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EB 12 ข้อ 2 



ส่วนท่ี 1 บทน า 
 

 ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี ปีละ 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 ตัดยอด ณ วันท่ี 
29 กพ 63 และ รอบท่ี 2 ตัดยอด ณ วันท่ี 31 สค 63  โดยติดตามจากระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ของ 
สสจ ล าปาง เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาในแต่ละปี มาประเมินผลและ
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท่ีวางไว้และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี เพื่อประกาศให้
ผู้รับบริการทราบผลการด าเนินงานของหน่วยงานในปีท่ีผ่านมา ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผลนั้นนับว่าเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่องค์กรท่ีจะน ามาประเมินประสิทธิผลการให้บริการประชาชน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโรงพยาบาลเกาะคา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงาน
จะน าข้อมูลท่ีได้รับจากากรประเมินผลดังกล่าว ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนพัฒนาให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชือ่โครงการและกจิกรรมของ คปสอ.เกาะคา : ปีงบประมาณ 2563
แผนยทุธฯแหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ คงเหลอืเบกิ สถาณะกจิกรรม

1. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030109 ชือ่โครงการ: โครงการบรหิารจัดการสิง่แวดลอ้ม Green & Clean Hospital อ าเภอเกาะคา
ย.1 งบฯ UC อบรมเจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิานขยะมลูฝอย อบรม 2 รุน่ๆละ 65 คน จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 130 คนมค. 3,250.00 3250 100 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.1 งบฯ UC บรูณาการการด าเนนิงาน GREEN & CLEAN ในรพ.สต.และเครอืขา่ยสขุภาพชมุชนประชมุทมีคณะท างานเครอืขา่ย จนท.รพ.สต. ,อปท. และเครอืขา่ยชมุชนจนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ+อสม จ านวน: 40 คนมค. 4,000.00 4000 100 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

รวมงบประมาณโครงการ 7,250.00 7250 100 0.00

2. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030108 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิและภัยสขุภาพ EOC อ าเภอเกาะคา
ย.1 งบฯ UC การประชมุทมีเพือ่เตรยีมความพรอ้ม ประชมุทมี SRRT อ าเภอ ครัง้ที ่1 จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จ านวน: 20 คนมค. เมย. 5,600.00 5600 100.00 0.00 ด าเนนิการเสร็จแลว้

การประชมุทมีเพือ่เตรยีมความพรอ้ม ประชมุทมี SRRT อ าเภอ ครัง้ที ่2

ย.1 งบฯ UC การประชมุทมีเพือ่เตรยีมความพรอ้ม ประชมุทมี SRRT ระดับต าบล จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ+อสม จ านวน: 100 คนกพ. 13,600.00 13600 100 0.00 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.1 งบฯ UC การอบรมจัดระบบป้องกันและการซอ้มแผนอัคคภัีย อบรมบคุลากร 2 รุน่ๆละ70คน จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ+ทอ้งถิน่ จ านวน: 140 คนพค. *5900 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.1 งบฯ UC การอบรมจัดระบบป้องกันและการซอ้มแผนอัคคภัีย อบรมชกัซอ้มแผนกับทมีภายนอก จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 50 คนพค. *2450 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.1 งบฯ UC การอบรมจัดระบบป้องกันและการซอ้มแผนอัคคภัีย ซอ้มแผนอัคคภัีย จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 240 คนพค. *7200 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.1 งบฯ UC ฟ้ืนฟวูชิาการไขเ้ลอืดออกและการพ่นหมอกควนัเจา้หนา้ทีแ่กนน าและอปท. จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ+อปท จ านวน: 30 คนพค. *13200 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.1 งบฯ UC การควบคมุโรคไขห้วดัใหญ ่ประชมุเตรยีมความพรอ้มในเจา้หนา้ทีร่พ.เกาะคารพ.สต.และ อสม.จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ+อสม จ านวน: 100 คนพค. มยิ. กค.7,500.00 7500 100 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.1 งบฯ UC การควบคมุโรคไขห้วดัใหญ ่การประชมุใหค้วามรูก้ลุม่เสีย่งตอ่โรคไขห้วดัใหญ่ ประชาชนกลุม่เสีย่ง จ านวน: 1,340 คนพค. มยิ. กค.33,500.00 33500 100 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.1 งบฯ UC การซอ้มแผนอบุตัเิหต ุอบรมการปฐมพยาบาล ณ จดุเกดิเและการชว่ยฟ้ืนคนืชพีขัน้พืน้ฐาน (BLS)แกอ่าสาสมัครกูภั้ย/อปพร.จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ+อปพร+กูภั้ย จ านวน: 40 คนมยิ. 4,000.00 4000 100 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.1 งบฯ UC การซอ้มแผนอบุตัเิหต ุประชมุชีแ้จงแผนฯ บคุลากรภายในและภายนอกและกจิกรรมซอ้มแผนฯบนโตะ๊(Table top)จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ+อสม จ านวน: 50 คนมยิ. *1250 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.1 งบฯ UC การซอ้มแผนอบุตัเิหต ุซอ้มแผนอบุตัเิหตหุมูแ่ละการประเมนิผล จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ+อสม จ านวน: 370 คนมยิ. *12250 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

รวมงบประมาณโครงการ 64,200.00 64200 100.00 0.00

3. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030102 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาสรา้งศักยภาพป้องกันและสง่เสรมิสขุภาพเด็กปฐมวยั อ าเภอเกาะคา
ย.1 PPA 1) กจิกรรมใหค้วามรูแ้ละพัฒนาทักษะ ครพูีเ่ลีย้งศนูยเ์ด็กและครโูรงเรยีนอนุบาล ครพูีเ่ลีย้ง+ครศูนูยเ์ด็ก จ านวน: 90 คนกพ. 15,600.00 15600 100 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.1 PPA 2)กจิกรรมสง่เสรมิสภุาพและตดิตามกลุม่เสีย่งโดยจัดสง่เสรมิพัฒนาการ เด็กปฐมวยั เด็กปฐมวยั จ านวน: 250 คนกพ. 34,400.00 34400 100 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.1 งบฯ UC กจิกรรมสง่เสรมิทันตสขุภาพและตดิตามเด็กปฐมวยัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ศนูยเ์ด็กเทศบาลไหลห่นิ,เทศบาลวงัพรา้ว จ านวน: 2 แหง่กค. *50528 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

รวมงบประมาณโครงการ 50,000.00 50000 100 0.00

4. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030103 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาและสรา้งศักยภาพคนไทยในกลุม่วยัเรยีนอ าเภอเกาะคา
ย.1 งบฯ UC โรงเรยีนฟันดไีมม่อีว้น  โรงเรยีน จ านวน: 23 แหง่มยิ. *34650 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.1 งบฯ UC การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่ลดความเสีย่งการเกดิโรคเบาหวาน ความดันโลหติสงู  เครือ่งวดัความเค็ม จ านวน: 23 อันมค. 32,200.00 32200 100 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.1 งบฯ UC กจิกรรมด าเนนิการแปรงฟันคณุภาพ และ กจิกรรม ฐานความรูท้างทันตสขุภาพ เด็กอว้น ใหค้รอูนามัย และผูน้ านักเรยีน ป.4 ,ป.5,ป.6ครอูนามัย+ผูน้ านักเรยีน ป.4 ,ป.5,ป.6 จ านวน: 50 คนพค. มยิ. *96279 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

รวมงบประมาณโครงการ 32,200.00 32200 100 0.00

5. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030105 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาและสรา้งเสรมิศักยภาพคนไทยกลุม่วยัท างาน อ าเภอเกาะคาปี2563
ย.1 งบฯ UC กจิกรรมคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหติและสขุภาพในชอ่งปากในประชากรอายุ35 ปีขึน้ไปและการจัดการกลุม่เสีย่งกลุม่เสีย่งDM+HT จ านวน: 10,364 คนมค.

คา่Strip 576 กลอ่ง *180 บาท     103,680.00 103680 100 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

คา่เข็มเบอร2์5 1-1/2 นิว้ 288กลอ่งๆละ48บาท 13,824.00 13250.88 95.85 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

คา่ถา่ยเอกสารจ านวน 28790แผน่*.40*2 23,032.00 23032 100 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.1 งบฯ UC กจิกรรมปรับเปลีย่นพฤตกิรรมกลุม่เสีย่ง Pre DM, Pre HT-คา่ strip 75กลอ่ง*180 +คา่เข็มเจาะเลอืด จ านวน 3,750 อัน * 1.80 บาทกลุม่เสีย่งDM+HT จ านวน: 5,441 คนมค. 20,250.00 20250 100 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้



 กลุม่Pre DM คา่ถา่ยเอกสาร เป็นเงนิ 1,500บาท+กลุม่Pre HT คา่ถา่ยเอกสาร เป็นเงนิ 5030 บาท เป็นเงนิ 6,530.00 5320 81.47 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.1 งบฯ UC ประชมุอสม.ในวนัประชมุประจ าเดอืนเพือ่จัดทดสอบและปฎบิตัใินวดัความดันโลหติและการเจาะเลอืดทีถ่กูตอ้งและเป็นอสม .เชีย่วชาญสาขาโรคไมต่ดิตอ่อสม จ านวน: 1,606 คน

คา่เข็มเจาะเลอืด4818*1.80 +คา่Strip41กลอ่ง*180บาท        มค. 17,055.00 16052.40 94.12 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

คา่ส าลaีlcohol1100แผงๆละ3.50บาท 4,000.00 3850 96.25 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

คา่ถา่ยเอกสารประกอบการประชมุ 2,000.00 1927.20 96.36 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.1 งบฯ UC คา่ถา่ยเอกสารคัดกรองมะเร็งในชอ่งปาก กลุม่เสีย่งสตร ีจ านวน: 10,364 คนมค. 1,000.00 1000 100 ด าเนนิการเสร็จแลว้

รวมงบประมาณโครงการ 191,371.00 188,362.48    98.43 3,008.52

6. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030106 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาและสรา้งศักยภาพคนไทยกลุม่วยัผูส้งูอาย ุและพระสงฆอ์ าเภอเกาะคา ปี2563
ย.1 งบฯ UC กจิกรรม การสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ ผูส้งูอาย+ุพระ จ านวน: 325 รายมคี. เมย. *11300 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.1 งบฯ UC กจิกรรม ระบบพัฒนาศักยภาพบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งอบรมใหค้วามรูฟ้ื้นฟู แก ่CG หลักสตูร4วนัCG จ านวน: 60 คนมคี. เมย. *28200 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

รวมงบประมาณโครงการ 0.00 0 #DIV/0! 0.00

7. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030107 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติอ าเภอ (พชอ.)
ย.1 Non UC กจิกรรม สนับสนุนการจัดกจิกรรมการประชมุคณะกรรมการ พชต.  พชต จ านวน: 30 คนมคี. 10,000.00 10000 100 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

รวมงบประมาณโครงการ 10,000.00 10000 100 0.00

8. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030201 ชือ่โครงการ: การพัฒนาระบบก ากับ ตดิตามและประเมนิผล PCC อ าเภอเกาะคาประจ าปี 2563
ย.2 งบฯ UC ประชมุตดิตามความกา้วหนา้รผลการด าเนนิงานระบบ PCC ตามแผนปฏบิตักิารและตัวชีว้ดัหลักปี 2563คณะกรรมการ PCC จ านวน: 15 คนมคี. พค. กค.*6000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

รวมงบประมาณโครงการ 0.00 0 #DIV/0! 0.00

9. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030203 ชือ่โครงการ: โครงการการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพNCD อ าเภอเกาะคา
ย.2 งบฯ UC กจิกรรมสง่เสรมิการปรับพฤตกิรรม กลุม่เสีย่งDM+HT จ านวน: 400 อันมค. *18600 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.2 งบฯ UC การจัดบรกิารในคลนิกิ กลุม่ป่วยDM+HT จ านวน: 10,800 อันมค. กพ. 89,600.00 89100 99.44 ด าเนนิการเสร็จแลว้

รวมงบประมาณโครงการ 89,600.00 89,100.00      99.44 500.00

10. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030204 ชือ่โครงการ: โครงการการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan) MI & Stroke อ าเภอเกาะคา
ย.2 งบฯ UC คา่จัดท า Individual Action Card จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 1 ชดุสค. *2200 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

รวมงบประมาณโครงการ 0.00 0 #DIV/0! 0.00

11. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030205 ชือ่โครงการ: การพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพตาม Service Plan สาขาแพทยแ์ผนไทย
ย.2 งบฯ UC 1) จัดบรกิาร คลนิกิเขา่เสือ่ม LP Model ในโรงพยาบาล วสัดแุพทยแ์ผนไทย จ านวน: 12 รายการมค. 16,000.00 15975 99.84 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.2 งบฯ UC 2) จัดบรกิาร การฟ้ืนฟมูารดาหลังคลอดดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย วสัดแุพทยแ์ผนไทย จ านวน: 3 รายการมค. กพ. 16,000.00 3500 21.88 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.2 งบฯ UC 3) จัดซือ้หมอ้นึง่ไฟฟ้าพกพาส าหรับออกเยีย่มบา้น วสัดแุพทยแ์ผนไทย จ านวน: 1 รายการมค. กพ. 3,000.00 2980 99.33 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

รวมงบประมาณโครงการ 35,000.00 22455 64.1571429 12,545.00

12. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030206 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาระบบบรกิารการใชย้าอยา่งสมเหตสุมผล RDU ป้องกันและควบคมุการดือ้ยาตา้นจลุชพี 
ย.2 งบฯ UC จัดประชมุเชงิปฏบิตักิาร workshop วชิาการดา้นยา RDU และ AMRและ การลงรหสัโรค (ICD-10 } ใหแ้กแ่พทย ์และพยาบาลผูส้ัง่ใชย้ากกบ+ทมีน า+หน.กลุม่งาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 50 คนพค. *3000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.2 งบฯ UC จัดกจิกรรมรณรงคก์ารใชย้าอยา่งสมเหตผุลรวมทัง้การใชส้มนุไพรทดแทนยาแผนปัจจบุนัลดการใชย้าปฏชิวีนะและ NSAIDS ในชว่งสปัดาหเ์ภสชักรรมจนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 1 ครัง้กค. *6000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.2 งบฯ UC จัดประชมุรับการนเิทศตดิตามงานจากจังหวดั ตามกจิกรรม RDU สญัจร  จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 30 คนพค. *3000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

รวมงบประมาณโครงการ 0.00 0 #DIV/0! 0.00

13. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030207 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาระบบงานเยีย่มบา้นของศนูยด์แูลผูป่้วยตอ่เนื่องทีบ่า้น (COC) อ าเภอเกาะคา
ย.2 งบฯ UC จัดซือ้ครภัุณฑค์อมพวิเตอรแ์ท็ปเล็ต จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 14 เครือ่งกพ. *280000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม



รวมงบประมาณโครงการ 0.00 0 #DIV/0! 0.00

14. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030209 ชือ่โครงการ: โครงการการพัฒนาระบบการประสานรับ-สง่ตอ่ผูป่้วย โรงพยาบาลเกาะคา
ย.2 งบฯ UC จัดประชมุเชงิปฏบิตักิาร เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบทบทวนระบบการรับ-สง่ตอ่ผูป่้วยเชือ่มโยงกับservice plan รายสาขาจนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คนกพ. มคี. พค. มยิ. สค.*5000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

รวมงบประมาณโครงการ 0.00 0 #DIV/0! 0.00

15. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030208 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาระบบรกิารสขุภาพโรควณัโรค อ าเภอเกาะคา
ย.2 งบฯ UC ความครอบคลมุของการคัดกรองวณัโรคคา่ตรวจ CXR โดยใชร้ถ Mobile x-ray  ประชาชนกลุม่เสีย่ง จ านวน: 2,000 รายพย. 100,000.00 100,000.00 100 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.2 งบฯ UC อาหารเสรมิ ( ไขไ่ก)่ ใหผู้ป่้วยวณัโรคทีอ่ยูร่ะหวา่งการรักษา ปี 2563ครัง้ที ่1 ผูป่้วยวณัโรค จ านวน: 60 คนพย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย.36,000.00 2000 5.56 34,000.00 คงตามแผน

อาหารเสรมิ ( ไขไ่ก)่ ใหผู้ป่้วยวณัโรคทีอ่ยูร่ะหวา่งการรักษา ปี 2563 ครัง้ที ่2

ย.2 งบฯ UC คา่จัดสถานทีส่ าหรับจดุใหบ้รกิาร Mobile X¬ - ray 10 จดุ รพสต. จ านวน: 10 แหง่พย. 10,000.00 10,000.00 100 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

รวมงบประมาณโครงการ 146,000.00 112,000.00 76.71 34,000.00

16. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030210 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิครบวงจรและระบบการสง่ตอ่อ าเภอเกาะคาปี 2563
ย.2 งบฯ UC - คา่อาหารวา่งอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้และการชว่ยฟ้ืนคนืชพีขัน้พืน้ฐาน (BLS)แก ่บคุลากรสาธารณสขุในรพ.และ รพสต.จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 250 คนเมย. พค. *6250 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.2 งบฯ UC - คา่อาหารวา่งอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้และการชว่ยฟ้ืนคนืชพีขัน้สงูแกพ่ยาบาลรพ.เกาะคาและ รพสต. (ACLS)จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 140 คนมยิ. *3500 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

รวมงบประมาณโครงการ 0.00 0 #DIV/0! 0.00

17. แผน:ย.3 รหสัโครงการ: 030301 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการก าลังคนดา้นสขุภาพ คปสอ.เกาะคา
ย.3 งบฯ UC เบกิคา่ใชจ้า่ย(หมวดคา่ใชส้อยแผนเงนิบ ารงุ.รพ.เกาะคา)ในการประชมุ/อบรม จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 200 คนกพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค.0 - #VALUE!

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 #DIV/0! 0.00

18. แผน:ย.3 รหสัโครงการ: 030302 ชือ่โครงการ: โครงการผลติและพัฒนาก าลังคนดา้นสขุภาพสูค่วามเป็นมอือาชพี คปสอ.เกาะคาปี2563
ย.3 งบฯ UC 1. อบรมเชงิปฏบิตักิารพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเรือ่งกระบวนการพยาบาลและบนัทกึทางการพยาบาล 2 รุน่ๆจนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 140 คนกพ. 34,200.00 32200 94.15 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.3 งบฯ UC 2. อบรมเชงิปฏบิตักิารพัฒนาบคุลากรและเตรยีมผูเ้กษียณปี 2563  จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 380 คนกย. 54,400.00 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

รวมงบประมาณโครงการ 88,600.00 32200 36.34 56,400.00

19. แผน:ย.3 รหสัโครงการ: 030305 ชือ่โครงการ: การพัฒนาทักษะดา้นการพยาบาลของพยาบาล ทีป่ฏบิัตงิานในรพชและรพ.สต จ.ล าปาง 
ย.3 งบฯ UC ประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง : การพัฒนาทักษะดา้นการพยาบาลของพยาบาล ทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลชมุชนและโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล จ.ล าปางจนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 13 แหง่กพ. มคี. กค.12,000.00 8000 66.67 4,000.00 ด าเนนิการเสร็จแลว้

รวมงบประมาณโครงการ 12,000.00 8000 66.67 4,000.00

20. แผน:ย.3 รหสัโครงการ: 030304 ชือ่โครงการ: โครงการอบรมหลักสตูรผูบ้รหิารการสาธารณสขุ อ าเภอเกาะคา จังหวดัล าปาง ปีงบประมาณ 2563
ย.3 งบฯ UC 1 คา่ใชจ้า่ยในการอบรมหลักสตูรผูบ้รหิารการสาธารณสขุระดับตน้ จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 4 คนพค. *120000 - #VALUE! คงตามแผน

ย.3 งบฯ UC คา่ใชจ้า่ยในการอบรมหลักสตูรผูบ้รหิารการสาธารณสขุระดับกลาง จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 2 คนพค. *80000 - #VALUE! คงตามแผน

ย.3 งบฯ UC คา่ใชจ้า่ยในการอบรมหลักสตูรรองผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชมุชน จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 1 คนพค. 15,000.00 15000 100 ด าเนนิการเสร็จแลว้

รวมงบประมาณโครงการ 15,000.00 15000 100 0.00

21. แผน:ย.3 รหสัโครงการ: 030303 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนา Happy MOPH คปสอ.เกาะคา หน่วยงานแหง่ความสขุปี 2563
ย.3 งบฯ UC อบรมเชงิปฏบิตักิารรักษ์สขุภาพบคุลากรสาธารณสขุอ.เกาะคาประกวดการแขง่ขันลดน ้าหนักระหวา่งหน่วยงานและรพสต. จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 380 คนมค. กพ. มคี.8,500.00 8500 100 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.3 งบฯ UC อบรมเชงิปฏบิตักิารกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพการออกก าลังกาย คปสอ.อ าเภอเกาะคา จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 380 คนธค. 54,400.00 44,900.00 82.54 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.3 งบฯ UC อบรมเชงิปฏบิตักิารพัฒนาบคุลากรและผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมHAPPY MOPH คปสอ.เกาะคาหน่วยงานแหง่ความสขุจนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 380 คนเมย. 54,400.00 - #VALUE! 0 คงตามแผน

ย.3 งบฯ UC อบรมเชงิปฏบิตักิาร 5 ส & Big Cleaning จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 200 คนเมย. *26000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

รวมงบประมาณโครงการ 117,300.00 53,400.00 45.52 63,900.00

22. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030407 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูขา่วสารเทคโนโลยสีขุภาพอ าเภอเกาะคา



ย.4 งบฯ UC โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูขา่วสารเทคโนโลยสีขุภาพอ าเภอเกาะคา จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 20 คนกพ. มคี. พค. สค.*8000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC จัดประชมุคณะกรรมการทมีอ าเภอ Data Function Meeting จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 30 คนกพ. มคี. พค. มยิ. กค. สค.*18000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC 1. จัดประชมุตดิตามการบนัทกึขอ้มลู 43 แฟ้ม (HosXP + JHCIS) to HDC รว่มกับ PM แตล่ะสาขา จ านวน 2 ครัง้ จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 30 คนกพ. มยิ. *13200 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

รวมงบประมาณโครงการ 0.00 0 #DIV/0! 0.00

23. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030406 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาโรงพยาบาลคณุภาพ HA
ย.4 งบฯ UC กจิกรรมรับการเยีย่ม Surveillance จากสรพ.  กกบ+ทมีน า+หน.กลุม่งาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 80 คนกค. *26000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC ทมีกลางจัดฐานเรยีนรู ้3 รุน่  กกบ+ทมีน า+หน.กลุม่งาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 50 คนมยิ. กค. *4750 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC จัดประชมุรับการขอประเมนิรับรองมาตรฐาน มาตฐานส าหรับงานเทคนคิการแพทย ์และ รังสกีารแพทย์ กกบ+ทมีน า+หน.กลุม่งาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 30 คนสค. *25000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC จัดประชมุรับการขอประเมนิรับรองมาตรฐาน การตรวจเยีย่มมาตรฐานทางทันตกรรม  กกบ+ทมีน า+หน.กลุม่งาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 30 คนมคี. *3000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC จัดประชมุรับการขอประเมนิรับรองมาตรฐาน Emergency care system (การประเมนิ ECS คณุภาพ) กกบ+ทมีน า+หน.กลุม่งาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 30 คนเมย. *3000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC จัดประชมุรับการขอประเมนิรับรองมาตรฐาน NCD คณุภาพ  กกบ+ทมีน า+หน.กลุม่งาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 30 คนกค. *3000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC จัดประชมุรับการขอประเมนิรับรองมาตรฐาน คลนิกิTB คณุภาพ  กกบ+ทมีน า+หน.กลุม่งาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 30 คนกค. *3000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC จัดประชมุรับการขอประเมนิรับรองมาตรฐาน มาตรฐานยาเสพตดิ(Re accredit ครัง้ที3่)  กกบ+ทมีน า+หน.กลุม่งาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 30 คนพค. *3000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC จัดประชมุฟ้ืนฟคูวามเขา้ใจเรือ่งระบบบรหิารความเสีย่งและการวเิคราะห์ RCA กกบ+ทมีน า+หน.กลุม่งาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 30 คนพค. *4800 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC ศกึษาดงูาน5 ส.โรงพยาบาลสอง จ.แพร่  จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 22 คนมคี. *14550 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC ประชมุพัฒนาการลงขอ้มลู ตรวจสอบเวชระเบยีนผูป่้วยนอก การใหร้หสัโรค-หตัถการ รวมทัง้การลงวนิจิฉัยโรค (Diag text) จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คนมค. *7600 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC ประชมุพัฒนาการลงขอ้มลู ตรวจสอบเวชระเบยีนผูป่้วยใน การใหร้หสัโรค-หตัถการ การสรปุเวชระเบยีนผูป่้วยใน และการลงคา่ใชจ้า่ยผูป่้วยใน การลงสาเหตกุารตาย จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 40 คนมยิ. *7600 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC ศกึษาดงูานระบบRCM รพ.ชาตติระการ จ.พษิณุโลก  จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 24 คนมคี. 12,000.00 5600 46.67 6,400.00 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.4 งบฯ UC อบรมการใชโ้ปรแกรม (EMA)  จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 25 คนกพ. *2500 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC ประชมุซอ้มแผน รองรับอบุตักิารณ์ฉุกเฉนิ ดา้น ระบบสารสนเทศลม่ (Server Downtime) จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 50 คนมคี. *1250 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC จัดอบรมการใชง้านโปรแกรมE-Office  จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 50 คนมค. *1250 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC ประชมุรับการตรวจประเมนิมาตรฐานHAIT  กกบ+ทมีน า+หน.กลุม่งาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 50 คนมคี. *5000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

รวมงบประมาณโครงการ 12,000.00 5600 46.67 6,400.00

24. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030401 ชือ่โครงการ: โครงการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ย.4 งบฯ UC ประชมุวชิาการ จ านวน 2 ครัง้  จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 50 คนกพ. 12,600.00 1250 9.92 ด าเนนิการเสร็จแลว้

รวมงบประมาณโครงการ 12,600.00 1250 9.92 11,350.00

25. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030402 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน ระบบควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง 
ย.4 งบฯ UC อบรมใหค้วามรูเ้พิม่ประสทิธภิาพแกผู่ป้ฏบิตังิานดา้นพัสดุ  จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 30 คนกพ. 6,600.00 6600 100 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.4 งบฯ UC อบรมเชงิปฏบิตักิารใหค้วามรูเ้รือ่งควบคมุภายในและการจัดท ารายงานควบคมุภายใน(แบบปค.) จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 64 คนมคี. 10,000.00 10000 100 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.4 งบฯ UC ประชมุใหค้วามรูเ้รือ่งการตรวจสอบภายใน  จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 30 คนพค. 3,000.00 3000 100 ด าเนนิการเสร็จแลว้

รวมงบประมาณโครงการ 19,600.00 19600 100.00 0.00

26. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030403 ชือ่โครงการ: โครงการการวางแผนและประเมนิผลควบคมุก ากับตดิตามนเิทศ อ าเภอเกาะคา ปี2563
ย.4 งบฯ UC ประชมุควบคมุก ากับตดิตามประจ าเดอืน สสอ./รพ.สต. จนท. สสอ+รพ.สต จ านวน: 30 คนธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย.*7500 - #VALUE! 0 ปรับเป็น VDO Con

ย.4 งบฯ UC ประชมุควบคมุก ากับตดิตามประจ าเดอืน ประชมุ กกบ/หน.งาน/ทมีคณุภาพระดับกลาง รพ.เกาะคา กกบ+ทมีน า+หน.กลุม่งาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คนธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย.*10000 - #VALUE! 0 ปรับเป็น VDO Con

ย.4 งบฯ UC ประชมุควบคมุก ากับตดิตามประจ าเดอืน ประชมุ พุธประสาน,PM,ITผูป้ฏบิตัอิ าเภอเกาะคา  จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 30 คนกพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย.1,500.00 1500 100 0.00 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ครัง้ที ่1 19 กพ63 750



ครัง้ที ่2 11มคี63 750

ครัง้ตอ่ไปไมใ่ชง้บ

ย.4 งบฯ UC ประชมุควบคมุก ากับตดิตามประจ าเดอืน ประชมุ ทมีHA/หน.งาน/ทมีกลาง รพ.เกาะคา  กกบ+ทมีน า+หน.กลุม่งาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คนกพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย.1,000.00 1000 100 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.4 งบฯ UC ประชมุควบคมุก ากับตดิตามประจ าเดอืน คปสอ  จนท.รพ.เกาะคา+สสอ+รพ.สต จ านวน: 60 คนมค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย.1,500.00 1500 100 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.4 งบฯ UC การนเิทศงานรพ.สต ประเมนิรพ.สต.ตดิดาว อ าเภอเกาะคา รอบที ่1  จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 10 คนมคี. *5000 - #VALUE!

ย.4 งบฯ UC การนเิทศงานรพ.สต ในเครอืขา่ย อ าเภอเกาะคา รอบที ่2  จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 10 คนมยิ. กค. *8000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC ประชมุรับการตรวจราชการเขตบรกิารสขุภาพที่1และรับการนเิทศงานจากสสจ  จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 60 คนกพ. *12000 6000 #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC การประชมุการประเมนิผลงานสาธารณสขุ คปสอ.เกาะคา ครัง้ที ่1  จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 60 คนกพ. *12000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC การประชมุการประเมนิผลงานสาธารณสขุ คปสอ.เกาะคา ครัง้ที ่2  จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 60 คนสค. 12,000.00 12000 100 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.4 งบฯ UC การประชมุการประเมนิผลงานโรงพยาบาลเกาะคา รอบที ่1  กกบ+ทมีน า+หน.กลุม่งาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คนมคี. *8000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC การประชมุการประเมนิผลงานโรงพยาบาลเกาะคา รอบที ่2 กกบ+ทมีน า+หน.กลุม่งาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คน21-20สค. 8,000.00 8000 100 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.4 งบฯ UC ประชมุทมียทุธศาสตรอ์ าเภอและทมีนเิทศตดิตามงานระดับอ าเภอ จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 10 คนมค. มยิ. *4000 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

ย.4 งบฯ UC ประชมุชีแ้จงการจัดท าแผนยทุธศาสตร ์คปสอปี 2564 จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 60 คน13-14สค 12,000.00 12000 100 0 ด าเนนิการเสร็จแลว้

ย.4 งบฯ UC ประชมุการจัดท าแผนคณุภาพ รพ ปี 2564  กกบ+ทมีน า+หน.กลุม่งาน+จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 คนกย. 8,000.00 - #VALUE! 0 คงตามแผน

ย.4 งบฯ UC ประชมุการจัดท าแผนปฏบิตักิาร ของ รพสต ปี 2564 จนท. สสอ+รพ.สต จ านวน: 40 คนกย. 8,000.00 - #VALUE! 0 คงตามแผน

ย.4 งบฯ UC ประชมุการจัดท าแผนปฏบิตักิาร คปสอ ปี 2564 จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ จ านวน: 60 คนกย. 18,000.00 - #VALUE! คงตามแผน

รวมงบประมาณโครงการ 70,000.00 42000 60.00 28,000.00

27. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030406 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาองคค์วามรู ้R2R วจัิย นวตักรรม อ าเภอเกาะคา
ย.4 งบฯ UC กจิกรรม การประชมุเชงิปฏบิตักิาร มหกรรมคณุภาพ คปสอ.เกาะคา 2563 จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จ านวน: 60 คนกค. *20200 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

รวมงบประมาณโครงการ 0.00 0 #DIV/0! 0.00

28. แผน:ปกต ิรหสัโครงการ: 030504 ชือ่โครงการ: การดแูลผูท้ีม่ปัีญหาสขุภาพจติในชมุชน อ าเภอเกาะคาปีงบประมาณ 2563
บรกิาร งบฯ UC อบรมใหค้วามรูเ้รือ่งการดแูลผูท้ีม่ปัีญหาสขุภาพจติในชมุชน อ าเภอเกาะคาปีงบประมาณ 2563อสม จ านวน: 160 คนมคี. 21,000.00 - #VALUE! 0 ยกเลกิกจิกรรม

คา่วสัดุ 6,500.00 6500 100 ด าเนนิการเสร็จแลว้

รวมงบประมาณโครงการ 27,500.00 6500 23.64 21,000.00

รวมงบ 1,000,221.00 759,117.48     75.89         



ส่วนที่ 3 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนโดยตนเอง 
ค าช้ีแจง  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผน โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง 
ชื่อ โรงพยาบาลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

 ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

 ส่วนที่ 1 คณะกรรมการ คปสอ.เกาะคา   
1 มีการจัดต้ังคณะกรรมการ คปสอ.เกาะคา เพื่อจัดท าแผนพัฒนา /  
2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ คปสอ.เกาะคา เพื่อจัดท าแผน /  
3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4 มีคณะกรรมการ คปสอ.เกาะคา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาร่าง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
/  

 ส่วนที่ 2 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเกาะคาอ าเภอ
เกาะคา 

  

5 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญมาจัดท าฐานข้อมูล /  
6 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผน 
/  

7 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาสุขภาพ 

/  

8 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาสุขภาพท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพของหน่วยงาน 

/  

9 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาสุขภาพท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัด 

/  

10 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน /  
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 

 
 


