
 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ตอ 102               

ท่ี  สน 00๓3.301 / 55                             วันท่ี  2  ตุลาคม 2565                      . 

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ปงบประมาณ 2565                                                                                                 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน           

   อางถึง เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนยประเมิน
คุณธรรมและความโปงใสของหนวยงานภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในหัวขอการประเมินท่ี MOIT2 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโรงพยาบาล
นิคมน้ําอูน ปงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

   เพ่ือใหการดําเนินการดานการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน มีคุณธรรมและโปรงใสสอดคลอง
ตามหลักเกณฑการประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช. ในการนี้ งานพัสดุและทรัพยสิน จึงขอนําสงรายงานผลการ
ดําเนินงานของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ปงบประมาณ 2565 และขออนุมัตินําขอมูลรายงานดังกลาวเผยแพร
บนเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ  พรอมนี้ไดจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของเรียนมา
เพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป  
 
 
                     ......................................................... 
           ( นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ ) 
                     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 
      -  ทราบ         
 

      
 

           ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 
       นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
                                         ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ 2565 
โรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน 

 



บทสรุปผูบริหาร 

   โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565 โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรในการรวมดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ท้ังนี้เพ่ือใหโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน            
ไดมีกรอบทิศทางการพัฒนาสูการปฏิบัติท่ีบรรลุเปาหมายอยาง แทจริง โดยแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2565 ประกอบไปดวยโครงการตามแผนปฏิบัติการจํานวน 14 แผนงาน 26 โครงการ รวมเปน
งบประมาณ  2,480,900.00 บาท แยกเปนโครงการดังนี้  
  โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย งบประมาณ 1,301,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของประชากร งบประมาณ 11,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) งบประมาณ 40,000.00  บาท  
  โครงการท่ี 4 : โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ งบประมาณ 90,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 5 : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ งบประมาณ 238,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 6 : โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ งบประมาณ 
5,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 7 : โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม งบประมาณ 73,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 8 : โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ และ อสม. งบประมาณ 93,000.00  บาท  
  โครงการท่ี 9 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง งบประมาณ 7,200.00  บาท  
  โครงการท่ี 10 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคติดตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 
งบประมาณ 155,000.00  บาท  
  โครงการท่ี 11 : โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล 
งบประมาณ 4,000.00  บาท  
  โครงการท่ี 12 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด งบประมาณ 3,000.00  บาท  
  โครงการท่ี 13 : โครงการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและการดูแลผูปวยก่ึงเฉียบพลัน 
งบประมาณ  4,200.00 บาท  
  โครงการท่ี 14 : โครงการพัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทย งบประมาณ  16,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 15 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก สูตินรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม 
กุมารเวช กรรม และออโธปดิกส) งบประมาณ  3,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 16 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ งบประมาณ   3,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 17 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต งบประมาณ  10,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 18 : โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษายาเสพติด งบประมาณ 1,000.00  บาท  
  โครงการท่ี 19 : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบสงตอ งบประมาณ  
8,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 20 : โครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย งบประมาณ 35,000.00  บาท  
  โครงการท่ี 21 : โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพงบประมาณ  
206,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 22 : โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส งบประมาณ 58,000.00  บาท  
  โครงการท่ี 23 : โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ งบประมาณ 78,500.00  บาท  
  โครงการท่ี 24 : โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ งบประมาณ 9,000.00  บาท  
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  โครงการท่ี 25 : โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง งบประมาณ 6,000.00  บาท  
  โครงการท่ี 26 : โครงการพัฒนางายวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย
งบประมาณ 20,000.00 บาท  
    จากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565 มี
การดําเนิน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ จํานวน 25 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.70   
    ปญหาและอุปสรรคของการประเมินแผนปฏิบัติการประจําป  
    1. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565 หลายกิจกรรม
ประเมินผลลาชา กวากําหนดมาก ทําใหการรายงานสรุปผลใชเวลานานในการดําเนินการ  
    2. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565 มีการเปลี่ยนแปลงวัน
ในการจัด กิจกรรม ไมตรงตามไตรมาสทําใหการดําเนินการตามแผนได  
    ขอเสนอแนะ  
    1. การกํากับติดตามผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ควรมีการติดตามทุกไตรมาสเพ่ือให
โครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565 เปนไปตามแผน 
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คํานํา 

    การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาล
นิคมน้ําอูนประจําป งบประมาณ 2565 นี้ ไดจัดทําสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ เพ่ือเปน
การพัฒนาคุณภาพของ บุคลากร เจาหนาท่ี ผูบริหารโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน รวมท้ังผูเก่ียวของทราบ ผลการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนในปท่ีผานมา ซ่ึงแผนการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ นั้น ผล
การ ปฏิบัติจะระบุเปนจํานวนและคุณภาพอยางชัดเจน ผูปฏิบัติกิจกรรม/ผูรับผิดชอบโครงการสามารถนําผล
มา ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานของแตละกลุม/ฝาย/งาน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในปตอไป 
ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการประเมินโครงการ เสนองานแผนงานไดดําเนินการ จัดทําเอกสาร
ฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี  
 
 
  

กลุมบริหารท่ัวไป  
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
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สารบัญ 

เรื่อง                  หนา  
บทสรุปผูบริหาร            ก  
คํานํา              ค  
สารบัญ             ง  
บทท่ี 1 บทนํา            1  
บทท่ี 2 วิธีดําเนินการติดตามการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและ     3  
  สรุปผลการติดตามการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
บทท่ี 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการประเมินแผนปฏิบัติการ     4  
บทท่ี 4 รายงานผลการดําเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ      5  
  ประจําปงบประมาณ 2565  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2565 โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในการรวมดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
ท้ังนี้เพ่ือใหโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ไดมีกรอบทิศทางการพัฒนาสูการปฏิบัติท่ีบรรลุเปาหมายอยาง แทจริง โดย
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565 ประกอบไปดวยโครงการตามแผนปฏิบัติการจํานวน 26 โครงการ 
งบประมาณ  2,480,900.00 บาท ประกอบไปดวยโครงการตามแผนปฏิบัติการจํานวน 14 แผนงาน 26 
โครงการ แยกเปนโครงการดังนี้  
  โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย งบประมาณ 1,301,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของประชากร งบประมาณ 11,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) งบประมาณ 40,000.00  บาท  
  โครงการท่ี 4 : โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ งบประมาณ 90,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 5 : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ งบประมาณ 238,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 6 : โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ งบประมาณ 
5,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 7 : โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม งบประมาณ 73,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 8 : โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ และ อสม. งบประมาณ 93,000.00  บาท  
  โครงการท่ี 9 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง งบประมาณ 7,200.00  บาท  
  โครงการท่ี 10 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคติดตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 
งบประมาณ 155,000.00  บาท  
  โครงการท่ี 11 : โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล 
งบประมาณ 4,000.00  บาท  
  โครงการท่ี 12 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด งบประมาณ 3,000.00  บาท  
  โครงการท่ี 13 : โครงการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและการดูแลผูปวยก่ึงเฉียบพลัน 
งบประมาณ  4,200.00 บาท  
  โครงการท่ี 14 : โครงการพัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทย งบประมาณ  16,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 15 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก สูตินรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม 
กุมารเวช กรรม และออโธปดิกส) งบประมาณ  3,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 16 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ งบประมาณ   3,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 17 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต งบประมาณ  10,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 18 : โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษายาเสพติด งบประมาณ 1,000.00  บาท  
  โครงการท่ี 19 : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบสงตอ งบประมาณ  
8,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 20 : โครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย งบประมาณ 35,000.00  บาท  
  โครงการท่ี 21 : โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพงบประมาณ  
206,000.00 บาท  
  โครงการท่ี 22 : โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส งบประมาณ 58,000.00  บาท  
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  โครงการท่ี 23 : โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ งบประมาณ 78,500.00  บาท  
  โครงการท่ี 24 : โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ งบประมาณ 9,000.00  บาท  
  โครงการท่ี 25 : โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง งบประมาณ 6,000.00  บาท  
  โครงการท่ี 26 : โครงการพัฒนางายวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย
งบประมาณ 20,000.00 บาท 
  วัตถุประสงคของการติดตามการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน  
  การติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงคดังนี้  
  1. เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565  
  2. เพ่ือติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแตละโครงการกิจกรรมท้ังการใชจายงบประมาณท่ีไดรับ 
จัดสรร  
  3. เพ่ือนําผลการติดตาม การดําเนินโครงการกิจกรรมไปปรับปรุง พัฒนา กําหนดนโยบาย รวมท้ัง 
กําหนดการดําเนินโครงการกิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจําในอนาคตตอไป 
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บทท่ี 2 
วิธีดําเนินการติดตามการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏบัิติการและ  

สรุปผลการติดตามการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้ันตอนการติดตามการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
   โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตาม โครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2565 โดยมีข้ันตอนการติดตามการดําเนินงานโครงการดังนี้  

ลําดับ รายงาน ชวงเวลา 
ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 2564-ธันวาคม 2564) 

1 ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการดําเนินงาน  ธันวาคม 2564 
2 รายงานผลการดําเนินงานตอฝายบริหาร มกราคม 2565 

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม 2565-มีนาคม 2565) 
1 ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการดําเนินงาน  มีนาคม 2565 
2 รายงานผลการดําเนินงานตอฝายบริหาร เมษายน 2565 

ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน 2565-มิถุนายน 2565) 
1 ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการดําเนินงาน  มิถุนายน 2565 
2 รายงานผลการดําเนินงานตอฝายบริหาร กรกฎาคม 2565 

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม 2565-กันยายน 2565) 
1 ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการดําเนินงาน  สิงหาคม 2565 
2 รายงานผลการดําเนินงานตอฝายบริหาร กันยายน 2565 

 
สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
   โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน มีการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2565 
จํานวนท้ังสิ้น ประกอบไปดวยโครงการตามแผนปฏิบัติการจํานวน 14 แผนงาน 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 
91.70  
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บทท่ี 3 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการประเมินแผนปฏิบัติการ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการประเมินแผนปฏิบัติการ  
    1. ปญหาในการดําเนินโครงการกิจกรรมลาชา ทําใหเม่ือใกลถึงเวลาในการจัดกิจกรรมแลว
ตองทําการ เบิกจายงบประมาณและจัดซ้ือจัดจางแบบเรงดวน จนทําใหไมสามารถดําเนินโครงการไดตามแผน  
   2. ควรมีการประเมินผลโครงการกิจกรรมเม่ือดําเนินการสิ้นสุดแลวทันที เพ่ือจะไดนําขอมูล
ไปปรับปรุง การจัดโครงการในปถัดไป และทําใหสามารถทราบถึงคุณภาพของโครงการ อีกท้ังทําใหการ
ประเมิน แผนปฏิบัติการมีความถูกตองและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  
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บทท่ี 4 
รายงานผลการดําเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2565 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   สรุปผลโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565  
   โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565 
จํานวน 26 โครงการ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้  
 

ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร  
จํานวน
โครงการ 

 จํานวนเงิน 
(บาท)  

การ
ดําเนินการ  

1 ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ  (PP&P 
Excellence) 

    

 แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 2 1,312,000.00  

 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทกุกลุมวัย  1,301,000.00  100 

 โครงการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของประชากร  11,000.00  100 

 แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 1 40,000.00   

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอําเภอ (พชอ.)  40,000.00  100 

 แผนงานท่ี 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 3 333,000.00   

 โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉกุเฉนิและภัยสุขภาพ  90,000.00  100 

 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  238,000.00  100 

 โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบรกิารสุขภาพ  5,000.00  100 

 แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  1 73,000.00   

 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม    73,000.00  100 

 รวม 7 1,758,000.00   

2 ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลศิ (Service Excellence)     

 แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)  2 93,000.00   

 โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูม ิ   -   

 โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ และ อสม.  93,000.00  100 

 แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 15 209,400.00   

 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรือ้รัง  7,200.00  100 

 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพสาขาโรคติดตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า  155,000.00  100 

 โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล  4,000.00  100 

 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด  3,000.00  100 

 โครงการดแูลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและการดแูลผูปวยกึ่งเฉียบพลัน  4,200.00  100 

 โครงการพัฒนาระบบบรกิารแพทยแผนไทย   16,000.00  100 

 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ 5 สาขาหลัก สูตนิรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กมุารเวช กรรม และ
ออโธปดิกส) 

 3,000.00  100 

 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ  3,000.00  100 

 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาไต  10,000.00  100 
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ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร  
จํานวน
โครงการ 

 จํานวนเงิน 
(บาท)  

การ
ดําเนินการ  

 โครงการพัฒนาระบบบรกิารบําบัดรักษายาเสพติด   1,000.00  100 

 โครงการกัญชาทางการแพทย  3,000.00  100 

 แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 1 8,000.00   

 โครงการพัฒนาระบบบรกิารการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบสงตอ  8,000.00  100 

 แผนงานท่ี 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริโครงการเฉลิมพระเกียรติ -  -   

 แผนงานท่ี 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทยครบวงจรการทองเท่ียวเชิงสุขภาพความงามและแพทยแผน
ไทย  

1 35,000.00   

 โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย  35,000.00  100 

 รวม  345,400.00   

3 ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)     

 แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจดัการกําลังคนดานสุขภาพ  1 206,000.00   

 โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ  206,000.00  - 

 รวม 1 206,000.00   

4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)     

 แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  3 136,500.00   

  โครงการประเมนิคุณธรรมความโปรงใส  58,000.00  100 

 โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ  78,500.00  100 

 แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ  2 9,000.00   

 โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาต ิ  9,000.00  100 

 แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 1 6,000.00   

 โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง  6,000.00  100 

 แผนงานท่ี 14 : การพัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมดานสุขภาพ  1 20,000.00   

 โครงการพัฒนางายวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย  20,000.00  100 

 รวม 7 171,500.00   

รวมท้ังหมด 15 2,480,900.00  91.70 

 

6 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
ชื่อหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : .......2  ตุลาคม  2565.............................................................................................. 
หัวขอ: .......ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
ปงบประมาณ 2565................................... 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....รายงานผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ปงบประมาณ 2565....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
อาภากร  แกวมุงคุณ อาภากร  แกวมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) (.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) 
ตําแหนง .นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ....... 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                    
ตําแหนง ..นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ.. (หัวหนา) 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ....) 

ตําแหนง...เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565....... 

 

 




	                      บันทึกข้อความ

