ลำดับ

ชื่อโครงกำร
ระยะเวลำ
งบประมำณ
ต.ค.60 - ก.ย.61
15,600
1 โครงกำรส่งเสริมป้องกันทำงทันตสุขภำพคลินิกเด็ก WCC
ของโรงพยำบำลมะขำม ปีงบประมำณ 2561
7,500
2 โครงกำร MCHB เพือ่ พัฒนำงำนอนำมัยแม่และเด็กระดับอำเภอ ตค60-กย.61
ผู้รับผิดชอบงำนอนำมัยแม่และเด็กระดับอำเภอ/รพ/ รพสต.
ต.ค.,ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.,61 12,000
3 โครงกำรประชุม MCH Board
มิ.ย - ก.ค. 61
3 โครงกำรมหกรรมวัยรุ่นอำเภอมะขำม ปี 2561
61,000
มิ.ย. 61
4 โครงกำรอบรมผู้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
20,870
มิ.ย. 61
5 โครงกำรอบรมผู้นำนักเรียน ผู้นำเยำวชนสำธำรณสุข
24,080
มัธยมศึกษำปีท่ ี่ 2
มิ.ย 61
6 โครงกำรประชุมชี้แจง จนท.สำธำรณสุขและครูในกำรพัฒนำงำน
5,400
โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพตำมเกณฑ์คุณภำพและเกณฑ์ประเมิน
ก.พ.-มิย.61.
21,600
7 โครงกำรมะขำมฟิต พิชิตพุง ลดโรค

8 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรทีมปฏิบัติกำรเครือข่ำยเฝ้ำระวัง
ควบคุมโรค (SRRT) ระดับตำบล
9 โครงกำรประชุมคณะทำงำนตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน
10 โครงกำรอบรมกำรใช้โปรแกรมระบำดวิทยำผู้ปฏิบัติงำน
11 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรและซ้อมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
12 ครงกำรประชุมพัฒนำระบบบริกำรคลีนิคยำต้ำนไวรัสเอดส์
และกำรมีส่วนร่วมสนับสนุนของ รพ.สต. ในอำเภอมะขำม

มีค.61
มค.61,พค.61
ม.ค.61 -พ.ค..61
ม.ค.61 -พ.ค..61
พค. 2561

ผู้รับผิดชอบ ไม่บรรลุเป้ำหมำย บรรลุเป้ำหมำย ปัญหำและข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ
รพ.มะขำม
✓
(งำนเวชฯ)
รพ.มะขำม

รพ.มะขำม
รพ.มะขำม
รพ.มะขำม
คปสอ.มะขำม
(รพ.มะขำม)
รพ.มะขำม
(สสอ.มะขำม)
รพ.มะขำม
(กลุ่มงำนเวชฯ)
15,000 รพ.มะขำม
(สสอ.มะขำม)
6,000 รพ.มะขำม
4,650 รพ.มะขำม
5,700 รพ.มะขำม
4,500 รพ.มะขำม

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ดำเนินกำรไม่ทันปีงบ
ไม่ได้ดำเนินกำร
✓
✓

ลำดับ
ชื่อโครงกำร
ระยะเวลำ
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ไม่บรรลุเป้ำหมำย บรรลุเป้ำหมำย ปัญหำและข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ
ม.ค.- ก.พ. 61
20,000 รพ.มะขำม
13 โครงกำรจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ ในกลุ่มโรค
✓
เบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง
กพ. 61
11,100 รพ.มะขำม
15 โครงกำรทุง่ ดินเหนียวร่วมใจรักษ์สุขภำพ
✓
16 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำทีเ่ รื่อง 5 ส
มค - มิย.61
20,000 รพ.มะขำม
✓
มค.61
6,000 รพ.มะขำม
17 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยวัณโรค
✓
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
12,600 งำนปฐมภูมิ
18 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ อสม.และแกนนำ อสค.
✓
ก.พ.,พ.ค.,ส.ค. 61
31,500 คปสอ.มะชำม
19 โครงกำรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอำยุ ในชุมชน CM/CG
✓
มิ.ย. 61
10,000 รพ.มะขำม
20 โครงกำรอบรมเรื่องเพศศึกษำในโรงเรียนมัธยมศึกษำ
✓
อำเภอมะขำม
(งำนสุขภำพจิต)
21 โครงกำรอบรมกำรดูแลผู้ป่วย DM HTทีม่ ีภำวะหลอดเลือดสมอง
มี.ค. 61
6,000 รพ.มะขำม
✓
ก.พ.-61
12,000 รพ.มะขำม
22 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องเชื้อดื้อยำ และกำรป้องกันแก่
✓
บุคลำกรในรพ.และรพ.สต.
ส.ค.61
4,500 รพ.มะขำม
23 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรช่วยฟืน้ คืนชีพ
✓
ทำรกแรกเกิด
ส.ค.61
4,500 รพ.มะขำม
24 โครงกำรอบรมควำมรู้เรื่องนมแม่ และกำรดูแลมำรดำ
✓
ทำรกทีม่ ีภำวะแทรกซ้อน
25 โครงกำรพัฒนำศักยภำพทีมงำนในกำรใช้สมำธิบำบัดใน
ธ.ค. 60 - มีค 61
11,700 รพ.มะขำม
✓
กำรพยำบำลลดควำมเจ็บปวดในผู้ป่วยระยะสุดท้ำย
มี.ค.-61
8,000 รพ.มะขำม
26 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องพัฒนำกำรเด็ก 0-5 ปี และโรคทำง
✓
จิตเวช 4 โรคในเด็ก แก่บิดำ มำรดำ (วัยใส) อำเภอมะขำม
✓

ลำดับ
ชื่อโครงกำร
27 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพจิตในกลุ่มผู้ป่วยทีม่ ำรับบริกำร
ในคลินิกโรคเรื้อรัง และคลินิกฝำกครรภ์
28 โครงกำรอบรม อสม.สุขภำพจิตโรงพยำบำลมะขำม

ระยะเวลำ
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ไม่บรรลุเป้ำหมำย บรรลุเป้ำหมำย ปัญหำและข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ
ต.ค.60 - ก.ย.61
3,000 รพ.มะขำม
✓
พ.ค.-61

29 โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพในกำรดูแลผู้ป่วยล้ำงไตทีบ่ ้ำนใน
ธค - มีค 61
เจ้ำหน้ำทีร่ พ.สตและเจ้ำหน้ำทีร่ พ
ม.ค. 61
30 โครงกำรคลินิกเลิกบุหรี่เคลื่อนทีใ่ นโรงเรียนมัธยมศึกษำ
(Stop Smoking Clinic Mobile)
31 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรทักษะกำรฟืน้ คืนชีพขั้นสูง ATLS
ก.พ.61 - เม.ย.61
32 โครงกำรอบรมซ้อมรับอัคคีภัย
33 โครงกำรอบรมพฤติกรรมบริกำรและกำรบริกำรด้วยหัวใจ
มีค.61
34 โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพควำม
ม.ค.61-ก.ย.61
ปลอดภัยและกำรบริหำรควำมเสี่ยงในโรงพยำบำลมะขำม
35 โครงกำรอบรมกำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกรเพือ่ รองรับกำร
ส.ค.61 - ต.ค.61
ประเมินคุณภำพสถำนพยำบำลตำมมำตรฐำน HA
เพือ่ คงสภำพ ( Reaccredit )
ม.ค.- ก.ย. 61
36 โครงกำรอบรมกำรจัดทำและกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย/R2R
สร้ำงนวัตกรสุขภำพทุกระดับ
ก.ค.-61
37 โครงกำรนำเสนอผลงำนพัฒนำคุณภำพ CQI
และนวตกรรม คปสอ.มะขำม
ก.ค.-61
38 โครงกำรจัดบริกำรและส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพช่องปำกและ
ฟันของเด็กประถมศึกษำในอำเภอมะขำม

รพ.มะขำม

✓
✓

3,000 รพ.มะขำม

✓

4,500 รพ.มะขำม
3,000

5,000 รพ.มะขำม
12,000 รพ.มะขำม
10,000 คปสอ.มะขำม

✓

ดำนเนินกำรไม่ทันปีงบ
✓

✓

ดำนเนินกำรไม่ทันปีงบ

219,500 รพ.มะขำม

✓

141,000 รพ.มะขำม

✓

100,000 คปสอ.มะขำม

✓

50,000 คปสอ.มะขำม

✓

45,000

รพ.มะขำม

✓

ลำดับ
ชื่อโครงกำร
39 โครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคฟันผุเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กอำเภอมะขำม
40 โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ ระดับ รพ.สต.
41 โครงกำรกำรใช้ยำปลอดภัยในชุมชน

ระยะเวลำ
ส.ค. - ก.ย.61
ตค.60-กย.61
มี.ค.-61

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ไม่บรรลุเป้ำหมำย บรรลุเป้ำหมำย ปัญหำและข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ
17,000 รพ.มะขำม
✓
2,250
6,000

รพ.มะขำม
รพ.มะขำม

✓
✓

ไม่ได้ดำเนินกำร

