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สรปุแผนงานโครงการปงีบประมาณ 2562

ที่ โครงการ งบประมาณ  ใช้จรงิ รอ้ยละ ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

พรรณ ีรตัติกาล

1 โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสรา้งเสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรแีละเด็กปฐมวัย 9,400        4,200        44.68        รตัติกาล ชมพูนุช

2 โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาและสรา้งเสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรยีนและวัยรุน่ 31,500      29,700      94.29        รตัติกาล พรรณี

3 โครงการที่ 3. โครงการพัฒนาและสรา้งเสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน  - รตัติกาล พรรณี

4 โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาและสรา้งเสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 6,000        3,600        60.00        รตัติกาล พรรณี

แผนงาน ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

5 โครงการที่ 1. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(DHB) ใช้รว่มแผน5 ปฐมภมูิ

6 โครงการที่ 1.  โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ 21,900      4,000        18.26        ดอกแก้ว เอกลักษณ์ ใช้งบฉุกเฉิน =47,225 บาท

7 โครงการที่ 2.  โครงการควบคุมโรคติดต่อ   - -           อุไรวรรณ ศิรริตัน์

8 โครงการที่ 3.  โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภยัสุขภาพ - -           เพ็ญศร ีศิรริตัน์

9 โครงการที่ 4.  โครงการส่งเสรมิและพัฒนาความปลอดภยัด้านอาหาร 2,000        -           -           จักรวาล วิไลพร ไม่สามารถส ารองเงนิก่อนได้

10 โครงการที่ 5.  โครงการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพและบรกิารสุขภาพ 13,875      -           -           จักรวาล วิไลพร ไม่สามารถส ารองเงนิก่อนได้

.

11 โครงการที่ 1. โครงการการ GREEN & CLEAN 19,400      -           -           เนตรชนก วรรณวิมล

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 1 104,075    41,500      39.88        

ฉัตรานาถ วรรณวิมล

ยุทธศาสตร ์1  PP&P Excellence ส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลิศ
แผนงาน ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ยุทธศาสตร ์2  Service Excellence บรกิารเปน็เลิศ

แผนงาน ที่ 3 :  การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

แผนงาน ที่ 4 : การบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อม
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.

1 โครงการ : 1.พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ 50,300      27,000      53.68        วรรณวิมล พรรณี หอ้ง lab แต่ยังไม่ได้เบกิเงนิ

.

2 โครงการ : 1.พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั 28,675      16,675      58.15        เพ็ญศร ีศิรริตัน์ โครงการ 12000 จัดท ารว่มกับ

งาน HRD

3 โครงการที่  2.โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาโรคติดต่อ 9,500        2,000        21.05        ศิรริตัน์,นวลจันทร์

4 โครงการที่ 3 :การปอ้งกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่าง

สมเหตุสมผล(RDU)

2,500        2,500        100.00      นิวัต,ิจักรวาล จัดท าโครงการแล้ว ใช้งบ

ส่วนตัว ไม่ได้เบกิ

5 โครงการที่ 4 :การปอ้งกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่าง

สมเหตุสมผล(Sepsis)

5,000        5,000        100.00      คุณากร,ณฐัปภสัร์,

นิตยา

จัดท าโครงการแล้ว ใช้งบจาก

บรษัิท

6 โครงการที่5 :พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด 2,000        -           -           อ านวย

7 โครงการที่  6 โครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสแบบประคับประคอง

(Palliative care)

1,250        1,250        100.00      สุรพจน์,ภทัรวรรณ,

รตัติกาล

จัดท าโครงการแล้ว ใช้งบจาก

บรษัิท

8 โครงการที่ 7 :  โครงการพัฒนาระบบบรกิารแพทย์แผนไทย 2,400        2,400        100.00      สุนทร,ศิรริตัน์

9 โครงการที่ 8. โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพจิตและปอ้งกันการฆ่าตัวตาย 25,500      20,400      80.00        ชมพูนุช,รตัติกาล,พัช

รนิทร์

10 โครงการที่  9 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพสาขาโรคหวัใจ 6,100        3,050        50.00        พญ.นิศาชล,ศุภลักษณ์

,สิรริตัน์

หวัใจจัดท าแล้ว ติดที่การเงนิ 

ส่วนหลอดเลือดหวัใจจัดแต่ไม่

ใช้งบ

11 โครงการที่  10 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาโรคมะเรง็ - -           จีรนันท,์รตัติกาล ท าตามงานปกติ

12 โครงการที่  11 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาไต 1,800        -           -           พรนิภา

13 โครงการที่  12. โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา  - -           สามารถ ท าตามงานปกติ

14 โครงการที่  13  การบรกิารผู้ปว่ยสารเสพติด  - -           วนิดา ภวูนารถ ใช้งบจังหวัด

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ (Primary Care Cluster)

แผนงาน ที่ 6 การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)
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15 โครงการที่  14 โครงการบรบิาลฟ้ืนระยะกลาง(Intermediate Care) 1,500        1,500        100.00      สุรพจน์,วันวิสาข์

,นันทกิานต์

จัดท าแล้ว แต่ใช้งบจาก รพ.

พะเยา 1000 เงนิส.500

16 โครงการที่  1 โครงการพัฒนาระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน 20,900      20,900      100.00      คุณากร,สุพิชชา,สิริ

รตัน์

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 2 157,425    102,675    65.22        

เนตรชนก จักรวาล
แผนงาน ที่ 10 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

1 โครงการที่ 1. โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเปน็มืออาชีพ

(HRP)

89,000      -           -           เนตรชนก จักรวาล สาขา NCD ส่งอบรม 1 ราย

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 3 89,000      -           -           

สุภลักษณ ์ภวูนารถ
แผนงานที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

1 โครงการที่ 1. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปรง่ใส และบรหิารความเสี่ยง 28,600      -           -           เนตรชนก ภวูนารถ

แผนงานที่ 12  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

2 โครงการที่ 1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 38,900      15,300      39.33        ดอกแก้ว สินธุ์ ติดเงือ่นไขการเบกิจ่าย

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 4 67,500      15,300      22.67        

นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/อ่ืนๆ .

1 คก.ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นดีเด่น  ป ี2561 3,600        3,600        100.00      รตัติกาล พรรณี

2 คก.ควบคุมโรคหนอนพยาธิ และดูแล  พระ สามเณร  โรงเรยีนพระปรยิัติธรรม 2,475        2,475        100.00      รตัติกาล พรรณี

6,075        6,075        100.00      

รวมทั้งสิ้น 424,075    165,550    39.04        

แผนงาน ที่ 7 การพัฒนาระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 People Excellence บคุลากรเปน็เลิศ

ยุทธศาสตร ์4 Governance Excellence บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล


