
รายงานผลการกํากับ ติดตาม ประเมินผลงานดานสาธารณสุข ตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 

ประจํางวดที่ 4/2562 
………………………………………………………. 

 
แผนงาน/โครงการ เปาหมาย งบประมาณต้ังไว ผลการดําเนินงาน ใชงบประมาณไปแลว 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
แบบบูรณาการ หนวยงานสาํนักงาน

สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอ 

อบรมบุคลากรและผูมีสวนไดเสียของหนวยงานใน
สังกัด จํานวน 20 คน 

4,000 บาท ดําเนินการแลว 4 พ.ค.62 4,000 บาท 

พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับ

อําเภอ (พชอ.) 

1. คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอําเภอ 
(พชอ.), = 21 คน 
2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคณะกรรมการทีป่รึกษา พชอ.
,ผูเกี่ยวของ odop2+1 =29  คน 
รวม 50 คน 

30,000 บาท ประชุม 4 ครั้ง  30,000 

โครงการพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศดาน
สุขภาพ 

พื้นที่รับผิดชอบตําบลหนองสองหอง จํานวน9 
หมูบาน 1005 หลังคาเรือน ประชากร 4,529 คน 

20,160 บาท Audit Data จํานวน 12 วัน 5,040 บาท 

โครงการตําบลหนองสองหอง อําเภอหนอง
สองหอง จังหวัดขอนแกน รักษไตอรอยไดไม

ตองเค็ม 

1.คณะกรรมการขับเคลื่อน 30 คน  
2.ผูรับผดิชอบงานโรค DM HT หรือโรคไต ประชากร
กลุมสงสัยปวยHT 60คน  
3.ประชากรกลุมสงสยัปวยHT จํานวน 50 คน และ
กลุมรานอาหาร จํานวน 20 คน 

35,000 บาท ดําเนินการแลว   30,000 

โครงการเยี่ยมบานผูปวยโรคเรื้อรงัในชุมชน .เจาหนาที่ รพสต.คึมชาด จํานวน 3 คน ประกอบดวย  
พยาบาลวิชีพ 1 คน  นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน  
เจาพนักงานสาธารณสุข 1 คน กลุมที่ตองออกเยี่ยม
บานดังนี ้เบาหวาน 100 คน ความดันโลหิตสูง 145 
คน ผูปวยระยะทาย 4 คน วัณโรค 3 คน 

17,640 บาท ดําเนินการแลว   12,500 

โครงการคดักรองสารพิษในเลือดเกษตรกร
กลุมเสี่ยง 

1.ประชากรกลุมเสีย่ง  
จํานวน 42 คน  
รวมกลุมเปาหมาย 42 คน 
 

6,550 บาท ดําเนินการแลว 6,550 



แผนงาน/โครงการ เปาหมาย งบประมาณต้ังไว ผลการดําเนินงาน ใชงบประมาณไปแลว 
โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนา

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและกิจกรรม
พัฒนาองคกร สสอ.หนองสองหอง ป2562 

บุคลากรในสังกัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนอง
สองหอง และ รพ.สต.ในสังกัด จํานวน 82 คน 

460,300 บาท ดําเนินการแลว วันที่ 7-10 
พฤษภาคม 2562 ณ จ.

ระยอง) 

460,300 บาท 

โครงการสงเสริมความเขมแข็งดานชุมชน ลด
อุบัติเหตุทางถนน อําเภอหนองสองหอง 

หมูบาน/ชุมชนในเขตอําเภอหนองสองหอง จํานวน 
12 ตําบล 28 หมูบาน 

38,800 บาท จัดกิจกรรม 
1.ประชุมจัดทําแผนความ

ปลอดภัยทางถนน  
2.รณรงคเสรมิสรางจิตสํานึก

ใหประชาชน 
3. หมูบานตนแบบ 

38,800 บาท 
(100%) 

โครงการคดักรองเบาหวานเขาจอประสาทตา
ในผูปวยเบาหวาน อําเภอหนองสองหอง 

ผูปวยเบาหวาน จํานวน 2,708 คน 51,000 บาท ดําเนินการแลว   40,000 

โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
ดานสุขภาพ 

1.เจาหนาที่ จํานวน 30 คน  
2.คณะกรรมการงานวิจัย 10 คน 

51,204 บาท ดําเนินการแลว   35,000 

โครงการพัฒนาระบบบริการงานสขุศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

1.คณะกรรมการ จํานวน 15 คน  
2.คณะกรรมการและเจาหนาที่ จาํนวน 30 คน 

9,300 บาท ดําเนินการแลว   40,000 

โครงการเฝาระวังปญหาการฆาตัวตาย CUP 
อําเภอหนองสองหอง ป 2562 

1.ตัวแทนชุมชน 150 คน  
2.ผูดูแลผูปวยและญาติ จํานวน 400 คน 

85,000 บาท ดําเนินการแลว   48,000 

โครงการรับนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล การ
ดําเนินงานสาธารณสุขระดับเครือขายบริการ

สุขภาพ (CUP) และสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
แนวทางการนิเทศงานกรณีปกต ิ

1.คณะกรรมการ CUP board  
2.เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในสวนทั้งของโรงพยาบาลและ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  
3.ผูนิเทศงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกน  รวมทั้งสิ้น 80 คน 

52,400 บาท ดําเนินการแลว   30,000 บาท 

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ
ดานการบําบดัรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู

เสพยาเสพตดิ 

1.ผูใชยา/ผูเสพ/ผูตดิสารเสพติดทัง้ระบบสมคัรใจและ
บังคับบําบัด  
2.ครอบครัวผูใชยา/ผูเสพ/ผูตดิสารเสพติด 

39,830 บาท ดําเนินการแลว   36,000 

               -  รับทราบ  
 

    ผูรายงาน          
   (นายบุญเลิศ  นิลละออง)             (นายอาคม  ปญญาแกว) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 


