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โรงพยาบาลนบพิต า 

อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช



ส่วนที 1 บทน า 
 ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำประจ ำปี ทุกปีหลังสิ้นสุดปีงบประมำณโดยติดตำมจำก 

ระบบบริหำรแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครศรีธรรมรำช  เพื่อน ำข้อมูลท่ี ได้จำกกำรด ำเนิน

โครงกำรหรือกิจกรรมกำรพัฒนำในแต่ละปี มำประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท่ีวำงไว้ และ
ประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละปี เพื่อประกำศให้ผู้รับบริกำรทรำบผลกำรด ำเนินงำนของ หน่วยงำนในปีท่ี
ผ่ำนมำ ซึ่งข้อมูลท่ีได้จำกกำรประเมินผลน้ันนับว่ำเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งแก่องค์กรท่ีจะน ำมำประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรให้บริกำรประซำซน 

 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำโรงพยำบำลนบพิต ำ  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ 

หน่วยงำนจะ น ำข้อมูลท่ีได้รับจำกกำรประเมินผลดังกล่ำว ไปปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำให้

บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริกำร 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 



ส่วนที่ 1 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนโดยตนเอง 
ด าชี้แจง แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผน โดยจะท าการประเมินและรายงานทกุๆ ครั้ง  
 โรงพยาบาลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

ประเดน็การประเมิน 
มีการ 

ด าเนนิงาน 
ไม ่มีการ 

ด าเนนิงาน 
 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการ คปสอ. นบพิต า 
  

1 มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำร คปสอ. นบพิต าเพื่อจัดท าแผนพัฒนำ / 
 

2 มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร คปสอ. นบพิต าเพื่อจัดท าแผน / 
 

3 มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเน่ืองสม ่ำเสมอ / 
 

4 มีคณะกรรมกำร คปสอ. นบพิต า และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำร่ำง แผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

/ 
 

 

ส่วนที่ 2 จัดท าแผนการพฒันาสุขภาพโรงพยาบาลนบพติ า 
  

5 มีกำรรวบรวมข้อมลและปัญหำส ำคัญมำจัดท ำฐำนข้อมูล / 
 

6 
มีกำรเปิดโอกำสให้ประซำซนและภำคีเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร จัดท ำ
แผน 

/ 
 

7 มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพซองหน่วยงำน( SWOT) เพื่อประเมินสถำนภำพ กำร
พัฒนำสุขภำพ 

/ 
 

8 
มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำสุขภำพที่สอดคล้องกับ 
ศักยภำพซองหน่วยงำน 

/ 
 

9 มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำสุขภำพที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศำสตร์สำธำรณสุขจังหวัด 

/ 
 

10 มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน / 
 

11 มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำสุขภำพ / 
 

12 มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ / 
 

13 มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์สำธำรณสุขจังหวัด / 
 

14 มีกำรอนุมัติและประกำศใข้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ / 
 

15 มีกำรจัดท าบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์ 
  

16 มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์ / 
 

17 มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์หรือไม่ / 
 

 



ส่วนที่ 2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ปญัหา 
 1.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด แจ้งแนวทำงกรอบกำรจัดท ำแผนงำนฯโครงกำรฯ ล่ำช้ำ  
            2.ข้ันตอนกำรขออนุมัติแผนภำยใน สสจ.หน่วยงำนซ ้ำซ้อนและไม่เป็นไปตำมระยะเวลำ 
     3.ผู้รับผิดชอบจัดท ำแผนฯ  และโครงกำรยังไม่มีควำมช ำนำญในกำรจัดท ำแผนฯ  และโครงกำร 

 4.มีปัญหำในกำรด ำเนินกำรข้ันตอนกำรส่งคืนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำร 
 5.ในบำงแผนงำนฯ โครงกำรฯ  ผู้รับผิดชอบไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผน งำนประสบปัญหำต่ำงๆ  แผนงำน
บำงแผนงำนต้องยกเลิก 
 6.ผู้รับผิดชอบฯส่วนใหญ่ไม่ได้ประเมินผล/สรุปผลโครงกำรตำมรูปแบบทำงวิชำกำร 

ข้อเสนอแนะ 

1. ให้ผู้รับผิดชอบงำนเร่ืองแผนฯ และโครงกำรฯ  แจ้งแนวทำง หรือจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องก่อนท่ีจะเร่ิม
ปีงบประมำณใหม่ 

2. จัดประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรจัดท ำแผนงำนฯและโครงกำรฯของระดับเครือข่ำยและระดับโรงพยำบำล
รวมถึงรำยละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติกำรควบคุมคุมภำยในเร่ืองค่ำใช้จ่ำยโครงกำร ให้ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อไปใน
ทิศทำงเดียวกัน  และแจ้งข้อตกลงให้ผู้รับผิดชอบฯได้ประเมินผล/สรุปผลโครงกำรตำมรูปแบบทำงวิชำกำร
ส่งให้ งำนยุทธศำสตร ์ โรงพยำบำล เพื่อรวบรวมในกำรสรุปประเมินแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 เสนอผู้บริหำร/ผู้เกี่ยวข้องทรำบต่อไป 
 



วงเงิน

ทีไ่ดร้ับการ
จัดสรร เบิกจ่าย(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

ด าเนินการ
เสร็จ

ไมได้
ด าเนินการ

1 โครงการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลนบพติ า 1.เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่โรงพยาบาลนบพติ า 58,900 22,500 38.20 ✓ นางจรรยา  ชูจันทร์
มีความตระหนักและเกิดวฒันธรรม กลุ่มการพยาบาล
2.เพื่อสร้างรูปแบบในการพฒันาคุณภาพ
งานของบคุลากรโรงพยาบาลนบพติ า 

2 โครงการพฒันาระบบการดูแลผู้ปว่ย 1.เพื่อใหผู้้ปว่ยเบาหวานได้เข้าถึงการคัด 61,925 57,925 93.54 ✓ นางพชัรินทร์ รอดเจริญ
เบาหวานและความดันโลหติสูง กรองภาวะแทรกซ้อนโดยการตรวจจอ กลุ่มงาน OPD 

ประสาทตา
2.เพื่อใหผู้้ปว่ยที่มีผลการตรวจจอประสาท
ตาผิดปกติได้รับการรักษาต่อเนื่องโดยจักษุ
แพทย์

3 โครงการบ าบดัรักษาและฟื้นฟสูมรรถ 1.เพื่อใหก้ารบ าบดัรักษาและฟื้นฟู 160,200 159,417 99.51 ✓ นางรัชฎาภรณ์  ปาลีพชิัย

ภาพเพื่อแก้ไขปญัหายาเสพติดใน สมรรถภาพ ลดอันตรายจากการใช้ยา กลุ่มงานยาเสพติด

โรงพยาบาลนบพติ า เสพติดในผู้ปว่ยยาเสพติดที่เข้ารับการ และสุขภาพจิต

บ าบดัในระบบสมัครใจ

4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการอาสาสมัคร 1.เพื่อใหผู้้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ กลุ่มติด 100,000 100,000 100.00 ✓ นางปาณิสรา  กล่ันนิเวศ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver : CG) บา้นติดเตียงในชุมชนได้รับการดูแลอย่าง กลุ่มงานบริการฯ

             สรุปผลการประเมินผลการปฏิบตังิานตามแผนปฏิบตัริาชการประจ าปงีบประมาณ 2561 

     โรงพยาบาลนบพิต า 

ล าดบั โครงการ วัตถุประสงค์
สถานะโครงการ

ผู้รบัผิดชอบโครงการ

ผลการเบิกจ่าย



วงเงิน

ทีไ่ดร้ับการ
จัดสรร เบิกจ่าย(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

ด าเนินการ
เสร็จ

ไมได้
ด าเนินการ

ล าดบั โครงการ วัตถุประสงค์
สถานะโครงการ

ผู้รบัผิดชอบโครงการ

ผลการเบิกจ่าย

ทั่วถึง
5 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อทบทวน 1.เพื่อใหม้ีเวทสีรุปผลการด าเนินงานปี2561 66,380 50130 75.52 ✓ นายสมโชค  นงค์นวล

และปรับแผนยุทธศาสตร์ ป ี2562 จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
2.โรงพยาบาลมีแผนยุทธศาสตร์และแผน
ปฏบิติัการที่มีประสิทธภิาพ

6 โครงการพฒันาคุณภาพระบบบนัทกึข้อมูล 1.เพื่อใหผู้้ใหร้หสัโรคมีความรู้ ความเข้าใจ 8,100 8,100 100.00 ✓ นางสาวพรรนิษา  ศรีแฉล้ม

และการใหร้หสัโรค การจัดกลุ่มวนิิจฉัยโรคร่วมที่ถูกต้อง กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

7 โครงการพฒันาระบบบริการแพทย์ 1.เพื่อพฒันาระบบบริการแพทย์แผนไทย 100,000 100,000 100.00 ✓ นางสาววิลาสินี  บัวจันทร์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ใหไ้ด้มาตรฐาน กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

2.เพื่อใหป้ระชาชนเข้าถึงบริการแพทย์

แผนไทยได้อย่างทั่วถึง

รวมเงนิทั้งสิ้น/ใช้ไป 555,505 498,072 89.66
เหลือเงิน 57,433

เงนิกองทนุเฉพาะ 360,200
เงนิบ ารงุจรงิ 195,305



วงเงิน

ทีไ่ดร้ับการ
จัดสรร เบิกจ่าย(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

ด าเนินการ
เสร็จ

ไมได้
ด าเนินการ

ล าดบั โครงการ วัตถุประสงค์
สถานะโครงการ

ผู้รบัผิดชอบโครงการ

ผลการเบิกจ่าย

1 โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟนัดีอ าเภอ 1.เพื่อประเมินสภาวะทนัตสุขภาพของ 20,000 20,000 100.00 ✓ นางสาวกานต์การุณ ศรทอง

นบพติ า เด็กนักเรียนประถมศึกษา กลุ่มงานทนัตกรรม
2.เพื่อปอ้งกันฟนัผุในฟนัแทแ้ละลดปญัหา
สุขภาพช่องปาก
3.นักเรียนได้รับบริการทนัตกรรมที่
เหมาะสม 

2 โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพเด็กก่อน 1.เพื่อประเมินสภาวะทนัตสุขภาพในเด็ก 30,000 30,000 100.00 ✓ นางสาวกานต์การุณ ศรทอง

วยัเรียน 0-3 ปี กลุ่มงานทนัตกรรม
2.เพื่อใหผู้้ปกครองสามารถดูแลช่องปาก
ของเด็ก 0-3 ปไีด้รับการทาฟลูออไรด์

วานิช

3 โครงการฟนัสะอาด เหงือกแข็งแรง 1.เพื่อประเมินสภาวะทนัตสุขภาพ 30,000 30,000 100.00 ✓ นางสาวกานต์การุณ ศรทอง

2.นักเรียนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ กลุ่มงานทนัตกรรม

ช่องปาก

4 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อทบทวน 1.เพื่อใหม้ีเวทสีรุปผลการด าเนินงานป ี2561 27,900 27,900 100.00 ✓ นางสาวพนิดา ซุ่นอื้อ

โครงการในภาพเครอืข่ายอ าเภอนบพิต า



วงเงิน

ทีไ่ดร้ับการ
จัดสรร เบิกจ่าย(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

ด าเนินการ
เสร็จ

ไมได้
ด าเนินการ

ล าดบั โครงการ วัตถุประสงค์
สถานะโครงการ

ผู้รบัผิดชอบโครงการ

ผลการเบิกจ่าย

และการปรับแผนยุทธศาสตร์ (คปสอ) และจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานประกันฯ
สาธารณสุขป ี2562 ของเครือข่ายอ าเภอ
นบพติ า

5 โครงการชีวติเบกิบาน การท างานเปน็สุข 1.เพื่อใหผู้้เข้ารับร่วมการอบรมมีความรู้ 562,000 380,600          67.72 ✓ นายสมโชค นงค์นวล
(คปสอ) เทคนิคการใหบ้ริการที่มีประสิทธภิาพ กลุ่มงานประกันฯ

2.เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี
ลดข้อขัดแย้งเพื่มประสิทธภิาพการท างาน
การประสานงานในองค์กร

6
โครงการพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการ
ด าเนินงานและปอ้งกันโรควณัโรคในชุมชน 13,400        13,400        100.00 ✓ สสอ.นบพติ า

7
โครงการก้าวสู่ข้อมูลคุณภาพเครือข่าย
บริการสุขภาพนบพติ า 22,400        22,400        100.00 ✓ สสอ.นบพติ า

8
โครงการพฒันาคุณภาพสถานบริการตาม
มาตรฐาน PCA 59,350        59,350        100.00 ✓ สสอ.นบพติ า

9
โครงการปอ้งกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกอ าเภอนบพติ า 18,900        18,900        100.00 ✓ สสอ.นบพติ า

10
โครงการอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอนบพติ า 25,350        25,350        100.00 ✓ สสอ.นบพติ า

11 โครงการอ าเภออนามัยเจริญพนัธ์ 65,650        65,650        100.00 ✓ สสอ.นบพติ า

12 โครงการพฒันาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 15,300        15,300        100.00 ✓ สสอ.นบพติ า
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13 โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพอ าเภอนบพติ า 17,850        17,850        100.00 ✓ สสอ.นบพติ า

รวมเงนิทั้งสิ้น/ใช้ไป 908,100 726,700 80.02
เหลือเงิน 181,400

1 โครงการซ้อมแผนปอ้งกันและระงับอัคคีภยั 1.เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่รพ.มีความรู้ความเข้าใจใน 42,200 ✓ นายสมโชค นงค์นวล

แผนปอ้งกันและระงับอัคคีภยั กลุ่มงานประกันฯ

2.เพื่อใหท้กุหน่วยงานมีการเตรียมพร้อมตาม

แผนปอ้งกันและระงับอัคคีภยั

2 โครงการพฒันาระบบงานควบคุมและปอ้ง พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่รพ.และรพ.สต. 13,100 ✓ นางชญาภา  หนูเสมียน
กันการแพร่กระจายเชื้อในฯ ด้านการแพร่กระจายเชื้อ กลุ่มฝ่ายการพยาบาล

รวมเงนิที่ไม่ได้ด าเนินการ 55,300

โครงการ รพ.ทีไ่มไ่ดด้ าเนินการ






