
เวทีรับนิเทศรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
ห้องประชุมเพชรงาม รพร.ตะพานหิน

วันที่ 17 มกราคม 2562



 สถานะสุขภาพที่ส าคัญ
 ประเด็นนโยบายระดับกระทรวง เขต จังหวัด อ าเภอ (พชอ.)
 สรุปโครงการ และงบประมาณ ปี2562
 สรุปผลการด าเนินการ 3 เดือน ตาม KPI และผล ตามนโยบายPA ประเด็น

มุ่งเน้นจังหวัด 
 ปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการสนับสนุนจาก สสจ.



อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากร
อ าเภอตะพานหิน จ าแนกตามเพศปี2553-2560

ที่มา:ข้อมูลสูติบตัร-มรณบัตร/ทร.4/1 ปี2551-2560

ปี60รวม 72.70ปี59รวม 71.81

สถานะสุขภาพที่ส าคัญ  อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ2551-2560
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สัดส่วนผู้สูงอายุแยกรายต าบล 
อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปี2561

ที่มา:เวปไซค์ สสจ.พิจิตร ข้อมูลประชากรปี2561



PA ปลัด

 PCC

 รพ.สต.ติดดาว

 Success Rate TB

 RDU ขั้นที่ 2

PA ผู้ตรวจ

 พัฒนาการเด็ก

 Fast Track stroke sepsis  stemi Trauma

 วิกฤตทางการเงิน

 นวัตกรรมการบริหารจัดการ

ตรวจราชการ
 NCD>>>DMรายใหม,่คุมน้้าตาล และความดัน

 Teenage preg

 CKD(eGFR)

 One Day Surgery (ODS)

 บริจาคอวัยวะ

 แพทย์แผนไทย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

KPI ในปี 2562



PCCพชอ.

HRD
ประเด็นเพื่อ

พัฒนา PMQA

ยาเสพ
ติดผู้สูงอายุ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย
 หญิงตั้งครรภ์
 วัยรุ่นตั้งครรภ์

การป้องกันควบคุมโรค และ
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
 วัคซีนตามกลุ่มวัย
 GREEN CLEAN

 DHF
 CA
 TB
 DM/HT /CKD

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 ITA
 รพ.สต.ติดดาว
 การเงินการคลัง
 ระบบข้อมูลข่าวสาร

 อัตราตายจากติดเชื้อ
 โรคหลอดเลือดสมอง
 RDU
 อุบัติเหตุ
 สัดส่วนบริการแพทย์แผนไทย

การพัฒนาระบบบริการ

ประเด็นมุ่งเน้น ปัญหาระดับอ าเภอตะพานหิน และแผนการพัฒนา ปีงบฯ 2562

เป้าหมายการพัฒนาของอ าเภอตะพานหิน



7

พชอ.
ตะพานหิน

ปกครอง
สาธารณสุข

(เลขา)

สภาเด็ก

และ

เยาวชน

ก านัน/

ผู้ใหญ่บ้าน

เอกชน
ผู้สูงอาย/ุ

อสม.

ต ารวจ

โรงเรยีน/

กศน.

เทศบาล/

อบต.

ภาคีร่วมขับเคลื่อนประเด็น พชอ.
• สังคมผู้สูงอายุ
• ยาเสพติดและ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สังคม

เศรษฐกิจความยากจน

สิ่งแวดล้อม

สุขภาพ

อุบัติเหตุ
โรคเรื้อรัง
โรคติดต่อ

เกษตร
ปลอดสาร



สังคม สิ่งแวดล้อม

สุขภาพเศรษฐกิจ

เป้าหมายร่วม พชอ.

• ส่งเสริมการปลูกผกัปลอดสาร
• ลดการใช้สารเคมี

• ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดตาย ลด
พิการ

• รถ EMS บริการครอบคลุมพื้นที่ 
• มีการฟ้ืนฟูความรู้ทีม FR และ

การบังคับ
• ใช้กฎหมายจราจร สร้างนโยบาย
• สาธารณะร่วมกัน
• ลดป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน ลด

ตายโรคเรื้อรัง 

• การส่งเสริมอาชีพ
,เศรษฐกิจพอเพียง

ยาเสพติด
• ลดจ านวนผู้เสพ,ผู้ค้า
• บ าบัดผู้ป่วย,สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน
ผู้สูงอายุ
• มีสุขภาพแข็งแรงสมวัย
• อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
• สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง
• สร้างสังคมผู้สูงอายุ..ไม่ทอดทิ้งกัน
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
• ลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม/อายุน้อย
• วัยรุ่นมีทักษะชีวิต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพติด



สรุปโครงการ งบประมาณแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน ปีงบประมาณ 2562

33.10%

14.90%

สรุปแผนค่าใช้จ่ายแยกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 คบสจ./คบสอ. ตะพานหิน

ประเภท
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมยุทธศาสตร์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการตาม
ยุทธศาสตร์

187,900 287,235 87,642 163,418 131,220 283,720 111,300 84,800 96,450 110,000 75,500 130,850 415,570 680,955 274,442 379,068

2. ค่าใช้จ่ายตามแผนงานประจ า 552,189 151,055 41,000 141,120 170,255 0 124,625 4,500 693,309 325,810 41,000 124,625

รวม 740,089 438,290 128,642 163,418 272,340 453,975 111,300 209,425 96,450 114,500 75,500 130,8501,108,879 1,006,765 315,442 503,693

ร้อยละประมาณการใช้งบฯตามไตรมาส(สะสม)

52.00%

ผลการใช้งบฯไตรมาสที่1 ร้อยละ 3.69

สรุปโครงการ/แผนงานประจ า ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คบสอ.ตะพานหิน 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบฯ โครงการ คบสอ. งบฯประจ า งบฯกองทุนฯโอน งบฯผู้ว่า/จังหวัด งบฯ สสส. งบฯ อย. เงินบ ารุง รวมงบฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม
สุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง) 10 1,456,137 744,244 490,640 600,000 25,000 2,381,077 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
บริการ (10,20,30)  7 927,041 436,000 354,615 - - 121,100 170,400 1,693,155 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ธรรมาภิบาล 
(คน,เงิน,ของ,GG)   5 417,300 4,500 - 417,300 

รวมงบประมาณ 22 2,800,478 1,184,744 845,255 600,000 25,000 121,100 170,400 4,491,532



ร้อยละ 18 ของคลินิกหมอครอบครัวทีเ่ปิด
ด าเนินการ (จ านวนทีม ยอดสะสมที่ผ่านเกณฑ์ 
3S)ในพื้นที่ (Primary Care Cluster)

ผลสัมฤทธิ์จากการเปิดคลินิกครอบครัวที่เป็นรูปธรรม

 แพทยป์ฏิบัติงานเต็มเวลาเพิ่มขีดความสามารถในการ
ให้บริการ

 เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

 ท างาน และเยี่ยมบ้านเป็นทีมโดยทีมสหวิชาชีพ

 เป็นGate keeper ลดความแออัดใน โรงพยาบาล

 ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ปี60 PCCวังหลุม

ปี62PCCวังส าโรง

ปี64 PCC หนองพยอม

ปี61 PCCไผ่หลวง

ปี63PCC คลองคูณ

ปี65 PCC รพร.

PA ปลัด

 PCC

คิดเป็น ร้อยละ 50

ผลลัพธ์

โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์
ปฐมภูมิ 



1. ถ่ายทอดเกณฑ์สู่การปฏิบัติของทีมน าอ าเภอ กับผู้
ปฏิบัติ (มาตรฐานพบส. และรพ.สต.ติดดาว) 

2. สนับสนุนระบบงาน ในเครือข่าย เช่น IC/ชันสูตร

Er/ยา/ทันตฯและแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานเดียวกัน

3. จัดท าแผน และด าเนินการสอบเทียบเครื่องมือ

4. จัดระบบการติดตามประเมินระดับอ าเภอ

5.เวทีชี้แจงและบูรณาการงานประจ า องค์กรคุณภาพ
คุณธรรม และติดตามการด าเนินกิจกรรม ด้าน

อัตลักษณ์ แผนงานเฉพาะกิจ

7. สรุป และประเมินผล

ผลลัพธ์ ที่คาดการณ์

(รพ.สต.5ดาว)
เป้าหมาย จ านวน 13 แห่ง

ปี2560  จ านวน 2 แห่ง

(ร้อยละ 15.38)

ปี2561    จ านวน 1 แห่ง สะสม 3 แห่ง

เป้าหมาย ปี 62 จ านวน 6 แห่ง

ร้อยละ 60 ของ รพ.สต. ที่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 

รพ.สต.ติดดาว

โครงการพัฒนา สนับสนุน รพ.สต.ติดดาว(5 ดาว)
PA ปลัด

 รพ.สต.ติดดาว 5ดาว

ครู ก ครู ข ครู ค 
ระดับอ าเภอ



สถานการณ์ปัญหาของอ าเภอตะพานหิน TB

สถานการณ์และปัญหา

กลุ่ม ราย พบTB รายใหม่ ร้อยละ

กลุ่มผู้สัมผัส 199 10 5.03 

กลุ่มผู้ป่วย HIV  320 10 3.13 

กลุ่ม COPD>65 ปี 141 2 1.42 

กลุ่มผู้ป่วย DM 2,278 6 0.26 

กลุ่มแรงงานต่างด้าว 20 0 -

บุคลากรสาธารณสุข 424 1 0.24 
รวม 3,385 29 0.86 

7 กลุ่มเสี่ยงคัดกรอง TB ตค.60-กย.61

ป่วยรายใหม(่ราย)      
Cohrt 1/2561(PA)

รักษาหาย (ราย) ร้อยละ

16 9 56.25

รักษาล้มเหลว(ดื้อยา 1 ราย) ร้อยละ 6.25

เสียชีวิต จ านวน 6 ราย ร้อยละ37.5 ช่วงอายุ61-85ปี ชาย4 หญิง2

อัตราป่วยวัณโรค ท่ีค้นพบทุกกลุ่มอายุ

ค่าเป้าหมาย 116 ราย (172 ต่อแสนประชากร)
ค้นพบป่วย     80 ราย (118.62 ต่อแสนประชากร)

รวม 80 ราย

• จัดตั้ง: Case Manager TB Team

• ทีมเยี่ยมบ้าน พร้อมให้ค าแนะน าผู้ป่วยอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ราย

• มีสเตอร์TBต าบล บันทึกก ากับการกินยา 
DOT ในโปรแกรม TBCM online ทุกวัน
จันทร์

• มีอายุรแพทย์ประจ า Clinic TB ออกตรวจ
รักษาผู้ป่วยทุกสัปดาห(์วันอังคาร)

• ทบทวนผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต ทุก Cohort

โครงการค้นหา วินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
เครือข่ายบริการสุขภาพตะพานหิน



อัตราป่วยตายด้วยโรควัณโรคน้อยกว่าร้อยละ 5

ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย Re-On-Pre* ได้ตรวจ DST* Re-treatment,On-treatment, Pre-treatment.

ผลการปฎิบัติงาน วัณโรค ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

58ปี หนองพยอม/66 ปี ดงตะขบ (ชาย/COPD/พิการ)

Cohort Pre Treatment On Treatment Re Treatment เข้าเกณฑ์ส่ง DST ส่ง DST ร้อยละ
2561/1 (ต.ค.-ธ.ค.60) 0 2 1 3 3 100
2561/2 (ม.ค.-ม.ีค.61) 5 0 1 6 6 100
2561/3 (เม.ย.-ม.ิย.61) 0 0 2 2 2 100
2561/4 (ก.ค.-ก.ย.61) 0 0 1 1 1 100
2562/1 (ต.ค.-ธ.ค.61) 0 0 0 0 0 0
2562/2 (ม.ค.-ม.ีค.62)
2562/3 (เม.ย.-ม.ิย.62)
2562/4 (ก.ค.-ก.ย.62)

ต าบล จ านวนผู้ปว่ย ก าลังรกัษา เสียชีวติ ขาดยา ก าลังรกัษารอัยละ หมายเหตุ
ตะพานหนิ 2 2 0 0 100.00               
งิ้วราย 0 0 0 0 -                    
หว้ยเกตุ 1 1 0 0 100.00               
ไทรโรงโขน 1 1 0 0 100.00               
หนองพยอม 2 1 1 0 50.00                 
ทุง่โพธิ์ 1 1 0 0 100.00               
ดงตะขบ 3 2 1 0 66.67                 
คลองคูณ 0 0 0 0 -                    
วงัส าโรง 1 1 0 0 100.00               
วงัหวา้ 1 1 0 0 100.00               
วงัหลุม 1 1 0 0 100.00               
เขารวก 1 1 0 0 100.00               
ทบัหมัน 1 1 0 0 100.00               
ไผ่หลวง 0 0 0 0 -                    
บางไผ่(บน.) 2 2 0 0 100.00               

รวม 17 15 2 0 88.24                

ตัวชี้วัดที่ 1 (PA กระทรวง)
อัตรารักษาหายขาดวัณโรคปอดรายใหม่(Cohort 1/2562) ร้อยละ 85

Cohort ผู้ปว่ยที่ รกัษาหาย ล้มเหลว เสียชีวติ ขาดการรกัษา โอนออก ไม่สามารประเมิน อัตราขาดยา
(ไตรมาส) น ามาประเมิน(ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) ผลการรกัษาได้(ราย) รอ้ยละ

2562/1 (ต.ค.-ธ.ค.61) 17 0 0 2 0 1 14 0.00

อัตราผู้ป่วยวัณโรค
ขาดยา เป็นศูนย์



ผลการปฎิบัติงานวัณโรค ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

RISK_NAME เปา้หมาย ตะพานหนิ งิว้ราย หว้ยเกตุ ไทรโรงโขน หนองพยอม ทุง่โพธิ์ ดงตะขบ คลองคูณ วงัส าโรง วงัหวา้ วงัหลุม เขารวก ทบัหมัน ไผ่หลวง รวม รอ้ยละ
1-ผู้สัมผัสวณัโรครว่มบา้น  164 10 5 5 1 1 1 8 3 2 2 0 4 4 0 46  28.05
2-ผู้ปว่ย B24  306 89 25 19 8 11 3 14 12 11 9 10 5 11 8 235  76.80
3-โรคเบาหวาน >60ปี  1,113 236 78 70 20 79 24 53 17 30 29 35 13 33 16 733  65.86
4.1-โรคปอดอุดก้ันเรือ้รงั >60ปี  252 27 22 17 5 21 8 10 8 20 6 7 10 8 2 171  67.86
4.2-ผู้ปว่ยโรคไตเรือ้รงั >60ปี  42 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7  16.67
5-บคุลากรสาธารณสุขดูแล  395 228 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 232  58.73
6-ประชากรข้ามชาติ  15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10  66.67

รวม CXR ทกุกลุ่มเปา้หมาย 2287 601 130 113 34 112 36 85 41 65 48 55 32 56 26 1434  62.70

ผลการคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยง ตามเป้าหมาย จ.พิจิตร (9/1/2562)

การค้นพบผู้ปว่ยวณัโรค ตะพานหนิ งิว้ราย หว้ยเกตุ ไทรโรงโขนหนองพยอม ทุง่โพธิ์ ดงตะขบ คลองคูณ วงัส าโรง วงัหวา้ วงัหลุม เขารวก ทบัหมัน ไผ่หลวง รวม
ประชากร 14326 6040 5848 1366 6883 1905 3187 4022 5734 4043 3946 2908 4152 2672 67032

เปา้หมายผู้ปว่ยวณัโรค (ราย) 24 10 10 3 12 3 6 7 10 7 7 5 7 5 116
พบรายใหม่และกลับเปน็ซ้ า (ราย) 6 2 3 1 2 1 3 0 2 0 1 1 1 0 23
TB Treatment Coverage (%) 25.00     20.00     30.00     33.33     16.67     33.33     50.00     -        20.00     -        14.29     20.00     14.29     -        19.83     

ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB Treatment Coverage) ร้อยละ 90 ของค่าคาดประมาณ (172 ต่อแสนประชากร)



กิจกรรม/มาตรการ และวิธีด าเนินงาน 
1. ประชุม PTC รพร.ตะพานหิน เพื่อหาแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 

2. ด าเนินการจัดท าบอร์ดแผนผังการวินิจฉัย และการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ

3. จัดท าระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองระบบสารสนเทศในงาน RDU และชุมชนเข้มแข็ง

5. เยี่ยมร้านช า เพ่ือการรณรงค์ เรื่องการจ าหน่ายยาผิดกฎหมาย การใช้ยาปฏิชีวนะ และยาแก้ปวดอย่างสมเหตุผล ใน
หมู่บ้าน ต้นแบบต าบลทุ่งโพธิ์

6. มหกรรมให้ความรู้ อสม., ครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6 ต าบลทุ่งโพธิ์ และร้านยา 

7. ประเมิน และตรวจมาตรฐานร้านช า ปลอดยาอันตรายปลอดยาชุด ในหมู่บ้านต้นแบบต าบลทุ่งโพธิ์

8. จัดระบบนิเทศติดตาม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา และอุปสรรค รพสต.ไม่ผ่านเกณฑ์ ในแต่ละเดือน

9. แจ้งผล คบสอ.รับทราบทุกเดือน

10. ด าเนินการผลิตสื่อสปอตโฆษณาออกอากาศทางวิทยุชุมชน

11. ร่วมตรวจร้านยากับผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองฯ

PA ปลัด

 RDU ขั้นที่ 2

โครงการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล และการ
ป้องกันและควบคุมการดื้อยา
ต้านจุลชีพปีงบประมาณ 2562



ผลการปฎิบัติงาน RDU ขั้นที่ 2ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

ร้อยละ 100 การใช้ยาปฏิชีวนะในโรค
ติดเชื้อที่ระบบหายใจช่วงบนและ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน

ร้อยละ 92.31 การใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรคอจจาระร่วงเฉียบพลันผู้ป่วยนอก

PA ปลัด

 RDU ขั้นที่ 2



กิจกรรม/มาตรการ และวิธีด าเนินงาน 

1. ติดตาม/กระตุ้น

2. จนท.ลงติดตามในพื้นที่ 

(แนะน ามหัศจรรย์ 1000 วัน)  

3. ทบทวนวิธีการกรอกข้อมูล การกระตุ้น
พัฒนาการ และระบบส่งต่อหลังตรวจพบ
ล่าช้า

4. ก าหนดผู้รับผิดชอบผู้ดูแลระบบงาน ข้อมูล
ของรพร.

PA ผู้ตรวจ

 พัฒนาการเด็ก

45.89 37.50

75.86

14.71
28.57 20.69

84.62

42.86

83.33

2.56

73.91

23.08

100.00

59.38
45.45

0

50

100

กราฟ แสดงร้อยละเด็กอายุ 0-5ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ (ไตรมาสที่ 1ปี2562)เป้าหมาย 317 ราย

ผลงาน    145 ราย เกณฑ์ ร้อยละ80

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

ผลงาน  9 ราย



KPI No ตัวชี้วัดย่อย / ระดับ
เกณฑ์เป้าหมาย

ปี 2562
หน่วยนับ

ผลงาน
อ าเภอ

หน่วยบริการ

รพร. งิ้วราย ห้วยเกตุ
ไทรโรง
โขน

หนอง
พยอม

ทุ่งโพธิ์
ดง

ตะขบ
คลอง
คูณ

วังส าโรง วังหว้า เขารวก วังหลุม ทับหมัน ไผ่หลวง

1.01.01
.009

ร้อยละ 90 ของเด็ก0-5ปี(9,18, 30
และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (PA 
กท/PI ตรวจราชการ)

ร้อยละ 20
ร้อยละ 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.67 0.00 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00

เป้าหมาย 9 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 2 0

ผลงาน 6 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0



Fast Track Stroke Sepsis Stemi Trauma

กิจกรรม/มาตรการ และวิธีด าเนินงาน 

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน

2. ประชาสัมพันธ์ อาการท่ีควรรีบมารพ. เสียงตามสายเขตเทศบาล 

หอกระจายข่าวหมู่บ้าน ป้ายเตือนอาการทุกรพ.สต.

3.ปรับปรุงการให้ความรู้และแนวทางการรักษาผู้ป่วยในคลินิก HT

4. มีระบบส่งต่อ fast track

5. CPG แนวทางการดูแลผู้ป่วย Stroke

6. การ rehab ผู้ป่วยทุกรายท่ี Admit

7. ส่งเยี่ยมบ้านในเขตอ าเภอตะพานหิน

8. ติดตามข้อมูลหลังส่งเยี่ยม

PA ผู้ตรวจ

 Fast Track stroke sepsis  stemi Trauma

ตัวชี้วัด ผลงานไตรมาสที่ 1

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
(I60-I69) (ผู้ป่วยใน) น้อยกว่าร้อยละ 7

41รายพบ2ราย
ร้อยละ4.88

กิจกรรม/มาตรการ และวิธีด าเนินงาน 
1. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวและอาการที่ควรรีบมา รพ. เร่งด่วน ใน
คลินิก โรคเรื้อรัง

2. การรักษาที่ได้มาตรฐานรวดเร็ว , ใช้ Dual antiplatelet, statin, ใช้ 
Fibrinolytic therapy ในกลุ่มผู้ป่วย STEMI ที่ไม่มีข้อห้าม

3. ปรับแนวทางการส่ง Echocardiography 

4. พัฒนา warfarin clinic

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
ไม่เกินร้อยละ 10

5 2 40.00

ร้อยละ 50ของการให้การรักษา
ผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐาน
เวลาที่ก าหนด 

5 2 40.00



ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ

 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงิน ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 5

กิจกรรม/มาตรการ และวิธีด าเนินงาน 

1. ประชุมจัดท าแผนเงินบ ารุงเน้นมาตรการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
การจัดเก็บข้อมูลต้นทุน รพ.สต. และวิธีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่
ถูกต้อง

2. ประชุมคณะท างาน CFO 3 เดือน/ครั้ง เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง

3. พบส.บัญชี คบสอ. ออกประเมินคุณภาพบัญชี รพ.สต. อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง    

4.วางแผนการซื้อเวชภัณฑ์รวม

PA ผู้ตรวจ

วิกฤตทางการเงิน โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
รวมการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์ เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอตะพานหิน ปีงบฯ2562

กราฟแสดงสภาพคลอ่ง รพ.สต.เดือน ธันวาคม 2561

ค่าเฉลี่ย 7.11 เดือน



นวัตกรรม
องค์กร

คุณภาพองค์กร 
(รพ.สต.ติดดาว)

กระบวนการ
ในโครงการ

PA ผู้ตรวจ

 นวัตกรรมการบริหารจัดการ แนวทาง/ทิศทาง

ต าบลคลองคูณ

โจทย์  ท ายังไงก็ได้ที่จะให้ผู้สูงอายุ 101 ปี
ท่านนี้ได้กินยาที่ถูกต้องจากโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้

 จัดยาตามวัน ใส่ซอง
 อสม. และญาติ ดูแล
 ติดตามเยี่ยมโดย 

จนท.

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์
 เริ่มท านวัตกรรม วันที่7/12/61
 เริ่มกินยาตามนวัตกรรม วันที่ 8/12/61
 วันที่ 18/12/61 ค่าความดันโลหิต ปกติ

10วัน
เห็นผล



1.รพ.ประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน NCD Clinic ที่คะแนน 70 ค านวณ

ข้อมูล16/02/62

กิจกรรม/มาตรการ และวิธีด าเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการ NCDs

2. จัดแบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามเกณฑ์ DM 4 กลุ่ม 

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการด าเนินการให้กับกลุ่มเป้าหมาย

4. รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ และสะสม

5. จัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรม

6. ประชุมชี้แจงคณะท างานและวางแผนสุขภาพ จัดท าแผ่นพับ
ความรู้ ภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วย  DM/HT

7. จัดอบรมผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า HbA1c > 7

ตรวจราชการ
 NCD>>>DMรายใหม่,คุมน้ าตาล และความดัน

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
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อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg 
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อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 100 
mg/dl

ผลการปฎิบัติงาน NCD>>>DMรายใหม,่คุมน้ าตาล และความดัน  ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

เป้าหมาย 3,606 ราย
ผลงาน    774 ราย

เป้าหมาย 3,606 ราย
ผลงาน    1,770 ราย

เกณฑ์ ร้อยละ60 เกณฑ์ ร้อยละ40

เป้าหมาย 3,606 ราย
ผลงาน    1,747ราย เกณฑ์ ร้อยละ60
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อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอว มากกกว่า (ส่วนสูง(ซม.)/2) ) 

เกณฑ์ ร้อยละ10

เป้าหมาย 3,606 ราย
ผลงาน    2,022ราย
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ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไดด้ี 

ผลการปฎิบัติงาน NCD>>>DMรายใหม่,คุมน้ าตาล และความดัน  ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

ร้อยละ5ของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง

ลดลง
31.95%

เพ่ิมขึ้
น4.7%

ผลงาน การคัดกรอง DM ปี62 ร้อยละ 90.67
ประชากรเป้าหมาย 24,212 ราย คัดกรอง 21,954 ราย

เป้าหมาย 3,606 ราย
พบ               25 ราย

เป้าหมาย 9,275 ราย
พบ               649 ราย

เกณฑ์ ร้อยละ 50



กิจกรรม มาตรการ และวิธีด าเนินงาน 
1. อบรม อสม.น้อยนักการจัดการสุขภาพ 

2. ขับเคลื่อนคลินิกเพ่ือนใจวัยรุ่นอย่างต่อเนื่องในชุมชน 14 ชุมชน 

3. เพ่ิมจุดจ่ายถุงยางในชุมชนทุกหมู่บ้าน

4. สนับสนุนอุปกรณ์คุมก าเนิด ส่งเสริมการใช้ ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมก าเนิด และการฝังยา
คุมก าเนิด ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นทุกราย

5. พัฒนาระบบการส่งต่อการกรอกข้อมูลการการคุมก าเนิดทุกวิธี 

6. จัดอบรมพัฒนาแกนน าเพ่ือนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา

7. ประชาสัมพันธ์การฝากครรภ์เร็ว เปิดสปอร์ตวิทยุ เสียงตามสายในชุมชน 

8. ส ารวจพฤติกรรมวัยรุ่นม.2 และ ม.5 โดยแบบส ารวจพฤติกรรม 

9. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท้องไม่พึงประสงค์ในวัน
ส าคัญต่างๆ

10. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ชมรม 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (บูรณาการงบจังหวัดพิจิตร)

ตรวจราชการ
 Teenage preg

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

 การตั้งครรภ์ซ้ าใน
หญิงอายุน้อยกว่า 
20ปี ไม่เกินร้อยละ 
10

26 3 11.54

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 



ตรวจราชการ
 แพทย์แผนไทย

กิจกรรม/มาตรการ และวิธีด าเนินงาน
1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก 0-5 ปี

- การให้ความรู้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด / ดูแลหญิงหลังหลอด
2. กลุ่มเด็กประถมศึกษา 6-14  ปี

- อมรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรในครัวเรือน เช่น ท้าสเปรย์กันยุ่ง การปลูกสมุนไพร
3. วัยท้างานและผู้สูงอายุ

- ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง DM และกลุ่มป่วย DM ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย / 
อบรม Care Giver ด้านการแพทย์แผนไทย

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแพทย์แผนไทย
- การใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน / มีการอบรมฟื้นฟูบุคลากร

แพทย์แผนไทย / ติดตามการประเมินผลโดยทีม PM
5. พัฒนา รพ.สต.ให้บริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร

- มีการจัดจ้างแพทย์แผนไทย 1 ต้าแหน่ง และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 
ต้าแหน่ง
6. พัฒนาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย(หมอพื้นบ้าน หมอนวด หมอ
เป่า หมอน้้ามัน และอื่นๆ)

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เป้าหมาย 62,089 ครั้ง
ผลงาน       5,681  ครั้ง เกณฑ์ ร้อยละ 18



แผนงานทารกแรกเกิด Death

ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ
 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่า

หรือเท่ากับ 28 วัน < 3.8 ต่อ 1,000
วัน ทารกเกิดมีชีพ KPI กท.

 อัตราทารก birth asphyxia (ที่ 
APGAR score <7 ที่ 1 นาที 
<25:1000 การเกิดมีชีพ)

กิจกรรม/มาตรการ และวิธีด าเนินงาน 

1. กรณีมารดามีภาวะเสี่ยงทารกติดเชื้อหลังคลอดให้เจาะ 
CBCได้ผลรายงานแพทย์ทารกหลังคลอดเจาะ CBC ถ้า
มารดา PROM 18 ชม และเจาะอีกครั้ง เมื่อครบ 6 ชม.

2. ให้ ยา ATB ภายใน 30 นาที
ผลงาน=จ านวน1ราย

ผลงาน=พบ3รายจาก153ราย
19.6 : 1000 ต่อพันการเกิดมีชีพ

สาเหตุ
1.บาดเจ็บจากการคลอดด้วยเคร่ืองดูดสุญญากาศ แก้ไขเปลี่ยน
หัวดูดเป็นหัวเหล็ก
2.ทารกตับโต ท้องโต คลอด 30นาทีเสียชีวิต (ตั้งครรภ์ /ฝาก
ครรภ์ ตจว.)

ผลงานไตรมาสที่ 1



กิจกรรม/มาตรการ และวิธีด าเนินงาน 
 ให้ความรู้ผู้ปกครองใน WWC 

 คืนข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อส่งพบแพทย์ หากพบเด็กผิดปกติ
 จัดอบรม ส่งเสริมกิจกรรมเด็กสูงดีสมส่วนในครู ศพด. ในโรงเรียน 
 ตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก / โรงเรียน พูดคุยผู้บริหาร
 สร้างความเข้าใจใน การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ให้เด็กมีภาวะสูงดีสมส่วนครูเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ศพด. 

ผู้ปกครอง นายก อบต. ผู้บริหาร ฯ  
 จัดแข่งขันฟุตบอลเดก็อ้วน 7 คน ( 2 ทีม ) (ชาย/หญิง)

เด็ก สูงดีสมส่วน

ตัวช้ีวดัความส าเร็จโครงการ

1. ร้อยละ 57 ของเดก็อายุ 0-5ปีสูงดสีมส่วน 

2. ร้อยละ 68 ของเดก็วยัเรียน (6-14ปี)สูงดสีมส่วน

เป้าหมาย 62,089 คน
ผลงาน       5,681  คน
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ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี  
เป้าหมาย 2,244 คน
ผลงาน       854  คน



กิจกรรม/มาตรการ และวิธีด าเนินงาน 
5.1 ก่อนเกิดโรค         

-รณรงค์การก้าจัดลูกน้้ายุงลายพร้อมกันท้ังอ้าเภอ 2 ครั้ง ต่อปี 

-รณรงค์การจัดลูกน้้ายุงลายทุกสัปดาห์ (ทุกวันศกร)์ 

-คืนข้อมูลสถานการณ์ แนวโน้มการระบาดให้กับผู้น้าชุมชน ประชาชน ให้ทราบเพื่อเตือนภัยล่วงหน้า ทุกระดับเวที  

5.2 ขณะเกิดโรค       

-สอบสวน ควบคุมการระบาดของโรคในพื้นท่ี

-ประเมินค่าดัชนีลูกน้้ายุงลาย

-ท้าลายแหล่งโรค และพาหะ ตัวแก่ (พ่นสารเคมี ) ท้าลายยุงตัวเต็มวัย ในพื้นท่ีเกิดโรค และรัศมีอย่างน้อย 100 เมตร 

ลูกน้้า  (กายภาพ/ชีวภาพ/เคมี) ก้าจัด ท้าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

-สื่อสารความเสี่ยง ให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ

- -ควบคุมโรคให้สงบภายใน 2 Generation(ไม่เกิน 28 วัน)นับจากวันเร่ิมป่วยในผู้ป่วยรายแรก

5.3 หลังเกิดโรค       

-ถอดบทเรียนและประเมินผลการด้าเนินงานควบคุมโรค

โครงการพัฒนาระบบการควบคมุโรคติดต่อ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

30.39

165.50

38.08
58.58

215.45Median ปี2560=58.58 ต่อ ปชก.แสนคน (24 ราย)

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (DF , DHF , DSS) 
ไม่เกินค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี 

DHF  ปีงบประมาณ 2562 
พบ1ราย เขตเทศบาลตะพานหิน



CA >>> screen และรักษา (ผ่าตัด,เคม,ีฉายแสง)

ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ
1. ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากรสาธารณสุข

2. ประชากรอายุ 50-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งลาไส้ใหญ่ เริ่มเดือน มค.

3. สตรีอายุ 30-60ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก (ผลงานสะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 
2558-2562) ร้อยละ 80

กิจกรรม/มาตรการ และวิธีด าเนินงาน 
มะเร็งเต้านม

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้     2. สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง     3. นัดตรวจเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ ในประชาชนอายุ ๓๐-๗๐ ปี

มะเร็งปากมดลูก

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้     2. นัดปชช. อายุ 30-60ปีตรวจ pap smear

มะเร็งล าไส้

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ประชาชนเรื่องโรคมะเร็งล้าไส้     2. ตรวจ FIT test ปชช.สิทธิUC อายุ 50-70ปี ที่ไม่มีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร     
3. ส่งตรวจ Colonoscope ในผู้ที่ผล FIT test Positive

ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาตามระยะเวลาที่ก าหนด

1.ประสานฝ่ายชันสูตรเรื่องการแจ้งข้อมูลผู้ป่วยท่ีผลตรวจชิ้นเน้ือพบเป็นมะเร็งให้งานผู้ป่วยนอกเพื่อติดตามผู้ป่วยมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว     

2. ติดตามขอ้มูลผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่จากระบบHosXp.ทุกสัปดาห์

3. บันทึกข้อมูลการรักษาด้วยการผ่าตัดของผู้ป่วย     

4. ติดตามข้อมูลการรักษาด้วยเคมีบ้าบัดของผู้ป่วยโดยประสานข้อมูลกับผู้ป่วย รพ.ที่ให้เคมีบ้าบัด และรพสต.ที่ดูแลผู้ป่วย    

5. ติดตามข้อมูลการรักษ่าด้วยรังสีรักษาของผู้ป่วยโดยประสานข้อมูลกับผู้ป่วย รพ.ที่รังสีรักษา และรพสต.ที่ดูแลผู้ป่วย     

6. บันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งในโปรแกรม TCB

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ< 25.6 ต่อปชก.แสนคน

1. ปชส. ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคมะเร็งตับ     2. ตรวจคัดกรองปชช.กลุ่มเสี่ยงHep.B, Hep.C 3. Ultrasound ตับผู้ป่วย Hep.B, Hep.C รายใหม่

3. เก็บข้อมูลจ้านวนผู้ป่วย มะเร็งตับรายใหม่และเสียชีวิตจากมะเร็งตับ
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อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี 
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สตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไตรมาสที่1
ปีงบฯ2562
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สตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตั้งแต่ 

ปีงบประมาณ 2558-2562) ร้อยละ 80

ผลการปฎิบัติงานCA >>> screen และรักษา   ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

เป้าหมาย 13,566 คน
ผลงาน       4,268  คน

เป้าหมาย  10,754 คน
ผลงาน       4,774  คน

เกณฑ์ ร้อยละ80

ผลงาน 385  คน



สถานการณ์ปัญหาของอ าเภอตะพานหิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

กระบวนการ

ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด ต าบลที่ผ่านการประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพดูแล
สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ทั้งสิ้น 7
ต าบล  คิดเป็นร้อยละ 53.84(วังหลุม/วังส าโรง/วัง
หว้า/คลองคูณ/ไผ่หลวง/หนองพยอมและทุ่งโพธ์ิ)

 การจัดท าเอกสารหลักฐานใช้เวลาค่อนข้างมาก 
 ทีมประเมินยังไม่ได้เนินการออกตรวจประเมินผล

งานในปี 2561

 คัดกรอง /อสค./เวทีสัญจร แลกเปลี่ยน
 เข้าถึงบริการ/เยี่ยมบ้าน/ทกุกลุ่มวิชาชีพ
 จัดทีมช่วยด้านเอกสารหลักฐาน
 จัดทีมระดับอ าเภอออกตรวจประเมิน
 ติดตามผล สรุปรายงาน

ปีงบประมาณ ติดสังคม(คน) ติดบ้าน (คน) ติดเตียง(คน)

ปี58 8382 251 87

ปี59 8823 376 65

ปี60 9,465 288 79

ปี61 9286 138 51

ปี62 5314จาก11,695 50 22

 ร้อยละ 70 ของต าบลที่มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ KPI กท.

 ร้อยละ Healthy Ageing (ด้านสุขภาพ)ผ่านเกณฑ์ 5 
องค์ประกอบ PI กท.

 คัดกรองฯผู้สูงอายุ ร้อยละ 60
 มีสถานะผู้สูงอายุที่เสี่ยงสมองเสื่อม
 มีสถานะผู้สูงอายุที่เสี่ยงภาวะหกล้ม
 ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่ม 1 (Independent) เพิ่มขึ้นหรือคงท่ี
 มีคลินิกผู้สูงอายุใน รพท./ รพช.
 อัตราของผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตนเองได้เพิม่ขึน้หรือคงที่

สถานการณ์และปัญหา



ต ำบลวงัหลมุ ต ำบลคลองคณู
ต ำบลวงัหว้ำ ต ำบลทุ่งโพธ์ิ
ต ำบลวงัส ำโรง ต ำบลหนองพยอม
ต ำบลไทรโรงโขน ต ำบลไผห่ลวง
ต ำบลทบัหมนั       ต ำบลง้ิวรำย
ต ำบลห้วยเกตุ

โรงเรียนผู้สูงอายุ ด าเนินการแล้ว 11 ต าบล

ร้อยละ
84.61



ผังการควบคุมก ากับการท างานปีงบฯ2562
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอตะพานหิน

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชตะพานหิน

คณะกรรมการส านักเลขานุการ

คณะท างานแผนงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รพร.ตะพานหิน สสอ./รพ.สต.

 บันทึกMIS /สรุป
 รวบรวม/ก ากับ/สรุป
 เสนอผู้บริหาร

 ยืมงบฯด าเนินการ
 แจ้ง วัน และด าเนินการกิจกรรม
 จัดท าเอกสารเบิกจ่าย

 ประเมินโครงการ
 สรุปผลโครงการ
 ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอตะพานหิน

(ทุกเดือน)

(เดือนละ 2ครั้ง)

ทุกเดือน

(ทุกเดือน)



ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข (ภายใน) แนวทางแก้ไข (ภายนอก)

การเข้าถึงข้อมูลPPสอยเงิน และ
ผลงาน

 ตรวจสอบทุกเดือน
 วาระติดตาม ใน คบ.สอ.

 มีช่องทางตรวจสอบระบบ
เวป สสจ.พิจิตร

การรักษาสภาพคล่องทางการเงิน 
ใน รพ.สต. การบริหารจัดการ
การเงิน การคลัง

 แม่ข่ายสนับสนุนงบประมาณ
 วิเคราะห์แผนการจัดสรร และแผนการใช้
 ท าทะเบียนแยกบัญชี ค่าใช้จ่าย แต่ละงบฯให้

ชัดเจน
 การเบิกจ่ายโครงการ ให้ปรับแผนการ โอน

งบฯครั้งแรก50% (ไตรมาส2 ,3และ4)
 จัดซื้อวัสดุ ภาพรวม
 ควบคุมก ากับการใช้งบประมาณ  รายเดือน

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง




