
1  โครงการอบรมเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลนาโพธิเ์พือ่พัฒนางาน   

GREEN&CLEAN HOSPITAL
5,800 เงินบ ารุง สุชาดา

2  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลนาโพธิใ์นการ  

ป้องกัน และระงับอัคคีภัย ปี 2564
9,000 เงินบ ารุง สุชาดา

3  โครงการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก(IQ)และความฉลาด ทางอารมณ์   

(EQ) ในเด็กปฐมวัย อ.นาโพธิ ์ปี 2564
16,800 PPA คมสันต์

4  โครงการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 6 -24 เดือน อ.นาโพธิ ์ปี

 2564
23,200 PPA คมสันต์

5  โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ในเด็กอายุ 0 - 5 ปี            สูง 

ดี สมส่วน
5,000 เงินบ ารุง คมสันต์

6  2P Safety  ส าหรับบุคลากรโรงพยาบาลนาโพธิ์ 2,820 เงินบ ารุง รัศมี

7  โครงการพัฒนางานวิจัย คปสอ.นาโพธิ ์ปี2564 5,200 เงินบ ารุง บุษราวรรณ

9 โครงการอบรมพัฒนาความรู้เร่ืองกัญชาทางการแพทย์ในชุมชน 

อ าเภอนาโพธิ์ 3,400  เงินบ ารุง ธัญญ์นลิน

10
โครงการอบรมพัฒนาความรู้เร่ืองการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

(RDU) และความปลอดภัยด้านยา(HAD, ADR, ระบบบริหารเวชภัณฑ์)
3,000  เงินบ ารุง ธัญญ์นลิน

11 โครงการอบรมพัฒนาความรู้เร่ืองกัญชาทางการแพทย์ แก่บุคลากร

ทางการแพทย์ คปสอ.นาโพธิ์
0  - ธัญญ์นลิน

12 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อ าเภอนาโพธิ ์ปี 2564 8,000 เงินบ ารุง พัทธ์ธีรา

13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยฟืน้คืนชีพ 3,000 เงินบ ารุง นิชานันท์

14 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิม่ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา 

ยาเสพติด

1,080
เงินบ ารุง รัศมี

15 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาการฆา่ตัวตาย ต าบลศรีสว่าง 4,800 กองทุนอบต.

ศรีสว่าง
รัศมี

ล าดับ ชือ่โครงการ จ านวนเงิน แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตักิารประจ าป ี2564 โรงพยาบาลนาโพธิ์

8 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ ร้านค้าร้านช าปลอดยาอันตรายและ 

ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนอ าเภอนาโพธิ์ 0  - ธัญญ์นลิน



ล าดับ ชือ่โครงการ จ านวนเงิน แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตักิารประจ าป ี2564 โรงพยาบาลนาโพธิ์

16 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ ลด ละ เลิกบุหร่ี สุรา อ าเภอนาโพธิ์ 8,000 กองทุนอบต.

ศรีสว่าง
รัศมี

17  โครงการชุมชนต้นแบบแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดสารเสพติด            

อ าเภอนาโพธิ์

4,800 กองทุนอบต.

ศรีสว่าง
รัศมี

18  โครงการรณรงค์ในวันเอดส์โลก 4,000 เงินบ ารุง จ าปูน

19  โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพือ่ลดปัญหาเอดส์                     

ในกลุ่มประชากรหลัก
5,000 เงินบ ารุง จ าปูน

20  โครงการเยาวชนไทยห่างไกลเอดส์ 6,000 เงินบ ารุง จ าปูน

21  โครงการรณรงค์ในวันแห่งความรัก 4,000 เงินบ ารุง จ าปูน

22  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการ    

  ติดเชื้อในโรงพยาบาล
3,400 เงินบ ารุง จ าปูน

23  โครงการอบรมระบบ Lean Process ส าหรับบุคลากรโรงพยาบาล   

 นาโพธิ ์ประจ าปีงบประมาณ 2564
592,500 เงินบ ารุง เอื้อมพร

24  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม Service Delivery and  

Competency ของโรงพยาบาลนาโพธิ ์ปี2564
238,000 เงินบ ารุง เอื้อมพร

25 โครงการพัฒนาระบบบริการ เฝ้าระวัง ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

และการจัดการข้อมูล  อ.นาโพธิ ์จ.บุรีรัมย์
0  - เขมิกา

26
โครงการอบรมผู้ก่อการดี ศรีสว่าง 46,000

กองทุนอบต.

ศรีสว่าง
คมสันต์

27 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER

 ONE อ าเภอนาโพธิ ์ จังหวัดบุรีรัมย์ประจ าปี 2564
28,000 เงินบ ารุง รัศมี

28
โครงการเพือ่จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุ 

    ทีม่ีภาวะพึง่พิง ต.ศรีสว่าง เขต รพช. นาโพธิ ์ ปี 2564
105,000

กองทุนอบต.

ศรีสว่าง
ธารินี

29 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย Sepsis อ าเภอนาโพธิ์ 0  - รวีวรรณ
30  มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต Plus อ าเภอนาโพธิ ์2564 0  - อรอุมา
31 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ อ.นาโพธิ ์  ปี 2564 8,000 เงินบ ารุง ธารินี
32

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ อสม.เพือ่การประเมินคัดกรอง

ความเส่ียงในกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ ์จ.บุรีรัมย์ ป2ี564
9,920

กองทุนอบต.

ศรีสว่าง
ธารินี



ล าดับ ชือ่โครงการ จ านวนเงิน แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตักิารประจ าป ี2564 โรงพยาบาลนาโพธิ์

33 โครงการอบรมและสนับสนุนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีแบบมีส่วนร่วมในพืน้ทีต่ าบลพระราชกุศล 

อ าเภอนาโพธิ ์ จังหวัดบุรีรัมย์  ประจ าปี 2564                      
68,000 ด าเนินงาน64 พิระนันต์

34 โครงการอบรมและพัฒนามาตรฐานการด าเนินงานป้องกันควบคุม

โรคหนอนพยาธิและมะเร็งท่อน้ าดีแบบมีส่วนร่วม ในพืน้ทีต่ าบลพระ

ราชกุศล(เก่า) อ าเภอนาโพธิ ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2564           

           

30,000 อุดหนุน64 พิระนันต์

35 โครงการอบรมและพัฒนามาตรฐานการด าเนินงานป้องกันควบคุม

โรคหนอนพยาธิและมะเร็งท่อน้ าดีแบบมีส่วนร่วม อ าเภอนาโพธิ ์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2564                      
11,000 อุดหนุน63 พิระนันต์

36 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในเขตพืน้ที่

อ าเภอนาโพธิ์
0  - วิจิตรา

37
คปสอ.นาโพธิ ์สุขภาพดี หุน่ดี หุน่สวย ด้วยเทคนิค 4-4-12 0  - วิจิตรา

38 โครงการพัฒนางานทันตกรรมเพือ่เข้าถึงบริการทันตกรรม        ของ

ประชาชนทุกกลุ่มอายุ อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ 0  - ตุลยา

39 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตาม Service plan        

อ าเภอนา โพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์
0  - ตุลยา

40  โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองธรรมมาภิบาลแก่บุคลากร 5,200 เงินบ ารุง เอื้อมพร

 คป.สอ.นาโพธิ ์ประจ าปี 2564


