
ล ำดับ ประเด็นยุทธศำสตร์
ณ วันท่ี 6 

มิ.ย. 65

 งบ คปสอ. 

(CUP)
ผู้รับผิดชอบ

กำร

ด ำเนินกำร

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการออกก าลังกาย (ว่ิงจ้าวสนามอ าเภอโพนนาแก้ว) คปสอ.โพนนาแก้ว 

จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

            60,000 นายอรรถสิทธ์ิ วงศ์กาฬสินธ์ุ, นายฉัตรชัย ค าเพ็ชรดี

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการจัดการความรู้ต าบลต้นแบบ

จัดการคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

            20,000 นายอรรถสิทธ์ิ วงศ์กาฬสินธ์ุ, นายฉัตรชัย ค าเพ็ชรดี

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายท่ีดี เร่ิมวันน้ีท่ีคนสาธารณสุข คปสอ .โพนนาแก้ว 

จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

            12,000 นายเอกพันธ์ ขันติ และ ทีม DPAC รพ.โพนนาแก้ว

17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงานระบบสุขภาพอ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2565

            20,000 นายอรุณ สีหมอก สสอ.โพนนาแก้ว

18 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้เชิงปฏิบัติการเร่ืองการป้องกันการติดเช้ือ การแพร่กระจายเช้ือ ของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า

 โรคโควิด-19 คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

ขออนุมัติแล้ว             20,900 น.ส.พิรุณลักษณ์ บุญตะหล้า ทีม ICC คปสอ.โพนนาแก้ว

19 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิทักษ์อนามัยส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

            16,200 นางสุพัตรา ทาระแก้ว PCU รพ.โพนนาแก้ว

20 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายผลิตอาหาร คปสอ .โพนนาแก้ว 

จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

            10,000 ภก.ฐกฤต จิตจักร กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีในกลุ่มอายุ 40 ปี รายใหม่ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัด

สกลนคร ปีงบประมาณ 2565

            15,000 นายอรรถสิทธ์ิ วงศ์กาฬสินธ์ุ, นายฉัตรชัย ค าเพ็ชรดี

22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและซ่อมบ ารุงเคร่ืองพ่นหมอกควัน คป

สอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

            16,600 นายอรรถสิทธ์ิ วงศ์กาฬสินธ์ุ, นายฉัตรชัย ค าเพ็ชรดี

23 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือคัดเลือก อสม. ดีเด่น คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565             29,000 นายอรรถสิทธ์ิ วงศ์กาฬสินธ์ุ, นายฉัตรชัย ค าเพ็ชรดี

24 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายในวัน อสม. แห่งชาติ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2565

            18,000 นายอรรถสิทธ์ิ วงศ์กาฬสินธ์ุ, นายฉัตรชัย ค าเพ็ชรดี

สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร  ปีงบประมำณ 2565

จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของกระทรวงสำธำรณสุข

หน่วยงำน คปสอ.โพนนำแก้ว
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25 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพสมาร์ท อสม. คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ

 2565

            15,000 นายอรรถสิทธ์ิ วงศ์กาฬสินธ์ุ, นายฉัตรชัย ค าเพ็ชรดี

26 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อม EOC/SRRT ทุกระดับ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2565

            10,000 นายอรรถสิทธ์ิ วงศ์กาฬสินธ์ุ, นายฉัตรชัย ค าเพ็ชรดี

27 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัด

สกลนคร ปีงบประมาณ 2565

            12,000 นายอรรถสิทธ์ิ วงศ์กาฬสินธ์ุ, นายฉัตรชัย ค าเพ็ชรดี

28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลโพนนาแก้ว คปสอ .โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2565

            17,500 นายธีระยุทธ เวยสาร, นายฉัตรชัย ค าเพ็ชรดี

29 โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียนสีขาวป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE คปสอ.โพนนา

แก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

            22,000 นายเอกพันธ์ ขันติ, นายอรรถสิทธ์ิ วงศ์กาฬสินธ์ุ

51 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้เร่ือง การจัดการขยะติดเช้ือ คปสอ .โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 ขออนุมัติแล้ว             10,000 น.ส.พิรุณลักษณ์ บุญตะหล้า ทีม ICC คปสอ.โพนนาแก้ว

52 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขอรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลโพนนาแก้ว คปสอ.โพนนา

แก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

            27,200 นางสุพัตรา ทาระแก้ว และทีม ENV

55 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพงานเทคนิคการแพทย์ชุมชน คปสอ .โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

 ปีงบประมาณ 2565

            12,800 ทนพ.วุฒิพงษ์ อ่ิมน้อย กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

56 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูความรู้เร่ือง standard precaution ในระบบบริการแพทย์ปฐมภูมิ คปสอ.โพน

นาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

ขออนุมัติแล้ว             20,900 น.ส.พิรุณลักษณ์ บุญตะหล้า ทีม ICC คปสอ.โพนนาแก้ว

57 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา รพ.สต.ติดดาว คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565            136,000 นายอรรถสิทธ์ิ วงศ์กาฬสินธ์ุ, นางนุช เอ้ียงลักขะ

58 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิตส าหรับโรงพยาบาลชุมชน คปสอ.โพนนาแก้ว 

จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

              6,900 ทนพ.วุฒิพงษ์ อ่ิมน้อย กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

59 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้เร่ือง การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือเช้ือด้ือยา , CAPD, CAUTI, Phlebitis  และ

แผลฝีเย็บ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

ขออนุมัติแล้ว               5,000 น.ส.พิรุณลักษณ์ บุญตะหล้า ทีม ICC คปสอ.โพนนาแก้ว จัดท าแล้ว



ล ำดับ ประเด็นยุทธศำสตร์
ณ วันท่ี 6 

มิ.ย. 65

 งบ คปสอ. 

(CUP)
ผู้รับผิดชอบ

กำร

ด ำเนินกำร

60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือแพทย์ คปสอ .โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2565

            40,000 นางสาววิภาดา โมราราษฎร์ และ ทีม EQP

61 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว คปสอ.โพนนา

แก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

            12,500 นายธีรยุทธ เวยสาร, นางสุพัตรา ทาระแก้ว

62 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเรียกขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน คปสอ .โพนนาแก้ว จังหวัด

สกลนคร ปีงบประมาณ 2565

              5,000 นางปีใหม่ อนันภักด์ิ กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการแยกประเภทผู้ป่วยเพ่ือลดความแออัด และลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาล

โพนนาแก้ว คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

              5,000 น.ส.นนทวรรณ บัวทะราช กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

64 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการช่วยฟ้ืนคืนชีพส าหรับเจ้าหน้าท่ี คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2565

              6,000 นางสาวพัชรา ปราบศัตรู งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินและนิติเวช

65 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การซ้อมแผนปฎิบัติการท าคลอดมารดาติดเช้ือโควิด -19 โรงพยาบาลโพนนา

แก้ว คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

ขออนุมัติแล้ว               5,000 นางสาวสุวจี จาเพียราช และ นางสาวสิรินาถ ศรีวิไล ทีม MCH

66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การซ้อมแผนปฏิบัติการกู้ชีพทารกแรกเกิด (NCPR) โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 

คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

ขออนุมัติแล้ว               5,000 นางสาววรัญญา คูนคาม และ นางสาวนิรมล ทองใบ ทีม MCH

67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การยกระดับพัฒนาคุณภาพการพยาบาล คปสอ .โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2565

              5,000 นางสาวปิญากรณ์ ค าผอง

68 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน คปสอ .โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ

 2565

            10,000 นายกฤตย์พัฒน์ จันราศรี กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

69 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการทบทวนความรู้ส าหรับเครือข่ายกู้ชีพ คปสอ .โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2565

              6,500 นางณัฐชนันท์ ดวงก้งแสน   งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินและนิติเวช

70 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการซ้อมแผนสาธารณภัยอ าเภอโพนนาแก้ว คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2565

            18,900 นางปวีณา ลุนลาน กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

71 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทร์เทพยวราง

กูร คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

            14,000 นางพิชญากร นามนนท์, นางขวัญฤดี นิวาสประกฤติ
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72 โครงการดูแลมารดาต้ังครรภ์และมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโพนนาแก้ว คปสอ .

โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

            19,800 น.ส.พัชลี ค าคนซ่ือ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

73 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองกัญชาทางการแพทย์ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565               5,600 นางสาวผกามาศ ต้ังสุวรรณกุล กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

79 โครงการฝึกทักษะบุคคลากรใหม่ท่ีห้องคลอด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร คปสอ .โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีบ

ประมาณ 2565

            16,000 นางสราญ์นันต์  โสภาพ

80 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมความรักสามัคคีในองค์กรพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโพนนา

แก้ว คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

            23,200 นางสาวปิญากรณ์ ค าผอง

81 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขอรับการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย Re-accreditation คร้ังท่ี 

2 คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

ขออนุมัติแล้ว               6,000 ดวงเนตร ไชยวงศ์คต กลุ่มงานรังสีวิทยา จัดท าแล้ว

82 โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คปสอ.โพนนาแก้ว 

ปีงบประมาณ 2565 คร้ังท่ี 1

              7,500 นายธีระยุทธ เวยสาร, นายณัฐวุฒิ สารโพคา

83 โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คปสอ.โพนนาแก้ว 

ปีงบประมาณ 2565 คร้ังท่ี 2

              7,500 นายธีระยุทธ เวยสาร, นายณัฐวุฒิ สารโพคา

84 โครงการประชุมช้ีแจงในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565               8,000 นายธีระยุทธ เวยสาร, นายณัฐวุฒิ สารโพคา

85 โครงการประชุมนิเทศ ติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร์ คปสอ .โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565               8,000 นายธีระยุทธ เวยสาร, นายณัฐวุฒิ สารโพคา

86 โครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรมควมโปร่งใส ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2565 ขออนุมัติแล้ว             18,000 นายธีระยุทธ เวยสาร กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป จัดท าแล้ว

87 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน PMQA คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2565

            16,000 นายอรรถสิทธ์ิ วงศ์กาฬสินธ์ุ

88 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน คปสอ .โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2565

            24,450 น.ส.นัทธมณ พันธ์แก้ว และทีมพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

89 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 

2565

ขออนุมัติแล้ว             22,900 กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

แผนงำนท่ี 14 : กำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ



ล ำดับ ประเด็นยุทธศำสตร์
ณ วันท่ี 6 

มิ.ย. 65

 งบ คปสอ. 

(CUP)
ผู้รับผิดชอบ

กำร

ด ำเนินกำร

90 โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565             10,000 นางชุติมา บุญตาทิพย์ และ นายอรรถสิทธ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ

โครงกำรนอกแผนปฏิบัติกำร

91 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการ

ทางการแพทย์ส าหรับหน่วยบริการ  คปสอ.โพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ขออนุมัติแล้ว             36,600 กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ จัดท าแล้ว

รวม          895,450

สรุป ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี งบประมาณ 2565

1.จ านวนโครงการท้ังหมด 91  โครงการ

2.จ านวนโครงการท่ีได้ขออนุมัติด าเนินการ 10  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.99

3.จ านวนโครงการท่ีด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.40

ปัญหาอุปสรรค

1.เน่ืองจากเป็นช่วงระบาดของโรค covid-19 ท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามห่วงเวลาท่ีก าหนด


