


UC สสจ. PPA งบ อ่ืนๆ

1 110101 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภแ์ละหอ้งคลอดคุณภาพอ าเภอสบปราบ ป ี2565 27,500.00       27,500.00      

2 110102 โครงการเเด็กอายุ 0-5 ป ีสูงดีสมส่วน (ไม่อ้วน ไม่เต้ีย ไม่ผอม)  อ าเภอสบปราบ จังหวดัล าปาง ป ี2565 14,300.00       18,150.00     32,450.00      

3 110103 โครงการ วยัรุ่นสบปราบ รอบรู้ สร้างสรรค์ รู้ทนัส่ือ ป ี2565 13,000.00       13,000.00      

4 110104 โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ Low carb  Low salt Low sugar กินเปน็มื้อ  กินเปน็ set 38,150.00       38,150.00      

5 110105 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติที่ดีของผู้สูงอายุ อ าเภอสบปราบ ป ี2565 6,750.00         29,000.00     35,750.00      

6 110106 โครงการปอ้งกันควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ อ าเภอสบปราบ จังหวดัล าปาง ป ี2565 12,000.00       19,300.00     31,300.00      

111,700.00     -            -            66,450.00    178,150.00    

7 110201 โครงการ พฒันาคุณภาพระบบการปอ้งกันและควบคุมโรควณัโรค อ าเภอสบปราบ 2565 12,600.00       12,600.00      

8 110202 โครงการพฒันาระบบบริการบ าบดัรักษาผู้ปว่ยยาเสพติด ป ี2565 162,100.00  25,000.00     187,100.00     

9 110203 โครงการพฒันาคุณภาพคลินิกหมอครอบครัว คปสอ.สบปราบ ป ี2565 212,000.00      28,000.00    240,000.00     

10 110204 โครงการพฒันาระบบบริการ ป ี2565 39,600.00       39,600.00      

11 110205 โครงการ รพสต.คุณภาพ อ าเภอสบปราบ จังหวดัล าปาง ป ี2565 30,000.00       30,000.00      

12 110206 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติดี อยู่ดี มีสุข ลดโรคอ าเภอสบปราบ ป ี2565 6,000.00         10,000.00    16,000.00      

110207 NPCU 18,000.00    
300,200.00     200,100.00 -            25,000.00    525,300.00    

13 110301 โครงการบริหารทรัพยากรบคุคลกร คปสอ .สบปราบ ป ี2565 735,600.00      735,600.00     

14 110302 โครงการองค์กรแหง่ความสุข คปสอ.สบปราบ ป ี2565 191,000.00      191,000.00     

926,600.00     -            -            -             926,600.00    

15 110401 โครงการการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง  คปสอ.สบปราบ ป ี2565 66,500.00       66,500.00      

16 110402 โครงการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส  คปสอ.สบปราบ  ป ี2565 21,500.00       21,500.00      

17 110403 โครงการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA สสอ.สบปราบ ป ี2565 8,000.00         8,000.00        

18 110404 โครงการ สบปราบร่วมใจพฒันาคุณภาพสู่มาตรฐาน HA  ป ี2565 50,750.00       15,000.00     65,750.00      

สรปุโครงการตามแผนปฏบิตัิการสาธารณสุข คปสอ .สบปราบ   ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2565

ล าดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ  รวม

งบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลิศ (PP&P Excellnce) ทั้งหมด 6  โครงการ เปน็เงนิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service excellence) ทั้งหมด 6  โครงการ เปน็เงนิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาระบบบรหิารบคุคล ( People Excellence)  ทั้งหมด 2 โครงการ เปน็เงนิ
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UC สสจ. PPA งบ อ่ืนๆ
ล าดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ  รวม

งบประมาณ

146,750.00     -            -            15,000.00    161,750.00    

19 110501 ฆ่าตัวตาย พี่โอ๋ PPA 13,000.00       -             60,000.00    -              73,000.00      

20 110502 ใบไม้ในตับ 23,400.00    23,400.00      

13,000.00      -            83,400.00   -             96,400.00     

21 110601 โครงการบริหารแผนปฏบิติัการสาธารณสุข คปสอ.สบปราบ ป ี2565 98,800.00       -             -             -              98,800.00      

22 110602 โครงการพฒันาระบบข้อมูลสุขภาพ คปสอ.สบปราบ  ป ี2565 228,000.00      228,000.00     

23 110603 โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพทกุกลุ่มวยั อ าเภอสบปราบ ป ี2565 15,464.00       15,464.00      

24 110604 โครงการพฒันาระบบคุณภาพทางหอ้งปฏบิติัการ คปสอ. สบปราบ ป ี2565 26,600.00       26,600.00      

25 110605 โครงการพฒันาคุณภาพบริการพยาบาล สู่มาตรฐานที่ยั่งยืน ป ี2565 23,000.00       23,000.00      

26 110606 โครงการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. อ าเภอสบปราบ ป ี2565 21,000.00       3,600.00      24,600.00      

27 110607 โครงการพฒันาระบบ บริการตาม Sevice Plan สบปราบ ป ี2565 8,500.00         8,500.00        

28 110608 โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานบริการการแพทย์แผนไทยอ าเภอสบปราบ ป ี2565 52,750.00       30,700.00     83,450.00      

29 110609 โครงการเด็กวยัเรียนอ าเภอสบปราบสุขภาพดี ป ี2565 3,725.00         3,725.00        

30 110610 โครงการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการ  อ าเภอสบปราบ ปงีบประมาณ 2565 27,000.00       27,000.00      

31 110611 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ป ี2565 6,500.00         6,500.00        

32 110612 โครงการการพฒันาระบบการดูแลต่อเนื่องอย่างมีประสิทธภิาพ "อยู่ล าปาง  ไม่ล าพงั" ป ี2565 5,600.00         5,600.00        

-               

516,939.00     3,600.00     -            30,700.00    551,239.00    

2,015,189.00  203,700.00 83,400.00   137,150.00  2,439,439.00 รวมทั้งหมด     โครงการ เปน็เงนิทั้งหมด

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ยุทธศาสตรบ์รหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) ทั้งหมด  4  โครงการ เปน็เงนิ

แผนแก้ไขปญัหา ทั้งหมด  โครงการ เปน็เงนิ

แผนงานบรกิาร ทั้งหมด 10 โครงการ เปน็เงนิ
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ส่วนราชการ  โรงพยาบาลสบปราบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง โทร. ๐๕๔296253 

ที ่  ลป  ๐๐๓๒.๓01/375          วันที่  9 กันยายน 2565  

เรื่อง    รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน และขออนุญาตน าเผยแพร่        
บนเวบไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 

  ตามที่โรงพยาบาลสบปราบ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
2565 รอบ 12 เดือน โรงพยาบาลสบปราบได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ  

เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มี
การเสนอผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ
โรงพยาบาลสบปราบ www.sopprabhospital.go.th 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

 
 

           (นางสาวพิณญาดา  ดวงสาร) 
                         นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

 
                                                       

                       (นางสาวนฤนาท  จอมภาปิน) 
                         นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บันทึกข้อความ 



 
 

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๕ รอบ 12 เดือน เป็นการ
ประเมินความส าเร็จของการ ด า เนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการว่า เป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการหรือไม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าผลการประเมินปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง และแก้ไขการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของโรงพยาบาลสบปราบ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 

 

 



 
 

 

 

หมายเหต ุ สเีขียว   ด าเนินการแลว้เสรจ็ 

  สชีมพ ู  ยกเลกิโครงการ 

  สมีว่ง   รอด าเนินการ 


