
ยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ รายละเอียด เงินบ ารุง เงิน PP อ่ืนๆ 

โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพ

โครงการ Happy Hospital ประจ าปงีบ 439,750.00           

ประมาณ 2563

3 1 1 8 โครงการส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค 8,840.00             8,840.00     

ในช่องปาก กลุ่มอายุ 0-5 ป ี

และหญิงต้ังครรภ์

กิจกรรม อบรมการดูแลทนัตสุขภาพ

แก่ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ

ครูอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา

โครงการเฉลิมพระเกียรติ

"โครงการติดตามดูแลผู้ปว่ยวณัโรคที่บา้น

อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 2563

5 2 6 26 โครงการพฒันาระบบบริการ 32,800.00           32,800.00   

การแพทย์แผนไทย

6 2 6 33 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 

สาขาโรคไต

 -โครงการปอ้งกันโรคไตเร้ือรัง  อ าเภอ 12,000.00           12,000.00   

ปางศิลาทอง

**รอด าเนินโครงการ

**รอด าเนินโครงการ

**รอด าเนินโครงการ

4 2 6 35 60,000.00           60,000.00   

-           -            ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ

ที่เหลือคืนเงินบ ารุงรพ.

**รอด ำเนินโครงกำร

**อยู่ระหวำ่งด ำเนินโครงกำร

2 4 11 - 544,480.00         544,480.00 

1 4 11 39            77,330.00 77,330.00   

แบบก ากับตดิตามการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ปี 2563 (โรงพยาบาล)

ล าดบั
แผนปฏิบัตกิาร/โครงการ  งบประมาณตั้ง

เบิก (บาท)

แหล่งเงินงบประมาณ  งบประมาณทีใ่ช้

จ่ายจริง (บาท)
หมายเหตุ



ยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ รายละเอียด เงินบ ารุง เงิน PP อ่ืนๆ 

แบบก ากับตดิตามการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ปี 2563 (โรงพยาบาล)

ล าดบั
แผนปฏิบัตกิาร/โครงการ  งบประมาณตั้ง

เบิก (บาท)

แหล่งเงินงบประมาณ  งบประมาณทีใ่ช้

จ่ายจริง (บาท)
หมายเหตุ

7 1 3 คก.เพิ่มเติม โครงการซ้อมแผนรับอุบติัเหตุหมู่ 24,400.00           24,400.00   **รอด าเนินโครงการ

8 1 3 คก.เพิ่มเติม โครงการอบรมฟื้นฟเูชิงปฏบิติัการ 7,500.00             7,500.00     **รอด าเนินโครงการ

ผู้ปฏบิติัการฉุกเฉินเบื้องต้น อ.ปางศิลาทอง

9 2 6 คก.เพิ่มเติม โครงการ อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ 4,710.00             4,710.00     **รอด าเนินโครงการ

ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง แก่เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในเครือข่ายอ าเภอปางศิลาทอง

10 2 8 คก.เพิ่มเติม โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ 27,000.00           27,000.00   **รอด าเนินโครงการ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

จังหวดัก าแพงเพชร

11 2 6 คก.เพิ่มเติม โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 27,200.00           27,200.00   **รอด าเนินโครงการ

สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

12 2 6 คก.เพิ่มเติม โครงการพฒันาระบบบริการบ าบดัรักษา 40,000.00           40,000.00   **รอด าเนินโครงการ

ผู้ปว่ยยาเสพติด และลดอันตรายจากการ

ใช้ยาเสพติด

13 2 6 คก.เพิ่มเติม โครงการ การพฒันาศักยภาพบคุลลากร 15,550.00           15,550.00   **รอด าเนินโครงการ

ในการใหก้ารบ าบดัผู้เสพยาสูบ



 งบประมาณ
 ทีจ่่ายจริง (บาท)

โครงการ Happy Hospital ปงีบประมาณ 2563 1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ 544,480.00                  439,750.00                    ตามผลการท าแบบประเมินความพึงพอใจ โดยรวมของ นางสาวชนาพร แสงมณี

1. รับฟงับรรยายจากวทิยากร "การเข้าใจธรรมชาติ มีความพึงพอใจ ในการร่วมกิจกรรม การจดักิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 135 คน 

ของมนุษย"์ มากกวา่ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการ 119 คน คิดเป็นร้อยละ 88.15

2. กิจกรรมกลุ่มวเิคราะห ์ความสุข 9 ประการ 2. บุคลากรได้พัฒนาความสามารถในการ ซ่ึงจากผลการประเมินความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูท่ี่

3. สรุปกิจกรรมกลุ่ม ส่ือสารการท างานเป็นทีมและมีความสามัคคี ระดับมากที่สุด ร้อยละ 41.1 ระดับมาก ร้อยละ 47.7

ในองค์กร ปานกลาง ร้อยละ 10.3

3. บุคลากร มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน

มีพลังในการท างาน และมีความสุขในการ

ท างาน

กิจกรรม
ตวัชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : งานพัฒนาบุคลากร (HRD) โรงพยาบาลปางศิลาทอง

แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการสาธารณสุข

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์: 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

เป้าประสงค์ : เพือ่ให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน สร้างความสมดุลของชีวิตการท างาน มีความรัก สมัคคี ผูกพันกันระหว่างบุคลากรและองค์กร

ตวัชี้วัด : บุคลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในกิจกรรมมากกว่า ร้อยละ 80 และมีการพัฒนาความสามารถในการส่ือสารท างานเป็นทีม

แผนงาน/โครงการ : Happy Hospital ประจ าปีงบประมาณ 2563



 งบประมาณ
 ทีจ่่ายจริง (บาท)

การขอรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล โรงพยาบาล ผ่านการรับรอง 51,000.00            51,000.00              โรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการ มงคล ธวชัวงษ์

กระบวนการคุณภาพ คุณภาพ และได้รับการรับรอง

(Re-accredit HA) (Re-accredit HA)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลปางศิลาทอง

กิจกรรม
ตวัชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการสาธารณสุข

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์: 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

เป้าประสงค์ : เพือ่สร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

ตวัชี้วัด : โรงพยาบาลได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (Re-accredit HA)


