
แบบสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.โขงเจียม  ปงบประมาณ 2566 
โรงพยาบาลโขงเจียมและเครือขายบริการสุขภาพอําเภอโขงเจียมไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2566 โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในการรวมดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป ท้ังนี้เพ่ือใหคปสอ.โขงเจียม ไดมีกรอบทิศทางการพัฒนาสูการปฏิบัติท่ีบรรลุเปาหมายอยาง แทจริง โดยแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ 2566ประกอบไปดวยโครงการตาม 
ยุทธศาสตรท่ีจะพัฒนาความเปนเลิศ 4 ดาน คือ 1) Prevention& Promotion Excellence (สงเสริมสุขภาพและความปองกันโรคเปนเลิศ ) 2) Service Excellence (บริการ เปนเลิศ) 3) 
People Excellence (บุคลากรเปนเลิศ) และ 4) Governance Excellence (บริหารจดัการ เปนเลิศ) โดยประกอบดวยแผนปฏิบัติการจํานวน 14 แผนนงาน  88 โครงการ ดังนี ้

ยุทธศาสตร/ประเด็นสุขภาพ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

ระดับ
การ

อนุมัติ 
สถานะโครงการ 

จํานวนเงินจําแนกแหลงงบประมาณ (บาท) 
เดือนท่ีระบุใน

แผน 
ผูรับผิดชอบ 

 PP  
 เงินบํารุง 

รพ.  
 สปสช.  

กองทุน
ตําบล 

  

1.Promotion   Prevention & Protection Excellence (สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) (4 แผนงาน 10โครงการ) 

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) (4 โครงการ) 

1 โครงการมหัศจรรย 1000 วันแรกแหงชีวิต 
แมและเด็กคุณภาพ อําเภอโขงเจียม ป 2566 

40,480  สสจ.   รอการอนุมัติแผน  40,480 
 

    ต.ค.65.-ก.ย.66 สสอ./มัลลิการุณ 

2 โครงการรับประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม
และเด็ก  ปงบประมาณ2566 

5,000  สสจ.   รอการอนุมัติแผน  
 

5,000     มิ.ย.66 LR/ทัศนี 

3 โครงการอบรมฟนฟูวิชาการและฝกทักษะเชิง
ปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิด
ใหแก จนท.คปสอ.โขงเจยีม 

15,000  สสจ.   รอการอนุมัติแผน  
 

15,000     มิ.ย.66 LR/ทัศนี 

4 โครงการอบรมฟนฟูการทําคลอด การทําหัต
การชวยคลอดและภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม 

15,000  สสจ.   รอการอนุมัติแผน  
 

15,000     พ.ค.66 LR/ทัศนี 

5 โครงการดูแลทารกแรกเกิดท่ีมี
ภาวะแทรกซอนและไดรับการสงตอ 

4,000  สสจ.   รอการอนุมัติแผน  
 

4,000     พ.ค.66 LR/ทัศนี 



6 โครงการติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ มารดา
และทารกหลังคลอด ปงบประมาณ  2566 

12,600  รพ.   รอการอนุมัติแผน  
 

12,600     ต.ค.65.-ก.ย.66 รพ./อภิญญา 

7 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและ
พัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอําเภอโขง
เจียม ป 2566 

19,140  สสจ.   รอการอนุมัติแผน  19,140 
 

    ต.ค.65.-ก.ย.66 สสอ./มัลลิการุณ 

8 โครงการสงเสริมการดําเนินงานอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุและคลินิกวัยรุน ป 
2566 

2,940 สสจ. รอการอนุมัติแผน 2,940 
   

เม.ย.66-มิ.ย.66 สสอ./มัลลิการุณ 

9 โครงการเสริมสรางพัฒนาเชาวปญญาเด็ก
อําเภอโขงเจียม ประจําป 2566 

34,100 สสจ. รอการอนุมัติแผน 34,100 
   

ม.ค.66-ก.ย.66 สสอ./มัลลิการุณ 

10 โครงการทันตกรรมปองกันโดยใชฟลูออไรด
วารนิชในคลินิกเด็กดี (WBC) 

- สสอ. รอการอนุมัติแผน 
    

ต.ค.65.-ก.ย.66 ทันตกรรม/ศุภิส
รา 

11 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและเด็กอนุบาล 

18,000 สสอ. รอการอนุมัติแผน 18,000 
   

พ.ย.65.-ก.ย.66 ทันตกรรม/ศุภิส
รา 

12 โครงการโรงเรยีนปลอดฟนแทผุ 21,600 สสอ. รอการอนุมัติแผน 21,600 
   

พ.ค.66-มิ.ย.66 ทันตกรรม/ศุภิส
รา 

13 โครงการฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง                                                                                                                         4,800 สสอ. รอการอนุมัติแผน 4,800 
   

กค.66 ทันตกรรม/ศุภิส
รา 

14 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพในสถาน
ประกอบการ 

5,760 สสอ. รอการอนุมัติแผน 5,760 
   

กค.66 ทันตกรรม/ศุภิส
รา 

15 โครงการปองกันการจมน้ําในเด็กอายุนอยกวา
15ป 

9,900 สสจ. รอการอนุมัติแผน 9,900 
   

กค.66 ER/นัทชฤมล 

16 โครงการโขงเจียมอุนใจหางไกลมะเร็งชอง
ปาก 

3,250 สสจ. รอการอนุมัติแผน 3,250 
   

ต.ค.65.-ก.ย.66 ทันตกรรม/ศุภิส
รา 



17 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพในผูท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง 

                  
6,010  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน         
6,010  

      พ.ย.65.-ก.ย.66 ทันตกรรม/ศุภิส
รา 

18 โครงการประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผูดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง 

                  
9,400  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน         
9,400  

      เม.ย.66-ก.ย.66 IPD/บุณฑริกา 

19 โครงการรวมพลังสุขภาพดีวิถีชาวโขงเจียม ป 
2566(fix cost สสอ.) 

               
100,000  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน      
100,000  

      ม.ค.66-ก.ย.66 สสอ./มัลลิการุณ 

แผนงานท่ี 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ (3 โครงการ) 

20 โครงการซอมแผนอุบัติเหตุหมูในจนท.คปสอ.
โขงเจียม  ปงบประมาณ2566 

                
20,000  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน              
20,000  

    มีค.66 ER/นัทชฤมล 

21 โครงการอบรมฟนฟูวิชาการและฝกทักษะเชิง
ปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพข้ันสูงALSใหแก 
จนท.คปสอ.โขงเจียม 

                  
4,000  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน               
4,000  

    มีค.66 ER/นัทชฤมล 

22 โครงการฝกอบรมข้ันสูงเพ่ือชวยชีวิต
ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ(Advanced Trauma 
Life Support ATLS )ใหแก จนท.รพ.โขง
เจียม 

                
18,200  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน              
18,200  

    มีค.66 ER/นัทชฤมล 

23 โครงการปองกันควบคุม โรคไขเลือดออก 
อําเภอโขงเจียม 

 83,360   สสจ.   รอการอนุมัติแผน        
83,360  

      ก.พ.66-ก.ย.66 สสอ./นคร 

24 โครงการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ  คปสอ.โขงเจียม 

                
36,000  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน        
36,000  

      ก.พ.66-ก.ย.66 คร./บุญไทย 

25 โครงการตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงเพ่ือ
ดําเนินการคนหาผูปวยวัณโรค 

                
73,000  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน        
73,000  

      ธค.65 คร./บุญไทย 

26 โครงการรับนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน
ควบคุมโรคติดตอ 

                  
8,000  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน               
8,000  

    พ.ย.65-ก.ย.66 คร./บุญไทย 



27 โครงการรับนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน
เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

                  
8,000  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน               
8,000  

    พ.ย.65-ก.ย.66 คร./บุญไทย 

28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล
สุขภาพวัยรุนและเยาวชน "เพศศึกษารอบ
ดาน" 

 20,000   สสจ.   รอการอนุมัติแผน              
20,000  

    ธค.65 คร./บุญไทย 

29 โครงการคัดกรองกลุมเสี่ยงและรณรงค
ปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

                
10,800  

 รพ.   รอการอนุมัติแผน              
10,800  

    ธ.ค.65-ก.ย.66 คร./บุญไทย 

30 โครงการรับนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน
วัณโรค 

 8,000   สสจ.   รอการอนุมัติแผน               
8,000  

    พ.ย.65-ก.ย.66 คร./บุญไทย 

31 โครงการออกติดตามผลการรักษาและ
ประเมินสุขภาพผูปวยวัณโรค 

                
25,920  

 รพ.   รอการอนุมัติแผน              
25,290  

    พ.ย.65-ก.ย.66 คร./บุญไทย 

32 โครงการอบรมผูประกอบการรานอาหาร แผง
ลอย รถเร ผูจําหนายอาหาร ตลาดสด อําเภอ
โขงเจียม ปงบประมาณ 2566 

                  
8,300  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน         
8,300  

      ม.ค.66-มี.ค.66 สสอ./สําราญ 

33 โครงการอบรมผูประกอบการรานคารานชํา 
อําเภอโขงเจียม ปงบประมาณ 2566  

 8,300   สสจ.   รอการอนุมัติแผน         
8,300  

      ก.พ.66-มี.ค66 สสอ./สําราญ 

34 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริโภคให
ปลอดภัยจากผลิตภัณฑสุขภาพ ยา และ
เครื่องสําอาง 

                
24,000  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน        
24,000  

      ม.ค.66-มีค.66 เภสัช/พงษศธร 

35 โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยสุขภาพขาม
แดนอําเภอโขงเจียม ป 2566 

                
50,000  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน        
50,000  

      ม.ค.66-ก.ย.66 สสอ./เกียรติคุณ 



36 โครงการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)อ.โขงเจียม จ.
อุบลราชธาน ีปงบประมาณ2566 

 300,000   สสจ.   รอการอนุมัติแผน            
300,000  

    ต.ค.65-ก.ย.66 ปฐมภูมิ/ปยะพร 

37 โครงการพัฒนาองคความรูปองกันการติดเชื้อ
อุบัติใหม อุบัติซํ้า  โรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19)  

                
40,000  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน              
40,000  

    ต.ค.65-ก.ย.66 IC/อนัญชนา 

38 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมผูปวย
รับยาตานไวรัสเอดส โรงพยาบาลโขงเจียม 
ปงบประมาณ 2566 

                
18,500  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน            
18,500  

  ต.ค.65-ก.ย.66 คร./บุญไทย 

39 โครงการ พ่ีเลี้ยงใจดี ดูแลฟรีไมคิดตังค 
ปงบประมาณ 2566 

                
56,500  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน            
56,500  

  ม.ค.66-มี.ค.66 คร./บุญไทย 

40 โครงการหมูบานปลอดวัณโรคเพ่ือลดความ
เสี่ยงสูชุมชน 

 20,550   สสจ.   รอการอนุมัติแผน       20,550    ธค.65 คร./บุญไทย 

แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม (3 โครงการ) 

41 
โครงการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูล
อําเภอโขงเจียม 

                  
6,200  

 สสจ.  
 รอการอนุมัติแผน         

6,200        
ม.ค.66-มี.ค.66 สสอ./สําราญ 

42 โครงการซอมแผนปองกันอัคคีภัย 
โรงพยาบาลโขงเจียม ประจําป 2566 

                
50,000  

 สสจ.  
 รอการอนุมัติแผน  

  
          

50,000      พค.66 ENV/กมลพรรณ 
43 โครงการรณรงค BiG Cleaning Day และ

ปรับภูมิทัศน โรงพยาบาลโขงเจียม 
ปงบประมาณ 2566 

                
15,000  

 สสจ.  
 รอการอนุมัติแผน  

  
          

15,000      กค.66 ENV/รัตนา 

44 
โครงการ “ตรวจสุขภาพเจาหนาท่ีกลุมเสี่ยง
และตรวจวัดสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

                
14,220  

 สสจ.  
 รอการอนุมัติแผน  

  
          

14,220      เมย.66 ENV/รัตนา 



ประจาํป 2566” โรงพยาบาลโขงเจียม 
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี      

45 โครงการรับประเมินGreen&Clean 
hospital โรงพยาบาล ป 2566 

                  
3,000  

 สสจ.  
 รอการอนุมัติแผน  

  
           

3,000      มิ.ย.66-ก.ค.66 ENV/รัตนา 
46 โครงการผักสวนครัวรั้วกินไดในโรงพยาบาล                 

15,000  
 รพ.  

 รอการอนุมัติแผน  
  

          
15,000      

ต.ค.65-ก.ย.66 
ENV/รัตนา 

47 โครงการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยใน
โรงพยาบาลโขงเจียม 

                
25,000  

 สสจ.  
 รอการอนุมัติแผน  

  
          

25,000      ม.ค.66-มี.ค.66 
IC/อนัญชนา 

48 โครงการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย
และระบบมาตรฐานความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล 

 50,000   สสจ.  
 รอการอนุมัติแผน  

  
          

50,000      ม.ค.66-มี.ค.66 ENV/กมลพรรณ 
49 โครงการการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ

ทางการแพทย โรงพยาบาลโขงเจียม ป2566 
12,000 สสจ. 

 รอการอนุมัติแผน  
  

          
12,000      ธค.65 ENV/ทัศนี 

2. Service Excellence (บริการเปนเลิศ) (5 แผนงาน  21โครงการ) 

แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (2 โครงการ) 

50 โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร
สาธารณสุข ประจําป 2566 (อสม.หมอ
ครอบครัว) 

                
35,000  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน        
35,000  

      

ม.ค.66-มี.ค.66 

สสอ./เกียรติคุณ 

51 โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาต ิ
ป 2566 

                
30,000  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน        
30,000  

      
มีค.66 

สสอ./เกียรติคุณ 

52 โครงการเสริมสรางองคความรูดานสุขภาพ
และอสม.4.0 

                
20,000  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน        
20,000  

      ก.พ.66-พ.ค.66 สสอ./เกียรติคุณ 



53 โครงการการดําเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชน เพ่ือการเฝาระวังปองกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อําเภอโขงเจียม ปงบ 
2566 

                
50,000  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน        
50,000  

      

ม.ค.66-มี.ค.66 

สสอ./เกียรติคุณ 

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (  18 โครงการ) 
54 โครงการพัฒนาคลินิกNCD คุณภาพ                 

10,000  
 สสจ.  

 รอการอนุมัติแผน  
    

      
10,000    ม.ค.66-มี.ค.66 NCD/อนัญชนา 

55 โครงการควบคุม เฝาระวังภาวะแทรกซอนใน
ผูปวย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

                
15,000  

 สสจ.  
 รอการอนุมัติแผน  

    
      

15,000    ม.ค.66-มี.ค.66 NCD/อนัญชนา 
56 โครงการแพทยเคลื่อนท่ีสูรพ.สต. ใกลบาน 

ใกลใจ 
                

67,200  
 สสจ.  

 รอการอนุมัติแผน  
    

      
67,200    

ต.ค.65-ก.ย.66 
NCD/อนัญชนา 

57 โครงการคลินิกดูแลสุขภาพเทาในผูปวย
เบาหวาน     

                
16,500  

 รพ.  
 รอการอนุมัติแผน  

  
          

16,500      มีค.66 PT/รัตนาภรณ 
58 โครงการแพทยแผนไทยใสใจผูสูงอายุและ

ผูปวยเรื้อรังในชุมชนอําเภอโขงเจียม ป2566 
                

11,520  
 รพ.  

 รอการอนุมัติแผน  
  

          
11,520      

ต.ค.65-ก.ย.66 แผนไทย/วิไล
วรรณ 

59 โครงการพัฒนาศักยภาพงานแพทยแผนไทย
เครือขายโขงเจียม ป 2566 

 1,600   สสจ.  
 รอการอนุมัติแผน  

  
           

1,600      มค.66 
แผนไทย/วิไล
วรรณ 

60 โครงการกายดี จิตดี ชีวีมีสุข ดวยการแพทย
แผนไทย 

20,000 สสจ. 
 รอการอนุมัติแผน  

  
          

20,000      พค.66 
แผนไทย/วิไล
วรรณ 

61 โครงการจัดบริการคัดกรองและดูแล
ชวยเหลือสุขภาพจิตในกลุมเด็ก6-15 ป 
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
ปงบประมาณ 2566 

                
10,000  

 สสจ.  

 รอการอนุมัติแผน  

  
          

10,000      ก.ค.66-ก.ย.66 ER/กุลธิดา 



62 โครงการสงเสริมโภชนาการเพ่ือชะลอไตเสื่อม
ในกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง         

                
13,500  

 สสจ.  
 รอการอนุมัติแผน        

13,500        ม.ค.66-มิ.ย.66 
โภชนาการ/ธน
ภรณ 

63 โครงการศึกษาดูงานการพยาบาลผูปวยท่ี
ไดรับการฟอกไตทางหนาทอง 

4,100 สสจ. 
 รอการอนุมัติแผน  

  
           

4,100      เมย.66 IPD/บุณฑริกา 
65 โครงการปองกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือด

สมองและหลอดเลือดหัวใจในกลุมผูปวยโรค
เรื้อรงั 

22,400 สสจ. 
 รอการอนุมัติแผน  

      22400 เม.ย.66-มิ.ย.66 ER/นัทชฤมล 
65 โครงการชะลอไตเสื่อม                 

15,000  
 สสจ.  

 รอการอนุมัติแผน  
      15000 ม.ค.66-มี.ค.66 NCD/อนัญชนา 

66 โครงการพัฒนา CKD คลินิกคุณภาพ                 
10,000  

 สสจ.  
 รอการอนุมัติแผน  

      10000 ม.ค.66-มี.ค.66 NCD/อนัญชนา 
67 โครงการพัฒนาคลินิก Ashtma&COPD                   

5,000  
 สสจ.  

 รอการอนุมัติแผน  
      5000 ม.ค.66-มี.ค.66 OPD/อัญพัชร 

68 โครงการติดตามเยี่ยมผูปวยระยะกลาง 
(Intermediate Care)  

                
11,520  

 รพ.  
 รอการอนุมัติแผน  

  
          

11,520      พ.ย.65-ก.ย.66 IPD/บุณฑริกา 
69 โครงการติดตามเยี่ยมผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคอง 
                

14,400  
 สสจ.  

 รอการอนุมัติแผน  
  

          
14,400      พ.ย.65-ก.ย.66 IPD/บุณฑริกา 

70 โครงการ ฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย  132,000   รพ.   รอการอนุมัติแผน        132000 ต.ค.65-ก.ย.66 PT/รัตนาภรณ 
71 โครงการพัฒนางานควบคุมและปองกันการ

ติดเชื้อในโรงพยาบาล 
15,000 สสจ. 

 รอการอนุมัติแผน  
  

          
15,000      มิย.66 

IC/อนัญชนา 

72 โครงการสงเสริม ปองกัน และควบคุมการดื้อ
ยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุผล ใน
โรงพยาบาลโขงเจียม 

6,000 สสจ. 
 รอการอนุมัติแผน  

  
           

6,000      ต.ค.65-ก.ย.66 

เภสัช/พงษศธร 



แผนงานท่ี 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริและพ้ืนท่ีเฉพาะ (1 โครงการ) 

73 

โครงการรณรงคตรวจสุขภาพประชาชนท่ัวไป
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ประจําป 
2566 (พอสว.) 

                
20,000  

 สสจ.  
 รอการอนุมัติแผน        

20,000  
      ต.ค.65-ก.ย.66 สสอ./มัลลิการุณ 

3. People Excellence (บุคลากรเปนเลิศ) (1 แผนงาน 2โครงการ) 

แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ (2 โครงการ) 

74 
โครงการอบรม ESB สําหรับเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลโขงเจียม 

60,000 สสจ. 
 รอการอนุมัติแผน  

  
          

60,000      ต.ค.65-ก.ย.66 
กุลมการ/นง
คราญ 

4. Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) (5 แผนงาน 15 โครงการ) 

แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ (7 โครงการ) 

75 
โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล 
โรงพยาบาลโขงเจียม 

               
248,300  

 สสจ.  
 รอการอนุมัติแผน  

  
        

248,300      พ.ย.65-ก.ย.66 HA/พงษศธร 

76 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการรับการประเมิน
คุณภาพจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลฯ/สํานักการพยาบาล 

                  
9,600  

 สสจ.  
 รอการอนุมัติแผน  

  
           

9,600      มีค.66 
กุลมการ/นง
คราญ 

77 

โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร 
โรงพยาบาลโขงเจียม(KCH Smart 
strategies 2566) 

200,000 สสจ. 
 รอการอนุมัติแผน  

  
        

200,000      ต.ค.65-ก.ย.66 ยุทธ/จุฑาทิพย 

78 
โครงการรับประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพ
ในโรงพยาบาล ป 2566 

3,000 สสจ. 
 รอการอนุมัติแผน  

  
           

3,000      มิ.ย.66-ก.ค.66 ENV/รัตนา 

79 

โครงการเสริมสรางและพัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรมและการปองกันการกระทําผิดทาง
วินัยของเจาหนาท่ี 

0 รพ. 
 รอการอนุมัติแผน  

  
               
-        ต.ค.65-ก.ย.66 HRD/จิรวรรณ 



80 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพทางหองปฏิบัติการ 

                
10,880  

 สสจ.  
 รอการอนุมัติแผน  

  
          

10,880      มีค.66 LAB/สรายุทธิ์ 

81 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลโขง
เจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 
2566 

                
10,000  

 สสจ.  

 รอการอนุมัติแผน  

  
          

10,000      ม.ค.66-มิ.ย.66 XRAY/เจษฎา 

82 
โครงการรับการนิเทศผสมผสานระดับจังหวัด  
ปงบประมาณ2566 

                  
8,000  

 สสจ.  
 รอการอนุมัติแผน  

  
           

8,000      เม.ย.66-ส.ค.66 ยุทธ/จุฑาทิพย 
แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศดานสุขภาพ (6 โครงการ)                   

83 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและความ
ปลอดภัย ในการใชงานระบบขอมูล
สารสนเทศทางดานสาธารณสุขโรงพยาบาล
โขงเจียม ปงบประมาณ 2566 

                
15,000  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน  

  
          

15,000      ต.ค.65-ก.ย.66 IT/ปรัชญา 

84 
โครงการจัดอบรมใหความรูและการใชงาน 
Microsoft Office 

                  
1,500  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน  
  

           
1,500      ต.ค.65-ก.ย.66 IT/ปรัชญา 

85 
โครงการทําลายเวชระเบียนผูปวยใน ท่ีมี
ระยะเวลาการจัดเก็บเกินกวา 5 ป 

                  
3,240  

 รพ.   รอการอนุมัติแผน  
  

           
3,240      ต.ค.65-ก.ย.66 

เวชระเบียน/
บรรจง 

86 
โครงการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวช
ระเบียนผูปวย 

                  
6,200  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน  
  

           
6,200      ธ.ค.65-ก.ย.66 IPD/บุณฑริกา 

แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ (1 โครงการ) 

87 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดวางระบบ
ควบคุมภายใน อําเภอโขงเจียม ป 2566 

                
22,800  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน        
22,800          สสอ./สุวิทย 



88 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียกเก็บ
รายได โรงพยาบาลโขงเจียม  ปงบประมาณ 
2566 

                
15,000  

 สสจ.   รอการอนุมัติแผน  

  
          

15,000      ต.ค.65-ก.ย.66 
ประกัน/ตรอง
ทรัพย 

  
รวม88โครงการ 

                      
-    

  
              

 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

จากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2566 มีการดําเนิน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ จํานวน 

88 โครงการ คิดเปนรอยละ 100  ซ่ึงอยูในข้ันตอนการรอการอนมุมัติแผนปฏิบัติการจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

ปญหาและอุปสรรคของการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการประจําป  

1. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ 2566 ลาชา กวากําหนดตามแผนการ ทําใหการดําเนินงานในข้ันตอนอ่ืน ๆเกิดความลาชาตามมา 
2. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ 2566 มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตามภารกิจการถายโอนไปยัง 

อปท. ทําใหงบประมาณสนับสนุนโครงการลดลง การจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีมีจํากัด  
 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรเพ่ิมการกํากับติดตามผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ควรมีการติดตามทุกไตรมาสเพ่ือใหโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ 

2566 เปนไปตามแผนเดิมท่ีตั้งไว 



 

                          บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กลุมงานประกันสุขภาพฯ  โรงพยาบาลโขงเจียม โทร ๐ ๔๕๓๕ ๑๒๘๘-๙                                                                 
ท่ี  อบ ๐๐๓3.๐๐๙.๐๓/ 265                             วันท่ี   20  ธันวาคม  2565                               

เรื่อง  ขออนุมัติเผยแพร รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการคปสอ.โขงเจียม ประจาํปงบประมาณ    

๒๕๖6 
เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม                                               
      เรื่องเดิม 

ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(สํานักงาน ป.ป.ช.)      
ไดดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) โดยไดนํากรอบการประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)       
มาประยุกตพัฒนาและปรับปรุงรายละเอียด ขอคําถามตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(MOPH Open 
DataIntegrityand Transparency Assessment : MOIT) เพ่ือใหเขาบริบทการบริหารราชการของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภู มิภาค โดยมีประเด็นการประเมิน                  
จําแนกออกเปน ๙ ตัวชี้วัด นั้น 

 

  ขอพิจารณา 
  จึงเห็นควรใหดําเนินการเผยแพรรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.โขงเจียม 
ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๖6 ใหหนวยงานอ่ืนและสาธารณชนท่ัวไปทราบ  บนเว็บไซตของโรงพยาบาลโขงเจียม 
  
  ขอเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตใหดําเนินการเผยแพร รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.โขงเจียม ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖6    ใหหนวยงานอ่ืนและ
สาธารณชนท่ัวไปทราบ ตอไป   
        
 
 

                          (นายตรองทรัพย  สายกนก) 
                                                                            นักวิชาการพัสดุ 
                                                                 หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพฯ 
                      
         
 
                            อนุญาต/อนุมัติ                                     
            
          
                     (นายสิทธิพงษ    อุนทวง) 
              นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการ 
โรงพยาบาลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวดัอุบลราชธานี 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเวบไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สําหรับหนวยงานราชการบริหารในสวนภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน  :  โรงพยาบาลโขงเจียม 
วัน/เดือน/ป   :  20  ธันวาคม 2565 
หัวขอ :  เผยแพร รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.โขงเจียม ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๖6  

รายละเอียด  
           ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดดําเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)        
โดยไดนํากรอบการประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) มาประยุกตพัฒนาและปรับปรุงรายละเอียด        
ขอคําถามตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(MOPH Open DataIntegrityand Transparency Assessment : MOIT)                
เพ่ือใหเขาบริบทการบริหารราชการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โดยมีประเด็นการประเมิน จําแนกออกเปน ๙ ตัวชี้วัด นั้น 

 

          ในการนี้ จึงเห็นควรเผยแพรประชาสัมพันธ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.โขงเจียม ประจําป
งบประมาณ  ๒๕๖6 ใหหนวยงานอ่ืนและสาธารณชนท่ัวไปทราบ บนเว็บไซตของโรงพยาบาลโขงเจียม เพ่ือเปนแนวทางการ
ดําเนินงานตามนโยบาย ตอไป 

 

Link ภายนอก :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ  : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

 

 

( นายปรัชญา  พลอยเพชร ) 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

 วันท่ี 20  ธันวาคม 2565 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 

(นายตรองทรัพย  สายกนก) 

ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 

วันท่ี 20  ธันวาคม 2565 

อนุมัติรับรอง 

 

(นายสิทธิพงษ  อุนทวง) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

วันท่ี 20  ธันวาคม 2565 


	(นายตรองทรัพย์  สายกนก)

