
รายชอืโครงการ ปีงบประมาณ  19 สงิหาคม 25632563

งบประมาณ
โครงการ

คา่ใชจ้า่ยผูร้บัผดิชอบ สถานะยอดคงเหลอืชอืโครงการ

เด็กไทยฉลาด แกไ้ขปัญหาการขาดสารไอโอดนี ทต.นางัว นางสาวพัชราวด ีคณุอดุม  20,500.00  20,500.00 เสร็จสมบรูณ์ 0.00

พัฒนาระบบมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยโ์รงพยาบาลนําโสม นางสาวนติตยิา บตุรวงษ์  48,700.00  42,800.00 เสร็จสมบรูณ์ 5,900.00

พัฒนาศกัยภาพในการคดักรองและดแูลสขุภาพผูส้งูอายทุมีภีาวะพงึพงิ
ในชมุชน เครอืขา่ย คปสอ.นําโสม

นางสาวสมุนิชา กสัโป  91,965.00  91,962.00 เสร็จสมบรูณ์ 3.00

บรกิารการป้องกนัการตดิเชอืเอชไอว ีโรงพยาบาลนําโสม นางสาวหงสท์อง บตุรพรม  45,000.00  45,000.00 เสร็จสมบรูณ์ 0.00

โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร คปสอ.นําโสม 2563 นางสาวนติตยิา บตุรวงษ์  83,400.00  72,900.00 เสร็จสมบรูณ์ 10,500.00

โครงการองคก์รสรา้งสขุ สขุสรา้งงาน โรงพยาบาลนําโสม นางสาวนติตยิา บตุรวงษ์  43,860.00  43,860.00 เสร็จสมบรูณ์ 0.00

คดักรองพัฒนาการและคน้หาเด็กอาย ุ0-5 ปี ในชมุชน อบต.ศรสํีาราญ นางสาวศภุารตัน ์บญุมาตุน่  15,500.00  15,500.00 เสร็จสมบรูณ์ 0.00

เด็กไทยฉลาด แกไ้ขปัญหาการขาดสารไอโอดนี อบต.ศรสีาํราญ นางสาวพัชราวด ีคณุอดุม  10,500.00  10,500.00 เสร็จสมบรูณ์ 0.00

เด็กไทยฉลาด แกไ้ขปัญหาการขาดสารไอโอดนี อบต.นางัว นางสาวพัชราวด ีคณุอดุม  10,500.00  10,500.00 เสร็จสมบรูณ์ 0.00

โครงการหมูบ่า้นสะอาดปลอดลกูนํายงุลาย อบต.นางัว นายศวิพงษ์ เชอืกลาง  27,000.00  27,000.00 เสร็จสมบรูณ์ 0.00

โครงการหมูบ่า้นสะอาดปลอดลกูนํายงุลาย ทต.นางัว นายศวิพงษ์ เชอืกลาง  85,000.00  85,000.00 เสร็จสมบรูณ์ 0.00

โครงการหมูบ่า้นสะอาดปลอดลกูนํายงุลาย อบต.ศรสํีาราญ นายศวิพงษ์ เชอืกลาง  35,750.00  35,750.00 เสร็จสมบรูณ์ 0.00

คดักรองพัฒนาการและคน้หาเด็กอาย ุ0-5 ปี ในชมุชน ทต.นางัว นางสาวศภุารตัน ์บญุมาตุน่  15,500.00  15,500.00 เสร็จสมบรูณ์ 0.00

คดักรองพัฒนาการและคน้หาเด็กอาย ุ0-5 ปี ในชมุชน อบต.นางัว นางสาวศภุารตัน ์บญุมาตุน่  15,500.00  15,500.00 เสร็จสมบรูณ์ 0.00

พัฒนาระบบบรกิาร ER และ EMS คณุภาพ คปสอ.นําโสม นางอญัชษิฐา วนัละคํา  201,490.00  0.00 ยังไมเ่รมิตน้ 201,490.00

โครงการแพทยแ์ผนไทยออกใหบ้รกิารเชงิรกุในชมุชน 2563 นายศวิรักษ์ มณฑาทพิย์  86,400.00  85,000.00 กําลงัดําเนนิการ 1,400.00

โครงการดแูลหญงิตงัครรภท์มีภีาวะเสยีงสงู นางสาวพัชราวด ีคณุอดุม  13,200.00  13,200.00 กําลงัดําเนนิการ 0.00

โครงการกายภาพบําบดัเชงิรกุในชมุชน 2563 นางสาวอรนุช บตุรนอ้ย  42,900.00  42,900.00 กําลงัดําเนนิการ 0.00

 219,293.00 673,372.00 892,665.00

หนา้ 1 จาก 1
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ชือโครงการ

ยุทธศาสตร์

เจ้าของโครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร คปสอ.นาํโสม 2563  ปีงบประมาณ 2563

People Excellence

นางสาวนิตติยา  บุตรวงษ ์  ตาํแหน่ง นกัเทคนิคการแพทยช์าํนาญการ

24/9/2562 10:22:30  ถึง  31/3/2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ  83,400.00 บาท

uc คปสอ.นาํโสม 

กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               จํานวนเงิน                 ใช้จริง

เรือง  รายงานผลการดําเนินโครงการ

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําโสม

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาํโสม  ถนนพยงุศกัดิพฒันา  อด 41210

-  อบรมเรืองการพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ทีการให้คาํปรึกษาเพือตรวจเลือด

หาเชือ hiv

 10,200 บาท  10,200.00 บาท

-  อบรมเรืองการควบคุมและป้องกนัการติดเชือใน รพ.สต.  7,500 บาท  7,500.00 บาท

-  อบรมเรืองการพฒันาทนัตบุลากร และเจา้หนา้ทีสาธารณสุข ใน รพ.สต.  10,200 บาท  10,200.00 บาท

-  อบรมเรืองการประกนัคุณภาพใน รพ.สต.  7,500 บาท  7,500.00 บาท

-  อบรมความรู้วิชาการ สาขา service plan  37,500 บาท  37,500.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ  0.00 บาท

ตัวชีวัดของโครงการ                                                                                                                                 ผลงาน

50คะแนน post-test มากกวา่ pre-test   ร้อยละ  50

80ความพึงพอใจของบุคลากร   ร้อยละ  80

80บุคลากรไดรั้บการอบรมความรู้   ร้อยละ  80
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                                               ปัญหา                                                              ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน/เจ้าของโครงการ

ความเห็นผู้บริหาร

ความเห็นงานแผนฯ

............................................................................................................

( นางสาวนิตติยา  บุตรวงษ ์)

(นางกลัยารัตน ์ อินทบุญศรี)

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาํโสม

(นายสุกรรณ์  โยธะคง)

งานแผนงานและยทุธศาสตร์สาธารณสุข



เลขทีโครงการ 1/63

ชือโครงการ

ยุทธศาสตร์

เจ้าของโครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

โครงการกายภาพบาํบดัเชิงรุกในชุมชน 2563  ปีงบประมาณ 2563

Service Excellence

นางสาวอรนุช  บุตรนอ้ย   ตาํแหน่ง นกักายภาพบาํบดัชาํนาญการ

15/10/2562 15:37:17  ถึง  30/9/2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ  42,900.00 บาท

เงินบาํรุง รพ.นาํโสม 

กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               จํานวนเงิน                 ใช้จริง

เรือง  รายงานผลการดําเนินโครงการ

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําโสม

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาํโสม  ถนนพยงุศกัดิพฒันา  อด 41210

-  ออกชุมชนเยยีมบา้น ใหบ้ริการฟืนฟูสมรรถภาพแก่คนพิการ ผูป่้วยระยะ

เฝ้าระวงั และผูสู้งอายทีุมีปัญหาการเคลือนไหว

 42,900 บาท  42,900.00 บาท

-  จดัหาอุปกรณ์เครืองช่วยเหลือแก่คนพิการ/ผูป่้วยทีจาํเป็นตอ้งไดรั้บ

อุปกรณ์

 0 บาท  0.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ  0.00 บาท

ตัวชีวัดของโครงการ                                                                                                                                 ผลงาน

อตัราการขึนทะเบียนคนพิการรายใหม่ในชุมชน     

อตัราการจดัหาอุปกรณ์เครืองช่วยเหลือคนพิการ/ผูป่้วย     

80ผูป่้วยไดรั้บการฟืนฟมีูระดบัคะแนน ADL เพิมขึน   ร้อยละ  มากกวา่ 80

95ผูสู้งอายแุละผูป่้วยระยะเฝ้าระวงัทีจาํเป้นตอ้งไดรั้บการฟืนฟูสมรรถภาพดา้นการแพทยผ์า่นระบบการส่งต่อ

รักษาไดรั้บบริการฟืนฟูสมรรถภาพ   ร้อยละ  มากกวา่ 90

95คนพิการทีจาํเป็นตอ้งไดร้ับการฟืนฟูสมรรถภาพดา้นการแพทยผ์า่นระบบการส่งต่อการรักษาไดรั้บการ

ฟืนฟูสมรรถภาพ   ร้อยละ  มากกวา่ 90
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                                               ปัญหา                                                              ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน/เจ้าของโครงการ

ความเห็นผู้บริหาร

ความเห็นงานแผนฯ

............................................................................................................

( นางสาวอรนุช  บุตรนอ้ย )

(นางกลัยารัตน ์ อินทบุญศรี)

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาํโสม

(นายสุกรรณ์  โยธะคง)

งานแผนงานและยทุธศาสตร์สาธารณสุข
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ชือโครงการ

ยุทธศาสตร์

เจ้าของโครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

โครงการดูแลหญิงตงัครรภที์มีภาวะเสียงสูง  ปีงบประมาณ 2563

PP&P Excellence

นางสาวพชัราวดี  คุณอุดม   ตาํแหน่ง พยาบาลวชิาชีพปฏิบติัการ

15/10/2562 15:39:53  ถึง  30/9/2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ  13,200.00 บาท

เงินบาํรุง รพ.นาํโสม 

กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               จํานวนเงิน                 ใช้จริง

เรือง  รายงานผลการดําเนินโครงการ

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําโสม

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาํโสม  ถนนพยงุศกัดิพฒันา  อด 41210

-  ใหบ้ริการคลินิกตงัครรภค์วามเสียงสูง  13,200 บาท  13,200.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ  0.00 บาท

ตัวชีวัดของโครงการ                                                                                                                                 ผลงาน

85ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ   ร้อยละ  80

85หญิงตงัครรภค์วามเสียงสูงไดรั้บการดูแลจากแพทยเ์ฉพาะทาง   ร้อยละ  80

                                               ปัญหา                                                              ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน/เจ้าของโครงการ

ความเห็นผู้บริหาร

ความเห็นงานแผนฯ

............................................................................................................

( นางสาวพชัราวดี  คุณอุดม )

(นางกลัยารัตน ์ อินทบุญศรี)

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาํโสม

(นายสุกรรณ์  โยธะคง)

งานแผนงานและยทุธศาสตร์สาธารณสุข
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ชือโครงการ

ยุทธศาสตร์

เจ้าของโครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

โครงการแพทยแ์ผนไทยออกให้บริการเชิงรุกในชุมชน 2563  ปีงบประมาณ 2563

Service Excellence

นายศิวรักษ ์ มณฑาทิพย ์  ตาํแหน่ง แพทยแ์ผนไทย

22/10/2562 9:40:30  ถึง  30/9/2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ  86,400.00 บาท

uc คปสอ.นาํโสม 

กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               จํานวนเงิน                 ใช้จริง

เรือง  รายงานผลการดําเนินโครงการ

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําโสม

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาํโสม  ถนนพยงุศกัดิพฒันา  อด 41210

-  ออกใหบ้ริการผูป่้วยในชุมชน เพือการดูแลผูป่้วยโรคเรือรังทีมีภาวะ

พึงพิง (LTC) ทีแพทยแ์ผนไทยสามารถดูแลรักษาไดแ้ละผูป่้วยทีไมส่ะดวก

 86,400 บาท  85,000.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ  1,400.00 บาท

ตัวชีวัดของโครงการ                                                                                                                                 ผลงาน

32อตัราการเขา้ถึงบริการแพทยแ์ผนไทยของผูป่้วยนอก   ร้อยละ  25

85ญาติและผูป่้วยมีความพึงพอใจ   ร้อยละ  85

90อตัราการรับบริการแพทยแ์ผนไทยของผูป่้วยทีมีภาวะพึงพิง (LTC เตียง 2 ,3 )   ร้อยละ  90

                                               ปัญหา                                                              ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน/เจ้าของโครงการ

ความเห็นผู้บริหาร

ความเห็นงานแผนฯ

............................................................................................................

( นายศิวรักษ ์ มณฑาทิพย ์)

(นางกลัยารัตน ์ อินทบุญศรี)

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาํโสม

(นายสุกรรณ์  โยธะคง)

งานแผนงานและยทุธศาสตร์สาธารณสุข
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ชือโครงการ

ยุทธศาสตร์

เจ้าของโครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

พฒันาระบบมาตรฐานห้องปฏิบติัการทางการแพทยโ์รงพยาบาลนาํโสม  ปีงบประมาณ 2563

Service Excellence

นางสาวนิตติยา  บุตรวงษ ์  ตาํแหน่ง นกัเทคนิคการแพทยช์าํนาญการ

10/1/2563 13:57:53  ถึง  31/10/2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ  48,700.00 บาท

เงินบาํรุง รพ.นาํโสม 

กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               จํานวนเงิน                 ใช้จริง

เรือง  รายงานผลการดําเนินโครงการ

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําโสม

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาํโสม  ถนนพยงุศกัดิพฒันา  อด 41210

-  ประชุมทบทวนชีแจงแนวทางการใหบ้ริการและอบรมเชิงปฏิบตัิการ  10,800 บาท  10,800.00 บาท

-  รับการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพหอ้งปฏิบตัิการ  3,300 บาท  3,300.00 บาท

-  รับการตรวจประเมินเพือขอรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

 28,700 บาท  28,700.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ  0.00 บาท

ตัวชีวัดของโครงการ                                                                                                                                 ผลงาน

งานเทคนิคการแพทยโ์รงพยาบาลนาํโสม ผา่นการประเมินรับรองมาตรฐานเทคนิคการแพทยจ์ากสภา

เทคนิคการแพทย ์    

งานเทคนิคการแพทยโ์รงพยาบาลนาํโสม ไดรั้บการตรวจติดตามระบบคุณภาพ     

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเขา้รับการอบรม   ร้อยละ  80
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                                               ปัญหา                                                              ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน/เจ้าของโครงการ

ความเห็นผู้บริหาร

ความเห็นงานแผนฯ

............................................................................................................

( นางสาวนิตติยา  บุตรวงษ ์)

(นางกลัยารัตน ์ อินทบุญศรี)

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาํโสม

(นายสุกรรณ์  โยธะคง)

งานแผนงานและยทุธศาสตร์สาธารณสุข
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ชือโครงการ

ยุทธศาสตร์

เจ้าของโครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

พฒันาศกัยภาพในการคดักรองและดูแลสุขภาพผูสู้งอายทีุมีภาวะพึงพิงในชุมชน เครือข่าย 

คปสอ.นาํโสม  ปีงบประมาณ 2563

Service Excellence

นางสาวสุมินชา  กสัโป   ตาํแหน่ง พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ

14/1/2563 8:48:37  ถึง  31/3/2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ  91,965.00 บาท

uc คปสอ.นาํโสม 

กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               จํานวนเงิน                 ใช้จริง

เรือง  รายงานผลการดําเนินโครงการ

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําโสม

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาํโสม  ถนนพยงุศกัดิพฒันา  อด 41210

-  อบรมเชิงปฏิบติัการและผืนฟูผูดู้แลผูสู้งอายทีุมีภาวะพึงพิงแก่ Care giver  79,962 บาท  79,962.00 บาท

-  สนบัสนุนการคดักรองคน้หาผูสู้งอายุและผูที้มีภาวะพึงพิงอยา่ง

ครอบคลุม

 12,000 บาท  12,000.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ  0.00 บาท

ตัวชีวัดของโครงการ                                                                                                                                 ผลงาน

90ผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ในการดูแลผูสู้งอายทุีมีภาวะพึงพิง   ร้อยละ  90

                                               ปัญหา                                                              ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน/เจ้าของโครงการ

ความเห็นผู้บริหาร

ความเห็นงานแผนฯ

............................................................................................................

( นางสาวสุมินชา  กสัโป )

(นางกลัยารัตน ์ อินทบุญศรี)

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาํโสม

(นายสุกรรณ์  โยธะคง)

งานแผนงานและยทุธศาสตร์สาธารณสุข
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ชือโครงการ

ยุทธศาสตร์

เจ้าของโครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

บริการการป้องกนัการติดเชือเอชไอวี โรงพยาบาลนาํโสม  ปีงบประมาณ 2563

PP&P Excellence

นางสาวหงส์ทอง  บุตรพรม   ตาํแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ

4/2/2563 9:28:21  ถึง  31/7/2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ  45,000.00 บาท

สปสช. 

กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               จํานวนเงิน                 ใช้จริง

เรือง  รายงานผลการดําเนินโครงการ

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําโสม

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาํโสม  ถนนพยงุศกัดิพฒันา  อด 41210

-  จดักิจกรรมอบรมใหค้วามรู้เรืองโรคเอดส์ การมีเพศสัมพนัธ์ทีปลอดภยั 

ใหก้ารปรึกษาเพือตรวจเอชไอวี

 13,200 บาท  13,200.00 บาท

-  อบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรเครือข่ายคณะทาํงานระดบัอาํเภอ  2,100 บาท  2,100.00 บาท

-  ใหบ้ริการเชิงรุกอบรมใหค้วามรู้เรืองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  13,200 บาท  13,200.00 บาท

-  จดักิจกรรมส่งเสริมการตรวจเลือดโดยสมคัรใจ การมีเพศสัมพนัธ์ที

ปลอดภยั

 14,400 บาท  14,400.00 บาท

-  ประชุมบุคลากรเครือข่ายเพือติดตามผลการดาํเนินโครงการ  2,100 บาท  2,100.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ  0.00 บาท

ตัวชีวัดของโครงการ                                                                                                                                 ผลงาน

100กลุ่มชายทีมีเพศสัมพนัธ์กบัชาย/สตรีขา้มเพศ พนกังานบริการ(ชาย/หญิง) ทีเขา้ร่วมโครงการ เขา้ถึงบริการ

ป้องกนัการติดเชือเอชไอวี   ร้อยละ  100

100กลุ่มชายทีมีเพศสัมพนัธ์กบัชาย/สตรีขา้มเพศ พนกังานบริการ(ชาย/หญิง) ทีเขา้ร่วมโครงการ ไดรั้บการ

ติดตามใหค้งอยูใ่นระบบบริการสุขภาพ   ร้อยละ  100

100กลุ่มชายทีมีเพศสัมพนัธ์กบัชาย/สตรีขา้มเพศ พนกังานบริการ(ชาย/หญิง) ทีเขา้ร่วมโครงการ ไดรั้บการ

ตรวจหาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์   ร้อยละ  100
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                                               ปัญหา                                                              ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน/เจ้าของโครงการ

ความเห็นผู้บริหาร

ความเห็นงานแผนฯ

............................................................................................................

( นางสาวหงส์ทอง  บุตรพรม )

(นางกลัยารัตน ์ อินทบุญศรี)

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาํโสม

(นายสุกรรณ์  โยธะคง)

งานแผนงานและยทุธศาสตร์สาธารณสุข
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ชือโครงการ

ยุทธศาสตร์

เจ้าของโครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

โครงการองคก์รสร้างสุข สุขสร้างงาน โรงพยาบาลนาํโสม  ปีงบประมาณ 2563

People Excellence

นางสาวนิตติยา  บุตรวงษ ์  ตาํแหน่ง นกัเทคนิคการแพทยช์าํนาญการ

6/3/2563 12:34:16  ถึง  30/6/2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ  43,860.00 บาท

เงินบาํรุง รพ.นาํโสม 

กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               จํานวนเงิน                 ใช้จริง

เรือง  รายงานผลการดําเนินโครงการ

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําโสม

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาํโสม  ถนนพยงุศกัดิพฒันา  อด 41210

-  อบรมพฒันาพฤติกรรมบริการ แก่บุคลากร  43,860 บาท  43,860.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ  0.00 บาท

ตัวชีวัดของโครงการ                                                                                                                                 ผลงาน

80บุคลากรมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการในระดบัดีมาก   ร้อยละ  80

80บุคลากร เขา้ร่วมกิจกรรม   ร้อยละ  80

                                               ปัญหา                                                              ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน/เจ้าของโครงการ

ความเห็นผู้บริหาร

ความเห็นงานแผนฯ

............................................................................................................

( นางสาวนิตติยา  บุตรวงษ ์)

(นางกลัยารัตน ์ อินทบุญศรี)

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาํโสม

(นายสุกรรณ์  โยธะคง)

งานแผนงานและยทุธศาสตร์สาธารณสุข



เลขทีโครงการ 8/63

ชือโครงการ

ยุทธศาสตร์

เจ้าของโครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

พฒันาระบบบริการ ER และ EMS คุณภาพ คปสอ.นาํโสม  ปีงบประมาณ 2563

Service Excellence

นางอญัชิษฐา  วนัละคาํ   ตาํแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ

20/3/2563 9:01:17  ถึง  31/8/2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ  201,490.00 บาท

uc คปสอ.นาํโสม 

กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               จํานวนเงิน                 ใช้จริง

เรือง  รายงานผลการดําเนินโครงการ

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําโสม

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาํโสม  ถนนพยงุศกัดิพฒันา  อด 41210

-  อบรมฟืนฟูใหค้วามรู้และเพิมพูนศกัยภาพหน่วยปฏิบติัการการแพทย์

หน่วยกูชี้พระดบัพืนฐาน(EMR) 70 คน

 65,600 บาท  0.00 บาท

-  อบรมพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์90คน  45,200 บาท  0.00 บาท

-  ประชุมพฒันาขีดความช่วยเหลือฟืนคืนชีพชนัสูง 261 คน  50,190 บาท  0.00 บาท

-  อบรมการดูแลช่วยคืนชีพขนัพืนฐาน ภาคประชาชน 200 คน  12,600 บาท  0.00 บาท

-  ซอ้มแผนรองรับอุบตัิภยัหมู่  27,900 บาท  0.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ  201,490.00 บาท

ตัวชีวัดของโครงการ                                                                                                                                 ผลงาน

มีการซอ้มแผนรับอุบติัภยัหมู่ ปีละ 1 ครัง   จาํนวน  1

รพ.สต. ไดรั้บการประเมินตามแนวทางการพฒันาของ คปสอ.นาํโสม   ร้อยละ  100

ER ผา่นการประเมินตามแนวทางการพฒันาเพือสู่มาตรฐานดา้นการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

ระดบั 5   ระดบัความสาํเร็จ  5
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                                               ปัญหา                                                              ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน/เจ้าของโครงการ

ความเห็นผู้บริหาร

ความเห็นงานแผนฯ

............................................................................................................

( นางอญัชิษฐา  วนัละคาํ )

(นางกลัยารัตน ์ อินทบุญศรี)

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาํโสม

(นายสุกรรณ์  โยธะคง)

งานแผนงานและยทุธศาสตร์สาธารณสุข
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ชือโครงการ

ยุทธศาสตร์

เจ้าของโครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

เดก็ไทยฉลาด แกไ้ขปัญหาการขาดสารไอโอดีน ทต.นางวั  ปีงบประมาณ 2563

PP&P Excellence

นางสาวพชัราวดี  คุณอุดม   ตาํแหน่ง พยาบาลวชิาชีพปฏิบติัการ

9/7/2563 10:06:59  ถึง  30/9/2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ  20,500.00 บาท

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน 

กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               จํานวนเงิน                 ใช้จริง

เรือง  รายงานผลการดําเนินโครงการ

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําโสม

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาํโสม  ถนนพยงุศกัดิพฒันา  อด 41210

-  สนบัสนุนวสัดุสาธิต อาหารทีมีไอโอดีนใหแ้ก่หญิงตงัครรภ์  20,500 บาท  20,500.00 บาท

-  จดัใหค้วามรู้แก่ อสม.และสร้างเครือข่ายแกนนาํ  0 บาท  0.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ  0.00 บาท

ตัวชีวัดของโครงการ                                                                                                                                 ผลงาน

80หญิงตงัครรภไ์ดรั้บการฝากครรภค์รังแรก ก่อน 12 สปัดาห์   ร้อยละ  80

80หญิงตงัครรภไ์ดรั้บ และใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมไอโอดีน   ร้อยละ  80

                                               ปัญหา                                                              ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน/เจ้าของโครงการ

ความเห็นผู้บริหาร

ความเห็นงานแผนฯ

............................................................................................................

( นางสาวพชัราวดี  คุณอุดม )

(นางกลัยารัตน ์ อินทบุญศรี)

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาํโสม

(นายสุกรรณ์  โยธะคง)

งานแผนงานและยทุธศาสตร์สาธารณสุข



เลขทีโครงการ 11/63

ชือโครงการ

ยุทธศาสตร์

เจ้าของโครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

เดก็ไทยฉลาด แกไ้ขปัญหาการขาดสารไอโอดีน อบต.ศรีสาํราญ  ปีงบประมาณ 2563

PP&P Excellence

นางสาวพชัราวดี  คุณอุดม   ตาํแหน่ง พยาบาลวชิาชีพปฏิบติัการ

9/7/2563 10:26:05  ถึง  30/9/2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ  10,500.00 บาท

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน 

กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               จํานวนเงิน                 ใช้จริง

เรือง  รายงานผลการดําเนินโครงการ

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําโสม

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาํโสม  ถนนพยงุศกัดิพฒันา  อด 41210

-  สนบัสนุนวสัดุสาธิต อาหารทีมีไอโอดีนใหแ้ก่หญิงตงัครรภ์  10,500 บาท  10,500.00 บาท

-  จดัใหค้วามรู้แก่ อสม.และสร้างเครือข่ายแกนนาํ  0 บาท  0.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ  0.00 บาท

ตัวชีวัดของโครงการ                                                                                                                                 ผลงาน

80หญิงตงัครรภไ์ดรั้บการฝากครรภค์รังแรก ก่อน 12 สปัดาห์   ร้อยละ  80

80หญิงตงัครรภไ์ดรั้บ และใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมไอโอดีน   ร้อยละ  80

                                               ปัญหา                                                              ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน/เจ้าของโครงการ

ความเห็นผู้บริหาร

ความเห็นงานแผนฯ

............................................................................................................

( นางสาวพชัราวดี  คุณอุดม )

(นางกลัยารัตน ์ อินทบุญศรี)

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาํโสม

(นายสุกรรณ์  โยธะคง)

งานแผนงานและยทุธศาสตร์สาธารณสุข
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ชือโครงการ

ยุทธศาสตร์

เจ้าของโครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

เดก็ไทยฉลาด แกไ้ขปัญหาการขาดสารไอโอดีน อบต.นางวั  ปีงบประมาณ 2563

PP&P Excellence

นางสาวพชัราวดี  คุณอุดม   ตาํแหน่ง พยาบาลวชิาชีพปฏิบติัการ

9/7/2563 10:27:38  ถึง  30/9/2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ  10,500.00 บาท

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน 

กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               จํานวนเงิน                 ใช้จริง

เรือง  รายงานผลการดําเนินโครงการ

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําโสม

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาํโสม  ถนนพยงุศกัดิพฒันา  อด 41210

-  สนบัสนุนวสัดุสาธิต อาหารทีมีไอโอดีนใหแ้ก่หญิงตงัครรภ์  10,500 บาท  10,500.00 บาท

-  จดัใหค้วามรู้แก่ อสม.และสร้างเครือข่ายแกนนาํ  0 บาท  0.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ  0.00 บาท

ตัวชีวัดของโครงการ                                                                                                                                 ผลงาน

80หญิงตงัครรภไ์ดรั้บการฝากครรภค์รังแรก ก่อน 12 สปัดาห์   ร้อยละ  80

80หญิงตงัครรภไ์ดรั้บ และใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมไอโอดีน   ร้อยละ  80

                                               ปัญหา                                                              ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน/เจ้าของโครงการ

ความเห็นผู้บริหาร

ความเห็นงานแผนฯ

............................................................................................................

( นางสาวพชัราวดี  คุณอุดม )

(นางกลัยารัตน ์ อินทบุญศรี)

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาํโสม

(นายสุกรรณ์  โยธะคง)

งานแผนงานและยทุธศาสตร์สาธารณสุข
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ชือโครงการ

ยุทธศาสตร์

เจ้าของโครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

โครงการหมู่บา้นสะอาดปลอดลูกนาํยงุลาย อบต.นางวั  ปีงบประมาณ 2563

PP&P Excellence

นายศิวพงษ ์ เชือกลาง   ตาํแหน่ง นกัวชิาการสาธารณสุข

9/7/2563 10:30:50  ถึง  30/9/2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ  27,000.00 บาท

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน 

กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               จํานวนเงิน                 ใช้จริง

เรือง  รายงานผลการดําเนินโครงการ

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําโสม

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาํโสม  ถนนพยงุศกัดิพฒันา  อด 41210

-  จดักิจกรรม Big cleaning day ทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ลูกนาํยงุลายเดือน

ละ 1 ครัง

 27,000 บาท  27,000.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ  0.00 บาท

ตัวชีวัดของโครงการ                                                                                                                                 ผลงาน

ไม่พบไม่พบผูป่้วยในระยะ second generation   ระดบัความสาํเร็จ  ไม่พบ

0ค่า CI   ร้อยละ  0

7ค่า HI ในชุมชน นอ้ยกวา่   ร้อยละ  10

                                               ปัญหา                                                              ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน/เจ้าของโครงการ

ความเห็นผู้บริหาร

ความเห็นงานแผนฯ

............................................................................................................

( นายศิวพงษ ์ เชือกลาง )

(นางกลัยารัตน ์ อินทบุญศรี)

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาํโสม

(นายสุกรรณ์  โยธะคง)

งานแผนงานและยทุธศาสตร์สาธารณสุข
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ชือโครงการ

ยุทธศาสตร์

เจ้าของโครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

โครงการหมู่บา้นสะอาดปลอดลูกนาํยงุลาย ทต.นางวั  ปีงบประมาณ 2563

PP&P Excellence

นายศิวพงษ ์ เชือกลาง   ตาํแหน่ง นกัวชิาการสาธารณสุข

9/7/2563 10:40:48  ถึง  30/9/2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ  85,000.00 บาท

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน 

กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               จํานวนเงิน                 ใช้จริง

เรือง  รายงานผลการดําเนินโครงการ

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําโสม

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาํโสม  ถนนพยงุศกัดิพฒันา  อด 41210

-  จดักิจกรรม Big cleaning day ทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ลูกนาํยงุลายเดือน

ละ 1 ครัง

 85,000 บาท  85,000.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ  0.00 บาท

ตัวชีวัดของโครงการ                                                                                                                                 ผลงาน

ไม่พบไม่พบผูป่้วยในระยะ second generation   ระดบัความสาํเร็จ  ไม่พบ

0ค่า CI   ร้อยละ  0

6ค่า HI ในชุมชน นอ้ยกวา่   ร้อยละ  10

                                               ปัญหา                                                              ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน/เจ้าของโครงการ

ความเห็นผู้บริหาร

ความเห็นงานแผนฯ

............................................................................................................

( นายศิวพงษ ์ เชือกลาง )

(นางกลัยารัตน ์ อินทบุญศรี)

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาํโสม

(นายสุกรรณ์  โยธะคง)

งานแผนงานและยทุธศาสตร์สาธารณสุข
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ชือโครงการ

ยุทธศาสตร์

เจ้าของโครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

โครงการหมู่บา้นสะอาดปลอดลูกนาํยงุลาย อบต.ศรีสาํราญ  ปีงบประมาณ 2563

PP&P Excellence

นายศิวพงษ ์ เชือกลาง   ตาํแหน่ง นกัวชิาการสาธารณสุข

9/7/2563 10:44:29  ถึง  30/9/2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ  35,750.00 บาท

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน 

กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               จํานวนเงิน                 ใช้จริง

เรือง  รายงานผลการดําเนินโครงการ

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําโสม

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาํโสม  ถนนพยงุศกัดิพฒันา  อด 41210

-  จดักิจกรรม Big cleaning day ทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ลูกนาํยงุลายเดือน

ละ 1 ครัง

 35,750 บาท  35,750.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ  0.00 บาท

ตัวชีวัดของโครงการ                                                                                                                                 ผลงาน

ไม่พบไม่พบผูป่้วยในระยะ second generation   ระดบัความสาํเร็จ  ไม่พบ

0ค่า CI   ร้อยละ  0

8ค่า HI ในชุมชน นอ้ยกวา่   ร้อยละ  10

                                               ปัญหา                                                              ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน/เจ้าของโครงการ

ความเห็นผู้บริหาร

ความเห็นงานแผนฯ

............................................................................................................

( นายศิวพงษ ์ เชือกลาง )

(นางกลัยารัตน ์ อินทบุญศรี)

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาํโสม

(นายสุกรรณ์  โยธะคง)

งานแผนงานและยทุธศาสตร์สาธารณสุข
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ชือโครงการ

ยุทธศาสตร์

เจ้าของโครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

คดักรองพฒันาการและคน้หาเด็กอาย ุ0-5 ปี ในชุมชน ทต.นางวั  ปีงบประมาณ 2563

PP&P Excellence

นางสาวศุภารัตน ์ บุญมาตุ่น   ตาํแหน่ง เจา้พนกังานสาธารณสุขปฏิบติังาน

9/7/2563 10:55:53  ถึง  30/9/2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ  15,500.00 บาท

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน 

กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               จํานวนเงิน                 ใช้จริง

เรือง  รายงานผลการดําเนินโครงการ

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําโสม

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาํโสม  ถนนพยงุศกัดิพฒันา  อด 41210

-  จดัซือนิทานส่งเสริมพฒันาการ และของเล่นตามกลุ่มวยั  15,500 บาท  15,500.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ  0.00 บาท

ตัวชีวัดของโครงการ                                                                                                                                 ผลงาน

100เด็กแรกเกิด -60 เดือน ทีมีพฒันาการล่าชา้ไดรั้บการติดตาม   ร้อยละ  100

100เด็กแรกเกิด -60 เดือน ไดรั้บการตรวจพฒันาการ   ร้อยละ  100

                                               ปัญหา                                                              ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน/เจ้าของโครงการ

ความเห็นผู้บริหาร

ความเห็นงานแผนฯ

............................................................................................................

( นางสาวศุภารัตน์  บุญมาตุ่น )

(นางกลัยารัตน ์ อินทบุญศรี)

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาํโสม

(นายสุกรรณ์  โยธะคง)

งานแผนงานและยทุธศาสตร์สาธารณสุข
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ชือโครงการ

ยุทธศาสตร์

เจ้าของโครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

คดักรองพฒันาการและคน้หาเด็กอาย ุ0-5 ปี ในชุมชน อบต.นางวั  ปีงบประมาณ 2563

PP&P Excellence

นางสาวศุภารัตน ์ บุญมาตุ่น   ตาํแหน่ง เจา้พนกังานสาธารณสุขปฏิบติังาน

21/7/2563 11:44:33  ถึง  30/9/2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ  15,500.00 บาท

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน 

กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               จํานวนเงิน                 ใช้จริง

เรือง  รายงานผลการดําเนินโครงการ

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําโสม

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาํโสม  ถนนพยงุศกัดิพฒันา  อด 41210

-  จดัซือนิทานส่งเสริมพฒันาการ และของเล่นตามกลุ่มวยั  15,500 บาท  15,500.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ  0.00 บาท

ตัวชีวัดของโครงการ                                                                                                                                 ผลงาน

100เด็กแรกเกิด -60 เดือน ทีมีพฒันาการล่าชา้ไดรั้บการติดตาม   ร้อยละ  100

100เด็กแรกเกิด -60 เดือน ไดรั้บการตรวจพฒันาการ   ร้อยละ  100

                                               ปัญหา                                                              ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน/เจ้าของโครงการ

ความเห็นผู้บริหาร

ความเห็นงานแผนฯ

............................................................................................................

( นางสาวศุภารัตน์  บุญมาตุ่น )

(นางกลัยารัตน ์ อินทบุญศรี)

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาํโสม

(นายสุกรรณ์  โยธะคง)

งานแผนงานและยทุธศาสตร์สาธารณสุข
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ชือโครงการ

ยุทธศาสตร์

เจ้าของโครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

คดักรองพฒันาการและคน้หาเด็กอาย ุ0-5 ปี ในชุมชน อบต.ศรีสาํราญ  ปีงบประมาณ 2563

PP&P Excellence

นางสาวศุภารัตน ์ บุญมาตุ่น   ตาํแหน่ง เจา้พนกังานสาธารณสุขปฏิบติังาน

21/7/2563 11:45:55  ถึง  30/9/2563

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ  15,500.00 บาท

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน อบต.ศรีสาํราญ

กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               จํานวนเงิน                 ใช้จริง

เรือง  รายงานผลการดําเนินโครงการ

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําโสม

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาํโสม  ถนนพยงุศกัดิพฒันา  อด 41210

-  จดัซือนิทานส่งเสริมพฒันาการ และของเล่นตามกลุ่มวยั  15,500 บาท  15,500.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ  0.00 บาท

ตัวชีวัดของโครงการ                                                                                                                                 ผลงาน

100เด็กแรกเกิด -60 เดือน ทีมีพฒันาการล่าชา้ไดรั้บการติดตาม   ร้อยละ  100

100เด็กแรกเกิด -60 เดือน ไดรั้บการตรวจพฒันาการ   ร้อยละ  100

                                               ปัญหา                                                              ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน/เจ้าของโครงการ

ความเห็นผู้บริหาร

ความเห็นงานแผนฯ

............................................................................................................

( นางสาวศุภารัตน์  บุญมาตุ่น )

(นางกลัยารัตน ์ อินทบุญศรี)

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาํโสม

(นายสุกรรณ์  โยธะคง)

งานแผนงานและยทุธศาสตร์สาธารณสุข
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