รายชื่อหน่วยงานที่ส่งสรุปรายงานการประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 2560
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ลาดับ
กลุ่มงาน
ที่
1 ส่งเสริมสุขภาพ

2

พัฒนาคุณภาพฯ

3

แพทย์แผนไทยฯ

4

บริหารทรัพยากร
บุคคล

ชื่อโครงการที่ประเมิน

ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย จังหวัด
สระแก้ว ปีงบประมาณ 2560
สระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4
ดี วิถีพอเพียง จังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ 2560
ยกระดับสถานบริการและผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้มีมาตรฐาน โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จังหวัด
สระแก้ว ปี 2560
องค์กรแห่งความสุข (Happiness is
all aroound) ประจ้าปีงบประมาณ
2560

ส่ง
แล้ว

ยัง
ไม่ส่ง
√

√

ผู้รับผิดชอบประเมิน
โครงการ

น.ส.ปวีณภัสสร์
คล้าศิริ
นายณัฐกริช โกมลศรี

√

นางกัญญา เทพรัตนะ/
น.ส.นุชรี บวงสวง

√

นางอรพิน ภัทรกรสกุล/
น.ส.ชุติญา
บุญพงศ์ไพศาล

5

ควบคุมโรคติดต่อ

6

ทันตสาธารณสุข

พัฒนาระบบจัดการสุขภาพ ด้านการ
ให้บริการ การเฝ้าระวัง การตอบโต้
โรคและภัยสุขภาพ ในพืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษและพืนที่ชายแดน
จังหวัดสระแก้ว ประจ้าปี
งบประมาณ 2560
นมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัด
สระแก้ว ปีงบประมาณ 2560

√

กลุ่มงาน คร.

√

ทพ.อิทธิวัฒน์
ภูริภูษติ /นางนคลธร
พิณแพทย์

7

พัฒนายุทธศาสตร์

8

ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ พัฒนาระบบบริการบ้าบัดรักษา
พยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
ยาเสพติดและสารเสพติด จังหวัด
สระแก้ว

พัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย
จังหวัดสระแก้ว ประจ้าปี
งบประมาณ 2560

ยกเลิกโครงการ

√

นายทรงพล เพียเพ็งต้น

นางกฤษณา ฤทธิ์เดช

ลาดับ
ที่

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการที่ประเมิน

ส่ง
แล้ว
√

น.ส.วารุนี วงษา

√

กลุ่มประกันสุขภาพ

√

นางผ่องใส ม่วงปรเสริฐ

9

บริหารทั่วไป

10

ประกันสุขภาพ

11

ตรวจสอบภายใน

12

คุ้มครองผู้บริโภคฯ

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อ
สนับสนุนการจัดการระบบสุขภาพ
จังหวัดสระแก้ว ประจ้าปี 2560
พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
สถานการณ์การเงินการคลังจังหวัด
สระแก้ว ปีงบประมาณ 2560
ระดับความส้าเร็จของหน่วยงานใน
สังกัดส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระแก้วผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ยาปลอดภัยในชุมชน

13

อนามัยสิ่งแวดล้อม

ยังไม่ส่งชื่อ

14

นิติการ

ยังไม่ส่งชื่อ

ยัง
ไม่ส่ง

√

ผู้รับผิดชอบประเมิน
โครงการ

น.ส.จันทนี สัตยรุ่งเรือง

รายชื่อหน่วยงานที่ส่งสรุปรายงานการประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 2561
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ลาดับ
กลุ่มงาน
ที่
1 พัฒนายุทธศาสตร์

2

คุ้มครองผู้บริโภคฯ

ชื่อโครงการที่ประเมิน

โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้าน
สุขภาพและการแพทย์จังหวัด
สระแก้ว
ยาปลอดภัยในชุมชน

ส่ง
แล้ว
√

ยัง
ไม่ส่ง

ผู้รับผิดชอบประเมิน
โครงการ

นายทรงพล เพียเพ็งต้น

√

น.ส.จันทนี สัตยรุ่งเรือง

รายชื่อหน่วยงานที่ส่งสรุปรายงานการประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 2560
โรงพยาบาลและสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 รพ.ตาพระยา
2
3

4
5

ชื่อโครงการที่ประเมิน
พัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง โรงพยาบาล
ตาพระยา ปี ๒๕๖๐

สสอ.ตาพระยา

ส่งเสริมป้องกันโรคของประชาชนตามกลุม่ วัยและพัฒนา
ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมในพืนที่ ประจ้าปีงบประมาณ
2560
รพ.วัฒนานคร คนวัฒนาร่วมใจลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้าดี อ้าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๐
กิจกรรม มหกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้าดี
ด้วยการอัลตร้าซาวน์
สสอ.วัฒนานคร ชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท ปี 2560
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านห้วยเดื่อ อ้าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2560
รพ.วังสมบูรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ้าเภอวังสมบูรณ์
ปี 2560

6

สสอ.วังสมบูรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ้าเภอวังสมบูรณ์
ปี 2560

7

รพ.โคกสูง

จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

8

สสอ.โคกสูง

9

รพร.สระแก้ว

10

สสอ.เมือง

11

รพ.เขาฉกรรจ์

พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
แนวชายแดนสองแผ่นดิน อ้าเภอโคกสูง ปี 2560
โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุสขุ ภาพดีตาบลสระแก้ว
ปีงบประมาณ 2560
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อ (CD) ด้วยกระบวนการอ้าเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืน และสุขภาพหนึ่งเดียว หัวใจเดียวกัน
(One Health One Heart) และการป้องกันควบคุมโรค
ไม่ตดิ ต่อ (NCD) และการบังคับใช้กฎหมายด้าน
สาธารณสุข
โครงการบ้าบัดทุกข์ด้วยแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในชุมชน ปีงบประมาณ 2560

ส่ง
แล้ว

ยัง
ไม่ส่ง

√
√

ผู้รับผิดชอบประเมิน
โครงการ
นายนพดล
ค้าแสน/
นายวิเชียร ซ้าค้า
นายทองปาน พันจุย/
นายชัย บุญร่วม

√

นางลัดดา สมมิตร

√

นายนภาพล วสนาท

√

√

น.ส.วรรนิภา
เกลียงสุวรรณ/
นายยุทธเกียรติ
ใจประเสริฐ
น.ส.วรรนิภา
เกลียงสุวรรณ/
นายยุทธเกียรติ
ใจประเสริฐ
นางนุดี เพ็ชรนอก/
นางจินตนา ชาวกัญหา
นายประชากร พืนบาตร

√

น.ส.ณัชชา ฉัตร์เงิน

√

√

√

√

นายวิทยา สิทธิประภา/
น.ส.อรอุมา มาโพธิ์ชัย

น.ส.วารีย์
วาสนารวยรุ่ง/
น.ส.ฤทัยรัตน์
ศุภกิจเดชา

ลาดับ
หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่ประเมิน
ที่
12 สสอ.เขาฉกรรจ์ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ้าหมู่บ้าน
อ้าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2560

ส่ง
แล้ว

ยัง
ผู้รับผิดชอบประเมิน
ไม่ส่ง
โครงการ
√ น.ส.ธมนวรรณ
พันธ์เพียร

13

รพ.วังน้าเย็น

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผูป้ ่วยวัณโรค
โรงพยาบาลวังน้าเย็น

√

นางจันทร์นิภา เภตรา
นางพลอยลดา รักสกุล

14

สสอ.วังน้าเย็น

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพประชาชน
ตามกลุม่ วัย อ้าเภอวังน้าเย็น

√

น.ส.โสภณา หันธยุง/
น.ส.กนกวรรณ เกิดทอง

15

รพ.อรัญฯ

พัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลอรัญประเทศ
เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ในการเป็นเมืองศูนย์กลาง
บริการสุขภาพในอาเซียน และพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อรัญประเทศ ปี 2560

√

นายเชิดชัย ศิริมหา

16

สสอ.อรัญฯ

โครงการผู้ก่อการดี อ้าเภออรัญประเทศ

√

นายพลากร พลแมน/
นายมังกร ศรีชมพู

17

รพ.คลองหาด

18

สสอ.คลองหาด

ยังไม่ส่งชื่อโครงการประเมินและผู้รับผิดชอบ
โครงการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหาในพืนที่ ประจ้าปี
งบประมาณ 2560 กิจกรรม ”อบรมครูและนักเรียน
แกนน้า อย.น้อย”

√
√

นายธนาดร ค้าด้า

รายชื่อหน่วยงานที่ส่งสรุปรายงานการประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 2561
โรงพยาบาลและสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สสอ.วัฒนานคร

ชื่อโครงการที่ประเมิน
โครงการดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว (LTC) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านคลองทราย
ต้าบลหนอง
ตะเคียนบอน อ้าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ส่ง
แล้ว
√

ยัง
ไม่ส่ง

ผู้รับผิดชอบประเมิน
โครงการ
นายนภาพล วสนาท

2

สสอ.คลองหาด

โครงการพัฒนาศักยภาพและซ้อมแผนเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์ฉุกเฉิน(EOC) ในการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ อ้าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ปี ๒๕๖๑

√

นายธนาดร ค้าด้า

3

สสอ.วังน้าเย็น

√

น.ส.โสภณา หันทะยุง

4

รพ.วังน้าเย็น

โครงการยกระดับสถานบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ
สมุนไพรใหมีคุณภาพมาตรฐาน โดยการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขาย
โครงการสุขภาพจิตและจิตเวชต้าบลวังน้าเย็น

√

นางจันทร์นิภา เภตรา

