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รายงานการติดตามประเมินผล

การด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปี 2564 

 

โรงพยาบาลเกาะคา (คปสอ.เกาะคา)  

อ.เกาะคา จ.ล าปาง 
 



ส่วนที่ 1 บทน า 

 ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี ทุกปีหลังส้ินสุดปีงบประมาณโดยติดตามจาก

ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนิน

โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาในแต่ละปี มาประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท่ีวางไว้ 

และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี เพื่อประกาศให้ผู้รับบริการทราบผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานในปีท่ีผ่านมา ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผลนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่โรงพยาบาลเกาะคา ท่ีจะ

น ามาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการประชาชน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโรงพยาบาลเกาะคา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงาน

จะน าข้อมูลท่ีได้รับจากการประเมินผลดังกล่าว ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนพัฒนาให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 

โรงพยาบาลเกาะคา 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงพยาบาลเกาะคา 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

“โรงพยาบาลเกาะคา เปน็โรงพยาบาลที่คนล าปางไว้วางใจ ภายในปี 2565” 
พันธกิจ (Mission) 

 1. จัดระบบบริการสุขภาพ 4 มิติ แบบองค์รวมให้มีคุณภาพ จัดการส่ิงแวดล้อมให้ปลอดภัยเอื้อต่อ
การส่งเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
2. จัดระบบบริการการรักษาสุขภาพในระดับทุติยภูมิ ให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล 
เช่ือมโยงทุกระดับกับเครือข่ายบริการ  
3. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมและวิจัย และจัด
องค์กรให้สามารถปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงได้อย่ างมีความสุข  และร่วมผลิตบุคลากรด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขหลายสาขา 
4. บริหารจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core competency) 
1. มีสมรรถนะในด้านบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ครอบคลุม 7 สาขา ได้แก่ 1.สาขาสูติ-นรีเวชกรรม

,2.สาขาอายุรกรรม,3.สาขาศัลยกรรม,4.สาขาศัลยกรรมกระดูก,5.สาขากุมารเวชกรรม,6.สาขาวิสัญญี และ   
7.สาขาโสตศอนาสิกลาริงซ์ เป็นท่ีพึ่งของโรงพยาบาลชุมชนระดับ F อีก 8 อ าเภอ  

2. มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเช่ือมโยงกับระดับทุติยภูมิใน
เครือข่ายบริการ  

3. มีสมรรถนะด้าน การเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม ทางด้านสาธารณสุข และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟู สภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข
และประชาชน  

4. มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ศึกษา ร่วมผลิตและพัฒนาท้ังแพทย์และบุคลากร
สาธารณสุขหลายสาขา 
เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal)  

1) ประชาชนในพื้นท่ีบริการและผู้รับบริการท่ัวไปอีก 8 อ าเภอได้รับการรักษาพยาบาล ท่ีมีคุณภาพ 
มีความปลอดภัย 

2) โรงพยาบาลเกาะคามีระบบการบริหารจัดการการเงินการคลังท่ีมีเสถียรภาพมั่นคง 
3) โรงพยาบาลเกาะคาเป็นสถานบริการสุขภาพที่ประชาชนชาวล าปางวางใจ เช่ือมั่นในการเป็นท่ีพึ่ง

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 เป็นที่พึ่งไว้วางใจของคนล าปาง”  

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

เลิศและมีธรรมาภิบาล” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 /  

 



ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ปัญหา   

1. ขั้นตอนการขออนุมัติแผนฯหน่วยงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

2. มีการแก้ไขกิจกรรมรายละเอียดในแผนงานและโครงการไม่สอดคล้องและตอบสนองกับแผน

ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด 

3. รับทราบงบประมาณในการจัดท าแผนล่าช้ามีปัญหาในการปรับกิจกรรมด าเนินการส่งผลให้ขั้นตอน

การอนุมัติโครงการล่าช้า 

4. ประสบปัญหา ระยะเวลาด าเนินการ มีกิจกรรมระดับจังหวัดแทรกแซง ท าให้ต้องมีการปรับแผนงานฯ

ส่งผลให้บางกิจกรรมในแผนงานต้องยกเลิก 

5. เนื่องจากสถานการณ์โควิดท าให้ไม่สามารถด าเนินการกิจกรรมตามแผนได้ 

ข้อเสนอแนะ 

1.  แจ้งวงเงินงบประมาณเพื่อจัดท าแผนงานโครงการท่ีชัดเจนต้องแต่ต้นปีงบประมาณ 

2. ก าหนดปฏิทินเวลาขั้นตอนการด าเนินการยื่นเสนอแผนงาน/โครงการให้หน่วยงานท่ีจัดท าแผนให้

ชัดเจน 

3. จัดประชุมแนวทางการจัดท าแผนงานและโครงการรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโครงการ ให้

ผู้เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 



แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC การประชมุคณะกรรมการ / คณะท างานอาหารปลอดภัย

ระดบัอ าเภอ 1 ครัง้

กลุม่เป้าหมาย: คณะท างานอาหารปลอดภัย

ระดบัอ าเภอ จ านวน: 15 คน

มคี. 1,500.00 1,500.00 100

งบฯ UC คา่จัดซือ้ชดุทดสอบเบือ้งตน้รวมคา่จัดสง่ กลุม่เป้าหมาย: จนท. สสอ+รพ.สต จ านวน: 

13 แหง่

มค. 3,900.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 5,400.00 1,500.00 27.78

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC ประชมุวชิาซกัซอ้มความเขา้ใจเตรยีมพรอ้มและแนว

ทางการด าเนนิพัฒนาศกัยภาพทมีการทมี SAT ปีละ 2 ครัง้

กลุม่เป้าหมาย: ทมี SAT จ านวน: 20 คน มค. เมย. 5,600.00 2,000.00 35.71

งบฯ UC ประชมุวชิาซกัซอ้มความเขา้ใจเตรยีมพรอ้มและแนว

ทางการด าเนนิพัฒนาศกัยภาพทมีSAT ระดบัต าบล

กลุม่เป้าหมาย: ทมีSAT ระดบัต าบล จ านวน: 

80 คน

กพ. 13,600.00 13,600.00 100

งบฯ UC การฝึกซอ้มแผนโรคตดิตอ่อบุัตใิหมห่รอือบุัตซิ ้า

(COVID-19)

กลุม่เป้าหมาย: หน.งาน+จนท.รพ.เกาะคา 

จ านวน: 60 คน

เมย. 1,500.00 - 0

งบฯ UC การอบรมจัดระบบป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหาอคัคภัียใน

โรงพยาบาลและมกีารซอ้มแผนอคัคภัีย อบรมบคุลากร 2 

รุ่น

กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ

 จ านวน: 140 คน

พค. 5,900.00 - 0

งบฯ UC อบรมชักซอ้มแผนบนโตะ๊กบัทมีภายนอก 50 คน กลุม่เป้าหมาย: ทมีภายนอก จ านวน: 50 คน พค. 2,450.00 - 0

งบฯ UC อบรมซอ้มแผนอคัคภัีย จรงิ 1 รุ่น 240 คน กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ

 จ านวน: 240 คน

พค. 7,200.00 - 0

งบฯ UC อบรมการชว่ยเหลอืผูบ้าดเจ็บ ณ.จดุเกดิเหตแุก ่อปพร./

อาสาสมัครกูภั้ย อ.เกาะคา

กลุม่เป้าหมาย: อปพร./อาสาสมัครกูภั้ย จ านวน:

 40 คน

กพ. 4,000.00 - 0

งบฯ UC กจิกรรมซอ้มแผนฯบนโตะ๊ (Table top) ณ จดุเกดิเหตกุบั

หน่วยงานภายนอก

กลุม่เป้าหมาย: หน่วยงานภายนอก จ านวน: 

50 คน

มคี. 3,250.00 - 0

งบฯ UC กจิกรรมซอ้มแผนฯบนโตะ๊ (Table top) ใน รพ. กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ

 จ านวน: 50 คน

มคี. 3,250.00 - 0

งบฯ UC ฟ้ืนฟวูชิาการไขเ้ลอืดออกและการพน่หมอกควนัเจา้หนา้ที่

แกนน าและอปท.

กลุม่เป้าหมาย: เจา้หนา้ทีแ่กนน าและอปท. 

จ านวน: 30 คน

พค. 6,000.00 - 0

งบฯ UC ประชมุWar Room ในการควบคมุการระบาดของโรค กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ

 จ านวน: 20 คน

กพ. มคี. เมย.

 พค. มยิ. กค.

 สค. กย.

5,000.00 - 0

งบฯ UC ประชมุเตรยีมความพรอ้มในเจา้หนา้ทีร่พ.เกาะคารพ.สต.

และ อสม.

กลุม่เป้าหมาย: จา้หนา้ทีร่พ.เกาะคารพ.สต.และ

 อสม. จ านวน: 90 คน

พค. 2,500.00 - 0

งบฯ UC การประชมุใหค้วามรูก้ลุม่เสีย่งตอ่โรคไขห้วดัใหญ่ กลุม่เป้าหมาย: ประชาชน จ านวน: 1,340 คน มยิ. กค. 38,500.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 98,750.00 15,600.00 15.8

รายชือ่โครงการและกจิกรรมของ คปสอ.เกาะคา : ปีงบประมาณ 2564

1. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030108 ชือ่โครงการ: โครงการสง่เสรมิและพัฒนาความปลอดภัยดา้นอาหาร ปี 2564 อ าเภอเกาะคา จังหวดัล าปาง

2. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030109 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิและภัยสขุภาพ EOC อ าเภอเกาะคา



แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC คา่ตรวจ CXR โดยใชร้ถ Mobile x-ray กลุม่เป้าหมาย: พระสงฆ ์จ านวน: 450 คน พย. 22,500.00 22,500.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 22,500.00 22,500.00 100

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC กจิกรรมประกวดคลปิเตน้ “TO BE NUMBER ONE 

Dance ป๊ับ อพั Share ”

กลุม่เป้าหมาย: วยัรุ่นในเขต อ.เกาะคา จ านวน:

 7 ทมี

มคี. 5,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 5,000.00 0 0

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC การประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาทักษะการประเมนิ

พัฒนาการเด็กดว้ยเครือ่งมอื DSPM

กลุม่เป้าหมาย: ครูพีเ่ลีย้งศนูย+์ครูรร.อนุบาล 

จ านวน: 60 คน

ธค. 6,000.00 6,000.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 6,000.00 6,000.00 100

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC คดักรองเบาหวานความดนัโลหติในกลุม่อาย ุ35 ปีขึน้ไป

และการจัดการกลุม่เสีย่ง คา่Strip 540 กลอ่ง

กลุม่เป้าหมาย: ประชาชนอาย3ุ5ปีขึน้ไป 

จ านวน: 540 กลอ่ง

กพ. 97,200.00 97,200.00 100

งบฯ UC ปรับพฤตกิรรม โดยใชก้ระบวนการ Self management 

support คา่ถา่ยเอกสารประเมนิพฤตกิรรม

กลุม่เป้าหมาย: กลุม่เสีย่ง Pre DM, Pre HT 

จ านวน: 5,322 คน

มค. กพ. 32,440.00 9,082.00 28

งบฯ UC คา่กอ่งขา้วนอ้ยแจกผูป่้วยเบาหวานรายใหม่ กลุม่เป้าหมาย: ผูป่้วยเบาหวานรายใหม ่

จ านวน: 450 คน

มค. 3,600.00 3,600.00 100

งบฯ UC คดักรองเบาหวานความดนัโลหติในกลุม่อาย ุ35 ปีขึน้ไป

และการจัดการกลุม่เสีย่ง คา่เข็มเจาะเลอืด

กลุม่เป้าหมาย: ประชาชนอาย3ุ5ปีขึน้ไป 

จ านวน: 26,824 อนั

กพ. 48,284.00 48,283.20 100

งบฯ UC คดักรองเบาหวานความดนัโลหติในกลุม่อาย ุ35 ปีขึน้ไป

และการจัดการกลุม่เสีย่ง คา่ถา่ยเอกสาร

กลุม่เป้าหมาย: ประชาชนอาย3ุ5ปีขึน้ไป 

จ านวน: 874 ชดุ

กพ. 2,500.00 1,398.40 55.94

งบฯ UC ปรับพฤตกิรรม โดยใชก้ระบวนการ Self management 

support คา่ strip 37กลอ่ง คา่เข็มเจาะเลอืด

กลุม่เป้าหมาย: ประชาชนอาย3ุ5ปีขึน้ไป 

จ านวน: 34 กลอ่ง

กพ. 19,980.00 19,980.00 100

งบฯ UC ปรับพฤตกิรรม โดยใชก้ระบวนการ Self management 

support คา่เข็มเจาะเลอืด

กลุม่เป้าหมาย: ประชาชนอาย3ุ5ปีขึน้ไป 

จ านวน: 5,322 อนั

กพ. 9,582.00 9,579.60 99.97

งบฯ UC จัดซือ้เครือ่งวดัความโลหติเพือ่ไวส้อบเทยีบ กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ

 จ านวน: 2 เครือ่ง

กพ. 6,000.00 6,000.00 100

5. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030102 ชือ่โครงการ: โครงการสง่เสรมิสขุภาพเด็กปฐมวยั อ าเภอเกาะคา

3. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030111 ชือ่โครงการ: โครงการการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพพระสงฆอ์ าเภอเกาะคา

4. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030104 ชือ่โครงการ: โครงการวยัรุน่ วยัใส ใสใ่จสขุภาพวยัรุน่ อ าเภอเกาะคา ปี2564

6. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030105 ชือ่โครงการ: โครงการสง่เสรมิสขุภาพวยัท างาน NCD อ าเภอเกาะคาปี2564



รวมงบประมาณโครงการ 219,586.00 195,123.20 88.86

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC กจิกรรม ระบบพัฒนาศกัยภาพบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งอบรม

ใหค้วามรูฟ้ื้นฟ ูแก ่CG หลกัสตูร 4วนั

กลุม่เป้าหมาย: Care Giver จ านวน: 60 คน มคี. 29,150.00 34,250.00 117.5

งบฯ UC ระบบพัฒนาศกัยภาพบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งอบรม ผ๔ดแูล

ผูส้งูอาย ุ70 ชั่วโมงบรูณาการร่วมกบั กสน

กลุม่เป้าหมาย: ผูด้แูลผูส้งูอาย ุจ านวน: 30 คน มคี. 30,000.00 30,000.00 100

งบฯ UC การประชมุ/ การฟ้ืนฟคูวามรูเ้รือ่งการวดัสายตาและการคดั

กรองผูม้ปัีญหาในการมองเห็น

กลุม่เป้าหมาย: เจา้หนา้ทีเ่กีย่งขอ้ง 3 

โรงพยาบาล ไดแ้ก ่รพ.เสรมิงาม รพ.สบปราบ 

รพ.เกาะคา จ านวน: 35 คน

มค. 3,500.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 62,650.00 64,250.00 102.55

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC อบรมวชิาการ โรคหลอดเลอืดสมองและหลอดเลอืดหวัใจ 

(Stroke / MI)

กลุม่เป้าหมาย: พยาบาล+จนท.รพ+รพสต. 

จ านวน: 30 คน

กพ. 750 - 0

งบฯ UC การรณรงคใ์ช ้Individual Action Card ส าหรับผูป่้วย

กลุม่เป้าหมาย

กลุม่เป้าหมาย: ประชาชนอาย3ุ5ปีขึน้ไป 

จ านวน: 380 แผน่

กพ. 5,700.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 6,450.00 0 0

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC จัดประชมุพัฒนาระบบสง่ตอ่แกเ่จา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบงาน

สง่ตอ่โรงพยาบาลทกุแหง่ใน จ.ล าปาง จ านวน 4 ครัง้ๆละ

ครึง่วนั

กลุม่เป้าหมาย: แพทยพ์ยาบาล รพชทกุแหง่ 

จ านวน: 50 คน

มยิ. สค. 2,500.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 2,500.00 0 0

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC คา่ตรวจ CXR โดยใชร้ถ Mobile x-ray จ านวน 4,000 ราย กลุม่เป้าหมาย: ประชาชน จ านวน: 4,000 ราย ธค. 200,000.00 193,000.00 96.5

งบฯ UC เพิม่ภาวะโภชนาการโดยการแจกไขใ่หผู้ป่้วย กลุม่เป้าหมาย: ผูป่้วยวณัโรค จ านวน: 60 คน ธค. กพ. เมย.

 พค. มยิ. กค.

39,600.00 22,000.00 55.56

รวมงบประมาณโครงการ 239,600.00 215,000.00 89.73

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

7. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 030103 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาและสรา้งศักยภาพคนไทยกลุม่วยัผูส้งูอาย ุและพระสงฆอ์ าเภอเกาะคา ปี2564

8. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030202 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan) Stroke&MI อ าเภอเกาะคา

9. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030203 ชือ่โครงการ: การพัฒนาระบบบรกิาร Service planการบรหิารระบบรับ-สง่ตอ่ (ThaiRefer)

11. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030207 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาระบบการน ากัญชามาใชท้างการแพทย์

10. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030204 ชือ่โครงการ: โครงการการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพโรควณัโรค อ าเภอเกาะคา



งบฯ UC จัดอบรม พัฒนาศกัยภาพเครอืขา่ยกญัชาทางการแพทย ์

ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักญัชาทางการแพทยอ์ยา่ง

ถกูตอ้งและสามารถสง่ตอ่ความรูค้วามเขา้ใจไปยัง

กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+สสอ+รพ.สต

 จ านวน: 20 คน

มค. 2,200.00 2,200.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 2,200.00 2,200.00 100

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC อบรมเชงิปฏบิัตกิารการดแูลผูท้ีม่ปัีญหาสขุภาพจติใน

ชมุชน อ าเภอเกาะคา

กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ

 จ านวน: 160 คน

มคี. 16,000.00 16,000.00 100

งบประมาณ

จาก สสจ.

ล าปาง

พัฒนาศกัยภาพการใหบ้รกิารศนูยพ์ึง่ได ้ปีงบประมาณ 

2564

กลุม่เป้าหมาย: รพ.เกาะคา จ านวน: 1 แหง่ มคี. 20,000.00 - 0

งบฯ UC อบรมเชงิปฏบิัตกิารการดแูลผูท้ีม่ปัีญหาสขุภาพจติใน

ชมุชน คา่กระเป๋าสือ่ประชาสมัพันธ์

กลุม่เป้าหมาย: ประชาชน จ านวน: 440 ใบ กพ. 11,000.00 11,000.00 100

งบฯ UC คา่วสัด ุจ านวน 160 คน กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM 

จ านวน: 160 คน

มคี. 8,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 55,000.00 27,000.00 49.09

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC ปฐมนเิทศบคุลากรใหม่ กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพเกาะคา จ านวน: 20 คน มยิ. 2,000.00 2,000.00 100

งบฯ UC มหกรรมน าเสนองานวจัิย กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ

 จ านวน: 50 คน

มยิ. 8,600.00 - 0

งบฯ UC กจิกรรม Happy MOPH ปัจฉมินเิทศ กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ

 จ านวน: 400 คน

กย. 40,000.00 40,000.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 50,600.00 42,000.00 83

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC กจิกรรมรักษ์สขุภาพ ประกวดการแขง่ขนัการออกก าลงั

กายและลดน ้าหนัก

กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ

 จ านวน: 1 ครัง้

มค. กพ. มคี. 8,500.00 - 0

งบฯ UC กจิกรรม 5ส & Big Cleaning กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ

 จ านวน: 400 คน

เมย. 45,000.00 40,000.00 88.89

งบฯ UC อบรมเชงิปฏบิัตกิารกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพการออก

ก าลงักาย อ าเภอเกาะคา

กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ

 จ านวน: 400 คน

ธค. 45,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 98,500.00 40,000.00 40.61

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

12. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 030208 ชือ่โครงการ: การดแูลผูท้ีม่ปัีญหาสขุภาพจติในชมุชน อ าเภอเกาะคาปีงบประมาณ 2564

13. แผน:ย.3 รหสัโครงการ: 030301 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาบคุลากรดา้นสขุภาพ คปสอ.เกาะคา ปี2564

14. แผน:ย.3 รหสัโครงการ: 030302 ชือ่โครงการ: โครงการเสรมิสรา้งความสขุในองคก์รของบคุลากร คปสอ.เกาะคา ปี2564

15. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030402 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาองคก์รคณุภาพอ าเภอเกาะคา HAรพ.เกาะคา



งบฯ UC กจิกรรม เตรยีมรับการเยีย่ม Surveillance จากสรพ. กลุม่เป้าหมาย: รพ.เกาะคา จ านวน: 100 คน ธค. 46,000.00 46,000.00 100

งบฯ UC กจิกรรมกระตุน้จัดมหกรรมคณุภาพสง่เสรมิการพัฒนา

คณุภาพบรกิารสขุภาพ

กลุม่เป้าหมาย: รพ.เกาะคา จ านวน: 60 คน มยิ. กค. 9,600.00 - 0

งบฯ UC เพิม่การเรยีนรูใ้นงานพัฒนาคณุภาพใหก้บัทมีกลางโดย

อบรมหลกัสตูรออนไลนข์อง สรพ

กลุม่เป้าหมาย: รพ.เกาะคา จ านวน: 6 หลกัสตูร มค. กพ. 8,394.00 - 0

งบฯ UC จัดประชมุฟ้ืนฟคูวามเขา้ใจเรือ่งระบบบรหิารความเสีย่ง

และการวเิคราะห ์RCA

กลุม่เป้าหมาย: รพ.เกาะคา จ านวน: 30 คน พค. 4,800.00 - 0

งบฯ UC อบรมเชงิปฎบิัตกิาร Happy Heart สรา้งวฒันธรรมและ

สง่เสรมิคา่นยิมในองคก์ร

กลุม่เป้าหมาย: รพ.เกาะคา จ านวน: 150 คน ธค. 20,000.00 20,000.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 88,794.00 66,000.00 74.33

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC การประชมุการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ

กลุม่เป้าหมาย: หน.งาน+จนท.รพ.เกาะคา 

จ านวน: 50 คน

มคี. 6,800.00 5,900.00 86.76

รวมงบประมาณโครงการ 6,800.00 5,900.00 86.76

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC ประชมุพัฒนาศกัยภาพคณะกรรมการระบบขอ้มลูขา่วสาร 

อ าเภอเกาะคา

กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+สสอ+รพ.สต

 จ านวน: 20 คน

พย. มค. มคี.

 พค.

18,400.00 4,400.00 23.91

งบฯ UC 2.1 จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารการใชโ้ปรแกรมสนับสนุนงาน 

Paper less Altimage และการใชง้าน เครือ่งจอภาพ

เสมอืนจรงิ

กลุม่เป้าหมาย: หน.งาน+จนท.รพ.เกาะคา 

จ านวน: 60 คน

มคี. 18,800.00 16,180.00 86.06

งบฯ UC 3.1 ประชมุตดิตามการบันทกึขอ้มลูบรกิาร 

NPCU(HosXP+JHCIS) to HDC ร่วมกบั PM แตล่ะสาขา

กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM 

จ านวน: 30 คน

ธค. มคี. มยิ.

 กค.

27,000.00 - 0

งบฯ UC อบรมการลงขอ้มลูตรวจสอบเวชระเบยีนผูป่้วยนอกการให ้

รหสัโรค-หตัถการ การลง Diag text

กลุม่เป้าหมาย: หน.งาน+จนท.รพ.เกาะคา 

จ านวน: 40 คน

มค. 7,600.00 - 0

งบฯ UC อบรมเชงิปฏบิัตกิารการใชง้านโปรแกรม RCM ส าหรับ

Disease manager

กลุม่เป้าหมาย: หน.งาน+PM+จนท จ านวน: 

40 คน

มยิ. 18,400.00 - 0

งบฯ UC การอบรมการใชโ้ปรแกรม (EMA) ท าการตรวจสอบเวช

ระเบยีนผูป่้วยนอก

กลุม่เป้าหมาย: หน.งาน+จนท.รพ.เกาะคา 

จ านวน: 25 คน

กพ. 2,500.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 92,700.00 20,580.00 22.2

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

17. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030405 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูขา่วสารเทคโนโลยสีขุภาพอ าเภอเกาะคา ปี 2564

16. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 030403 ชือ่โครงการ: โครงการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส อ าเภอเกาะคา

18. แผน:แกปั้ญหา รหสัโครงการ: 030504 ชือ่โครงการ: ชาวเกาะคารว่มใจตา้นภัยมะเร็งเตา้นม ปี 2564



งบฯ UC ชาวเกาะคาร่วมใจตา้นภัยมะเร็งเตา้นม ปี 2564 กลุม่เป้าหมาย: สตรทีีม่อีาย3ุ0-70ปี จ านวน: 

120 คน

พย. 13,200.00 13,200.00 100

งบฯ UC คา่จา้งเหมาไวนลิขนาด1.5*3เมตรจ านวน1ป้าย กลุม่เป้าหมาย: สตรอึาย3ุ0-70ปี จ านวน: 1 ป้าย พย. 600 540 90

งบฯ UC คา่จา้งเหมาถา่ยเอกสารแบบคดักรองปัจจัยเสีย่งตอ่การ

เกดิโรคมะเร็งเตา้นมและการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง

กลุม่เป้าหมาย: สตรอึาย3ุ0-70ปี จ านวน: 120 

แผน่

พย. 240 144 60

รวมงบประมาณโครงการ 14,040.00 13,884.00 98.89

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC การจัดอบรมเจา้หนา้ทีร่พสต.และอสม.ส าหรับการตรวจหา

เลอืดแฝงในอจุจาระ

กลุม่เป้าหมาย: คดักรองประชากรกลุม่เสีย่งใน

เขตรับผดิชอบ อาย ุ50-70 ปี จ านวน: 5,000 

คน

มค. กพ. มคี. 100,000.00 96,200.00 96.2

รวมงบประมาณโครงการ 100,000.00 96,200.00 96.2

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC คา่วสัดสุ านักงานใชใ้นคลนิกิบ าบัด กลุม่เป้าหมาย: รพ.เกาะคา จ านวน: 1 ครัง้ มค. 10,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 10,000.00 0 0

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC อบรมใหค้วามรูแ้กนน าดา้นอาชวีอนามัย 40คน 2วนั(ชว่ง

บา่ย)

กลุม่เป้าหมาย: รพ.เกาะคา+รพ.สต. จ านวน: 

40 คน

กพ. 3,200.00 2,200.00 68.75

งบฯ UC ตรวจสิง่แวดลอ้มการท างาน (แสง เสยีง ฝุ่ น ความรอ้น) กลุม่เป้าหมาย: รพ.เกาะคา จ านวน: 1 ครัง้ มคี. 5,000.00 5,000.00 100

งบฯ UC คา่ชดุตรวจหาโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (อ.11) กลุม่เป้าหมาย: รพ.เกาะคา จ านวน: 1 ครัง้ มคี. 1,500.00 1,400.00 93.33

รวมงบประมาณโครงการ 9,700.00 8,600.00 88.66

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC ประชมุควบคมุก ากบัตดิตามประจ าเดอืน สสอ. กลุม่เป้าหมาย: จนท. สสอ+รพ.สต จ านวน: 

30 คน

ธค. มค. กพ.

 มคี. เมย. 

พค. มยิ. กค.

9,000.00 - 0

งบฯ UC ประชมุควบคมุก ากบัตดิตามประจ าเดอืน คปสอ กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+สสอ+รพ.

สต+PM จ านวน: 60 คน

ธค. มค. กพ.

 มคี. เมย. 

พค. มยิ. กค.

18,000.00 1,150.00 6.39

19. แผน:แกปั้ญหา รหสัโครงการ: 030505 ชือ่โครงการ: การคัดกรองมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละทวารหนักอ าเภอเกาะคา 2564

21. แผน:ปกต ิรหสัโครงการ: 030603 ชือ่โครงการ: โครงการบรหิารจัดการสิง่แวดลอ้ม Green & Clean Hospital อ าเภอเกาะคา

22. แผน:ปกต ิรหสัโครงการ: 030606 ชือ่โครงการ: โครงการการวางแผนและประเมนิผลควบคมุก ากับตดิตามนเิทศ อ าเภอเกาะคา ปี2564

20. แผน:ปกต ิรหสัโครงการ: 030609 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาการใหบ้รกิารบ าบดัรักษายาเสพตดิปีงบประมาณ 2564



งบฯ UC ประชมุควบคมุก ากบัตดิตามประจ าเดอืน NPCUพธุประสาน กลุม่เป้าหมาย: จนท.PM+พยาบาลรพ.สต 

จ านวน: 30 คน

ธค. มค. กพ.

 มคี. เมย. 

พค. มยิ. กค.

9,000.00 1,500.00 16.67

งบฯ UC ประชมุควบคมุก ากบัตดิตามประจ าเดอืน ประชมุ กกบ/หน.

งาน

กลุม่เป้าหมาย: กกบ/หน.งาน/ทมีคณุภาพ 

จ านวน: 40 คน

ธค. มค. กพ.

 มคี. เมย. 

พค. มยิ. กค.

12,000.00 - 0

งบฯ UC ประชมุควบคมุก ากบัตดิตามประจ าเดอืน ประชมุ ทมีHA กลุม่เป้าหมาย: ทมีHA/หน.งาน/ทมีกลาง รพ.

เกาะคา จ านวน: 40 คน

ธค. มค. กพ.

 มคี. เมย. 

พค. มยิ. กค.

12,000.00 - 0

งบฯ UC การนเิทศงานรพ.สต ออกเยีย่มตดิตามการประเมนิรพ.สต.

ตดิดาวในอ าเภอเกาะคา ครัง้ที ่1

กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต 

จ านวน: 8 วนั

กพ. 8,000.00 - 0

งบฯ UC การนเิทศงานรพ.สต ในเครอืขา่ย อ าเภอเกาะคา รอบที ่2 กลุม่เป้าหมาย: จนท. สสอ+รพ.สต จ านวน: 5 

วนั

มยิ. 5,000.00 - 0

งบฯ UC ประชมุรับการนเิทศงานจากสสจ และ การตรวจราชการ

เขตบรกิารสขุภาพที ่1

กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ

 จ านวน: 90 คน

พย. กพ. 

เมย. กค.

46,800.00 9,880.00 21.11

งบฯ UC การประชมุการประเมนิผลงานสาธารณสขุ คปสอ.เกาะคา 

ครัง้ที ่1/2564

กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM 

จ านวน: 60 คน

กพ. 15,600.00 15,600.00 100

งบฯ UC การประชมุการประเมนิผลงานสาธารณสขุ คปสอ.เกาะคา 

ครัง้ที ่2/2564

กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+สสอ+รพ.สต

 จ านวน: 60 คน

สค. 15,600.00 - 0

งบฯ UC การประชมุการประเมนิผลงานโรงพยาบาลเกาะคา รอบที ่

1/2564

กลุม่เป้าหมาย: หน.งาน+PM+จนท จ านวน: 

60 คน

กพ. 15,600.00 - 0

งบฯ UC การประชมุการประเมนิผลงานโรงพยาบาลเกาะคา รอบที ่

2/2564

กลุม่เป้าหมาย: หน.งาน+PM+จนท จ านวน: 

60 คน

สค. 15,600.00 - 0

งบฯ UC ประชมุทมียทุธศาสตรอ์ าเภอและทมีนเิทศตดิตามงาน

ระดบัอ าเภอ

กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+สสอ

 จ านวน: 10 คน

พย. มค. เมย.

 กค.

4,000.00 - 0

งบฯ UC ประชมุชีแ้จงการจัดท าแผนยทุธศาสตรแ์ละการจัดท าแผน

งบประมาณปี 2565

กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+สสอ+รพ.

สต+PM จ านวน: 60 คน

กย. 15,600.00 - 0

งบฯ UC ประชมุการจัดท าแผนคณุภาพ รพ ปี 2565 กลุม่เป้าหมาย: หน.งาน+PM+จนท จ านวน: 

60 คน

กย. 23,400.00 - 0

งบฯ UC ประชมุการจัดท าแผนปฏบิัตกิาร ของ รพสต ปี 2565 กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+

สสอ+PM จ านวน: 30 คน

กย. 7,800.00 - 0

งบฯ UC ประชมุการจัดท าแผนปฏบิัตกิาร คปสอ ปี 2565 กลุม่เป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+

สสอ+PM จ านวน: 60 คน

กย. 23,400.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 256,400.00 28,130.00 10.97

แหลง่งบฯ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ

งบฯ UC จัดอบรมการใชย้าพอกสมนุไพรขอ้เชา่เสือ่มและการใชย้า

สมนุไพรในสถานบรกิาร

กลุม่เป้าหมาย: พยาบาล+จนท.รพ.เกาะคา+

รพ.สต จ านวน: 20 คน

ธค. 2,200.00 2,200.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 2,200.00 2,200.00 100

23. แผน:ปกต ิรหสัโครงการ: 030601 ชือ่โครงการ: โครงการพัฒนาระบบบรกิารการแพทยแ์ผนไทยทีม่คีณุภาพมาตรฐาน
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