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รายงานผลการด าเนินงาน 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 
 เนื่องด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนครและหน่วยงำนระดับสูงขึ้นไป มีแผนจะออกด ำเนนนกำร
นนเทศงำน ประเมนน ตนดตำมงำน คปสอ.เจรนญศนลป์ ในปีงบประมำณ ๒๕63 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรตรวจ
รำชกำร และได้ก ำหนดกำรเข้ำนนเทศงำน คปสอ.เจรนญศนลป์ ในปีงบประมำณ ๒๕63 โดยในภำคเช้ำนนเทศงำนที่ 
โรงพยำบำลส่งเสรนมสุขภำพต ำบล ภำคบ่ำยนนเทศงำนที่โรงพยำบำลเจรนญศนลป์ ซึ่งมีประเด็นส ำคัญในกำรนนเทศและ
ใช้ในกำรน ำเสนอ   ดังนี้   ๑. งำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข ๒. งำนบรนหำรงำนทั่วไป ๓. งำนอนำมัย
สน่งแวดล้อมและงำนอำชีวอนำมัย ๔. งำนแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก  ๕. งำนประกันสุขภำพ ๖. งำน
ควบคุมโรคตนดต่อ ๗. งำนควบคุมโรคไม่ตนดต่อ ๘. งำนบรนหำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  ๙. งำนทันตสำธำรณสุข ๑๐. 
งำนคุ้มครองผู้บรนโภค ๑๑. งำนส่งเสรนมสุขภำพ ๑๒. งำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบรนกำร   นอกจำกนี้หน่วยงำน
ระดับสูงขึ้นไปจะมีกำรออกตรวจนนเทศ/ประเมนนตนดตำมงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
 
ล ำดับที่ นนเทศ/กำรประเมนน/ตนดตำม โดยหน่วยงำน ระยะเวลำ 

1 ประชุมนนเทศ คปสอ.เจรนญศนลป์  สสจ.สกลนคร ม.ค.63, มน.ย.63 

2 ประเมนนมำตรฐำนอำคำรฯและมำตรฐำน
งำนสุขศึกษำ 

ส ำนักงำนสนับสนุน
บรนกำรสุขภำพที่ 8  
อุดรธำนี 

มน.ย.63-ก.ค.63 

3 กำรตรวจสอบภำยใน สสจ.สกลนคร พ.ย.62-มน.ย.63 
4 ประเมนนงำนอนำมัยแม่และเด็ก PNC MCH   

5 รพ.สต.ตนดดำว สสจ.สกลนคร พ.ค.63- ก.ค.63 
6 นนเทศ GREEN /CLEAN Hospital สสจ.สกลนคร มี.ค.63 - ส.ค.63 
7 กำรด ำเนนนงำน Merit Maker (ป้องกันกำร

จมน้ ำในเด็ก) 
สสจ.สกลนคร พ.ค.63 – ก.ค.63 

8 ประเมนนงำนระบำดวนทยำ SRRT  สสจ.สกลนคร พ.ค.63 – ก.ค.63 
9 ประเมนนกำรป้องกันอุบัตนเหตุทำงถนน DRTI สสจ.สกลนคร เม.ย.63 – ก.ค.63 

10 ประเมนนตนดตำมงำนวัณโรค สสจ.สกลนคร พ.ค.63 – ก.ค.63 
11 ประเมนนกำรประกันคุณภำพทำงกำร

พยำบำล (QA 
สสจ.สกลนคร พ.ค.63- ก.ค.63 

12 กำรประเมนนรับรองคุณภำพงำนยำเสพตนด สถำบันรับรองคุณภำพ พ.ค.63. ก.ค.63 
13 ตรวจเยี่ยม/ประเมนนโรงเรียน อสม. และกำร

กำรด ำเนนนกำรต ำบลจัดกำรสุขภำพ 
สสจ.สกลนคร พ.ค.63 – ก.ค. 63 

14 กำรเยี่ยมเสรนมพลังและพัฒนำคุณภำพ
บุคลำกร งำน HA, LAB และรังสีวนทยำ 

สสจ.สกลนคร และ
เครือข่ำยงำนคุณภำพ 

ก.พ.63 – ก.ค.63 

           ดังนั้น ฝ่ำยบรนหำรงำนทั่วไปร่วมกับงำนแผนยุทธศำสตร์โรงพยำบำลเจรนญศนลป์ ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญจึง
ได้จัดท ำโครงกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมเจ้ำหน้ำที่เพ่ือรับนนเทศงำน /ประเมนน ตนดตำมงำน คปสอ. เจรนญศนลป์ 
จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมำณ ๒๕63 ขึ้น เพ่ือชี้แจงเจ้ำหน้ำที่ได้รับทรำบ และรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ รวมทั้งกำร
จัดเตรียมเอกสำร  สถำนที่ เพ่ือให้กำรรับนนเทศงำนแต่ละครั้ง ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
           ๑. เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ คปสอ.เจรนญศนลป์ สำมำรถเตรียมกำรและรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนเพื่อจัดท ำ
เอกสำร และเตรียมสถำนที่ได้ทันเวลำตำมก ำหนด 
           ๒. เพ่ือให้กำรรับนนเทศงำน คปสอ. เจรนญศนลป์ทุกงำน ทุกครั้ง ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
3. ขอบเขตของการด าเนินงานโครงการ  

เจ้ำหน้ำที่ คปสอ.เจรนญศนลป์ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. นนเทศงำน คปสอ.  จ ำนวน  2 รอบๆ ละ 50 คน  (2 รอบX 50 คน = 100 คน) 

ครั้งนี้เป็นกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมเจ้ำหน้ำที่ คปสอ.เจรนญศนลป์ เพื่อรับกำรนนเทศงำน คปสอ. 
เจรนญศนลป์ รอบ ที่ 1 /2563   จ ำนวน  50 คน 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
   16 มกรำคม 2563 
5. ผลการประเมินโครงการ 

๑. กำรรวบรวมข้อมูล กำรจัดเตรียมเอกสำร และเตรียมสถำนที่ของเจ้ำหน้ำที่สำมำรถด ำเนนนกำรทันตำม
ก ำหนด  เอกสำรครบถ้วน  ครอบคลุมประเด็นนนเทศ 

๒. กำรรับนนเทศงำน คปสอ.เจรนญศนลป์ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
6. ผลที่ได้รับ 

๑. เจ้ำหน้ำที่ คปสอ.เจรนญศนลป์ ได้รับทรำบควำมก้ำวหน้ำ และโอกำสพัฒนำ ในกำรเตรียมควำมพร้อม
ก่อนกำรตรวจรำชกำร อย่ำงชัดเจน และสำมำรถน ำไปพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

๒. เจ้ำหน้ำที่ คปสอ.เจรนญศนลป์ทรำบทนศทำง และนโยบำยอย่ำงชัดเจนเพื่อน ำไปพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำย 
ต่ำงๆ ในพ้ืนที่จนส ำเร็จบรรลุตำมเป้ำหมำย 
7. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม   ดังนี้ 

 งบประมาณที่ได้รับสนับสนุน 
 งบประมำณเงนนบ ำรุงโรงพยำบำลเจรนญศนลป์  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
- ค่ำอำหำรกลำงวันของเจ้ำหน้ำที่ คปสอ.เจรนญศนลป์ ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 5๐ คน ๆ ละ 50 บำท x 1 วัน   
(รอบที่ 1) เป็นเงนน  2,5๐๐    บำท 
  - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มของเจ้ำหน้ำที่ คปสอ.เจรนญศนลป์ ผู้เข้ำร่วมประชุม 5๐ คน ๆ ละ 25 
บำท x 2 มื้อ (รอบที่ 1)  เป็นเงนน 2,5๐๐    บำท   

รวมเป็นเงนนทั้งสน้น 5,000  บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) 
8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. กำรนนเทศงำนนับว่ำเป็นกำรให้แนวทำงกำรด ำเนนนงำน คปสอ.ให้ตรงประเด็นและเป็นกำรมำรับทรำบ
ปัญหำกำรด ำเนนนงำน เพื่อให้กำรด ำเนนนงำนบรรลุเป้ำหมำย 

2. ระยะเวลำในกำรประชุมและจัดเตรียมเอกสำรไม่เพียงพอท ำให้กำรรวบรวมผลงำนไม่ครบตำมประเด็น
ประกอบกับมีกำรก ำหนดประเด็นที่แตกต่ำงจำกกำรนนเทศครั้งที่ผ่ำนมำ 

3. กำรศึกษำประเด็นกำรตรวจรำชกำรของหน่วยงำนจะท ำให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นและเป็นข้อมูลที่มี
คุณภำพ  ในกำรนนเทศครั้งต่อไปทุกหน่วยงำน/แผนก ควรศึกษำประเด็นกำรตรวจรำชกำรให้ครอบคลุม 
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ภาพกิจกรรม  

 
 
 

1. ประธำนกล่ำวต้อนรับ เปิดประชุม และน ำเสนอผลกำรด ำเนนนงำน คปสอ.เจรนญศนลป์ รอบที่ 1/2563 
 

 
 
 

2.ที่ประชุมกล่ำวค ำสัตย์ปฏนญำณ 
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3. ประธำน คปสอ.เจรนญศนลป์ น ำเสนอผลกำรด ำเนนนงำน คปสอ.เจรนญศนลป์ 1/2563 
 

 
 

 
4. ทีมนนเทศให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนนนงำน 
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5. ทีมนนเทศลงเยี่ยมหน้ำงำน 
 

 
 

6.กำรรับประทำนอำหำรกลำงวันของทีมนนเทศและเจ้ำหน้ำที่ คปสอ.เจรนญศนลป์ 
 

 
 
 


