1.80 บาท 

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียงDM+HT จ านวน: 5,441 คน กพ. 20,250.00 20,250.00 100 

  
งบฯ UC ค่าถ่ายเอกสารคดักรองมะเร็งในช่องปาก กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียงสตรี จ านวน: 10,364 คน มค. 1,000.00 - 0 

  
งบฯ UC กิจกรรมคดักรองโรคเบาหวาน ความดนัโลหิต

และสุขภาพในช่องปาก: -ค่าStrip 576 

กล่อง *180 บาท 

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียงDM+HT จ านวน: 576 กลอ่ง กพ. 103,680.00 103,680.00 100 

  
งบฯ UC ประชุมอสม.ในวนัประชุมประจ าเดือนเพ่ือจดั

ทดสอบและปฎิบติัในวดัความดนัโลหิตและ
การเจาะเลือดท่ีถูกตอ้งและเป็นอสม.เช่ียวชาญ
สาขาโรคไม่ติดต่อ 1606คน : ค่าเขม็เจาะ
เลือด1606*1.80*3 

กลุ่มเป้าหมาย: อสม จ านวน: 3 กล่อง กพ. 8,675.00 8,672.40 99.97 

  
งบฯ UC ประชุมอสม.ในวนัประชุมประจ าเดือนเพ่ือจดั

ทดสอบและปฎิบติัในวดัความดนัโลหิตและ
การเจาะเลือดท่ีถูกตอ้งและเป็นอสม.เช่ียวชาญ
สาขาโรคไม่ติดต่อ 1606คน: ค่า
Strip41กล่อง*180บาท 

กลุ่มเป้าหมาย: อสม จ านวน: 41 กล่อง กพ. 7,380.00 7,380.00 100 

  
งบฯ UC ประชุมอสม.ในวนัประชุมประจ าเดือนเพ่ือจดั

ทดสอบและปฎิบติัในวดัความดนัโลหิตและ
การเจาะเลือดท่ีถูกตอ้งและเป็นอสม.เช่ียวชาญ
สาขาโรคไม่ติดต่อ 1606คน : ค่าถ่าย
เอกสารประกอบการประชุม 

กลุ่มเป้าหมาย: อสม จ านวน: 1 คร้ัง กพ. 2,000.00 1,927.20 96.36 

  



งบฯ UC ประชุมอสม.ในวนัประชุมประจ าเดือนเพ่ือจดั
ทดสอบและปฎิบติัในวดัความดนัโลหิตและ
การเจาะเลือดท่ีถูกตอ้งและเป็นอสม.เช่ียวชาญ
สาขาโรคไม่ติดต่อ 1606คน : ค่าส าลี
Alcohol 1100 แผงๆละ 3.50 บาท 

กลุ่มเป้าหมาย: อสม จ านวน: 1,100 แผง กพ. 4,000.00 3,850.00 96.25 

  
งบฯ UC กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง Pre 

DM, Pre HT : กลุ่มPre DM ค่า
ถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 1,500บาท+กลุ่มPre 

HT ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 5030 บาท 

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียงDM+HT จ านวน: 1 คร้ัง กพ. 5,320.00 5,320.00 100 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     166,129.00 164,330.48 98.92   

7. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030106 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาและสร้างศกัยภาพคนไทยกลุ่มวยัผูสู้งอาย ุและพระสงฆอ์ าเภอเกาะคา ปี2563 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ กลุ่มเป้าหมาย: ผูสู้งอาย+ุพระ จ านวน: 325 ราย มีค. เมย. 11,300.00 - 0 

  
งบฯ UC กิจกรรม ระบบพฒันาศกัยภาพบุคลากรท่ี

เก่ียวขอ้งอบรมให้ความรู้ฟ้ืนฟู แก่ CG 

หลกัสูตร4วนั 

กลุ่มเป้าหมาย: CG จ านวน: 60 คน มีค. เมย. 28,200.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     39,500.00 0 0   

8. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030210 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่ออ าเภอเกาะคาปี 2563 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC - ค่าอาหารว่างอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้

และการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (BLS)แก่ 
บุคลากรสาธารณสุขในรพ.และ รพสต. 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 250 คน เมย. พค. 6,250.00 - 0 

  



งบฯ UC - ค่าอาหารว่างอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้
และการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูงแก่พยาบาลรพ.
เกาะคาและ รพสต. (ACLS) 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 140 คน มิย. 3,500.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     9,750.00 0 0   

9. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030201 ช่ือโครงการ: การพฒันาระบบก ากบั ติดตามและประเมินผล PCC อ าเภอเกาะคาประจ าปี 2563 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC ประชุมติดตามความกา้วหนา้รผลการ

ด าเนินงานระบบ PCC ตามแผนปฏิบติัการ
และตวัช้ีวดัหลกัปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ PCC จ านวน: 15 คน มีค. พค. กค. 6,000.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     6,000.00 0 0   

10. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030203 ช่ือโครงการ: โครงการการพฒันาระบบบริการสุขภาพNCD อ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC การจดับริการในคลินิก : - ค่าstripเจาะเลือด 

336 กล่อง*180บาท - ค่าเขม็เจาะเลือด
จ านวน 15,900 อนั * 1.80 บาท 

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มป่วยDM+HT จ านวน: 10,800 อนั กพ. 89,600.00 89,100.00 99.44 

  
งบฯ UC กิจกรรมส่งเสริมการปรับพฤติกรรม: - จดัซ้ือ

เคร่ืองวดัความเคม็ ( Salt meter ) 

จ านวน 1 เคร่ือง 

กลุ่มเป้าหมาย: ์์NCD คลินิก จ านวน: 1 ชุด มค. 1,400.00 - 0 

  
งบฯ UC กิจกรรมส่งเสริมการปรับพฤติกรรม: - จดัซ้ือ

เคร่ืองวดัความหวาน ( Sugar meter ) 

จ านวน 1 เคร่ือง 

กลุ่มเป้าหมาย: ์์NCD คลินิก จ านวน: 1 ชุด มค. 14,000.00 - 0 

  
งบฯ UC กิจกรรมส่งเสริมการปรับพฤติกรรม:- จดัซ้ือ

ก่องขา้วนอ้ย จ านวน 400 อนั 

กลุ่มเป้าหมาย: ์์NCD คลินิก จ านวน: 1 ชุด มีค. 3,200.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     108,200.00 89,100.00 82.35   

 



11. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030204 ช่ือโครงการ: โครงการการพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) MI & Stroke อ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC ค่าจดัท า Individual Action Card กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 1 ชุด สค. 2,200.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     2,200.00 0 0   

12. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030205 ช่ือโครงการ: การพฒันาระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan สาขาแพทยแ์ผนไทย 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC 1) จดับริการ คลินิกเข่าเส่ือม LP Model 

ในโรงพยาบาล 
กลุ่มเป้าหมาย: วสัดุแพทยแ์ผนไทย จ านวน: 12 รายการ มค. 16,000.00 - 0 

  
งบฯ UC 2) จดับริการ การฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอดดว้ย

ศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย 
กลุ่มเป้าหมาย: วสัดุแพทยแ์ผนไทย จ านวน: 3 รายการ มค. กพ. 16,000.00 - 0 

  
งบฯ UC 3) จดัซ้ือหมอ้น่ึงไฟฟ้าพกพาส าหรับออก

เยี่ยมบา้น 

กลุ่มเป้าหมาย: วสัดุแพทยแ์ผนไทย จ านวน: 1 รายการ มค. กพ. 3,000.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     35,000.00 0 0   

13. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030206 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบบริการการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล RDU ป้องกนัและควบคุมการด้ือยาตา้นจุลชีพ อ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ workshop 

วิชาการดา้นยา RDU และ AMRและ 
การลงรหสัโรค (ICD-10 } ให้แก่แพทย ์
และพยาบาลผูส้ัง่ใชย้า 

กลุ่มเป้าหมาย: กกบ+ทีมน า+หน.กลุ่มงาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 
50 คน 

พค. 3,000.00 - 0 

  
งบฯ UC จดักิจกรรมรณรงคก์ารใชย้าอยา่งสมเหตุผล

รวมทั้งการใชส้มุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบนั
ลดการใชย้าปฏิชีวนะและ NSAIDS 

ในช่วงสปัดาห์เภสชักรรม 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 1 คร้ัง กค. 6,000.00 - 0 

  
งบฯ UC จดัประชุมรับการนิเทศติดตามงานจากจงัหวดั 

ตามกิจกรรม RDU สญัจร 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 30 คน พค. 3,000.00 - 0 

  



  รวมงบประมาณโครงการ     12,000.00 0 0   

14. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030207 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบงานเยีย่มบา้นของศูนยดู์แลผูป่้วยต่อเน่ืองท่ีบา้น (COC) อ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์แทป็เลต็ กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 14 เคร่ือง กพ. 280,000.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     280,000.00 0 0   

15. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030208 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบริการสุขภาพโรควณัโรค อ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC ความครอบคลุมของการคดักรองวณัโรคค่า

ตรวจ CXR โดยใชร้ถ Mobile x-ray 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนกลุ่มเส่ียง จ านวน: 2,000 ราย พย. 100,000.00 100,000.00 100 

  
งบฯ UC ค่าจดัสถานท่ีส าหรับจุดให้บริการ Mobile 

X¬ - ray 10 จุด 
กลุ่มเป้าหมาย: รพสต. จ านวน: 10 แห่ง พย. 10,000.00 10,000.00 100 

  
งบฯ UC อาหารเสริม ( ไข่ไก่) ให้ผูป่้วยวณัโรคท่ีอยู่

ระหว่างการรักษา ปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย: ผูป่้วยวณัโรค จ านวน: 60 คน กพ. มีค. เมย. พค. 
มิย. กค. 

36,000.00 2,000.00 5.56 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     146,000.00 112,000.00 76.71   

16. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030209 ช่ือโครงการ: โครงการการพฒันาระบบการประสานรับ-ส่งต่อผูป่้วย โรงพยาบาลเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ

ทบทวนระบบการรับ-ส่งต่อผูป่้วยเช่ือมโยงกบั
service plan รายสาขา 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คน กพ. มีค. พค. มิย. 
สค. 

5,000.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     5,000.00 0 0   

17. แผน:ย.3 รหสัโครงการ: 030303 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันา Happy MOPH คปสอ.เกาะคา หน่วยงานแห่งความสุขปี 2563 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   



งบฯ UC อบรมเชิงปฏิบติัการรักษสุ์ขภาพบุคลากร
สาธารณสุขอ.เกาะคาประกวดการแขง่ขนัลด
น ้าหนกัระหว่างหน่วยงานและรพสต. 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 380 คน มค. กพ. มีค. 8,500.00 - 0 

  
งบฯ UC อบรมเชิงปฏิบติัการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

การออกก าลงักาย คปสอ.อ าเภอเกาะคา 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 380 คน ธค. 54,400.00 44,900.00 82.54 

  
งบฯ UC อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาบุคลากรและ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมHAPPY MOPH 

คปสอ.เกาะคาหน่วยงานแห่งความสุข 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 380 คน เมย. 54,400.00 - 0 

  
งบฯ UC อบรมเชิงปฏิบติัการ 5 ส & Big 

Cleaning 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 200 คน เมย. 26,000.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     143,300.00 44,900.00 31.33   

18. แผน:ย.3 รหสัโครงการ: 030301 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการก าลงัคนดา้นสุขภาพ คปสอ.เกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC เบิกค่าใชจ่้าย(หมวดค่าใชส้อยแผนเงินบ ารุง.

รพ.เกาะคา)ในการประชุม/อบรม 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 200 คน กพ. มีค. เมย. พค. 

มิย. กค. สค. 
0 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     0 0 0   

19. แผน:ย.3 รหสัโครงการ: 030302 ช่ือโครงการ: โครงการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ คปสอ.เกาะคาปี2563 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC 1. อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาสมรรถนะ

พยาบาลเร่ืองกระบวนการพยาบาลและบนัทึก
ทางการพยาบาล 2 รุ่นๆ 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 140 คน กพ. 34,200.00 - 0 

  
งบฯ UC 2. อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาบุคลากรและ

เตรียมผูเ้กษียณปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 380 คน กย. 54,400.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     88,600.00 0 0   

 
 



20. แผน:ย.3 รหสัโครงการ: 030305 ช่ือโครงการ: การพฒันาทกัษะดา้นการพยาบาลของพยาบาล ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ.ล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC ประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง : การพฒันาทกัษะ

ดา้นการพยาบาลของพยาบาล ท่ีปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล จ.ล าปาง 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 13 แห่ง กพ. มีค. กค. 12,000.00 6,000.00 50 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     12,000.00 6,000.00 50   

21. แผน:ย.3 รหสัโครงการ: 030304 ช่ือโครงการ: โครงการอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารการสาธารณสุข อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ปีงบประมาณ 2563 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC 1 ค่าใชจ่้ายในการอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารการ

สาธารณสุขระดบัตน้ 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 4 คน พค. 120,000.00 - 0 

  
งบฯ UC ค่าใชจ่้ายในการอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารการ

สาธารณสุขระดบักลาง 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 2 คน พค. 80,000.00 - 0 

  
งบฯ UC ค่าใชจ่้ายในการอบรมหลกัสูตรรอง

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 1 คน พค. 15,000.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     215,000.00 0 0   

22. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030406 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาองคค์วามรู้ R2R วิจยั นวตักรรม อ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบติัการ มหกรรม

คุณภาพ คปสอ.เกาะคา 2563 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 60 คน กค. 20,200.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     20,200.00 0 0   

23. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030407 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารเทคโนโลยสุีขภาพอ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   



งบฯ UC โครงการพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพอ าเภอเกาะคา 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 20 คน กพ. มีค. พค. สค. 8,000.00 - 0 

  
งบฯ UC จดัประชุมคณะกรรมการทีมอ าเภอ Data 

Function Meeting 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 30 คน กพ. มีค. พค. มิย. 
กค. สค. 

18,000.00 - 0 

  
งบฯ UC 1. จดัประชุมติดตามการบนัทึกขอ้มูล 43 

แฟ้ม (HosXP + JHCIS) to 

HDC ร่วมกบั PM แต่ละสาขา จ านวน 2 

คร้ัง 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 30 คน กพ. มิย. 13,200.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     39,200.00 0 0   

24. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030406 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาโรงพยาบาลคุณภาพ HA 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC กิจกรรมรับการเยี่ยม Surveillance จาก

สรพ. 
กลุ่มเป้าหมาย: กกบ+ทีมน า+หน.กลุ่มงาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 
80 คน 

กค. 26,000.00 - 0 

  
งบฯ UC ทีมกลางจดัฐานเรียนรู้ 3 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย: กกบ+ทีมน า+หน.กลุ่มงาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 

50 คน 

มิย. กค. 4,750.00 - 0 

  
งบฯ UC จดัประชุมรับการขอประเมินรับรองมาตรฐาน 

มาตฐานส าหรับงานเทคนิคการแพทย ์และ 
รังสีการแพทย ์

กลุ่มเป้าหมาย: กกบ+ทีมน า+หน.กลุ่มงาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 
30 คน 

สค. 25,000.00 - 0 

  
งบฯ UC จดัประชุมรับการขอประเมินรับรองมาตรฐาน 

การตรวจเยี่ยมมาตรฐานทางทนัตกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย: กกบ+ทีมน า+หน.กลุ่มงาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 
30 คน 

มีค. 3,000.00 - 0 

  
งบฯ UC จดัประชุมรับการขอประเมินรับรองมาตรฐาน 

Emergency care system 
(การประเมิน ECS คุณภาพ) 

กลุ่มเป้าหมาย: กกบ+ทีมน า+หน.กลุ่มงาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 
30 คน 

เมย. 3,000.00 - 0 

  
งบฯ UC จดัประชุมรับการขอประเมินรับรองมาตรฐาน 

NCD คุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย: กกบ+ทีมน า+หน.กลุ่มงาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 
30 คน 

กค. 3,000.00 - 0 

  
งบฯ UC จดัประชุมรับการขอประเมินรับรองมาตรฐาน 

คลินิกTB คุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย: กกบ+ทีมน า+หน.กลุ่มงาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 
30 คน 

กค. 3,000.00 - 0 

  



งบฯ UC จดัประชุมรับการขอประเมินรับรองมาตรฐาน 
มาตรฐานยาเสพติด(Re accredit คร้ังท่ี
3) 

กลุ่มเป้าหมาย: กกบ+ทีมน า+หน.กลุ่มงาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 
30 คน 

พค. 3,000.00 - 0 

  
งบฯ UC จดัประชุมฟ้ืนฟูความเขา้ใจเร่ืองระบบบริหาร

ความเส่ียงและการวิเคราะห์ RCA 

กลุ่มเป้าหมาย: กกบ+ทีมน า+หน.กลุ่มงาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 
30 คน 

พค. 4,800.00 - 0 

  
งบฯ UC ศึกษาดูงาน5 ส.โรงพยาบาลนครพิงค ์ กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 22 คน มีค. 14,550.00 - 0 

  
งบฯ UC ประชุมพฒันาการลงขอ้มูล ตรวจสอบเวช

ระเบียนผูป่้วยนอก การให้รหสัโรค-หตัถการ 
รวมทั้งการลงวินิจฉยัโรค (Diag text) 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คน มค. 7,600.00 - 0 

  
งบฯ UC ประชุมพฒันาการลงขอ้มูล ตรวจสอบเวช

ระเบียนผูป่้วยใน การให้รหสัโรค-หตัถการ 
การสรุปเวชระเบียนผูป่้วยใน และการลง
ค่าใชจ่้ายผูป่้วยใน การลงสาเหตุการตาย 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 40 คน มิย. 7,600.00 - 0 

  
งบฯ UC ศึกษาดูงานระบบRCM รพ.ชาติตระการ จ.

พิษณุโลก 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 24 คน มีค. 48,000.00 - 0 

  
งบฯ UC อบรมการใชโ้ปรแกรม (EMA) กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 25 คน กพ. 2,500.00 - 0   
งบฯ UC ประชุมซ้อมแผน รองรับอุบติัการณ์ฉุกเฉิน 

ดา้น ระบบสารสนเทศล่ม (Server 

Downtime) 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 50 คน มีค. 1,250.00 - 0 

  
งบฯ UC จดัอบรมการใชง้านโปรแกรมE-Office กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 50 คน มค. 1,250.00 - 0 

  
งบฯ UC ประชุมรับการตรวจประเมินมาตรฐานHAIT กลุ่มเป้าหมาย: กกบ+ทีมน า+หน.กลุ่มงาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 

50 คน 

มีค. 5,000.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     163,300.00 0 0   

 
 
 
 



25. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030401 ช่ือโครงการ: โครงการประเมินคูรธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ปี 2563 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC ประชุมวิชาการ จ านวน 2 คร้ัง กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 50 คน กพ. 12,600.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     12,600.00 0 0   

26. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030402 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ปี 2563 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC อบรมให้ความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพแก่

ผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 30 คน กพ. 6,600.00 - 0 

  
งบฯ UC อบรมเชิงปฏิบติัการให้ความรู้เร่ืองควบคุม

ภายในและการจดัท ารายงานควบคุมภายใน
(แบบปค.) 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 64 คน มีค. 10,000.00 - 0 

  
งบฯ UC ประชุมให้ความรู้เร่ืองการตรวจสอบภายใน กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 30 คน พค. 3,000.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     19,600.00 0 0   

27. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030403 ช่ือโครงการ: โครงการการวางแผนและประเมินผลควบคุมก ากบัติดตามนิเทศ อ าเภอเกาะคา ปี2563 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC ประชุมควบคุมก ากบัติดตามประจ าเดือน 

สสอ./รพ.สต. 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท. สสอ+รพ.สต จ านวน: 30 คน ธค. มค. กพ. มีค. 

เมย. พค. มิย. กค. 
สค. กย. 

7,500.00 - 0 

  
งบฯ UC ประชุมควบคุมก ากบัติดตามประจ าเดือน 

ประชุม กกบ/หน.งาน/ทีมคุณภาพระดบักลาง 
รพ.เกาะคา 

กลุ่มเป้าหมาย: กกบ+ทีมน า+หน.กลุ่มงาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 
40 คน 

ธค. มค. กพ. มีค. 
เมย. พค. มิย. กค. 
สค. กย. 

10,000.00 - 0 

  
งบฯ UC ประชุมควบคุมก ากบัติดตามประจ าเดือน 

ประชุม พุธประสาน,PM,ITผูป้ฏิบติัอ าเภอ
เกาะคา 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 30 คน กพ. มีค. เมย. พค. 
มิย. กค. สค. กย. 

7,500.00 750 10 

  
งบฯ UC ประชุมควบคุมก ากบัติดตามประจ าเดือน 

ประชุม ทีมHA/หน.งาน/ทีมกลาง รพ.เกาะ
คา 

กลุ่มเป้าหมาย: กกบ+ทีมน า+หน.กลุ่มงาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 
40 คน 

กพ. มีค. เมย. พค. 
มิย. กค. สค. กย. 

10,000.00 - 0 

  



งบฯ UC ประชุมควบคุมก ากบัติดตามประจ าเดือน คป
สอ 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+สสอ+รพ.สต จ านวน: 60 คน มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย. 

15,000.00 - 0 

  
งบฯ UC การนิเทศงานรพ.สต ประเมินรพ.สต.ติดดาว 

อ าเภอเกาะคา รอบท่ี 1 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 10 คน มีค. 5,000.00 - 0 

  
งบฯ UC การนิเทศงานรพ.สต ในเครือข่าย อ าเภอเกาะคา 

รอบท่ี 2 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 10 คน มิย. กค. 8,000.00 - 0 

  
งบฯ UC ประชุมรับการตรวจราชการเขตบริการสุขภาพ

ท่ี1และรับการนิเทศงานจากสสจ 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 60 คน กพ. 12,000.00 - 0 

  
งบฯ UC การประชุมการประเมินผลงานสาธารณสุข คป

สอ.เกาะคา คร้ังท่ี 1 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 60 คน กพ. 12,000.00 - 0 

  
งบฯ UC การประชุมการประเมินผลงานสาธารณสุข คป

สอ.เกาะคา คร้ังท่ี 2 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 60 คน สค. 12,000.00 - 0 

  
งบฯ UC การประชุมการประเมินผลงานโรงพยาบาล

เกาะคา รอบท่ี 1 

กลุ่มเป้าหมาย: กกบ+ทีมน า+หน.กลุ่มงาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 
40 คน 

มีค. 8,000.00 - 0 

  
งบฯ UC การประชุมการประเมินผลงานโรงพยาบาล

เกาะคา รอบท่ี 2 

กลุ่มเป้าหมาย: กกบ+ทีมน า+หน.กลุ่มงาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 
40 คน 

สค. 8,000.00 - 0 

  
งบฯ UC ประชุมทีมยทุธศาสตร์อ าเภอและทีมนิเทศ

ติดตามงานระดบัอ าเภอ 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 10 คน มค. มิย. 4,000.00 - 0 

  
งบฯ UC ประชุมช้ีแจงการจดัท าแผนยทุธศาสตร์และการ

จดัท าแผนงบประมาณปี 2564 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 60 คน กย. 12,000.00 - 0 

  
งบฯ UC ประชุมการจดัท าแผนคุณภาพ รพ ปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย: กกบ+ทีมน า+หน.กลุ่มงาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 

40 คน 

กย. 12,000.00 - 0 

  
งบฯ UC ประชุมการจดัท าแผนปฏิบติัการ ของ รพสต ปี 

2564 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท. สสอ+รพ.สต จ านวน: 40 คน กย. 8,000.00 - 0 

  
งบฯ UC ประชุมการจดัท าแผนปฏิบติัการ คปสอ ปี 

2564 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 60 คน กย. 18,000.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     169,000.00 750 0.44   

 



28. แผน:ปกติ รหสัโครงการ: 030504 ช่ือโครงการ: การดูแลผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน อ าเภอเกาะคาปีงบประมาณ 2563 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
อ่ืนๆ อบรมให้ความรู้เร่ืองการดูแลผูท่ี้มีปัญหา

สุขภาพจิตในชุมชน อ าเภอเกาะคา
ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มเป้าหมาย: อสม จ านวน: 160 คน มีค. 27,500.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     27,500.00 0 0   

ขอ้มลู ณ วันที ่2020-03-09 
15:11:17 

      

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แบบท่ี 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนโดยตนเอง 
ค าชี้แจง  แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผน โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง 
ชื่อ โรงพยาบาลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

 ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

 ส่วนที่ 1 คณะกรรมการ คปสอ.เกาะคา   
1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการ คปสอ.เกาะคา เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา /  
2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ คปสอ.เกาะคา เพ่ือจัดท าแผน /  
3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4 มีคณะกรรมการ คปสอ.เกาะคา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่าง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
/  

 ส่วนที่ 2 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเกาะคาอ าเภอ
เกาะคา 

  

5 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญมาจัดท าฐานข้อมูล /  
6 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผน 
/  

7 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาสุขภาพ 

/  

8 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของหน่วยงาน 

/  

9 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัด 

/  

10 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
11 มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพ /  
12 มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
13 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัด /  
14 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
15 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
16 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
17 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ /  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกหลัง รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ( กุมภาพันธ์ 2563) 
โรงพยาบาลเกาะคา 

 
 


