
สรปุรายละเอยีดงบประมาณ โครงการตามแผนปฏบิัตกิารสาธารณสขุ ปี 2561

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดนนทบรุี

เดอืน มกราคม 2562

กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสขุ



ล ำดบัที่ ชือ่โครงกำร งบประมำณ ผูร้บัผดิชอบ

26 (075)โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบจัดการปัจจัยเสีย่งจากสิง่แวดลอ้มเพือ่สขุภาพ (HENV2) : 262,900บาท 262,900       กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้ม

30 (081)โครงการแกปั้ญหาระบบบ าบดัน ้าเสยี (13,149บาท) 13,149         กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้ม

41 (139)โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบจัดการปัจจัยเสีย่งจากสิง่แวดลอ้มเพือ่สขุภาพ (HENV2) : 122,581บาท/งวดที2่ 122,581       กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้ม

42 (140)โครงการแกปั้ญหาระบบบ าบดัน ้าเสยี (49,545บาท)/งวดที2่ 49,545         กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้ม

13 (060)โครงการสง่เสรมิสขุภาพดว้ยการคดักรองโรคมะเร็ง(มะเร็จล าไสใ้หญ,่มะเร็งเตา้นม,มะเร็งปากมดลกูและคดักรองโลหติจาง)นนทบรุ ี(HPO27) : 13,800 บาท 13,800         กลุม่งานสง่เสรมิ

25 (074)โครงการป้องกนัปัญหาความรุนแรงตอ่เด็กและสตรี(โอนมาแลว้ 96,020.-) HPRO20 : 125,000 บาท 125,000       กลุม่งานสง่เสรมิ

33 (117)โครงการทอ้งถิน่ร่วมใจ วยัใสเปิดใจและรูเ้ทา่นัน้ ร่วมป้องกนัและแกไ้ข ปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ จังหวดันนทบรุ ีปี 2561 110,600       กลุม่งานสง่เสรมิ

24 (073)โครงการบ าบดัรักษาผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ รูปแบบ Matrix Programe (DRAB1) : 3,126,000บาท 3,126,000     กลุม่งานยาเสพตดิ

28

(079)โครงการอบรมแกนน าผูส้งุอายจัุงหวดันนทบรุ ีปี2561 หลักสตูรการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุว้ยการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน(ผูส้งูอายใุน

ชมุชน)/(TM8) : 30,000 บาท / PA 30,000         กลุม่งานแพทยแ์ผนไทย

34 (125)โครงการทบทวนและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารด าเนนิงานคลนิกิหมอครอบครัว (STRA9)PA 30,800         กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสขุ

43 (142)โครงการสนับสนุนคลนีคิหมอครอบครัว (พีไ่ล/บางไผ)่ ยอด 300,000บาท 300,000       กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสขุ

9 (054)โครงการพัฒนาระบบตรวจราชการ กรณีปกตริะดบักระทรวงและตรวจบรูณาการ (STRAT4): 80,760 บาท 80,760         กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตร์

20 (067)โครงการพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสขุ (STRAT1) : 37,600 บาท 37,600         กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตร์

22 (069)โครงการการขบัเคลือ่นงานปฐมภมูแิละการพัฒนาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ ปี 2561 (STRAT6) : 14,760บาท PA / 291,000 291,000       กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตร์

29 (080)โครงการ พัฒนาคณุภาพระบบบรกิารปฐมภมู ิและสขุภาพอ าเภอ ปี 2561  (STRAT8) : 60,000 บาท 60,000         กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตร์

2 (033)โครงการพัฒนาก าลังคนดา้นสขุภาพและเครอืขา่ย (อสม./อสค.) (QUAL2) : 468,000บาท 468,000       กลุม่งานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบรกิาร

17 (064)โครงการพัฒนาก าลังคนดา้นสขุภาพ (QUAL1) : 20,400 บาท 20,400         กลุม่งานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบรกิาร

18 (065)โครงการพัฒนาพัฒนาองคก์รคณุภาพ (HA,PMQA,รพ.สต.ตดิดาว) (QUAL4) : 32,400 บาท 32,400         กลุม่งานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบรกิาร

19 (066)โครงการพัฒนางานวจัิย/นวตักรรม ผลติภัณฑส์ขุภาพและเทคโนโลยทีางการแพทย ์(QUAL5) : 30,000 บาท 30,000         กลุม่งานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบรกิาร

39 (131)โครงการอาเซยีน/2  (134,000 บาท) qual6 134,000       กลุม่งานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบรกิาร

37 (129)โครงการพัฒนาคณุภาพสถานพยาบาลโดยเครอืขา่ยความร่วมมอืในพืน้ที ่พศ.2561 (Quality Learning Network)/ (R2M) พีป่ลา
 189,000

กลุม่งานพัฒณาคณุภาพและรูปแบบบรกิาร

5 (046)โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร ตรวจสอบและวเิคราะหส์ถานการณ์การเงนิการคลังหน่วยบรกิาร ปี 2561 (admin1) 39,500บาท/ครัง้ที2่ 39,500         กลุม่งานบรหิารท่ัวไป

6 (048)โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร ตรวจสอบและวเิคราะหส์ถานการณ์การเงนิการคลังหน่วยบรกิาร ปี 2561 (admin1) 39,500บาท /รวม 39,500         กลุม่งานบรหิารท่ัวไป

7 (049)โครงการพัฒนาระบบควบคมุภายในสงักดัส านักงานสาธารณสขุจังหวดันนทบรุ ีปี 2561 (ADMIN3) : 63,840 บาท 63,840         กลุม่งานบรหิารท่ัวไป

35 (126)โครงการจัดสรรคา่สาธารณูปโภค สสจ.(รอบที3่) ยอด510,000/M4986/ คา่รปภ. (144,544) 144,544       กลุม่งานบรหิารท่ัวไป

36 (127)โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการ สสจ. สว่นกลาง M4951 (199,884) สว่นกลาง 199,884       กลุม่งานบรหิารท่ัวไป

38 (130)โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการ สสจ. สว่นกลาง M4954 (200,000) สว่นกลาง 200,000       กลุม่งานบรหิารท่ัวไป

40 (132)โครงการบรหิาร (ITA) ยอด (15,000บาท) 15,000         กลุม่งานบรหิารท่ัวไป

44 (143)โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการ สสจ. สว่นกลาง M4954 (200,000) คา่วสัด/ุหมกึพมิพ/์ซอ่มรถ/ซอ่มอาคารส านักงาน 200,000       กลุม่งานบรหิารท่ัวไป

16

(063)โครงการพัฒนาก าลังคนสูค่วามเป็นมอือาชพี ม ี2 กจิกรรม 1.การพัฒนาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสขุดา้นบรหิาร 2.การปฐมนเิทศบคุลากรใหม ่(HR1) : 

180,600บาท 180,600       กลุม่งานบรหิารทรัพยากรบคุคล

1 (032)โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร ตรวจสอบและวเิคราะหส์ถานการณ์การเงนิการคลังหน่วยบรกิาร ปี 2561 (admin1) 39,500บาท /ครัง้ที1่ 39,500         กลุม่งานบรหิรท่ัวไป

27 (078)โครงการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561 (LAW1)  49,640บาท 49,640         กลุม่งานนติกิร

11 (058)โครงการสง่เสรมิสขุภาพชอ่งปากทกุกลุม่วยั จังหวดันนทบรุ ีปีงบประมาณ 2561 (Dent2) : 19,200บาท 19,200         กลุม่งานทันตสาธารณสขุ

4 (044)โครงการความปลอดภัยดา้นอาหารจังหวดันนทบรุ ีปี 2561  (consum1) : 276,600 บาท/ครัง้ที1่ /PA 276,600       กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค

8 (050)โครงการความปลอดภัยดา้นอาหารจังหวดันนทบรุ ีปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (consum1) : 276,600 บาท/รวม /PA 276,600       กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค

10 (055)โครงการสง่เสรมิและพัฒนาสถานประกอบการดา้นบรกิารสขุภาพ ปี 2561 (Consum 3)   107,750บาท 107,750       กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค

12 (059)โครงการก ากบัดแูลผลติภัณฑส์ขุภาพเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค (Consum2) 100,000 บาท/PA 100,000       กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค

14 (061)โครงการพัฒนายกระดบัและคงสภาพมาตรฐานสถานประกอบการดา้นอาหาร จ.นนทบรุ ีปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Consum7) : 43,320 บาท / PA 43,320         กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค

15 (062)โครงการ พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยผลติภัณฑล์กูชิน้จังหวดันนทบรุ ี(Consum5) : 50,000 บาท /PA 50,000         กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค

31 (099)โครงการความปลอดภัยดา้นอาหารจังหวดันนทบรุ ีปี 2561  (consum1) : 276,600 /PA 276,600       กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค

3 (042)ป้ายไวนลิ โครงการงานแสงน าใจ ไทยทัง้ชาต ิเดนิวิง่ป้องกนัอมัพาต(NCD3) 42,500บาท/PA 42,500         กลุม่งานควบคมุโรคไมต่ดิตอ่



ล ำดบัที่ ชือ่โครงกำร งบประมำณ ผูร้บัผดิชอบ

23 (070)โครงการ พัฒนาระบบจัดการ โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง จังหวดันนทบรุ ี   NCD1  : 15,600 บาท / PA 15,600         กลุม่งานควบคมุโรคไมต่ดิตอ่

21 (068)โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคตดิตอ่และขบัเคลือ่นการด าเนนิงานคณะกรรมการโรคตดิตอ่ จ .นนทบรุ ี(CD1) : 2,620,000 บาท 2,620,000     กลุม่งานควบคมุโรคตดิตอ่

32 (109)โครงการพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภมู ิและเครอืขา่ยระบบสขุภาพระดบัอ าเภอ (จติอาสาและประชาชน เฉลมิพระเกรียต)ิ (cd2)

 239,000

กลุม่งานควบคมุโรคตดิตอ่

รวม 10,338,713   



ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1 จัดประชมุขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน

คณะกรรมการโรคตดิตอ่ จ.นนทบรุ ีตาม

พระราชบญัญัตโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558 ปีงบ2561

40 42 คน 105

2 จัดประชมุเชงิปฏบิตักิารป้องกนัควบคมุโรค

ไขเ้ลอืดออกและโรคไวรัสซกิา้

200 200 คน 100

3 จัดประชมุเชงิปฏบิตักิารโรคไขห้วดัใหญ่ และ

โรคพศิสนัุขบา้ การดแูลรักษาและป้องกนัโรค

150 178 คน 118.67

4 โครงการเคมภัีณฑ ์ทรายเคลอืบสารทมีฟีอส 1 

เปอรเ์ซนท์

169 169 กลอ่ง 100

5 โครงการเคมภัีณฑ ์ทรายเคลอืบสารทมีฟีอส 1 

เปอรเ์ซนท ์/ สเปรยก์ระป๋อง /โลชัน่กนัยงุ

32269 32269 ชิน้ 100

6 จัดประชมุคณะกรรมการโรคตดิตอ่นนทบรุตีาม

พรบ.โรคตดิตอ่ปี 2558 ครัง้ที ่2/2561

59 59 คน 100

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย
ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน
ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ

ระดบั

ควำมส ำเร็จ
อภปิรำยผล ขอ้เสนอแนะ

1 เพือ่ลดอตัราป่วยโรคตดิตอ่ อบุตัใิหม ่อบุตัซิ ้า 

โรคตดิตอ่น าโดยแมลง โรคพษิสนัุขบา้ โรค

ทางเดนิอาหารและน ้า

4 0 0 0 4 100 3 อตัราป่วยดว้ยโรคไขเ้ลอืดออก 

ไขห้วดัใหญ ่โรคตดิเชือ้ไวรัสซกิา้ 

โรคพศิสนัุขบา้ และมปีระชมุเพือ่

ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานคณ

กรรมการโรคตดิตอ่จังหวดันนทบรุี 

ตามพระราชบญัญัตโิรคตดิตอ่ พ.ศ.

2558 พบวา่ อตัราป่วยดว้ยโรคพษิ

สนัุขบา้ และโรคตดิเชือ้ไวรัสซกิา้

ลดลง

สว่นกลางควรจัดสรรงบประมาณ

เพือ่ด าเนนิงานตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ

 ในชว่งการระบาดของโรคตดิตอ่

ตามพืน้ทีจั่งหวดัเพิม่ขึน้

2 เพือ่ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานคณะกรรมการ

โรคตดิตอ่นนทบรุตีามพรบ.โรคตดิตอ่ ปี2558

40 40 0 0 0 100 4 การประชมุขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน

คณะกรรมการโรคตดิตอ่นนทบรุตีาม

พรบ.โรคตดิตอ่ ปี2558 ประกอบไป

ดว้ย คณะกรรมการทัง้ภายในและ

นอกหน่วยงานเพือ่ร่วมแกไ้ขปัญหา

โรคตดิตอ่ ตามพรบ.โรคตดิตอ่ 2558

สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ยังขาด

ความเขา้ใจในบงัคบัใช ้พรบ.

โรคตดิตอ่ 2558 จงึควรมกีาร

ก าหนดมาตรการด าเนนิการอยา่ง

จรงิจัง

3 เพือ่สนับสนุน สง่เสรมิ ตดิตามและประเมนิผล

การปฏบิตังิานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ภายในจังหวดันนทบรุี

6 6 0 0 0 100 3 มกีารสนับสนุนการด าเนนิงานเฝ้า

ระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคตดิตอ่ 

ใหก้บั 6 อ าเภอ

4 เพือ่ลดอตัราการป่วยและตายดว้ยโรคตดิตอ่น า

โดยยงุลาย

6 0 0 0 6 100 3 ไดรั้บเคมภัีณฑ ์ทรายเคลอืบเทมี

ฟอส ครบถว้นตามโครงการ เพือ่

ด าเนนิการกจิกรรมสนับสนุนการ

ป้องกนัควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก 

สนับสนุนใหก้บัหน่วยบรกิารในพืน้ที่

รับผดิชอบ เนือ่งจากสถานการณ์

ระบาดโรคไขเ้ลอืดออกจังหวดั

นนทบรุพีบมกีารระบาดสงูกวา่

คา่มธัยฐานยอ้นหลัง 5 ปี ถงึ 1.5 

เทา่ และด าเนนิการตามกจิกรรมเพือ่

ลดอตัราป่วยและตาย ทัง้ 6 อ าเภอ

โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคมุโรคตดิตอ่และขับเคลือ่นการด าเนนิงานคณะกรรมการโรคตดิตอ่ จ.นนทบรุ ี(CD1) : 2,620,000 บาท

โครงกำรพฒันำระบบกำรแพทยป์ฐมภมู ิและเครอืขำ่ยระบบสขุภำพระดบัอ ำเภอ (จติอำสำและประชำชน เฉลมิพระเกรียต)ิ (cd2) 239,000  บำท

อภปิรำยผล

มกีารประชมุขบัเคลือ่นการด าเนนิงานคณะกรรมการโรคตดิตอ่  จ.นนทบรุ ีตามพระราชบญัญัตโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558 ปีงบ2561 ครัง้ที ่

1/2561 มผีูเ้ขา้ร่วมประชมุตามเกณฑท์ีก่ าหนด

มกีารจัดประชมุเชงิปฏบิตักิารป้องกนัควบคมุโรคไขเ้ลอืดออกและโรคไวรัสซกิา้  วนัแรกมผีูเ้ขา้ร่วมประชมุ 110 คน วนัทีส่องมผีูเ้ขา้ร่วม

ประชมุ 90 คน (คนละกลุม่)

มกีารจัดประชมุเชงิปฏบิตักิารโรคไขห้วดัใหญ่ และโรคพศิสนัุขบา้ การดแูลรักษาและป้องกนัโรค เพือ่ชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงาน

ใหบ้รกิารวคัซนีไขห้วดัใหญ ่และวคัซนีพษิสนัุขบา้ มผีูเ้ขา้ร่วมประชมุเกนิกวา่เป้าหมายทีก่ าหนด 178 คน

ไดรั้บเคมภัีณฑ ์ทรายเคลอืบเทมฟีอส ครบถว้นตามโครงการ เพือ่ด าเนนิการกจิกรรมสนับสนุนการป้องกนัควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก  

สนับสนุนใหก้บัหน่วยบรกิารในพน้ทีรั่บผดิชอบ เนือ่งจากสถานการณ์ระบาดโรคไขเ้ลอืดออกจังหวดันนทบรุใีหล้ดลง

ไดรั้บเคมภัีณฑ ์ทรายเคลอืบเทมฟีอส สเปรยก์ระป๋องก าจัดยงุ และโลชัน่ทากนัยงุ ครบถว้นตามโครงการ เพือ่ด าเนนิการกจิกรรม

สนับสนุนการป้องกนัควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก สนับสนุนใหก้บัหน่วยบรกิารในพน้ทีรั่บผดิชอบ เนือ่งจากสถานการณ์ระบาดโรค

ไดจั้ดประชมุคณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวดันนทบรุี ตาม พรบ.โรคตดิตอ่พ.ศ.2558 ด าเนนิงานในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขบัเคลือ่น 

พรบ.ฯ ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานในจังหวดั เพือ่เตรยีมความพรอ้มการรับมอืแกไ้ขปัญหาโรคตดิตอ่ สง่เสรมิ สนับสนุนแก่



ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย
ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน
ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ

ระดบั

ควำมส ำเร็จ
อภปิรำยผล ขอ้เสนอแนะ

5 เพือ่ลดอตัราการป่วยและตายดว้ยโรคตดิตอ่น า

โดยยงุลายชว่งฤดฝูน

6 0 0 0 6 100 3 ไดรั้บเคมภัีณฑ ์ครบถว้นตาม

โครงการ เพือ่ด าเนนิการกจิกรรม

สนับสนุนการป้องกนัควบคมุโรค

ไขเ้ลอืดออก สนับสนุนใหก้บัหน่วย

บรกิารในพืน้ทีรั่บผดิชอบ เนือ่งจาก

สถานการณ์ระบาดโรคไขเ้ลอืดออก

จังหวดันนทบรุพีบมกีารระบาดสงู

กวา่คา่มธัยฐานยอ้นหลัง 5 ปี ถงึ 1.5

 เทา่ และด าเนนิการตามกจิกรรม

เพือ่ลดอตัราป่วยและตาย ทัง้ 6 

อ าเภอ

6 เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบาย ระบบและแนวทาง

ปฏบิตัใินการเฝ้าระวงั การป้องกนัและควบคมุ

โรคตดิตอ่ตา่งๆ ตามพรบ.โรคตดิตอ่ พ.ศ.2558

59 0 0 0 59 100 3 ไดจั้ดประชมุคณะกรรมการ

โรคตดิตอ่จังหวดันนทบรุ ีตาม พรบ.

โรคตดิตอ่พ.ศ.2558 ด าเนนิงานใน

สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขบัเคลือ่น 

พรบ.ฯ ประสานความร่วมมอืกบั

หน่วยงานในจังหวดั เพือ่เตรยีม

ความพรอ้มการรับมอืแกไ้ขปัญหา

โรคตดิตอ่ สง่เสรมิ สนับสนุนแก่

หน่วยงานตา่งๆ เพือ่สรา้งความ

เขา้ใจและเตรยีมความพรอ้ม



ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1
คา่อาหารเชา้และอาหารวา่งเครือ่งดืม่ส าหรับ

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมโครงการฯ
500 500 คน 100

4 คา่จัดท าเอกสารประชาสมัพันธโ์ครงการฯ 440 440 แผน่ 100

5 คา่เชา่เครือ่งขยายเสยีง 1 1 ชดุ 100

6 คา่ตกแตง่เวที 1 1 งาน 100

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย
ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน
ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ

ระดบั

ควำมส ำเร็จ
อภปิรำยผล ขอ้เสนอแนะ

1 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมคดัแยกระดบัการตดิ

สารเสพตดิผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ ตาม

ประกาศ คสช. ฉบบัที ่108/2557

100 100 0 0 0 100 3 ผูเ้ขา้ร่วมประเมนิคดัแยกกลุม่

ผูใ้ช ้ผูเ้สพ และผูต้ดิสารเสพ

ตดิ กบัผูเ้กีย่วขอ้งกบัยาเสพ

ตดิ ตามประกาศ คสช. ฉบบัที่

 108/2557 จ านวน 100 คน 

ในวนัที ่16 กมุภาพันธ ์2561

มผีูเ้ขา้ร่วมประเมนิ

คดัแยกกลุม่ผูใ้ช ้ผู ้

เสพ และผูต้ดิสาร

เสพตดิ กบั

ผูเ้กีย่วขอ้งกบัยา

เสพตดิ ตามประกาศ

 คสช. ฉบบัที ่

108/2557 จ านวน

มากท าใหก้าร

ด าเนนิการลา่ชา้

ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1 คา่อาหารเชา้และอาหารวา่งเครือ่งดืม่ส าหรับ

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมโครงการฯ

500 500 คน 100

4 คา่จัดท าเอกสารประชาสมัพันธโ์ครงการฯ 440 440 แผน่ 100

5 คา่เชา่เครือ่งขยายเสยีง 1 1 ชดุ 100

6 คา่ตกแตง่เวที 1 1 งาน 100

อภปิรำยผล

มปีระชาชนเขา้ร่วมกจิกรรมออกก าลังกายเดนิวิง่ ตามเป้าหมายทีก่ าหนด

ไดท้ าสือ่ประชาสมัพันธส์ง่เสรมิการออกก าลังกายในวนัจัดกจิกรรมตามงบประมาณทีจั่ดสรร

จัดกจิกรรมสง่เสรมิการออกก าลังกายและประชาสมัพันธผ์า่นเครือ่งขยายเสยีงตามวนัทีก่ าหนดในโครงการ

การประดบัตกแตง่เวทเีพือ่สง่เสรมิการออกก าลังกายตามโครงการทีก่ าหนด

การประดบัตกแตง่เวทเีพือ่สง่เสรมิการออกก าลังกายตามโครงการทีก่ าหนด

(070)โครงกำร พฒันำระบบจดักำร โรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั จงัหวดันนทบรุ ี   NCD1  : 15,600 บำท / PA

โครงกำรแสงน ำใจไทยท ัง้ชำต ิเดนิ วิง่ป้องกนัอมัพำต จงัหวดันนทบรุ ีเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเจำ้อยูห่วัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู จงัหวดันนทบรุ ี(NCD3) : 42,500 บำท / PA

อภปิรำยผล

มปีระชาชนเขา้ร่วมกจิกรรมออกก าลังกายเดนิวิง่ ตามเป้าหมายทีก่ าหนด

ไดท้ าสือ่ประชาสมัพันธส์ง่เสรมิการออกก าลังกายในวนัจัดกจิกรรมตามงบประมาณทีจั่ดสรร

จัดกจิกรรมสง่เสรมิการออกก าลังกายและประชาสมัพันธผ์า่นเครือ่งขยายเสยีงตามวนัทีก่ าหนดในโครงการ



ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1 คา่จา้งเหมาบรกิารพนักงานประจ า Mobile Unit

 (ศกัดิศ์ริ)ิ

1 1 คน 100

2 คา่จา้งเหมาบรกิารพนักงานประจ า Mobile Unit

 (ทรงพล)

1 1 คน 100

3 จา้งเหมาบรกิาร (พนักงานประจ า Mobile Unit)

 นายศกัดิศ์ริ ิ

1 1 คน 100

4 เบกิคา่ตรวจวเิคราะหผ์ลติภัณฑ ์(ตวัอยา่ง

อาหาร)

1 1 ตวัอยา่ง 100

5 เบกิจา่ยเงนิคา่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 

(ทรงพล/ศกัดิศ์ริ)ิ

2 2 คน 100

6 คา่จา้งเหมาบรกิารพนักงานประจ า Mobile Unit

 (ทรงพล)1

1 1 คน 100

7 คา่จา้งเหมาบรกิารพนักงานประจ า Mobile Unit

 (ศกัดิศ์ริ)ิ1

1 1 คน 100

8 เบกิจา่ยเงนิคา่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 

(ทรงพล/ศกัดิศ์ริ)ิ1

2 2 คน 100

9 คา่จา้งเหมาบรกิารพนักงานประจ า Mobile Unit

 (ทรงพล) / เดอืน พค.61

1 1 คน 100

10 คา่จา้งเหมาบรกิารพนักงานประจ า Mobile Unit

 (ศกัดิศ์ริ)ิ/ เดอืนพค.61

1 1 คน 100

11 เบกิจา่ยเงนิคา่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 

(ทรงพล/ศกัดิศ์ริ)ิ เดอืน พค.61

2 2 คน 100

12 คา่ใชจ้า่ยนอกเวลาราชการ(เดอืนมยิ.61) 2 2 คน 100

13 คา่จา้งเหมาบรกิารพนักงานประจ า Mobile Unit

 (ทรงพล) / เดอืน มยิ.61

1 1 คน 100

14 คา่จา้งเหมาบรกิารพนักงานประจ า Mobile Unit

 (ศกัดิศ์ริ)ิ/ เดอืนมยิ.61

1 1 คน 100

15 คา่ตรวจวเิคราะหผ์ลติภัณฑ/์ เดอืนมถินุายน 1 1 ตวัอยา่ง 100

16 โครงการก ากบัดแูลการโฆษณาสถาน

ประกอบการดา้นบรกิารสขุภาพ ปี 2561 ครัง้ที่

1/2561 (อนุกรรมการฯ)

8 8 คน 100

17 คา่ตรวจวเิคราะหผ์ลติภัณฑ/์ เดอืนสงิหาคม 1 1 ตวัอยา่ง 100

18 คา่จา้งเหมาบรกิารพนักงานประจ า Mobile Unit

 (ทรงพล)/เดอืนกนัยายน

1 1 คน 100

19 คา่จา้งเหมาบรกิารพนักงานประจ า Mobile Unit

 (ศกัดิศ์ริ)ิ/เดอืนกนัยายน

1 1 คน 100

ดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1 คา่จา้งเหมาบรกิารขบัรถยนต ์และจา้งเหมา

บรกิาร mobile unit เดอืน ตค. 60 consum1

1 1 เดอืน 100

2 คา่จา้งเหมาบรกิารขบัรถยนต ์และจา้งเหมา

บรกิาร mobile unit เดอืน พย. 60 consum1

1 1 เดอืน 100

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย
ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน
ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ ระดบัควำมส ำเร็จ อภปิรำยผล

1 พัฒนาสถานที่ส่ถานทีป่รุงจ าหน่าย/สถานที่

ผลติ/ผลติอาหารใหไ้ดม้าตรฐาน

450 100 0 120 90 68.89 3 สถานทีผ่ลติอาหารและสถานทีป่รุงจ าหน่าย

อาหารไดม้าตราฐาน

2 พัฒนาสถานที่ผ่ลติอาหารใหไ้ดม้าตรฐาน GMP 20 10 0 0 0 50 0 สถานทีผ่ลติไดรั้บมาตรฐาน GMP

มกีารจา้งเหมาตรงตามทีก่ าหนด

อภปิรำยผล

มกีารจา้งเหมาตรงตามเวลา

มกีารจา้งเหมาตรงตามเวลา

มกีารจา้งเหมาตรงตามทีก่ าหนด

เก็บตวัอยา่งอาหารตรวจวเิคราะห์

มกีารจัดประชมุคณะอนุกรรมการโฆษณาสถานประกอบการดา้นบรกิารสขุภาพ ปี

 2561 ครัง้ที ่1/2561

มกีารเก็บตวัอยา่งอาหารตรวจวเิคราะห์

มกีารจา้งเหมาตรงตามทีก่ าหนด

มกีารจา้งเหมาตรงตามทีก่ าหนด

มกีารจา้งเหมาตรงตามทีก่ าหนด

มกีารจา้งเหมาตรงตามทีก่ าหนด

มกีารตรวจความปลอดภัยอาหารนอกเวลาราชการ

มกีารจา้งเหมาตรงตามทีก่ าหนด

โครงกำรควำมปลอดภยัดำ้นอำหำรจงัหวดันนทบรุ ีปี 2561 (consum1) : 276,600 /PA

อภปิรำยผล

มกีารจา้งเหมาตรงตามทีก่ าหนด

มกีารจา้งเหมาตรงตามทีก่ าหนด

มกีารจา้งเหมาตรงตามทีก่ าหนด

ไดต้รวจวเิคราะหต์วัอยา่งอาหาร ครบถว้น

มกีารปฏบิตังิานนอกเวลาตามทีก่ าหนด

มกีารจา้งเหมาตรงตามทีก่ าหนด

มกีารจา้งเหมาตรงตามทีก่ าหนด

มกีารปฏบิตังิานนอกเวลาตามทีก่ าหนด



ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ อภปิรำยผล

1 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 

พย.-ธค. 60

2 2 เดอืน 100 ตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาล

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย

ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ ระดบัควำมส ำเร็จ อภปิรำยผล

1 เพือ่ตรวจสอบมาตรฐานของสถานพยาบาล 50 0 10 20 20 100 0 สถานพยาบาลไดรั้บการตรวจประเมนิ 50 แหง่

ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1 ประชมุคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครัง้ที ่1 8 7 คน 87.5

2 เงนิยมืเบีย้ประชมุคณะกรรมการเปรยีบเทยีบ

ปรับ 20 กพ.61

6 6 คน 100

3 ประชมุคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครัง้ที ่

2/61

8 8 คน 100

4 ประชมุคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครัง้ที ่

3/61

8 8 คน 100

5 ประชมุคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครัง้ที ่

4/61

8 8 คน 100

6 ประชมุคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครัง้ที ่

5/61

8 8 คน 100

7 เงนิยมืเบีย้ประชมุคณะกรรมการเปรยีบเทยีบ

ปรับ 26 กค.61

6 6 คน 100

8 ประชมุคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครัง้ที ่

6/61

8 8 คน 100

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย
ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน
ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ ระดบัควำมส ำเร็จ อภปิรำยผล

1 ประชมุคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล คณะ

อนุฯ มาประชมุ 7 คน ไมม่า 1 คน เนือ่งจากตดิ

ภาระกจิ ครัง้ที1่

8 8 0 0 0 100 3 มกีารประชมุ คณะอนุกรรมการ

สถานพยาบาล ครัง้ที ่1 /2561 มผีูเ้ขา้ร่วม

เขา้ ประชมุฯ 7คน

2 ประชมุคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล คณะ

อนุฯ มาประชมุ 8 คน ครัง้ที2่

8 8 0 0 0 100 3 มกีารประชมุ คณะอนุกรรมการ

สถานพยาบาล ครัง้ที ่2 /2561 มผีูเ้ขา้ร่วม

เขา้ ประชมุฯ 8 คน

3 ประชมุคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล คณะ

อนุฯ มาประชมุ 8 คน ครัง้ที3่

8 8 0 0 0 100 3 มกีารประชมุ คณะอนุกรรมการ

สถานพยาบาล ครัง้ที ่3 /2561 มผีูเ้ขา้ร่วม

เขา้ ประชมุฯ 8คน รายงานผลกจิกรรมนี้

4 ประชมุคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล คณะ

อนุฯ มาประชมุ 8 คน

8 0 8 0 0 100 3 มกีารประชมุ คณะอนุกรรมการ

สถานพยาบาล ครัง้ที ่4 /2561 มผีูเ้ขา้ร่วม

เขา้ ประชมุฯ 8คน รายงานผลกจิกรรมนี้

4 ประชมุคณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดี 5 1 1 1 2 100 3 ประชมุคณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดี

สถานพยาบาล 5 ครัง้

5 ประชมุคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล คณะ

อนุฯ มาประชมุ 8 คน ครัง้ที5่

8 0 8 0 0 100 3 มกีารประชมุ คณะอนุกรรมการ

สถานพยาบาล ครัง้ที ่5 /2561 มผีูเ้ขา้ร่วม

เขา้ ประชมุฯ 8คน รายงานผลกจิกรรมนี้

999999 ประชมุคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล คณะ

อนุฯ มาประชมุ 7 คน ไมม่า 1 คน

7 1 2 3 1 100 0 ประชมุคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล 7 

ครัง้

อภปิรำยผล

มกีารประชมุ คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครัง้ที ่1 /2561 มผีูเ้ขา้ร่วมเขา้ ประชมุฯ 7คน

มกีารประชมุ คณะกรรมการเปรยีบเทยีบคด ีครัง้ที ่1 /2561 มผีูเ้ขา้ร่วมเขา้ ประชมุฯ 6คน

มกีารประชมุ คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครัง้ที ่2 /2561 มผีูเ้ขา้ร่วมเขา้ ประชมุฯ 8 คน

มกีารประชมุ คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครัง้ที ่3 /2561 มผีูเ้ขา้ร่วมเขา้ ประชมุฯ 8คน

มกีารประชมุ คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครัง้ที ่3 /2561 มผีูเ้ขา้ร่วมเขา้ ประชมุฯ 8คน

มกีารประชมุ คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครัง้ที ่5 /2561 มผีูเ้ขา้ร่วมเขา้ ประชมุฯ 8คน

มกีารประชมุ คณะกรรมการเปรยีบเทยีบคด ีครัง้ที ่2 /2561 มผีูเ้ขา้ร่วมเขา้ ประชมุฯ 6คน

มกีารประชมุ คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครัง้ที ่6 /2561 มผีูเ้ขา้ร่วมเขา้ ประชมุฯ 8คน

โครงกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำร (คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร (Consum2) 100,000 บำท/PA

โครงกำรสง่เสรมิและพฒันำสถำนประกอบกำรดำ้นบรกิำรสขุภำพ ปี 2561 (Consum 3) 107,750บำท



ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1 คา่จัดซือ้วสัด ุสติก้เกรอ+์ถงุหิว้ 2 2 รายการ 100

2 ประชมุคณะกรรมการชมรมผูป้ระกอบการคา้

อาหารและชมรมผูป้ระกอบการตลาดสด 

จังหวดันนทบรุี

30 30 คน 100

3 ชดุตรวจสอบโคลฟิอรม์แบคทเีรยี 14 14 ชดุ 100

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย

ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ ระดบัควำมส ำเร็จ อภปิรำยผล

2 ตลาดสดประเภท 1 ไดม้าตรฐาน 10 0 2 3 5 100 3 ด าเนนิการตรวจประเมนิตลาดสดน่าซ์อ้ใน

ตลาดสดประเภท 1

ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1 เงนิยมืนางสาวกาญจนา ปวรัถวจิติร ประชมุวนัที่

 16 ม.ีค. 61

25 25 คน 100

2 ซือ้พัสด ุ5 รายการ 5 5 รายการ 100

3 ชดุทดสอบกรดซาลซิลิคิในอาหาร 50 

ตวัอยา่ง/ชดุ และชดุทดสอบโซเดยีมไฮโดรซลั

ไฟตใ์นอาหาร 100 ตวัอยา่ง/ชดุ

22 22 ชดุ 100

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย

ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ ระดบัควำมส ำเร็จ อภปิรำยผล

1 เพือ่ลดการปนเป้ือนสารเคมใีนอาหาร 5 ชนดิ 

เพือ่พัฒนาสถานทีป่รุงจ าหน่ายอาหารใหไ้ด ้

มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาตอิร่อย

500 125 125 125 125 100 3 สถานทีผ่ลติอาหารสด/สถานทีป่รุงจ าหน่าย

อาหารไดม้าตรฐานความปลอดภัย

ประชมุเรยีบรอ้ยในวนัดงักลา่ว

จัดซือ้ตามรายการทีก่ าหนด

ซือ้ชดุทดสอบเพือ่ตรวจลกูชิน้

อภปิรำยผล

จัดซือ้ตามเวลาทีก่ าหนด

ประชมุตามจ านวนคนทีก่ าหนด

จัดซือ้ชดุทดสอบโคลฟิอรม์แบคทเีรยีครบตามเป้าหมาย

อภปิรำยผล

รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำร : ของ:ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันนทบรุ ี

โครงกำรพฒันำยกระดบัและคงสภำพมำตรฐำนสถำนประกอบกำรดำ้นอำหำร จ.นนทบรุ ีปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (Consum7) : 43,320 บำท / PA

โครงกำร พฒันำมำตรฐำนควำมปลอดภยัผลติภณัฑล์กูชิน้จงัหวดันนทบรุ ี(Consum5) : 50,000 บำท /PA



ดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1 โครงการอบรมพัฒนาศกัยภาพบคุลากรใหม่ 

"ปฐมนเิทศบคุลากรใหม่ ปี 2561"

130 130 คน 100

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย

ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ ระดบัควำมส ำเร็จ อภปิรำยผล

1 พัฒนาศกัยภาพบคุลากรใหม่ 130 0 0 130 0 100 3 บคุลากรใหมไ่ดรั้บการพัฒนาความรูใ้นการ

ปฏบิตังิานราชการ ระเบยีบและขอ้ปฏบิตังิาน

ราชการครบตามเป้าหมาย และมคีวามพงึ

พอใจในการอบรมปฐมนเิทิศดงักลา่ว

โครงกำรพฒันำก ำลงัคนสูค่วำมเป็นมอือำชพี ม ี2 กจิกรรม 1.กำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรสำธำรณสขุดำ้นบรหิำร 2.กำรปฐมนเิทศบคุลำกรใหม ่(HR1) : 180,600บำท

รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำร : ของ:ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันนทบรุ ี



ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1 กจิกรรมประชมุวชิาการทันตบคุลากร เพือ่

เพิม่พนูความรูแ้ละพัฒนาการด าเนนิงานทันต

สาธารณสขุ ครัง้ที1่

80 80 คน 100

2 กจิกรรมประชมุวชิาการทันตบคุลากร เพือ่

เพิม่พนูความรูแ้ละพัฒนาการด าเนนิงานทันต

สาธารณสขุ (ครัง้ที2่)

80 80 คน 100

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย

ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ ระดบัควำมส ำเร็จ อภปิรำยผล

1 เด็กกลุม่อายุ 12 ปี มฟัีนผใุนฟันแทไ้มเ่กนิรอ้ย

ละ 54

54 0 0 0 54 100 3 ระหวา่งเก็บรวบรวมขอ้มลู

999999 เด็กกลุม่อายุ 12 ปี มฟัีนผใุนฟันแทไ้มเ่กนิรอ้ย

ละ 54

54 10 10 10 24 100 0 ระหวา่งเก็บรวบรวมขอ้มลู

โครงกำรสง่เสรมิสขุภำพชอ่งปำกทกุกลุม่วยั จงัหวดันนทบรุ ีปีงบประมำณ 2561 (Dent2) : 19,200บำท

อภปิรำยผล

มกีารประชมุวชิาการ ทันตบคุลากร มผีูเ้ขา้ร่วม จ านวน 81 คน เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด

มกีารประชมุวชิาการ ทันตบคุลากร มผีูเ้ขา้ร่วม จ านวน 80 คน เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด



ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ อภปิรำยผล

1 จัดอบรมใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรในหน่วยงาน 382 คน _ มกีารอบรมใหค้วามรูบ้คุลากรและ มกีารบรหิาร

จัดการโครงการไดต้ามวตัถปุระสงคท์ีก่ าหนด

ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1 ตรวจสอบและวเิคราะหง์บการเงนิ พย.60 25 25 คน 100

ดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

2 ตรวจสอบและวเิคราะหส์ถานการณ์การเงนิการ

คลังของหน่วยบรกิาร ( ตค.60)

25 25 คน 100

ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

3 เงนิยมืโครงการพัฒนาระบบการควบคมุภายใน 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวดันนทบรุี

1 1 งาน 100

4 จัดซือ้ของทีร่ะลกึ (หมอ้น ้านนทห์รอ้มตู ้(ราคา

อนัละ1,300บาท)

3 3 อนั 100

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย

ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ ระดบัควำมส ำเร็จ อภปิรำยผล

5 โครงการพัฒนาระบบควบคมุภายในสงักดั

ส านักงานสาธารณสขุจังหวดันนทบรุ ีปี 2561

1 1 0 0 0 100 3 เบกิจา่ยเงนิโครงการพัฒนาระบบควบคมุ

ภายในสงักดัส านักงานสาธารณสขุจังหวดั

นนทบรุ ีปี 2561 ครบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้

โครงกำรพฒันำระบบควบคมุภำยในสงักดัส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันนทบรุ ีปี 2561 (ADMIN3) : 63,840 บำท

โครงกำรพฒันำระบบควบคมุภำยในสงักดัส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันนทบรุ ีปี 2561 (ADMIN3) : 63,840 บำท

โครงกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนของหนว่ยงำนภำครฐั ปี 2561 (LAW1) 49,640บำท

โครงกำรประชุมเชงิปฏบิตักิำร ตรวจสอบและวเิครำะหส์ถำนกำรณก์ำรเงนิกำรคลงัหนว่ยบรกิำร ปี 2561 (admin1) 39,500บำท /คร ัง้ที1่

โครงกำรประชุมเชงิปฏบิตักิำร ตรวจสอบและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรเงนิกำรคลงัหนว่ยบรกิำร ปี 2561 (admin2) 39,500บำท /คร ัง้ที1่

อภปิรำยผล

ประชมุเชงิปฎบิตักิาร ตรวจสอบและวเิคราะหส์ถานการณ์การเงนิการคลังและรายงานผลการวเิคราะห ์การก ากบัตดิตาม แกไ้ข

ปัญหา ใหผู้บ้รหิารทราบ

อภปิรำยผล

ประชมุประจ าเดอืน

อภปิรำยผล

ท าเรือ่งคนืยมืทีใ่ชโ้ครงการพัฒนาระบบการควบคมุภายใน  ส านักงานสาธารณสขุจังหวดันนทบรุ ีถกูตอ้งครบถว้นแลว้

จัดซือ้ของทีร่ะลกึในโครงการเรยีบรอ้ยแลว้



ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1 ประชมุพัฒนาศกัยภาพครู ข ในการประเมนิการ

ด าเนนิการต าบลจัดการสขุภาพบรูณาการ 5 

กลุม่วยั

25 25 คน 100

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย

ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ ระดบัควำมส ำเร็จ อภปิรำยผล

1 ประชมุพัฒนาศกัยภาพครู ข ในการประเมนิการ

ด าเนนิการต าบลจัดการสขุภาพบรูณาการ 5 

กลุม่วยั

25 0 25 0 0 100 3 บคุลากรสาธารณสขุของจังหวดันนทบรุ ี

ไดรั้บความรู ้แนวคดิแนวทางการด าเนนิงาน 

เรือ่งต าบลจัดการสขุภาพแบบบรูณาการ 5 

กลุม่วยั โดยใชค้า่กลาง

โครงกำรพฒันำพฒันำองคก์รคณุภำพ (HA,PMQA,รพ.สต.ตดิดำว) (QUAL4) : 32,400 บำท

ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1 ประชมุชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงานคณุภาพ 

ใหก้บับคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งระดบัจังหวดัและ

อ าเภอ

75 75 คน 100

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย

ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ ระดบัควำมส ำเร็จ อภปิรำยผล

1 โครงการพัมนาองคก์รคณุภาพ สสจ.นนทบรุ ี

ประจ าปีงบประมาณ 2561

75 0 75 0 0 100 3 บคุลากรสาธารณสขุจังหวดันนทบรุไีดรั้บ

ความรู ้และพัฒนาศกัยภาพในเรือ่งเกณฑ์

คณุภาพ และน าไปปฏบิตังิานได ้และ

พัฒนาองคก์รคณุภาพ ไดม้าตรฐานตาม

เกณฑ์

โครงกำรพฒันำงำนวจิยั/นวตักรรม ผลติภณัฑส์ขุภำพและเทคโนโลยทีำงกำรแพทย ์(QUAL5) : 30,000 บำท

ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1 กจิกรรมประชมุเพือ่พัฒนาองคก์รแหง่การเรยีนรู ้

เพือ่สรา้งสรรคง์านวจัิยและนวตักรรมสขุภาพ

65 65 คน 100

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย

ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ ระดบัควำมส ำเร็จ อภปิรำยผล

1 กจิกรรมประชมุเพือ่พัฒนาองคก์รแหง่การเรยีนรู ้

เพือ่สรา้งสรรคง์านวจัิยและนวตักรรมสขุภาพ

65 0 65 0 0 100 3 เกดิผลงานวชิาการ นวตักรรม วจัิยใหม่ๆ  ใน

จังหวดันนทบรุ ีและน าองคก์รความรูด้า้น

การศกึษาวจัิยไปพัฒนาและแกไ้ขปัญหา

งานในพืน้ทีเ่กดิกระบวนการเรยีนรู ้เพอื

พัฒนาคณุภาพงานบรกิารสขุภาพให ้

ประชาชนอยา่งตอ่เนือ่ง

อภปิรำยผล

เกดิผลงานวชิาการ นวตักรรม วจัิยใหม่ๆ  และน าองคก์รความรูด้า้นการศกึษาวจัิยไปพัฒนาและแกไ้ขปัญหา

งานในพืน้ทีเ่กดิกระบวนการเรยีนรู ้เพอืพัฒนาคณุภาพงานบรกิารสขุภาพใหป้ระชาชนอยา่งตอ่เนือ่ง

โครงกำรพฒันำก ำลงัคนดำ้นสขุภำพ (QUAL1) : 20,400 บำท

รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำร : ของ:ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันนทบรุ ี

รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำร : ของ:ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันนทบรุ ี

รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำร : ของ:ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันนทบรุ ี

บคุลากรสาธารณสขุจังหวดันนทบรุไีดรั้บความรู ้และพัฒนาศกัยภาพในเรือ่งเกณฑค์ณุภาพ และน าไป

ปฏบิตังิานได ้และพัฒนาองคก์รคณุภาพ ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์

อภปิรำยผล

อภปิรำยผล

บคุลากรสาธารณสขุของจังหวดันนทบรุ ีไดรั้บความรู ้แนวคดิแนวทางการด าเนนิงาน เรือ่งต าบลจัดการ

สขุภาพแบบบรูณาการ 5 กลุม่วยั โดยใชค้า่กลาง



ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ อภปิรำยผล

1 โครงการอบรมแกนน าผูส้งุอายจัุงหวดันนทบรุี ปี2561 หลักสตูรการ

ดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุว้ยการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน(ผูส้งูอายใุนชมุชน)

40 40 คน 100 มผีูส้งูอายเุขา้ร่วม

กจิกรรมการ

อบรมตาม

เป้าหมายและ

วตัถสุงคข์อง

โครงการทีต่ัง้ไว ้

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย

ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ ระดบัควำมส ำเร็จ อภปิรำยผล

1 สรา้งเครอืขา่ยแกนน าผูส้งูอายจัุงหวดันนทบรุใีนการดแูลสขุภาพ

ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยฯ

40 40 0 0 0 100 3 มผีูเ้ขา้ร่วม

ประชมุครบตาม

เป้าเป้าหมาย

(079)โครงกำรอบรมแกนน ำผูส้งุอำยจุงัหวดันนทบรุ  ีปี2561 หลกัสตูรกำรดแูลสขุภำพผูส้งูอำยดุว้ยกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยผ์สมผสำน (ผูส้งูอำยใุนชุมชน)/(TM8) : 30,000 บำท / PA

รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำร : ของ:ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันนทบรุ ี



ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1 การพัฒนาคณุภาพชวีติระดบัพืน้ที ่อ าเภอ เมอืง(คา่จัดซือ้

วสัด)ุ

6 รายการ
_

2 การพัฒนาคณุภาพชวีติระดบัพืน้ที ่อ าเภอ ไทรนอ้ย 32 คน _

3 การพัฒนาคณุภาพชวีติระดบัพืน้ที ่อ าเภอ บางใหญ่ 40 คน _

7 การพัฒนาคณุภาพชวีติระดบัพืน้ที ่อ าเภอ เมอืง/1 60 คน _

8 การพัฒนาคณุภาพชวีติระดบัพืน้ที ่อ าเภอ บางใหญ/่1 32 คน _

9 การพัฒนาคณุภาพชวีติระดบัพืน้ที ่อ าเภอ บางใหญ/่2 32 คน _

10 การพัฒนาคณุภาพชวีติระดบัพืน้ที ่อ าเภอ บางกรวย 1 รายการ _

11 การพัฒนาคณุภาพชวีติระดบัพืน้ที ่อ าเภอ บางบวัทอง 100 รายการ _

12 การพัฒนาคณุภาพชวีติระดบัพืน้ที ่อ าเภอ ปากเกร็ด 35 คน _

13 การพัฒนาคณุภาพชวีติระดบัพืน้ที ่อ าเภอ เมอืง 32 คน _

14 การพัฒนาคณุภาพชวีติระดบัพืน้ที ่อ าเภอ บางกรวย/1 33 คน _

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย

ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ ระดบัควำมส ำเร็จ อภปิรำยผล ขอ้เสนอแนะ

1 1.มกีารจัดประชมุชีแ้จงมอบนโยบายและทบทวนท าความ

เขา้ใจการด าเนนิงาน PCC ภาพเขตสขุภาพที ่4 (8 จังหวดั)

250 0 0 210 0 84 3

2 2.มเีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ตดิตามความกา้วหนา้ ปัญหา

อปุสรรค การด าเนนิงานคลนิกิหมอครอบครัว โดยมจัีงหวดั

เขา้ร่วม 8 จังหวดั รวมผูเ้ขา้ประชมุ 250 คน

250 0 0 0 0 _ 0

3 3.มตีน้แบบการพัฒนาระบบการด าเนนิงานคลนิกิหมอ

ครอบครัว อยา่งนอ้ย 8 ทมี ในเขตสขุภาพที ่4 (จังหวดัละ

อยา่งนอ้ย 1 ทมี)3

8 0 0 8 0 100 3 ทัง้ 8 จังหวดั มี

ทมีทีส่ามารถเป็น

ตน้แบบการพัฒนา

 PCC ได ้แตทั่ง้นี้

อาจยังไมไ่ดผ้า่น

กระบวนการ

คดัเลอืกอยา่ง 

เป็นทางการ

จะมกีารจัดเวที

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 ในไตรมาส

สดุทา้ยของปี 

และในเวทนีี้ ควร

จะตอ้งมกีาร

คดัเลอืกตน้แบบ 

PCC ของแตล่ะ

จังหวดัเพือ่ตอ่

ยอดการพัฒนา

ใหท้มีอืน่ ๆ เพือ่

การขยายผลตอ่ไป

โครงกำร พฒันำคณุภำพระบบบรกิำรปฐมภมู ิและสขุภำพอ ำเภอ ปี 2561 (STRAT8) : 60,000 บำท



ชือ่โครงการ

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย

ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ ระดบัควำมส ำเร็จ อภปิรำยผล ขอ้เสนอแนะ

1 บคุลากรสาธารณสขุเขา้ร่วมการประชมุชีแ้จงนโยบาย

สาธารณสขุไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 และคปสอ. ทกุแหง่ไดรั้บ

การตรวจนเิทศ ก ากบั และประเมนิผล จากคณะกรรมการ

นเิทศประเมนิผลของจังหวดั จ านวน 1 ครัง้

225 225 0 0 0 100 3 ทกุหน่วยงานใน

สงักดัส านักงาน

สาธารณสขุ

จังหวดันนทบรุ ีมี

ผลการด าเนนิงาน

 ตามนโยบายและ

ตวัชีว้ดัส าคญัของ

กระทรวง

สาธารณสขุผา่น

ตามเกณฑ์

2 ส านักงานสาธารณสขุจังหวดั คปสอ. และ รพ.สต. รับการ

ตรวจเยีย่มจากคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ 

จ านวน 1 ครัง้

100 100 0 0 0 100 3 จังหวดันนทบรุ ี

สามารถด าเนนิงาน

 และมผีลการ

ด าเนนิงาน รอบ 3 

เดอืน ตามตวัชีว้ดั

 บรรลตุามเกณฑ์

การตรวจราชการ

กระทรวง

สาธารณสขุ ไดไ้ม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80

 ของตวัชีว้ดั

ทัง้หมด

ชือ่โครงการ

ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1 จัดประชมุนเิทศตดิตามก ากบัและประเมนิผลการด าเนนิงาน

ครัง้ที ่1 ปีงบประมาณ 2561

225 225 คน 100

2 ประชมุรับการตรวจราชการกรณีปกตกิระทรวงสาธารณสขุ 

รอบที1่/2561

100 100 คน 100

3 คา่อาหารในการประชมุคณะกรรมการคณะกรรมการนเิทศ 

ตดิตามก ากบั และประเมนิผลการด าเนนิงานฯ

45 45 คน 100

4 จัดประชมุนเิทศตดิตามก ากบัและประเมนิผลการด าเนนิงาน

ครัง้ที ่2 ปีงบประมาณ 2561 (จ านวน 2 ครัง้)

50 50 คน 100

5 ประชมุรับการตรวจราชการกรณีปกตฯิ รอบที2่/2561 80 80 คน 100

(054)โครงการพฒันาระบบตรวจราชการ กรณีปกตริะดบักระทรวงและตรวจบรูณาการ (STRAT4): 80,760 บาท

รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำร : ของ:ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันนทบรุ ี

อภปิรำยผล

การประชมุนี้ เป็นการตดิตามประเมนิผล และความกา้วหนา้ในการด าเนนิงานตามนโยบายและ

ตวัชีว้ดั ส าคญัของกระทรวงสาธารณสขุ ของแตล่ะอ าเภอ รอบ 3 เดอืน ท าใหส้ามารถแกไ้ข

รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำร : ของ:ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันนทบรุ ี

การประชมุนี้ เป็นการประชมุเพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งผูน้เิทศ และผูรั้บนเิทศ รวมทัง้

ไดรั้บประเมนิผล และตดิตามความกา้วหนา้ในการด าเนนิงานดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ตาม

การประชมุนี้ เป็นการประชมุเพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งผูน้เิทศ และผูรั้บนเิทศ รวมทัง้

ไดรั้บประเมนิผล และตดิตามความกา้วหนา้ในการด าเนนิงานดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ตาม

การประชมุนี้ เป็นการประชมุเพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งผูน้เิทศ และผูรั้บนเิทศ รวมทัง้

ไดรั้บประเมนิผล และตดิตามความกา้วหนา้ในการด าเนนิงานดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ตาม

การประชมุนี้ เป็นการประชมุเพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งผูน้เิทศ และผูรั้บนเิทศ รวมทัง้

ไดรั้บประเมนิผล และตดิตามความกา้วหนา้ในการด าเนนิงานดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ตาม

นโยบายและตวัชีว้ดั ส าคญัของกระทรวงสาธารณสขุ รอบ 9 เดอืน และเป็นการสรา้งขวญัก าลังใจ

 ใหก้บับคุลากรผูป้ฏบิตังิานทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุในพืน้ที่



ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1 โครงการทบทวนและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารด าเนนิงาน

คลนิกิหมอครอบครัว (PCC) ปี2561 เขตสขุภาพที4่ 

(ยอดเงนิ 170,800 บาท)

8 8 จังหวดั 100

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย

ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ ระดบัควำมส ำเร็จ อภปิรำยผล ขอ้เสนอแนะ

3 1.มกีารจัดประชมุชีแ้จงมอบนโยบายและทบทวนท าความ

เขา้ใจการด าเนนิงาน PCC ภาพเขตสขุภาพที ่4 (8 จังหวดั)

250 0 0 210 0 84 3

3 2.มเีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ตดิตามความกา้วหนา้ ปัญหา

อปุสรรค การด าเนนิงานคลนิกิหมอครอบครัว โดยมจัีงหวดั

เขา้ร่วม 8 จังหวดั รวมผูเ้ขา้ประชมุ 250 คน

250 0 0 0 0 _ 0

3 3.มตีน้แบบการพัฒนาระบบการด าเนนิงานคลนิกิหมอ

ครอบครัว อยา่งนอ้ย 8 ทมี ในเขตสขุภาพที ่4 (จังหวดัละ

อยา่งนอ้ย 1 ทมี)3

8 0 0 8 0 100 3 ทัง้ 8 จังหวดั มี

ทมีทีส่ามารถเป็น

ตน้แบบการพัฒนา

 PCC ได ้แตทั่ง้นี้

อาจยังไมไ่ดผ้า่น

กระบวนการ

คดัเลอืกอยา่ง 

เป็นทางการ

จะมกีารจัดเวที

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 ในไตรมาส

สดุทา้ยของปี 

และในเวทนีี้ ควร

จะตอ้งมกีาร

คดัเลอืกตน้แบบ 

PCC ของแตล่ะ

จังหวดัเพือ่ตอ่

ยอดการพัฒนา

ใหท้มีอืน่ ๆ เพือ่

การขยายผลตอ่ไป

อภปิรำยผล

รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำร : ของ:ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันนทบรุ ี

(125)โครงกำรทบทวนและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรด ำเนนิงำนคลนิกิหมอครอบครวั (STRA9)PA

มผีูเ้ขา้ร่วมประชมุเพือ่รับทราบทศิทางการด าเนนิงานคลนิกิหมอครอบครัว (PCC) ปี 2561 เขต

สขุภาพที ่4 โดยมกีลุม่เป้าหมายครบถว้นตามสหวชิาชพี คอื แพทย ์FM ของ 8 จังหวดั พยาบาล

 ทมีสหวชิาชพี ผูป้ฏบิตังิานใน PCC ของ 8 จังหวดั และมกีารจัดกลุม่เพือ่ระดมความคดิเห็นและ

บรบิทปัญหาในพืน้ทีข่องแตล่ะจังหวดั วธิกีารพัฒนาการด าเนนิงาน พรอ้มน าเสนอเพือ่ใหเ้กดิรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำร : ของ:ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันนทบรุ ี



ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1 ประชมุเจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งโครงการ สง่เสรมิ

สขุภาพ ดว้ยการเฝ้าระวงัโรค มะเร็ง (มะเร็งเตา้

นม มะเร็งปากมดลกู มะเร็งล าใสใ้หญ)่ และโรค

โลหติจาง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

100 100 คน 100

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย

ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ

ระดบั

ควำมส ำเร็จ อภปิรำยผล ขอ้เสนอแนะ

1 จ านวนเจา้หนา้ทีท่ีเ่ขา้ร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิาร 100 100 0 0 0 100 0 ผูเ้ขา้ร่วมประชมุมคีวามรู ้

และทักษะในการเฝ้าระวงั

โรคมะเร็ง (มะเร็งเตา้นม 

มะเร็งปากมดลกู และมะเร็ง

ล าไสใ้หญ)่ และมคีวามรู็ใน

การควบคมุป้องกนัภาวะ

โลหติจางจากการขาดธาตุ

เหล็ก

ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

1 เงนิยมืนางศริกิาญจน ์โภคะสวสัดิ ์โครงการ

ป้องกนัปัญหาความรุนแรงตอ่เด็กและสตรี ศนูย์

พึง่ได ้รพ.บางบวัทอง

50 50 คน 100

2 เงนิยมืนางสอุาภรณ์ ไหลพานชิ โครงการ

ป้องกนัปัญหาความรุนแรงตอ่เด็กและสตรี ศนูย์

พึง่ได ้รพ.ปากเกร็ด

54 54 คน 100

3 เงนิยมืนส.ราณี อาชาเจรญิ โครงการป้องกนั

ปัญหาความรุนแรงตอ่เด็กและสตรี ศนูยพ์ึง่ได ้

รพ.บางกรวย

54 54 คน 100

4 เงนิยมื นางนภา พวงรอด ด าเนนิงานโครงการ

ป้องกนัปัญหาความรุนแรงตอ่เด็กและสตรี 

จังหวดันนทบรุ ีปี พ.ศ.2561

310 310 คน 100

5 ซือ้วสัดสุ าหรับการอบรมฯ 300 300 ชิน้ 100

6 ถา่ยเอกสารประกอบการอบรมและเขา้รูปเลม่

ส าหรับการจัดอบรมครู

300 300 เลม่ 100

7 เงนิยมืนางสาวสาวกิา พรมแป้น โครงการ

ป้องกนัปัญหาความรุนแรงตอ่เด็กและสตรี ศนูย์

พึง่ได ้รพ.บางบวัทอง2

45 45 คน 100

8 เงนิยมื/นส.ธัญรัศม ์ศรบีษุยาลักษณ์/โครงการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในเด็กและ

สตร ีศนูยพ์ึง่ไดโ้รงพยาบาลไทรนอ้ย

50 50 คน 100

9 คา่วสัด ุ(โรงพยาบาลไทรนอ้ย) 71 71 คน 100

(060)โครงการสง่เสรมิสขุภาพดว้ยการคดักรองโรคมะเร็ง(มะเร็จล าไสใ้หญ,่มะเร็งเตา้นม,มะเร็งปากมดลกูและคดักรองโลหติจาง)นนทบรุ ี(HPO27) : 13,800 บาท

รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำร : ของ:ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันนทบรุ ี

(074)โครงกำรป้องกนัปญัหำควำมรนุแรงตอ่เด็กและสตร(ีโอนมำแลว้ 96,020.-) HPRO20 : 125,000 บำท

อภปิรำยผล

มเีจา้หนา้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิารตามเป้าหมายทีก่ าหนด

ผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดรั้บวสัดอุปุกรณ์ครบถว้น

ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บเอกสาร ความรู ้ครบถว้นทกุคนและสามารถเขา้ใจในเนือ้หาความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรม

ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู ้ครบถว้นทกุคนและสามารถเขา้ใจในเนือ้หาความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรม

ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู ้ครบถว้นทกุคนและสามารถเขา้ใจในเนือ้หาความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรม

มกีารจัดซือ้วสัดทุีใ่ชใ้นการอบรม ตามโครงการ ครบตามจ านวน

อภปิรำยผล

ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจการป้องกนัปัญหาความรุน่แรงของเด็กและสตรี  และเกดิเครอืขา่ยการชว่ยเหลอืเด็ก

และสตรทีีถ่กูกระท ารุนแรงและเป็นเหยือ่คา้มนุษย์

ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจการป้องกนัปัญหาความรุน่แรงของเด็กและสตรี  และเกดิเครอืขา่ยการชว่ยเหลอืเด็ก

และสตรทีีถ่กูกระท ารุนแรงและเป็นเหยือ่คา้มนุษย์ ในเขตอ าเภอปากเกร็ด

ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจการป้องกนัปัญหาความรุน่แรงของเด็กและสตรี  และเกดิเครอืขา่ยการชว่ยเหลอืเด็ก

และสตรทีีถ่กูกระท ารุนแรงและเป็นเหยือ่คา้มนุษย์ ในเขตอ าเภอบางกรวย

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมใหค้วามสนใจตามเป้าหมาย

รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำร : ของ:ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันนทบรุ ี



ล ำดบั ชือ่กจิกรรมในโครงกำร เป้ำหมำย ผลงำน หนว่ย รอ้ยละ

10 เงนิยมืโครงการป้องกนัปัญหาความรุนแรงตอ่

เด็กและสตร ีศนูยพ์ึง่ได ้รพ.บางใหญ่

56 56 คน 100

11 ประชมุราชการตดิตามประเมนิผลการ

ด าเนนิงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุน่แรง

ตอ่เด็กและสตรี ปี2561 และจัดท าแผนปฏบิตั ิปี

 2562

56 56 คน 100

12 ประชมุราชการตดิตามประเมนิผลการ

ด าเนนิงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุน่แรง

ตอ่เด็กและสตรี ปี2561 และจัดท าแผนปฏบิตั ิปี

 2562/1

56 56 คน 100

ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย

ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ

ระดบั

ควำมส ำเร็จ อภปิรำยผล ขอ้เสนอแนะ

1 ผูรั้บบรกิาร ญาต ิผูด้แูลผูป่้วยและประชาชน 

รพ.บางบวัทอง

50 50 0 0 0 100 3 มาครบตามกลุม่เป้าหมาย

และมคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก

ขึน้

ควรมกีาร

ด าเนนิงานอยา่ง

ตอ่เนือ่ง

10 ตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงานป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาความรุน่แรงตอ่เด็กและสตรี ปี2561

 และจัดท าแผนปฏบิตั ิปี 2562

56 0 0 0 56 100 3 อ าเภอในพืน้ทีม่กีาร

ด าเนนิงานป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาความรุน่แรงตอ่เด็ก

และสตร ีปี2561 ผ ้ิ ู

รับผดิชอบงานศนูยพ์ึง่ได ้

ร่วมกนัจัดท าแผนปฏบิตั ิปี 

2562

ทกุอ าเภอ

ด าเนนิการตาม

แผนปฏบิตักิาร ปี 

2562

11 คา่วสัด ุ(โรงพยาบาลไทรนอ้ย) 71 0 0 71 0 100 3 วสัดสุ าหรับผ ้ิ เูขา้อบรม

โครงการ รพ.ไทรนอ้ย

ด าเนนิการตอ่เนือ่ง

2 ครูปฐมศกึษาและครูอนามยัในโรงเรยีนอนามยั

และโรงเรยีนประถมศกึษาขยายโอกาส

310 0 310 0 0 100 4 โรงเรยีนประถมศกึษาใน

จังหวดันนทบรุมีแีนวทาง

ดแูลชว่ยเหลอืเด็กทีถ่กู

กระท ารุนแรง

ครูในโรงเรยีน

ประถมศกึษาและ

โรงเรยีน

ประถมศกึษาขยาย

โอกาส ควรตอ้ง

ไดรั้บการอบรม

IQ/EQ และการ

ป้องกนัปัญหา

ความรุนแรงตอ่เด็ก

3 ผูรั้บบรกิาร ญาต ิผูด้แูลผูป่้วยและประชาชน 

รพ.บางกรวย

54 54 0 0 0 100 3 มาครบตามกลุม่เป้าหมาย

และมคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก

ขึน้

ควรมกีาร

ด าเนนิงานอยา่ง

ตอ่เนือ่ง

4 ผูรั้บบรกิาร ญาต ิผูด้แูลผูป่้วยและประชาชน 

รพ.ปากเกร็ด

54 54 0 0 0 100 3 มาครบตามกลุม่เป้าหมาย

และมคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก

ขึน้

ควรมกีาร

ด าเนนิงานอยา่ง

ตอ่เนือ่ง

5 ซือ้วสัดสุ าหรับการอบรมฯ 300 0 300 0 0 100 3 ไดค้รบถว้นทกุคน ไมม่ี

อภปิรำยผล

ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู ้ครบถว้นทกุคนและสามารถเขา้ใจในเนือ้หาความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรม

มแีนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ความรุนแรงตอ่เด็กและสตรี ในปี 2562 และมแีผนปฏบิตักิารทกุอ าเภอ

มแีนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ความรุนแรงตอ่เด็กและสตรี ในปี 2562 และมแีผนปฏบิตักิารทกุอ าเภอ



ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดัตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย

ผลงำน 3

 เดอืน

ผลงำน 6

 เดอืน

ผลงำน 9

 เดอืน ผลงำน 12 เดอืน รอ้ยละ

ระดบั

ควำมส ำเร็จ อภปิรำยผล ขอ้เสนอแนะ

6 ถา่ยเอกสารประกอบการอบรมและเขา้รูปเลม่

ส าหรับการจัดอบรมครู

300 0 300 0 0 100 3 ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บครบทกุคน ไมม่ี

7 ผูรั้บบรกิาร ญาต ิผูด้แูลผูป่้วยและประชาชน 

รพ.บางใหญ่

50 0 50 0 0 100 3 มาครบตามกลุม่เป้าหมาย

และมคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก

ขึน้

ควรมกีาร

ด าเนนิงานอยา่ง

ตอ่เนือ่ง

8 ผูรั้บบรกิาร ญาต ิผูด้แูลผูป่้วยและประชาชน 

รพ.ไทรนอ้ย

50 0 0 50 0 100 3 มาครบตามกลุม่เป้าหมาย

และมคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก

ขึน้

ควรมกีาร

ด าเนนิงานอยา่ง

ตอ่เนือ่ง

9 เจา้หนา้ทีร่พ.บางบวัทอง 2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจ

ในการป้องกนั เฝ้าิร่ะวงั และชว่ยเหลอืเด็ก

และสตรทีีถ่กูกระท ารุนแรง

40 0 0 40 0 100 3 เจา้หนา้ทีร่พ.บางบวัทอง 2 

เขา้รับการอบรมการป้องกนั 

เฝ้าิร่ะวงั และชว่ยเหลอื

เด็กและสตรทีีถ่กูกระท า

รุนแรงครบตามจ านวน

เป้าหมาย

ควรมกีาร

ด าเนนิงานอยา่ง

ตอ่เนือ่ง


