
ยุทธศา
สตร์ฯ

ภารกิจ
ประจ า

1 โครงการพัฒนางานอนามัยแม่
และเด็กอ าเภอสบเมย
ปีงบประมาณ 2563

สายสุนีย์

∕

 UC 221,510    137,208    84,302      ตรงตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มี

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ
เด็กวัยเรียน

พัชรา
∕

 UC 167,800    118,386    49,414       ตรงตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มี

3 โครงการส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพในวัยรุ่นอ าเภอสบเมย

จรัสศรี
∕

 UC 90,260      -           90,260      ตรงตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มี

4 โครงการรณรงค์การคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและมะเร็งปาก
มดลูก ป2ี563

พัชรา

∕

 UC 29,700      3,300        26,400      ตรงตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มี

5 โครงการพัฒนางานโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังอ าเภอสบเมยปี 2563

จงศักด์ิ
∕

 UC 378,283    247,550    130,733    ตรงตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มี

6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  อ าเภอสบเมย ปี 2563

จรัสศรี
∕

 UC 36,500      ใช้งบอ าเภอ 36,500      ตรงตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มี

แนวทางแก้ไขผู้
รับผิดชอบ

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ  2563  CUP  สบเมย

ล าดบั ชื่อโครงการ

ประเภท
โครงการ

แหล่งงบ
ประมาณ

ไดร้ับ
จัดสรร

งบประมาณ
(บาท)

 เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือสุทธิ ผลการด าเนินงาน
ผลการ
ประเมนิ



ยุทธศา
สตร์ฯ

ภารกิจ
ประจ า

แนวทางแก้ไขผู้
รับผิดชอบ

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ  2563  CUP  สบเมย

ล าดบั ชื่อโครงการ

ประเภท
โครงการ

แหล่งงบ
ประมาณ

ไดร้ับ
จัดสรร

งบประมาณ
(บาท)

 เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือสุทธิ ผลการด าเนินงาน
ผลการ
ประเมนิ

7 โครงการโรงพยาบาลเครือข่าย
งานสุขภาพจิตและจิตเวชใน
เครือข่ายบริการสุขภาพสบเมย 
 ประจ าปีงบประมาณ 2563

วัชราภรณ์

∕

 ร่วมกับ
สสจ.

116,732    85,500      31,232      ตรงตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มี

8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึง่พิง 
ผู้พิการ LTCและPalliative 
care อ าเภอสบเมย 
ปีงบประมาณ 2563

ยศยา

∕

 UC 195,934    8,000        187,934    ตรงตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มี

9 โครงการส่งเสริมส่ิงแวดล้อม
ปลอดภัย ลดปัจจัยเส่ียงสุขภาพ
อ าเภอสบเมยปี 2563

สุดารัตน์

∕

 UC 152,738    -           152,738     ไม่ได้ด าเนินการ  ไม่ได้
ด าเนินการ

ติดปัญหาโควิด 
ด าเนินการไม่ทัน 
ควรปรับเปล่ียน

กิจกรรมให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ โควิด



ยุทธศา
สตร์ฯ

ภารกิจ
ประจ า

แนวทางแก้ไขผู้
รับผิดชอบ

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ  2563  CUP  สบเมย

ล าดบั ชื่อโครงการ

ประเภท
โครงการ

แหล่งงบ
ประมาณ

ไดร้ับ
จัดสรร

งบประมาณ
(บาท)

 เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือสุทธิ ผลการด าเนินงาน
ผลการ
ประเมนิ

10 โครงการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ปลอดภัยในชุมชนอ าเภอสบเมย
 ประจ าปีงบประมาณ 2563

อาทิตย์

∕

 UC 54,020      -           54,020      ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ

ติดปัญหาโควิด 
ด าเนินการไม่ทัน 
ควรปรับเปล่ียน
กิจกรรมให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ โควิด

11 โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อและภัยสุขภาพใน
ชุมชน ปีงบประมาณ 2563

โดวา

∕

 UC 92,600      35,480      57,120      ตรงตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มี

12 โครงการพัฒนาระบบการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
ระบบการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน และการรับ-ส่งต่อ
เครือข่าย อ าเภอสบเมย 
ปีงบประมาณ 2563

ศุภาพิชญ์

∕

 UC 68,210      17,877      50,333       ตรงตาม
เป้าหมาย บาง
กิจกรรม
ด าเนินการไม่ทัน

อยู่ในเกณฑ์ดี ติดปัญหาโควิด 
ด าเนินการไม่ทัน 
ควรปรับเปล่ียน
กิจกรรมให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ โควิด



ยุทธศา
สตร์ฯ

ภารกิจ
ประจ า

แนวทางแก้ไขผู้
รับผิดชอบ

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ  2563  CUP  สบเมย

ล าดบั ชื่อโครงการ

ประเภท
โครงการ

แหล่งงบ
ประมาณ

ไดร้ับ
จัดสรร

งบประมาณ
(บาท)

 เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือสุทธิ ผลการด าเนินงาน
ผลการ
ประเมนิ

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายชุมชนจัดการสุขภาพปี 
2563

โดวา

∕

 UC 75,150      19,500      55,650      ตรงตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มี

14 โครงการคัดกรอง  ค้นหาและ
ป้องกันวัณโรคในเครือข่าย
บริการสุขภาพสบเมยประจ าปี
งบประมาณ  2563

วรรณา

∕

 UC 91,500      -           91,500       ไม่ได้ด าเนินการ  ไม่ได้
ด าเนินการ

ติดปัญหาโควิด 
ด าเนินการไม่ทัน 
ควรปรับเปล่ียน
กิจกรรมให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ โควิด

15 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล RDU คปสอ.สบ
เมย ปีงบประมาณ 2563

อาทิตย์

∕

 UC 4,000        -           4,000         ไม่ได้ด าเนินการ  ไม่ได้
ด าเนินการ

ติดปัญหาโควิด 
ด าเนินการไม่ทัน 
ควรปรับเปล่ียน
กิจกรรมให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ โควิด



ยุทธศา
สตร์ฯ

ภารกิจ
ประจ า

แนวทางแก้ไขผู้
รับผิดชอบ

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ  2563  CUP  สบเมย

ล าดบั ชื่อโครงการ

ประเภท
โครงการ

แหล่งงบ
ประมาณ

ไดร้ับ
จัดสรร

งบประมาณ
(บาท)

 เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือสุทธิ ผลการด าเนินงาน
ผลการ
ประเมนิ

16 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
เครือข่ายบริการสุขภาพสบเมย 
ปี 2563

จรัสศรี

∕

742,500    18,700      723,800    ตรงตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มี

17 โครงการการพัฒนาสมรรถนะ
การนิเทศทางการพยาบาล

ศรุยา

∕

55,100      -           55,100      ไม่ได้ด าเนินการ ติดปัญหาโควิด 
ด าเนินการไม่ทัน 
ควรปรับเปล่ียน
กิจกรรมให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ โควิด

18 โครงการพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย ปีงบประมาณ 2563

อาทิตย์

∕

47,500      -           47,500      ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการติดปัญหาโควิด 
ด าเนินการไม่ทัน 
ควรปรับเปล่ียน
กิจกรรมให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ โควิด



ยุทธศา
สตร์ฯ

ภารกิจ
ประจ า

แนวทางแก้ไขผู้
รับผิดชอบ

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ  2563  CUP  สบเมย

ล าดบั ชื่อโครงการ

ประเภท
โครงการ

แหล่งงบ
ประมาณ

ไดร้ับ
จัดสรร

งบประมาณ
(บาท)

 เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือสุทธิ ผลการด าเนินงาน
ผลการ
ประเมนิ

19  โครงการพัฒนาคุณภาพเพือ่รับ
การรับรองคุณภาพ HA  ขั้น 3 
(Accreditation Survey)  
โรงพยาบาล สบเมย ปี 2563

ศรุยา

∕

388,478    -           388,478    ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ

ติดปัญหาโควิด 
ด าเนินการไม่ทัน 
ควรปรับเปล่ียน
กิจกรรมให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ โควิด

20 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการเครือข่ายบริการสุขภาพ
สบเมย

โดวา

∕

281,980    129,470    152,510    ตรงตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มี

21 โครงการมหกรรมรวมพลังสร้าง
สุขภาพเจ้าหน้าทีเ่ครือข่าย
บริการสุขภาพสบเมย

วาสนา

∕

48,100      48,100      -           ตรงตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มี



ยุทธศา
สตร์ฯ

ภารกิจ
ประจ า

แนวทางแก้ไขผู้
รับผิดชอบ

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ  2563  CUP  สบเมย

ล าดบั ชื่อโครงการ

ประเภท
โครงการ

แหล่งงบ
ประมาณ

ไดร้ับ
จัดสรร

งบประมาณ
(บาท)

 เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือสุทธิ ผลการด าเนินงาน
ผลการ
ประเมนิ

22 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้
และการใช้โปรแกรมการบริหาร
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล 
Receivable Claim 
Management (RCM)

จรัสศรี

∕

59,012      59,012      ตรงตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มี

3,397,607 928,083    2,469,524 


