โรงพยาบาลบ้านคา
BANKHA HOSPITAL
RATCHABURI

สรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
โรงพยาบาลบานคา ป 2561

สรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลบานคา ป 2561
วัตถุประสงค#เพื่อ
1. ติดตามผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561
2. เพื่อประเมิน และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต,ละยุทธศาสตร#
3. เพื่อคืนขอมูลผลการประเมินไปยังหน,วยงาน และ PM ที่รับผิดชอบ เพื่อนําไปวิเคราะห#หาโอกาสพัฒนา
เนือ้ หาประกอบดวย
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป 2561
2. ประเมินผลงานตามตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร#โรงพยาบาลบานคาปงบ 2561 เปรียบเทียบผลสําเร็จตามตัวชี้วัด กับค,าเป<าหมาย

ค,านิยม : ใหบริการสุขภาพดวยหัวใจของความเป?นมนุษย#
แผนยุทธศาสตร# ป 2561-2563 วิสัยทัศน# :

เครือข,ายระบบบริการสุขภาพที่เป?นเลิศในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ภายในป 2563

พันธกิจ
ใหบริการสุขภาพไดมาตรฐานครอบคลุม 4 มิติ แก,ประชาชนอําเภอบานคา โดยการมีส,วนร,วมของ
ภาคีเครือข,ายดวยหัวใจของความเป?นมนุษย#
เป<าประสงค#:
1.ภาคีเครือข,ายมีส,วนร,วมการดูแลสุขภาพประชน
2.มีการใชภูมิปDญญาทองถิ่นในการดูแลสุขภาพประชาชน
3.หน,วยบริการผ,านเกณฑ#มาตรฐาน
4.ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพ สนับสนุนระบบบริการไดอย,างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร#ที่ 1: ส,งเสริมภาคีเครือข,ายในการดูแลสุขภาพประชาชน
แบบองค#รวม โดยใชภูมิปDญญาทองถิ่น
1. ภาคีเครือข,ายมีส,วนร,วมในการดูแลสุขภาพประชาชน
1.1 เพื่อส,งเสริมการมีส,วนร,วมของภาคีเครือข,ายในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ,มวัย
1.2 เพื่อสนับสนุนใหภาคีเครือข,ายโดยเฉพาะองค#กรปกครองส,วน
ทองถิ่น เป?นเจาภาพหลักในการดําเนินงานสรางสุขภาพชุมชน
2. มีการใชภูมิปDญญาทองถิ่นในการดูแลสุขภาพประชาชน
2.1 เพื่อส,งเสริมใหชุมชนมีการใชภูมิปDญญาทองถิ่นในการดูแล
สุขภาพประชาชน
2.2 เพื่อส,งเสริมใหประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพ และ
สามารถพึ่งพาตนเองได เป?นชุมชนเขมแข็ง

ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาคุณภาพหนวยบริการ
สุขภาพใหผานเกณฑมาตรฐาน
2.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหหนวยบริการสุขภาพ
มีการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง และไดรับการ
รับรองมาตรฐาน
2.2 เพื่อสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงบริการ
สุขภาพอยางครอบคลุม เป3นธรรม ไดมาตรฐาน มี
คุณภาพ และอยูในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย

ยุทธศาสตรที่ 3: ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพ
สามารถสนับสนุนการจัดบริการเพื่อ ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางมีคุณภาพ
3.1 เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรเป3นไปตามหลักธรร
มาภิบาล
3.2 เพื่อใหมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่เอื้อตอการ
จัดบริการสุขภาพ

ขอมูลจาก HDC วันที่ประมวลผล :: 16 พฤศจิกายน 2561
สรุปแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร# โรงพยาบาลบานคา ป 2561 วิสัยทัศน# : เครือขายระบบบริการสุขภาพที่เป%นเลิศในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ภายในป( 2563
วัตถุประสงค#

กิจกรรม

กลวิธีดําเนินงาน

1.เด็กที่ทีภาวะเริ่มอวนและ
อวนมีเกณฑการเติบโตอยู
ในพัฒนาการสวนสูงดีและ
น้ําหนักสมสวน
2.เพื่อใหโรงเรียนมีการ
สรางนวัตกรรมดานสุขภาพ
ที่สงเสริมสุขภาพที่ดีแกเด็ก
นักเรียน

1.ประชุมชี้แจงสถานการณเด็กวัยเรียนแก
ผูบริหาร และครูอนามัยโรงเรียน
2.อบรมผูปกครองและนักเรียนทีม่ ีภาวะเริ่ม
อวนและอวนเรื่องการแกไขป;ญหาภาวะเด็ก
อวน
3.ติดตามผลชั่งน้ําหนัก/สวนสูง
-ครั่งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2561
-ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2561
4.แลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมใหมระหวาง
โรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการและมอบใบ
ประกาศแกโรงเรียนที่มีนวัตกรรมใหม

1.รวบรวมขอมูลและป;ญหาของอําเภอเพื่อ
จัดทําแผน
2.จัดประชุมผูบริหารโรงเรียน ครูอนามัย
โรงเรียน และ จนท.ที่เกี่ยวของ
3.อบรมผูปกครองและนักเรียนทีม่ ีภาวะเริ่ม
อวนและอวน
4.ติดตามผลการปรับเปลีย่ นพฤตืกรรม
นักเรียนกลุมเปDาหมาย 2 ครั้ง
5.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอ
นวัตกรรมของโรงเรียนตางๆที่เขารวม
โครงการฯ
6.สรุปผลโครงการ

ตัวชี้วัด
1.เด็กวัยเรียนสูงดีสม
สวน รอยละ 68

ผลรับป 2561
รพ.บานคา
CUP บานคา

คุณภาพ
ผลงาน
ของ รพ.

เด็ก 0-5 ปIสูงดี เด็ก0-5 ปIสูงดีสม
สมสวน รอยละ สวนรอยละ
19.05
41.29



ขอมูลจาก HDC วันที่ประมวลผล :: 16 พฤศจิกายน 2561
สรุปแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร# โรงพยาบาลบานคา ป 2561 วิสัยทัศน# : เครือขายระบบบริการสุขภาพที่เป%นเลิศในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ภายในป( 2563
วัตถุประสงค#

กิจกรรม

กลวิธีดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

1.เพื่อใหสตรีอายุ 30-60
ปI ไดรับการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก
2.เพื่อใหสตรีอายุ 30-70
ปI ตรวจเตานมดวยตนเอง
ได
3.สตรีที่พบความผิดปกติ
ไดรับการสงตอ

1.รณรงคใหความรูและตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตานมทั้งในสถาน
บริการการและในชุมชน
2.อบรมฟMNนฟูความรูการตรวจเตานมดวย
ตนเองแกแกนนํา/อสม.

1.ประชุมชี้แจงเจาหนาที่และเขียนแผนการจัด
รณรงคฯ
2.จัดกิจกรรมรณรงคตามแผนฯการ
ดําเนินงาน
3.สงตอผูที่พบความผิดปกติทั้งมะเร็งเตานม
และมะเร็งปากมดลูก
4.สรุปผลการดําเนินงาน

1.สตรีอายุ 30-60 ปI
ไดรับการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก สะสมปI
2561-2564 ไมนอย
กวารอยละ 80
2.สตรีอายุ 30-70 ปI
ไดรับการคัดกรองมะเร็ง
เตานม สะสมปI 25612564 ไมนอยกวารอย
ละ 80
3.ผูที่พบความผิดปกติ
ทุกรายไดรับการสงตอ
เพื่อตรวจรักษารอยละ
100
4.สตรีอายุ 30-70 ปI
ตรวจมะเร็งเตานมดวย
ตนเองอยางมีคุณภาพ
รอยละ 80

ผลรับป 2561
รพ.บานคา
CUP บานคา

คุณภาพ
ผลงาน
ของ รพ.

87.76

69.81



96.77

76.27



100

100

89.25

71.57





ขอมูลจาก HDC วันที่ประมวลผล :: 16 พฤศจิกายน 2561
สรุปแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร# โรงพยาบาลบานคา ป 2561 วิสัยทัศน# : เครือขายระบบบริการสุขภาพที่เป%นเลิศในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ภายในป( 256
วัตถุประสงค#
1. เพื่อตรวจสุขภาพชอง
ปากผูสูงอายุ
๒. เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการ
ดูแลสุขภาพชองปาก

กิจกรรม
1. ตรวจสุขภาพชองปากผูสูงอายุ
2. ใหบริการทําฟ;นเทียมกับผูปPวยที่มี
ป;ญหา
๓. สงตอผูปPวยที่จําเป3นตองใสรากฟ;น
เทียมไปรักษาตอ

กลวิธีดําเนินงาน
1. ตรวจสุขภาพชองปากผูสูงอายุ
2. ใหบริการทําฟ;นเทียมกับผูปPวยที่มีป;ญหา
๓. สงตอผูปPวยที่จําเป3นตองใสรากฟ;นเทียมไป
รักษาตอ

ตัวชี้วัด

ผลรับป 2561
รพ.บานคา
CUP บานคา

1. ผูสูงอายุไดรับบริการ ผูสูงอายุที่ได
ทําฟ;นเทียมอยางนอย
บริการฟ;นเทียม
๓๐ คน
1 คน

ผูสูงอายุที่ไดบริการ
ฟ;นเทียม 25 คน

คุณภาพ
ผลงานของ
รพ.



ขอมูลจาก HDC วันที่ประมวลผล :: 16 พฤศจิกายน 2561
สรุปแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร# โรงพยาบาลบานคา ป 2561 วิสัยทัศน# : เครือขายระบบบริการสุขภาพที่เป%นเลิศในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ภายในป( 256
วัตถุประสงค#

กิจกรรม

กลวิธีดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

1. เพื่อใหผูปPวยเบาหวาน
ไดรับการดูแลสุขภาพชอง
ปาก
๒. เพื่อสรางความตระหนัก
ในการดูแลและรับการ
รักษาสุขภาพชองปาก

1. ตรวจสุขภาพชองปากและใหทันตสุข
ศึกษาแกผูปPวยเบาหวาน
2. ใหการรักษาทางทันตกรรมแกผูปPวย
เบาหวานที่มีป;ญหาสุขภาพชองปาก
๓. สรางความตระหนักในการดูแลและ
รับการรักษาสุขภาพชองปาก

1. ตรวจสุขภาพชองปากและใหทันตสุขศึกษาแก
ผูปPวยเบาหวาน
2. ใหการรักษาทางทันตกรรมแกผูปPวยเบาหวานที่
มีป;ญหาสุขภาพชองปาก
๓. สรางความตระหนักในการดูแลและรับการ
รักษาสุขภาพชองปาก

1. ผูปPวยเบาหวานไดรับ
การตรวจสุขภาพชอง
ปากและใหทันตสุข
ศึกษา รอยละ ๙๐

ผลรับป 2561
รพ.บานคา
CUP บานคา
ผูปPวยเบาหวาน
ไดรับการตรวจ
สุขภาพชองปาก
และใหทันตสุข
ศึกษา รอยละ
14

ผูปPวยเบาหวาน
ไดรับการตรวจ
สุขภาพชองปากและ
ใหทันตสุขศึกษา
รอยละ 16.63

คุณภาพ
ผลงานของ
รพ.



ขอมูลจาก HDC วันที่ประมวลผล :: 16 พฤศจิกายน 2561
สรุปแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร# โรงพยาบาลบานคา ป 2561 วิสัยทัศน# : เครือขายระบบบริการสุขภาพที่เป%นเลิศในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ภายในป( 256
วัตถุประสงค#

กิจกรรม

1. เพื่อใหหญิงมีครรภไดรับ
การตรวจสุขภาพชองปาก
และรับการรักษาที่
เหมาะสม
๒. เพื่อใหหญิงมีครรภมี
ความรูและฝUกทักษะการ
ดูแลสุขภาพชองปาก

1. หญิงมีครรภใน ANC ไดรับการตรวจ
สุขภาพชองปากและรับการรักษาที่
เหมาะสม
2. หญิงมีครรภไดรับความรูและฝUก
ทักษะการดูแลสุขภาพชองปาก

กลวิธีดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

1. หญิงมีครรภใน ANC ไดรับการตรวจสุขภาพ
หญิงมีครรภใน ANC
ชองปากและรับการรักษาที่เหมาะสม
ไดรับการตรวจสุขภาพ
2. หญิงมีครรภไดรับความรูและฝUกทักษะการดูแล ชองปาก รอยละ ๘๐
สุขภาพชองปาก

ผลรับป 2561
รพ.บานคา
CUP บานคา
หญิงมีครรภใน
ANC ไดรับการ
ตรวจสุขภาพ
ชองปาก รอยละ
50.00

หญิงมีครรภใน ANC
ไดรับการตรวจ
สุขภาพชองปาก
รอยละ 24.07

คุณภาพ
ผลงานของ
รพ.



ขอมูลจาก HDC วันที่ประมวลผล :: 16 พฤศจิกายน 2561
สรุปแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร# โรงพยาบาลบานคา ป 2561 วิสัยทัศน# : เครือขายระบบบริการสุขภาพที่เป%นเลิศในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ภายในป( 256
วัตถุประสงค#

กิจกรรม

กลวิธีดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

๑. เพื่อใหเด็ก ๐ – ๒ ไดรับ
การตรวจสุขภาพชองปาก
๒. เพื่อเสริมสรางความรู.
ผูปกครองเด็กในการดูแล
สุขภาพชองปากใหเด็ก

1. เด็ก ๐ – ๒ ปI ใน WBC ไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปาก
2. ผูปกครองเด็กใน WBC ไดรับความรู
และฝUกทักษะในการดูแลสุขภาพชองปาก
ใหเด็ก
๓. เด็กใน WBC ที่มีความเสี่ยงฟ;นผุไดรับ
การทาฟลูออไรดวานิช

1. เด็ก ๐ – ๒ ปI ใน WBC ไดรับการตรวจสุขภาพ
ชองปาก
2. ผูปกครองเด็กใน WBC ไดรับความรูและฝUก
ทักษะในการดูแลสุขภาพชองปากใหเด็ก
๓. เด็กใน WBC ที่มีความเสี่ยงฟ;นผุไดรับการทา
ฟลูออไรดวานิช

๑. เด็ก ๐ – ๒ ปI ใน
WBC ไดรับการตรวจ
สุขภาพชองปาก รอยละ
๘๐
๒. ผูปกครองเด็กใน
WBC ไดรับความรูและ
ฝUกทักษะในการดูแล
สุขภาพชองปากใหเด็ก
รอยละ ๘๐

ผลรับป 2561
รพ.บานคา
CUP บานคา
เด็ก ๐ – ๒ ปI ใน
WBC ไดรับการ
ตรวจสุขภาพชอง
ปาก รอยละ
5.56
ผูปกครองเด็กใน
WBC ไดรับความรู
และฝUกทักษะใน
การดูแลสุขภาพ
ชองปากใหเด็ก
รอยละ 5.56

เด็ก ๐ – ๒ ปI ใน
WBC ไดรับการ
ตรวจสุขภาพชอง
ปาก รอยละ
33.61
ผูปกครองเด็กใน
WBC ไดรับความรู
และฝUกทักษะใน
การดูแลสุขภาพ
ชองปากใหเด็ก
รอยละ 31.78

คุณภาพ
ผลงานของ
รพ.





ขอมูลจาก HDC วันที่ประมวลผล :: 16 พฤศจิกายน 2561
สรุปแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร# โรงพยาบาลบานคา ป 2561 วิสัยทัศน# : เครือขายระบบบริการสุขภาพที่เป%นเลิศในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ภายในป( 256
วัตถุประสงค#
1.เพื่อจัดเก็บและเชื่อมตอ
ขอมูลสุขภาพใน คปสอ.
บานคา
2.เพื่อใชขอมูลสุขภาพ
ตางๆในการวางแผนงาน
ของ คปสอ.บานคา

กิจกรรม
1.เชื่อมตอระบบขอมูลสุขภาพ
เครือขายคปสอ.บานคา

กลวิธีดําเนินงาน
1.เตรียมความพรอมในการจัดทํา Datacenter
ดานการจัดหาอุปกรณ ไดแก Sever
2.เตรียมความพรอมดานฐานขอมูล
3.เชื่อมตอระบบDatacenter

ตัวชี้วัด
1.มีระบบDatacenter

ผลรับป 2561
รพ.บานคา
CUP บานคา
อยูระหวาง
ดําเนินการตัดตั้ง
ระบบ

อยูระหวาง
ดําเนินการตัดตั้ง
ระบบ

คุณภาพ
ผลงานของ
รพ.



ขอมูลจาก HDC วันที่ประมวลผล :: 16 พฤศจิกายน 2561
สรุปแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร# โรงพยาบาลบานคา ป 2561 วิสัยทัศน# : เครือขายระบบบริการสุขภาพที่เป%นเลิศในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ภายในป( 256
วัตถุประสงค#

กิจกรรม

1.เพื่อใหขอมูลเวชระเบียน
และการวินจิ ฉัยโรคของ
ผูปPวยที่มารักษาพยาบาลมี
คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานที่กระทรวง
กําหนด

1.ประชุมเขิงปฏิบัติการตรวจสอบ
คุณภาพเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค
2.Audit คุณภาพเวชระเบียนและการ
วินิจฉัยโรค ของ รพสต.ในเขตอําเภอ
บานคา

กลวิธีดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

1.ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของและวางแผนในการ
1.รพสต.ในเขตอําเภอ
ดําเนินงาน
บานคาผานเกณฑฯ ไม
2.จัดประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเวช
นอยกวารอยละ 50
ระเบียนและการวินิจฉัยโรค จํานวน 2 รุนๆละ 2
วัน
3.ตั้งทีม Audit ระดับอําเภอ ออกตรวจสอบ
คุณภาพเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค รพสต.ใน
เขตบานคา โดยสุมเวชระเบียนตามเกณฑที่
กําหนด

ผลรับป 2561
รพ.บานคา
CUP บานคา
-

คุณภาพ
ผลงานของ
รพ.

รพสต.ในเขต
อําเภอบานคาผาน 
เกณฑฯ ไมนอย
กวารอยละ
55.55

ตารางที่1 สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร# โรงพยาบาลบานคา ในป 2561
ยุทธศาสตร#

จํานวน
แผนงาน

จํานวน
ตัวชี้วัด
11

ผลสําเร็จตาม
เป<าหมายของ
ตัวชี้วัด
4

ไม,ไดตาม
เป<าหมายของ
ตัวชี้วัด
7

ยังวัดผลไม,ได/
เป<าหมายไม,
ชัดเจน
-

ยุทธศาสตร+ที่ 1: ส,งเสริมภาคีเครือข,ายในการดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค#รวม

7

ยุทธศาสตร+ที่ 2: พัฒนาคุณภาพหน,วยบริการสุขภาพใหผ,านเกณฑ#มาตรฐาน

1

1

1

-

-

ยุทธศาสตร+ที่ 3: ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุน

1

1

-

-

1

9

13

5

7

1

(รอยละ53.8 )

(รอยละ 7.6)

โดยใชภูมิปDญญาทองถิ่น

การจัดบริการเพื่อ ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอย,างมีคุณภาพ
รวม

(รอยละ38.6 )

จากตารางที่1 สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร โรงพยาบาลบานคา ปI 2561 ทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร 9 แผนงาน 13 ตัวชี้วัด พบวา ผลสําเร็จตามเปDาหมายของตัวชี้วัด 5
ตัวชี้วัด คิดเป3นรอยละ 38.6 ยังไมไดตามเปDาหมายของตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด รอยละ 53.8 และวัดผลไมได/เปDาหมายไมชัดเจน 1 ตัวชี้วัด รอยละ 7.6

ตารางที่ 2 แสดงผลการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2561
หน,วย
งาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จํานวนโครงการ/แผนงาน
โครงการ...1 ตําบล 1 โรงเรียน ลดอวน
โครงการ...สงเสริมและเฝDาระวังมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานมอําเภอบานคา
โครงการ...แกนนําบานคา เพื่อนชวยเพื่อน….
โครงการ...เชื่อมตอระบบขอมูลสุขภาพเครือขายคปสอ.บานคา….
โครงการ...พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคผูปPวยนอก….
โครงการ...พัฒนาคุณภาพขอมูลการสงออก 43 แฟDม….
โครงการ...ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ การ คปสอ.บานคา
โครงการ...ปDองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
โครงการ...ใหบริการฟ;นเทียม/รากฟ;นเทียมในกลุมผูอายุ
โครงการ...พัฒนาชมรมผูสูงอายุในการดําเนินกิจกรรมทันตสาธารณสุขในชุมชน
โครงการ..ตรวจสุขภาพชองปากผูปPวยเบาหวาน
โครงการ..หญิงมีครรภสุขภาพฟ;นดี
โครงการ..ลูกฟ;นดีเริ่มที่พอแม
โครงการ..สงเสริมสุขภาพทันตสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล
โครงการ..อบรมผูปกครองและผูดูแลเด็กในการดูแลสุขภาพชองปาก
โครงการ..สงเสริมทันตสุขภาพในเด็กนักเรียน
โครงการ..อบรมแกนนํายุวทูตออนหวานในโรเรียนประถมศึกษา
โครงการ..สงเสริมทัตสุขภาพเจาหนาที่สาธารณสุข คปสอ.บานคา และหนวยงานราชการ
โครงการ..ฟ;นสะอาดเหงือกแข็งแรง
โครงการ..อบรม อสม.เชี่ยวชาญดานทันตสุขภาพ

รวม

งบประมาณตามโครงการ(บาท)
114,490
0
24,630
350,000
85,000
5,000
54,750
๒๐๑,๓๐๐
๔,๐๐๐
๑๐,๘๐๐
๓๕,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๖,๑๐๐
๑๗,๐๐๐
๖,๐๐๐
๗๖,๒๐๐
๗,๓๐๐
๙,๐๐๐
๓,๕๐๐
๑๗,๖๔๐

1,048,710

จากตารางที่ 2 แสดงการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของโรงพยาบาลบานคา ปIงบประมาณ 2561 ทั้งหมด 20 โครงการ งบประมาณตามโครงการทั้งหมด 1,0487,710 บาท

สรุปประเด็นที่พบ และการพัฒนา ใหแผนงาน/ตัวชี้วัดบรรลุตามเป<าหมายของยุทธศาสตร#

1. การจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการลาชา ควรเรงดําเนินการตามแผนปฏิบัติการใหแลวเสร็จในไตรมาสที่ 3

2. ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 และลงขอมูลใหครบถวน ซึ่งตัวชี้วัดบางตัวมีผลตอคุณภาพผลงาน ที่ สปสช.ประเมิน เพื่อจัดสรร
งบประมาณเชิงคุณภาพใหกับโรงพยาบาล เชน ผลการคัดกรองมะเร็ง ผลการดําเนินงาน NCD เป3นตน

3. ตัวชี้วัดบางตัวยังไมสามาถวัดได เนื่องจาก เปDาหมาย และกระบวนการเก็บไมชัดเจน ตองนํามาทบทวนตัวชี้วัด

4. ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ควรมีการกําหนดผลสําเร็จของตัวชี้วัด ราย 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน พรอมกับติดตาม
เพื่อที่สามารถคาดการณผลสําเร็จของงานได และดําเนินการปรับปรุงไดอยางทันทวงที ใหเป3นไปตามเปDาหมาย

