
ล ำดับ ประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน(บำท)

1 ยุทธศำสตร์ท่ี 1. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานท่ี 1 :การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 108 1,720,870    
แผนงานท่ี 2 :การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 5 133,000       
แผนงานท่ี 3 :การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 51 1,049,520    
แผนงานท่ี 4 :การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 7 102,800       

รวม
2 ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานท่ี 5 :การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) 11 242,000       
แผนงานท่ี 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 19 362,220       
แผนงานท่ี 7 :การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการ 1 -             
แผนงานท่ี 8 :การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ 0 -             
แผนงานท่ี 9 :อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 1 16,200        

รวม

3  ยุทธศำสตร์บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงานท่ี 10 :การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ 8 129,050       
รวม

4  ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence)
แผนงานท่ี 11 :การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 7 179,480       
แผนงานท่ี 12 :การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 1 22,000        
แผนงานท่ี 13 :การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 1 -             
แผนงานท่ี 14 :การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 4 65,600        
แผนงานท่ี 15 :การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 1 8,640          

รวม

225 4,031,380    

(นายวิศณุ  วิทยาบํารุง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ 2565
จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์
หน่วยงำน คปสอ.อำกำศอ ำนวย

รวมท้ังหมด

ลงช่ือ                                   ผู้อนุมัติแผน

              ลงช่ือ                                 ผู้เสนอแผน                ลงช่ือ                                  ผู้เสนอแผน
                     (นายวิกรานต์ งอธิราช)                                               (นางจิรัฐติกาล สุตวณิชย์)
                  รองประธาน คปสอ.อากาศอํานวย                                   ประธาน คปสอ.อากาศอํานวย



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection  Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ล าดั

บ

ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ด าเนินการ

งบประมาณ

(บาท)

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานท่ี 1 :การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)
1 โครงการให้ความรู้และแนะน าแก่หญิงต้ังครรภ์ 1.เพ่ือให้กลุ่มอาสาสมัครมีแนวทางร่วมกันในการ

ค้นหาและกระตุ้นหญิงต้ังครรภ์ให้มาฝากครรภ์ท่ี

1. จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและ

อบรมอาสาสมัครนมแม่  เพ่ือระดมความ

หญิงต้ังครรภ์รายใหม่

ทุกรายและสามีหรือ

ธ.ค. 64-ก.ค.65 10,000 กองทุน ทศ.อากาศ pcu

และหญิงหลังคลอด 2.เพ่ือรณรงค์ให้หญิงต้ังครรภ์มาฝากครรภ์ก่อน 12 

สัปดาห์

2.จัดอบรมหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ทุกรายและ

สามีหรือผู้ดูแลในเขตเทศบาลต าบลอากาศ

อ านวย ( ตามแนวคิดโรงเรียน พ่อแม่  ปู่ ย่า

 ตา ยาย )2 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 1.ร้อยละผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเร้ือรังได้รับการดูแล อบรมให้ความรู้หลักสูตรการฟ้ืนฟูดูแล

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุและโรคเร้ือรัง ธ.ค. 64-ก.ค.65 10,000 กองทุน ทศ.อากาศ pcu

และผู้ป่วยโรคเร้ือรัง อบรมให้ความรู้หลักสูตรการฟ้ืนฟูดูแลผู้ป่วย

โรคเร้อรัง3 โครงการคัดกรอง  ตรวจประเมินและติดตาม

พัฒนา

1.ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการสมวัย  - อบรมผู้ปกครอง  อสม. ครู นร.ประถมฯ 2 แห่ง ธ.ค. 64-ก.ค.65 20,000 กองทุน ทศ.อากาศ pcu

เด็กวัยเรียน ในเร่ืองพัฒนาและการตรวจพัฒนาการท่ีถูกต้อง

4 อบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพพ่อแม่ / ครูผู้ดูแล 1.ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการสมวัย 1.คัดกรองไอคิว อีคิว นร.ป. 1 ผู้ปกครอง ครู อสม. ต.ค.64-มิ.ย.65 15,250 กองทุน อบต.อากาศ pcu

เพ่ือสร้างไอคิวและอีคิว ในเด็กนักเรียน 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมไอคิว อีคิวให้แก่น

ร.อนุบาล-ป.6บ้านหนองตาไก้และบ้านนาเมือง
5 โครงการอบรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานและ

คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

1.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรอง

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

1.ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางเท้าในผู

ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวาน ม.ค.-เม.ย.65           8,000 เงินบ ารุง อภิญญา ธน.เฮือง

2.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับความรู้ในการดูแลและ

ป้องกันการเกิดแผลท่ีเท้า

2.อบรมให้ความรู้และฝึกทักษาในการดูแล

เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

6 โครงการคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน

ประจ าปี2565

ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

การถ่ายภาพจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วย DM 3,128 ราย

*ค่าอ่านผลการตรวจ

รายละ 15 บาท เป็น

เงิน 46,920 บาท

*ค่าอาหารว่าง  

30,000บาท

ม.ค.-ก.พ.65         76,920 เงินบ ารุง 1.นางรุ่งทิวา ไตร

ยงค์

2.นางพิมพา 

พรมสิทธ์

3.นางสาวเจนนิ

สา บุพศิริ

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เช่ียวชาญด้าน 1.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเย่ียมบ้านของ 1. ช้ีแจงนโยบายเร่งรัดหยุดย้ังวัณโรค 94 คน ธ.ค. 64-ก.ค.65           8,000 เงินบ ารุง โสภณ อุสาพรม

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน คปสอ.อากาศอ านวย



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection  Excellence)
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งบประมาณ

(บาท)

แหล่งงบประมาณ
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วัณโรคภายใต้โครงการดูแลผู้ป่วยและรณรงค์  อสม.ในการช่วยด าเนินการตามนโยบายเร่งรัดฯ 2. การจัดอบรมความรู้ความเข้าใจแก่ อสม.

หยุดย้ังวัณโรคในชุมชน ภายใต้กลวิธีการควบคุมก ากับการกินยาแบบมีพ่ีเล้ียง 3.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

2.เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายและความร่วมมือ 4. ประชาสัมพันธ์เร่ืองวัณโรค

ของชุมชนในการป้องกันและควบคุมวัณโรค

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านวัณโรค

8 โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง 1.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางการศึกษา 1. ช้ีแจงนโยบายเร่งรัด 60 คน ธ.ค. 64-ก.ค.65           4,960 เงินบ ารุง โสภณ อุสาพรม

วัณโรคและเอดส์  ในโรงเรียนและ เก่ียวกับวัณโรคและเอดส์ หยุดย้ังวัณโรคและเอดส์

องค์กรปกครองส่วนถ่ิน 2.เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายและความร่วมมือ 2. การจัดอบรมความรู้             

ของชุมชนในการป้องกันและควบคุมวัณโรคและเอดส์ ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากร

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนและท้องถ่ิน

ได้รับข้อมูลข่าวสาร 3.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองผู้ป่วย 1. อัตราพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ >  137 / แสน

ประชากร

1.  จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน 75 คน ธ.ค. 64-ก.ค.65           6,000 เงินบ ารุง โสภณ อุสาพรม

วัณโรค การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการ 2. อัตราการรักษาหาย  (Cure rate) > 90 % ตามโครงการ ฯ

ควบคุมก ากับดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพ่ีเล้ียง 3. อัตราความส าเร็จของการรักษา(Success rate)>

90%

2.อบรมฟ้ืนฟูความรู้เร่ืองการก ากับดูแล

10 โครงการคัดกรองและให้ความรู้มะเร็งปาก

มดลูกและมะเร็งเต้านม

สตรีอายุ 30-60 ปีรายใหม่ ได้รับการตรวจมะเร็ง อบรมให้ความรู้และแนวทางการป้องกันการ

เกิดโรงมะเร็งปากมดลูก

หญิง 30-64 ปี ธ.ค. 64 -ก.ย. 

65

        15,040 กองทุน ทศ.อากาศ pcu

ในหญิงวัยเจริญพันธ์ุ ปากมดลูก นัดหมายการฟังผลการตรวจ HPV DNATEST

11 โครงการคัดกรองและค้นหาภาวะเส่ียงโรค

เร้ือรังและโรคท่ีเป็นปัญหา

1. เพ่ือคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง 

 คัดกรองและอบรมให้ความรู้  กลุ่มวัยท างาน ธ.ค. 64-ก.ค.65         20,000 กองทุน ทศ.อากาศ pcu

ในชุมชน ให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 95     จ านวน 400 คน

12 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่มเส่ียง 1. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง 

 อบรมให้ความรู้ และปรับเปล่ียนพฤติกรรม  กลุ่มวัยท างาน ธ.ค. 64-ก.ค.65         15,000 กองทุน ทศ.อากาศ pcu

ตามกลุ่มโรคหรือปัญหาสุขภาพในท้องถ่ิน ให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 95     จ านวน 400 คน

13 โครงการควบคุมป้องกันโรคและภัยคุกคาม 1.ควบคุมและป้องกันโรคท่ีเกิดบ่อยในชุมชน อบรมให้ความรู้และปรับปรุงส่ิงแวดล้อม หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ธ.ค. 64-ก.ค.65 10,000 กองทุน ทศ.อากาศ pcu

ท่ีเป็นปัญหาในชุมชน

14 โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพคนพิการและ

ทุพพลภาพแบบ

1.คนพิการได้รับการดูและแบบองค์รวมด้วยทีมสหวิชาชีพ1.พัฒนาทีมสุขาภพ คนพิการในเขตรับผิดชอบธ.ค. 64-ก.ค.65 20,000 กองทุน ทศ.อากาศ pcu
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องค์รวมด้วยทีมสุขภาพ 2.พัฒนาเครือข่ายคนพิการ

3.ดูและคนพิการแบบองค์รวม

15 โครงการสร้างและพัฒนาจิตอาสาดูแลคนพิการ 1.คนพิการในชฃุมชนได้รับการดูและโดยจิตอาสา 1.คัดเลือกผู้ดูแลคนพิการและจิตอาสา ผู้ดูแลคนพิการ ธ.ค. 64-ก.ค.65 10,000 กองทุน ทศ.อากาศ สาธารณสุข

และทุพพลภาพในชุมชน อย่างครอบคลุม 2.อบรมทักษะการดูแลคนพิการ ในเขตรับผิดชอบ อ าเภออากาศอ านวย

รพ.อากาศอ านวย

16 โครงการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน 1.มีเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันโรค ภัยสุขภาพในชุมชน 1.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคและภัยสุขภาพเครือข่าย 7 เครือข่าย ธ.ค. 64-ก.ค.65 10,000 กองทุน อบต.อากาศ pcu

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน 2. อบรมเครือข่ายฯ

17 อบรมให้ความรู้และกิจกรรมปรับเปล่ียน

พฤติกรรม
1.ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1.คัดกรองประชาชนกลุ่มเส่ียงในเขต อบต.อากาศ  ประชาชนกลุ่มเส่ียง Oct-64         30,000 กองทุน อบต.อากาศ pcu

กลุ่มเส่ียงต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรรม 3 อ. 2ส.  จ านวน 400 คน – มี.ค.65

3.ติดตามผู้ท่ีมีผลผิดปกติพบแพทย์ เพ่ือตรวจวินิจฉัย

18 อบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองและให้ความรู้ สตรีอายุ 30-60 ปีรายใหม่ ได้รับการตรวจมะเร็ง จัดประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ เร่ืองมะเร็งปากมดลูก ประชาชน ธ.ค.64 – ก.ค.65         11,250 กองทุน อบต.

อากาศ

pcu

มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในหญิง ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม และมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 150  คน

วัยเจริญพันธ์ุ ปี 2565 

19 อบรมให้ความรู้ เร่ือง การปฏิบัติการด้านวัต

กรรม

ผู้น าชุมชน อสม.ได้รับความรูและสร้างนวัตกรรม จัดอบรม ประชาชนให้สามารถสร้าง

เคร่ืองมือ

ผู้น าฯ  อสม. Dec-64           7,500 กองทุน อบต.อากาศ pcu

ป้องกันก าจัดพาหะน าโรคไข้เลือดออกในชุมชน ป้องกันก าจัดพาหะน าโรคไข้เลือดออก ก าจัดพาหะน าโรคไข้เลือดออก จ านวน 100 คน  – ก.ค.65

20 อบรมให้ความรู้ เร่ือง มะเร็งท่อน้ าดีให้แก่กลุ่ม

กลุ่มเส่ียงได้รับการปรับเปล่ียน 1.จัดอบรม ประชาชนให้และกลุ่มเส่ียงมะเร็งท่อน้ าดี

ประชาชน

May-65

          7,500 
กองทุน อบต.อากาศ

pcu

วัยท างานท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดี พฤติกรรมในการป้องกัน รายใหม่ ผู้น าชุมชน   อสม.น

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อทางเดินน้ าดีตับ และมีความรู้ ร้อยละ 80

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

21 อบรมให้ความรู้เร่ืองการควบคุมป้องกันโรค 1.ควบคุมและป้องกันโรคท่ีเกิดบ่อยในชุมชน 1.จัดอบรม อสม.เร่ืองการควบคุมป้องกันโรคติดต่อประชาชน May-65           8,700 กองทุน อบต.อากาศ pcu

และภัยคุกคามท่ีเป็นปัญหาในชุมชน 2.ติดตามการด าเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคของ อสม.ในเขตองค์การผู้น าชุมชน   อสม.น
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 100 คน

22 โครงการอบรมแกนน าออกก าลังกาย คปสอ.อากาศอ านวย ปี 25651.กลุ่มออก าลังกายมีกิจกรรมต่อเน่ือง  1.คัดเลือกแกนน าออกก าลังกาย แกนน า ม.ค.-ก.ย.65 16,400        เงินบ ารุง นายอดิศักด์ิ ผานะวงค์

2.ลดการป่วยโรคเบาหวานความดันรายใหม่ 2.อบรมทักษะการออกก าลังกายแก่แกนน า ออกก าลังกาย

3.รอบเอวชายไม่เกิน 90 ร้อยละ 95 รอบเอวหญิงไม่

3.ขยายแนวทางการออกก าลังกายสู่ชุมชน จ านวน 110 คน

เกิน 80 ซม. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย

1) อัตราการต้ังครรภ์ไม่พร้อมและต้ังครรภ์  - จัดอบรมให้ความรู้วัยรุ่นเร่ือง  พัฒนาการทางเพศ  พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ80 ม.ค.-ก.ย.65 7,800 กองทุนสุขภาพ นางปาริชาติ  สุขมานพ

ก่อนวัยอันควร การวางแผนการคุมก าเนิด  

24 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการส่งเสริมไอคิว  อีคิว 1) ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการสมวัย  - อบรมผู้ปกครอง  อสม. ครูศูนย์เด็กเล็ก  ในเร่ืองพัฒนาเด็ก 0- 5 ปี และการตรวจ80 ม.ค.-ก.ย.65

7,800

กองทุนสุขภาพ นางปาริชาติ  สุขมานพ

 ให้แก่ผู้ปกครองของเด็กวัยก่อนเรียน พัฒนาการท่ีถูกต้อง

25 โครงการสูงวัยสดใสใส่ใจดูแลสุขภาพ 1) ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพ

ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน

ผ่านเกณฑ์

อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล 250 ม.ค.-ก.ย.65 19,800        กองทุนสุขภาพ นางปาริชาติ  สุขมานพ

26 โครงการส่งเสริมสุขภาพในหญิงต้ังครรภ์ 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย จัดอบรมให้ความรู้หญิงต้ังครรภ์ สามี ญาติ 300  1 ตค.64 - 30

 กย.65

30,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นางกันยากร 

บุตรศรี

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย จัดอบรมแกนน าผู้ดูแลหญิงต้ังครรภ์

3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

27 โครงการป้องกันทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 

2,500 กรัม

1.ทารกแรกเกิดท่ีมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่

เกินร้อยละ 7

1.จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มหญิง

ต้ังครรภ์ สามีและอสม.นมแม่

100  1 ตค.64 - 30

 กย.65

10,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นางกันยากร 

บุตรศรี

2.อบรมให้ความรู้การดูแลตนเองในระหว่าง

ต้ังครรภ์ และการจัดการเร่ืองโภชนาการท่ี

เหมาะสม

23 โครงการวัยรุ่น  วัยใส  ไม่ท้องก่อนวัยอันควร
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28 โครงการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 1. อัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวไม่น้อยกว่า

 ร้อยละ 60

1. ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน 

อย่างเดียว

100  1 ตค.64 - 30

 กย.65

10,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นายกิตติชัย มุงคุณ

29 โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในครัวเรือน 

100%

1. การใช้ไอโอดีนในทุกครัวเรือน ร้อยละ 100 1. จัดอบรมแกนน า และส่งเสริมการใช้

ไอโอดีนในครัวเรือนในทุกครัวเรือน

300  1 ตค.64 - 30

 กย.65

30,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นายกิตติชัย มุงคุณ

2. การใช้ไอโอดีนในครัวเรือนทีมีหญิงต้ังครรภ์และ 2.สนับสนุนให้เกิดเป็นต าบลไอโอดีน

เด็ก 0-5 ปี ร้อยละ 100 3.ส่งเสริมการใช้ไอโอดีนในครัวเรือนเน้น

หญิงต้ังครรภ์และเด็ก 0-5 ปี

30 โครงการคุณแม่ฟันดี 1. ต้ังครรภ์ได้รับการส่งเสริม ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

 (กระทรวง)

1. ส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงต้ังครรภ์แบบ

ครบวงจร และตามสภาพปัญหา

100 อังคารของทุก

เดือน

0 ไม่ใช้งบประมาณ นส.อาภาภรณ์ 

เพริศแก้ว

๒. ตรวจสุขภาพช่องปากและได้รับการฝึกแปรงฟัน

แบบลงมือปฏิบัติในหญิงต้ังครรภ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80๓. หญิงต้ังครรภ์ได้รับการขูดหินปูน/อุดฟันไม่น้อย

กว่าร้อยละ 20

31 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน (0-2

 ปี)

1. ลดปัญหาฟันน้ านมผุในเด็ก1 ปีคร่ึงไม่เกินร้อยละ 

15

1. ส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มเด็ก 0-2 ปี ใน 

wcc

150  1 ตค.64 - 30

 กย.65

15,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นส.อาภาภรณ์ 

เพริศแก้ว

๒. เด็กอายุ 0-2  ปี ได้รับการตรวจช่องปากและ

ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 70

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทันต

สุขภาพเด็ก 0-2 ปี

๓. เด็กอายุ 6 เดือน - 1 ปี ได้รับการฝึกและแจกถุง

น้ิวเช็ดเหงือกเช็ดฟันเด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

๔. ทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กอายุ 0-2 ปี  ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 7032 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน 

(3-5 ปี) 

๑. เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

ร้อยละ 85

1. ส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มเด็ก 3-5 ปี ใน 

ศพด.

200  1 ตค.64 - 30

 กย.65

20,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นส.อาภาภรณ์ 

เพริศแก้ว
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๒.  เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50

๓.  เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 20

๔. เด็กอายุ 3 ปี มีฟันผุไม่เกินร้อยละ 50

33 โครงการเด็กวัยเรียนประถมศึกษาฟันดีไม่มีผุ 

(Cavity Free)

๑. เด็กอายุ 6 ปี  ได้รับการตรวจช่องปากร้อยละ 85 1.ออกหน่วยทันตกรรมในโรงเรียนปฐมศึกษา 200  1 ตค.64 - 30

 กย.65

20,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นส.อาภาภรณ์ 

เพริศแก้ว

๒. เด็กอายุ 6 ปี  ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันร้อยละ

 30

2.อบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ  การ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

๓. เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรมร้อยละ 50

๔. ค่าเฉล่ียฟันถาวรผุท่ียังไม่ได้รับการอุดไม่เกิน 0.05

 ซ่ี/คน

๕. ฟันแท้ในเด็ก ป.6 เหลือครบสมบูรณ์  ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 95

๖. ร้อยละ 50 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพช่องปากและจัดบริการทันตกรรมป้องกัน/

หรือรักษาตามความจ าเป็น

๗. เด็กอายุ 12 ปี เหงือกปกติท้ังปาก ร้อยละ 80 ข้ึน

ไป34 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กกลุ่มมัธยมศึกษา

 และวัยรุ่น

๑.วัยรุ่นได้รับการฝึกแปรงฟันแหย่ขย้ีข้ีฟันในซอก

เหงือกแบบลงมือปฏิบัติ ร้อยละ 50

1. ส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน

ประถมศึกษา(ขยายโอกาส)

150  1 ตค.64 - 30

 กย.65

15,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นส.อาภาภรณ์ 

เพริศแก้ว

๒.กลุ่มอายุ 18 ปี เหงือกปกติท้ังปาก ร้อยละ 80 ข้ึน

ไป35 โครงการเด็กปฐมวัย 0-5ปี พัฒนาการดี ไอคิวดี มี

พัฒนาการสมวัย

1.เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 85 1.อบรมทักษะการเฝ้าระวังและส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก(DSPM)

350  1 ตค.64 - 30

 กย.65

35,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นางกันยากร 

บุตรศรี
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2.หญิงต้ังครรภ์ ครูศูนย์เด็ก จนท.ผู้รับผิดชอบงาน

พัฒนาการเด็กผ่านการอบรมจินตคณิต

2.เฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กในช่วงวัย

9,18,30,42,60เดือนโดย จนท.ท่ีผ่านการ

อบรม3.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูง

เฉล่ียท่ีอายุ 5 ปี

3.หญิงต้ังครรภ์ ครูศูนย์เด็ก จนท.

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กผ่านการ

อบรมจินตคณิต4.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก

และแกนน าส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 350 คน

36 โครงการออกก าลังกายตามกลุ่มวัย ห่างโรคร้าย  

หัวใจแข็งแรง

1. ร้อยละของวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวล

กายปกติ

1.จัดอบรมแกนน าออกก าลังกายเชิง

สร้างสรรค์

600  1 ตค.64 - 30

 กย.65

60,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นางยุวรี บินศรี

2.รณรงค์ออกก าลังกาย  เดินว่ิงเพ่ือสุขภาพ

37 โครงการตรวจสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพชมรม

ผู้สูงอายุ

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง

1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ

600  1 ตค.64 - 30

 กย.65

60,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นางยุวรี บินศรี

ท้ังด้าน โภชนาการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและ

จิตใจ

2.สร้างเครือข่ายแกนน าผู้ดูแลผู้สูงอายุ

38 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข

ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการบริการดูแล

ระยะยาว ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง โดยหน่วยบริการ 

สถานบริการ โดยผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

ตามก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินงานและ

บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใน

ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559

มีระบบการดูแล

ส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุและและ

บุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะ

 1 ตค.64 - 30

 กย.65

0 สปสช. นางยุวรี บินศรี

1. สนับสนุนให้อปท.มีการจัดการสุขภาพ

LTC แบบบูรณาการ

2. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
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3.สนับสนุนการด าเนินงานของ Care giver

39 โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหามะเร็งท่อ

น้ าดี และพยาธิใบไม้ตับเชิงรุกในชุมชน

1. ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง 

ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น้ าดี

 1.อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียง  เพ่ือ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี

ถูกต้อง

400  1 ตค.64 - 30

 กย.65

40,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นายวิทยา วังใจ

40 โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเส่ียง

โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในชุมชน

1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง

เบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่ม

เส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง

1.อบรมแกนน าคัดกรองสุขภาพเชิงรุก และ

อบรมให้ความรู้กลุ่มเส่ียงในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพ

700  1 ตค.64 - 30

 กย.65

70,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นส.วิสุภารัตน 

อัครจันทร์

41 โครงการสร้างเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางการ

จราจรและทางน้ า

1. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อย

กว่า 15 ปี

1.อบรมให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติช่วย

ฟ้ืนคืนชีพ และปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เด็กต่ า

กว่า 15 ปี และผู้ดูแล

250  1 ตค.64 - 30

 กย.65

25,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นส.วิสุภารัตน 

อัครจันทร์

2. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 2.เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางการจราจร และจมน้ า

42 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาต้ังครรภ์ไม่พร้อม

ในวัยรุ่น

1.การต้ังครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ไม่เกิน 

ร้อยละ 5

1.จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สถานการณ์

การต้ังครรภ์และการคลอดบุตรก่อนวัยอันควร

200  1 ตค.64 - 30

 กย.65

20,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นางกันยากร 

บุตรศรี

2.อัตราการคลอดมีชีพในหญิง 15-19 ปี ไม่เกิน ร้อย

ละ 10

2.บทบาทเร่ืองเพศและสถานการณ์ท่ี

เก่ียวข้องกับเร่ืองเพศและการป้องกันตนเอง

จากพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ

3.อัตราการต้ังครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นน้อยกว่าร้อยละ 10 3.ส่งเสริมการเข้าถึงมุมเพ่ือนใจวัยรุ่นในรพ./

ในชุมชน

4.พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้วัยรุ่น

เข้าถึงโดยใช้ส่ือออนไลน์

5.การให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษาแก่วัยรุ่น
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43 โครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูงท่ีควบคุมได้

1.อบรมให้ความรู้  กลุ่มผู้ป่วย และแกนน า

ผู้ดูแล เก่ียวกับโรคเบาหวาน โรคความดัน

300  1 ตค.64 - 30

 กย.65

30,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นส.วิสุภารัตน 

อัครจันทร์

2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึน

ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจ

และหลอดเลือด (CVD Risk.

โลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ และไต

3.  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

44 โครงการสร้างเครือข่ายการแพทย์แผนไทย ด้าน

การนวด และสมุนไพรไทย

1. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก                              

  2. ผู้พิการทางการเคล่ือนไหว ติดบ้าน ติดเตียง 

ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเชิงรุกตามเกณฑ์

๑. อบรมให้ความรู้แก่ แกนน าแพทย์แผน

ไทย และการแพทย์ทางเลือก

20  1 ตค.64 - 30

 กย.65

40,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นายสงคราม วงษ์

ศรี

45 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปากมดลูกและ

มะเร็งเต้านม

1. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษา

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

1.อบรมแกนน าสตรี  และรณรงค์ตรวจคัด

กรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม

กลุ่มเป้าหมาย

250  1 ตค.64 - 30

 กย.65

25,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นางยุวรี บินศรี

2. รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง

เต้านมในชุมชน

46 โครงการพัฒนา EQ IQ โดย 1.ผู้ปกครองมีความรู้ในการกระตุ้น EQ IQ ร้อยละ 

100

1.ให้ความรู้ผู้ปกครอง เด็กอายุ 0-5 ปี เร่ืองการส่งเสริม๑๐๐ คน ม.ค.-ก.ย.65 10,000 กองทุน ต าบล นางสาวองุ่น พันธุกาง

กลยุทธ์ กิน กระตุ้น กระตุก 2.ผู้ปกครอง และอสม.มีความรู้ในการประเมิน พัฒนาการเด็ก

เด็ก ปี 2565 พัฒนาการเด็กเบ้ืองต้น ร้อยละ 100 2.ประชาสัมพันธ์การตรวจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และมีการ

3.ผู้ปกครอง และอสม. ส่งต่อเด็กท่ีมีปัญหาในด้าน

ส่งต่อทุกรายท่ีมีปัญหาพัฒนาการเด็กล่าช้า

พัฒนาการล่าช้าให้ รพ.สต. ร้อยละ 100 3.ให้ความรู้ผู้ปกครอง นักเรียน ป.1-ป.3 การกอด 

4.เด็กในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านกุดจอกมีระดับ EQ/IQ คณิตศาสตร์ วาดภาพระบายสี เล่านิทาน การฝึกสมาธิ  
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เพ่ิมข้ึน ไหวพริบ

5.เด็ก ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ในการบริโภค 4.ฝึกอารมณ์เด็ก โดยการท ากิจกรรม ร้อง

เพลง การเล่น

อาหารเพ่ือพัฒนา EQ IQ เด็ก

กีฬา การละเล่นพ้ืนบ้าน การท างานเป็นกลุ่ม

6.ครู ผู้ปกครองและภาคีเครือยข่าย มีความตระหนัก

เก่ียวกับการพัฒนา EQ IQ โดยกลยุทธ์ กิน กระตุ้น กระตุก

47 โครงการคุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจ ๑.หญิงต้ังครรภ์มีความรู้ในการดูแลตนเองเพ่ิมข้ึน  - เพ่ิมศักยภาพหญิงต้ังครรภ์ให้มีความรู้ 50 คน ม.ค.-ก.ย.65 5,000 กองทุน ต าบล นางรินทร์ลภัส

เพ่ิม IQ ลูกน้อยในครรภ์ ร้อยละ 90 ในการดูแลตนเอง เจริญบริบูรณ์กุล

ปี 2565 ๒.อสม.มีความรู้ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90  - เพ่ิมศักยภาพอสม.ให้มีความรู้ และทักษะ

ในการให้ค าแนะน าแก่หญิงต้ังครรภ์

48 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 1.มีชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านกุดจอก จ านวน 1 ชมรม 1.จัดกิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านกุดจอก 5๐ คน ม.ค.-ก.ย.65 5,000 กองทุน ต าบล นายยุทธนา  เดชขันธ์

 รพ.สต.บ้านกุดจอก ปี 2565 2.ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ต่อเน่ือง จ านวน 1 คร้ัง

จ านวน 50 คน 2.ตัวแทน ผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

จ านวน 50 คน

49 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม กลุ่มเส่ียงได้รับการปรับเปล่ียน  - คัดกรองกลุ่มเส่ียง ในประชาชน ๕๐ คน ม.ค.-ก.ย.65 5,000 กองทุน ต าบล นายยุทธนา  เดชขันธ์

กลุ่มเส่ียงโรคพยาธิใบไม้ตับ พฤติกรรมในการป้องกัน อายุ 18 ปีข้ึนไป 

และมะเร็งท่อทางเดินน้ าดีตับ โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง  - ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่ม

ปี 2565 ท่อทางเดินน้ าดีตับ และมีความรู้ ร้อยละ 80 เส่ียงโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อทางน้ าดีตับ 

50 โครงการเพ่ิมศักยภาพการดูแลตนเองกลุ่มผู้ป่วย ๑.พัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองผู้ป่วยเบาหวานและ ๑.อบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ป่วย ในการดูแลตนเอง๕๐ คน ม.ค.-ก.ย.65 5,000 กองทุน ต าบล นางรินทร์ลภัส

เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2565 ความดันโลหิตสูง เจริญบริบูรณ์กุล

51 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1. ประชากรกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

 มี
1.ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในประชาชน ๙๐ คน ม.ค.-ก.ย.65 9,000 กองทุน ต าบล นางรินทร์ลภัส

กลุ่มเส่ียง โรคเบาหวาน ระดับน้ าตาล ไม่เกิน 126 มีค่าความดันโลหิต        อายุ 35 ข้ึนไป เจริญบริบูรณ์กุล
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และความดันโลหิตสูง ปี 2565 ไม่เกิน 140/90 mmhg                                           2.อบรมให้ความรู้กลุ่มเส่ียง ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 3 อ 2 ส

2.ประชากร กลุ่มอายุ 35 ปี ข้ึนไป ท่ีมีค่าดัชนีมวลกาย 3.รณรงค์การบริโภคอาหาร ตามโปรแกรมคีโต

น้อยกว่า 25 ร้อยละ 60 4.ประชากร กลุ่มอายุ 35 ปี ข้ึนไป ท่ีมีค่าดัชนีมวลกาย  

มากกว่า 25 ได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ   

52 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.ส ารวจร้านขายของช า   1.สร้างความรู้ ความเข้าใจ ๘๐ คน ม.ค.-ก.ย.65 8,000 กองทุน ต าบล นายยุทธนา  เดชขันธ์

เครือข่ายในการด าเนินงาน แผงลอยจ าหน่ายอาหารสด และความร่วมมือ ในการด าเนินงาน

คุ้มครองผู้บริโภค ร้านอาหาร ร้อยละ 100 คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข ปี 2565 2.ผู้ประกอบการ ตลอดจนผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

มีความรู้ในการน าสินค้า 2.ก าหนดบทบาทและข้ันตอนใน

มาจ าหน่าย เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 การด าเนินงานให้แก่เครือข่าย

3.นักเรียน/อย.น้อย มีความรู้ 3.จัดท ากระบวนการประชาคม

เร่ืองผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร้อยละ 90 และพันธะสัญญาในกลุ่มผู้ประกอบการ

4.ผู้ป่วยเร้ือรัง มีความรู้ในเร่ือง ร้านค้า

การใช้ยาอย่างถูกวิธี ร้อยละ 90 4.ส ารวจร้านขายของช า   

4.อสม.มีความรู้ในการตรวจสอบ แผงลอยจ าหน่ายอาหารสด

สินค้าท่ีถูกต้อง ร้อยละ 90 ร้านอาหาร 

และออกตรวจสอบ

ร้านค้าร่วมกับ เจ้าหน้าท่ี 

53 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ปี 2565 1.ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับการป้องกันโรคติดต่อ 1.จัดกิจกรรมรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล5 หมู่บ้าน ม.ค.-ก.ย.65 48,050 กองทุน ต าบล นายยุทธนา  เดชขันธ์

ร้อยละ 80 ของโรค โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก

2.ประชาชนมีการปฏิบัติตัวในการลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่

โรคติดต่อในชุมชน 2.จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อ

3.อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อในชุมชนลดลง 3.อาสมสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าท่ีออกติดตาม 

เย่ียมบ้าน เฝ้าระวังการเกิดโรคติดต่อในชุมชน
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4.จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ คืนข้อมูลผลการด าเนิน

งาน อัตราป่วยในชุมชน

54 โครงการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT และป้องกัน 1.มีทีมคณะท างานการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค1.กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการป้องกัน ๗๔ คน ม.ค.-ก.ย.65 7,400 กองทุน ต าบล ทต.วาใหญ่

อุบัติเหตุในชุมชน ปี 2565 (SRRT) ระดับสถานบริการ และระดับหมู่บ้าน และควบคุมโรค (SRRT) ในการด าเนินงานและ รพ.สต.กุดจอก

2.คณะท างานการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค(SRRT) ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข  

มีความรู้และความเข้าใจ ในเร่ือง โรคติดต่อท่ีเป็นปัญหากลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน

ส าคัญ และการป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน ร้อยละ 90 สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข 

3.มีระบบและกลไกการบริหารจัดการการเฝ้าระวังป้องกัน 2.จัดต้ังทีมคณะท างาน และศูนย์ปฏบัติการการด าเนินงาน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของพ้ืนท่ีอย่างมีระสิทธิภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค(SRRT) ระดับสถานบริการ

และประสิทธิผลทันต่อเหตุการณ์ และระดับหมู่บ้าน

55 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1.ประชากรอายุ 15-50 ปี ได้รับการประเมิน ตามแบบ 1.รณรงค์ตรวจ คัดกรองสารเคมีในเกษตรกร โดยการใช้100 คน ม.ค.-ก.ย.65 10,000 กองทุน ต าบล นางสาวองุ่น พันธุกาง

การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชใน  นบก.1-56 ทุกคน แบบคัดกรอง นบก.1-56

เกษตรกรกลุ่มเส่ียง ปี 2565 2.ประชากรกลุ่มเส่ียงมีความรู้ท่ีถูกต้องในการป้องกันตนเอง2.เจาะเลือดตรวจสารเคมีในเกษตรกรท่ีมีความเส่ียงทุกราย

จากการใช้สารเคมีศัตรูพืช ร้อยละ 90 3.ให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีศัตรูพืช

3.ประชากรกลุ่มเส่ียงมีทัศนคติในการป้องกันตนเองจากการ4.ปรับเปล่ียนทัศนคติ และพฤติกรรมการการใช้สารเคมี

ใช้สารเคมีศัตรูพืช ร้อยละ 90 ท่ีถูกต้อง

4.ประชากรกลุ่มเส่ียงจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

มีพฤติกรรมการสารเคมีท่ีถูกต้อง ร้อยละ 90

56 โครงการส่งเสริมการออก ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายโดยการว่ิง๑๐๐ คน ม.ค.-ก.ย.65 5,000 กองทุน ต าบล รพ.สต.บ้านกุดจอก

ก าลังกาย ปี 2564 โดยการว่ิง ในชุมชน ในของชุมชน

57 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1.เพ่ือส่งเสริมการใช้สมุนไพร ประชากรท่ีสนใจ 8๐ คน ม.ค.-ก.ย.65 8,000 กองทุน ต าบล นางสาวอรทัย  ตุ้ยแต

ด้วยสมุนไพร ปี 2565 ในชุมชน จ านวน 80 คน

2.พัฒนาความรู้ด้านการแพทย์ เขตรับผิดชอบ

แผนไทยในชุมชน รพ.สต.กุดจอก
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3.ค้นหาสมุนไพรพ้ืนบ้านในชุมชน

1) ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล

1.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ผู้สูงอายุ 70 คน 1 มกราคม -  42,000 กองทุนหลักประกัน ดาวรุ่ง  โพธินี

ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 2.สร้างcare giver   31 ธันวาคม 2565

ผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 3.จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

4.ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลตามความเหมาะสม

1) ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล

1.ผู้สูงอายุไม่ติดเตียงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ผู้สูงอายุ 652 คน ตค 62-กย 63 10,000 กองทุน ดาวรุ่ง โพธินี

ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่าน

เกณฑ์ 2.ผู้สูงอายุไม่ถูกทอดท้ิง

3.มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม

4.มีกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน กิจกรรมมีการขับเคล่ือน

5.วัดได้รับการส่งเสริมให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ

1) ร้อยละสถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน

1.อบรมมารดาและญาติ หญิงต้ังครรภ์ ญาติ ตค 63-กย 65 30,000 กองทุนหลักประกัน ดารุณี งอนลาด

2) อัตราส่วนการตายมารดาไทย 2.ตรวจและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คปสอ.อากาศอ านวย

3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 3.ส่งเสริมจินตคณิต เด็ก0-5 ปี

4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 4.แก้ไขภาวะโภชนาการ

และส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ปี 5.กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น กิน กระตุ้น กระตุก

1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงราย

ใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง

1. ค้นหาและคัดกรองกลุ่มเส่ียง กลุ่มเส่ียงและผู้ป่วย ตค 64-กย 65 15,000 กองทุนหลักประกัน จิราพร ทิพม้อม

2) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูงท่ีควบคุมได้ 2.จัดอบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม

60 โครงการครอบครัวอบอุ่นลูกน้อยมีพัฒนาการสมวัย

61 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่มเส่ียงและ

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

. โครงการเพ่ือจัดการบริการดูแลระยะยาวด้าน

สาธารณสุขส าหรับผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

59 โครงการรักษ์ผู้สูงอายุ

58
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3) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึน

ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจ

และหลอดเลือด (CVD Risk) 3.ติดตามผลการปรับเปล่ียนทุกไตรมาศ

4.ประเมินจากผลการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี

1) ร้อยละของจังหวัดท่ีมีระบบจัดการปัจจัยเส่ียง

1. คัดกรองเกษตรกรกลุ่มเส่ียง เกษตรกรท่ีมีการใช้ ตค 64-กย 65 10,000 กองทุนหลักประกัน นายพรธวัช ประลอบพันธ์

จากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการ 2.ปรับทัศนคติในการใช้สารเคมี สารเคมีทุกกลุ่ม

มีประสิทธิภาพและย่ังยืน 3.ตรวจสุขภาพและจ่ายรางจืด

4.ติดตามการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ยา

1) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการ

ป้องกัน 1.จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณนักเรียนป 4-ป6 ตค 64-กย 65 10,000 กองทุนหลักประกัน พรธวัช ประลอบพันธ์

เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก 2. ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้แก่

2) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 100 อสม น้อยเพ่ือไปกระจายข่าว

3) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 3.กระตุ้นให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการบริโภค

4) ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

พฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม

 อยู่ในเกณฑ์ปกติข้ึนไป

5) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity 

free)2) ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง

1.ค้นหากลุ่มเส่ียง ประชาชนอายุ ตค 64-กย 65 13,000 กองทุนหลักประกัน นายพรธวัช ประลอบพันธ์

ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น้ าดี 2.กลุ่มเส่ียงได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 40 ปีข้ึนไป

64 โครงการค้นหากลุ่มเส่ียงมะเร็งท่อน้ าดีและ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

62 โครงการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกร

63 โครงการ อสม น้อยต้นแบบสุขภาพจากโรงเรียนสู่

บ้าน

โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่มเส่ียงและ

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
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1) ประชาชนได้บริโภคอาหารท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย

1.อบรมผู้ประกอบการ ประชาชนทุกกลุ่ม ตค 64-กย 65 10,000 กองทุน นางสาวดาวรุ่ง โพธินี

2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

1) ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผน

ไทย
1. พัฒนา ระบบการให้บริการของรพสต  จนทและประชาชน ตค 64 -กย 65 13000 รพสต.บ้านวาใหญ่ วารุณี เพ่ือนใจมี

และการแพทย์ทางเลือก 2.พัฒนาอาคารสถานท่ีให้พร้อมใช้งาน

3.ส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการ

4.ส่งเสริมการปลูกและใช้สมุนไพร

1) ร้อยละของจังหวัดท่ีมีระบบจัดการปัจจัยเส่ียง

1. พัฒนาส่ิงแวดล้อมของหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ตค 64-กย 65 67,400 กองทุนหลักประกัน นางสาวดาวรุ่ง โพธินี

จากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการ 2.พ่นหมอกควัน 2 คร้ังต่อปี

มีประสิทธิภาพและย่ังยืน 3.ก าจัดลูกน้ ายุงลาย

68 โครงการแผนสุขภาพต าบล  -ตัวแทนชุมชนจัดท าแผนสุขภาพชุมชนได้อย่างถูกต้อง  1เพ่ือส่งเสริมให้ตัวแทนชุมชน   8  มบ. ม.ค.-ก.ย.65 10,400 กองทุนต าบลฯ รพ.สต.บ้านท่าก้อน

 สร้างต าบลจัดการสุขภาพ  - มีแผนสุขภาพชุมชนในการางแผนงานกองต าบล จัดท าแผนสุขภาพชุมชน เครือข่ายต าบล

แบบบูรณาการ (รพ.สต.ท่าก้อน)  - หมู่บ้านผ่านการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  2เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดการสุขภาพ

 - มีและใช้ธรรมนุญสุขภาพต าบลเพ่ือจดการสุขภาพ ในการท าแผนสุขภาพโดยชุมชน 120 คน

ของต าบล 3- เพ่ือส่งเสริมให้ต าบลเป็นต าบลจัดการสุขภาพ

69 โครงการให้ความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  -สตรีอายุ 30-70 ปีตรวจเต้านมมากกว่าร้อยละ 80 1 อบรมให้ความรู้มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก-สตรีอายุ 30-70 ปี           5,200 กองทุนต าบลฯ รพ.สต.บ้านท่าก้อน

ด้วยตนเอง และมะเร็งปากมดลูกในสตรี  -สตรีอายุ 30-60 ปีได้รับการตรวจ 2.ให้ความรู้เร่ืองมะเร็งเต้านม จ านวน ๖5 คน ม.ค.-ก.ย.65

กลุ่มอายุอายุ 30-70 ปี รพ.สต.ท่าก้อน มะเร็งปากมดลูกมากกว่าร้อยละ 60 ทางหอกระจายข่าวมะเร็งปากมดลูก หมู่ ๑,๓,๘

 -สตรีท่ีตรวจพบความผิดปกติได้รับ 3.ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมใน

การรักษา ร้อยละ100 4.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ในสตรีอายุ 30-70 ปีข้ึนไปทุกคน

70 โครงการวัยรุ่น  วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ใส่ใจสุขภาพ 1- กลุ่มป้าหมายมีความรู้เร่ืองสุขอนามัย วัยรุ่น  1ให้ความรู้เร่ืองสุขภาพวัยรุ่นและการปรับเปล่ียนนักเรียน รร. ม.ค.-ก.ย.65         10,000 กองทุนต าบลฯ รพ.สต.บ้านท่าก้อน

ห่างไกลยาเสพติดโรงเรียนท่าสงครามวิทยา   พฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส พฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส ท่าสงครามวิทยา

67 โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกน าโดยแมลง

65 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค

66   โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือน
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(รพ.สต.บ้านท่าก้อน) 2-กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เร่ืองการวานแผนครอบครัว  2ให้มีความรู้การใช้ยาคุมก าเนิด/ถุงยางอนามัยจ านวน 100 คน

การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร ป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร

 3 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เร่ืองโรคติดต่อทาง 3- ให้มีความรู้เร่ืองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์

4.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เร่ืองยาเสพติดให้โทษ  4 ให้ความรู้เร่ืองยาเสพติดให้โทษอันตรายต่อสุขภาพ

และอันตรายต่อสุขภาพ และโทษทางกฎหมายยาเสพติด

71 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายแบบแอโรบิคในชุมชน1.กลุ่มออก าลังกายมีกิจกรรมต่อเน่ือง  1เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความเยาวชนและ ม.ค.-ก.ย.65 9,000 กองทุนต าบลฯ รพ.สต.บ้านท่าก้อน

บ้านท่าก้อน 2.ลดการป่วยโรคเบาหวานความดันรายใหม่ ส าคัญในการออกก าลังกาย กลุ่มวัยท างาน

3.รอบเอวชายไม่เกิน 90 ร้อยละ 95 รอบเอวหญิงไม่

2.เพ่ือพัฒนาแกนน าออกก าลังกายให้มีความพร้อมจ านวน 20 คน

เกิน 80 ซม. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย และเป็นต้นแบบกรออกก าลังกายสร้างสุขภาพ

3.วัดรอบเอว และประเมินดัชนีมวลกาย 2 คร้ัง/ปี

72 โครงการแก้ไขปัญหาโรค  - กลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปีข้ึนไป ได้รับการตรวจคัดกรอง  1 ให้มีความรู้เร่ืองโรคมะเร็งท่อน้ าดีโรคมะเร็งตับกลุ่มเส่ียงอายุ ม.ค.-ก.ย.65 4,800 กองทุนต าบลฯ รพ.สต.บ้านท่าก้อน

มะเร็งท่อน้ าดีโรคมะเร็งตับ ร้อยละ 90  2 คัดกรองกลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปีข้ึนไป 40 ปีข้ึนไป

รพ.สต.บ้านท่าก้อน  - กลุ่มเส่ียงตามแบบคัดกรองเส่ียง 3 ข้อ  ข่ึนไป ตามแบบคัดกรองฯ จ านวน 60 คน

ได้รับการตรวจอุจจาระ ตรวจอุลตร้าซาวด์ร้อยละ 100  3 กลุ่มเส่ียงได้รับการปรับเปล่ียน

 - ผู้ท่ีมีอาการเข้ากับโรคมะเร็ง ท่อน้ าดี/มะเร็งตับ พฤติกรรมสุขภาพและตรวจสุขภาพ

ได้รับการรักษา ร้อยละ 100

73 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  1ไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือด 1-เพ่ือสนับสนุนทรายอะเบทและน้ ายาเคมีในการ3 มบ. ม.ค.-ก.ย.65 39,000 กองทุนต าบลฯ รพ.สต.บ้านท่าก้อน

รพ.สต.บ้านท่าก้อน  2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรค ป้องกันโรคและควบคุมโรคไข้เลือดออก 500 หลังคาเรือน (อสม.ม.1,3,8)

ไข้เลือดออก  2 เพ่ือส่งเสริมให้ อสม.และชุมชนมีทักษะและความรู้3 โรงเรียน

 - ค่า HI น้อยกว่า 10 ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

 - ค่า BI  น้อยกว่า 50  3 กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค แจกทรายอะเบท

 - นักเรียนมีกิจกรรมควบคุมป้องกันโรค พ่นหมอกควัน ในหมู่บ้าน โรงเรียน สถานท่ีราชการ
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ในโรงเรียนและมีกิจกรรมต่อเน่ืองในชุมชน จ านวน  1  คร้ัง/ปี หรือควบคุมป้องกันโรคมีผู้ป่วยในหมู่บ้าน

74 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค  ไอคิวส์ดี  - จ านวนผู้ปกครองนักเรียนและครูท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 3 ก.1.เพ่ือให้ผู้ปกครอง มีความรู้เร่ือง ผปค.เด็กเล็กใน ม.ค.-ก.ย.65 6,200 กองทุนต าบลฯ รพ.สต.บ้านท่าก้อน

รพ.สต.บ้านท่าก้อน  -ศพด.บ้านท่าก้อนผ่านเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ พัฒนาการเด็กท่ีถูกต้อง 3 ก. ศพด.บ้านท่าก้อน

 - เด็กได้รับการตรวจช่องปากจาก 2.เพ่ือให้ผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีถูกต้องกรรมการ ศพด.

เจ้าหน้าท่ีทันตาภิบาล ร้อยละ 100 3.เพ่ือดูแลและป้องกันภาวะ ตัวแทน อสม.

 - ผู้ปกครองสอนจินตคณิต/สมาธิก่อนนอน ร้อยละ 80 สุขภาพในช่องปากเด็ก จ านวน 75 คน

 - ครูสอนจินตคณิต/สมาธิก่อนเรียน ร้อยละ 100 4.เพ่ือส่งเสริมให้ครู/ผู้ปกครอง

สอนจินตคณิตย์ /สมาธิ ก่อนเรียน

ก่อนนอนวันละ 5 นาที 

75 โครงการรักผู้สูงวัยเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีพึงประสงค์  1 ผู้สูงอายุตรวจคัดกรองสุขภาพโดยใช้   1เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ ผู้สูงอายุ 140 คน ม.ค.-ก.ย.65 7,500 กองทุนต าบลฯ รพ.สต.บ้านท่าก้อน

รพ.สต.ท่าก้อน Bratel  Index ร้อยละ100 ผู้สูงอายุโดยใช้  Bratel  Index หมู่ท่ี 1,3,8

 2 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากเครือข่ายการร้อยละ 1002-เพ่ือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท้ังร่างกาย

 3 ผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ จิตใจสุขภาพช่องปาก การป้องกันโรค 

ร้อยละ 80 การปฏิบัติตัวเม่ือเจ็บป่วย

3- ผู้สูงอายุได้รับการตรวจประเมินสุขภาพ 

โรคซึมเศร้า ข้อเข่าเส่ิอมตรวจสายตา 

 4 อสม.และผู้น าชุม  มีส่วนร่วมในเครือข่าย

การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

76 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเส่ียง  1 กลุ่มเส่ียงเบาหวาน/ความดันมีสุขภาพดีตามแนว 3 อ 2 ส.1 เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงเบาหวานความดันมีความรู้ กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน ม.ค.-ก.ย.65 7,200 กองทุนต าบลฯ รพ.สต.บ้านท่าก้อน

โรคเบาหวานและกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง   2 ค่าดัชนีมวลกายกลุ่มเส่ียงอยู่อยู่ในเกณฑ์ ในเร่ืองการดูแลสุขภาพตนเองได้ /ความดันโลหิตสูง

รพ.สต.ท่าก้อน ปกติ ร้อยละ 85 หมู่ท่ี 1,3,8

 3 อัตรป่วยโรคเบาหวานโรคความดัน รายใหม่  2 เพ่ือส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรม จ านวน 80 คน

ไม่เกินร้อยละ 5 ในทางท่ีดีต่อสุขภาพตามมาตรการ 3 อ 2 ส

3 ดัชนีมวลกายกลุ่มเส่ียงน้อยกว่า 25
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ร้อยละ 85

77 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กรวมพลัง  1 หญิงต้ังครรภ์/หลังคลอดได้รับประเมินโภชนาการ 1- เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์/หลังคลอด หญิงต้ังครรภ์/หลัง ม.ค.-ก.ย.65 7,300 กองทุนต าบลฯ รพ.สต.บ้านท่าก้อน

สร้างเด็กสมองดี  รพ.สต.บ้านท่าก้อน /พัฒนาการร้อยละ 100 มีความรู้เร่ืองพัฒนาการ/ความฉลาด คลอด เด็กแรกเกิด -5ปี

2- หญิงต้ังครรภ์/หลังคลอดเด็กแรกเกิด - 5 ปี รอบรู้ทางอารมณ์ IQ EQและ 3ก อสม. หมู่ท่ี 1,3,8

ท่ีมีปัญหาได้รับอาหารเสิรมนม/ไข่ ร้อยละ 100  2 เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์/หลังคลอด จ านวน 50 คน

 3 เด็กแรกเกิด - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 95 เด็กแรกเกิด - 5 ปี มีปัญหาด้าน

4- เด็กแรกเกิด - 5 ปี มีโภชนาการสูงดี สมส่วน โภชนาการ/พัฒนาการ IQ EQ

 ร้อยละ 95 ได้รับการแก้ไข/อาหารเสริม นมไข่ ร้อยละ 100

 3 ภาคีเครือข่ายมีความรู้และร่วมกิจกรรม 

เฝ้าระวังพัฒนาการ/โภชนาการ

/ IQ EQ 3 ก.ในชุมชน

78 โครงการเกษตรกรสุขภาพดี ชีวีปลอดภัย 1.เพ่ือตรวจประเมินความเส่ียงเกษตรกรท่ีท างาน 1.ประเมินความเส่ียงเกษตรกรท่ีท างานสัมผัส ผู้น าชุมชน อสม. ม.ค.-ก.ย.65 10,000 กองทุนต าบลฯ รพ.สต.บ้านท่าก้อน

ไร้สารพิษ รพ.สต.บ้านท่าก้อน สัมผัสสารเคมี (แบบ น.01) สารเคมี(แบบ น.01) เกษตรกรกลุ่มเส่ียง

2.เพ่ือให้ความรู้และทักษะเกษตรกรในการใช้สารเคมี 2.ฝึกทักษะการใช้สารเคมีท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพจ านวน 80 คน

ท่ีปลอดภัยกับสุขภาพและส่ีงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

3.เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีละใช้พืชสมุนไพรในการ 3.ให้ความรู้และทักษะการใช้พืชสมุนไพรขับสารพิษ

ขับสารพิษและรักษาสุขภาพ และรักษาสุขภาพในเกษตรกรกลุ่มเส่ียง

4.ตรวจสารเคมีตกค้างในเกษตรกรกลุ่มเส่ียง

เพ่ือส่งเสริมให้ใช้สมุนไพรขับสารพิษและรักษา

สุขภาพ

79 โครงการสุขภาพดีวิถีไทย  สมุนไพรสร้าง  1 ให้ความรู้เร่ืองสมุนไพรกับสุขภาพ 1 สมุนไพรพ้ืนบ้าน/สมุนไพรในครัวเรือน ผู้น าชุมชน อสม. ม.ค.-ก.ย.65 9,000 กองทุนต าบลฯ รพ.สต.บ้านท่าก้อน

สุขภาพวิถีพอเพียง การใช้ประโยชน์สมุนไพรพ้ืนบ้าน ด้านอาหารและยารักษาโรค กลุ่มสตรีแม่บ้าน

รพ.สต.ท่าก้อน   2.ฝึกทักษะการนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ  2 นวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ/นวดคลายเส้นคลายหมู่ท่ี 1,3,8,5,6

 3 การท าสบู่เหลวล้างมือสมุนไพร เครียด จ านวน 80 คน
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และการท าสมุนไพรทากันยุง 3 เทคนิควิธีการท าสบู่เหลวสมุนไพรล้างมือ

สมุนไพรทากันยุง

80 โครงการนวดฟ้ืนฟูเท้าและการแช่เท้าด้วยสมุนไพร

1.ให้ความรู้เร่ืองการดูแลภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย 1.จัดอบรมให้ความรู้โรคเบาหวานและภาวะแทรกอสม. /ผู้น าชุมชน

ม.ค.-ก.ย.65 11,000

กองทุนต าบลฯ รพ.สต.บ้านท่าก้อน

ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน รพ.สต.บ้านท่าก้อน โรคเบาหวาน เร่ืองการชาท่ีเท้า ไตวาย ต้อกระจก ซ้อนท่ีพบในเร่ืองเท้า โรคไตวาย  โรคต้อกระจกผู้ป่วยโรคเบาหวาน

2.เพ่ือลดอัตราการตัดเท้า ตัดน้ิวเท้า และภาวะแทรก 2.ฝึกทักษะการดูแลเท้าการตรวจประเมินความเส่ียงท่ีมีอาการชาท่ีเท้า

ซ้อนท่ีเกิดกับเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนท่ีเท้าด้วยตนเอง หมู่ท่ี 1,3,8,5,6

3.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีอาการชาปลายเท้า  3.การฝึกนวดเท้า ฝึกกายบริหาร ฤาษีดัดตน จ านวน 100 คน

ได้รับการดูแลระบบกล้ามเน้ือและการไหลเวียนโลหิต 4.ฝึกทักษะการแช่เท้าในน้ าสมุนไพรและการรักษา

โดยวิธีแพทย์แผนไทย เท้าด้วยวิธีแพทย์แผนไทย

81 โครงการนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดโรค 1.เด็กพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ85 1.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการตรวจประเมินผปค 90 คน ธ.ค.64-ก.ย.65 7,000 งบกองทุนหลัก รพ.สต.บ้านดอนแดง

และไอคิวดี  รพ.สต.บ้านดอนแดง 2.เด็กมีภาวะดี สมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 พัฒนาการ ร้อยละ ๑๐๐ ครู  5 คน ประกันสุขภาพ

3.ครูพ่ีเล้ียง ร้อยละ100สอนจินตคณิตและฝึก 2.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการตรวจประเมิน

สมาธิก่อนเรียน 5 นาที โภชนาการ ร้อยละ ๑๐๐

4.ผู้ปกครองสอนจินตคณิตได้ 3.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กได้รับการตรวจสุขภาพ

5.อัตราป่วยด้วยโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่องปากทันตบุคลากร ร้อยละ ๑๐๐

ลดลงจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ20 4.เด็กท่ีมีภาวะเต้ีย ผอม อ้วน ได้รับการดูแลและปรับ

 -ศพด.บ้านท่าควาย,ดอนแดงผ่านเกณฑ์ เปล่ียนพฤติกรรม

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 5.ให้ความรู้ผู้ปกครอง ครู ในเร่ือง โภชนาการ พัฒนาการ

เด็ก IQ  EQ ทันตสุชภาพ

6.ผู้ปกครอง ครู ได้รับความรู้ในเร่ืองจินตคณิต

7.ชุมชนร่วมพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้ตาม

เกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดโรคและไอคิวดี
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82

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กรวม 1.หญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ตามเกณฑ์5คร้ัง

1.รณรงค์ฝากครรภ์คร้ังแรกก่อน 12 สัปดาห์ 60  คน ธ.ค.64-ก.ย.65 7,000 งบกองทุนหลัก  รพ.สต.บ้านดอนแดง

พลังสร้างเด็กสมองดี คุณภาพ ร้อยละ80 2.ให้ความรู้หญิงต้ังครรภ์ สามี ญาติในการปฏิบัติ ประกันสุขภาพ

2.หญิงต้ังครรภ์มีความรู้ในการปฏิบัติตัวขณะต้ังครรภ์ ตัวขณะต้ังครรภ์

ร้อยละ80 3.รณรงค์ให้หญิงต้ังครรภ์และครอบครัวใช้เกลือเสริม

3.หญิงต้ังครรภ์ได้รับเกลือเสริมไอโอดีนร้อยละ100 ไอโอดีน

4..หญิงต้ังครรภ์ได้รับการเยียมหลังคลอดตามเกณฑ์ 4.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามหลัก 3 ก

5.อาสาสมัครนมแม่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ กิน กระตุ้น กระตุก

5.หญิงต้ังครรภ์ สามี ญาติได้รับความรู้ในเร่ืองจินตคณิต

6.อาสาสมัครนมแม่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้

83 โครงการรักผู้สูงวัยพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีพึง 1) ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล

1.ตรวจคัดกรองสุขภาพโดยใช้ bratel Index ผู้สูงอายุ150 คน เม.ย.65-ก.ย.65 7,000 งบกองทุนหลัก  รพ.สต.บ้านดอนแดง

ประสงค์ รพ.สต.บ้านดอนแดง ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน

2. ตรวจสุขภาพปากและฟัน ประกันสุขภาพ

ผ่านเกณฑ์ 3.ให้ความรู้เร่ืองการป้องกันโรคและการปฏิบัติตัว

 2 ผู้สูงอายุตรวจคัดกรองสุขภาพโดยใช้  เม่ือเจ็บป่วย

Bratel  Index ร้อยละ100 4.คัดกรองสุขภาพจิต

3 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากเครือข่ายการร้อยละ 100 5.การออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย

 4 ผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ 6.ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ

ร้อยละ 80

84 โครงการสุขภาพดีวิถีไทย  สมุนไพรสร้างสุขภาพ  - ให้ความรู้เร่ืองสมุนไพรพ้ืนบ้าน   สมุนไพร

1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านสมุนไพร อสม. ผู้สูงอายุ ธ.ค.64-ก.ย.65 12,000 งบกองทุนหลัก รพ.สต.บ้านดอนแดง

 รพ.สต.บ้านดอนแดง สมุนไพรครัวเรือนด้านอาหารและยารักษาโรค 2.ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกสมุนไพรในครัวเรือน กลุ่มสตรี ประกันสุขภาพ

 - ฝึกทักษะการนวดแผนไทยด้วยตนเอง 3.ทักษะการนวดแผนไทยด้วยตนเอง จ านวน 50 คน
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เพ่ือสุขภาพ 4.การสาธิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

85 โครงการชุมชนร่วมใจด าเนินกิจกรรมวัด
ส่งเสริมสุขภาพ

ร้อยละของบุคลากรในวัดไดัรับการดูแล        
  วัดผ่านเกณฑ์การประมินวัดส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บุคลากรในวัด 
และประขาขนใน
ชุมขน  60  คน

พค. 65

6,000

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี

87 โครงการว่ิงเพ่ือลุขภาพ และส่งเสริมการ
ออกก าลังกายประกอบเพลง

ร้อยละของวัยท างานอายุ มีค่าดัชนีมวลกาย
ปกติ ว่ิงทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2.4 

กิโลเมตร และส่งเสริมการออกก าลัง
กายประกอบเพลง

ประชาชนท่ัวไป    
  240 คน

มิย. 65

18,000

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี

88 โครงการคัดกรองสุขภาพ/ให้ความรู้/
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเส่ียง
อายุ 35 ปีข้ึนไป

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง
เบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่จาก
กลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง

คัดกรองสุขภาพ  /อบรมให้ความรู้ ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงอายุ 35 ปีข้ึน
ไป    400  คน

มิย. 65

10,000

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี

89 โครงการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

ต าบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล  
ผู้สูงอายุ ในชุมชนผ่านเกณฑ์  ร้อยละของ 
Healthy Ageing

ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพ  และได้รับ

การเย่ียมบ้านโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และ

 อสม.

ผู้สูงอายุ  อสม.    
 ญาติผู้ดูแล        
90  คน

เมย. 65

9,000

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี

86
45,900      

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.

รพ.สต.บ้านนาฮีโครงการพ่นหมอกควันเพ่ือควบคุมและ
ป้องกันไข้เลือดออก

อัตราป่วย พ่นหมอกควัน       รณรงค์ท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์     กิจกรรมให้ความรู้
ในโรงเรียน/ชุมชน

อสม.  ประชาชนท่ัวไป
กค. - สค. 65
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90 โครงการดูแลผู้พิการและส่งเสริมสุขภาพผู้
พิการในชุมชนต าบลนาฮี

ร้อยละของผู้พิการไดัรับการดูแล ผู้พิการได้รับการตรวจสุขภาพ  และได้รับการ

เย่ียมบ้านโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และ อส

ม.

ผู้พิการ แลญาติ  90 คน

พค. 65

9,000

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี

91 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กไทย
ฟันดี  ชีวีสดใส

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ 
(cavity free)

กิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพช่องปาก นักเรียน ป.1-ป.6      

         50  คน
มิย. 65

5,000

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี

92 โครงการคุณแม่คุณภาพ อัตรามารดาตาย                                   
      ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย

ให้ความรู้  กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ หญิงต้ังครรภ์และ
สามีหรือญาติ   
อสม.เช่ียวชาญ
งานอนามัยแม่และ
เด็ก

Aug-65

6,000

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี

93 โครงการให้ความรู้และตรวจสุขภาพ
เกษตรกรกลุ่มเส่ียงจากการสัมผัสสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช

ร้อยละเกษตรกรกลุ่มเส่ียงจากการสัมผัส
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  ได้รับการตรวจสุขภาพ

กิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพ เกษตรกรกลุ่ม
เส่ียงจากการ

สัมผัสสารเคมี 50 
 คน

มิย. 65

5,000

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี

94 โครงการให้ความรู้เร่ืองโรคจากการ
ประกอบอาชีพ

ร้อยละของกลุ่มเส่ียง  ได้รับการตรวจสุขภาพ กิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพ กลุ่มอาชีพ 50 คน

พค. 65

5,000

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี
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95 โครงการอบรมผู้ปกครองเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเชาว์ปัญญาเด็กปฐมวัย

 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 100 กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมส่งเสริมเชาว์

ปัญญา
ผู้ปกครอง   100 
คน

มิย. 65

6,000

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี

96 โครงการเสริมสร้างทักษะชิวิตวัยรุ่นวัยใส ร้อยละการการต้ังครรภ์ก่อนอายุ 20 ปี กิจกรรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ นักเรียน ม.1 - 3  
จ านวน 60  คน

มิย. 65

6,000

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี

97 โครงการอบรมหญิงต้ังครรภ์ หญิงต้ังครรภ์ สามี หรือญาติมีความรู้   เข้าใจและ 1.ให้ความรู้แก่หญิงต้ังครรภ์และสามี หญิงต้ัครรภ์และ

ต.ค.64- ก.ย.65

13,800 กองทุนต าบล นางพรทิย์ ดีวัน

ไชย

 สามีหรือญาติ ดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์ คลอด และหลังคลอดได้ หรือญาติ สามีหรือญาติ รพ.สต.บะหว้า

ถูกต้องและปลอดภัย  ร้อยละ  100 2.สาธิตการประกอบอาหาร ใน ต.บะหว้า

เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า2500 กรัมไม่เกินร้อย

ละ7

3.สาธิตการบริหารร่างกายของหญิงต้ังครรภ์ 100  คน

98 13.โครงการ 3 ก (กิน กระตุ้น 1.ผู้ปกครองมีความรู้เร่ืองพัฒนาการเด็ก ร้อยละ80 1. เด็ก 0 – 5 ปีได้รับการประเมินพัฒนาการ เด็ก  0 – 5 ปี ต.ค.64- ก.ย.65 13,800 กองทุนต าบล นางรัตนา จิตภักดี

 กระตุก) 2.ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่าง และการกระตุ้นพัฒนาการท่ีถูกต้องตามวัย ผู้ปกครอง รพ.สต.บะหว้า

2. เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการท่ีสมวัยท้ังด้าน หรือผู้ดูแลเด็ก

ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม จ านวน 100 คน

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง และผู้เล้ียงดู
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เด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ

การ ส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก 0 - 5 ปี

 4. เพ่ือสร้างเสริมความรัก ความสัมพันธ์

ระหว่างเด็ก และผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

99 โครงการสร้างเสริมศักยภาพ IQ เด้ก ป.1 และ ป.3 ได้รับการตรวจ IQ,EQ  100% 1.ตรวจคัดกรอง IQ  EQ เด็ก นักเรียน ป.1,3 ต.ค.64- ก.ย.65 13,800 กองทุนต าบล นางรัตนา จิตภักดี

EQ  เด็ก ป.1 และ ป.3 เด้ก ป.1 และ ป.3 มี IQ ไม่ต่ ากว่า 100 ทุกคน 2.ให้ความรู้แก่ครู ในการเฝ้าระวังและประเมิน จาก 4 รร. รพ.สต.บะหว้า

ครูและผู้ปกครอง เด้ก ป.1 และ ป.3 ท่ีมีภาวะเส่ียงได้รับการดูแล 3.จัดท าข้อมูลกลุ่มเส่ียง ครู 4 คน

ร้อยละ  100 4.ส่งต่อและดูแลเด็ก ผปค. 100 คน

100 โครงการ อบรมนักเรียนต้นแบบเลิกบุหร่ี 1..เด็กป.1ได้รับการตรวจคัดกรอง ร้อยละ 100 1. ให้ความรู้และไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ นักเรียนช้ัน ม.1-3 ต.ค.64- ก.ย.65 13,800 กองทุนต าบล นางสาวธารทิพย์ 

 ธิวะโตป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 2.เด็กท่ีท่ีภาวะเส่ียงได้รับการดูแล ร้อยละ 100 2. เพ่ือให้เยาวชนตระหนักถึงโทษและพิษ

ภัยบุหร่ี

จ านวน 100 คน รพ.สต.บะหว้า

3.เด็กกลุ่มเส่ียงได้รับการดูแล

101 โครงการ อย.น้อย  ในงานคุ้ม 1.นร มีความรู้ในงาน คบภ.และสามารถถ่ายทอด

ความรู้

1. ให้ความรู้แก่นักเรียนในงาน คบภ. นักเรียน ใน 4 รร ต.ค.64- ก.ย.65 8,400 กองทุนต าบล นางสาวทิพย์วรรณ ติง

มหาอินทร์คุ้มครองผู้บริโภค สู่ครอบครัว  ชุมชน  ร้อยละ  100 2.เฝ้าระวังใน รร. ในชุมชน โดย จน  50 คน รพ.สต.บะหว้า

102 โครงการดูแลเชิงรุก ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่ม

ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน 

เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

หนองสามขา

ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงมีความรู้และ
ได้รับการติดตามผลการรักษาต่อเน่ือง

1.อบรมให้ความรู้ในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2.จัดกิจกรรมเจาะน้ าตาล วัดความดัน
โลหิต แจกยาโรคประจ าตัวผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน

ผู้ป่วยเบาหวาน
และผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง จ านวน 
250 คน

 1 ตค.64 - 30

 กย.65
      26,100 งบกองทุนฯ รพ.สต.บ้านหนองสามขา
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103 แม่นม ภูมิคุ้มกันธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
ลูกน้อย

1ญิงต้ังครรภ์/หญิงหลังคลอด สามีหรือญาติมี
ความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นความส าคัญ
ของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
2. หญิหลังคลอดให้นมบุตรถูกวิธี ท าให้ทารก
มีภาวะโภชนาการเป็นไปตามวัย
3. ทารกแรกเกิด-6 เดือน ได้ด่ืมนมแม่เพียง
อย่างเดียว

1.อบรมให้ความรู้เร่ืองนมแม่เพ่ือ
สายใยรักแห่งครอบครัว

 หญิงต้ังครรภ์/
หญิงหลังคลอด 
สามีและญาติ 
จ านวน 100 คน

 1 ตค.64 - 30

 กย.65
      10,800 งบกองทุนฯ รพ.สต.บ้านหนองสามขา

104 โครงการคุณแม่ย้ิมสวย ชีวิตสดใส หญิงต้ังครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
และได้รับบริการการรักษาทางทันตกรรมท่ี
จ าเป็น

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่หญิงต้ังครรภ์
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก       
               2.ฝึกทักษะการแปรงฟัน
ท่ีถูกวิธี และการตรวจฟันท่ีถูกต้อง 
รวมท้ังวางแผนรักษาในรายท่ีพบปัญหา

หญิงต้ังครรภ์
จ านวน 50 คน

 1 ตค.64 - 30

 กย.65
      10,800 งบกองทุนฯ รพ.สต.บ้านหนองสามขา

105 โครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจเอดส์และการ
ต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ต าบลสามัคคีพัฒนา 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
ประจ าปี 2564

เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
เพศศึกษา การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรเอดส์
และการป้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.อบรมให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ โรค
ติอต่อทางเพศสัมพันธ์
การเปล่ียนแปลงในวัยรุ่นและ
เพศศึกษา การต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
ในเด็กนักเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านนา
ดอกไม้
มัธยมศึกษาปีท่ี 
1-3 จ านวน 50 คน

       6,300 งบกองทุนฯ รพ.สต.บ้านหนองสามขา

106

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กรวม 1.หญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ตามเกณฑ์5คร้ัง

1.รณรงค์ฝากครรภ์คร้ังแรกก่อน 12 สัปดาห์ 60  คน ธ.ค.64-ก.ย.65 7,000 งบกองทุนหลัก  รพ.สต.บ้านดอนปอ

พลังสร้างเด็กสมองดี คุณภาพ ร้อยละ80 2.ให้ความรู้หญิงต้ังครรภ์ สามี ญาติในการปฏิบัติ ประกันสุขภาพ
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ตัวขณะต้ังครรภ์ ต าบลท่าก้อน

2.หญิงต้ังครรภ์มีความรู้ในการปฏิบัติตัวขณะต้ังครรภ์ 3.รณรงค์ให้หญิงต้ังครรภ์และครอบครัวใช้เกลือเสริม

ร้อยละ80 ไอโอดีน

3.หญิงต้ังครรภ์ได้รับเกลือเสริมไอโอดีนร้อยละ100 4.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามหลัก 3 ก

4..หญิงต้ังครรภ์ได้รับการเยียมหลังคลอดตามเกณฑ์ กิน กระตุ้น กระตุก

5.อาสาสมัครนมแม่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 5.หญิงต้ังครรภ์ สามี ญาติได้รับความรู้ในเร่ืองจินตคณิต

6.อาสาสมัครนมแม่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้

107 โครงการรักผู้สูงวัยพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีพึง 1) ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพ

1.ตรวจคัดกรองสุขภาพโดยใช้ bratel Index ผู้สูงอายุ150 คน เม.ย.65-ก.ย.65 7,000 งบกองทุนหลัก  รพ.สต.บ้านดอนปอ

ประสงค์ รพ.สต.บ้านดอนปอ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 2. ตรวจสุขภาพปากและฟัน ประกันสุขภาพ

 ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 3.ให้ความรู้เร่ืองการป้องกันโรคและการปฏิบัติตัว ต าบลท่าก้อน

 2 ผู้สูงอายุตรวจคัดกรองสุขภาพ เม่ือเจ็บป่วย

โดยใช้  Bratel  Index ร้อยละ100 4.คัดกรองสุขภาพจิต

3 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจาก 5.การออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย

เครือข่ายการร้อยละ 100 6.ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ

 4 ผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาทักษะ

ทางกายและใจ ร้อยละ 80

108 โครงการสุขภาพดีวิถีไทย  สมุนไพรสร้างสุขภาพ  - ให้ความรู้เร่ืองสมุนไพรพ้ืนบ้าน   สมุนไพร

1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านสมุนไพร อสม. ผู้สูงอายุ ธ.ค.64-ก.ย.65 12,000 งบกองทุนหลัก รพ.สต.บ้านดอนปอ

 รพ.สต.บ้านดอนปอ สมุนไพรครัวเรือนด้านอาหารและยารักษาโรค 2.ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกสมุนไพรในครัวเรือน กลุ่มสตรี ประกันสุขภาพ

 - ฝึกทักษะการนวดแผนไทยด้วยตนเอง 3.ทักษะการนวดแผนไทยด้วยตนเอง จ านวน 50 คน ต าบลท่าก้อน

เพ่ือสุขภาพ 4.การสาธิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

แผนงานท่ี 2 :การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
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109 โครงการอาหารปลอดภัย ตลาด แผงลอย น่าซ้ือ 1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป

มีความปลอดภัย

1. อบรมแกนน า  ผู้ประกอบการร้านค้า แผง

ลอย ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

300  1 ตค.64 - 30

 กย.65

30,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นายกิตติชัย มุงคุณ

2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบ

ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

2. อบรม อย.น้อย  เพ่ือเป็นเครือข่ายแกนน า

ในการเฝ้าระวัง และคุ้มครองผู้บริภค

3.การออกตรวจเฝ้าระวังและให้ค าแนะน า

ผู้ประกอบการทุกประเภท ร้านค้าของช า 

สถานพยาบาล ร้านยา สถานท่ีผลิตอาหาร

และผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืนๆ

110 โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัจจัยเส่ียงจาก

ส่ิงแวดล้อมและ บุหร่ี เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ใน

ชุมชน

1. ร้อยละของหมู่บ้านท่ีมีระบบจัดการปัจจัยเส่ียง

จากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมี

ประสิทธิภาพและย่ังยืน

1.อบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเส่ียง 

กลุ่มผู้บริโภคบุหร่ี สุรา และมีการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม สุขภาพท่ีถูกต้อง

250  1 ตค.64 - 30

 กย.65

25,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นายกิตติชัย มุงคุณ

2.รณรงค์ลด ละเลิก บุหร่ี สุรา  ในชุมชน

111 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย 1. ร้อยละของหมู่บ้านท่ีมีระบบจัดการปัจจัยเส่ียง

จากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมี

1.อบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรและมีการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม สุขภาพท่ีถูกต้อง

300  1 ตค.64 - 30

 กย.65

30,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นายกิตติชัย มุงคุณ

และย่ังยืน 2.ณรงค์ตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่ม

เส่ียง และลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  

และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ อย่างท่ัวถึง

และมีประสิทธิภาพ

112 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม น่าอยู่และต าบล

โพนแพง ปลอดลูกน้ ายุงลาย

1.ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนมีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย( 

HI <0) ร้อยละ 100

1.ส ารวจค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (ค่า HI , CI ) 

ในทุกหมู่บ้าน

120  1 ตค.64 - 30

 กย.65

24,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นายวิทยา วังใจ
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2.ร้อยละของสถานวัดโรงเรียน สถานท่ีราชการมีค่า

ดัชนีลูกน้ ายุงลาย(CI = 0 )มากกว่าร้อยละ 100

2.ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในบริบท

ของพ้ืนท่ี

3. อบรมแกนน าเครือข่ายควบคุมโรค

เคล่ือนท่ีเร็ว

113 โครงการหมู่บ้านต้นแบบสวมหมวกนิรภัย  ลด

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

1.อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 1. สร้างแกนน า ขับเคล่ือนมาตรการ “ขับข่ี

จักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100%”

120  1 ตค.64 - 30

 กย.65

24,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นายวิทยา วังใจ

2. ส ารวจข้อมูลแบบเจาะลึก ในกลุ่มเส่ียง 

และป้องปราม ในกรณีเทศกาลวันหยุด

3. ใช้มาตรการทางสังคม ในการป้องปราม 

การเกิดอุบัติเหตุ จากการขับรถ  การเมา

แล้วขับแผนงานท่ี 3 :การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
114 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจาก  เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพท่ีดี ได้รับการสร้างเสริม

1. ก าหนดแนวทางและจัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบบุคลากรวัยท างาน ก.พ.-มี.ค.65 9,000          

เงินบ ารุง

นางศิริพร รัตนจันทร์

การท างานในบุคลากร สุขภาพและป้องกันโรคลดความเจ็บป่วยและเสียชีวิต

และขออนุมัติโครงการ จนท.รพ.294 คน

จากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง มีร่างกายท่ีเหมาะกับการ

2. จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี      1.อาหารว่าง 294 คน x 25 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 7,350 บาท

เคล่ือนไหวในชีวิตประจ าวัน     2.1 ส ารวจสถานท่ีท างานเพ่ือ 2.ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1,650 บาท

1.1 บุคลากรมีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ

 ประเมินความเส่ียงในการท างาน คัดกรองความเส่ียงทางสุขภาพหมายเหตุ งบประมาณทุกรายการอาจปรับเปล่ียนได้

1.2 ร้อยละของบุคลากร มีค่าดัชนีมวลกายปกติ     2.2 จัดอบรมทางวิชาการด้านอาชีวอนามัย ตามความเหมาะสม
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ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

    2.3 จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

115 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับ

อัคคีภัย

1.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และทักษะการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย

1.มีการฝึกซ้อมแจ้งเหตุอัคคีภัยท้ังในและ

นอกหน่วยงาน

บุคลากร 100 คน ธ.ค. 64-ก.ค.65           1,000  กองทุน ทศ.อากาศ  pcu 

2.บุคลากร ใช้เคร่ืองมือ อุบปกรณ์ดับเพลิงได้ถูกต้อง 2.มีการฝึกซ้อมอพยพผู้ป่วยภายใน

โรงพยาบาล3.เพ่ือเป็นการซักซ้อมเหตุอัคีภัยร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก

3.มีการฝึกซ้อมดับเพลิงร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก

116 โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1.เพ่ือให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีความปลอดภัยจาก

การท างาน

1.อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยจากการท างาน

80 คน ธ.ค. 64-ก.ค.65           8,000  กองทุน ทศ.อากาศ  pcu 

ในการท างาน 2.เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบการสนับสนุนให้

ประชากร

2.จัดบริการอาชีวอนามัย ด้านส่งเสริม 

ป้องกันวัยท างานมีสุขภาพดี ลดการบาดเจ็บ หรือลดการ

เจ็บป่วยจาก

ในสถานประกอบการ หรือสถานท่ีท างาน

117 โครงการตรวจคัดกรองระดับสารเคมีในเลือด 1) ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเส่ียงได้รับการคัดกรอง คัดกรองและให้ความรู้เร่ืองอันตรายจาก

ประชาชนท่ัวไป

ธ.ค. 64-ก.ค.65

10,000 กองทุน ทศ.อากาศ

 pcu 

แก่ประชาชนท่ีมีภาวะเส่ียง สารเคมีก าจัดศัตรูและหลักการใช้สารเคมี

ท่ีถูกต้องและปลอดภัย

118 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่ม
1.ประชาชนวัยท างานได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1.ให้ความรู้พฤติกรรมเส่ียงในการท างาน ประขาขนวัยท างาน

ธ.ค. 64-ก.ค.65

8,000 กองทุน ทศ.อากาศ pcu

วัยท างานท่ีมีภาวะเส่ียง เส่ียงจากการท างาน 2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างานท่ีถูกต้อง

119 อบรมให้ความรู้และตรวจสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 1.เกษตรกรกลุ่มเส่ียงได้รับการตรวจสารเคมี

ตกค้าง

ด าเนินการตรวจหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  ประชาชน พ.ค.65         11,250 

กองทุน ทศ.อากาศ pcu

ตกค้างในเลือดของเกษตรกร ในเลือด ตกค้างในเลือด
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120 โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหามะเร็งท่อ

น้ าดี และพยาธิใบไม้ตับเชิงรุกในชุมชน

2) ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง 

ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น้ าดี

 อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียง  เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีถูกต้อง80 ธ.ค. 64-ก.ค.65           7,800 กองทุนสุขภาพ นางกลีบผกา  ไชยสุรินทร์

121 โครงการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรังป้องกันภาวะแทรกซ้อน

3) อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย เบาหวาน 

และความดันโลหิตสูง

อบรมให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูงในการดุแลตนเองจาก

ภาวะแทรกซ้อนได้อย่างถูกต้อง  เพ่ือลด

อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนทาง  ตา  ไต  

เท้า  ในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

80 ธ.ค. 64-ก.ค.65           7,800 กองทุนสุขภาพ นางปาริชาติ  สุขมานพ

1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป

มีความปลอดภัย

อบรมแกนน า  ผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอย ด้านคุ้มครองผู้บริโภค40 ธ.ค. 64-ก.ค.65 7,800 กองทุนสุขภาพ นางสาวดวงรักษ์  แจนโกนดี

1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบ

ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

อบรม อย.น้อย  เพ่ือเป็นเครือข่ายแกนน าในการเฝ้าระวัง และคุ้มครองผู้บริภค40

123 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการใช้ยาเบ้ืองต้น 1) ร้อยละของร้านค้าร้านช าไม่จ าหน่ายยาแล

เวชภัณฑ์อันตราย

อบรม อสม. แกนน า  ผู้ประกอบการร้านค้า เร่ืองการใชยาเบ้ืองต้น80 ธ.ค. 64-ก.ค.65 7,800 กองทุนสุขภาพ นางสาวดวงรักษ์  แจนโกนดี

1) ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเส่ียงมีความรู้เร่ืองการใช้

สารเคมีท่ี ถูกต้องปลอดภัย

อบรมเกษตรกรกลุ่มเส่ียง  ให้ความรู้เร่ือง

อันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูและหลักการ

80 ธ.ค. 64-ก.ค.65 9,800 กองทุนสุขภาพ นางสาวดวงรักษ์  แจนโกนดี

ใช้สารเคมีท่ีถูกต้องและปลอดภัย

เพ่ิอให้ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการบริการดูแล

ระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง

ตามก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินงานและ

บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2559

มีระบบการดูแล

ส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุระยะยาว

100%

ธ.ค. 64-ก.ค.65 372,000 กองทุนสุขภาพ นางปาริชาติ สุขมานพ

1.สนับสนับให้ อปท.มีการจัดการสุขภาพ LTC แบบบูรณาการ

122 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการคุ้มครองผู้บริโภค

ในชุมชน

124 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการลดสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชตกค้างในเกษตรกร

125 โครงการเพ่ือจัดบริการดูแลระยะยาวด้าน

สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงตาม

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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2.พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการและ

ผู้ด้วยโอกาสในชุมชนแบบมีส่วนร่วม         

3.สนับสนุนการด าเนินงานของ  care  giver

126 โครงการตรวจคัดกรองและปรับเปล่ียนพฤติกรรม

กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูงท่ีควบคุมได้

อบรมให้ความรู้  กลุ่มผู้ป่วย และแกนน า

ผู้ดูแล เก่ียวกับโรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ และไต

200 ธ.ค. 64-ก.ค.65 11,800 กองทุนสุขภาพ นางปาริชาติ  สุขมานพ

2) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึน

ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจ

และหลอดเลือด (CVD Risk)

3)  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

127 โครงการฝากครรภ์คุณภาพ  เล้ียงลูกอย่างฉลาด  

พัฒนาแกนน าสุขภาพเพ่ือดูแลหยิงต้ังครรภ์ในชุมชน

1)ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ในชุมชนได้รับการฝาก

ครรภ์คุณภาพ

 - อบรมให้ความรู้หญิงต้ังครรภ์  สามี หรือ

ญาติและ  อสม.

80 ธ.ค. 64-ก.ค.65 7,800 กองทุนสุขภาพ นางปาริชาติ  สุขมานพ

กลุ่มเกษตรกร ตามวัน และเวลาท่ีนัด

หมาย 150  คน

128 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรค ร้อยละของต าบลจัดการการสุขภาพในการเฝ้าระวัง

1.คัดกรองกลุ่มเส่ียงอายุ40 ปีข้ึนไปตามแบบ 3 หมู่บ้าน ธ.ค.64-ก.ย.65

5,000

งบกองทุนหลัก รพ.สต.บ้านดอนแดง

มะเร็งท่อน้ าดี ในประชาชนอายุ 40 ปีข้ึนไป ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคโรคพยาธิใบไม้ตับและ คัดกรอง ประกันสุขภาพ

รพ.สต.บ้านดอนแดง มะเร็งท่อน้ าดี 2.ให้ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งท่อน้ าดีและมะเร็งตับ

3.กลุ่มเส่ียงได้รับการปลับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

และตรวจสุขภาพ

4.กลุ่มนักเรียนได้รับความรู้เร่ืองโรคมะเร็งท่อน้ าดี
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และมะเร็งตับ

129 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง

โรคเบาหวาน  1 กลุ่มเส่ียงเบาหวาน/ความดันมีสุขภาพดี 1.คัดกรองกลุ่มเส่ียงอายุ 35 ปีข้ึนไปตามแบบ

และโรคความดันโลหิตสูงรพ.สต.บ้านดอนแดง ตามแนว 3 อ 2 ส. 2.กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงได้รับ 3 หมู่บ้าน ธ.ค.64-ก.ย.65 7,500 งบกองทุนหลัก รพ.สต.บ้านดอนแดง

  2 ค่าดัชนีมวลกายกลุ่มเส่ียงอยู่อยู่ในเกณฑ์ ส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทางท่ีดี ประกันสุขภาพ

ปกติ ร้อยละ 85 ต่อสุขภาพ 3 อ 2 ส

 3 อัตรป่วยโรคเบาหวาน,โรคความดัน 3.ผู้ป่วยได้รับรักษาและเฝ้าระวังสุขภาพร้อยละ 100

รายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5

130 โครงการให้ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  -สตรีอายุ 30-70 ปีได้รับการตรวจเต้านมมากกว่า 1 อบรมให้ความรู้มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก 3 หมู่บ้าน ธ.ค.64-ก.ย.65 5,000 งบกองทุนหลัก รพ.สต.บ้านดอนแดง

และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ ร้อยละ 80 สตรีอายุ30 ปี ประกันสุขภาพ

30-60 ปี รพ.สต.บ้านดอนแดง  -สตรีอายุ 30-60 ปีได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก 2.ให้ความรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก 

มากกว่าร้อยละ 60  ทางหอกระจายข่าว

 -สตรีท่ีตรวจพบความผิดปกติได้รับการรักษา 3.ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 

ร้อยละ100 30-70 ปีข้ึนไปทุกคน 

4.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 

 30-70 ปีข้ึนไปทุกคน

131

โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายแบบแอโรบิค 1.กลุ่มออก าลังกายมีกิจกรรมต่อเน่ือง

1.ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญ                    แกนน า 20 คน ธ.ค.64-ก.ย.65 9,000 งบกองทุนหลัก รพ.สต.บ้านดอนแดง

ในชุมชน  รพ.สต.บ้านดอนแดง 2.ลดการป่วยโรคเบาหวานความดันรายใหม่ ในการออกก าลังกาย ประชาขน 100คน ประกันสุขภาพ

3.รอบเอวชายไม่เกิน 90 ร้อยละ 95 รอบเอว 2.พัฒนาแกนน าการออกก าลังกายให้มีความพร้อม

หญิงไม่เกิน 80 ซม. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย

และเป็นต้นแบบการออกก าลังกาย

3.วัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

132 โครงการป้องกันและป้องกันโรคไข้เลือดออก  1ไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือด 1.สส่งเสริมให้ อสม.และประชาชนในหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ธ.ค.64-ก.ย.65 30,000 งบกองทุนหลัก รพ.สต.บ้านดอนแดง
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รพ.สต.บ้านดอนแดง  2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรค ก าจัดลูกน้ ายุงลายทุก 7 วัน ประกันสุขภาพ

ไข้เลือดออก 2. รณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงทุก 7 วัน

 - ค่า HI น้อยกว่า 10 3.สนับสนุนทรายเทมีฟอส,น้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน

 - ค่า BI  น้อยกว่า 50 4.หมู่บ้านรณรงค์พ่นหมอกควัน2คร้ัง/ปี

 - นักเรียนมีกิจกรรมควบคุมป้องกันโรค

ในโรงเรียนและมีกิจกรรมต่อเน่ืองในชุมชน

133 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ในการป้องกันสารพิษ 1.ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเส่ียง ประชาชนกลุ่มเส่ียง ต.ค.64- ก.ย.65 16,800 กองทุนต าบล นางสาวธารทิพย์ 

 ธิวะโตการป้องกันสารเคมีและตรวจสารเคมี ถูกต้องร้อยละ 100 2.เจาะเลือดซ้ าในกลุ่มเส่ียง ท่ีสัมผัสสารพิษ รพ.สต.บะหว้า

ในเลือดของกลุ่มเกษตรกรท่ีใช้ 2.กลุ่มเส่ียงมีพฤติกรรมในการป้องกันตัวเอง จ านวน 120 คน

สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 80

134 โครงการอบรมเร่ืองการสอบสวน 1.กลุ่มเป้าหมายรู้หลักการสอบสวนและการควบคุม

โรค

1.ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายรู้หลักการ อสม.และ ต.ค.64- ก.ย.65 17,400 กองทุนต าบล นางสาวทิพย์วรรณ ติง

มหาอินทร์โรคและการระบาดของโรคไข้เลือด 2.กลุ่มเป้าหมายสามารถควบคุม ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ สอบสวนโรคและการระบาด ผู้น าชุมชน รพ.สต.บะหว้า

ออก แก่ อสม.และผู้น าชุมชน ลุกน้ ายุงลายได้ทันตามมาตรการควบคุมโรคร้อยละ 

100

2ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถควบคุม จาก 9 หมู่บ้าน

3.กลุ่มเป้าหมายสามารถคัดกรองผู้ป่วยเสงสัย ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลายได้ จ านวน 125 คน

เป็นไข้เลือดออกได้ ร้อยละ 75 ทันเวลาตามมาตรการการควบคุมโรค

3. กลุ่มเป้าหมายสามารถคัดกรองกลุ่ม

ป่วยท่ีเข้าข่ายสงสัยและเฝ้าระวังโรค

ไข้เลือดออกได้

135 โครงการ อบรมให้ความรู้ด้านการ 1.ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้และสามารถนวดเท้า 1.ให้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยและ ผู้ป่วยเบาหวาน ต.ค.64- ก.ย.65 11,400 กองทุนต าบล นางสาวธนิดา  

สมภารแพทย์แผนไทยในการดูแลเท้าแก่ ได้ถูกต้องร้อยละ 80 สามารถนวดเท้าด้วยตนเองอย่างถูกวิธี รับยาใน รพ.สต รพ.สต.บะหว้า

ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมารับยาใน 2.สามารถปฏิบัติตัวในการดูแลเท้าตัวเองได้ 2.ให้ฝึกปฏิบัติในการดูแลเท้าตัวเอ 80 คน

รพ.สต.บ้านบะหว้า อย่างเหมาะสมร้อยละ 100 งได้อย่างเหมาะสม

136 โครงการรณรงค์ป้องกันและ 1.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้รถใช้ถนน 1.ให้ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน อสม , ต.ค.64ถึง 12,600 กองทุนต าบล นางสาวธารทิพย์ 

 ธิวะโต



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection  Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ล าดั

บ

ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ด าเนินการ

งบประมาณ

(บาท)

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลดอุบัติเหตุทางถนน อย่างถูกต้อง ถูกกฎจราจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เก่ียวกับการใช้ถนนให้ถูกกฎจราจร ประชาชนในท่ัวไป ก.ย-65 รพ.สต.บะหว้า

2. สร้างความปลอดภัยและลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

จ านวน 90 คน

สุขภาพคนในครอบครัวและแนะน า

เพ่ือนบ้านได้อย่างถูกต้อง

137 โครงการพัฒนาศักยภาพและ 1.ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ 1..ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ ม.1-9 ต.ค.64ถึง 19,800 กองทุนต าบล นางสาวธารทิพย์ 

 ธิวะโตสุขภาวะผู้สูงอายุ  สุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจสุขภาพช่องปาก 2.ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและ

แก้ปัญหาด้าน

จ านวน 150 คน ก.ย-65 รพ.สต.บะหว้า

การป้องกันโรค การปฏิบัติตัวเม่ือเจ็บป่วย ร้อยละ90 สุขภาพด้วยตนเอง

2.ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพ 3.ผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะ

สุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง  ร้อยละ90 และได้รับการให้ความรู้ความมีเข้าใจ

3.เพ่ิมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ มีทัศนะคติท่ีดีในการท่ี ในครอบครัว

ในชุมชน Care giver ต าบลบะหว้า ร้อยละ100 และชุมชนได้

138 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย 1.ประชาชนมีการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมอย่าง 1.ให้ความรู้เร่ืองการออกก าลัง ประชาชนในท่ัวไป ต.ค.64- ก.ย.65 12,800 กองทุนต าบล นางพรทิย์ ดีวัน
ขยับกาย สบายชีวี ถูกต้องและต่อเน่ือง กายท่ีถุกต้อง จ านวน 100 คน รพ.สต.บะหว้า

2.มีการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างชมรมออกก าลังกาย 2.สาธิตการออกก าลังกายด้วยร า

ไม้พลอง   แอโรบิก   ร ามวยโบราณ

3.เข้าร่วมกิจกรรม  ออกก าลังกาย

ในกิจกรรมบุญประจ าปีของอ าเภอ

อากาศอ านวย
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139 โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหารและร้าน

ขาย

ผู้ประกอบการมีความรู้ในการเลือกซ้ือและจ าหน่าย

ผลิต

1. ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ใน ตัวแทนร้านค้าจาก ต.ค.64- ก.ย.65 12,000 กองทุนต าบล นางสาวทิพย์วรรณ ติง

มหาอินทร์

ของช าในงานคุ้มครองผู้บริโภค ภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง  ตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค งาน คบภ.เก่ียวกับการเลือกซ้ืออาหาร 9 หมู่บ้าน  80  คน รพ.สต.บะหว้า

 ร้อยละ 100  และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ

140 โครงการอบรมผู้ดูแลสุขภาพ 1.อสม,ผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้เพ่ิมข้น   ร้อยละ80 1 ผู้ป่วยมีความรู้ความสามารถในการ อสม , ผู้ดูแลผู้ป่วย ต.ค.64- ก.ย.65 7,800 กองทุนต าบล นางรัตนา   จิต

ภักดีประจ าครอบครัว 1.อสม,ผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ดูแลผู้ป่วยในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง ติดบ้าน ติดเตียง รพ.สต.บะหว้า

ถูกต้องร้อยละ 80 2. เพ่ิมศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยให้สามารถ จ านวน 50 คน

ดูแลสุขภาพคนในครอบครัว

141 โครงการให้ความรู้และตรวจคัด  - เพ่ือคัดกรองและค้นหาผู้ป่วย ประชาชากลุ่มเส่ียงได้รับ 13 หมู่บ้าน ต.ค.64-ธ.ค.64 29,250        กองทุน สปสช น.ส.นุชราภรณ์

กรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  การตรวจคัดกรองโรค หมู่บ้านละ 90 คน สุริโย

แก่ประชาชนเชิงรุกในชุมชน โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

ในระยะแรก ในชุมชนร้อยละ 90

เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน  

ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ

และหลอดเลือด ได้รับการวินิจฉัย

และรักษาโดยแพทย์

อย่างถูกวิธีและรวดเร็ว

142 โครงการว่ิงเพ่ือสุขภาพ  -เพ่ือทดสอบสมรรถภาพ ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสมรรถภาพ ประชาชนทุกกลุ่ม ต.ค.64-ก.ย.64 30,000        กองทุน สปสช น.ส.พรรณทิพย์

ร่างกายของประชาชนในพ้ืนท่ี  ร่างกายระดับดี เพ่ิมข้ึน 800 คน / คร้ัง ทองพันธ์ุ

ให้มีสมรรถภาพร่างกายให้ดีข้ึน ประชาชนในพ้ืนท่ี

 - เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ ออกก าลังกายอย่างต่อเน่ือง

ออกก าลังกายในพ้ืนท่ี มีชมรมว่ิงระดับต าบลท่ีเข้มแข็ง



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection  Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ล าดั

บ

ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ด าเนินการ

งบประมาณ

(บาท)

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อย่างต่อเน่ือง ครอบครัวออกก าลังกาย

 - เพ่ือปลูกฝังเร่ืองการ ร่วมกันมากข้ึน และเป็นกิจกรรม

ออกก าลังกายให้เกิด หน่ึงในชีวิตประจ าวัน

กิจกรรมหน่ึงในชีวิตประจ าวัน

ของครอบครัว

เพ่ือกระตุ้นให้เกิด

ชมรมว่ิงระดับต าบล

143 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  - เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเส่ียงเบา  - กลุ่มเส่ียงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กลุ่มเส่ียงเบาหวาน  ต.ค.64 -ก.ย.65 14,800        กองทุน สปสช

กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหิต หวานความดันโลหิตสูงได้รับ ได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ความดันโลหิตสูง น.ส.นุชราภรณ์

สูงต าบลโพนงาม การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ มีความรู้และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ต าบลโพนงาม สุริโย

มีความรู้และพฤติกรรมท่ีพึง ในเร่ือง 3 อ.2ส.และไม่เกิดเป็นกลุ่มป่วย จ านวน 130 คน

ประสงค์ในเร่ือง 3 อ.2ส.

และไม่เกิดเป็นกลุ่มป่วย

 - เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มผู้ป่วยเบา

หวานความดันโลหิตสูงได้รับการ

ดูแลตามมาตรฐานและลด

การเกิดภาวะแทรกซ้อน

144 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  - เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ    - สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ สตรีอายุ 30-60 ปี ก.พ.65-เม.ย.65 16,250        กองทุน สปสช น.ส.บุษบา

มะเร็งปากมดลูก 30 - 60  ปีได้รับการตรวจคัด และยอมรับบริการตรวจมะเร็ง จ านวน 650 คน พลชัยยา

กรองค้นหามะเร็งปากมดลูก ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

ได้อย่างครอบคลุมร้อยละ 60 สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ 

เพ่ือให้สตรีกลุ่มเส่ียงได้รับ ตรวจหามะเร็งปากมดลูกร้อยละ60    

การตรวจเต้านมเพ่ือค้นหา และสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับ

มะเร็งเต้านมได้อย่างครอบคลุม บริการตรวจหา  มะเร็งเต้านม
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เพ่ือค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ร้อยละ  100

ปากมดลูกและมะเร็งเต้า มีสุขภาพร่างกายและจิตใจ

นมในระยะเร่ิมแรก ท่ีแข็งแรง

145 โครงการฟ้ืนฟูมารดาหลังคลอด  - เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพมารดา มารดาหลังคลอดได้รับความรู้ หญิงต้ังครรภ์ ต.ค.64-ก.ย.65 15,000        กองทุน สปสช น.ส.วนารี

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย คลอด ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วข้ึน และเข้าถึงบริการด้านการ จ านวน 20 ราย ธุอินทร์

ขับน้ าคาวปลา ท าให้ ท้องยุบ แพทย์แผนไทยอย่างท่ัวถึง สตรัวัยท างาน

ลดอาการปวดท้องน้อย ลดปวด มารดาหลังคลอดท่ีได้รับการฟ้ืนฟู จ านวน 30 ราย

กล้ามเน้ือตามอวัยวะส่วนต่างๆ ด้วยการแพทย์แผนไทยมีภาวะสุขภาพ

และท าให้น้ านมไหลสะดวกข้ึน ดีท้ังร่างกายและจิตใจโดยรวดเร็ว 

ให้มารดาคืนสู่สภาพปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอันตรายหลังคลอด

และแข็งแรงได้โดยเร็ว

เพ่ือให้มารดาหลังคลอด

ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน

การแพทย์แผนไทยได้อย่าง

ท่ัวถึงและปลอดภัย

146 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายและ  -  ประชาชนทุกกลุ่มอายุมีพฤติกรรม ชมรมแอโรบิคต าบล ก.พ.65 - ก.ย.65 20,000        กองทุน สปสช น.ส.นิติยา

แบบแอโรบิคในชุมชนต าบลโพนงาม พัฒนาผู้น าการออกก าลังกาย สร้างสุขภาพโดยการออกก าลังกาย โพนงาม จ านวน 40 คน อินธิเสน

ในหมู่บ้าน ผู้น าการออกก าลังกายในหมู่บ้าน ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี

เพ่ือให้ประชาชนรวมกลุ่มกันจัด ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอ ต าบลโพนงาม

กิจกรรมการออกก าลังกายให้แก่   -  มีชมรมสร้างสุขภาพท่ีมีการจัด

ตนเอง ครอบครัวและชุมชน กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพชมรมออก   -  ประชาชนกลุ่มวัยท างาน

ก าลังกายในชุมชนให้มีกิจกรรม (อายุ 30 – 45 ปี) มีค่าดัชนีมวลกาย

ท่ีต่อเน่ือง   ปกติมากกว่าร้อยละ 55
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147 โครงการการแก้ไขปัญหาโรคมะเร็ง เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงมีความรู้เร่ือง  -  กลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปี มีการปรับ กลุ่มเส่ียง ต.โพนงาม มี.ค.65 - พ.ค.65 11,800        กองทุน สปสช น.ส.นิติยา

ท่อน้ าดี โรคมะเร็งตับ  โรคมะเร็งท่อน้ าดีโรคมะเร็งตับ เปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละ 90 อินธิเสน

เพ่ือคัดกรองกลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปี กลุ่มเส่ียงท่ีอาการเข้ากับโรค

ข้ึนไป  ตามแบบคัดกรองฯ มะเร็งท่อน้ าดีโรคมะเร็งตับ

ร้อยละ 90 ได้รับการรักษา ร้อยละ 100

กลุ่มเส่ียงได้รับการตรวจสุขภาพ นักเรียนมีความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง

148 ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการแบบบูรณาการ   เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ผู้พิการผู้ป่วยในระยะเฝ้าระวัง ผู้พิการ / ญาติ เม.ย.65-ส.ค.65 14,800 กองทุน สปสช น.ส.นิติยา

โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รูปแบบระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถ ได้รับการดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพ อสม./ผู้ดูแลผู้พิการ อินธิเสน

ภาพในระดับชุมชน ให้สามารถจัด และสวัสดิการทางสังคม จ านวน  130 คน

บริการและอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความ ร้อยละ 80 ข้ึนไป

พิการให้ครอบคลุมและตอบสนอง อัตราการค้นหาคัดกรองเฝ้าระวัง 

ต่อความจ าเป็นของคนพิการใน โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อสม.

ท้องถ่ินเชิงรับ-เชิงรุก หน่วยบริการด้านสาธารณสุข

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร และหน่วยงานราชการภาคี

ดูแลผู้พิการ ให้สามารถจัดบริการ เครือข่ายท่ีด าเนินงานด้านผู้พิการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการในศูนย์ มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการและท่ี ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการ

บ้านผู้พิการได้อย่างถูกต้อง หน่วยบริการ มีระบบข้อมูล

เพ่ือให้มีการจัดต้ังศูนย์ฟ้ืนฟู

149 โครงการ รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น ปลอดภัย  -เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการ คนในชุมชนได้เข้าถึงการบริการ (อสม.)และ ผู้น าชุมชน ต.ค.64-ก.ย.65 11,800        กองทุน สปสช น.ส.วนารี

กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ให้บริการกัญชาทางการแพทย์ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในแต่ละหมู่บ้าน ธุอินทร์

เพ่ือให้ให้บริการข้อมูล ความรู้ ได้อย่างท่ัวถึง จ านวน 100 ราย

และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับ  คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ

ต ารับยาท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในการใช้บริการคลินิกกัญชา
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เพ่ือพัฒนาระบบบริการและ ทางการแพทย์และต ารับยา

ระบบจัดเก็บข้อมูลการให้บริการ แผนไทยท่ีมีกัญชาผสมอยู่

คลินิกกัญชาทางการแพทย์  คนในชุมชนสามารถใช้ต ารับยา

ในสถานบริการ ไทยท่ีมีกัญชาผสมอยู่ ได้ถูกต้อง 	

150 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา  เพ่ือพัฒนา อสม.ให้มีความรู้    อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อสม. ต าบลโพนงาม มี.ค.65-มิ.ย.65 19,200 กองทุน สปสช นายอนุชิต

ศักยภาพทีมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ความเข้าใจในการควบคุมโรค มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ านวน 75 คน ค าภีระ

ประจ าหมู่บ้าน ไข้เลือดออกในชุมชน ของตนเอง ท้ังในด้านการบริหาร 

เพ่ือส่งเสริมให้ อสม.มีโอกาส วิชาการและการปฏิบัติเพ่ือในการ

รียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการท่ี ควบคุมโรคไข้เลือดออกท่ีถูกต้องและ

หลากหลาย มีประสิทธิภาพ สามารถซ่อมแซม 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทางด้าน บ ารุงรักษาเคร่ืองพ่นหมอกควันได้อย่าง

วิชาการสาธารณสุขเพ่ือให้ อสม. ถูกวิธีและน าไปประยุกต์ใช้ในการ

สามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ท างาน ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด

151 โครงการหนูน้อยฟันสวยย้ิมใสในศูนย์  -เพ่ือให้ผู้ปกครองและครู  -ผู้ปกครองมีความรู้ในการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มิ.ย.65-ก.ย.65 38,500 กองทุน สปสช นางพิมพ์ใจ

พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลโพนงาม พ่ีเล้ียงมีความรู้ความเข้าใจใน ดูแลสุขภาพช่องปากและ ต าบลโพนงามท้ัง 4 ศูนย์ วิริยสถิตย์กุล

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การดูแลสุขภาพช่องปากของ ฟันในเด็กอายุ 3-5 ปี

เด็กอย่างต่อเน่ือง  -เด็กมีสุขภาพปากและฟัน

เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ ท่ีแข็งแรง

การตรวจสุขภาพช่องปากและ  -เด็กก่อนวัยเรียนได้รับกา

ทาฟลูออไรด์เพ่ือป้องกันฟันผุ ตรวจสุขภาพช่องปากและทา

เพ่ือให้เด็กท่ีป่วยด้วยโรคใน ฟูออไลด์เพ่ือป้องกันฟันผุ

ช่องปากได้รับการดูแลด้าน ครอบคลุมทุกคน

ทันตกรรมอย่างถูกต้องและ ผู้ปกครองและครูพ่ีเล้ียงทราบ

มีสุขภาพท่ีดีข้ึน ถึงปัญหาทันตสุขภาพของเด็ก
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152 ให้ความรู้ฝากครรภ์คุณภาพ  ลูกเกิดรอด  - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์ หญิงต้ังครรภ์และครอบครัว สตรีอายุ 30 -60 ปี ม.ค.65-เม.ย.65 16,000 กองทุน สปสช น.ส.ปริศนา  

แม่ปลอดภัย และทารกในครรภ์ให้สมบูรณ์  มีความรู้ความตระหนักในการ ต าบลโพนงาม อวนป้อง

แข็งแรงน้ าหนักดี พัฒนาการ ดูแลตนเอง  การเล้ียงลูกด้วย จ านวน 100คน

สมวัยมีความตระหนัก นมแม่และเล้ียงดูเด็กปฐมวัย

ในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ให้มีพัฒนาการสมวัย

เพ่ือสร้างเครือข่ายและพัฒนา สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ให้สามารถ สามารถดูแลลูกอย่างมีคุณภาพ

ด าเนินงานแก้ไขปัญหางานอนามัย ต้ังแต่วัยทารกจนถึงวัยรุ่น

แม่และเด็ก ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ให้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม

และการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นลดลง

153 โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้ป่วย 1.ให้ความรู้ค าแนะน าเร่ืองการ  -ผู้ป่วยโรคเบาหนวานตระหนัก กลุ่มผู้ป่วยโรค ธ.ค.64-ก.พ.65 16,000 กองทุน สปสช นุชราภรณ์

เบาหวานเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน ปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องในผู้ป่วยโรค เร่ืองการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เบาหวาน สุริโย

เบาหวาน หลังได้รับความรู้ จ านวน 75 คน

2.เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความรู้และตระ เร่ืองการดูแลสุขภาพ

หนักในโรคท่ีเป็นไม่มีภาวะ ด้วยตนเองแบบครบวงจร

แทรกซ้อนทางตา ไตและเท้า

ร้อยละ80

154 โครงการครูแกนน า อย.น้อย   - เพ่ือให้ครูและนักเรียน อย.น้อย ครูและนักเรียน อย.น้อย ครูอนามัยโรงเรียน มี.ค.65-พ.ค.65 14,000 กองทุน สปสช น.ส.พรรณทิพย์

ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเร่ืองสามารถ มีความรู้ในเร่ืองผลิตภัณฑ์สุขภาพ และตัวแทนนักเรียน ทองพันธ์ุ

เลือกซ้ือเลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง และสามารถเลือกซ้ือ เลือกบริโภค จ านวน  100   คน   

เพ่ือให้ครูและนักเรียนน ากิจกรรม พัฒนาการเด็กและสามารถ

อย.น้อยไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ปลอดภัยรวมท้ังสามารถเผยแพร่

พฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียน ความรู้ท่ีได้รับไปยังครอบครัว

เพ่ือให้มีการเช่ือมโยงเครือข่าย ครูและนักเรียน อย.น้อย 
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แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนิน สามารถด าเนินกิจกรรม  

กิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน อย.น้อย ท้ังในโรงเรียนและ

และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

155 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.  - เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสามัคร  - ครูและนักเรียน อย.น้อย อสม. ต าบลโพนงาม พ.ค.65-ก.ย.65 16,120        กองทุน สปสช นางพิมพ์ใจ

ในงานทันตสาธารณสุข  สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านใน ได้มีความรู้ในเร่ืองผลิตภัณฑ์ จ านวน 80 คน วิริยะสิถิตย์กุล

การด าเนินงานทันตสาธารณสุข เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง

ในชุมชน ปลอดภัยรวมท้ังสามารถ

เพ่ือให้ความรู้ในเร่ืองการดูแล เผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับไปยังครอบครัว

ปลอดภัยรวมท้ังสามารถเผยแพร่  -ครูและนักเรียน อย.น้อย 

สุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีด้วย สามารถด าเนินกิจกรรม

ตนเองให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข  อย. น้อย ท้ังในโรงเรียน

ประจ าหมู่บ้าน และในชุมชนได้อย่างมี

156 โครงการส่งเสริมเกษตรกร   เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพของ  -  เกษตรกรได้รับการตรวจคัดกรอง กลุ่มประชาชนและ เม.ย65 - ก.ย.65 11,800        กองทุน สปสช น.ส.บุษบา  

ปลอดสารเคมีสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เกษตรกรโดยใช้แบบ น 01 สุขภาพและการคัดกรองด้วย เกษตรกร จ านวน 100 คน พลชียยา

เพ่ือให้เกษตรกรสามารถป้องกัน แบบคัดกรอง น01 ได้ร้อยละ100

ตัวเองจากสารเคมีได้อย่างถูกต้อง เกษตรกรกลุ่มเส่ียงได้รับการ

  เพ่ือส่งเสริมการใช้ปุ๋ย ปรับเปล่ียนพฤติกรรมร้อยละ100

ชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

เพ่ือให้มีกลุ่มคุ้มครอง มากข้ึนลดการใช้ปุ๋ยเคมีด าเนิน

ผู้บริโภคในหมู่บ้าน ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

157 6.โครงการโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณ  - เพ่ือพัฒนา อสม.ให้มีความรู้   - อสม.เข้าใจในบทบาท อสม.ต าบลโพนงาม ต.ค.64-ก.ย.65 34,750 กองทุน สปสช ชมรม อสม.

สุขประจ าหมู่บ้าน (โรงเรียน อสม.) ความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้น า อสม.เป็นผู้น าด้านสุขภาพ จ านวน 139 คน ต.โพนงาม

การเปล่ียนแปลงสุขภาพในชุมชน  - อสม.มีความรู้ทักษะวิชา

 - เพ่ือส่งเสริมให้ อสม.มีโอกาส การสาธารณสุขน าไปใช้ใน
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เรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการ การแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน

ท่ีหลายหลาย

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทางด้าน

วิชาการสาธารณสุขเพ่ือให้ อสม.

สามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ

และแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างมี

158 โครงการเด็กเก่ง ดี มีความสุข  -เพ่ือให้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล ผู้ปกครองของเด็กและครูผู้ดูแล เด็ก 0-6 ปี จ านวน ม.ค.65-เม.ย.65 16,000 กองทุน สปสช รพ.สต.โพนงาม

เด็กได้รับรู้และเข้าใจเทคนิควิธี เด็กรับรู้และเข้าใจความส าคัญ 100 คน

ในการส่งเสริมพัฒนาเด็กในทุกๆด้าน ของการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

เพ่ือให้ผู้ปกครองและครูผู้ และสามารถน าความท่ีได้รับ

ดูแลเด็กได้มีส่วนร่วมในการ ไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการ

พัฒนาไอคิว และอีคิวของเด็ก เด็กอย่างต่อเน่ืองท่ีบ้านควบคู่

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 0-6 ปี  พร้อมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ร้อยละ 90 มีพัฒนาการ 

(ไอคิว) และอารมณ์ (อีคิว) พัฒนาทางด้านสติปัญญา(ไอคิว) 

159 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรค ร้อยละของต าบลจัดการการสุขภาพในการเฝ้าระวัง

1.คัดกรองกลุ่มเส่ียงอายุ40 ปีข้ึนไปตามแบบ 3 หมู่บ้าน ธ.ค.64-ก.ย.65 5,000 งบกองทุนหลัก รพ.สต.บ้านดอนปอ

มะเร็งท่อน้ าดี ในประชาชนอายุ 40 ปีข้ึนไป ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคโรคพยาธิใบไม้ตับและ คัดกรอง ประกันสุขภาพ

รพ.สต.บ้านดอนปอ มะเร็งท่อน้ าดี 2.ให้ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งท่อน้ าดีและมะเร็งตับ ต าบลท่าก้อน

3.กลุ่มเส่ียงได้รับการปลับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

และตรวจสุขภาพ

4.กลุ่มนักเรียนได้รับความรู้เร่ืองโรคมะเร็งท่อน้ าดี

และมะเร็งตับ

160 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรค  1 กลุ่มเส่ียงเบาหวาน/ความดันมีสุขภาพดี 1.คัดกรองกลุ่มเส่ียงอายุ 35 ปีข้ึนไปตามแบบ
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เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ตามแนว 3 อ 2 ส. 2.กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงได้รับ 3 หมู่บ้าน ธ.ค.64-ก.ย.65 7,500          งบกองทุนหลัก รพ.สต.บ้านดอนปอ

รพ.สต.บ้านดอนปอ   2 ค่าดัชนีมวลกายกลุ่มเส่ียงอยู่อยู่ในเกณฑ์ ส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทางท่ีดี ประกันสุขภาพ

ปกติ ร้อยละ 85 ต่อสุขภาพ 3 อ 2 ส ต าบลท่าก้อน

 3 อัตรป่วยโรคเบาหวาน,โรคความดัน 3.ผู้ป่วยได้รับรักษาและเฝ้าระวังสุขภาพร้อยละ 100

รายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5

161 โครงการให้ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  -สตรีอายุ 30-70 ปีได้รับการตรวจเต้านมมากกว่า 1 อบรมให้ความรู้มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก 3 หมู่บ้าน ธ.ค.64-ก.ย.65 5,000          งบกองทุนหลัก รพ.สต.บ้านดอนปอ

และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ ร้อยละ 80 สตรีอายุ30 ปี ประกันสุขภาพ

30-60 ปี รพ.สต.บ้านดอนปอ  -สตรีอายุ 30-60 ปีได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก 2.ให้ความรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก ต าบลท่าก้อน

มากกว่าร้อยละ 60  ทางหอกระจายข่าว

 -สตรีท่ีตรวจพบความผิดปกติได้รับการรักษา 3.ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 

ร้อยละ100 30-70 ปีข้ึนไปทุกคน 

4.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 

 30-70 ปีข้ึนไปทุกคน

162

โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายแบบแอโรบิค 1.กลุ่มออกก าลังกายมีกิจกรรมต่อเน่ือง

1.ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญ                    แกนน า 20 คน ธ.ค.64-ก.ย.65 9,000 งบกองทุนหลัก รพ.สต.บ้านดอนปอ

ในชุมชน  รพ.สต.บ้านดอนปอ 2.ลดการป่วยโรคเบาหวานความดันรายใหม่ ในการออกก าลังกาย ประชาขน 100คน ประกันสุขภาพ

3.รอบเอวชายไม่เกิน 90 ร้อยละ 95 รอบเอว 2.พัฒนาแกนน าการออกก าลังกายให้มีความพร้อม ต าบลท่าก้อน

หญิงไม่เกิน 80 ซม. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย

และเป็นต้นแบบการออกก าลังกาย

3.วัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

163 โครงการป้องกันและป้องกันโรคไข้เลือดออก  1ไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือด 1.สส่งเสริมให้ อสม.และประชาชนในหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ธ.ค.64-ก.ย.65 30,000 งบกองทุนหลัก รพ.สต.บ้านดอนปอ

รพ.สต.บ้านดอนปอ  2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรค ก าจัดลูกน้ ายุงลายทุก 7 วัน ประกันสุขภาพ

ไข้เลือดออก 2. รณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงทุก 7 วัน ต าบลท่าก้อน

 - ค่า HI น้อยกว่า 10 3.สนับสนุนทรายเทมีฟอส,น้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection  Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ล าดั

บ

ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ด าเนินการ

งบประมาณ

(บาท)

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

 - ค่า BI  น้อยกว่า 50 4.หมู่บ้านรณรงค์พ่นหมอกควัน2คร้ัง/ปี

 - นักเรียนมีกิจกรรมควบคุมป้องกันโรค

ในโรงเรียนและมีกิจกรรมต่อเน่ืองในชุมชน

แผนงานท่ี 4 :การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
164 โครงการส่งเสริมการควบคุมและป้องกันมลพิษ

1.ชมชนได้รับการส่งเสริมการควบคุมมลพิษในชึมชน

1.อบรมให้ความรู้เร่ืองภาวะมลพิษในชุมชน

หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน

ธ.ค. 64-ก.ค.65

8,500 กองทุน ทศ.อากาศ pcu

ในชุมชน 2.จัดกิจกรรมควบคุมมลพิษในชุมชน

165 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เครือข่าย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนอง
สามขา

อัตราผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่จากกลุ่มเส่ียง
เบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จาก
กลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง

1.อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ
ออกก าลังกาย ในกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2.ติดตามการปฏิบัติกิจกรรมต่อเน่ือง 2
 สัปดาห์ละ/1คร้ัง 
3.ประเมินผลระดับน้ าตาล วัดความดัน
โลหิตสูง

1.กลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิต
สูงอายุ 35 ปีข้ึนไป
 จ านวน3,900 คน
2.กลุ่มเส่ียงมี
ระดับน้ าตาลเกิน 
100 mg% แต่ไม่
เกิน 126 mg%,
ความดันโลหิต
มากกว่า 140/9o 
มม.ปรอท จ านวน
 200 คน

ธ.ค. 64-ก.ย.65 21600 งบกองทุนฯ รพ.สต.บ้านหนองสามขา



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection  Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ล าดั

บ

ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ด าเนินการ

งบประมาณ

(บาท)

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

166 โครงการข้อเข่าดี ชีวีมีสุข เครือข่าย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนอง
สามขา ประจ าปี 2564

กลุ่มเส่ียงได้รับการดูแลตามระดับความ
รุนแรงและมีการติดตามประเมิน
อาการอย่างต่อเน่ืองร้อยละ 100

1.อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ
ออกก าลังกาย ในกลุ่มเส่ียงข้อเข่า
เส่ือมอายุ50ปี ข้ึนไป    2.คัดกรอง
กลุ่มเส่ียงข้อเข่าเส่ือม

กลุ่มเส่ียงข้อเข่า
เส่ือมจ านวน 100 
คน

12,600        งบกองทุนฯ รพ.สต.บ้านหนองสามขา

167 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
โรคไข้เลือดออก ต.สามัคคีพัฒนา อ. อากาศ
อ านวย จ.สกลนคร ปี 2564

ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1.กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกโดยการพ่นหมอกควัน
จ านวน 3 คร้ัง บ้านผู้ป่วยและบริเวณ
ใกล้เคียงรัศมี 100เมตร จ านวน 15 
ครัวเรือน
2.กิจกรรมรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลายโดยครัวเรือนและ อสม.    
                             3.กิจกรรม
แจกทรายท่ีมีทีโมฟอส/โลช่ันทากันยุง
แก่ครัวเรือนเป้าหมาย

พ้ืนท่ีต าบลสามัคคี
พัฒนา 10 หมู่บ้าน

10,800        งบกองทุนฯ รพ.สต.บ้านหนองสามขา

168 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ าหรือโรคระบาดในชุมชน 
ต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร ปี 2565

มีระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง สามารถควบคุม
ป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงทีและด าเนินการ
อย่างต่อเน่ือง

1.อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนโรคเคล่ือนท่ีเร็ว

อสม./ผู้น าชุมชน 
จ านวน  100 คน

ธ.ค. 64-ก.ย.65 10,800        งบกองทุนฯ รพ.สต.บ้านหนองสามขา



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection  Excellence)
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ผู้รับผิดชอบ

169 โครงการอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นส าหรับบุคลากรทางการศึกษาและ
อาสาสมัครสาธารณสุข  ต าบลสามัคคีพัฒนา
 อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ปี 
2565

บุคลากรทางการศึกษาและอาสาสมัคร
สาธารณสุขสามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
อย่างถูกวิธี ร้อยละ 100

อบรมให้ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล
และฝึกปฏิบัติ

บุคลากรทางกา
ศึกษา/อสม. 
จ านวน  100 คน

ธ.ค. 64-ก.ย.65 12,600        รพ.สต.บ้านหนองสามขา

170 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการ
ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ต าบล
สามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร ปี 2565

มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 ในต าบลสามัคคีพัฒนา 
อ าเภออากาศอ านวยอย่าเข้มข้นตามเกณฑ์
มาตรฐาน

1จัดต้ังทีมด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
 ควบคุมโรคโควิด-19 (COVID -19)
2. จัดท าแผนออกตรวจหาเช้ือ โควิด-
19 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีเกิดโรค เพ่ือ
ควบคุมการระบาดให้ทันเวลา 
3. จัดท าทะเบียนผู้เฝ้าระวังผู้ท่ี
เดินทางมาจากพ้ืนท่ีเส่ียง และกลุ่ม
เส่ียงสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19)
4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เร่ือง โค
วิด-19 (COVID-19)

อาสาสมัคร
สาธารณสุข/ผู้น า
ชุมชน จ านวน 200
 คน

ธ.ค. 64-ก.ย.65 25,900        งบกองทุนฯ รพ.สต.บ้านหนองสามขา



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection  Excellence)
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ผู้รับผิดชอบ

171 โครงการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
ต้นแบบคัดแยกขยะต้นทาง ต าบลสามัคคี
พัฒนา 

การพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital

1.อมรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทาง
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ
และก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน

ผู้น าชุมชน อสม. 
หัวหน้าคุ้ม 
ตัวแทนครัวเรือน 
หมู่ ท่ี 7 บ้าน
หนองสามขา
จ านวน 50 คน

ธ.ค. 64-ก.ย.65

0

0 รพ.สต.บ้านหนองสามขา

เงินบ ารุงโรงพยาบาล       129,280 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล     2,876,910 

เงินบ ารุง รพ.สต. -             

รวม     3,006,190 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection  Excellence)
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บ
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ผู้รับผิดชอบ



๒.ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนงานท่ี 5 :การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) 
172 โครงการพัฒนาระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ 

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

1.ไม่มีจ านวนรายการยาท่ีขาด 1. พัฒนาระบบงานบริหารคลังยาและ

เวชภัณฑ์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

รพ.สต.บ้านกลาง  1 ตค.64 - 30 กย.

65

0 ไม่ใช้

งบประมา

นายกิตติชัย 

มุงคุณ2.ไม่มีจ านวนรายการยาท่ีหมดอายุ/ยา

เส่ือมสภาพ

2.พัฒนาระบบการตรวจสอบและให้

ค าแนะน าการจัดเก็บ/เบิกจ่ายยาและ3.พัฒนาระบบประสานงานการเบิกจ่ายยา/

เวชภัณฑ์

173 โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล 1.อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วย Upper 

respiratory infection (URI.

1. อบรมให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ยา

อย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use 

Hospital)

250  1 ตค.64 - 30 กย.

65

25,000 กองทุน

สุขภาพ

นายกิตติชัย 

มุงคุณ

2.อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคอุจจาระ

ร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea.)

ประชาชนท่ัวไป กลุ่มผู้ป่วยเร้ือรัง ต าบล

โพนแพง

174 โครงการกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

และผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงทางสังคม

1.ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยท่ีมีภาวะพ่ึงพิงทาง

สังคม ได้รับการช่วยเหลือ จากเครือข่ายสุขภาพ

ในชุมชน

1. เครือข่ายสุขภาพติดตามเย่ียม และมอบ

ส่ิงของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิงจากผู้ท่ีบริจาคเข้ากองทุน

30  1 ตค.64 - 30 กย.

65

0 ไม่ใช้

งบประมา

ณ

นายกิตติชัย 

มุงคุณ

2. จัดกิจกรรมรับบริจาคส่ิงของ เพ่ือ

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิงทางสังคม

175 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล ๑. มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

ต าบล

1. แต่งต้ัง ทบทวน คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับต าบล

1 ต าบล 1 

คณะกรรมการ

 1 ตค.64 - 30 กย.

65

        20,000 เงินบ ารุง นายสงคราม  

วงษ์ศรี

2. มีการจัดประชุมท าแผนการด าเนินงาน

โดยการคัดเลือกประเด็นส าคัญตามบริบท

พ้ืนท่ีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมา

ด าเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการทุกภาค

ส่วน

2. บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

ผ่านการอบรม

คร้ังท่ี 1 - ธ.ค.64

คร้ังท่ี 2 - มี.ค.65 

คร้ังท่ี 3 - ต.ค.65

176 3. มีการติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน

ท้ังกระบวนการและผลลัพธ์ร่วมกันและ

เสริมพลังแก่ พชอ.ท่ีมีประสิทธิภาพ

177 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก   1.รณรงค์ตรวจ Papsmear 1.รณรงค์ตรวจ Papsmear 846 คน ม.ค.-ก.ย.65 0  - นางสาวองุ่น พันธุกาง

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน คปสอ.อากาศอ านวย



๒.ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการ

และมะเร็งเต้านม ปี 2565 2.รณรงค์ตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านม 2.รณรงค์ตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านม

โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รพสต.ติดดาว   รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 1. ท าการประเมินส่วนขาดของรพสต รพสต.บ้านวาใหญ่ ตค 64 - กย 65 100,000 รพสต.บ้านวาใหญ่ไกรทอง ทิพม้

อมรพ.สต. ติดดาว 2.จัดท าแผนงานรองรับส่วนขาด

3.ด าเนินการพัฒนารพสต.ตามแผน

4.พัฒนาปรับปรุงส่ิงแวดล้อมรพสต

 หน่วยบริการ ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมงานIT รพสต.บ้านวาใหญ่ ตค 64- กย 65 30,000 รพสต.บ้านวาใหญ่พรธวัช ประลอบพันธ์

2.ปรับปรุงระบบอิเลคทรอนิคส์

3.ตรวจสอบระบบการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

180 โครงการพัฒนาศักยภาพ  1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรืองงานสร้างเสริม  - ให้ความรู้เร่ืองการปรับเปลียน อสม. ม.ค.-ก.ย.65 7,000 เงินบ ารุง รพ.สต.รพ.สต.บ้านท่าก้อน
อสม.งานสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส จ านวน 47 คน บ้านท่า

งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  2กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เร่ืองงานควบคุมป้องกัน  - ให้มีความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน

โรคไม่ติดต่อ เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ โรคความดัน โรคหัวใจ 

โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย โรคหลอดเลือสมอง โรคไตวาย

 3 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เร่ืองโรคติดต่อ  - ให้ความรู้เร่ือง โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก โรคอุจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ  โรคอุจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ

181 1.ร้อยละของหน่วยงานมีการประเมินดัชนี

ความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 1. ประชุมคณะอนุกรรมการ

ม.ค. - กย. 

50,000

คนท างาน (Happinometer) ผ่านเกณฑ์ท่ี 2. ช้ีแจง นโยบายและแนวทางการด าเนินงาน พ.ศ.2564

ก าหนด 3. จัดสรรหน้าท่ีความรับผิดชอบ

2. หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข 4. หน่วยงานส่งเจ้าหน้าท่ีร่วมประชุมวิชาการ

(Happy Organization) ในวาระส าคัญต่างๆ

182 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ีและด่ืมสุราในประชาชนกลุ่ม
สูบบุหร่ีและด่ืมสุรา

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดท่ีได้รับการ
บ าบัดรักษา และหยุดเสพต่อเน่ือง 
(remission)

1.ประชุมกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเลิก
บุหร่ีสุรา
2.ติดตามเย่ียมบ้านประเมินพฤติกรรม

ผู้สูบบุหร่ีและด่ืม
สุรา จ านวน 100 
คน

ไม่มีงบประมาณ 0 รพ.สต.บ้าน
หนองสามขา

178

189 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน รพ.สต.บ้านนาฮี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จนท.รพ.สต.      9  คน เงินบ ารุง รพ.สต.บ้าน

นาฮี



๒.ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการ

183 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ประจ าปี 2565

สตรีกลุ่มอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจ
คัดกรองเต้านมโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

1.อบรมให้ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งเต้า
นม ฝึกตรวจเต้านมด้วยตนเอง
2.ตรวจคัดกรองเต้านมโดย 

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

สตรีกลุ่มอายุ 
30-70 ปี จ านวน 
500 คน

10,000 งบ
กองทุนฯ

รพ.สต.บ้าน
หนองสามขา

แผนงานท่ี 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
184 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

โรงพยาบาลอากาศอ านวย 

1.เพ่ือให้เกิดกลไกการขับเคล่ือนด าเนินงานใน

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย

โรงเรียน  ครอบครัว  ชุมชน

1.ให้คณะกรรมการด าเนินงานอบรมให้

ความรู้ความปลอดภัยทางถนนแก่นักเรียน

และครอบครัว

2. ก าหนดให้ต าบลบะหว้า และบ้านกลาง  

เป็นต าบลถนนปลอดภัย

  3. หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาน

ประกอบการ/สถานศึกษา มีการปฏิบัติ

ตามมาตรการ

องค์กรความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเน่ือง

4. หมู่บ้านมีข้อก าหนด งานบุญ/งานศพ

ปลอดเหล้า อย่างน้อยหน่ึงหมู่บ้าน

1.นักเรียน

ประถมศึกษา  ช้ัน  ป. 

 ๖   ๑00 คน

2. นักเรียนมัธยมศึกษา

  ๓00 คน

เมษายน – 

กรกฎาคม 2565

        12,000 เงินบ ารุง นวภรณ์  วงศ์

วันดี

185 โครงการฝึกอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 1.      เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะใน

การช่วยฟ้ืนคืนชีพตาม Guide line 2010

1.      ภาคทฤษฎี ; CPR Guide line 2015  บุคลากรทาง

การแพทย์และ

มกราคม- กุมภาพันธ์

  2565

          9,000 เงินบ ารุง นางเปรมฤดี   

 โคตรสมบัติ

2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการช่วยฟ้ืน

คืนชีพให้กับเจ้าหน้าท่ี

2.ภาคปฏิบัติ ; การสาธิต

- การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (โดยการใช้หุ่นจ าลอง)

สาธารณสุข  จ านวน 

300 คน

3. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และทักษะท่ีได้รับแก่

บุคลากรอ่ืน



๒.ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการ

186 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคหลอด

เลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ

โรงพยาบาลอากาศอ านวย 

1. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ

เข้าใจการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหลอด

เลือดหัวใจ              2.เพ่ือส่งเสริมให้

กลุ่มเป้าหมายมีการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว

และทันเวลา

1.ท าแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม         

     2.ให้ความรู้การป้องกันโรคหลอดเลือด

สมองและหลอดเลือดหัวใจ                   

          3.ให้กลุ่มเป้าหมายสอบถาม

ประเด็นท่ีสงสัย     4.ท าแบบทดสอบ

ความรู้ก่อนอบรม5.สรุป วิเคราะห์ และ

รายงานผลการด าเนินงาน

1.จนท.รพ./รพ.สต. 

120 คน  2.

ผู้รับบริการท่ีมี CVD 

Risk  เส่ียงสูง-สูงมาก 

 200  คน 3. อสม.

และ ปชช.     ๑๐๐  

คน

กุมภาพันธ์-เมษายน 

2565

          8,400 เงินบ ารุง นางเปรมฤดี   

 โคตรสมบัติ

187 โครงการอบรมการป้องกันการจมน้ าและ

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น    (Merit 

maker)ปี 2564

1.เพ่ือป้องกันการ/ความพิการและการเสียชีวิตท่ี

สามารถ ป้องกันได้ จากตกน้ า จมน้ าได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องในการช่วยเหลือคน

จมน้ าและการปฐมพยาบาล

1. การให้ความรู้แก่เด็กวัยเรียนอายุต่ ากว่า

 15 ปี ผู้ดูเด็กนักเรียน อสม.และผู้น าชุมชน

2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุ

การจากการจมน้ า

1. นร.ประถมศึกษา 

100 คน 2. ครูและ

ผู้ปกครอง 100 คน 3. 

เครือข่ายการท างาน  

100 คน

เม.ย. –  มิ.ย.65         11,500 เงินบ ารุง นางเปรมฤดี   

 โคตรสมบัติ

188 โครงการซ้อมแผนป้องกันกันและลดความ

รุนแรงในโรงพยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

1.เพ่ือสร้างความตระหนักในการป้องกัน

ผลกระทบจากความรุนแรงในโรงพยาบาล และ

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

อบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับ

สถานการณ์รุนแรงในตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

1.เจ้าหน้าท่ีจ านวน 

100 คน คกก.ป้องกัน

อุบัติเหตุ-อุบัติภัย

อ าเภอ จนท.รพ. 

ต ารวจและจนท.กู้ภัย

พ.ค 65 –  มิ.ย.65           3,000 เงินบ ารุง นางเปรมฤดี   

 โคตรสมบัติ



๒.ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการ

189 โครงการอบรมอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน

การแพทย์หลักสูตรการปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้นและการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน

(40ชม.)

1.     ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแจ้งเหตุเพ่ือขอ

ความช่วยเหลือกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ 

    2.ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินและทราบ

อาการฉุกเฉินท่ีจะต้องแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 

1669 ได้       3.ผู้เข้าอบรมสามารถช่วยเหลือ

ปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินเบ้ืองต้นและท าการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพได้

1.     การให้ความรู้แก่อาสาสมัครกู้ชีพ

และกู้ภัย   2.ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้นและการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน

1. อาสากู้ชีพและกู้ภัย

เครือข่ายอ าเภอ

อากาศอ านวย จ านวน 

 50 คน                  

   2   เจ้าหน้าท่ีพ.

อากาศอ านวย 10 คน

ก.พ.-เม.ย.2565 25,500 เงินบ ารุง นางเปรมฤดี   

 โคตรสมบัติ

190 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการลด
เค็มลดโรคไตเร้ือรังให้แก่เด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.5 ,

 ป.6 )

แกนน านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับโรคไตเร้ือรังร้อยละ 80             
           แกนน านักเรียนได้รับความรู้

เก่ียวกับการชะลอความเส่ือมของไตร้อย
ละ 80

1.อบรมให้ความรู้เร่ืองโรคไตเร้ือรัง 
เร่ืองการรับประทานอาหาร การ
รับประทานยาให้แก่ผู้ป่วย และญาติ 

                      2.เย่ียมบ้านใน
กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อน

นักเรียน ป.5-6 ม.ค.-ก.ย.65           8,000  เงินบ ารุง นางอังคณา 

ค าแพงมัก

191

โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง (CKD ระยะ 3) ปีงบประมาณ 
2565

ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอัตราการ
เปล่ียนแปลงของผู้ป่วย CKD จากระยะ 
3b ไปสู่ 4 ข้ึนไป < 14%

1.อบรมให้ความรู้เร่ืองโรคไตเร้ือรัง 
เร่ืองการรับประทานอาหาร การ
รับประทานยาให้แก่ผู้ป่วย และญาติ 
                      2.เย่ียมบ้านใน
กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อน

ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 
(CKD ระยะ 3) 
จ านวน 500 คน

ม.ค.-มี.ค.65         20,000  เงินบ ารุง นางอังคณา ค าแพงมัก

192

โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม/ลด
ปัจจัย

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อบรมให้ความรู้เร่ืองโรคไตเร้ือรัง ผู้ป่วยdm/ht ก.พ.-พ.ค.65         16,000  เงินบ ารุง นางอังคณา ค าแพงมัก

เส่ียงต่อการเกิดโรค CKD ในกลุ่มผู้ป่วย มความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรคไตเร้ือรัง
ร้อยละ 80

 ผลิตส่ือ / เอกสาร  จ านวน 400 คน

เบาหวาน และความดันโลหิตสูง



๒.ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการ

193 โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการ
ดูแลรักษาผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วย
เอดส์ โรงพยาบาลอากาศอ านวย

  -  ผู้ท่ีได้รับยาต้านไวรัส และมี VL< 50 
copies/ml. ในปีท่ีรายงาน 
  -อัตราค่าCD4<200 cell/mm3 ขณะ

เร่ิมรักษายาต้านไวรัส
  -ลดการตีตราในสถานบริการ

 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน
การดูแลรักษาผู้ติดเช้ือเอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์

50 คน  2 คร้ัง มีค. 65 - สค. 65           8,400 เงินบ ารุง นาวา ผานะ
วงค์

194 โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการ
ดูแลรักษาผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วย
เอดส์ โรงพยาบาลอากาศอ านวย

  -  ผู้ท่ีได้รับยาต้านไวรัส และมี VL< 50 
copies/ml. ในปีท่ีรายงาน 
  -อัตราค่าCD4<200 cell/mm3 ขณะ
เร่ิมรักษายาต้านไวรัส
  -ลดการตีตราในสถานบริการ

 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน
การดูแลรักษาผู้ติดเช้ือเอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์

50 คน  2 คร้ัง กพ. -มี.ค.65           7,500 เงินบ ารุง นาวา ผานะ
วงค์

195 โครงการอบรมบริการป้องกันการติด
เช้ือเอชไอวี  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

   -    ร้อยละกลุ่มประชากรหลักท่ีได้รับ
บริการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี และ
ได้รับบริการตรวจเอชไอวี

จัดอบรมกลุ่มเส่ียงเชิงรุก จ านวน ๓ 
แห่งๆ ละ ๓๐ คน

90 คน ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕         10,000 เงินบ ารุง งานสุขภาพจิต

196 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยชุมชนมี

ส่วนร่วมป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕

-ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท่า

ร้ายตัวเองซ้ า ร้อยละ ๙๐

1.อบรมทักษะในการให้ค าปรึกษา    อสม.

จิตอาสา เยาวชน TOBENUMBER ONE  

แกนน าชุมชน๖๐ คน ท ากิจกรรม ๒แห่ง

อสม.จิตอาสา 60 คน ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕         10,000 เงินบ ารุง นางสาวมล

วิภาเหมือย

พรหม

-อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน๖.๓ต่อ

ประชากรแสนคน

2.การดูแลทางจิตสังคมในกลุ่มพยายามท า

ร้ายตนเองไม่ส าเร็จในคลินิกค าปรึกษา/

OSCC/ยาเสพติด

-ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตท่ีมีปัญหา

สุขภาพจิตได้รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐาน

ร้อยละ 85

-3.การติดตามประเมินอาการโดยการเย่ียม

บ้านผู้พยามท าร้ายตนเองไม่ส าเร็จโดยสห

วิชาชีพและเครือข่าย

197 1. บุคลากรระดับผู้น าของหน่วยงานได้รับความรู้และเข้าใจในระบบบริหาร จนท.รพ. ก.พ.- มี.ค 45400 เงินบ ารุง คก.บริหาร

ความเส่ียง (Risk management) สามารถน าไปปฏิบัติ 30 คน พ.ศ. 2565 รุจิรา  ง้ิวโสม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบริการ

เป็นเลิศในการสร้างเสริมสมรรถนะระดับ

ผู้น าของหน่วยงานด้านการเย่ียมส ารวจ

ภายใน

โรงพยาบาลอากาศอ านวย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

1. จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี                      

   1.1 ความรู้ความส าคัญของระบบการ

ตรวจสอบภายใน 1.2 บทบาทของทีม 

ทักษะของทีมตรวจสอบภายใน

 1.3 จัดท าแผนการตรวจ 

  -การตรวจสอบภายใน 

-การตรวจสอบภายใน (ในงานสนับสนุน)

-การสรุปผลและจัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร

 2.วางแผนการตรวจสอบและการพัฒนา

ต่อเน่ือง



๒.ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการ

และวางระบบบริหารความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใบอ่อน ปาปะเพ

2. บุคลกรผู้อบรมได้รับความรู้และเข้าใจต่อโครงสร้าง/ นางอรพิน คชพิมพ์

ข้อก าหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง เปรียบเทียบเกณฑ์

มาตรฐานสู่การการน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงบูรณการกับ

การด าเนินการของกิจการได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิผล 6 วัน  เป็นเงิน 25,000 บาท

3. บุคลกรผู้อบรมได้รับความรู้และเข้าใจแนวคิดท้ังทาง 3. ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ

วางระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สู่การพัฒนาองค์กร 6,000 บาท

198 1.บุคลากรทุกระดับได้รับทราบเข้าใจกระตุ้น 

สร้าง จนท.รพ. ม.ค. - เม.ย.

      106,000 เงินบ ารุง

คก.บริหาร

การเรียนรู้ประยุกต์ใช้มาตรฐานใหม่อย่างเหมาะสม 200 คน พ.ศ.2565 รุจิรา  ง้ิวโสม

และยกระดับคุณภาพโรงพยาบาล

2.พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ทบทวนงานของทีมน า

และประเมินผลในระดับภาพรวม

199 1.ทุกหน่วยงานน าแนวคิด Lean จนท.รพ. ม.ค.-ก.พ. 16,000 เงินบ ารุง คก.บริหาร

2.ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการองค์กรให้มี

200 คน พ.ศ.2565 รุจิรา  ง้ิวโสม

ประสิทธิภาพสูงสุด จนเกิดผลลัพธ์ท่ีดีต่องาน 

และ พญ.ศุภมาศ  อุ่นสากล

มีผลงานคุณภาพน าเสนอในเวทีประกวด กอบกุล ตุ่ยไชย

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการ

การดูแลผู้ป่วยสู่การรับรองคุณภาพสถาน

บริการ

โรงพยาบาลอากาศอ านวย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

     

1. จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี                      

1.1 ประสานงานวิทยากร เตรียมเอกสาร   

   1.2 ส ารวจการด าเนินงานคุณภาพใน

หน่วยงานตามเกณฑ์ สรพ.

1.3 สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการ

ด าเนินงาน  

1. ค่าอาหาร และ

อาหารว่าง 100 คน x

 80 บาท x 2 วัน เป็น

เงิน 16,000  บาท

2. คชจ. เย่ียมส ารวจ 3

 คนๆ ละ 15,000 x 2

 วัน  90,000 บาท

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรม

คุณภาพประกวดผลงานท่ีได้จากการน า

แนวคิด Lean และ อ่ืนๆ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาล ในโรงพยาบาลอากาศอ านวย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ก าหนดแนวทางและจัดท าโครงการ

เสนอความเห็นชอบและขออนุมัติโครงการ 

           

2. จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี                      

   2.1 ประชุมอบรมสรรหาคณะกรรมการ

 2.2 ด าเนินการจัดประกวดผลงานคุณภาพ

 2.3 จัดมหกรรมคุณภาพประกวดผลงานท่ี

ได้จากการน าแนวคิด Lean ไปใช้ใน

หน่วยงาน     2.4 สรุป วิเคราะห์ และ

รายงานผลการด าเนินงาน  

ค่าอาหารว่าง จ านวน  

 2  รุ่นๆ ละ 100 คน 

x 80 บาท x 2 วันเป็น

เงิน  16,000 บาท

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบริการ

เป็นเลิศในการสร้างเสริมสมรรถนะระดับ

ผู้น าของหน่วยงานด้านการเย่ียมส ารวจ

ภายใน

โรงพยาบาลอากาศอ านวย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

1. จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี                      

   1.1 ความรู้ความส าคัญของระบบการ

ตรวจสอบภายใน 1.2 บทบาทของทีม 

ทักษะของทีมตรวจสอบภายใน

 1.3 จัดท าแผนการตรวจ 

  -การตรวจสอบภายใน 

-การตรวจสอบภายใน (ในงานสนับสนุน)

-การสรุปผลและจัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร

 2.วางแผนการตรวจสอบและการพัฒนา

ต่อเน่ือง

1.ค่าอาหารและ

อาหารว่าง 14,400



๒.ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการ

200 โครงการการเย่ียมส ารวจเพ่ือรับรอง 1.ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์มีคุณภาพ 1.ประสานผู้ตรวจประเมิน ทีมตรวจประเมิน มี.ค.-พ.ค.65 38,000 เงินบ ารุง นายคมสัน รังวารี

ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน มาตรฐานเทคนิกการแพทย์ 2560 2.เข้าเย่ียมประเมินละรายงานผล

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

201 โครงการสร้างเครือข่ายและเพ่ิมศักยภาพ

1. ร้อยละของเจ้าท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการอบรมสามารถประเมินและติดตามฟ้ืนฟูผู้ป่วยในชุมชนได้1. อบรมการด าเนินงาน Service plan สาขา IMCพยาบาลวิชาชีพ/ แพทย์แผนไทย/ ผู้ดูแลคนพิการ/อสม. จ านวน 94 คน

ม.ค.-มี.ค.65           7,520 

เงินบ ารุง น.ส.ศุภิชาต์ิ  ชายกวด

บุคลากรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย 2. ผู้ป่วย IMC ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index < 15 ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 202. บรรยายการจัดเก็บข้อมูล-ตัวช้ีวัดผู้ป่วย IMC/การส่งต่อข้อมูลและส่งต่อผู้ป่วย

ระยะกลาง (Intermediate care: IMC)

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผู้ป่วยโดยใช้ Barthel Index"

4. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ เร่ืองการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย

แผนงานท่ี 7 :การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

202 โครงการประชุมพัฒนาเครือข่ายศูนย์
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชน
วัตถุประสงค์
1. ประชาชนในชุมชนเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง

1.ประชุมทบทวนแนวทางและปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานตามแผน
ป้องกันอุบัติเหตุฉุกเฉิน

1.แกนน าอาสากู้ภัย
ในชุมชน20คน
2.หน่วยกู้ภัย 
เทศบาล
จ านวน 6คน

3. ผู้น าชุมชน10คน
เลือกตัวแทนแต่ละ
กลุ่ม จ านวน 24คน

ไม่มีงบประมาณ  - รพ.สต.บ้าน
หนองสามขา

แผนงานท่ี 8 :การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ 

แผนงานท่ี 9 :อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 

1. ก าหนดแนวทางและจัดท าโครงการ

เสนอความเห็นชอบและขออนุมัติโครงการ 

           

2. จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี                      

   2.1 ประชุมอบรมสรรหาคณะกรรมการ

 2.2 ด าเนินการจัดประกวดผลงานคุณภาพ

 2.3 จัดมหกรรมคุณภาพประกวดผลงานท่ี

ได้จากการน าแนวคิด Lean ไปใช้ใน

หน่วยงาน     2.4 สรุป วิเคราะห์ และ

รายงานผลการด าเนินงาน  

ค่าอาหารว่าง จ านวน  

 2  รุ่นๆ ละ 100 คน 

x 80 บาท x 2 วันเป็น

เงิน  16,000 บาท



๒.ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการ

203 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สร้างสุขภาพดีตามวิถีไทย

ประชาชนมีความรู้ สามารถแปรรูปและ
ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรท่ีมีในท้องถ่ินได้

1.อบรมให้ความรู้ในเร่ืองพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างสุขภาพดี
ตามวิถีไทยและฝึกแปรรูปผลิตภัณฑ์

จากสมุนไพร

1.ประชาชนท่ัวไป
ในพ้ืนท่ีต าบล
สามัคคีพัฒนา

จ านวน 100 คน

        16,200 งบกองทุนฯ รพ.สต.บ้านหนองสามขา

เงินบ ารุงโรงพยาบาล 362,220

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 51,200

เงินบ ารุง รพ.สต. 207,000

รวม 620,420



๓. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนงานท่ี 10 :การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
204 โครงการอบรม เพ่ือการป้องกัน

ควบคุมการติดเช้ือในสถานบริการ

สาธารณสุขและชุมชน

๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ

นโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและ

บุคลากรสาธารณสุข Patient and Personal 

(๒P) Safety Goals การป้องกันและควบคุม

การติดเช้ือในสถานบริการสาธรณสุขและ

ชุมชน           2.อัตรากาติดเช้ือใน

โรงพยาบาล ร้อยละ 0       3.อัตราการติด

เช้ือจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ร้อยละ 0

 1. อบรมให้ความรู้                2. เข้าฐาน

การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับทักษะการ

ป้องกันการป้องกันการติดเช้ือในเร่ือง การ

ล้างมือการท าปราศจากเช้ือการใส่อุปกรณ์

ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล การคัดแยกและ

ท้ิงขยะ

บุคลากร

สาธารณสุข 

350 คน

ต.ค. 64-ก.ย.65 28,000           เงินบ ารุง รุ่งนภา  ขจรเพชร

205 พยาบาลวิชาชีพ ส.ค. - ก.ย.

80 คน พ.ศ.2565

206 โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนน า

สุขภาพประจ าครอบครัว สู่ต าบล

จัดการสุขภาพ

1.ร้อยละของครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการ

ดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

อบรมแกนน าสุขภาพครอบครัวในหมู่บ้าน

จัดการสุขภาพ

200  1 ตค.64 - 30 กย.

65

40,000 กองทุนสุขภาพ

ต าบลโพนแพง

นายสงคราม วงษ์ศรี

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน คปสอ.อากาศอ านวย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

สมรรถนะบุคคลต้นแบบด้านการ

บันทึกทางการพยาบาล                 

            โรงพยาบาลอากาศอ านวย 

ประจ าปีงบประมาณ  2565

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีส่วนร่วมระหว่าง

ด าเนินการโครงการฯ

2. ร้อยละ 80 ของบุคลากร ทราบถึงระบบ

การบันทึก Focus charting แบบบันทึก

ทางการพยาบาลต่างๆ และแนวทางการ

บันทึกท่ีสะท้อนกระบวนการพยาบาลและ

มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย รวมท้ังสอดคล้องกับ

การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ 

3.  ร้อยละ 80 ของบุคลากรท่ีเข้าร่วม

โครงการได้น าความรู้ท่ีได้ไปต่อยอด และปรับ

ใช้ในการพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาล

ท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาตนเอง

1. ก าหนดแนวทางและจัดท าโครงการเสนอ

ความเห็นชอบและขออนุมัติโครงการ         

   

2. จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี                        

        2.1 ประสานงานวิทยากร เตรียม

เอกสารประชุมอบรม

    2.2 ด าเนินการประชุมอบรม

    2.3 สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการ

ด าเนินงาน                                        

         2.4 ประกวดบุคคลต้นแบบท่ีมีผล

การบันทึกทางการพยาบาลยอดเย่ียมตาม

6,400 เงินบ ารุง คุณรุจิรา  ง้ิวโสม

นางสุทัสสี  รังวารี

นางอรพิน  คชพิมพ์

น.ส.อัคพิน  สุริวรรณ์
ค่าอาหาร

กลางวัน และ

อาหารว่าง 80

 บาท x 80 คน



๓. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

207 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 1.เพ่ืออบรมพัฒนาความรู้  ทักษะ  
สามารถน านโยบาย “ลดรายจ่าย เพ่ิม
รายได้ ร่างกายแข็งแรง ท าให้เศรษฐกิจ

ประเทศแข็งแรง” ไปสู่การปฏิบัติและ
แก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างมี

ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรม อสม.  
เพ่ือพัฒนาความรู้   ทักษะ  แนวคิด
ในการปฏิบัติงาน และร่วมกิจกรรมวัน

 อสม.แห่งชาติอ าเภออากาศอ านวย 
จ านวน  1  วัน   ในวันท่ี  ๒๐  

296  1 ตค.64 - 30 กย.

65

29,600 เงินบ ารุง รพ.สต. นายสงคราม วงษ์ศรี

2.เพ่ือสนับสนุนให้  อสม. ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและมีแนวคิด
ประสบการณ์ในการจัดท าแผนสุขภาพ
ชุมชน3.เพ่ือสร้างความตะหนักให้แก่
ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคโควิด-19 (COVID-19)

4.เพ่ือส่งเสริมให้ อสม. มีความเสียสละ  มี

ความรักสามัคคีในกลุ่มองค์กร และมีความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน  ชาติ  ศาสนา 

พระมหากษัตริย์208 โครงการสถานท่ีท างานน่าอยู่ 1.ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการน าดัชนี 1.มีการประชุมสรุปผลการด าเนินการและ จนท.จ านวน ม.ค.-ก.ย.6๔ 0  - รพ.สต.กุดจอก

ปี 2565 ความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้แผนงาน สัปดาห์ละ 1 ตร้ัง  7 คน

คนท างาน (Happinometer) ไปใช้

209 โครงการพัฒนาเครือข่าย

ก าลังคนด้านสุขภาพ การ
ส่งเสริมสุขภาพสร้างน าซ่อม 
ตามหลัก 3 อ.2 ส.

ร้อยละของครอบครัวท่ีมีศักยภาพใน

การดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

1.อบรมการส่งเสริมสุขภาพสร้างน า

ซ่อม ตามหลัก 3 อ.2 ส.

แกนน าอสม

 และ
ประชาชน
ต าบล
สามมัคคี
พัฒนา 
จ านวน 145
 คน

0  - รพ.สต.บ้านหนองสามขา



๓. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

210 โครงการประชุมวิชาการ
สาธารณสุขประจ าปี 2565

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

1.ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนา
วิชาการสาธารณสุขคนละ 1 คร้ัง

เจ้า
พนักงาน
สาธารณสุข 

   
นักวิชาการ
สาธารณสุข
 ทันต

12000 เงินบ ารุง รพ.สต. รพ.สต.บ้านหนองสามขา

211 โครงการวัน อสม.แห่งชาติ ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

1.ประชุมพัฒนาวิชาการ อสม.         
2.มอบรางวัลและเกียรติบัตร อสม.
ดีเด่น

อสม.ต าบล
สามัคคี
พัฒนา 145
 คน

13050 เงินบ ารุง รพ.สต. รพ.สต.บ้านหนองสามขา

เงินบ ารุงโรงพยาบาล 34,400

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 40,000

เงินบ ารุง รพ.สต. 54,650

รวม 129,050



 4.ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ผู้รับผิดชอบโครงการช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) แผนงานท่ี 11 :การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนงานท่ี 11 :การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

212 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

มหกรรมคุณภาพประกวดแกนน า

1.เพ่ือส่งเสริมในทุกหน่วยงานมีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
จนท.รพ. มี.ค.-เม.ย             22,000 เงินบ ารุง คก.บริหาร

2.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้และทัศนคติท่ีดีมีแนวทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง 294 คน พ.ศ.2565 รุจิรา  ง้ิวโสม

ศิริพร รัตนจันทร์ ค่าอาหารว่าง 

จ านวน   3  
ศิริพร รัตนจันทร์

3.เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

2.ค่าตอบแทน

วิทยากร จ านวน

โดยใช้กระบวนการกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้

3.ค่าเอกสาร

วัสดุและอุปกรณ์

4.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนต้นเเบบด้านสุขภาพ บุคคลต้นแบบ( Role Model ) 5,000 บาท

2.4 สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน  

213 พยาบาลวิชาชีพ ก.พ.-ก.ค.65              6,400 เงินบ ารุง

80 คน

214 โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม

และความโปร่งใส

 1.หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานITAหน่วยงาน ทุกไตรมาส 28,400 เงินบ ารุง นางสาวรุจิรา ง้ิวโสม

2. ร้อยละเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุม 80 % 2. ประชุมให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน287 คน  ธ.ค. 64,ก.ค.65 นางใบอ่อน  ปาปะเพ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน คปสอ.อากาศอ านวย

1. ก าหนดแนวทางและจัดท าโครงการเสนอความ

เห็นชอบและขออนุมัติโครงการ            

2. จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี                               

  2.1 ประชุมอบรมสรรหาคณะกรรมการบุคคล

คุณภาพ บุคคลต้นแบบ

2.2 ด าเนินการจัดมหกรรมคุณภาพประกวด

บุคคลคุณภาพ บุคคลต้นแบบ( Role Model )

 2.3 ขยายผลน าแนวคิดต้นแบบสุขภาพ ไปใช้ใน

หน่วยงาน ยึดเป็นแบบอย่าง                        

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

สมรรถนะการบันทึกทางการพยาบาล

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีส่วนร่วมระหว่าง

ด าเนินการโครงการฯ

2. ร้อยละ 80 ของบุคลากร ทราบถึงระบบการ

บันทึก Focus charting แบบบันทึกทางการ

พยาบาลต่างๆ และแนวทางการบันทึกท่ีสะท้อน

กระบวนการพยาบาลและมาตรฐานการดูแล

ผู้ป่วย รวมท้ังสอดคล้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย

กลุ่มต่างๆ 

3.  ร้อยละ 80 ของบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการได้

น าความรู้ท่ีได้ไปต่อยอด และปรับใช้ในการ

พัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 

1. ก าหนดแนวทางและจัดท าโครงการเสนอความ

เห็นชอบและขออนุมัติโครงการ            

2. จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี                               

 2.1 ประสานงานวิทยากร เตรียมเอกสารประชุม

อบรม

    2.2 ด าเนินการประชุมอบรม

    2.3 สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการ

ด าเนินงาน                                               

  2.4 ประกวดบุคคลต้นแบบท่ีมีผลการบันทึก

ทางการพยาบาลยอดเย่ียมตามมาตรฐานวิชาชีพ

คุณรุจิรา  ง้ิวโสม

นางสุทัสสี  รังวารี

นางรัศมี  พิมพ์ศรี 

นางอรพิน  คชพิมพ์

น.ส.อัคพิน  สุริวรรณ์



 4.ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ผู้รับผิดชอบโครงการช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) แผนงานท่ี 11 :การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.ร้อยละของความส าเร็จในการ 3. รณรงค์การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ เครือข่ายในอ าเภอ ธ.ค.64-มี.ค.65

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ปลูกจิตส านึก 4.ส่งเสริมการใช้ปรัชชาเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าท่ีทุกคน ต.ค.64- ก.ย. 65

ค่านิยมต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 5.การลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึกไทยไม่โกงเจ้าหน้าท่ีทุกคน ต.ค.64- ก.ย. 65

215 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 1.หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุม

ภายใน
1. การควบคุมภายในในหน่วยงานทุกฝ่ายทุกงาน ทุกหน่วยงาน

และบริหารความเส่ียง 2. ตรวจสอบภายใน รพ.สต. 100 % 2. การตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียงใน รพ.สต.ทุกแห่ง11 แห่ง/2 คร้ัง  ธ.ค. 64,ก.ค.65 10,080 เงินบ ารุง นางใบอ่อน  ปาปะเพ

3.  นิเทศงาน รพ.สต.แบบบูรณาการ รพ.สต.ทุกแห่ง  ธ.ค. 64,ก.ค.65 คณะกรรมการ คปสอ.

4. ประชุมให้ความรู้เร่ืองการควบคุมภายในหน่วยงาน287 คน    มี.ค. 65 - พ.ค. 65 กลุ่มงานบริหารฯ

5. การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ(คปสอ.)8 คร้ัง/ปี ต.ค.64- ก.ย. 65 คณะกรรมการ คปสอ.

6. การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล(กบ.)12 คร้ัง/ปี ต.ค.64- ก.ย. 65 คณะกรรมการ กบ.

216 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม
1.บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 100 1. การอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเป็นข้าราชการ/พนักงานท่ีดีทุกหน่วยงาน ต.ค.64- ก.ย. 65 12,600 เงินบ ารุง นางใบอ่อน  ปาปะเพ

2.บุคลากรมีความสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ80 2.จิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ เจ้าหน้าท่ีทุกคน ต.ค.64- ก.ย. 65 คณะกรรมการ คปสอ.

3.ประชาชนท่ีมารับริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ803.  ส่งเสริมพระพุทธศาสนาท าบุญตักบาตร เจ้าหน้าท่ีทุกคน ต.ค.64- ก.ย. 65 กลุ่มงานบริหารฯ

4.การมีส่วนร่วมและส่งเสริมจริยธรรม 4.ร่วมท าบุญฟังธรรมในประเพณีงานวัดในเขตอ าเภอเจ้าหน้าท่ีทุกคน ต.ค.64- ก.ย. 65 คณะกรรมการ คปสอ.

คณะกรรมการ กบ.

217 โครงการ รพสต. ติดดาว 1) รพสต.กุดจอกผ่านการประเมิน การพัฒนา

อนามัย

1) ด าเนินกิจกรรม ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN รพสต.กุดจอก พ.ค.-ส.ค.65 50,000 กองทุนต าบล รพสต.กุดจอก

GREEN&CLEAN ปี 2565 ส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

Hospital

ใน รพสต.บ้านกุดจอก

218 โครงการ รพสต. ติดดาว
1) รพสต.โพนงามผ่านการประเมิน การพัฒนา

อนามัย
1) ด าเนินกิจกรรม ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN รพสต.โพนงาม

GREEN&CLEAN ปี 2565
ส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

Hospital
ใน รพสต.บ้านโพนงาม

แผนงานท่ี 12 :การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

219 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศและตัวช้ีวัดด้านสุขภาพ

1.ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการผ่านเกณฑ์

คุณภาพข้อมูล

1.อบรมเชิงปฏิบัติกาพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบ 25 คน ม.ค.- มิ.ย.65             22,000 เงินบ ารุง อดิศักด์ิ ผานะวงค์

1.อบรมเชิงปฏิบัติกาพัฒนาศักยภาพ

ผู้ดูแลระบบและบุคลากรสาธารณสุข

และระบบเครือข่าย

ธนาคม โคตรสมบัติ

2.การให้ความรู้เก่ียวกับ พรบ.ความผิด 2.อบรมการใช้โปรแกรมประชุมทางไกล 25 คน ม.ค.- มิ.ย.65 มาตุภูมิ ใครบุตร

รพสต.โพนงาม พ.ค.2565-ส.ค.2565 50,000 กองทุน สปสช



 4.ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ผู้รับผิดชอบโครงการช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) แผนงานท่ี 11 :การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และแนวทาง .การให้ความรู้เก่ียวกับ พรบ.ความผิดเก่ียวกับ 58 คน ม.ค.- มิ.ย.65

ปฏิบัติการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเหมาะสม คอมพิวเตอร์และแนวทางปฏิบัติการใช้

ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเหมาะสม

แผนงานท่ี 13 :การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

220 โครงการบริหารจัดการด้านการเงิน

การคลังโรงพยาบาล

1.หน่วยบริการไม่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 1. ประชุมคณะกรรมการ CFO โรงพยาบาลและ

ผู้รับผิดชอบ

ทุกไตรมาส

ต.ค.64- ก.ย. 65

 ไม่มี หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

2. หน่วยบริการมีความม่ันคงทางการเงินการคลัง 2. เฝ้าระวังการเงินการคลังของหน่วยบริการ ทุกไตรมาส

ต.ค.64- ก.ย. 65

 ไม่มี คณะกรรมการ CFO

3. ติดตามก ากับแผน Planfin ทุกไตรมาส ต.ค.64- ก.ย. 65  ไม่มี นางสมยงค์  แง่มสุราช

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการ

คลัง (Financial Management : FM)

ทุกเดือน

ต.ค.64- ก.ย. 65

 ไม่มี นางใบอ่อน  ปาปะเพ

4. การควบคุมภายในของหน่วยงาน ทุกไตรมาส ต.ค.64- ก.ย. 65  ไม่มี นางใบอ่อน  ปาปะเพ

5. การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Unit 

Cost : UC)

ทุกเดือน

ต.ค.64- ก.ย. 65

 ไม่มี นางสมยงค์  แง่มสุราช

6. การพัฒนาคุณภาพบัญชี(Accounting Audit :

 AC)

ทุกเดือน

ต.ค.64- ก.ย. 65

 ไม่มี นางสมยงค์  แง่มสุราช

7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 10วัน/คน/ปี

ต.ค.64- ก.ย. 65

                  -   ไม่ใช้งบประมาณ นางสมยงค์  แง่มสุราช

แผนงานท่ี 14 :การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

221 1.ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการองค์กรให้มี

จนท.รพ. ม.ค.-มิ.ย.65

19,600 เงินบ ารุง

คก.บริหาร

ประสิทธิภาพสูงสุด จนเกิดผลลัพธ์ท่ีดีต่องาน และ

200 คน รุจิรา  ง้ิวโสม

มีผลงานคุณภาพน าเสนอในเวทีประกวด พญ.ศุภมาศ  อุ่นสากล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

มหกรรมคุณภาพประกวดผลงาน

วิชาการในบุคลากรสาธารณสุข 

โรงพยาบาลอากาศอ านวย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ก าหนดแนวทางและจัดท าโครงการเสนอความ

เห็นชอบและขออนุมัติโครงการ            

2. จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี                               

        2.1 ประชุมอบรมสรรหาคณะกรรมการ

 2.2 ด าเนินการจัดประกวดผลงานคุณภาพ

 2.3 จัดมหกรรมคุณภาพประกวดผลงานท่ีได้จาก

การน าแนวคิด Lean ไปใช้ในหน่วยงาน            

              2.4 สรุป วิเคราะห์ และรายงานผล

การด าเนินงาน  



 4.ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ผู้รับผิดชอบโครงการช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) แผนงานท่ี 11 :การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

2.ทุกหน่วยงานน าแนวคิด Lean และอ่ืนๆ ไป

ปรับใช้เพ่ือประโยชน์ ค่าอาหารอาหารว่างว่าง   2  รุ่นๆ ละ 100 คน x 80 บาท x 2 วันเงิน  16,000 บาทค่าอาหารอาหารว่างว่าง   2  รุ่นๆ ละ 100 คน x 80 บาท x 2 วันเงิน  16,000 บาท กอบกุล ตุ่ยไชย

แก่ผู้รับบริการและองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการ

ค่าวิทยากร 3,600 บาท

อดิศักด์ิ ผานะวงค์

พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้บรรลุผล

สัมฤทธ์ิ นาวา ผานะวงค์

222 โครงการประชุมวิชาการ 2)อบรมฟ้ืนฟูวิชาการบุคลากรด้านสาธารณสุข 2)อบรมฟ้ืนฟูวิชาการบุคลากรด้านสาธารณสุข จนท. 4 คน สค.65 6,000 กองทุนต าบล รพสต.กุดจอก

สาธารณสุข ปี 2565 1. จัดท าแผนตรวจสอบภายใน ทุก 6 เดือน

223 โครงการพัฒนางานวิจัย และ

นวัตกรรมด้านสุขภาพ มีผลพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ

เพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภ่พประชาชนในพ้ืนท่ี

1.พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาด้าน

สุขภ่พประชาชนในพ้ืนท่ี

จนท. มี

ผลงานวิจัย
ตค 64 - กย 65 20,000

เงินบ ารุง รพ.สต. รพ.สต.บ้านหนองสามขา

 อย่างน้อย 1 เร่ือง 

224 โครงการประชุมวิชาการ รพสต.โพนงาม

สาธารณสุข ปี 2565

แผนงานท่ี 15 :การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

225 โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิ

ประโยชน์หลักประกันสุขภาพ 

(สิทธิบัตรทอง) โรงพยาบาลอากาศ

อ านวย ประจ าปีงบประมาณ 2563

ร้อยละของกฎหมายท่ีควรปรับปรุงและบังคับใช้ อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ อาสาสมัครและแกนน า อสม.จ านวน 94

 คนจนท.

จ านวน 14 คน 

รวม 108 คน

ม.ค. - พ.ค.65 8,640 เงินบ ารุง อดิศักด์ิ ผานะวงค์ สุภา

รัตน์ ชาเหลา เพ็ญศรี สุ

พิมล

เงินบ ารุงโรงพยาบาล 129,720

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 126,000

เงินบ ารุง รพ.สต. 20,000

รวม 275,720

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

มหกรรมคุณภาพประกวดผลงาน

วิชาการในบุคลากรสาธารณสุข 

โรงพยาบาลอากาศอ านวย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ก าหนดแนวทางและจัดท าโครงการเสนอความ

เห็นชอบและขออนุมัติโครงการ            

2. จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี                               

        2.1 ประชุมอบรมสรรหาคณะกรรมการ

 2.2 ด าเนินการจัดประกวดผลงานคุณภาพ

 2.3 จัดมหกรรมคุณภาพประกวดผลงานท่ีได้จาก

การน าแนวคิด Lean ไปใช้ในหน่วยงาน            

              2.4 สรุป วิเคราะห์ และรายงานผล

การด าเนินงาน  

กองทุน สปสช2)อบรมฟ้ืนฟูวิชาการบุคลากรด้านสาธารณสุข 2)อบรมฟ้ืนฟูวิชาการบุคลากรด้านสาธารณสุข จนท. 13คน สค.65 20,000



 4.ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ผู้รับผิดชอบโครงการช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) แผนงานท่ี 11 :การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท)แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รวมท้ังหมด เงินบ ารุงโรงพยาบาล 655,620 16.26

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 3,094,110 76.75

เงินบ ารุง รพ.สต. 281,650 6.99

รวม 4,031,380


