
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลกระแสสินธุ์  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  ยุทธศาสตร์ฯ  โทร  ๐-๗๔๓๙-๙๘๔๒ 

ท่ี   สข  ๐๐๓๒.๓๐๗/15          วันที่  10 มีนาคม ๒๕๖5 

เร่ือง  รายงานผลการก ากับ ติดตามความก้าวหน้า การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 2 ปี 2565  
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระแสสินธุ์  

ตามท่ี เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกระแสสินธุ์  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ จ านวน 54 โครงการ วงเงินงบประมาณ 626,500 บาท เพื่อเป็นการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และสนับสนุนการการด าเนินงานสาธารณสุข ให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และตาม
แผนปฏิบัติการ นั้น 

ในการนี้ งานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ขอรายงานผลการก ากับ ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังรายละเอียดส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                
(นางสาวเสาวรัตน์  ฉิมศรี)  

                                                         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
                           
 
                (นายภควรรษ  สังข์ทอง)  
                                                 นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระแสสินธุ์  
 
 

 

 

 

 



รายงานผลการก ากับ ติดตามความก้าวหน้า การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

ไตรมาส 2 คปสอ.กระแสสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565 

 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกระแสสินธุ์  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 

2565 เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพ จังหวัด และแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ในพื้นท่ี  
ผลการก ากับ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2564  

ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ จ านวน 54 โครงการ วงเงินรวมทุกแหล่งงบประมาณ
626,500 เป็น เงินบ ารุง 400,000 บาท งบประมาณส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 10,000 บาท 
และกองทุนต าบล 216,500 บาท รายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 18 โครงการ งบประมาณ 412,750 บาท ไม่ใช้งบประมาณ จ านวน 

18 โครงการ และใช้งบประมาณ จ านวน 15 โครงการ โดยเป็นเงินบ ารุงโรงพยาบาล จ านวน 13 โครงการ 
วงเงิน 186,250 บาท งบประมาณกองทุนต าบล จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 216,500 บาท  
และเงินงบประมาณจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 10,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 21 โครงการ งบประมาณเงินบ ารุงโรงพยาบาล 122,820 บาท ไม่ใช้

งบประมาณ จ านวน 10 โครงการ และใช้งบประมาณ จ านวน 11 โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ประกอบด้วย 7 โครงการ งบประมาณเงินบ ารุงโรงพยาบาล 41,600 บาท ไม่ใช้

งบประมาณ จ านวน 6 โครงการ และใช้งบประมาณ จ านวน 1 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ประกอบด้วย 8 โครงการ งบประมาณเงินบ ารุงโรงพยาบาล 49,330 บาท ไม่ใช้

งบประมาณ จ านวน 4 โครงการ และใช้งบประมาณ จ านวน 4 โครงการ 
โครงการตามแผนปฏิบัติการท่ีใช้งบประมาณเงินบ ารุงโรงพยาบาล จ านวน 49 โครงการ โครงการท่ี

ใช้งบประมาณ จ านวน 29 โครงการ เป็นโครงการท่ีต้องเขียนโครงการฉบับเต็ม จ านวน 19 โครงการ และ 
ไม่ต้องเขียนโครงการฉบับเต็ม จ านวน 10 โครงการ เขียนโครงการแล้ว จ านวน 4 โครงการ คือ 

1. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
2. โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคล่ือนท่ี (Mammogram) ฯ   
3. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงสูงต่อโรคหลอดเลือดสมองและโรคกล้ามเนื้อหัวใจ

ขาดเลือด 
4. โครงการรักไต  
 



ปัญหาการด าเนินงาน 
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดจึงท า

ให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม/โครงการได้ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด รอปรับแผนรอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 

ตาราง 1 จ านวนโครงการและงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค  18 412,750 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  21 122,820 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 7 41,600 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 8 49,330 

รวม 54 626,500 
 

ตาราง 2 จ านวนโครงการท่ีใช้งบประมาณในการจัดท า จ าแนกตามแหล่งงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
เงินบ ารุง สสจ. กองทุนต าบล 

1. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ  
ป้องกันและควบคุมโรค  

13 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 
186,250 บาท 10,000 บาท 216,500 บาท 

2. พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

11 โครงการ - - 
122,820 บาท   

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ก าลังคนด้านสุขภาพ 

1 โครงการ - - 
41,600 บาท   

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

4 โครงการ - - 
49,330 บาท   

รวม 29 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 
400,000 บาท 10,000 บาท 216,500 บาท 

 

 

 



ตาราง 3 จ านวนและร้อยละการด าเนินโครงการการตามแผนปฏิบัติการ (ท่ีใช้งบประมาณ) ไตรมาส 2 
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

ร้อยละ 

1. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค  13 0 0 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  11 0 0 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 1 0 0 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 4 1 25 

รวม 29 1 3.45 
 

ตาราง 4 งบประมาณและร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินบ ารุงตามแผนปฏิบัติการ  ไตรมาส 2 
ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ  การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 

1. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค  186,250 0 0 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  122,820 0 0 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 41,600 0 0 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 49,330 2,000 4.05 

รวม 400,000 2,000 0.50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ คปสอ.กระแสสินธุ์ (เงินบ ารุงโรงพยาบาล) ไตรมาส 2 ประจ าปี 2565 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาสิ้นสุด ความก้าวหน้า 

การด าเนินงาน 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน 
และควบคุมโรค 

186,250   
 

 

1 สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัย หญิงต้ังครรภ์ เด็กปฐมวัย 
และวัยเรียนวัยรุ่น  

850 
 

สุพรรนี/พัชร์ณัชชา 
 

กันยายน 2565 
  

 

2 พัฒนาระบบบริหารงานวัยรุ่น  4,475 สุพรรนี/พัชร์ณัชชา กันยายน 2565   
3 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อด้วยวัคซีน - เมธาวดี/เพ้ญภาน ี กันยายน 2565   
4 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ   1,100 นารีรัตน์/ทิพย์สุคนธ ์ กันยายน 2565   
5 
 
 
 

คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคล่ือนท่ี 
(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเส่ียงและด้อยโอกาส ใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 อ าเภอกระแสสินธุ์ ปี 2565 

36,010 
 
 
 

นารีรัตน์/รัตติยา 
 
 
 

มิถุนายน 2565 
 
 

 

อยู่ระหว่างขออนุมัติ 
 

 
 

 
 
 

 
6 สุขภาพดีวิถีคนกระแสสินธุ์ สุขภาพดีวิถีคนกระแสสินธุ์   215,650 นารีรัตน์/ทิพย์สุคนธ ์ กันยายน 2565   
  3,000 นารีรัตน์/รัฎฐกาญจน ์ กันยายน 2565   

7 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - เมธาวดี/เพ็ญภาน ี กันยายน 2565   
8 การป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง - เมธาวดี/เพ็ญภาน ี กันยายน 2565   
9 การป้องกันและควบคุมวัณโรค  750 เมธาวดี/เพ็ญภาน ี กันยายน 2565   

10 ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  7,350 เมธาวดี/เพ็ญภาน ี มิถุนายน 2565   



ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาสิ้นสุด 

ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน 

 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

11 
การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม Green and Clean 
Hospital   

14,315 
 

พัชร์ณัชชา/ฮุสนา 
 

มิถุนายน 2565 
 

  

12 
พัฒนางานการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือใน
สถานพยาบาล 

5,000 
 

อรอุมา 
 

มีนาคม 2565 
 

  

13 
คุ้มครองผู้บริโภคอาหารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
อาหารปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี  

21,600 
 

กมลลักษณ์/พัชร์ณัชชา 
 

มิถุนายน 2565 
 

  

14 
การขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกระแสสินธุ์ 
(พชอ.) 

10,000 
 

นารีรัตน์/รัตติยา 
 

กันยายน 2565 
 

  

15 พัฒนาและขับเคล่ือนสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ  19,500 ทิพย์สุคนธ์/ทัศนา กันยายน 2565   

16 
พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกระแสสินธุ์ 

- 
 

รัตติยา/เมธาวดี 
 

กันยายน 2565 
 

  

17 ซ้อมแผนอุบัติเหตุอุบัติภัยหมู่  6,600 วรรณา มิถุนายน 2565   
18 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเผชิญเหตุอัคคีภัย  65,700 ฮุสนา/พัชร์ณัชชา มิถุนายน 2565   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 

122,820      
  

  

19 
พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบ
สุขภาพระดับอ าเภอ 

-  
 

รัตติยา/นารีรัตน ์
 

กันยายน 2565 
    

  

20 
ผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจและผู้ป่วยหลอดเลือดสมองได้
เข้าระบบ Fast track  

8,200 
 

ภิรมย์พร/สนธยา 
 

มีนาคม 2565 
 

โครงการอนุมัติแล้ว  

21 พัฒนางานคลินิกความดันโลหิตสูง  1,875 นารีรัตน์/รัตติยา กันยายน 2565   
22 พัฒนางานโรคหอบหืด - รภรัตน ์ กันยายน 2565   
23 พัฒนางานคลินิกเบาหวาน  1,500 พรรณวรท กันยายน 2565   



ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาสิ้นสุด 

ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

24 
พัฒนาระบบบริการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

- 
 

อรอุมา 
 

กันยายน 2565 
 

  

25 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล - กมลลักษณ์/พัชร์ณัชชา กันยายน 2565   
26 พัฒนางาน Palliative Care - สาคร กันยายน 2565   
27 พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยพิการ - จุธาดา กันยายน 2565   

28 
พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

- 
 

นูรีซัน/สุจิตรา 
 

มีนาคม 2565 
 

  

29 อบรมเชิงปฏิบัติการจิตเวชฉุกเฉิน  6,525 รัตติยา/พัชร์ณัชชา มิถุนายน 2565   
30 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายส าเร็จ  4,750 รัตติยา/พัชร์ณัชชา กันยายน 2565   
31 พัฒนาระบบบริการคลินิกรักไต  2,000 สุมาลี กันยายน 2565 อยู่ระหว่างขออนุมัติ  
32 พัฒนาการบ าบัดรักษาผู้ติดบุหรี่  19,500 นราภัทร/พัชร์ณัชชา กันยายน 2565   

33 
การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate Care: 
ICM) 

- 
 

สุภาวดี 
 

กันยายน 2565 
 

  

34 
 

พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ 

- 
 

วรรณา/ภิรมย์พร 
 

มีนาคม 2565 
 

  

35 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผ่านมาตรฐาน  
(รพ.สต.) ติดดาว  

8,000 
 

รัตติยา/นารีรัตน ์
 

กันยายน 2565 
  

 

36 
พัฒนาการบริหารจัดการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
กระแสสินธุ์ 

- 
 

นารีรัตน์/ทัศนา 
 

กันยายน 2565 
  

 

37 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน HA 28,200 วรรณา กันยายน 2565   



ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาสิ้นสุด 

ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
38 พัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ  30,750 นารียา กันยายน 2565   

39 
การตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  

11,520 กรรณิการ์ กันยายน 2565 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคน 
ด้านสุขภาพ 

41,600 
     

40 บริหารจัดการอัตราก าลัง - จักรกฤษณ์/ทัศนา กันยายน 2565   
41 บุคลากรสุขภาพดี ชีวีมีสุข - ฮุสนา/ทัศนา กันยายน 2565   
42 พัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุข - นราภัทร/พัชร์ณัชชา กันยายน 2565   
43 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร - จักรกฤษณ์/ทัศนา กันยายน 2565   
44 พัฒนาทักษะบุคลากรทางการพยาบาล -     
45 พัฒนาทักษะบุคลากรในการจัดท าผลงานวิชาการ  41,600 จันทร์จิราภรณ์ กันยายน 2565   
46 สร้างความสามัคคีในองค์กร - ณิตยา/ทัศนา กันยายน 2565   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

49,330 
 

    

47 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  12,575 วงศรี/ปริญญากร กันยายน 2564   
48 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  30,455 เสาวรัตน์/ทัศนา กันยายน 2564 ด าเนินการแล้ว 1 กิจกรรม 2,000 

49 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
และระบบบัญช ี

- 
 

ณัฎฐา/ศรีสุดา 
 

กันยายน 2565 
 

  

50 พัฒนาระบบบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  3,000 ทิพวรรณ/ศรีสุดา กันยายน 2564   



ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาสิ้นสุด 

ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

49,330 
 

    

51 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  3,300 ณิตยา/ทัศนา มิถุนายน 2565 ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น  
52 พัฒนาระบบการจัดการเวชระเบียน - ณัฐชยา/วงศรี กันยายน 2565   
53 การบริหารจัดการคลังพัสดุ - ณิตยา/ทัศนา กันยายน 2565   
54 การจัดซื้อจัดจ้าง - ณิตยา/ทัศนา กันยายน 2565   

 รวม  400,000    2,000 
 


