แผนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลำดับ

1.

2.

3.

4.

5.

ประเด็นยุทธศำสตร์
20 ปี

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

ชื่อโครงกำร/กิจกรรมหลัก

จำนวนเงิน
(บำท)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ฯที่ 1 โครงกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน โคร ง กำร พั ฒ นำศั กย ภ ำพ
ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ด้ำนสุขภำพสูค่ วำมเป็นมืออำชีพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนอนำมัย
กำลังคนด้ำนสุขภำพ
แม่และเด็ก

10,000

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ ำ นสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพ
และ ป้ อ ง กั นโ ร คแ ละ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ ำ นสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพ
และ ป้ อ ง กั นโ ร คแ ละ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ฯที่ 1 โครงกำรกำรพัฒนำและสร้ำงเสริม โครงกำรฝำกครรภ์คุณภำพ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทย ศักยภำพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็ก (ฝำกครรภ์ก่ อนอำยุครรภ์ 12
ทุกกลุ่มวัย
ปฐมวัย
สัปดำห์)

42,500

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ฯที่ 1 โครงกำรกำรพัฒนำและสร้ำงเสริม โครงกำรแก้ไขปัญหำหญิง
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทย ศักยภำพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็ก ตั้งครรภ์ที่มีนำหนั
้ กต่ำกว่ำ
ทุกกลุ่มวัย
ปฐมวัย
เกณฑ์และลดอัตรำทำรกแรก
เกิดน้ำหนักน้อยกว่ำ 2,500
กรัม ปีงบประมำณ 2562
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 แผนงำนตำมยุ ท ธศำสตร์ ฯ 1 โครงกำรพั ฒ นำและสร้ ำ งเสริ ม โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ย งลู ก
ด้ ำ นสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทย ศักยภำพคนไทยกลุ่มสตรี
ด้ ว ยนมแม่ ปี ง บประมำณ
และ ป้ อ ง กั นโ ร คแ ละ ทุกกลุ่มวัย
2562
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ฯ กำร โครงกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติก ำร
ด้ ำ นบุ ค ลำกรเป็ น เลิ ศ พั ฒ นำระบบบริ ห ำรจั ด กำร ด้ำนสุขภำพสู่ควำมเป็นมืออำชีพ
ช่ ว ย ฟื้ นคื นชี พขั้ นพื้ นฐ ำ น
(People Excellence) กำลังคนด้ำนสุขภำพ
(BCLS) และกำรเคลื่ อ นย้ ำ ย
ผู้ป่วย

60,500

15,000

ระยะเวลำ(เดือนที่จำ
ดำเนินกำร)
ไตร ไตร ไตร ไตร
มำส มำส มำส มำส
1
2
3
4
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

แหล่งงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำงสนธยำ
สุวำท

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำงศิริวรรณ
ขันบุรี

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำงอนุรัตน์
แยบกสิกิจ

√
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

15,000

นำงศิฑิตำ
ยุชังกูล

√
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำงนำตยำ
พิมพ์ สุวรรณ

แผนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลำดับ
6.

7.

8.

9.

10.

จำนวน
เงิน
(บำท)
5,250

ประเด็นยุทธศำสตร์
20 ปี

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

ชื่อโครงกำร/กิจกรรมหลัก

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ
(People Excellence)

กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ

โครงกำรผลิตและพัฒนำ
กำลังคนด้ำนสุขภำพสู่ควำม
เป็นมืออำชีพ

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(ACLS) กำร
บริหำรยำทีมีควำมเสี่ยงสูง

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

กำรป้องกันควบคุมโรคและ
ลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องสุขภำพ

โครงกำรควบคุมโรคติดต่อ

โครงกำรดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์และ
ผู้ป่วยเอดส์อย่ำงครบถ้วนและ
ต่อเนื่อง ปี 2562 โรงพยำบำล
แม่วงก์

28,500

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
ไทยทุกกลุ่มวัย

โครงกำรพัฒนำและสร้ำง
เสริมศักยภำพคนไทยกลุ่ม
วัยทำงำน

โครงกำรตรวจสุขภำพบุคลำกร
โรงพยำบำลแม่วงก์

72,800

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ

กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ

โครงกำรพัฒนำเครือข่ำย
กำลังคนด้ำนสุขภำพ

750

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ

กำรพัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพ (Service Plan)

โครงกำรกำรพัฒนำระบบ
กำรแพทย์ปฐมภูมิ

โครงกำรประเมินภำวะ
ควำมเครียดในเจ้ำหน้ำที่แม่วงก์
และเครือข่ำยอำเภอแม่วงก์
2562
โครงกำร กำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
(COPD) ปีงบประมำณ 2562
โรงพยำบำลแม่วงก์

ระยะเวลำ(เดือนที่จำดำเนินกำร)
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มำส1 มำส2 มำส3 มำส4
√

แหล่งงบประมำณ

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์
√
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์
√

สวัสดิกำร
กรมบัญชีกลำง ,
สำนักงำนประกันสังคม
และค่ำใช้จ่ำยด้ำนสังคม
สงเครำะห์

√
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

33,750

√
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

ผู้รับผิดชอบ

นำงนำตยำ
พิมพ์สุวรรณ
นำงสำว
เบญจวรรณ
กล้ำถิ่นภู

นำงสำวปัทมำ
โคตรภู

นำงสำวศิริธร
ดิษเจริญ
นำงสำว
เบญจวรรณ
กล้ำถิ่นภู

แผนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลำดับ
11.

12.

13.

14.

15.

ประเด็นยุทธศำสตร์
20 ปี

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

ชื่อโครงกำร/กิจกรรมหลัก

จำนวน
เงิน
(บำท)
20,300

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ

กำรพัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพ (Service Plan)

โครงกำรพัฒนำระบบบริกำร โครงกำร ลดโซเดียม เสี่ยงไตวำย
สุขภำพสำขำโรคไต
ปี 2562 โรงพยำบำลแม่วงก์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ

กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ

โครงกำรผลิตและพัฒนำ
กำลังคนด้ำนสุขภำพสู่ควำม
เป็นมืออำชีพ

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เรื่องกำรป้องกันและควบคุมกำร
ติดเชื้อ โรงพยำบำลแม่วงก์
ประจำปีงบประมำณ 2562

14,000

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
ด้ำนบริหำรจัดกำรเป็นเลิศ
ด้วยหลักธรรมภิบำล
(Governance
Excellence )
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ

กำรพัฒนำระบบธรรมำภิ
บำลและองค์กรคุณภำพ

โครงกำรพัฒนำองค์กร
คุณภำพ

โครงกำรมหกรรมคุณภำพ
เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ อำเภอ
แม่วงก์ ปีงบประมำณ 2562
(Mini CQI)

33,000

กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ

โครงกำรผลิตและพัฒนำ
กำลังคนด้ำนสุขภำพสู่ควำม
เป็นมืออำชีพ

โครงกำรบูรณำกำรซ้อมแผน
สำธำรณภัย ระดับอำเภอแม่วงก์

27,700

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ

กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ

โครงกำรผลิตและพัฒนำ
กำลังคนด้ำนสุขภำพสู่ควำม
เป็นมืออำชีพ

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
บูรณำกำรซ้อมแผน อัคคีภัย
ระดับอำเภอ อำเภอแม่วงก์

27,700

ระยะเวลำ(เดือนที่จำดำเนินกำร)
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มำส1 มำส2 มำส3 มำส4
√

แหล่งงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำงสำว
เบญจวรรณ
กล้ำถิ่นภู

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำงสำวิตรี กิตติ
วัฒนำกูล

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำงสำวสุปรำณี
มนเหลำ

√

√

√
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์
√

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำงนำตยำ
พิมพ์สุวรรณ
นำงนำตยำ
พิมพ์สุวรรณ

แผนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลำดับ

ประเด็นยุทธศำสตร์
20 ปี

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

16.

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ
(People Excellence)
ประเด็นยุทธศำสตร์
ที่ 3 บุคลำกรเป็นเลิศ
(People Excellence)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ

17.

18.

19.

20.

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ

โครงกำร Happy MOPH
กระทรวงสำธำรณสุข
กระทรวงแห่งควำมสุข
โครงกำรพัฒนำเครือข่ำย
กำลังคนด้ำนสุขภำพ

กำรป้องกัน ควบคุมโรคและ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ

โครงกำรควบคุมโรคไม่
ติดต่อและภัยสุขภำพ

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
ไทยทุกกลุ่มวัย
(ด้ำนสุขภำพ)

โครงกำรพัฒนำและสร้ำง
เสริมศักยภำพทุกคนไทย
กลุ่มวัยทำงำน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ไทยทุกกลุ่มวัย
ป้องกันโรคและคุ้มครอง (ด้ำนสุขภำพ)
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

โครงกำรพัฒนำและสร้ำง
เสริมศักยภำพทุกคนไทย
กลุ่มวัยทำงำน

ชื่อโครงกำร/กิจกรรมหลัก
โครงกำร องค์กรสร้ำงสุข
สุขภำพดี ชีวีเบิกบำน

จำนวน
เงิน
(บำท)
26,700

โครงกำรอบรมฟื้นฟูควำมรู้เพื่อ
7,100
กำรพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยำบำล ปี 2562
โครงกำรสนับสนุนคัดกรองและ 147,201
เฝ้ำระวังโรคเบำหวำน โรคควำม
ดันโลหิตสูงบริกำรสุขภำพอำเภอ
แม่วงก์ ปีงบประมำณ 2562
โครงกำรสนับสนุนคัดกรอง
332,750
มะเร็งปำกมดลูกในหญิงกลุ่มอำยุ
30-60 ปีในเครือข่ำยบริกำร
สุขภำพอำเภอแม่วงก์
ปีงบประมำณ 2562
โครงกำรรณรงค์และคัดกรอง
235,575
โรคมะเร็งลำไส้ บริกำรสุขภำพ
อำเภอแม่วงก์ ปีงบประมำณ
2562

ระยะเวลำ(เดือนที่จำดำเนินกำร)
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มำส1 มำส2 มำส3 มำส4
√

√

แหล่งงบประมำณ

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

ผู้รับผิดชอบ

นำงมำลี
วัฒนวิกย์กรรม์

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำงลัดดำวัลย์
บุญสังข์

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำยญำณวุฒิ
กลิ่นษร

√

√
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำยญำณวุฒิ
กลิ่นษร

√
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำยญำณวุฒิ
กลิ่นษร

แผนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลำดับ
21.

22.

23.

24.

25.

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

จำนวน
เงิน
(บำท)
28,800

ประเด็นยุทธศำสตร์
20 ปี

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ
(People Excellence)

กำรพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ

โครงกำร Happy MOPH
กระทรวงสำธำรณสุข
กระทรวงแห่งควำมสุข

ประเด็นยุทธศำสตร์ที 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
ไทยทุกกลุ่มวัย
(ด้ำนสุขภำพ)

โครงกำรพัฒนำและสร้ำง
เสริมศักยภำพคนไทยกลุ่ม
สตรีและเด็กปฐมวัย

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม น้อมนำหลักศำสนำ
เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลแม่วงก์
ปี2562
โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรใน
เด็กน้ำหนักต่ำกว่ำเกณฑ์
ปีงบประมำณ 2562

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
ไทยทุกกลุ่มวัย
(ด้ำนสุขภำพ)

โครงกำรพัฒนำและสร้ำง
เสริมศักยภำพคนไทยกลุ่ม
สตรีและเด็กปฐมวัย

โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรใน
เด็กน้ำหนักต่ำกว่ำเกณฑ์
ปีงบประมำณ 2562

22,500

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
ไทยทุกกลุ่มวัย
(ด้ำนสุขภำพ)

โครงกำรพัฒนำและสร้ำง
เสริมศักยภำพคนไทยกลุ่ม
สตรีและเด็กปฐมวัย

โครงกำรสดใสไม่ซีด เด็กแก้มใส
หญิงไทยแก้มแดง ปี 2562

296,579

กำรป้องกันควบคุมโรคและ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ

โครงกำรควบคุมโรคไม่
ติดต่อและภัยสุขภำพ

โครงกำรรณรงค์ ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
เขตรับผิดชอบโรงพยำบำล
แม่วงก์ ปีงบประมำณ 2562

60,700

ชื่อโครงกำร/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลำ(เดือนที่จำดำเนินกำร)
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มำส1 มำส2 มำส3 มำส4
√

18,000

√

√

√

√

√

√

แหล่งงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำงสำวศิวพร
สุขจิต

เงินบำรุงโรงพยำบำล
แม่วงก์
(กองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลวังซ่ำน)
เงินบำรุงโรงพยำบำล
แม่วงก์
(กองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลวังซ่ำน)

นำงสำวมำลี
ประจงสุข

นำงสำวมำลี
ประจงสุข

√

√

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำงสำวมำลี
ประจงสุข

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำงสำวศุภศจี
แสวงเจริญ

√

แผนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลำดับ
26.

27.

28.

29.

30.

จำนวน
เงิน
(บำท)
10,000

ประเด็นยุทธศำสตร์
20 ปี

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1.
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

กำรป้องกันควบคุมโรคและ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ

โครงกำรควบคุมโรคติดต่อ

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
ไทยทุกกลุ่มวัย
(ด้ำนสุขภำพ)

โครงกำรพัฒนำและสร้ำง
เสริมศักยภำพคนไทยกลุ่ม
วัยผู้สูงอำยุ

โครงกำร อบรมฟื้นฟูควำมรู้
ผู้ดูแลผู้สูงอำยุพึ่งพิงระยะยำว

19,175

กำรป้องกันควบคุมโรคและ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ

โครงกำรควบคุมโรคไม่
ติดต่อและภัยสุขภำพ

10,000

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

กำรป้องกันควบคุมโรคและ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ

โครงกำรควบคุมโรคไม่
ติดต่อและภัยสุขภำพ

โครงกำรตรวจคัดกรองหำ
สำรเคมีตกค้ำงในร่ำงกำยและ
จัดตั้งคลินิกเกษตรกรปลอดสำร
ด้วยหลักอำชีวอนำมัยและ
สมุนไพรรำงจืด ปีงบประมำณ
2562
โครงกำรตรวจคัดกรอง
โรคเบำหวำนและโรคควำมดัน
โลหิตสูง ปีงบประมำณ 2562

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

กำรพัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพ (Service Plan)

โครงกำรพัฒนำระบบบริกำร โครงกำรตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
สุขภำพ สำขำโรคมะเร็ง
ปำกมดลูก และโรคมะเร็งเต้ำนม
ในสตรี ปีงบประมำณ 2562

ชื่อโครงกำร/กิจกรรมหลัก
โครงกำรป้องกันโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยำวชน
14-19 ปี ปีงบประมำณ 2562

28,000

4,500

ระยะเวลำ(เดือนที่จำดำเนินกำร)
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มำส1 มำส2 มำส3 มำส4
√

√

√

√

√

แหล่งงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำยพงศธร
โพธิ์มล

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำงสะอิ้ง
เทเพ็ญ

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์
(กองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลแม่เล่ย์)
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์
(กองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลแม่เล่ย์)
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์
(กองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลแม่เล่ย์)

รพ.สต.
บ้ำนคลองไทร

รพ.สต.
บ้ำนคลองไทร

รพ.สต.
บ้ำนคลองไทร

แผนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลำดับ
31.

32.

33.

34.

.35.

ประเด็นยุทธศำสตร์
20 ปี

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

กำรป้องกันควบคุมโรคและ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ

กำรพัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพ

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์
20 ปี
โครงกำรควบคุมโรคไม่
ติดต่อและภัยสุขภำพ

ชื่อโครงกำร/กิจกรรมหลัก
โครงกำรรณรงค์ตรวจคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูง
และโรคเบำหวำนกลุ่มอำยุ 35 ปี
ขึ้นไป

จำนวน
เงิน
(บำท)
44,380

โครงกำรพัฒนำระบบบริกำร โครงกำรคัดกรองโอกำสเสี่ยงต่อ
สุขภำพสำขำโรคไม่ติดต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
เรื้อรัง
(CVD RISK)

1,640

โครงกำรพัฒนำและสร้ำง
เสริมศักยภำพคนไทยทุก
กลุ่มวัยทำงำน

โครงกำรตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปำกมดลูกและมะเร็งเต้ำนมใน
ผู้หญิงกลุ่มอำยุระหว่ำง 30-70
ปี

17,210

โครงกำรอบรมฟื้นฟูควำมรู้และ 107,640
พัฒนำศักยภำพอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน
(อสม.)
โครงกำรป้องกันกำรจมน้ำและ
20,900
กำรช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในเด็ก
นักเรียนประถมศึกษำตำบลเขำ
ชนกัน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
ไทยทุกกลุ่มวัย

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ
(People Excellence)

กำรพัฒนำและสร้ำงเสริม
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

โครงกำรผลิตและพัฒนำ
กำลังคนด้ำนสุขภำพสู่ควำม
เป็นมืออำชีพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

ด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสี่ยงด้ำน
สุขภำพ

โครงกำรควบคุมโรคไม่
ติดต่อและภัยสุขภำพ

ระยะเวลำ(เดือนที่จำดำเนินกำร)
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มำส1 มำส2 มำส3 มำส4
√

√

√

แหล่งงบประมำณ

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์
(กองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลวังซ่ำน)
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์
(กองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลวังซ่ำน)
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์
(กองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลแม่เล่ย์)

ผู้รับผิดชอบ

รพ.สต.ทุ่งสำคร

รพ.สต.ทุ่งสำคร

รพ.สต.ทุ่งสำคร

√
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

สสอ.แม่วงก์

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

สสอ.แม่วงก์

√

แผนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลำดับ
36.

37.

38.

39.

40.

จำนวน
เงิน
(บำท)
15,300

ประเด็นยุทธศำสตร์
20 ปี

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
ไทยทุกกลุ่มวัย

โครงกำรพัฒนำและสร้ำง
เสริมศักยภำพคนไทยกลุ่ม
สตรีและเด็กปฐมวัย

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ

กำรพัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพ

โครงกำรพัฒนำระบบบริกำร ชื่อโครงกำรคัดกรอง CVD Rick
สุขภำพสำขำโรคไม่ติดต่อ
เรื้องรัง

14,600

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ

กำรพัฒนำตำมโครงกำร
เฉลิมพระเกียรติและพื้นที่
เฉพำะ

โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรค
วัณโรค

8,000

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
ไทยทุกกลุ่มวัย

โครงกำรพัฒนำและสร้ำง
เสริมศักยภำพคนไทยกลุ่ม
วัยทำงำน

โครงกำรคัดกรองมะเร็งเต้ำนม
และมะเร็งปำกมดลูก

17,800

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ

กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ

โครงกำรพัฒนำเครือข่ำย
กำลังคนด้ำนสุขภำพ

โครงกำร ส่งเสริมกำรใช้สมุนไพร
ในชุมชน

4,950

ชื่อโครงกำร/กิจกรรมหลัก
โครงกำรครอบครัวรอบรู้สุขภำพ
และพัฒนำกำรเด็ก

ระยะเวลำ(เดือนที่จำดำเนินกำร)
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มำส1 มำส2 มำส3 มำส4
√

√

√

√

√

แหล่งงบประมำณ

งบบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์
(งบกองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลแม่เล่ย์)
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์
(งบกองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลแม่เล่ย์)
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์
(งบกองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลแม่เล่ย์)
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์
(งบกองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลแม่เล่ย์)
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

ผู้รับผิดชอบ

รพ.สต.
บ้ำนหนองไม้

รพ.สต.
บ้ำนหนองไม้

รพ.สต.
บ้ำนหนองไม้

รพ.สต.
บ้ำนหนองไม้
นำยธีรภัทร์
สิงหรำช

แผนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลำดับ
41.
42.
43.

44.

45.

ประเด็นยุทธศำสตร์
20 ปี
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ
(Service Excellence)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ
(People Excellence)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ
(Service Excellence)

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์
20 ปี
กำรพัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพ
กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ
กำรป้องกันควบคุมโรคและ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ
กำรพัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพ (Service plan)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำระบบธรรมำภิด้ำนบริหำรจัดกำรเป็นเลิศ บำลและองค์กรคุณภำพ
ด้วยหลักธรรมำภิบำล

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์
20 ปี
โครงกำรพัฒนำระบบบริกำร
กำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก
โครงกำรผลิตและพัฒนำ
กำลังคนด้ำนสุขภำพสู่ควำม
เป็นมืออำชีพ
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร

ชื่อโครงกำร/กิจกรรมหลัก
โครงกำรพอกยำสมุนไพรลด
อำกำรปวดข้อปวดเข่ำ
โครงกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนยำแก่
บุคลำกรในเครือข่ำยบริกำร
สุขภำพอำเภอแม่วงก์
โครงกำร ส่งเสริมและพัฒนำ
ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร
อำเภอแม่วงก์

จำนวน
เงิน
(บำท)
3,210
5,400

√

13,556

√

โครงกำรป้องกันและควบคุม โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำง
กำรดื้อยำต้ำนจุลชีพและกำร สมเหตุผล (Rational drug use)
ใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล
เครือข่ำยสุขภำพอำเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์

51,900

โครงกำรประเมินคุณธรรม
ควำมโปร่งใสและบริหำร
ควำมเสี่ยง

10,400

โครงกำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ(Integrity &
Transparency Assessment:
ITA) โรงพยำบำลแม่วงก์
ปีงบประมำณ 2562

ระยะเวลำ(เดือนที่จำดำเนินกำร)
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มำส1 มำส2 มำส3 มำส4
√

แหล่งงบประมำณ

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

ผู้รับผิดชอบ

นำงสำวกุสุมำ
พิลึก

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำงสำวทิวำ
รอดเที่ยง

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำงสำวทิวำ
รอดเที่ยง

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำงสำว
กรรณิกำ
ศรีเศรษฐนิล

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำยพงศ์ธวัช
หำรพันธ์
/นำงสำววัชรี
เมณกูล

√

√

√

แผนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลำ
ดับ

จำนวน
เงิน
(บำท)
8,100

ระยะเวลำ(เดือนที่จำดำเนินกำร)
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มำส1 มำส2 มำส3 มำส4
√

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำระบบธรรมำภิด้ำนบริหำรจัดกำรเป็นเลิศ บำลและองค์กรคุณภำพ
ด้วยหลักธรรมำภิบำล

โครงกำรประเมินคุณธรรม
ควำมโปร่งใส และบริหำร
ควำมเสี่ยง

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ด้ำนบริหำรจัดกำรเป็นเลิศ กำรเงินกำรคลังสุขภำพ
ด้วยหลักธรรมำภิบำล

โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรเงินกำรคลัง

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
ด้ำนกำรบริกำรเป็นเลิศ

กำรพัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพ

โครงกำรพัฒนำระบบกำร
ดูแลแบบประคับประคอง
(palliative care)

โครงกำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินกำรควบคุมภำยในและ
ตรวจสอบภำยใน ปีงบประมำณ
2562
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ด้ำนบริหำรจัดกำรกำรเงินกำร
คลังระดับ รพ.สต.ปีงบประมำณ
2562
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เพื่อฟื้นฟูงำนเยี่ยมบ้ำน/งำน
palliative care 2562

49.

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ

กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ

โครงกำรพัฒนำเครือข่ำย
กำลังคนด้ำนสุขภำพ

โครงกำรอบรมฟื้นฟูควำมรู้ อสม.
โรงพยำบำลแม่วงก์ ปี 2562

7,750

√

50.

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ
(People Excellence)

กำรพัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพ (Service Plan)

โครงกำรผลิตและพัฒนำ
กำลังคนด้ำนสุขภำพสู่ควำม
เป็นมืออำชีพ

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำร
แก้ไขปัญหำคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น

2,200

√

46.

47.

48.

ประเด็นยุทธศำสตร์
20 ปี

ชื่อโครงกำร/กิจกรรมหลัก

แหล่งงบประมำณ

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์
3,250

√
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

2,150

ผู้รับผิดชอบ

นำยพงศ์ธวัช
หำรพันธ์/นำงสำว
จันทร์ตนำ
ขยันกสิกรรม
นำยพงศ์ธวัช
หำรพันธ์/นำงสำว
จันทร์ตนำ
ขยันกสิกรรม

√
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำงสอิ้ง
เทเพ็ญ

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำงลัดดำวัลย์
บุญสังข์

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

นำยชนำธิป
ฉัตรวิไลลักษณ์

แผนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลำ
ดับ

ประเด็นยุทธศำสตร์
20 ปี

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

.51. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ
(People Excellence)
52. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ
(People Excellence)
53. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
กำลังคนด้ำนสุขภำพ

โครงกำรพัฒนำเครือข่ำย
กำลังคนด้ำนสุขภำพ

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
กำลังคนด้ำนสุขภำพ

โครงกำรผลิตและพัฒนำ
โครงกำรอบรมบุคลำกรกำรเขียน
เครือข่ำยกำลังคนด้ำน
โครงกำรที่ถูกต้อง
สุขภำพสู่ควำมเป็นมืออำชีพ
โครงกำรพัฒนำและสร้ำง
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
เสริมศักยภำพคนไทยกลุ่ม 0-5 ปี
สตรีและเด็กปฐมวัย

54.

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

กำรป้องกันควบคุมโรคและ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ

โครงกำรควบคุมโรคติดต่อ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

กำรป้องกันควบคุมโรคและ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ

โครงกำรควบคุมโรคไม่
ติดต่อและภัยสุขภำพ

55.

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
ไทยทุกกลุ่มวัย

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

ชื่อโครงกำร/กิจกรรมหลัก
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนสิทธิ
กำรรักษำพยำบำล

จำนวน
เงิน
(บำท)
3,030

ระยะเวลำ (เดือนที่จำดำเนินกำร)
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มำส1 มำส2 มำส3 มำส4
√

4,800

√

26,600

√

โครงกำรป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ในชุมชน

16,500

โครงกำรชำวแม่วงก์รู้ไวปลอดภัย
จำกโรคเรื้อรัง

127,100

เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์
เงินบำรุง
โรงพยำบำลแม่วงก์

√

√

แหล่งงบประมำณ

เงินบำรุงโรงพยำบำล
แม่วงก์
(งบกองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลแม่วงก์)
เงินบำรุงโรงพยำบำล
แม่วงก์
(งบกองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลแม่วงก์)
เงินบำรุงโรงพยำบำล
แม่วงก์
(งบกองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลแม่วงก์)

ผู้รับผิดชอบ

นำงสำว
พัชร์ธนศิฏำษ์
ปัญจะวัน
นำงสำว
อำรีย์
สกุลลักษณ์
รพ.สต.บ้ำน
คลองน้ำโจน

รพ.สต.บ้ำน
คลองน้ำโจน

รพ.สต.บ้ำน
คลองน้ำโจน

แผนงบประมาณ ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลำ
ดับ

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

.56. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ

กำรป้องกันควบคุมโรคและ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ

โครงกำรควบคุมโรคไม่
ติดต่อและภัยสุขภำพ

57.

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำร
เป็นเลิศ (Service
Excellence)

กำรพัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพ (Service Plan)

โครงกำรพัฒนำระบบบริกำร โครงกำรแพทย์แผนไทยเชิงรุก
กำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก

38,400

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ
(People Excellence)

กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ

โครงกำรผลิตและพัฒนำ
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนสุขภำพ
กำลังคนด้ำนสุขภำพสู่ควำม สู่ควำมเป็นมืออำชีพ
เป็นมืออำชีพ

38,960

58.

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์
20 ปี

จำนวน
เงิน
(บำท)
20,725

ประเด็นยุทธศำสตร์
20 ปี

ชื่อโครงกำร/กิจกรรมหลัก
โครงกำรเกษตรกรแม่วงก์
ปลอดภัยไร้สำรเคมีตกค้ำง

ระยะเวลำ (เดือนที่จำดำเนินกำร)
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มำส1 มำส2 มำส3 มำส4
√

√

√

√

√

แหล่งงบประมำณ

เงินบำรุงโรงพยำบำล
แม่วงก์
(งบกองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลแม่วงก์)
เงินบำรุงโรงพยำบำล
แม่วงก์
(งบกองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลแม่วงก์)
เงินบำรุงโรงพยำบำล
แม่วงก์
(งบกองทุนหลักประกัน
สุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลแม่วงก์)

ผู้รับผิดชอบ

รพ.สต.บ้ำน
คลองน้ำโจน

รพ.สต.บ้ำน
คลองน้ำโจน

รพ.สต.บ้ำน
คลองน้ำโจน

แผนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบประมาณดาเนินการ (บาท)
ลาดับ

ชื่อโครงการ

จานวนเงิน

เงิน UC
(PPA)

เงิน UC
(PPB)

เงินบารุง

เงินอื่นๆ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
เสร็จ

ผลการเบิกจ่าย(บาท)
จานวนเงิน

คงเหลือ

42,500

0

0

60,500

0

15,000

0

28,500

0

72,800

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion , Prevention & Protection Excellnce)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

โครงกำรฝำกครรภ์คุณภำพ (ฝำกครรภ์ก่อนอำยุครรภ์ 12
สัปดำห์)
โครงกำรแก้ไขปัญหำหญิงตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักต่ำกว่ำเกณฑ์และลด
อัตรำทำรกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 กรัม ปีงบประมำณ
2562
โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปีงบประมำณ 2562
โครงกำรดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์อย่ำงครบถ้วนและ
ต่อเนื่อง ปี 2562 โรงพยำบำลแม่วงก์
โครงกำรตรวจสุขภำพบุคลำกรโรงพยำบำลแม่วงก์
โครงกำรสนับสนุนคัดกรองและเฝ้ำระวังโรคเบำหวำน โรคควำม
ดันโลหิตสูง บริกำรสุขภำพอำเภอแม่วงก์ ปีงบประมำณ 2562
โครงกำรสนับสนุนคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกในหญิงกลุ่มอำยุ
30-60 ปี ในเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอำเภอแม่วงก์ปีงบประมำณ
2562
โครงกำรรณรงค์และคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ บริกำรสุขภำพ
อำเภอแม่วงก์ ปีงบประมำณ 2562
โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรในเด็กน้ำหนักต่ำกว่ำเกณฑ์
ปีงบประมำณ 2562
โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรในเด็กน้ำหนักต่ำกว่ำเกณฑ์
ปีงบประมำณ 2562

42,500

42,500

/

60,500

60,500

15,000

15,000

28,500

28,500

72,800

-

147,201

147,201

/

0

147,201

332,750

332,750

/

0

332,750

235,575

235,575

/

0

235,575

18,000

-

18,000

/

0

18,000

22,500

-

22,500

/

0

22,500

/
/
/
72,800

/

แผนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบประมาณดาเนินการ (บาท)
เงิน UC
(PPA)

เงิน UC
(PPB)

ลาดับ

ชื่อโครงการ

จานวนเงิน

11.

โครงกำรสดใสไม่ซีด เด็กแก้มใส หญิงไทยแก้มแดง ปี 2562
โครงกำรรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขต
รับผิดชอบโรงพยำบำลแม่วงก์ ปีงบประมำณ 2562
โครงกำรป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยำวชน 14-19 ปี
ปีงบประมำณ 2562
โครงกำร อบรมฟื้นฟูควำมรู้ผู้ดูแลผู้สูงอำยุพึ่งพิงระยะยำว
โครงกำรตรวจคัดกรองหำสำรเคมีตกค้ำงในร่ำงกำยและจัดตั้งคลินิก
เกษตรกรปลอดสำรด้วยหลักอำชีวอนำมัยและสมุนไพรรำงจืด
ปีงบประมำณ 2562
โครงกำรตรวจคัดกรองโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง
ปีงบประมำณ 2562
โครงกำรตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปำกมดลูก และโรคมะเร็งเต้ำนมใน
สตรี ปีงบประมำณ 2562
โครงกำรรณรงค์ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูงและ
โรคเบำหวำนกลุ่มอำยุ 35 ปี ขึ้นไป
โครงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกและมะเร็งเต้ำนมในผู้หญิงกลุ่ม
อำยุระหว่ำง 30-70 ปี
โครงกำรป้องกันกำรจมน้ำและกำรช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในเด็ก
นักเรียนประถมศึกษำตำบลเขำชนกัน
โครงกำรครอบครัวรอบรู้สุขภำพและพัฒนำกำรเด็ก

269,570

269,570

60,700

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

เงินบารุง

เงินอื่นๆ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
เสร็จ

ผลการเบิกจ่าย(บาท)
จานวนเงิน

คงเหลือ

/

0

269,570

60,700

/

0

60,700

10,000

10,000

/

0

10,000

19,175

19,175

/

0

19,175

10,000

-

10,000

/

0

10,000

28,000

-

28,000

/

0

28,000

4,500

-

4,500

/

0

4,500

44,380

-

44,380

/

0

44,380

17,210

-

17,210

/

0

17,210

20,900

20,900

/

0

20,900

15,300

-

0

15,300

15,300

/

แผนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบประมาณดาเนินการ (บาท)
ลาดับ

ชื่อโครงการ

จานวนเงิน

22.

24.

โครงกำรคัดกรองมะเร็งเต้ำนมและมะเร็งปำกมดลูก
โครงกำร ส่งเสริมและพัฒนำควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร อำเภอแม่
วงก์
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 0-5 ปี

25.

เงิน UC
(PPA)

เงิน UC
(PPB)

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
เสร็จ
/

ผลการเบิกจ่าย(บาท)
จานวนเงิน

คงเหลือ

0

17,800

/

0

13,556

เงินบารุง

เงินอื่นๆ

17,800

-

17,800

13,556

13,556

26,600

-

26,600

/

0

26,600

โครงกำรป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ในชุมชน

16,500

-

16,500

/

0

16,500

26.

โครงกำรชำวแม่วงก์รู้ไวปลอดภัยจำกโรคเรื้อรัง

127,100

-

127,100

/

0

127,100

27.

โครงกำรเกษตรกรแม่วงก์ปลอดภัยไร้สำรเคมีตกค้ำง

20,725

-

20,725

/

0

20,725

23.

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
โครงกำร กำรฟื้นฟูสมรรถภำพในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
1.
(COPD) ปีงบประมำณ 2562 โรงพยำบำลแม่วงก์
2. โครงกำร ลดโซเดียม เสี่ยงไตวำย ปี 2562 โรงพยำบำลแม่วงก์
โครงกำรคัดกรองโอกำสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD
3.
RISK)
4. โครงกำรคัดกรอง CVD Rick

222,281

222,281

33,750

33,750

/

0

33,750

20,300

20,300

/

0

20,300

1,640

-

1,640

/

0

1,640

14,600

-

14,600

/

0

14,600

8,000

/

0

8,000

5.

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรควัณโรค

8,000

-

6.

โครงกำรพอกยำสมุนไพรลดอำกำรปวดข้อปวดเข่ำ
โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (Rational drug use)
เครือข่ำยสุขภำพอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

3,210

3,210

/

0

3,210

51,900

51,900

/

0

51,900

7.

แผนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบประมาณดาเนินการ (บาท)
ลาดับ
8.
9.

ชื่อโครงการ
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อฟื้นฟูงำนเยี่ยมบ้ำน/งำน palliative
care 2562
โครงกำรแพทย์แผนไทยเชิงรุก
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2

จานวนเงิน

เงิน UC
(PPA)

เงิน UC
(PPB)

เงินบารุง

2,150

2,150

38,400

-

เงินอื่นๆ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
เสร็จ
/

38,400

/

ผลการเบิกจ่าย(บาท)
จานวนเงิน

คงเหลือ

0

2,150

0

38,400

173,950

173,950

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (Service Excellence)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

โครงกำรพัฒนำศักยภำพแลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนอนำมัยแม่และเด็ก
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำน (BCLS) และกำร
เคลื่อนย้ำยผู้ปว่ ย
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) กำรบริหำร
ยำทีมีควำมเสีย่ งสูง
โครงกำรประเมินภำวะควำมเครียดในเจ้ำหน้ำที่แม่วงก์และเครือข่ำย
อำเภอแม่วงก์ 2562
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ
โรงพยำบำลแม่วงก์ ประจำปีงบประมำณ 2562
โครงกำรบูรณำกำรซ้อมแผนสำธำรณภัย ระดับอำเภอแม่วงก์
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรบูรณำกำรซ้อมแผน อัคคีภัย ระดับอำเภอ
อำเภอแม่วงก์
โครงกำร องค์กรสร้ำงสุข สุขภำพดี ชีวเี บิกบำน
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักศำสนำ เจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำลแม่วงก์ ปี2562
โครงกำรอบรมฟื้นฟูควำมรูแ้ ละพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจำหมู่บำ้ น (อสม.)

10,000

10,000

/

10,000

0

15,000

15,000

/

15,000

0

5,250

5,250

/

5,250

0

750

750

/

0

750

14,000

14,000

/

0

14,000

27,700

27,700

/

27,700

0

27,700

27,700

/

27,700

0

34,700

34,700

/

34,700

0

28,800

28,800

0

28,800

107,640

107,640

107,640

0

/
/

แผนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบประมาณดาเนินการ (บาท)
ลาดับ
11.

ชื่อโครงการ

จานวนเงิน

เงิน UC
(PPA)

เงิน UC
(PPB)

เงินบารุง

เงินอื่นๆ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
เสร็จ

จานวนเงิน

คงเหลือ

0

4,950

5,400

0

0

7,750

4,950

4,950

5,400

5,400

13.

โครงกำร ส่งเสริมกำรใช้สมุนไพรในชุมชน
โครงกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนยำแก่บุคลำกรในเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ
อำเภอแม่วงก์
โครงกำรอบรมฟื้นฟูควำมรู้ อสม. โรงพยำบำลแม่วงก์ ปี 2562

7,750

7,750

14.

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรแก้ไขปัญหำคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2,200

2,200

/

0

2,200

15.

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนสิทธิกำรรักษำพยำบำล

3,030

3,030

/

0

3,030

16.

โครงกำรอบรมบุคลำกรกำรเขียนโครงกำรที่ถูกต้อง

4,800

4,800

/

0

4,800

17.

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนสุขภำพสู่ควำมเป็นมืออำชีพ

38,960

-

/

0

38,960

12.

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
โครงกำรมหกรรมคุณภำพเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ อำเภอแม่วงก์
1.
ปีงบประมำณ 2562 (Mini CQI)
โครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
2. ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) โรงพยำบำลแม่วงก์ ปีงบประมำณ 2562
โครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินกำรควบคุมภำยในและตรวจสอบ
3.
ภำยใน ปีงบประมำณ 2562
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลังระดับ
4.
รพ.สต.ปีงบประมำณ 2562
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4

/

ผลการเบิกจ่าย(บาท)

/
/

38,960

338,630

105,240

33,000

33,000

10,400

10,400

8,100
3,250
54,750

/

33,000

0

/

0

10,400

8,100

/

0

8,100

3,250

/

0

3,250
21,750

สรุปผลตัวชี้วัดเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2562
ลำดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

ผลงำน

ผลงำนที่
ผ่ำนเกณฑ์

1.
2.
3.
4.

อัตรำผลสำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่ (Successrate)
ร้อยละรพศ./รพช.ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU Hospital)
ร้อยละ รพ.สต.ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU Hospital)
ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว
ร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริกำรฝำกครรภ์คุณภำพครบ ๕ ครั้งตำม
เกณฑ์
ร้อยละของเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่สงสัยพัฒนำกำรล่ำช้ำ
ได้รับกำรติดตำมกระตุ้นพัฒนำกำรภำยใน 30 วัน
ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดได้รับกำรบำบัดรักษำฟื้นฟูสมรรถภำพ ระบบ
สมัครใจของสถำนพยำบำลและนำเข้ำข้อมูลผู้ป่วยยำเสพติดในระบบ
รำยงำน บสต.
หน่วยบริกำรมีผลกำรดำเนินงำนตำมแผนทำงกำรเงิน (Planfin) มีส่วน
เบี่ยงเบนไม่เกินเกณฑ์มำตรฐำน (รำยรับน้อยกว่ำ+10 และ รำยจ่ำยน้อย
กว่ำ +5)
กำรตรวจสอบคุณภำพข้อมูล HDC แฟ้ม Person
ระดับควำมสำเร็จของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอำเภอที่มีกำรนำดัชนี
ควำมสุขของคนทำงำน (Happinometer) ไปใช้

≥87%
5 ขั้นตอน
100%
≥65%

85.7%
5
4 ขั้น (90%)
30%

X
/
X
X

≥55%

45.5%

X

≥65%

55.4%

X

≥90%

75.3%

X

≥70%

7.1%

/

10 คะแนน

2 คะแนน

X

100%
ระดับ5+
กิจกรรมแก
ปัญหำ
100%
100%

37.5%

X

ระดับ 3

X

100%
100%

/
/

18.5%

47.6%

/

≥40%

32%

X

≤10%

18.2%

X

≥65%

67.5%

/

≥85%

94.4%

/

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ร้อยละของรพศ./รพช.ผ่ำนเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใส ITA
ร้อยละ สสอ.ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA
ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือกที่ได้มำตรฐำน
ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนที่ควบคุมระดับน้ำตำลได้
อัตรำกำรเกิด 2nd Generation ของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้ำน/ชุมชนที่
เกิดโรค
ร้อยละเด็กอำยุ 12 ปี ได้รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำก
ร้อยละเด็กอำยุ 12 ปี ที่ตรวจเจอว่ำฟันผุแล้วได้รับกำรตรวจรักษำอุดฟัน/
รักษำรำกฟัน
สรุปผลคะแนนการปฏิบัติงาน KPIs CUP รอบ 6 เดือน
ลำดับที่
10

อำเภอ
แม่วงก์

คะแนนรวม
60.3 (90)

ร้อยละ
67.00

