


งบประมาณ งบประมาณ

ตามแผน ที่ใชจริง

1 การนิเทศทางการพยาบาล 5,000               -   ไมใชงบประมาณในการดําเนินงาน โดยบูรณาการ

รวมกับการติดตามการดําเนินงาน รพ.สต. ติดดาว 

คปสอ.สอง

2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูการปองกันการ

แพรกระจายเชื้อ

10,000 5,500 จัดอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปองกันการ

แพรกระจายเชื้อ สําหรับเจาหนาที่ รพ.สอง และ 

รพ.สต. จํานวน 2 วัน ไดตามกลุมเปาหมาย

3 การปองกันการติดตอของโรคไวรัสตับ

อักเสบบี ในบุคลากร คปสอ.สอง

20,000 19,890 ดําเนินการจัดซื้อวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี และ

ใหบริการฉีดวัคซีนใหแกบุคลากรกลุมเสี่ยง รอยละ

 100

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวย

ฟนคืนชีพ คปสอ.สอง

10,000 10,000 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคืนชีพขั้น

พื้นฐาน และการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง จํานวน 2 วัน

 สามารถจัดการประชุมใหความรูแกเจาหนาที่ ได

ตามกลุมเปาหมาย

5 โครงการอบรมฟนฟูการปฐมพยาบาล

และการเคลื่อนยายขั้นพื้นฐานแก

เครือขายอาสาฉุกเฉินการแพทย (EMR )

15,000 15,000 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาล

และการเคลื่อนยายขั้นพื้นฐาน สําหรับเครือขาย

อาสาฉุกเฉินการแพทย (EMR) ไดตาม

กลุมเปาหมาย มีการประเมินทักษะการปฐม

พยาบาลและการเคลื่อนยายขั้นพื้นฐาน

สรุปผลการดําเนินโครงการของโรงพยาบาลสอง ประจําปงบประมาณ 2562

งบ P&P

ลําดับ โครงการ ผลการดําเนินงานตามโครงการ แนวทางในการแกไขเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนา

หมายเหตุ
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6 โครงการซอมแผนสาธารณภัย 20,000 19,988 จัดประชุมซักซอมแผนสาธารณภัย เสมือนจริงบน

โตะ จากสถานการณสมมติ เตรียมความพรอม

บุคลากรที่เกี่ยวของ จํานวน 3 วัน

7 โครงการปองกันอุบัติเหตุทางถนน 5,000 2,800 จัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการปองกัน

อุบัติเหตุทางถนนอําเภอสอง ประชาสัมพันธ

รณรงคการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรวมกับ

เครือขายตางๆ

8 การตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอ

ประสาทตาสัญจร

8,000 8,000 การออกตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 

ใน รพ.สอง และ รพ.สต. ทุกแหงโดยทีมงานจักษุ 

โรงพยาบาลสูงเมนและงานโรคไมติดตอเรื้อรัง 

จํานวน 8 วัน

9 อบรม “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูชวย

แพทยแผนไทยในโรงพยาบาลและสถาน

บริการเครือขาย”

5,500 5,500 จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูชวยแพทยแผน

ไทยในโรงพยาบาลและสถานบริการเครือขาย ได

ตามกลุมเปาหมาย

10 โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 8,000 7,200 ใหบริการผูปวยนอก/ผูปวยโรคเรื้อรัง/ผูสูงอายุ/ผูที่

มีภาวะพึ่งพิงที่บาน (Home care Visit) ที่คลินิก

หมอครอบครัว จํานวน 4 ครั้ง/เดือน โดยทีมสห

วิชาชีพ

11  การดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก อําเภอสอง 

จังหวัดแพร

15,000 15,000 จัดประชุมคณะทํางานทีมอําเภอเขมแข็งปองกัน

และควบคุมโรคไขเลือดออก และจัดอบรมฟนฟูทีม

สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับตําบล 

จํานวน 8 ตําบล
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12 การดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันและ

ควบคุมวัณโรค อําเภอสอง จังหวัดแพร

23,500 14,700 จัดประชุมคณะทํางานควบคุมวัณโรคระดับอําเภอ 

และการประชุมสรางเครือขายการดําเนินงานคัด

กรองกลุมเสี่ยงวัณโรคในชุมชน (Mr.TB) จํานวน 8

 ตําบล

13 การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดลอมตาม

เกณฑ GREEN & CLEAN Hospital

16,400 - ดําเนินการโดยใชงบประมาณจากจังหวัด

161,400 123,578

1 การปรับปรุงโครงสรางมาตรฐานหองนึ่ง

ไอน้ํา โรงพยาบาลสอง

41,500        41,500        มีการดําเนินงานกอสรางและปรับปรุงหองนึ่งไอน้ํา

ตามแบบ จํานวน 1 หอง

2 การพัฒนางานหองคลอดคุณภาพ 5,000          5,000          มีการดําเนินการซอมแผน สถานการณ การ

ชวยเหลือมารดา-ทารก ในภาวะวิกฤต รอยละ 

100 และรับทีมเยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงาน

อนามัยแมและเด็ก จังหวัดแพร

3 โครงการการศึกษายาปรุงตํารับยานิ่วของ

 พอเขียน  เขื่อนทอง

1,000          1,000          จัดซื้อสมุนไพรตํารับยานิ่วของพอเขียน เขื่อนทอง 

และศึกษาการนําสมุนไพรมาใชในการรักษาผูปวย

โรคนิ่วในไต

4 โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธงาน

แพทยแผนไทย (คลินิกพิเศษ สัญจร)

11,520        5,760          ออกใหบริการตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทยแผน

ไทย เบิกเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ จํานวน 4 ครั้ง 

โดยมีกิจกรรมการประชาสัมพันธงานแพทยแผน

ไทยและการแพทยทางเลือก ตรวจรักษาและจาย

ยาสมุนไพรพรอมใหคําแนะนําการใชยา

งบเงินบํารุง

รวม
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5 โครงการการแพทยทางเลือกสัญจร 

(ฝงเข็ม)

10,000        10,000        จัดประชุมใหความรูวิชาการดานศาสตรการแพทย

ทางเลือก (แพทยแผนตะวันออก) และใหบริการ

ฝงเข็มใหกับประชาชนที่สนใจ จํานวน 1 วัน

6 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและ

คุณภาพยาสมุนไพร รูปแบบยาน้ํา

125,518      95,484        ศึกษาดูงานโรงงาน (แฟคตอรี่แลนด วังนอย) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 1 วัน 

ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับเครื่องตมยาน้ํา

 และครุภัณฑที่ใชในการผลิตยาสมุนไพร รูปแบบ

ยาน้ํา ตามมาตรฐาน

7 โครงการพัฒนาและประกันคุณภาพ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑยาสมุนไพร

8,600          -              ดําเนินการโดยใชงบพัฒนาจังหวัด

8 การนําเสนอผลการดําเนินงานการดูแล

ผูปวยรายโรค Clinical Tracer

5,000          5,000          มีการจัดประชุมคณะกรรมการ และนําเสนอผล

การดําเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการตาม

รอยโรค Clinical Tracerของบุคลากรในหนวย

บริการทางคลินิก ของโรงพยาบาลสอง รอยละ 

100

9 ซักซอมแผนเพื่อปองกันอัคคีภัยใน

โรงพยาบาลสอง ประจําป 2562

48,000        18,182.2     จัดอบรมซอมแผนเพื่อปองกันอัคคีภัย จํานวน 1 

วัน ฝกปฏิบัติการใชอุปกรณในการดับเพลิงไดและ

วิธีการดับเพลิงชนิดตางๆ

ควรใหมีการจัดกิจกรรมอบรมใหความรู

เกี่ยวกับอัคคีภัยและการปองกันอัคคีภัย 

(ภาคทฤษฎี) และการฝกใหถังดับเพลิง 

(ภาคปฏิบัติ) ทุกๆป

10 ตรวจสอบภายในเชิงปฏิบัติการ ดาน

การเงินและบัญชี และดานพัสดุ ประจําป

งบประมาณ 2562

17,280        3,480          มีการติดตามตรวจสอบภายในดานการเงิน บัญชี 

และดานพัสดุ  จํานวน 15 รพ.สต. และ 1 สสช. 

คิดเปนรอยละ 100
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11 อบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัย

ในการทํางาน (จป) ระดับหัวหนางาน 

ประจําป 2562

22,400        9,401          มีการจัดอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ ไดเกิน

กลุมเปาหมาย และมีการติดตามประเมิน

สภาพแวดลอมในการทํางาน รอยละ 80

12 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสอง ประจําป

งบประมาณ 2562

200,000      108,000      จัดประชุมบุคลากรโรงพยาบาลสอง และ. รับการ

เยี่ยมสํารวจเพื่อการประเมินรับรองกระบวนการ

คุณภาพสถาน พยาบาล ครั้งที่ 4 จาก สรพ.

13 การสงเสริมความสามารถในดานการ

ทํางานของบุคลากรสูความเปนเลิศใน

ดานบริการ

5,000          1,995          มีบุคคลตนแบบทางดานบริการที่ดี 3 คน และ

สงเสริมพัฒนางานโดยการใชเครื่องมือ CQI หรือ 

นวัตกรรม

500,818     304,802.2   

(นางสาวสุภารัตน  สันปาแกว)

งานแผนงานและยุทธศาสตร

ผูรายงาน

รวม



ตามแผน ใชจริง ตามแผน ใชจริง ตามแผน ใชจริง ตามแผน ใชจริง

งบ PP 27,800       1,800 66,400       4,300 59,600       45,940 7,600         71,538 161,400 123,578 76.57

เงินบํารุง 119,280     1,440 267,360     17,141 91,830       42,102.20 22,348       244,119 500,818 304,802.20 60.86

รวม 147,080 3,240 333,760 21,441 151,430 88,042.20 29,948.00 315,657 662,218 428,380.20 64.69

งบประมาณใช

จริง
รอยละ

สรุปผลการดําเนินโครงการของโรงพยาบาลสอง ประจําปงบประมาณ 2562

งบประมาณ

ตามแผน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4


	EB11 บันทึกข้อความ
	EB11
	ติดตาม
	สรุป


