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พัฒนาสขุภาพ
QOF

PPA 

จังหวดั/

เขต

PP Basic 

Service

PP โรค

เรือ้รัง

ระยะเวลา

ด าเนนิการ
ผูรั้บผดิชอบ

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1
โครงการหมูบ่า้นจัดการคณุภาพชวีติ 

อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 

ปีงบประมาณ 2563

  220,900           65,900       286,800  ต.ค.62-ก.ย.63 สสอ.เซกา

2
โครงการหมูบ่า้นสะอาด สิง่แวดลอ้ม

สวยงาม ปราศจากสารเคม ีอ าเภอเซกา

 ปีงบประมาณ 2563

  241,500       241,500  ต.ค.62-ก.ย.63 สสอ.เซกา

3
โครงการคดักรองโรคเบาหวานและ

ความดนัโลหติสงู
      267,710       267,710  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

4
โครงการสรา้งเสรมิสขุภาพอนามัยแม่

และเด็กอ าเภอเซกา
   1,489,070    1,489,070  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

5
โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น

ผลติภัณฑส์ขุภาพและบรกิารสขุภาพ
40,000                 40,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

6
โครงการสนับสนุนการพัฒนางาน

อนามัยแมแ่ละเด็กเครอืขา่ยสขุภาพ

ต าบลทา่สะอาด

       18,400          18,400  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ทา่สะอาด

7
โครงการสนับสนุนการพัฒนางาน

อนามัยแมแ่ละเด็กเครอืขา่ยสขุภาพ

ต าบลบา้นโคกกระแซ

        16,000          16,000  ต.ค.62-ก.ย.63
รพ.สต.บ.โคก

กระแซ

8 โครงการควบคมุโรคตดิตอ่อ าเภอเซกา       120,000       120,000  ต.ค.62-ก.ย.63
รพ.สต.บ.โคก

กระแซ

9
โครงการบรูณาการงานทันตสขุภาพตาม

กลุม่วยั
        17,280          17,280  ต.ค.62-ก.ย.63

รพ.สต.บ.โคก

กระแซ

10
โครงการดแูลผูป่้วยทีบ่า้น ใกลบ้า้นใสใ่จ

 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลบา้น

โคกกระแซ

        67,800          67,800  ต.ค.62-ก.ย.63
รพ.สต.บ.โคก

กระแซ

11
โครงการดแูลผูป่้วยทีบ่า้น ใกลบ้า้นใกล ้

ใจทา่สะอาด
      219,000       219,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ทา่สะอาด

แบบสรปุแผนปฏบิตักิาร  ประจ าปีงบประมาณ 2563

คปสอ.เซกา  จงัหวดับงึกาฬ

แหลง่งบประมาณ

PP Non 

UC

UC

กองทนุ

ต าบล

อืน่ๆ เชน่ เงนิ

บ ารุง,ชมรมอ

สม.

รวม

ยทุธศาสตรท์ี ่1



12
โครงการบรูณาการงานทันตสขุภาพตาม

กลุม่วยั
        46,900          46,900  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ทา่สะอาด

13
โครงการสนับสนุนการพัฒนางานเด็กวยั

เรยีนสงูดสีมสว่นอ าเภอเซกา
      120,000       120,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ทา่สะอาด

14 โครงการเวชปฏบิตัคิรอบครัว         86,800          86,800  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.โสกกา่ม

15
โครงการบรูณาการงานทันตสขุภาพ

กลุม่นักเรยีนประถมศกึษาในอ าเภอเซกา       120,000       120,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.โสกกา่ม

16

โครงการสง่เสรมิใหค้วามรู ้คบส.และ

สรา้งเครอืขา่ยดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค         53,110          53,110  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.โสกกา่ม

17
โครงการดแูลผูป่้วยทีบ่า้น ใกลบ้า้นใกล ้

ใจบา้นตอ้ง
      141,240       141,240  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.บา้นตอ้ง

18
โครงการบรูณาการงานทันตสขุภาพตาม

กลุม่วยั         48,200          48,200  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.บา้นตอ้ง

19
โครงการสนับสนุนการพัฒนางาน

อนามัยแมแ่ละเด็กเครอืขา่ยสขุภาพ

ต าบลบา้นตอ้ง

        15,200          15,200  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.บา้นตอ้ง

20
โครงการเฝ้าระวงัและควบคมุป้องกนั

โรคเบาหวาน/ความดนั ปีงบประมาณ 

2563

        39,072          39,072  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.หนองทุม่

21
โครงการเฝ้าระวงัสารเคมตีกคา้งใน

เลอืดกลุม่เกษตรกรอ าเภอเซกา
        80,040          80,040  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.หนองทุม่

22
โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น

สาธารณสขุ
        29,170          29,170  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.หนองทุม่

23

โครงการสนับสนุนการพัฒนางาน

อนามัยแมแ่ละเด็กเครอืขา่ยสขุภาพ

ต าบลป่งไฮ

       15,500          15,500  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ป่งไฮ

24
โครงการบรูณาการงานทันตสขุภาพตาม

กลุม่วยั
        30,480          30,480  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ป่งไฮ

25
โครงการดแูลผูป่้วยทีบ่า้น ใกลบ้า้นใกล ้

ใจต าบลป่งไฮ
      132,600       132,600  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ป่งไฮ

26
โครงการสนับสนุนการพัฒนางาน

อนามัยแมแ่ละเด็กเครอืขา่ยสขุภาพ
       14,000          14,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.โคกโขง

27
โครงการสง่เสรมิสขุภาพอนามัยเจรญิ

พันธุอ์ าเภอเซกา
      120,335       120,335  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.โคกโขง



28
โครงการบรูณาการงานทันตสขุภาพตาม

กลุม่วยั
        16,660          16,660  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.โคกโขง

29
โครงการพัฒนาระบบงานสขุศกึษาและ

พัฒนาฤตกิรรมสขุภาพ CUP เซกา ใหม้ี

ประสทิธภิาพ

        15,000          15,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

30
โครงการพัฒนาะบบบรกิารงานยาเสพตดิ

 บหุรี ่ สรุา ตามเกณฑม์าตรฐานพบยส.       9,800            9,800  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

31
โครงการพัฒนาระบบบรกิารงาน

สขุภาพจติวยัรุน่และงานอนามัยการ

เจรญิพันธุ์

    34,550          34,550  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

32
โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น

สาธารณสขุ
      106,680       106,680  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.โคกโขง

33 โครงการเวชปฏบิตัคิรอบครัว         86,800          86,800  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ทา่กกแดง

34
โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัอบุตัเิหตุ

ในชว่งเทศกาลปีใหม ่/ สงกรานต ์

ปีงบประมาณ 2563

        80,000          80,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ทา่กกแดง

35

โครงการสง่เสรมิใหค้วามรู ้คบส.และ

สรา้งเครอืขา่ยดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค         48,560          48,560  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ทา่กกแดง

36
โครงการมหัศจรรย ์1000 วนัแรกของ

ชวีติอ าเภอเซกา
      120,000       120,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ซาง

37
โครงการดแูลหญงิหญงิตัง้ครรภเ์ด็กแรก

เกดิในชมุชนแบบบรูณาการต าบลทา่กก

แดงปี 2563

        21,000          21,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ทา่กกแดง

38
โครงการบรูณาการระบบการบรกิารปฐม

ภมูิ
        6,900            6,900  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ซาง

39 โครงการเวชปฏบิตัคิรอบครัว         90,000          90,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ซาง

40
โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น

สาธารณสขุ
        26,050          26,050  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ซาง

41
โครงการดแูลผูท้ีม่ภีาวะพึง่พงิระยะยาว

อ าเภอเซกา  ปีงบประมาณ 2563
        165,000       165,000  ต.ค.62-ก.ย.63 ศสม.เซกา

42
โครงการสง่เสรมิป้องกนัโรคในชอ่งปาก

เด็กวยักอ่นเรยีน อ าเภอเซกา  จังหวดั

บงึกาฬ ปีงบประมาณ 2563

      144,710       144,710  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

43
โครงการฟันสะอาด เหงอืกแข็งแรง 

อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ ปี 2563
        25,690          25,690  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา



44

โครงการฟันเทยีมพระราชทานและการ

สง่เสรมิสขุภาพชอ่งปากกลุม่ผูส้งูอาย ุ

อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 

ปีงบประมาณ 2563

        20,460          20,460  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

45
โครงการตรวจคดักรองโรคพยาธใิบไม ้

ตบัและมะเร็งทอ่น ้าด ีอ าเภอเซกา 

ปีงบประมาณ2563

        33,300          33,300  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

46
โครงการบรูณาการเพือ่ยตุปัิญหาดา้น

เอดส ์อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ ปี 

2563

        105,175       105,175  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

47
โครงการเด็กวยัเรยีนสขุภาพด ี

พลานามัยแข็งแรง ปีงบประมาณ 2563
        66,000          66,000  ต.ค.62-ก.ย.63 ศสม.เซกา

48
โครงการเยีย่มบา้นบรูณาการ  

ปีงบประมาณ 2563
      247,140       247,140  ต.ค.62-ก.ย.63 ศสม.เซกา

49 โครงการเฝ้าระวงัและควบคมุโรคตดิตอ่         34,500          34,500  ต.ค.62-ก.ย.63 ศสม.เซกา

50

โครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 

ลดเสีย่ง ลดโรคคนเซกา สขุภาพด ี

ปีงบประมาณ 2563
        73,200          73,200  ต.ค.62-ก.ย.63 ศสม.เซกา

51
โครงการพัฒนาการจัดการควบคมุโรค

ไมต่ดิตอ่ อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬปี 

25623

2,525,520      584,760    3,110,280  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

52
โครงการตรวจคดักรองมะเร็งล าไสใ้หญ่

และทวารหนัก CUP เซกา  ปีงบประมาณ

 2563

        63,400          63,400  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

53 โครงการเวชปฏบิตัคิรอบครัว         90,000          90,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ค าบอน

54
โครงการบรูณาการงานทันตกรรมตาม

กลุม่วยั
        22,800          22,800  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ค าบอน

55 โครงการลดเสีย่งลดโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง       120,000       120,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ค าบอน

56 โครงการพัฒนางานอนามัยแมแ่ละเด็ก         9,300            9,300  ต.ค.62-ก.ย.63
รพ.สต.บ.ทา่เชยีง

เครอื

57 โครงการเวชปฎบิตัคิรอบครัว         90,000          90,000  ต.ค.62-ก.ย.63
รพ.สต.บ.ทา่เชยีง

เครอื

58

โครงการสนับสนุนการปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมสขุภาพ ลดเสีย่ง ลดโรค 

สขุภาพดวีถิ ีนคร 2 ส. อ าเภอเซกา
      100,000       100,000  ต.ค.62-ก.ย.63

รพ.สต.บ.ทา่เชยีง

เครอื



59
โครงการมหกรรมเดนิวิง่ เพือ่สขุภาพ 

ตา้นยาเสพตดิ ชมุชนทา่เชยีงเครอื
        70,000          70,000  ต.ค.62-ก.ย.63

รพ.สต.บ.ทา่เชยีง

เครอื

60 โครงการเวชปฏบิตัคิรอบครัวต าบลน ้าจัน้         90,000          90,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.น ้าจัน้

61 โครงการอนามัยแมแ่ละเด็ก         16,000          16,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.น ้าจัน้

62
โครงการตรวจเลอืดลดอนัตรายจาก

สารเคมกี าจัดศตัรูพชืในเกษตรกร
        10,000          10,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.น ้าจัน้

63
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ

ตดิ TO BE NUMBER ONEรพ.สต น ้าจัน้
        20,000          20,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.น ้าจัน้

64 โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภค         60,000          60,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.น ้าจัน้

65

โครงการคน้หาตาบอดจากตอ้กระจกใน

ผูส้งูอายแุละตรวจคดักรองภาวะ

เบาหวานขึน้จอตาเชงิรุกในชมุชน

        28,080          28,080  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

66
โครงการผา่ตดัตอ้กระจกและใสเ่ลนส์

เทยีม
     2,865,520    2,865,520  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

67
โครงการด าเนนิงานคดักรองป้องกนัโรค

หลอดเลอืดหัวใจอ าเภอเซกา จังหวดั

บงึกาฬ ปี 2563

    30,000          30,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

68 โครงการฟ้ืนฟกูารชว่ยฟ้ืนคนืชพี     80,000          80,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

69
โครงการพัฒนาระบบงานและการ

ตดิตามนเิทศงาน Sepsis อ าเภอเซกา 

ปีงบประมาณ 2563

         8,050            8,050  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

70
โครงการป้องกนัและควบคมุมะเร็งปาก

มดลกูและมะเร็งเตา้นมCUP เซกา 

ปีงบประมาณ 2563

300,000            300,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

71
โครงการบรูณาการงานทันตกรรมตาม

กลุม่วยั ปี 2563
29,600                 29,600  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.หนองทุม่

72
โครงการตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นม/

ปากมดลกู
        69,300          69,300  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ทา่สะอาด

73
โครงการตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นม 

มะเร็งปากมดลกู รพ.สต.หนองทุม่ ปี 

2563

        19,120          19,120  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.หนองทุม่

ยทุธศาสตรท์ี ่2



74
โครงการพัฒนางานแพทยแ์ผนไทย

ของหน่วยบรกิาร
       14,250          14,250  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ทา่สะอาด

75
โครงการพัฒนางานแพทยแ์ผนไทย

ของหน่วยบรกิาร
        10,950          10,950  ต.ค.62-ก.ย.63

รพ.สต.บ.โคก

กระแซ

76
โครงการพัฒนาคลนิกิหมอครอบครัว

ต าบลทา่สะอาด
        252,490       252,490  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ทา่สะอาด

77

โครงการป้องกนัและควบคมุการดือ้ยา

ตา้นจลุชพีและการใชย้าอยา่ง

สมเหตสุมผล (RDU)

        20,000          20,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

78
โครงการพัฒนางานแพทยแ์ผนไทย

ของหน่วยบรกิาร
       16,200          16,200  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.บา้นตอ้ง

79
โครงการตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นม/

ปากมดลกู ต าบลบา้นตอ้ง
        53,095          53,095  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.บา้นตอ้ง

80
โครงการตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นม/

ปากมดลกู อ าเภอเซกา
      120,000       120,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.บา้นตอ้ง

81
โครงการ รูทั้นรูเ้ร็ว ลด โรคหลอดเลอืด

สมองและโรคหัวใจอ าเภอเซกา
      120,000       120,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ป่งไฮ

82
โครงการตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นม/

ปากมดลกู
        36,050          36,050  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ป่งไฮ

83
โครงการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายดุว้ย

แพทยแ์ผนไทยอ าเภอเซกา
        60,000          60,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ป่งไฮ

84
โครงการพัฒนางานแผนไทยของหน่วย

บรกิาร
       11,200          11,200  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.โคกโขง

85
โครงการคดักรองมะเร็งเตา้นม/มะเร็ง

ปากมดลกู
        22,200          22,200  ต.ค.62-ก.ย.63

รพ.สต.บ.โคก

กระแซ

86
โครงการคดักรองมะเร็งเตา้นม/มะเร็ง

ปากมดลกู
        32,830          32,830  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.โคกโขง

87
โครงการพัฒนางานแพทยแ์ผนไทย

ของหน่วยบรกิาร
        32,600          32,600  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ซาง

88
โครงการพัฒนางานแพทยแ์ผนไทย 

รพ.สต.หนองทุม่
        29,610          29,610  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.หนองทุม่

89
โครงการแมล่กูฟันด ีอ าเภอเซกา 

จังหวดับงึกาฬ ปี 2563
  194,140       194,140  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

90 โครงการควบคมุโรควณัโรค         60,000          60,000  ต.ค.62-ก.ย.63 สสอ.เซกา

91
โครงการตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นมและ

มะเร็งปากมดลกู
        30,330          30,330  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ค าบอน



92

โครงการสรา้งเสรมิสขุภาพจติและ

พัฒนาศกัยภาพดา้นอารมณ์ดว้ยดนตรี

บ าบดัส าหรับเด็กและวยัรุน่ รุน่ที ่1 / รุน่

ที ่2

    30,000          30,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

93

โครงการสรา้งเสรมิสขุภาพจติและ

พัฒนาศกัยภาพดา้นอารมณ์ดว้ยดนตรี

บ าบดัส าหรับผูด้แูลและผูป่้วยโรคเรือ้รัง
    50,000          50,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

94
โครงการสรา้งเสรมิสขุภาพจติพัฒนา

ศกัยภาพผูด้แูลผูป่้วยจติเวช
    30,000          30,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

95

โครงการการตดิตามเยีย่มผูป่้วยจติเภท

เรือ้รังในชมุชน อ าเภอเซกา จังหวดับงึ

กาฬ

    51,900          51,900  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

96
โครงการการซอ้มแผนภาวะวกิฤตจิติเวช

ในโรงพยาบาลเซกา อ าเภอเซกา 

จังหวดับงึกาฬ

    20,500          20,500  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

97

โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารภาคี

เครอืขา่ยเฝ้าระวงัและชว่ยเหลอืผูท้ีถ่กู

กระท าความรุนแรงและการตัง้ครรภไ์ม่

พงึประสงคร์ะดบัอ าเภอ

          15,950          15,950  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

98
โครงการพัฒนาศกัยภาพครูประถมวยั

เรือ่ง 4 โรคหลกัทางจติเวชเด็ก
    18,100          18,100  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

99
โครงการพัฒนาศกัยภาพครูสขุภาพจติ

เวชวยัรุน่และระบบการสง่ตอ่เคส
    18,100          18,100  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

100 โครงการตลาดนัดสขุภาพ ประจ าปี 2563     10,000          10,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

101 โครงการครอบครัวสขุสนัต ์ประจ าปี 2563     15,000          15,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

102
โครงการบรูณาการงานทันตสขุภาพตาม

กลุม่วยั
        20,540          20,540  ต.ค.62-ก.ย.63

รพ.สต.บ.ทา่เชยีง

เครอื

103
โครงการพัฒนางานแพทยแ์ผนไทย

ของหน่วยบรกิาร
        13,600          13,600  ต.ค.62-ก.ย.63

รพ.สต.บ.ทา่เชยีง

เครอื

104
โครงการพัฒนาระบบงานระบาดวทิยา

ต าบลน ้าจัน้
       50,000          50,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.น ้าจัน้

105
โครงการชมุชนใชส้มนุไพรใกลบ้า้น

ต าบลน ้าจัน้
        14,000          14,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.น ้าจัน้



106

โครงการสรา้งภาวะผูน้ าส าหรับผูบ้รหิาร

ระดบัองคก์รและหน่วยงานสูค่วามเป็น

มอือาชพี โรงพยาบาลเซกา อ าเภอเซกา

 จังหวดับงึกาฬ ปี 2563

          24,900          24,900  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

107

โครงการพัฒนาสมรรถนะการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย(์HRM)และการพัฒนา

ทรัพยากร มนุษย(์HRD)

      380,000       380,000  ต.ค.62-ก.ย.63 สสอ.เซกา

108
โครงการเพิม่พัฒนางานบคุลากร

คณะกรรมการ พชต.ทา่สะอาด        14,600          14,600  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ทา่สะอาด

109

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร

จัดการก าลงัคน รพ.สต.หนองทุม่

ปีงบประมาณ 2563
       51,000          51,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.หนองทุม่

110

โครงการพัฒนาศกัยภาพเจา้หนา้ทีร่พ.

สต.และคณะกรรมการ พชต.โสกกา่ม         77,000          77,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.โสกกา่ม

111

โครงการพัฒนาศกัยภาพเจา้หนา้ทีร่พ.

สต.และคณะกรรมการ พชต.ทา่กกแดง        38,000         30,000          68,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ทา่กกแดง

112
โครงการเพิม่พัฒนางานบคุลากร

คณะกรรมการ พชต.ป่งไฮ
       10,400          10,400  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ป่งไฮ

113
โครงการเพิม่พัฒนางานบคุลากร

คณะกรรมการ พชต.ป่งไฮ
       14,600          14,600  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.โคกโขง

114
โครงการเพิม่พัฒนางานบคุลากร

คณะกรรมการ พชต.น ้าจัน้
        9,400            9,400  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ค าบอน

115
โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร

จัดการก าลงัคน
        82,340          82,340  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ซาง

116
โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร และ

ระบบบรกิาร
       39,900          39,900  ต.ค.62-ก.ย.63 ศสม.เซกา

117
โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร พัฒนา

ศกัยภาพ อสม.ต าบลเซกา
       40,200          40,200  ต.ค.62-ก.ย.63 ศสม.เซกา

118

โครงการพัฒนานวตักรรมและ

เทคโนโลยดีา้นสขุภาพ โรงพยาบาลเซ

กา อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ ปี 2563
        156,672       156,672  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

ยทุธศาสตรท์ี ่4

ยทุธศาสตรท์ี ่3



119
โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศ

อ าเภอเซกา
        70,000          70,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ทา่สะอาด

120
โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรเพือ่

พัฒนางานประจ าสูง่านวจัิย
       30,000          30,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ทา่สะอาด

121
โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรเพือ่

พัฒนางานประจ าสูง่านวจัิย รพ.สต.บา้น

โคกกระแซ

       20,000          20,000  ต.ค.62-ก.ย.63
รพ.สต.บ.โคก

กระแซ

122 รพ.สต.ผา่นเกณฑพั์ฒนาคณุภาพ        82,000          82,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.โสกกา่ม

123
โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรเพือ่

พัฒนางานประจ าสูง่านวจัิย
        20,000          20,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.โสกกา่ม

124
โครงการพัฒนาคณุภาพรพ.สต.ตดิดาว 

รพ.สต.หนองทุม่ปีงบประมาณ 2563        45,100          45,100  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.หนองทุม่

125 โครงการรพ.สต.ตดิดาว        78,000          78,000  ต.ค.62-ก.ย.63
รพ.สต.บ.โคก

กระแซ

126

โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรเพือ่

พัฒนางานประจ าสูง่านวจัิย R2R  รพ.

สต.หนองทุม่ปีงบประมาณ 2563
        12,760          12,760  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.หนองทุม่

127 โครงการรพ.สต.ตดิดาว        10,000          10,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ป่งไฮ

128
โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรเพือ่

พัฒนางานประจ าสูง่านวจัิย
       20,000          20,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ทา่กกแดง

129
โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรจาก

งานประจ าสูง่านวจัิย
       30,000          30,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ป่งไฮ

130
โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรจาก

งานประจ าสูง่านวจัิย
       30,000          30,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.บ.โคกโขง

131 โครงการรพ.สต.ตดิดาว        55,000          55,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.บา้นตอ้ง

132
โครงการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล

เพือ่ความปลอดภัยของผูป่้วยและ

บคุลากรสาธารณสขุ

       15,400          15,400  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

133

โครงการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล

เพือ่ขอรับการรับรองกระบวนการ

คณุภาพของสถา่นพยาบาล(Hospital 

Accreditation) โรงพยาบาลเซกา 

อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ ปี 2563

        237,100       237,100  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา



134

โครงการพัฒนาระบบป้องกนัและ

ควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลเซกา

โรงพยาบาลเซกา อ าเภอเซกา จังหวดั

บงึกาฬ ปี 2563

          53,300          53,300  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

135

โครงการพัฒนาระบบการจัดการ

ตรวจสอบทีม่ปีระสทิธภิาพและม ี   ธรร

มาภบิาล

       29,520          29,520  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

136

โครงการพัฒนาประสทิธภิาพการบรหิาร

การเงนิสามารถควบคมุปัญหาทางการ

เงนิระดบั 7 ของหน่วยบรกิารในพืน้ที่
        9,000            9,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

137
โครงการพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม และ

ความโปร่งใสในการท างาน Cup เซกา ปี

 2563

       11,430          11,430  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

138

โครงการพัฒนาคณุภาพทางการ

พยาบาล เพือ่ขบัเคลือ่นการพยาบาล

อยา่งมพีลวตัรตามแนวคดิเศรษฐกจิ

พอเพยีง โรงพยาบาลเซกา อ าเภอเซกา

 จังหวดับงึกาฬ ปี 2563

        177,700       177,700  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.เซกา

139
รพ.สต.ผา่นเกณฑพั์ฒนาคณุภาพรพ.

สต.ตดิดาว
       21,000         43,000           25,000          89,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ทา่กกแดง

140
โครงการพัฒนาคณุภาพระบบ รพ.สต.

ดา้นรพ.สต.ตดิดาว
       63,820          63,820  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.ซาง

141
โครงการพัฒนาคณุภาพรพ.สต.ผา่น

เกณฑต์ดิดาว
       50,000          50,000  ต.ค.62-ก.ย.63

รพ.สต.บ.ทา่เชยีง

เครอื

142
โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรเพือ่

พัฒนางานประจ าสูง่านวจัิย
        8,000            8,000  ต.ค.62-ก.ย.63

รพ.สต.บ.ทา่เชยีง

เครอื

143
โครงการพัฒนาคณุภาพรพ.สต.ตาม

เกณพต์ดิดาว
       60,000          60,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.บ.ค าบอน

144
โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรเพือ่

พัฒนางานประจ าสูง่านวจัิย        10,000          10,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.บา้นตอ้ง

145
โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศ

หน่วยคูส่ญัญาบรกิารปฐมภมูิ         9,820            9,820  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.หนองทุม่

146

โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศ

หน่วยคูส่ญัญาบรกิารปฐมภมูิ        10,000          10,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.น ้าจัน้



147
โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรเพือ่

พัฒนางานประจ าสูง่านวจัิย
       30,000          30,000  ต.ค.62-ก.ย.63 รพ.สต.บ.โคกโขง

รวม   835,890   1,101,940   218,600    9,678,532    584,760         -        4,144,707    16,564,429


