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ส่วนที่ 1 บทน า 

 ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี ทุกปีหลังสิ้นสุดปีงบประมาณโดยติดตามจาก

ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการด าเนิน

โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาในแต่ละปี มาประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 

และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี เพ่ือประกาศให้ผู้รับบริการทราบผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่โรงพยาบาลเกาะคา ที่จะ

น ามาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการประชาชน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโรงพยาบาลเกาะคา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงาน

จะน าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าว ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนพัฒนาให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 

โรงพยาบาลเกาะคา 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงพยาบาลเกาะคา 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

“โรงพยาบาลเกาะคา เป็นโรงพยาบาลที่คนล าปางไว้วางใจ ภายในปี 2565” 
พันธกิจ (Mission) 

 1. จัดระบบบริการสุขภาพ รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟู แบบองค์รวม  ให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงพยาบาล เชื่อมโยงทุกเครือข่ายบริการ  

2. จัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
3. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  และจัดองค์กรให้สามารถปรับตัวกับ

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข  และร่วมผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขหลายสาขา 
4. บริหารจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core competency) 
1.มีสมรรถนะในด้านบริการระดับโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ระดับ M2  ให้บริการที่มีศักยภาพในการ

ให้การดูแลรักษาโรคที่มีความซับซ้อนโดยแพทย์เฉพาะทางและสหวิชาชีพ 8 สาขา ได้แก่ สูติ-นรีเวชกรรม,  
อายุรกรรม,ศัลยกรรม,ศัลยกรรมกระดูก,กุมารเวชกรรม,วิสัญญี,โสต ศอ นาสิกลาริงซ์และเวชศาสตร์ครอบครัว
เชื่อมโยงกับทุกเครือข่ายบริการ  

2.มีสมรรถนะด้านบริการทันตกรรม ระดับจังหวัด เป็นแหล่งรายได้ส าคัญของรพ. 
3.เป็นแหล่งฝึกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและบุคลากรสาธารณสุขหลายสาขา 

เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal)  
1) ประชาชนในพ้ืนที่บริการและผู้รับบริการทั่วไปอีก 8 อ าเภอได้รับการรักษาพยาบาล ที่มีคุณภาพ 

มีความปลอดภัย 
2) โรงพยาบาลเกาะคามีระบบการบริหารจัดการการเงินการคลังที่มีเสถียรภาพมั่นคง 
3) โรงพยาบาลเกาะคาเป็นสถานบริการสุขภาพท่ีประชาชนชาวล าปางวางใจ เชื่อมั่นในการเป็นที่พ่ึง

ทางสุขภาพของประชาชนได้ 
 

ค่านิยม (Core Value)   

                             :  มีมาตรฐาน  งานเห็นผล  คนเป็นสุข  สนุกพัฒนา เกาะคาธรรมาภิบาล 

 



 

ยุทธศาสตร์ (Strategic lssues) 

1. พัฒนาการการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคสู่ความเป็นเลิศ Prevention & Promotion 
Excellence (PPE) “ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมควบคุมและป้องกันโรค” 

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ
เป็นเลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เป็นที่พ่ึงไว้วางใจของคนล าปาง”  

3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นเลิศ People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข” 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ Governance Excellence  (GE) “บริหารจัดการที่เป็น

เลิศและมีธรรมาภิบาล” 
 



การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 

รายช่ือโครงการและกิจกรรมของ คปสอ.เกาะคา : ปีงบประมาณ 2562 

1. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030102 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาและสร้างเสริมศกัยภาพคนไทยกลุ่มวยัเรียนและวยัรุ่น อ าเภอเกาะคา ปี 2562 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC จดัซ้ือวสัดเุคลือบหลุมร่องฟัน กลุ่มเป้าหมาย: นกัเรียนประถม(ป.1-ป.6)เดก็อาย ุ6-12 ปี จ านวน: 10 กล่อง มีค. 9,700.00 8,979.98 92.58 

  
งบฯ UC 2. จดัซ้ือ Etching (กรดกดัผิวฟัน) กลุ่มเป้าหมาย: นกัเรียนประถม(ป.1-ป.6)เดก็อาย ุ6-12 ปี จ านวน: 10 กล่อง กพ. 9,500.00 9,500.00 100 

  
งบฯ UC 3. จดัซ้ือไหมขดัฟัน กลุ่มเป้าหมาย: นกัเรียน ป.4 - ป.6 จ านวน: 1,076 อนั กพ. 27,169.00 27,169.00 100 

  
ไม่มีงบประมาณ ค่าวสัดุกิจกรรมบา้นปล่อย(ไม่ใชง้บประมาณ) กลุ่มเป้าหมาย: เยาวชนวยัรุ่น จ านวน: 1 คร้ัง มีค. 0 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     46,369.00 45,648.98 98.45   

2. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030107 ช่ือโครงการ: โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม Green & Clean Hospital อ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC ประชุมเครือข่ายงานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 1 คร้ัง กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 40 คน กพ. 4,000.00 4,000.00 100 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     4,000.00 4,000.00 100 

  

3. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030105 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ อ าเภอเกาะคา ปี 62 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC ประชุมทีม SRRT ปีละ 2 คร้ัง กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 20 คน มค. เมย. 4,000.00 4,000.00 100   
งบฯ UC การฝึกซ้อมแผนน ้ าท่วม(Table top) กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 40 คน พค. 5,000.00 5,000.00 100 

  
งบฯ UC ประชุมทีม War Roomในการเตรียมความ

พร้อมควบคุมการระบาดของโรคเดือนละคร้ัง
จ านวน 6 เดือน (มีค.-สค.62) 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 20 คน มีค. เมย. พค. มิย. 3,000.00 1,000.00 33.33 

  



งบฯ UC ประชุมเตรียมความพร้อมในเจา้หนา้ท่ีรพ.เกาะคา 
รพ.สต.และ อสม. 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+อสม จ านวน: 100 คน พค. 7,500.00 6,000.00 80 

  
งบฯ UC มีการประชุมให้ความรู้กลุ่มเส่ียงต่อโรคไขห้วดั

ใหญ่ 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+อสม+ประชาชน จ านวน: 1,340 คน มิย. กค. สค. 33,500.00 33,500.00 100 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     53,000.00 49,500.00 93.4 

  

4. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030106 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ปีงบประมาณ 2562 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC กิจกรรมพฒันาศกัยภาพทีมเลขา พชอ. ประชุม

คณะกรรมการ พชอ.และคณะท างาน 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+สสอ.+รพ.สต จ านวน: 2 คร้ัง เมย. พค. 10,000.00 6,000.00 60 

  
Non UC กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ พชต กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ พชต จ านวน: 150 คน พค. มิย. กค. 20,000.00 20,000.00 100 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     30,000.00 26,000.00 86.67 

  

5. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030101 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาและสร้างศกัยภาพคนไทยในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวยั อ  าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC ประชุมอบรมMCH Board และรพช

เครือข่าย 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.เครือข่าย จ านวน: 40 คน พย. พค. กค. 16,000.00 1,000.00 6.25 

  
งบฯ UC อบรม NCPR กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 40 คน พค. 1,000.00 1,000.00 100 

  
งบฯ UC อบรม ซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉินสูติกรรม

โรงพยาบาลเกาะคา 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คน เมย. 1,500.00 1,500.00 100 

  
งบฯ UC อบรมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน จ านวน: 40 คน มิย. 1,000.00 1,000.00 100 

  
งบฯ UC อบรมทกัษะการประเมินพฒันาการเดก็ กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จ านวน: 20 คน มิย. 2,000.00 2,000.00 100 

  
งบฯ UC จดัซ้ือชุดของขวญั 400ชุดๆละ100บาท กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์400 คน จ านวน: 400 คน มีค. 40,000.00 40,000.00 100 

  



งบฯ UC จดัซ้ือนมหญิงตั้งครรภ ์20 คนๆละ90กล่องๆละ
10บาท 

กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์20 คนๆละ90กล่องๆละ10บาท จ านวน: 
1,800 กลอ่ง 

มีค. 18,000.00 18,000.00 100 

  
งบฯ UC ส่งเสริมสุขภาช่องปาก ค่าวสัดุ 44821 +ค่า

อบรม 5300 

กลุ่มเป้าหมาย: เดก็0-5ปี จ านวน: 48 คน กพ. มีค. เมย. พค. 
มิย. 

50,121.00 50,121.70 100 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     129,621.00 114,621.70 88.43 

  

6. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030103 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาและสร้างเสริมศกัยภาพคนไทยกลุ่มผูสู้งอาย ุอ  าเภอเกาะคาปี 2562 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC การเขา้ถึงบริการและพฒันาสร้างเสริมศกัยภาพคน

ไทยกลุ่มวยัสูงอาย ุ
กลุ่มเป้าหมาย: ผูสู้งอาย ุพระ จ านวน: 1 คร้ัง เมย. พค. มิย. 24,600.00 24,600.00 100 

  
งบฯ UC อบรมให้ความรู้ แก่ CG 70 ชมเขตต าบลนา

แกว้ บูรณาการร่วมกบั กศน 
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน CG จ านวน: 30 คน มีค. 30,000.00 24,000.00 80 

  
งบฯ UC ศึกษาดูงานคลินิกผูสู้งอาย ุโรงพยาบาลล าปาง กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 10 คน พค. 1,000.00 1,000.00 100 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     55,600.00 49,600.00 89.21 

  

7. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030104 ช่ือโครงการ: โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการพฒันาคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ(พชอ.) อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ปีงบประมาณ 2562 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
ไม่มีงบประมาณ ทบทวนคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบั

อ าเภอ 
กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ พชอ. จ านวน: 21 คน ธค. 0 0 0 

  
Non UC พฒันาศกัยภาพคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต

ระดบัอ าเภอ ให้มีความพร้อมและมีทกัษะในการ
ด าเนินการสร้างสุขภาพภาคประชาชนในพ้ืนท่ี 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ พชอ. จ านวน: 21 คน ธค. 0 0 0 

  
Non UC จดัประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา/

ประเดน็พฒันาน ามาคดัเลือกประเดน็ท่ีส าคญัตาม
บริบทในพ้ืนท่ี ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิต 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ พชอ. จ านวน: 2 คร้ัง กพ. มีค. 10,000.00 10,000.00 100 

  



ไม่มีงบประมาณ จดัท าแผนพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ/ต าบล กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ พชอ. จ านวน: 1 คร้ัง มค. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ส่งเสริมและสนบัสนุน การขบัเคล่ือนนโยบายการ

พฒันาคุณภาพชีวิตอ าเภอเกาะคาร่วมกบัภาคี
เครือข่าย 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ พชอ. จ านวน: 1 คร้ัง มค. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ พชอ. จ านวน: 1 คร้ัง มค. 0 0 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     10,000.00 10,000.00 100 

  

8. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030202 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยตาม Service Plan อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ปี2562 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC จดัตั้งคลินิกบริการการดูแลผูป่้วยปอดอุดกั้นเร้ือรัง

ใน PCC หลกั 2 แห่ง-เคร่ืองพ่นยาและอปุกรณ์
พ่นยา * 2 เคร่ือง -Pulse Oximeter * 2 

เคร่ือง -เคร่ืองวดั PEF * 2อนั 

กลุ่มเป้าหมาย: PCCสองแควใตแ้ละไหล่หิน จ านวน: 2 แห่ง เมย. พค. 30,000.00 - 0 

  
งบฯ UC พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีในการดูแลผูป่้วยปอดอุด

กั้นเร้ือรัง 
กลุ่มเป้าหมาย: แพทย,์ PM COPD, นกักายภาพบ าบดัหรือเภสชักร จ านวน: 
1 คน 

มีค. เมย. พค. มิย. 
กค. สค. กย. 

8,000.00 4,000.00 50 

  
งบฯ UC ส่งเสริมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดในผูป่้วยปอดอุด

กั้นเร้ือรัง ค่าวสัด ุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท ากิจกรรม
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด -ยางรัด* 10 ถุง -ถุงทราย* 
2 กก.* 8 อนั -ค่าวสัดุอ่ืนๆ 

กลุ่มเป้าหมาย: ผูป่้วยปอดอุดกั้นเร้ือรัง จ านวน: 3,000 บาท มีค. เมย. พค. 3,000.00 3,000.00 100 

  
งบฯ UC คดักรองเบาหวานความดนัโลหิตในกลุ่มอาย ุ35 

ปีข้ึนไปและการจดัการกลุ่มเส่ียง ค่าStrip 528 

กล่อง /ค่าเขม็เจาะเลือดเบอร์ 25 ยาวคร่ึงน้ิว 
จ านวน 265กล่อง* 

กลุ่มเป้าหมาย: อาย ุ35 ปีข้ึนไป จ านวน: 6,000 คน มีค. เมย. 107,760.00 107,235.65 99.51 

  
งบฯ UC ปรับพฤติกรรม โดยใชก้ระบวนการ Self 

management support มีการติดตาม
กลุ่ม ก่องขา้วนอ้ย 2400คน /strip70กล่อง/
เขม็เจาะ3500อนั 

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง Pre DM จ านวน: 400 คน กพ. มีค. 33,300.00 33,300.00 100 

  



PPA อบรมปรับเปล่ียนกลุ่มเส่ียงโดยการสร้างความรอบ
รู้ดา้นสุขภาพเพ่ือป้องกนัโรคเบาหวานความดนั
โลหิตสูง งบ PPA 2 คร้ัง 

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง Pre DM, Pre HT จ านวน: 450 คน มีค. 90,000.00 90,000.00 100 

  
งบฯ UC อบรมกลุ่มเส่ียงเบาหวาน ความดนัโลหิตสูงหรือ

ญาติหรือผูดู้แล /ค่าอาหารว่าง/ค่าถ่ายเอกสาร 
กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง Pre HT จ านวน: 4,927 คน กพ. มีค. 142,883.00 142,883.00 100 

  
ไม่มีงบประมาณ จดัท าป้ายสร้างความรอบรู้ดา้นสุขภาพในเร่ือง

หวาน มนั เคม็661ทุกชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย: รพ+รพสต จ านวน: 14 ป้าย กพ. มีค. 0 - 0 

  
ไม่มีงบประมาณ จดัมุมปรับเปล่ียนพฤติกรรมมีกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย: รพสต จ านวน: 13 แห่ง กพ. มีค. 0 - 0 

  
งบฯ UC การเจาะระดบัน ้าตาลโดยใช ้SMBG strip 

300 กล่อง/เข็มํเจาะ15000อนั/ก่องขา้ว300

คน 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนกลุ่มเส่่ียง จ านวน: 234 ราย กพ. มีค. เมย. 83,340.00 83,340.00 100 

  
งบฯ UC มีการประชุมติดตามพฒันาเครือข่ายผูดู้แลNCD 

Clinicและส่งเสริมพฒันาองค ์ความรู้ 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 30 คน มีค. 8,000.00 - 0 

  
งบฯ UC จดัให้บริการการดูแลขอ้เข่าเส่ือมดว้ยศาสตร์

การแพทยแ์ผนไทยในผูสู้งอาย ุ- วตัถุดิบผง
สมุนไพรแห้ง 

กลุ่มเป้าหมาย: วตัถุดิบผงสมุนไพรแห้ง จ านวน: 1 คร้ัง พค. 7,500.00 7,479.00 99.72 

  
งบฯ UC จดับริการสร้างเสริมสุขภาพมารดาหลงัคลอดดว้ย

ศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย - ป้ายให้ความรู้การดูแล
มารดาหลงัคลอดดว้ยการแพทยแ์ผนไทย 

กลุ่มเป้าหมาย: รพ เกาะคา จ านวน: 1 แห่ง เมย. 1,200.00 1,200.00 100 

  
งบฯ UC กิจกรรมการส่งเสริมการใชศ้าสตร์การแพทยแ์ผน

ไทยในการดูแลสุขภาพ - ป้ายให้ความรู้การส่งเสริม
การใชศ้าสตร์การแพทยแ์ผนไทยในการดูแลสุขภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย: รพ เกาะคา จ านวน: 1 คร้ัง เมย. 1,500.00 1,200.00 80 

  
งบฯ UC อบรมการใชย้าสมุนไพรและการบนัทึกขอ้มูลการ

ให้บริการในระบบแก่เจา้หนา้ท่ีผูช่้วยแพทยแ์ผน
ไทยและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานแพทยแ์ผนไทย
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 25 คน มีค. 2,500.00 2,500.00 100 

  



งบฯ UC จดัประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ RDU ระดบั
อ าเภอ 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 75 คน เมย. 15,000.00 6,600.00 44 

  
งบฯ UC พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 

และโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 20 คน เมย. 12,900.00 12,800.00 99.22 

  
งบฯ UC อบรมให้ความรู้และฝึกทกัษะแกนน าชุมชนในการ

ดูแลผูป่้วยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 50 คน เมย. 22,500.00 22,500.00 100 

  
งบฯ UC ประชุมการพฒันาระบบระบบส่งต่อโรงพยาบาล

เกาะคา 
กลุ่มเป้าหมาย: รพช จ านวน: 50 คน เมย. 3,750.00 1,200.00 32 

  
งบฯ UC พฒันาศกัยภาพผูดู้แลผูป่้วยต่อเน่ืองท่ีบา้นอ าเภอ

เกาะคา/ค่าเอกสาร33390/ค่าสถานท่ี2000/

ค่าอาหาร+ว่าง162 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนกลุ่มเส่่ียง จ านวน: 477 คน กพ. มีค. 87,340.00 87,340.00 100 

  
งบฯ UC พฒันาศูนยว์สัดุอุปกรณ์ /ครุภณัฑท์างการแพทยท่ี์

จ าเป็นตอ้งใชต่้อเน่ืองท่ีบา้น 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนกลุ่มเส่่ียง จ านวน: 103 คน เมย. 101,293.00 101,293.00 100 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     761,766.00 707,870.65 92.92 

  

9. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030203 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่ออ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ป้องกนัอุบติัเหตุ กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนกลุ่มเส่่ียง จ านวน: 28 ป้าย มีค. 5,600.00 5,600.00 100 

  
งบฯ UC อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการช่วยฟ้ืนคืน

ชีพขั้นพ้ืนฐาน (BLS)แก่บุคลากรสาธารณสุขใน
รพ.และ รพสต. รุ่นท่ี 1-4 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 250 คน มีค. เมย. 6,250.00 6,250.00 100 

  
งบฯ UC อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการช่วยฟ้ืนคืน

ชีพขั้นสูง (ACLS) แก่พยาบาลรพ.เกาะคาและ 
พยาบาล รพสต. 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 140 คน กพ. มีค. 3,500.00 3,500.00 100 

  



งบฯ UC อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพขั้นพ้ืนฐาน (BLS)แก่อาสาสมคัรกูภ้ยั/อปพร.
พร้อมมอบป้ายเตือนจุดเส่ียงและประชาสมัพนัธ์
ระบบบริการ 1669 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+จนท.กูภ้ยั+อปพร จ านวน: 50 คน มีค. 1,250.00 1,250.00 100 

  
งบฯ UC ประชุมช้ีแจงแผนฯ บุคลากรภายในและภายนอก

และกิจกรรมซ้อมแผนฯบนโต๊ะ(Table top) 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 50 คน มีค. 6,650.00 6,650.00 100 

  
งบฯ UC ซ้อมแผนอุบติัเหตุหมู่และการประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 400 คน มีค. 15,600.00 15,600.00 100 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     38,850.00 38,850.00 100 

  

10. แผน:ย.3 รหสัโครงการ: 030301 ช่ือโครงการ: โครงการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสขภาพอ าเภอเกาะคาสู่มือความเป็นมืออาชีพ 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC กิจกรรมรักษสุ์ขภาพ กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สตกลุ่มเส่ียง+อว้น จ านวน: 40 คน มิย. กค. 24,950.00 23,700.00 94.99 

  
งบฯ UC กิจกรรมกีฬาปีใหม่สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 145 คน ธค. 45,675.00 45,675.00 100 

  
งบฯ UC กิจกรรมดา้นจิตใจ กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 50 คน พค. มิย. กค. สค. 13,200.00 13,050.00 98.86 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     83,825.00 82,425.00 98.33 

  

11. แผน:ย.3 รหสัโครงการ: 030302 ช่ือโครงการ: โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาบุคลากร คิดสร้างสรรคก์ารน าเสนอแบบมืออาชีพ และท างานอยา่งมีความสุข อ าเภอเกาะคา ปี2562 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC กิจกรรม ประชุม/อบรมเชิงปฏิบติัการพลงัคิด

สร้างสรรคน์ าเสนอแบบมืออาชีพ 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 100 คน กค. 22,900.00 22,190.00 96.9 

  
งบฯ UC กิจกรรม ประชุม/อบรมเชิงปฏิบติัการส่งเสริมการ

สร้างองคก์รแห่งความสุข 8 Happy 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 400 คน กย. 57,000.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     79,900.00 22,190.00 27.77 

  



12. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030403 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาองคก์รคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ( PMQA ) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ปีงบประมาณ 2562 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
ไม่มีงบประมาณ ช้ีแจงนโยบายให้บุคลากรในสงักดัรับทราบ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 1 คร้ัง พย. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ทบทวนค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการฯ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 1 คร้ัง พย. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ประชุมคณะกรรมการฯ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 3 คร้ัง ธค. มีค. มิย. 0 0 0 

  
อ่ืนๆ พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการตามเกณฑ์

PMQA/จดัท าลกัษณะส าคญัขององคก์ร 
กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 1 คร้ัง พย. 0 0 0 

  
อ่ืนๆ จดัท าแบบประเมินองคก์รตามเกณฑค์ุณภาพการ

จดัการบริหารจดัการภาครัฐในหมวดท่ี 1 การน า
องคก์าร หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 
หมวดท่ี 4 การวดัการวิเคราะห์และการจดัการ
ความรู้ หมวดท่ี 5 การมุ่งเนน้บุคลากรและหมวดท่ี 
7ผลลพัธ์การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 3 คร้ัง มค. กพ. มีค. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ น าผลการประเมินองคก์รดว้ยตนเอง (OFI) ใน

หมวดท่ี ด าเนินการมาจดัท าแผนพฒันาองคก์ร 
กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 3 คร้ัง มค. กพ. มีค. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ จดัท าตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นผลลพัธ์ในหมวดท่ี

ด าเนินการ ตามเกณฑห์มวด 7 

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 3 คร้ัง มค. กพ. มีค. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ จดัส่งแบบประเมิน/สรุปการพฒันาให้ส านกังาน 

สาธารณสุขจงัหวดัล าปาง 
กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 3 คร้ัง มค. กพ. มีค. 0 0 0 

  
อ่ืนๆ ด าเนินการตามแผนพฒันาองคก์ร กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 9 คร้ัง มค. กพ. มีค. เมย. 

พค. มิย. กค. สค. 
กย. 

0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ติดตามประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 4 คร้ัง ธค. มีค. มิย. กย. 0 0 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     0 0 0 

  



13. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030401 ช่ือโครงการ: โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ปีงบประมาณ 2562 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
ไม่มีงบประมาณ ทบทวนค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ITA จ านวน: 1 คร้ัง พย. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ จดัท าแผนพฒันาระบบการประเมิน ITA กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ITA จ านวน: 1 คร้ัง ธค. 0 0 0 

  
งบฯ UC ประชุมวิชาการ การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี คปสอ.เกาะคา จ านวน: 2 คร้ัง เมย. พค. 14,000.00 8,000.00 57.14 

  
ไม่มีงบประมาณ พฒันาความรู้บุคลากรสาธารณสุขของ สสอ.และ 

รพ.สต. 
กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 1 คร้ัง มค. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ประเมินตนเองตามแบบหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พ่ือ

ปรับปรุงและพฒันากระบวนการให้เกิดความ
โปร่งใสตรวจสอบไดร้ายไตรมาส 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ITA จ านวน: 4 คร้ัง ธค. มีค. มิย. กย. 0 0 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     14,000.00 8,000.00 57.14 

  

14. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030402 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ปีงบประมาณ 2562 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
ไม่มีงบประมาณ ทบทวนคณะกรรมการควบคุมภายใน ก าหนด

โครงสร้างบทบาท หนา้ท่ีคณะกรรมการควบคุม
ภายใน&บริหารความ เส่ียงและคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จ านวน: 1 คร้ัง พย. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ จดัท าแผนพฒันาระบบควบคุม ภายใน&บริหาร

ความเส่ียง 
กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จ านวน: 1 คร้ัง พย. 0 0 0 

  



ไม่มีงบประมาณ ประเมินระบบและจดัท าแผนควบคุมบริหารความ
เส่ียง ครบทกุส่วนงานยอ่ยและครอบคลุมทุกดา้น 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จ านวน: 2 คร้ัง กพ. สค. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ก ากบัติดตาม รายงานผล คตง.ทุก 6 เดือน กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จ านวน: 2 คร้ัง กพ. สค. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ จดัท าแผนบริหารความเส่ียง 5 ดา้น กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จ านวน: 1 คร้ัง พย. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ประเมินและรายงานผลการ บริหารความเส่ียง 5 

มิติ 
กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จ านวน: 4 คร้ัง ธค. มีค. มิย. กย. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ด าเนินการตรวจสอบภายใน รพ.สต ปีละ 2 คร้ัง กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จ านวน: 2 คร้ัง มค. กค. 0 0 0 

  
งบฯ UC ประชุมให้ความรู้เร่ืองการตรวจสอบภายใน กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 1 คร้ัง พค. 4,000.00 4,000.00 100 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     4,000.00 4,000.00 100 

  

15. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030402 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาองคก์รคุณภาพอ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC ประกวดผลงานคุณภาพ และวิชาการพฒันาตาม

ปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 60 คน มิย. สค. 35,700.00 35,600.00 99.72 

  
งบฯ UC ประเมินการรับรองจาก สรพ. กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 60 คน กค. 158,400.00 158,400.00 100 

  
งบฯ UC พฒันาวิชาการดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันา กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 45 คน มีค. เมย. มิย. 77,600.00 58,200.00 75 

  
งบฯ UC อบรมจดัระบบป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหาอคัคีภยั

ในโรงพยาบาลและมีการซ้อมแผนอคัคีภยั 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 50 คน พค. 10,000.00 9,800.00 98 

  
งบฯ UC อบรมให้ความรู้แกนน าดา้นอาชีวอนามยัแต่ละ

หน่วยงาน 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 50 คน มิย. 5,000.00 5,000.00 100 

  
งบฯ UC จดัประชุมฟ้ืนฟูความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองระบบ

บริหารความเส่ียงและการวิเคราะห์ RCA 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 60 คน มีค. พค. 4,800.00 1,200.00 25 

  



งบฯ UC ประกวดหน่วยงานตน้แบบดา้นการลา้งมือและการ
ป้องกนัอบุติัเหตุของมีคม 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 1 คร้ัง กค. 10,000.00 9,852.00 98.52 

  
งบฯ UC ศึกษาดูงานระบบยา รพ.จอมทอง กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 20 คน กพ. 6,000.00 3,960.00 66 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     307,500.00 282,012.00 91.71 

  

16. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030403 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบขอ้มูลสารเทคโนโลยสุีขภาพอ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
ไม่มีงบประมาณ ประชุมคณะกรรมการระบบขอ้มูลข่าวสาร ระดบั

อ าเภอ จ านวน 4 คร้ัง 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 20 คน กพ. มีค. พค. สค. 0 - 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ประชุม/จดัวิชาการทีมDHIC อ าเภอ Data 

Function Meeting อ าเภอเกาะคา 
จ านวน 6 คร้ัง 

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

0 - 0 

  
งบฯ UC 1. อบรมพฒันาติดตั้งโปรแกรมระบบคิวให้บริการ 

(Kokha Smart Hospital) 3 วนั/1
คร้ัง 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 30 คน มีค. 41,360.00 26,960.00 65.18 

  
งบฯ UC 2. อบรมระบบโปรแกรมการเงินตรวจสอบการ

เรียกเก็บค่าชดเชยทางการแพทย ์3 วนั/1คร้ัง 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 30 คน พค. 38,800.00 31,280.00 80.62 

  
ไม่มีงบประมาณ 3. ประชุมซ้อมแผนรองรับระบบคอมพิวเตอร์แม่

ข่าย รพ.เกาะคาล่ม(Server Downtime) 

1 วนั/1คร้ัง 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 20 คน เมย. 0 - 0 

  
งบฯ UC ประชุมพฒันาการตรวจสอบเวชระเบียนผูป่้วยนอก

แยกแผนกและการให้รหสัหตัถการ 1 คร้ัง 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คน มิย. 7,600.00 4,600.00 60.53 

  
ไม่มีงบประมาณ ประชุมติดตามการบนัทึกขอ้มูล 43 แฟ้ม

(HosXP+JHCIS)to HDC ร่วมกบั
PMแต่ละสาขา 8 คร้ัง 

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

0 - 0 

  
งบฯ UC อบรมระบบการบนัทึกขอ้มูลสาเหตุการตาย จ านวน 

2 รุ่น 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 80 คน กพ. มีค. 6,800.00 6,800.00 100 

  
งบฯ UC 1. ประชุม/อบรมการศึกษาดูงานHAiTรพ.หาง

ดง จ.เชียงใหม่ 1 คร้ัง 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 20 คน มีค. 6,600.00 5,600.00 84.85 

  



งบฯ UC 2. ประชุมรับการประเมินการรับรองจาก 
TMI.HAIT 1 วนั 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คน พค. กย. 4,000.00 2,500.00 62.5 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     105,160.00 77,740.00 73.93 

  

17. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030405 ช่ือโครงการ: โครงการควบคุมก ากบัติดตามและประเมินผลและนิเทศงานอ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC ประชุมช้ีแจงแนวทางการจดัท าแผนปฏิบติัประชุม

ประจ าเดือน สสอ./รพ.สต. 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.สสอ+รพ.สต จ านวน: 30 คน กพ. มีค. เมย. พค. 

มิย. กค. สค. กย. 
24,000.00 24,000.00 100 

  
งบฯ UC ประชุมประจ าเดือน คปสอ/PM/ผอ.รพ.สตทุก

แห่ง 60 คน 

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

48,000.00 22,000.00 45.83 

  
งบฯ UC ประชุม พุธประสานอ าเภอเกาะคา ผูป้ฏิบติั/PM 

25 คน จ านวน 8 คร้ัง 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จ านวน: 25 คน กพ. มีค. เมย. พค. 

มิย. กค. สค. กย. 
5,000.00 6,700.00 134 

  
งบฯ UC การนิเทศงานรพ.สต ประเมินรพ.สต.ติดดาว อ าเภอ

เกาะคา รอบท่ี 1 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 10 คน มีค. เมย. พค. 12,000.00 10,500.00 87.5 

  
งบฯ UC การนิเทศงานรพ.สต ในเครือข่าย อ าเภอเกาะคา 

รอบท่ี 2 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 10 คน มิย. กค. สค. 12,000.00 12,000.00 100 

  
งบฯ UC การประชุมการประเมินผลงานสาธารณสุข คปสอ.

เกาะคา คร้ังท่ี 1 ปี 2562 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จ านวน: 60 คน กพ. 6,000.00 6,000.00 100 

  
งบฯ UC การประชุมการประเมินผลงานสาธารณสุข คปสอ.

เกาะคา คร้ังท่ี 2 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จ านวน: 60 คน สค. 12,000.00 12,000.00 100 

  
งบฯ UC การประชุมการประเมินผลงานโรงพยาบาลเกาะคา 

รอบ 1 ปี 2562 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คน มีค. 8,000.00 8,000.00 100 

  
งบฯ UC การประชุมการประเมินผลงานโรงพยาบาลเกาะคา 

รอบ 2 ปี 2562 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คน   0 - 0 

  
งบฯ UC ประชุมช้ีแจงการจดัท าแผนยทุธศาสตร์และการ

จดัท าแผนงบประมาณปี 2562 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จ านวน: 60 คน กย. 6,000.00 6,000.00 100 

  
งบฯ UC ประชุมการจดัท าแผนคุณภาพ รพ ปี 2562 กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คน กย. 8,000.00 6,000.00 75 

  



งบฯ UC ประชุมการจดัท าแผนปฏิบติัการ ของ รพสต ปี 
2562 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.สสอ+รพ.สต จ านวน: 30 คน กย. 6,000.00 - 0 

  
งบฯ UC ประชุมการจดัท าแผนปฏิบติัการ คปสอ . ปี 

2562 

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

  
  รวมงบประมาณโครงการ     165,000.00 113,200.00 68.61 

  

ขอ้มลู ณ วันที ่2020-03-09 14:46:34 
      รายช่ือโครงการและกิจกรรมของ คปสอ.เกาะคา : ปีงบประมาณ 2562 

1. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030102 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาและสร้างเสริมศกัยภาพคนไทยกลุ่มวยัเรียนและวยัรุ่น อ าเภอเกาะคา ปี 2562 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC จดัซ้ือวสัดเุคลือบหลุมร่องฟัน กลุ่มเป้าหมาย: นกัเรียนประถม(ป.1-ป.6)เดก็อาย ุ6-12 ปี จ านวน: 10 กล่อง มีค. 9,700.00 8,979.98 92.58 

  
งบฯ UC 2. จดัซ้ือ Etching (กรดกดัผิวฟัน) กลุ่มเป้าหมาย: นกัเรียนประถม(ป.1-ป.6)เดก็อาย ุ6-12 ปี จ านวน: 10 กล่อง กพ. 9,500.00 9,500.00 100 

  
งบฯ UC 3. จดัซ้ือไหมขดัฟัน กลุ่มเป้าหมาย: นกัเรียน ป.4 - ป.6 จ านวน: 1,076 อนั กพ. 27,169.00 27,169.00 100 

  
ไม่มีงบประมาณ ค่าวสัดุกิจกรรมบา้นปล่อย(ไม่ใชง้บประมาณ) กลุ่มเป้าหมาย: เยาวชนวยัรุ่น จ านวน: 1 คร้ัง มีค. 0 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     46,369.00 45,648.98 98.45   

2. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030107 ช่ือโครงการ: โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม Green & Clean Hospital อ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC ประชุมเครือข่ายงานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 1 คร้ัง กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 40 คน กพ. 4,000.00 4,000.00 100 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     4,000.00 4,000.00 100 

  

3. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030105 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ อ าเภอเกาะคา ปี 62 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC ประชุมทีม SRRT ปีละ 2 คร้ัง กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 20 คน มค. เมย. 4,000.00 4,000.00 100   



งบฯ UC การฝึกซ้อมแผนน ้ าท่วม(Table top) กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 40 คน พค. 5,000.00 5,000.00 100 

  
งบฯ UC ประชุมทีม War Roomในการเตรียมความ

พร้อมควบคุมการระบาดของโรคเดือนละคร้ัง
จ านวน 6 เดือน (มีค.-สค.62) 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 20 คน มีค. เมย. พค. มิย. 3,000.00 1,000.00 33.33 

  
งบฯ UC ประชุมเตรียมความพร้อมในเจา้หนา้ท่ีรพ.เกาะคา 

รพ.สต.และ อสม. 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+อสม จ านวน: 100 คน พค. 7,500.00 6,000.00 80 

  
งบฯ UC มีการประชุมให้ความรู้กลุ่มเส่ียงต่อโรคไขห้วดั

ใหญ่ 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+อสม+ประชาชน จ านวน: 1,340 คน มิย. กค. สค. 33,500.00 33,500.00 100 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     53,000.00 49,500.00 93.4 

  

4. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030106 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ปีงบประมาณ 2562 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC กิจกรรมพฒันาศกัยภาพทีมเลขา พชอ. ประชุม

คณะกรรมการ พชอ.และคณะท างาน 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+สสอ.+รพ.สต จ านวน: 2 คร้ัง เมย. พค. 10,000.00 6,000.00 60 

  
Non UC กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ พชต กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ พชต จ านวน: 150 คน พค. มิย. กค. 20,000.00 20,000.00 100 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     30,000.00 26,000.00 86.67 

  

5. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030101 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาและสร้างศกัยภาพคนไทยในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวยั อ  าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC ประชุมอบรมMCH Board และรพช

เครือข่าย 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.เครือข่าย จ านวน: 40 คน พย. พค. กค. 16,000.00 1,000.00 6.25 

  
งบฯ UC อบรม NCPR กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 40 คน พค. 1,000.00 1,000.00 100 

  
งบฯ UC อบรม ซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉินสูติกรรม

โรงพยาบาลเกาะคา 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คน เมย. 1,500.00 1,500.00 100 

  
งบฯ UC อบรมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน จ านวน: 40 คน มิย. 1,000.00 1,000.00 100 

  



งบฯ UC อบรมทกัษะการประเมินพฒันาการเดก็ กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จ านวน: 20 คน มิย. 2,000.00 2,000.00 100 

  
งบฯ UC จดัซ้ือชุดของขวญั 400ชุดๆละ100บาท กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์400 คน จ านวน: 400 คน มีค. 40,000.00 40,000.00 100 

  
งบฯ UC จดัซ้ือนมหญิงตั้งครรภ ์20 คนๆละ90กล่องๆละ

10บาท 

กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์20 คนๆละ90กล่องๆละ10บาท จ านวน: 
1,800 กลอ่ง 

มีค. 18,000.00 18,000.00 100 

  
งบฯ UC ส่งเสริมสุขภาช่องปาก ค่าวสัดุ 44821 +ค่า

อบรม 5300 

กลุ่มเป้าหมาย: เดก็0-5ปี จ านวน: 48 คน กพ. มีค. เมย. พค. 
มิย. 

50,121.00 50,121.70 100 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     129,621.00 114,621.70 88.43 

  

6. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030103 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาและสร้างเสริมศกัยภาพคนไทยกลุ่มผูสู้งอาย ุอ  าเภอเกาะคาปี 2562 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC การเขา้ถึงบริการและพฒันาสร้างเสริมศกัยภาพคน

ไทยกลุ่มวยัสูงอาย ุ
กลุ่มเป้าหมาย: ผูสู้งอาย ุพระ จ านวน: 1 คร้ัง เมย. พค. มิย. 24,600.00 24,600.00 100 

  
งบฯ UC อบรมให้ความรู้ แก่ CG 70 ชมเขตต าบลนา

แกว้ บูรณาการร่วมกบั กศน 
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน CG จ านวน: 30 คน มีค. 30,000.00 24,000.00 80 

  
งบฯ UC ศึกษาดูงานคลินิกผูสู้งอาย ุโรงพยาบาลล าปาง กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 10 คน พค. 1,000.00 1,000.00 100 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     55,600.00 49,600.00 89.21 

  

7. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030104 ช่ือโครงการ: โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการพฒันาคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ(พชอ.) อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ปีงบประมาณ 2562 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
ไม่มีงบประมาณ ทบทวนคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบั

อ าเภอ 
กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ พชอ. จ านวน: 21 คน ธค. 0 0 0 

  
Non UC พฒันาศกัยภาพคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต

ระดบัอ าเภอ ให้มีความพร้อมและมีทกัษะในการ
ด าเนินการสร้างสุขภาพภาคประชาชนในพ้ืนท่ี 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ พชอ. จ านวน: 21 คน ธค. 0 0 0 

  



Non UC จดัประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา/
ประเดน็พฒันาน ามาคดัเลือกประเดน็ท่ีส าคญัตาม
บริบทในพ้ืนท่ี ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิต 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ พชอ. จ านวน: 2 คร้ัง กพ. มีค. 10,000.00 10,000.00 100 

  
ไม่มีงบประมาณ จดัท าแผนพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ/ต าบล กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ พชอ. จ านวน: 1 คร้ัง มค. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ส่งเสริมและสนบัสนุน การขบัเคล่ือนนโยบายการ

พฒันาคุณภาพชีวิตอ าเภอเกาะคาร่วมกบัภาคี
เครือข่าย 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ พชอ. จ านวน: 1 คร้ัง มค. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ พชอ. จ านวน: 1 คร้ัง มค. 0 0 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     10,000.00 10,000.00 100 

  

8. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030202 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยตาม Service Plan อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ปี2562 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC จดัตั้งคลินิกบริการการดูแลผูป่้วยปอดอุดกั้นเร้ือรัง

ใน PCC หลกั 2 แห่ง-เคร่ืองพ่นยาและอปุกรณ์
พ่นยา * 2 เคร่ือง -Pulse Oximeter * 2 

เคร่ือง -เคร่ืองวดั PEF * 2อนั 

กลุ่มเป้าหมาย: PCCสองแควใตแ้ละไหล่หิน จ านวน: 2 แห่ง เมย. พค. 30,000.00 - 0 

  
งบฯ UC พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีในการดูแลผูป่้วยปอดอุด

กั้นเร้ือรัง 
กลุ่มเป้าหมาย: แพทย,์ PM COPD, นกักายภาพบ าบดัหรือเภสชักร จ านวน: 
1 คน 

มีค. เมย. พค. มิย. 
กค. สค. กย. 

8,000.00 4,000.00 50 

  
งบฯ UC ส่งเสริมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดในผูป่้วยปอดอุด

กั้นเร้ือรัง ค่าวสัด ุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท ากิจกรรม
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด -ยางรัด* 10 ถุง -ถุงทราย* 
2 กก.* 8 อนั -ค่าวสัดุอ่ืนๆ 

กลุ่มเป้าหมาย: ผูป่้วยปอดอุดกั้นเร้ือรัง จ านวน: 3,000 บาท มีค. เมย. พค. 3,000.00 3,000.00 100 

  



งบฯ UC คดักรองเบาหวานความดนัโลหิตในกลุ่มอาย ุ35 

ปีข้ึนไปและการจดัการกลุ่มเส่ียง ค่าStrip 528 

กล่อง /ค่าเขม็เจาะเลือดเบอร์ 25 ยาวคร่ึงน้ิว 
จ านวน 265กล่อง* 

กลุ่มเป้าหมาย: อาย ุ35 ปีข้ึนไป จ านวน: 6,000 คน มีค. เมย. 107,760.00 107,235.65 99.51 

  
งบฯ UC ปรับพฤติกรรม โดยใชก้ระบวนการ Self 

management support มีการติดตาม
กลุ่ม ก่องขา้วนอ้ย 2400คน /strip70กล่อง/
เขม็เจาะ3500อนั 

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง Pre DM จ านวน: 400 คน กพ. มีค. 33,300.00 33,300.00 100 

  
PPA อบรมปรับเปล่ียนกลุ่มเส่ียงโดยการสร้างความรอบ

รู้ดา้นสุขภาพเพ่ือป้องกนัโรคเบาหวานความดนั
โลหิตสูง งบ PPA 2 คร้ัง 

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง Pre DM, Pre HT จ านวน: 450 คน มีค. 90,000.00 90,000.00 100 

  
งบฯ UC อบรมกลุ่มเส่ียงเบาหวาน ความดนัโลหิตสูงหรือ

ญาติหรือผูดู้แล /ค่าอาหารว่าง/ค่าถ่ายเอกสาร 
กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง Pre HT จ านวน: 4,927 คน กพ. มีค. 142,883.00 142,883.00 100 

  
ไม่มีงบประมาณ จดัท าป้ายสร้างความรอบรู้ดา้นสุขภาพในเร่ือง

หวาน มนั เคม็661ทุกชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย: รพ+รพสต จ านวน: 14 ป้าย กพ. มีค. 0 - 0 

  
ไม่มีงบประมาณ จดัมุมปรับเปล่ียนพฤติกรรมมีกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย: รพสต จ านวน: 13 แห่ง กพ. มีค. 0 - 0 

  
งบฯ UC การเจาะระดบัน ้าตาลโดยใช ้SMBG strip 

300 กล่อง/เข็มํเจาะ15000อนั/ก่องขา้ว300

คน 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนกลุ่มเส่่ียง จ านวน: 234 ราย กพ. มีค. เมย. 83,340.00 83,340.00 100 

  
งบฯ UC มีการประชุมติดตามพฒันาเครือข่ายผูดู้แลNCD 

Clinicและส่งเสริมพฒันาองค ์ความรู้ 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 30 คน มีค. 8,000.00 - 0 

  
งบฯ UC จดัให้บริการการดูแลขอ้เข่าเส่ือมดว้ยศาสตร์

การแพทยแ์ผนไทยในผูสู้งอาย ุ- วตัถุดิบผง
สมุนไพรแห้ง 

กลุ่มเป้าหมาย: วตัถุดิบผงสมุนไพรแห้ง จ านวน: 1 คร้ัง พค. 7,500.00 7,479.00 99.72 

  
งบฯ UC จดับริการสร้างเสริมสุขภาพมารดาหลงัคลอดดว้ย

ศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย - ป้ายให้ความรู้การดูแล
มารดาหลงัคลอดดว้ยการแพทยแ์ผนไทย 

กลุ่มเป้าหมาย: รพ เกาะคา จ านวน: 1 แห่ง เมย. 1,200.00 1,200.00 100 

  



งบฯ UC กิจกรรมการส่งเสริมการใชศ้าสตร์การแพทยแ์ผน
ไทยในการดูแลสุขภาพ - ป้ายให้ความรู้การส่งเสริม
การใชศ้าสตร์การแพทยแ์ผนไทยในการดูแลสุขภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย: รพ เกาะคา จ านวน: 1 คร้ัง เมย. 1,500.00 1,200.00 80 

  
งบฯ UC อบรมการใชย้าสมุนไพรและการบนัทึกขอ้มูลการ

ให้บริการในระบบแก่เจา้หนา้ท่ีผูช่้วยแพทยแ์ผน
ไทยและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานแพทยแ์ผนไทย
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 25 คน มีค. 2,500.00 2,500.00 100 

  
งบฯ UC จดัประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ RDU ระดบั

อ าเภอ 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 75 คน เมย. 15,000.00 6,600.00 44 

  
งบฯ UC พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 

และโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 20 คน เมย. 12,900.00 12,800.00 99.22 

  
งบฯ UC อบรมให้ความรู้และฝึกทกัษะแกนน าชุมชนในการ

ดูแลผูป่้วยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 50 คน เมย. 22,500.00 22,500.00 100 

  
งบฯ UC ประชุมการพฒันาระบบระบบส่งต่อโรงพยาบาล

เกาะคา 
กลุ่มเป้าหมาย: รพช จ านวน: 50 คน เมย. 3,750.00 1,200.00 32 

  
งบฯ UC พฒันาศกัยภาพผูดู้แลผูป่้วยต่อเน่ืองท่ีบา้นอ าเภอ

เกาะคา/ค่าเอกสาร33390/ค่าสถานท่ี2000/

ค่าอาหาร+ว่าง162 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนกลุ่มเส่่ียง จ านวน: 477 คน กพ. มีค. 87,340.00 87,340.00 100 

  
งบฯ UC พฒันาศูนยว์สัดุอุปกรณ์ /ครุภณัฑท์างการแพทยท่ี์

จ าเป็นตอ้งใชต่้อเน่ืองท่ีบา้น 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนกลุ่มเส่่ียง จ านวน: 103 คน เมย. 101,293.00 101,293.00 100 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     761,766.00 707,870.65 92.92 

  

9. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030203 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่ออ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ป้องกนัอุบติัเหตุ กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนกลุ่มเส่่ียง จ านวน: 28 ป้าย มีค. 5,600.00 5,600.00 100 

  



งบฯ UC อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพขั้นพ้ืนฐาน (BLS)แก่บุคลากรสาธารณสุขใน
รพ.และ รพสต. รุ่นท่ี 1-4 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 250 คน มีค. เมย. 6,250.00 6,250.00 100 

  
งบฯ UC อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการช่วยฟ้ืนคืน

ชีพขั้นสูง (ACLS) แก่พยาบาลรพ.เกาะคาและ 
พยาบาล รพสต. 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 140 คน กพ. มีค. 3,500.00 3,500.00 100 

  
งบฯ UC อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการช่วยฟ้ืนคืน

ชีพขั้นพ้ืนฐาน (BLS)แก่อาสาสมคัรกูภ้ยั/อปพร.
พร้อมมอบป้ายเตือนจุดเส่ียงและประชาสมัพนัธ์
ระบบบริการ 1669 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+จนท.กูภ้ยั+อปพร จ านวน: 50 คน มีค. 1,250.00 1,250.00 100 

  
งบฯ UC ประชุมช้ีแจงแผนฯ บุคลากรภายในและภายนอก

และกิจกรรมซ้อมแผนฯบนโต๊ะ(Table top) 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 50 คน มีค. 6,650.00 6,650.00 100 

  
งบฯ UC ซ้อมแผนอุบติัเหตุหมู่และการประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 400 คน มีค. 15,600.00 15,600.00 100 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     38,850.00 38,850.00 100 

  

10. แผน:ย.3 รหสัโครงการ: 030301 ช่ือโครงการ: โครงการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสขภาพอ าเภอเกาะคาสู่มือความเป็นมืออาชีพ 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC กิจกรรมรักษสุ์ขภาพ กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สตกลุ่มเส่ียง+อว้น จ านวน: 40 คน มิย. กค. 24,950.00 23,700.00 94.99 

  
งบฯ UC กิจกรรมกีฬาปีใหม่สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 145 คน ธค. 45,675.00 45,675.00 100 

  
งบฯ UC กิจกรรมดา้นจิตใจ กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 50 คน พค. มิย. กค. สค. 13,200.00 13,050.00 98.86 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     83,825.00 82,425.00 98.33 

  

11. แผน:ย.3 รหสัโครงการ: 030302 ช่ือโครงการ: โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาบุคลากร คิดสร้างสรรคก์ารน าเสนอแบบมืออาชีพ และท างานอยา่งมีความสุข อ าเภอเกาะคา ปี2562 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   



งบฯ UC กิจกรรม ประชุม/อบรมเชิงปฏิบติัการพลงัคิด
สร้างสรรคน์ าเสนอแบบมืออาชีพ 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 100 คน กค. 22,900.00 22,190.00 96.9 

  
งบฯ UC กิจกรรม ประชุม/อบรมเชิงปฏิบติัการส่งเสริมการ

สร้างองคก์รแห่งความสุข 8 Happy 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 400 คน กย. 57,000.00 - 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     79,900.00 22,190.00 27.77 

  

12. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030403 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาองคก์รคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ( PMQA ) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ปีงบประมาณ 2562 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
ไม่มีงบประมาณ ช้ีแจงนโยบายให้บุคลากรในสงักดัรับทราบ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 1 คร้ัง พย. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ทบทวนค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการฯ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 1 คร้ัง พย. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ประชุมคณะกรรมการฯ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 3 คร้ัง ธค. มีค. มิย. 0 0 0 

  
อ่ืนๆ พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการตามเกณฑ์

PMQA/จดัท าลกัษณะส าคญัขององคก์ร 
กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 1 คร้ัง พย. 0 0 0 

  
อ่ืนๆ จดัท าแบบประเมินองคก์รตามเกณฑค์ุณภาพการ

จดัการบริหารจดัการภาครัฐในหมวดท่ี 1 การน า
องคก์าร หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 
หมวดท่ี 4 การวดัการวิเคราะห์และการจดัการ
ความรู้ หมวดท่ี 5 การมุ่งเนน้บุคลากรและหมวดท่ี 
7ผลลพัธ์การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 3 คร้ัง มค. กพ. มีค. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ น าผลการประเมินองคก์รดว้ยตนเอง (OFI) ใน

หมวดท่ี ด าเนินการมาจดัท าแผนพฒันาองคก์ร 
กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 3 คร้ัง มค. กพ. มีค. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ จดัท าตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นผลลพัธ์ในหมวดท่ี

ด าเนินการ ตามเกณฑห์มวด 7 

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 3 คร้ัง มค. กพ. มีค. 0 0 0 

  



ไม่มีงบประมาณ จดัส่งแบบประเมิน/สรุปการพฒันาให้ส านกังาน 
สาธารณสุขจงัหวดัล าปาง 

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 3 คร้ัง มค. กพ. มีค. 0 0 0 

  
อ่ืนๆ ด าเนินการตามแผนพฒันาองคก์ร กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 9 คร้ัง มค. กพ. มีค. เมย. 

พค. มิย. กค. สค. 
กย. 

0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ติดตามประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 4 คร้ัง ธค. มีค. มิย. กย. 0 0 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     0 0 0 

  

13. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030401 ช่ือโครงการ: โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ปีงบประมาณ 2562 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
ไม่มีงบประมาณ ทบทวนค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ITA จ านวน: 1 คร้ัง พย. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ จดัท าแผนพฒันาระบบการประเมิน ITA กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ITA จ านวน: 1 คร้ัง ธค. 0 0 0 

  
งบฯ UC ประชุมวิชาการ การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี คปสอ.เกาะคา จ านวน: 2 คร้ัง เมย. พค. 14,000.00 8,000.00 57.14 

  
ไม่มีงบประมาณ พฒันาความรู้บุคลากรสาธารณสุขของ สสอ.และ 

รพ.สต. 
กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 1 คร้ัง มค. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ประเมินตนเองตามแบบหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พ่ือ

ปรับปรุงและพฒันากระบวนการให้เกิดความ
โปร่งใสตรวจสอบไดร้ายไตรมาส 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ITA จ านวน: 4 คร้ัง ธค. มีค. มิย. กย. 0 0 0 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     14,000.00 8,000.00 57.14 

  

14. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030402 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ปีงบประมาณ 2562 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   



ไม่มีงบประมาณ ทบทวนคณะกรรมการควบคุมภายใน ก าหนด
โครงสร้างบทบาท หนา้ท่ีคณะกรรมการควบคุม
ภายใน&บริหารความ เส่ียงและคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จ านวน: 1 คร้ัง พย. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ จดัท าแผนพฒันาระบบควบคุม ภายใน&บริหาร

ความเส่ียง 
กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จ านวน: 1 คร้ัง พย. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ประเมินระบบและจดัท าแผนควบคุมบริหารความ

เส่ียง ครบทกุส่วนงานยอ่ยและครอบคลุมทุกดา้น 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จ านวน: 2 คร้ัง กพ. สค. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ก ากบัติดตาม รายงานผล คตง.ทุก 6 เดือน กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จ านวน: 2 คร้ัง กพ. สค. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ จดัท าแผนบริหารความเส่ียง 5 ดา้น กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จ านวน: 1 คร้ัง พย. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ประเมินและรายงานผลการ บริหารความเส่ียง 5 

มิติ 
กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จ านวน: 4 คร้ัง ธค. มีค. มิย. กย. 0 0 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ด าเนินการตรวจสอบภายใน รพ.สต ปีละ 2 คร้ัง กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จ านวน: 2 คร้ัง มค. กค. 0 0 0 

  
งบฯ UC ประชุมให้ความรู้เร่ืองการตรวจสอบภายใน กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จ านวน: 1 คร้ัง พค. 4,000.00 4,000.00 100 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     4,000.00 4,000.00 100 

  

15. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030402 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาองคก์รคุณภาพอ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC ประกวดผลงานคุณภาพ และวิชาการพฒันาตาม

ปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 60 คน มิย. สค. 35,700.00 35,600.00 99.72 

  



งบฯ UC ประเมินการรับรองจาก สรพ. กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 60 คน กค. 158,400.00 158,400.00 100 

  
งบฯ UC พฒันาวิชาการดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันา กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 45 คน มีค. เมย. มิย. 77,600.00 58,200.00 75 

  
งบฯ UC อบรมจดัระบบป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหาอคัคีภยั

ในโรงพยาบาลและมีการซ้อมแผนอคัคีภยั 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 50 คน พค. 10,000.00 9,800.00 98 

  
งบฯ UC อบรมให้ความรู้แกนน าดา้นอาชีวอนามยัแต่ละ

หน่วยงาน 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 50 คน มิย. 5,000.00 5,000.00 100 

  
งบฯ UC จดัประชุมฟ้ืนฟูความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองระบบ

บริหารความเส่ียงและการวิเคราะห์ RCA 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 60 คน มีค. พค. 4,800.00 1,200.00 25 

  
งบฯ UC ประกวดหน่วยงานตน้แบบดา้นการลา้งมือและการ

ป้องกนัอบุติัเหตุของมีคม 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 1 คร้ัง กค. 10,000.00 9,852.00 98.52 

  
งบฯ UC ศึกษาดูงานระบบยา รพ.จอมทอง กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 20 คน กพ. 6,000.00 3,960.00 66 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     307,500.00 282,012.00 91.71 

  

16. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030403 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบขอ้มูลสารเทคโนโลยสุีขภาพอ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
ไม่มีงบประมาณ ประชุมคณะกรรมการระบบขอ้มูลข่าวสาร ระดบั

อ าเภอ จ านวน 4 คร้ัง 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 20 คน กพ. มีค. พค. สค. 0 - 0 

  
ไม่มีงบประมาณ ประชุม/จดัวิชาการทีมDHIC อ าเภอ Data 

Function Meeting อ าเภอเกาะคา 
จ านวน 6 คร้ัง 

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

0 - 0 

  
งบฯ UC 1. อบรมพฒันาติดตั้งโปรแกรมระบบคิวให้บริการ 

(Kokha Smart Hospital) 3 วนั/1
คร้ัง 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 30 คน มีค. 41,360.00 26,960.00 65.18 

  
งบฯ UC 2. อบรมระบบโปรแกรมการเงินตรวจสอบการ

เรียกเก็บค่าชดเชยทางการแพทย ์3 วนั/1คร้ัง 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 30 คน พค. 38,800.00 31,280.00 80.62 

  
ไม่มีงบประมาณ 3. ประชุมซ้อมแผนรองรับระบบคอมพิวเตอร์แม่

ข่าย รพ.เกาะคาล่ม(Server Downtime) 

1 วนั/1คร้ัง 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 20 คน เมย. 0 - 0 

  



งบฯ UC ประชุมพฒันาการตรวจสอบเวชระเบียนผูป่้วยนอก
แยกแผนกและการให้รหสัหตัถการ 1 คร้ัง 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คน มิย. 7,600.00 4,600.00 60.53 

  
ไม่มีงบประมาณ ประชุมติดตามการบนัทึกขอ้มูล 43 แฟ้ม

(HosXP+JHCIS)to HDC ร่วมกบั
PMแต่ละสาขา 8 คร้ัง 

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

0 - 0 

  
งบฯ UC อบรมระบบการบนัทึกขอ้มูลสาเหตุการตาย จ านวน 

2 รุ่น 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 80 คน กพ. มีค. 6,800.00 6,800.00 100 

  
งบฯ UC 1. ประชุม/อบรมการศึกษาดูงานHAiTรพ.หาง

ดง จ.เชียงใหม่ 1 คร้ัง 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 20 คน มีค. 6,600.00 5,600.00 84.85 

  
งบฯ UC 2. ประชุมรับการประเมินการรับรองจาก 

TMI.HAIT 1 วนั 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คน พค. กย. 4,000.00 2,500.00 62.5 

  
  รวมงบประมาณโครงการ     105,160.00 77,740.00 73.93 

  

17. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030405 ช่ือโครงการ: โครงการควบคุมก ากบัติดตามและประเมินผลและนิเทศงานอ าเภอเกาะคา 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ   
งบฯ UC ประชุมช้ีแจงแนวทางการจดัท าแผนปฏิบติัประชุม

ประจ าเดือน สสอ./รพ.สต. 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.สสอ+รพ.สต จ านวน: 30 คน กพ. มีค. เมย. พค. 

มิย. กค. สค. กย. 
24,000.00 24,000.00 100 

  
งบฯ UC ประชุมประจ าเดือน คปสอ/PM/ผอ.รพ.สตทุก

แห่ง 60 คน 

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

48,000.00 22,000.00 45.83 

  
งบฯ UC ประชุม พุธประสานอ าเภอเกาะคา ผูป้ฏิบติั/PM 

25 คน จ านวน 8 คร้ัง 
กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จ านวน: 25 คน กพ. มีค. เมย. พค. 

มิย. กค. สค. กย. 
5,000.00 6,700.00 134 

  
งบฯ UC การนิเทศงานรพ.สต ประเมินรพ.สต.ติดดาว อ าเภอ

เกาะคา รอบท่ี 1 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 10 คน มีค. เมย. พค. 12,000.00 10,500.00 87.5 

  
งบฯ UC การนิเทศงานรพ.สต ในเครือข่าย อ าเภอเกาะคา 

รอบท่ี 2 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 10 คน มิย. กค. สค. 12,000.00 12,000.00 100 

  
งบฯ UC การประชุมการประเมินผลงานสาธารณสุข คปสอ.

เกาะคา คร้ังท่ี 1 ปี 2562 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จ านวน: 60 คน กพ. 6,000.00 6,000.00 100 

  



งบฯ UC การประชุมการประเมินผลงานสาธารณสุข คปสอ.
เกาะคา คร้ังท่ี 2 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จ านวน: 60 คน สค. 12,000.00 12,000.00 100 

  
งบฯ UC การประชุมการประเมินผลงานโรงพยาบาลเกาะคา 

รอบ 1 ปี 2562 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คน มีค. 8,000.00 8,000.00 100 

  
งบฯ UC การประชุมการประเมินผลงานโรงพยาบาลเกาะคา 

รอบ 2 ปี 2562 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คน   0 - 0 

  
งบฯ UC ประชุมช้ีแจงการจดัท าแผนยทุธศาสตร์และการ

จดัท าแผนงบประมาณปี 2562 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จ านวน: 60 คน กย. 6,000.00 6,000.00 100 

  
งบฯ UC ประชุมการจดัท าแผนคุณภาพ รพ ปี 2562 กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คน กย. 8,000.00 6,000.00 75 

  
งบฯ UC ประชุมการจดัท าแผนปฏิบติัการ ของ รพสต ปี 

2562 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.สสอ+รพ.สต จ านวน: 30 คน กย. 6,000.00 - 0 

  
งบฯ UC ประชุมการจดัท าแผนปฏิบติัการ คปสอ . ปี 

2562 

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

  
  รวมงบประมาณโครงการ     165,000.00 113,200.00 68.61 

  

ขอ้มลู ณ วันที ่2020-03-09 14:46:34 
       

 

 

 

 

 



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 /  

 



ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ปัญหา   
1. ขั้นตอนการขออนุมัติแผนฯหน่วยงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข มี

กิจกรรมรายละเอียดในแผนงานและโครงการไม่สอดคล้องและตอบสนองกับแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด 
3. การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องแผนงานโครงการยุทธศาสตร์  รับทราบ

งบประมาณในการจัดท าแผนล่าช้ามีปัญหาในการปรับกิจกรรมด าเนินการส่งผลให้ขั้นตอนการอนุมัติโครงการ
ล่าช้า 

4. การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ประสบปัญหา ระยะเวลา
ด าเนินการ มีกิจกรรมระดับจังหวัดแทรกแซง ท าให้ต้องมีการปรับแผนงานฯส่งผลให้บางกิจกรรมในแผนงาน
ต้องยกเลิก 

5. การประเมินผลการด าเนินงานผลกระทบต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่ า 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในการด าเนินการครอบคลุมกิจกรรมและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาประเทศ ด้านสาธารณสุข 20 ปี  

2. แจ้งวงเงินงบประมาณเพ่ือจัดท าแผนงานโครงการที่ชัดเจนต้องแต่ต้นปีงบประมาณประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่อโครงการที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและวงเงินที่
สามารถจ่ายได้อย่างเหมาะสม 

3. การบูรณาการการจัดท าแผน ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติงาน/แผน งบประมาณในภาพรวมมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และการ ด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ การ มอบหมายความรับผิดชอบในระดับประเด็น
ยุทธฯ ระดับโครงการ และระดับกิจกรรมติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 

4. จดัท าแผนการด าเนินงาน โดยก าหนด ขั้นตอน กิจกรรม การปฏิบัติล่วงหน้าเพื่อให้โครงการบรรลุ
ผลลัพธ์ก าหนดปฏิทินเวลาขั้นตอนการด าเนินการยื่นเสนอแผนงาน/โครงการให้หน่วยงานทีจ่ัดท าแผนให้
ชัดเจน 

5. จัดประชุมแนวทางการจัดท าแผนงานและโครงการรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโครงการ ให้
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

6. จัดแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมิน ด าเนินการ ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ ประเมินประสิทธิภาพของ
โครงการ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกหลัง รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โรงพยาบาลเกาะคา 

 


