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โรงพยาบาลอากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลทั่วไป 

ขนาดพื้นที ่

มีพื้นท่ี 585 ตร.กม. 
ห่างจากสกลนคร 61 กม. 

 
ประชากร 

72,143 คน 

การปกครอง 

8 ตำบล 94 หมู่บา้น 

การศึกษา 

โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แหง่ 
โรงเรียนประถมศึกษา 42 แห่ง 
การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง 
โรงเรียนปริยัติธรรม 1 แห่ง 
โรงเรียนอาชีวศึกษา (เอกชน) 1 
แห่ง 

ด้านสาธารณสขุ 

โรงพยาบาลอากาศอำนวย เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง  
• ระดับ รพ. Service plan F1 ระดับ HA r3 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 11 แห่ง 
• ถ่ายโอน อบจ. 6 แห่ง ไม่ถ่ายโอน 5 แห่ง  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง 

อาชีพ ประชาชนส่วนมากอาชีพเกษตรกรรม ทำนาและทอ
ผ้า 



 
 

สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก อำเภออากาศอำนวย ปี 2565 

1. วัยชรา   คิดเป็น 81.38  ต่อแสน ปชก. 
2. โรคอัลไซเมอร์  คิดเป็น 10.08  ต่อแสน ปชก. 
3. หัวใจล้มเหลว  คิดเป็น 8.64   ต่อแสน ปชก. 
4. มะเร็งท่อน้ำดี  คิดเป็น 7.20   ต่อแสน ปชก. 
5. ไตวายเรื้อรัง  คิดเป็น 6.48   ต่อแสน ปชก. 

ท่ีมา DHC:11/10/65 

ร้อยละสิทธิการรักษาพยาบาลปี งบประมาณ 2565 

 

ที่มา DHC:11/10/65 
 
 
 
 
 
 
 

หลักประกันสุขภาพ, 89.04

ข้าราชการ, 2.26
ประกันสังคม, 8.03 อื่นๆ, 0.65

ร้อยละสิทธิการรักษาพยาบาล ปี 2565

 

 

 

 

ข้อมูลด้านสุขภาพ 



 

                                                 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“โรงพยาบาลคุณภาพ คนอากาศอยู่ดีกินดี ภาคีเข้มแข็ง”  

 
โรงพยาบาล
คุณภาพ 

• โรงพยาบาลท่ีมีระบบบริการท้ังเชิงรุก  เชิงรับให้ได้มาตรฐาน  
• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
• บุคลากรมีตามมาตรฐานวิชาชีพและการบริการท่ีเป็นเลิศ 

คนอากาศ • คนท่ีอาศัยอยู่อำเภออากาศอำนวยโดยกำเนิด หรือย้ายมาอยู่อาศัย หรือทำงานใน
พื้นท่ีอำเภออากาศอำนวยและใช้ชีวิตอยู่ในอำเภออากาศอำนวย ไม่สำคัญว่า
เป็นคนพื้นเพหรือชนชาติใด 

อยู่ดี • คนอากาศอำนวยทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างท่ัวถึงตามเกณฑ์ 
สามารถดูแลสุขภาพเองได้ 

• คนอากาศอำนวยดูแลและช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน 
• คนอากาศอำนวยมีสุขภาพดีท้ังร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
 

กินด ี • คนอากาศอำนวยมีความฉลาดรอบรู้ในเรื่องการเลือกกิน เลือกบริโภค ส่ิงท่ีดี
ต่อสุขภาพ 

• คนอากาศอำนวยมีพฤติกรรมท่ีดี ได้แก่ การออกกำลังกาย การไม่กินหวาน มัน 

เค็ม, ไม่กินดิบ ไม่ด่ืมบุหรี่ หรือดื่มสุรา และใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยและมีการ
ใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพในครัวเรือน   

ภาคีเข้มแข็ง   • ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแล ส่งเสรมิ ป้องกัน บำบัดพ้ืนฟู ประชากร
ทุกกลุ่มวัย  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

• ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคุ้มครองด้านสุขภาพ ตามมาตรฐานทาง
กฎหมาย และมาตรฐานทางสังคม 

• ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสภาพแวดล้อมท่ีดี เอื้อต่อการมีสุขภาพดีท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
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พันธกิจ (Mission)  

         M1       ผู้รับบริการได้รับบริการท่ีมีมาตรฐานจากบุคลากรมืออาชีพ 

         M2       ประชาชนได้รับการดูแลครอบคลุมทุกมิติ 

         M3 ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

         M4       บุคลากรมีความสุข         

         M5       ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการบริหาร จัดการสมุนไพรให้เกิดความยั่งยืน 

 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)  

1. พัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองสุขภาพ  

2. พัฒนาระบบริการสุขภาพ 

3. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคบ 

4. บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล 

5. การจัดการระบบสมุนไพรครบวงจร 

     

 

เป้าประสงค ์(Goal) 

 

   

                         

 

 

 

ประชาชน สขุภาพดี

 เจ้าหน้าที่มีความสขุ 

ภาคีเขม้แข็ง 

ระบบสขุภาพยั่งยืน 



 

         ค่านิยม (Value) 
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บริการ 
ด้วยใจ 

ตามหลัก
คุณธรรม 

บริหาร 
ข้อมูล ข่าวสาร  
และนวัตกรรม 

เรียนรู ้
ทั้งองค์กร   

สร้างขวญักำลงัใจ  
ทั้งผู้ให้และ
ผู้รับบริการ 

 

 

เข็มมุ่ง (Key Focus Area) 

1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยตามกลุ่มโรคท่ีสำคัญตามมาตรฐาน เกิดความปลอดภัย 

1.1 พัฒนาระบบการให้บริการ (healthy service) ดูแลผู้มารับบริการกลุ่ม Fast tack, NCDs, specific 
disease  

1.2 พัฒนาระบบบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ(Health information service)ในระบบบริการทางการแพทย์
มุ่งเน้น Fast tack, NCDs, specific disease  

2. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัย ตามหลัก 3P (patient-person-people) safety 



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

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ

 
งบประมาณ

บาท

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานท่ี 1 :การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)
1 ให้ความรู้ฝากครรภ์คุณภาพ  1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์และทารก 1. หญิงต้ังครรภ์และครอบครัวมีความรู้ สตรีอายุ30 -60 ปี ม.ค.--เม.ย.66 16,000   กองทุน น.ส.ปริศนา อวนป้อง

ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ในครรภ์ให้สมบูรณ์  แข็งแรงน้้าหนักดี พัฒนา ความตระหนักในการดูแลตนเองการเล้ียงลูก ต้าบลโพนงาม สปสช. รพ.สต.โพนงาม
การสมวัยมีความตระหนักในการเล้ียงลูกด้วย ด้วยนมแม่และเล้ียงดูเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนา จ้านวน 100คน
นมแม่ การสมวัย
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรท่ี 2. สถาบันครอบครัวเข้มแข็งสามารถดูแล

เก่ียวข้องให้สามารถด้าเนินงานแก้ไขปัญหางานลูกอย่างมีคุณภาพต้ังแต่วัยทารกจนถึงวัยรุ่น

อนามัยแม่และเด็ก ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ให้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและการต้ังครรภ์

ในวัยรุ่นลดลง

2 โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพ 1.ให้ความรู้ค้าแนะน้าเร่ืองการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้อง 1. ผู้ป่วยโรคเบาหนวานตระหนักเร่ืองการ กลุ่มผู้ป่วยโรค ธ.ค.65-ก.พ.66 16,000   กองทุน นส.นุชราภรณ์ สุริโย
ผู้ป่วยเบาหวานเพ่ือป้องกันภาวะ ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดูแลสุขภาพด้วยตนเองหลังได้รับความรู้ เบาหวาน สปสช. รพ.สต.โพนงาม
แทรกซ้อน 2.เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความรู้และตระหนักในโรคท่ีเป็น เร่ืองการดูแลสุขภาพด้วยตนเองแบบครบ จ้านวน 75 คน

ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา ไตและเท้าร้อยละ80 วงจร
3 โครงการว่ิงเพ่ือสุขภาพ  1. เพ่ือทดสอบสมรรถภาพร่างกายของประชาชนประชาชนทุกกลุ่ม 800 คน / คร้ัง ประชาชนทุกกลุ่ม ต.ค.65-ก.ย.66 30,000   กองทุน น.ส.พรรณทิพย์ ทองพันธ์ุ

ในพ้ืนท่ีให้มีสมรรถภาพร่างกายให้ดีข้ึน 800 คน / คร้ัง  สปสช รพ.สต.โพนงาม

 2. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการออกก้าลังกายในพ้ืนท่ี

อย่างต่อเน่ือง
 3. เพ่ือปลูกฝังเร่ืองการออกก้าลังกายให้เกิด
กิจกรรมหน่ึงในชีวิตประจ้าวันของครอบครัว
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดชมรมว่ิงระดับต้าบล

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน คปสอ.อากาศอ านวย



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

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ

 
งบประมาณ

บาท

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

4 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ

1. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเส่ียงเบาหวานความดัน  - กลุ่มเส่ียงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กลุ่มเส่ียงเบาหวาน  ต.ค.65 -ก.ย.66 14,800   กองทุน น.ส.นุชราภรณ์ สุริโย
กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ความดันโลหิตสูง  สปสช รพ.สต.โพนงาม
โลหิตสูงต้าบลโพนงาม มีความรู้และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในเร่ือง มีความรู้และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ต้าบลโพนงาม 

3 อ.2ส.  และไม่เกิดเป็นกลุ่มป่วย ในเร่ือง 3 อ.2ส.และไม่เกิดเป็นกลุ่มป่วย จ้านวน 130 คน
2. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความดัน
โลหิตสูงได้รับการดูแลตามมาตรฐานและลด
การเกิดภาวะแทรกซ้อน

5 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 1. เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ   30 - 60  ปี  - สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และ สตรีอายุ 30-60 ปี ก.พ.65-เม.ย.66 16,250   กองทุน น.ส.บุษบา พลชัยยา
มะเร็งปากมดลูก ได้รับการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งปากมดลูก ยอมรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและ จ้านวน 650 คน  สปสช รพ.สต.โพนงาม

ได้อย่างครอบคลุมร้อยละ 60เพ่ือให้สตรีกลุ่มเส่ียงมะเร็งเต้านมสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ 
ได้รับการตรวจเต้านมเพ่ือค้นหามะเร็งเต้านม ตรวจหามะเร็งปากมดลูกร้อยละ60และ
ได้อย่างครอบคลุมเพ่ือค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็ง สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการตรวจหา  

ปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะเร่ิมแรก มะเร็งเต้านมร้อยละ  100 มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง

6 โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกาย 1. เพ่ือส่งเสริมการออกก้าลังกายและพัฒนาผู้น้า1. ประชาชนทุกกลุ่มอายุมีพฤติกรรมสร้าง ชมรมแอโรบิคต้าบล ก.พ.66 - ก.ย.66 20,000   กองทุน น.ส.นิติยา อินธิเสน
แบบแอโรบิคในชุมชนต้าบลโพนงามการออกก้าลังกายในหมู่บ้าน สุขภาพโดยการออกก้าลังกายผู้น้าการออกโพนงาม จ้านวน 40 คน  สปสช รพ.สต.โพนงาม

2.เพ่ือให้ประชาชนรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมการ ก้าลังกายในหมู่บ้านได้รับการพัฒนาความรู้ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี

ออกก้าลังกายให้แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชนอย่างสม้่าเสมอ ต้าบลโพนงาม

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพชมรมออก  2. มีชมรมสร้างสุขภาพท่ีมีการจัดกิจกรรม

ก้าลังกายในชุมชนให้มีกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง อย่างต่อเน่ือง
 3. ประชาชนกลุ่มวัยท้างาน (อายุ30–45ปี)
 มีค่าดัชนีมวลกาย  ปกติมากกว่าร้อยละ 55
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ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลา
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7 โครงการการแก้ไขปัญหาโรคมะเร็ง 1. เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงมีความรู้เร่ืองโรคมะเร็งท่อน้้าดี1. กลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปี มีการปรับเปล่ียน กลุ่มเส่ียง ต.โพนงามมี.ค.66 - พ.ค.66 11,800   กองทุน น.ส.นิติยา อินธิเสน
ท่อน้้าดี โรคมะเร็งตับ  โรคมะเร็งตับ พฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละ 90กลุ่มเส่ียงท่ี  สปสช รพ.สต.โพนงาม

2. เพ่ือคัดกรองกลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปี ข้ึนไปตามอาการเข้ากับโรคมะเร็งท่อน้้าดีโรค
แบบคัดกรองฯ ร้อยละ 90 กลุ่มเส่ียงได้รับการ มะเร็งตับได้รับการรักษา ร้อยละ 100  
ตรวจสุขภาพ  นักเรียนมีความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง

8 โครงการให้ความรู้และแนะน้าแก่
หญิง

1.เพ่ือให้กลุ่มอาสาสมัครมีแนวทางร่วมกัน
ในการค้นหา

1. จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและ
อบรม                                   

หญิงต้ังครรภ์ราย
ใหม่

ธ.ค. 65-ก.ค.66 10,000   กองทุน น.ส.วลัยลักษณ์ อุดารักษ์

ต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด และกระตุ้นหญิงต้ังครรภ์ให้มาฝากครรภ์ท่ี
สถานบริการ

อาสาสมัครนมแม่    ในพ้ืนท่ีมาฝาก
ครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์

ทุกรายและสามี ทศ.อากาศ
2.เพ่ือรณรงค์ให้หญิงต้ังครรภ์มาฝากครรภ์
ก่อน

เพ่ือระดมความคิดเห็นเร่ืองในการ
ค้นหาและกระตุ้นหญิงต้ังครรภ์

หรือผู้ดูแล 120 คน
12 สัปดาห์ 2.จัดอบรมหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ทุกราย

และสามีหรือผู้ดูแลในเขตเทศบาลต้าบล
อากาศอ้านวย ( ตามแนวคิดโรงเรียน 
พ่อแม่ปู่ ย่า ตา ยาย )  

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
ผู้สูงอายุ

1.ร้อยละผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเร้ือรังได้รับ
การดูแล

อบรมให้ความรู้หลักสูตรการฟ้ืนฟูดูแล
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุและโรคเร้ือรัง ธ.ค. 65-ก.ค.66 10,000   กองทุน นางอาภัสสร แสงโชติ
และผู้ป่วยโรคเร้ือรัง อบรมให้ความรู้หลักสูตรการฟ้ืนฟูดูแล

ผู้ป่วยโรคเร้อรัง
ทศ.อากาศ

10 โครงการคัดกรอง  ตรวจประเมิน
และติดตามพัฒนา

1.ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการสมวัย 1. อบรมผู้ปกครอง  อสม. ครู ในเร่ือง นร.ประถมฯ 2 แห่ง ธ.ค. 65-ก.ค.66 20,000   กองทุน น.ส.ธัญญมน ง้ิวโสม
เด็กวัยเรียน พัฒนาและการตรวจพัฒนาการท่ีถูกต้อง ทศ.อากาศ

11 อบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ
พ่อแม่ / ครูผู้ดูแล

1.ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการสมวัย 1.คัดกรองไอคิว อีคิว นร.ป. 1 ผู้ปกครอง ครู อสม. ต.ค.65-มิ.ย.66 15,250   กองทุน นางกรรณิกา ผายเงิน

เพ่ือสร้างไอคิวและอีคิว ในเด็ก 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมไอคิว อีคิวให้แก่
นักเรียน

อบต.อากาศ
นักเรียน อนุบาล-ป.6 บ้านหนองตาไก้และบ้าน

นาเมือง12 โครงการคัดกรองและให้ความรู้
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

1. สตรีอายุ 30-60 ปีรายใหม่ ได้รับการ
ตรวจมะเร็ง

อบรมให้ความรู้และแนวทางการ
ป้องกันการเกิด

หญิง 30-64 ปี ธ.ค. 65 -ก.ย.
 66

   15,040 กองทุน นางสิรินันท์ รัตนภักดี
ในหญิงวัยเจริญพันธ์ุ ปากมดลูก โรคมะเร็งปากมดลูกนัดหมายการฟัง

ผลการตรวจHPVDNATEST
 ทศ.อากาศ

13 โครงการคัดกรองและค้นหาภาวะ
เส่ียงโรคเร้ือรัง

1. เพ่ือคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 

1. คัดกรองและอบรมให้ความรู้  กลุ่มวัยท้างาน ธ.ค. 65-ก.ค.66    20,000 กองทุน น.ส.หน่ึงฤทัย สัพโส
และโรคท่ีเป็นปัญหาในชุมชน ให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 95     จ้านวน 400 คน  ทศ.อากาศ
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งบประมาณ

บาท

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

14 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของกลุ่มเส่ียง

1. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงเบาหวาน
 ความดันโลหิตสูง 

1. อบรมให้ความรู้ และปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

 กลุ่มวัยท้างาน ธ.ค. 65-ก.ค.66    15,000 กองทุน น.ส.หน่ึงฤทัย สัพโส
ตามกลุ่มโรคหรือปัญหาสุขภาพ
ในท้องถ่ิน

ให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 95     จ้านวน 400 คน ทศ.อากาศ
15 อบรมให้ความรู้และกิจกรรม

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
1.ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับการปรับเปล่ียน 1.คัดกรองประชาชนกลุ่มเส่ียงในเขต  ประชาชนกลุ่ม

เส่ียง
ต.ค.-65    30,000 กองทุน น.ส.หน่ึงฤทัย สัพโส

กลุ่มเส่ียงต่อโรคเบาหวานความ
ดันโลหิตสูง

พฤติกรรม อบต.อากาศ  จ้านวน 400 คน – มี.ค.66 อบต.อากาศ
2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรรม 3 อ. 2ส.
3.ติดตามผู้ท่ีมีผลผิดปกติพบแพทย์ 
เพ่ือตรวจวินิจฉัย

16 อบรมให้ความรู้และตรวจคัด
กรองและให้ความรู้

1. สตรีอายุ 30-60 ปีรายใหม่ ได้รับการ
ตรวจมะเร็ง

จัดประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ เร่ืองมะเร็งปาก  ประชาชน ธ.ค.65 – ก.ค.66    11,250 กองทุน นางสิรินันท์ รัตนภักดี
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ในหญิง

ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม มดลูกเพ่ือตรวจวินิจฉัยและมะเร็งเต้านมโดย 150  คน อบต.อากาศ
วัยเจริญพันธ์ุ ปี 2565 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

17 อบรมให้ความรู้ เร่ือง การ
ปฏิบัติการด้านวัตกรรม

1. ผู้น้าชุมชน อสม.ได้รับความรูและสร้าง
นวัตกรรม

1. จัดอบรม ประชาชนให้สามารถสร้าง
เคร่ืองมือ

ผู้น้าฯ  อสม. ธ.ค.65 – ก.ค.66      7,500 กองทุน นายภานุพงษ์ ชาเหลา

ป้องกันก้าจัดพาหะน้าโรคไข้เลือดออกในชุมชนป้องกันก้าจัดพาหะน้าโรคไข้เลือดออก ก้าจัดพาหะน้าโรคไข้เลือดออก จ้านวน 100 คน  – อบต.อากาศ
18 อบรมให้ความรู้ เร่ือง มะเร็งท่อ

น้้าดีให้แก่กลุ่ม
1. กลุ่มเส่ียงได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการ

1. จัดอบรม ประชาชนให้และกลุ่มเส่ียง ประชาชน พ.ค.-66      7,500 กองทุน นายภานุพงษ์ ชาเหลา

วัยท้างานท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อทางเดินมะเร็งท่อน้้าดีรายใหม่ ผู้น้าชุมชน   อสม. อบต.อากาศ
ท่อน้้าดี น้้าดีตับ และมีความรู้ ร้อยละ 80โรคพยาธิใบ

ไม้ตับและมะเร็ง
19 อบรมให้ความรู้เร่ืองการควบคุม

ป้องกัน
1.ควบคุมและป้องกันโรคท่ีเกิดบ่อยในชุมชน 1.จัดอบรม อสม.เร่ืองการควบคุมป้องกัน ประชาชน พ.ค.-66      8,700 กองทุน นายทอมสันต์ เพ็ชราชัย

โรคและภัยคุกคามท่ีเป็นปัญหาใน โรคติดต่อ ผู้น้าชุมชน   อสม. อบต.อากาศ
ชุมชน 2.ติดตามการด้าเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรค  100 คน

ของ อสม.ในเขตองค์การ

20
การคัดกรองและการดูแล
ผู้สูงอายุท่ี 1.ร้อยละการคัดกรองภาวะข้อเข่าเส่ือมในผู้สูงอายุ1.คัดกรองค้นหาผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ ผู้สูงอายุ ม.ต. – ก..ย.66    10,000 กองทุน น.ส. อภิญญา ธน.เฮือง

มีภาวะข้อเข่าเส่ือม
2.ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเส่ือมได้รับ
ความรู้ ข้อเข่าเส่ือมในชุมชน เขตเทศบาล ทศ.อากาศ
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ในการดูแลตนเองและได้รับการดูแลเกิน  80
 ซม.

2. ให้ความรู้การดูแลข้อเข่าและ
ให้บริการรักษาทาง อ้านวยอากาศ

 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย กายภาพบ้าบัดในผู้สูงอายุท่ีข้อเข่าเส่ือม
21 อบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกันและ1. ร้อยละของกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโรค1. ให้ความรู้กลุ่มเส่ียงและประชาชนท่ัวไป 110 ม.ค.-ส.ค.66      8,800 กองทุน นางขวัญฤดี พลสุวรรณ

ควบคุมโรคติดต่อท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีนไข้วัดใหญ่ ทศ.อากาศ
2.ประชาขนมีความรู้เร่ืองโรคติดต่อท่ีป้องกันได้
ด้วยวัคซีนร้อยละ 80

22 อบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกัน และ1. ร้อยละของกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโรค1. ให้ความรู้กลุ่มเส่ียงและประชาชนท่ัวไป 100 ม.ค.-ส.ค.66      7,500 กองทุน นางขวัญฤดี พลสุวรรณ

ควบคุมโรคติดต่อท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อบต.อากาศ
2.ประชาขนมีความรู้เร่ืองโรคติดต่อท่ีป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีนร้อยละ 80

23 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทักษะชีวิตญาติ

1. ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงการรักษาร้อยละ 85 1.คืนข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยจิตเวช
และสารเสพติด

 ญาติ 50 คน ธค.65-30 กย.
66

   20,000  กองทุน  นางมลวิภา เหมือย
พรหมและผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

ปีงบประมาณ2566
2. อัตราก้าเริบซ้้าของผู้ป่วยจิตเวช ร้อยละ 5 ท่ีเส่ียงต่อการก่อความรุนแรงแก่ภาคี

เครือข่าย
 ผู้ป่วย 50 คน  ทศ.อากาศ

2.ประชุมคณะท้างานด้านสุขภาพจิต
ก้าหนด

 . 
แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม
3.จัดกิจกรรมกลุ่มบ้าบัดแก่ผู้ป่วยจิตเวช
4.อบรมความรู้กแก่ญาติผู้ป่วยจิตเวชและ
สารเสพติด
5.การติดตามเย่ียมผู้ป่วย

6.การติดตามและประเมินผลสรุปบทเรียน
24 การคัดกรองและการดูแลผู้สูงอายุ 1. ร้อยละการคัดกรองภาวะข้อเข่าเส่ือมในผู้สูงอายุ1.คัดกรองค้นหาผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ ผู้สูงอายุเขต ม.ค.--ส.ค.66    10,000 กองทุน นส.อภิญญา ธน.เฮือง

ท่ีมีภาวะข้อเข่าเส่ือม 2. ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเส่ือม ข้อเข่าเส่ือมในชุมชน เทศบาลอากาศ
อ้านวย

ทศ.อากาศได้รับความรู้ในการดูแลตนเองและได้รับการ
ดูแล

2. ให้ความรู้การดูแลข้อเข่าและให้บริการ
รักษา

เกิน 80 ซม. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย
ทางกายภาพบ้าบัดในผู้สูงอายุท่ีข้อเข่า
เส่ือม



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection  Excellence)
แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..
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25 โครงการอบรมการดูแลเท้าในผู้ป่วย 1.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรอง
ภาวะ

1.ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทาง
เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานในเขต ม.ค.--เมย.66 7,000     เงินบ้ารุง นส.อภิญญา ธน.เฮือง

เบาหวานและคัดกรองภาวะแทรกซ้อนแทรกซ้อนทางเท้า
2.อบรมให้ความรู้และฝึกทักษาในการ
ดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน อ้าเภออากาศอ้านวย

ทางเท้าอ้าเภออากาศอ้านวย 2.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับความรู้ในการดูแล
จังหวัดสกลนคร และป้องกันการเกิดแผลท่ีเท้า

26 โครงการคัดกรองจอประสาทตา
ในผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตา การถ่ายภาพจอประสาทตาในผู้ป่วย
เบาหวาน

    ผู้ป่วย DM 
ร้อยละ 80          

ม.ค.-ก.พ.66    92,000 เงินบ้ารุง นางรุ่งทิวา ไตรยงค์
ประจ้าปี2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คิดเป็น DM 3,680

 ราย
รพ.สต.5 
แห่งค่าอาหารว่าง อบจ.6แห่ง

 รายละ 25 บาท
27 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 1.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเย่ียม

บ้านของ
1. ช้ีแจงนโยบายเร่งรัดหยุดย้ังวัณโรค 125 คน ธ.ค. 65-ก.ค.66    10,000 เงินบ้ารุง นายโสภณ อุสาพรม

เช่ียวชาญด้านวัณโรคภายใต้
โครงการดูแล

 อสม.ในการช่วยด้าเนินการตามนโยบาย
เร่งรัดฯ

2. การจัดอบรมความรู้ความเข้าใจแก่ 
อสม.

 

ผู้ป่วยและรณรงค์หยุดย้ังวัณโรค
ในชุมชน

ภายใต้กลวิธีการควบคุมก้ากับการกินยา
แบบมีพ่ีเล้ียง

3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
 2.เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายและ

ความร่วมมือ
4. ประชาสัมพันธ์เร่ืองวัณโรค

ของชุมชนในการป้องกันและควบคุมวัณโรค
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบได้รับข้อมูลข่าวสารด้านวัณโรค

28 โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายการ
เฝ้า

1.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทาง 1. ช้ีแจงนโยบายเร่งรัดหยุดย้ังวัณโรค
และเอดส์

90 คน ธ.ค. 65--ก.ค.
66

     7,200 เงินบ้ารุง นายโสภณ อุสาพรม
ระวังวัณโรคและเอดส์  ใน
โรงเรียนและ

การศึกษาเก่ียวกับวัณโรคและเอดส์ 2. การจัดอบรมความรู้ความเข้าใจแก่
ครูและองค์กรปกครองส่วนถ่ิน 2.เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายและ

ความร่วมมือ
บุคลากรโรงเรียนและท้องถ่ิน             

ของชุมชนในการป้องกันและควบคุมวัณโรค
และเอดส์

3.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ได้รับข้อมูลข่าวสาร

29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ 1. อัตราพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ >  137 /
 แสนประชากร

1.  จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ด้าเนินงานตามโครงการ ฯ

100 คน ธ.ค. 65--ก.ค.
66

     8,000 เงินบ้ารุง นายโสภณ อุสาพรม
คัดกรอง ผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพ่ี
เล้ียง

2. อัตราการรักษาหาย  (Cure rate) > 90
 %

โครงการฯ
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โดยใช้กลยุทธ์DOT การเร่งรัด
ค้นหา

3. อัตราความส้าเร็จของการรักษา(Success
 rate)>90%

2.อบรมฟ้ืนฟูความรู้เร่ืองวัณโรคและ
การก้ากับผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และการเฝ้า

ระวัง
ดูแลผู้ป่วย

วัณโรคในชุมชน
30 โครงการมหกรรมรวมพลคนอากาศ 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน 

ได้รับองค์
1. จัดกิจกรรมในรูปแบบมหกรรม
สุขภาพ ส่งเสริมสนับสนุน

1. บุคลากร
สาธารณสุข

ธ.ค.-ก.ย.66   200,000 เงินบ้ารุง คปสอ.อากาศอ้านวย
รักษ์สุขภาพ ความรู้ด้านสุขภาพท่ีหลากหลาย ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย หันมาใส่ใจ

สุขภาพ
2. อสม.,
อาสาสมัครต่างๆ

คก.บริหาร
2. เพ่ือสร้างพลังขับเคล่ือนในเร่ืองการรักษ์
สุขภาพรูปแบบ

3. ผู้สูงอายุ
ต่างๆ ส้าหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย 4. ประชาชนท่ัวไป
3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หรือหน่วยงาน

จ้านวน 1,000 คน
สาธารณสุข และภาคีเคร่ือข่ายในการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน แกน
น้าอาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุข มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริมรูปแบต่างๆ เพ่ือเป็นผู้น้าด้านการจัดการสุขภาพ

ในชุมชน
31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ส่งเสริมความรู้ และทักษะการ
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีมีความรู้ ความเข้าใจ 
และ

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 1. บุคลากร
สาธารณสุข

ธ.ค.-65-ก.ย.66   150,000 เงินบ้ารุง รพ.อากาศอ้านวย
เพ่ิมกิจกรรมทางกาย/ออกก้าลัง
กายและโภชนาการแก่

มีทักษะการเพ่ิมกิจกรรมทางกาย การออก 2. ประชาสัมพันธ์โครงการแก่
กลุ่มเป้าหมาย

2. อสม.,
อาสาสมัครต่างๆ

คก.บริหาร
บุคลากรและแกนน้าออกก้าลัง
กายอ้าเภออากาศอ้านวย

ก้าลังกายเพ่ือสุขภาพ 3. ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ 3. ผู้สูงอายุ
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ

4. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการออกก้าลังกาย 4. ประชาชนท่ัวไป
ด้านโภชนาการท่ีจ้าเป็นต่อการปรับเปล่ียน 5. สรุปผลและรายงานผลการด้าเนินงาน จ้านวน 600 คน

พฤติกรรมสุขภาพ จัดอบรม 4 รุ่น
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมสมรรถนะด้านความรู้ 
เร่ืองการเพ่ิมกิจกรรมทางกาย/ออกก้าลังกาย

 ด้านโภชนาการ
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ให้กับบุคลากร อสม. แกนน้าสุขภาพและ
ประชาชนท่ัวไป4. เพ่ือแกนน้าการออกก้าลังกายในชุมชน

32 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดูแล ร้อยละของผู้ป่วยยาจิตเวชและสารเสพติดเส่ียง1.การคืนข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยจิตเวช ผู้รับการบ้าบัดยา  ต.ค. 65 - ก.ย.66 20,000   เงินบ้ารุง นส.มลวิภา เหมือยพรหม

ผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดเส่ียงสูงก่อก่อความรุนแรงได้รับการช่วยเหลือตามระบบ น้าเข้าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสพติด 50 คน
ความรุนแรง ปีงบประมาณ 2566 ร้อยละ 50จ้านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา  ระดับอ้าเภอเพ่ือออกแผนปฏิบัติการ บุคลากรสาธารณสุข

ศักยภาพมีระบบ/flow chart ในการดูแลผู้ป่วย2.ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับภาคีเครือข่ายใน และเครือข่าย
จิตเวชและสารเสพติดในชุมชนผู้ป่วยยาเสพ
ติด

กรณีจิตเวชและสารเสพติดก่อแรงในชุมชน 50 คน
เข้าสู่กระบวนการบ้าบัดรักษาได้รับการดูแล 3.พัฒนาระบบคัดกรองและบ้าบัดรักษา
อย่างมีคุณภาพร้อยละ60 ผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาล

4.ติดตามผู้ผ่านการบ้าบัดสารเสพติด
5.พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
จิตเวชและสารเสพติด
6.การสรุปและถอดบทเรียน

33 โครงการรับประเมิน รพ.,รพ.สต. 
ตามมาตรฐาน

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพมารดาต้ังแต่ก่อน
ต้ังครรภ์

1.รับประเมิน รพ.,รพ.สต. ตามมาตรฐาน เจ้าหน้าท่ีงาน 
อนามัยแม่

กพ. 66- กค. 
66

   10,000 เงินบ้ารุง นส.มาระตรี ไชยรบ
อนามัยแม่และเด็ก2566 จนถึงหลังคลอดอย่างมีคุณภาพ อนามัยแม่และเด็ก โดยทีมประเมินจาก และเด็ก + หญิง

ต้ังครรภ์ และ2.เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่าย
และพัฒนา

ส้านักงานสาธารณสุข สกลนคร หลังคลอด จ้านวน
 100 คนระบบการเฝ้าระวังและป้องกันมารดาตาย

3. เพ่ือพัฒนา สนับสนุนหน่วยบริการ
สาธารณสุขและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการตา,
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
4. เพ่ือปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่
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34 โครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเกิด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรใน
โรงพยาบาลอากาศ

            แพทย์ ต.ค.65–ก.ย.66    10,000 เงินบ้ารุง นส.มาระตรี ไชยรบ
การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดอ้านวย ช่วยกู้ชีพทารกแรก อ้านวยเร่ือง การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด จ้านวน 10  คน
 โรงพยาบาลอากาศจังหวัด
สกลนคร

2. เพ่ิมพูนความรู้และทักษะการช่วยกู้ชีพ
ทารกแรกเกิด

 โดยการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มย่อย พยาบาลวิชาชีพ
และเจ้าพนักงานปีงบประมาณ 2566 3. เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการใช้

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการช่วยกู้ชีพ
ฝึกทักษะการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด 
พร้อมฝึกการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์

 คนงานและผู้
ช่วยเหลือคนไข้ตึก4.  เพ่ือส่งเสริมให้แม่ท่ีไม่มีข้อห้าม เล้ียงลูก

ด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่าง
การเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็น ตาม
สถานการณ์ท่ีจ้าลองข้ึน

ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็กน้อย 6 เดือน และ  สามารถเล้ียงควบคู่กับ

อาหารตามวัยจนลูกอายุ
รุ่นท่ี 1 วันท่ี   1   กุมภาพันธ์  2566

ครบ 2 ปี รุ่นท่ี 2 วันท่ี  2 กุมภาพันธ์ 2566
รุ่นท่ี 3 วันท่ี   8   พฤษภาคม   2566
รุ่นท่ี 4 วันท่ี   10 พฤษภาคม  25666
ประเมินผลจากข้อสอบ Pre-Post  test

35 การส่งเสริมเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 1.  เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลอากาศ
อ้านวย มี

1. จัดประชุมท่ีปรึกษาและคณะท้างาน
เพ่ือ

1.  บุคลากร ต.ค.65–ก.ย. 
66

     8,050 เงินบ้ารุง งานอนามัยแม่และ
เด็กรพ.อากาศอ้านวย   ปีงบประมาณ ความรู้และทักษะการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ก้าหนดวิธีการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วย

นมแม่
รพ.อากาศอ้านวย

2566 2.  เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลอากาศอ้านวย  2. อบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร
โรงพยาบาล

 จ้านวน 300 คน
เป็นแบบอย่างด้านท่ีดีในการเล้ียงลูกด้วยนม
แม่

อากาศอ้านวยและสถานีอนามัย เร่ือง
ความ

2.เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลแก่ประชาชนท่ัวไป ส้าคัญของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่  test ส่งเสริมสุขภาพ

3.  เพ่ือส่งเสริมให้แม่ท่ีไม่มีข้อห้าม เล้ียงลูก
ด้วย

3. ประเมินผลจากข้อสอบ Pre-Post   
                 รุ่นท่ี 1 วันท่ี   8   

ระดับต้าบล 22  คน
นมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน และ
สามารถเล้ียงควบคู่กับอาหารตามวัยจนลูก
อายุครบ 2 ปี

36 แผนงานทันตกรรม 1.หญิงต้ังครรภ์ได้รับการตรวจช่องปาก 1.ตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการ หญิงต้ังครรภ์ทุกราย ต.ค.65-ก.ย.66 -        เงินบ้ารุง รพ. 1.งานทันตสาธารณสุขและขัดท้าความสะอาดฟันไม่น้อยกว่าร้อยละ
 30 รักษาหญิงต้ังครรภ์ทุกรายในการฝากครรภ์ ค่าวัสดุ ใน รพ.และ รพ.สต.

คร้ังแรก อุปกรณ์

2.ฝึกแปรงฟันแบบปฏิบัติจริงพร้อมท้ังขัด ตามแผนการ 2.งานอนามัย
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ท้าความสะอาดฟันในวันฝากครรภ์คร้ังแรก

หรือช่วง อายุครรภ์4-6 เดือน(ตามแผนการ จัดซ้ือวัสดุ แม่และเด็ก
รักษาและความจ้าเป็นเร่งด่วน) ทันตกรรม ในรพ.สต.2.เด็กอายุ 0-2 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่อง

ปาก 1.แจกและฝึกการใช้ถุงน้ิวเช็ดช่องปากเด็ก เด็กกลุ่มอายุ 0-2 ปี ต.ค.65-ก.ย.66 -        เงินบ้ารุง รพ. 1.งานทันตสาธารณสุข

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 6 เดือน-1ปี แก่ผู้ปกครอง ในเขตรับผิดชอบ ค่าวัสดุ ใน รพ.และ รพ.สต.
อุปกรณ์3.ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-2 ปีได้รับการฝึก

แปรงฟันแบบ 2.ตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์แก่ผู้ปกครองเด็กกลุ่ม ต.ค.65-ก.ย.66 -        ตามแผนการ 2.งานอนามัย
ลงมือปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เด็ก0-2ปี  0-2 ปี ในเขต จัดซ้ือวัสดุ แม่และเด็ก

3.ฝึกทักษะการแปรงฟันเด็กแก่ผู้ปกครอง รับผิดชอบ ทันตกรรม ในรพ.สต.4.เด็กอายุ 3-5 ปีได้รับการเคลือบ/ทา
ฟลูออไรด์ 1.ตรวจสุขภาพช่องปาก วางแผนการรักษา แนะน้าการดูแลเด็กกลุ่มอายุ 3-5 ปี ต.ค.65-ก.ย.66 -        เงินบ้ารุงรพ.,

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สุขภาพช่องปาก ในเขตรับผิดชอบ ค่าตอบแทน

2.ทา/เคลือบฟลูออไรด์ ใน ศพด.และโรงเรียน  PPนอกสถาน

3.ให้ใบนัดแก่ผู้ปกครองเพ่ือมารับบริการ ช้ันอนุบาล บริการ4 คร้ัง/

ทันตกรรมตามความจ้าเป็นเร่งด่วน เดือน/พ้ืนท่ี

5.เด็กอายุ 6- 12 ปีได้รับการเคลือบหลุมร่อง 1.ตรวจสุขภาพช่องปาก วางแผนการรักษา เด็กกลุ่มอายุ 4-12 ปี ต.ค.65-ก.ย.66 เงินบ้ารุง รพ.,

ฟันกรามแท้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 แนะน้าการดูแลสุขภาพช่องปาก ในเขตรับผิดชอบใน ค่าตอบแทน

2.เคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวรซ่ีท่ี 6,7 โรงเรียนช้ันอนุบาล  PPนอกสถาน

ในซ่ีฟันท่ีมีลักษณะหลุมร่องฟันลึก และประถมศึกษา บริการ4 คร้ัง/

เส่ียงฟันผุง่าย
3.แก้ไขปัญหาทันตสุขภาพตามความเร่งด่วน เดือน/พ้ืนท่ี

เหมาะสม เช่น ถอนฟันน้้านม อุดฟันถาวร
6.ผู้ป่วยอายุ 15-59 ปีได้รับบริการทันตกรรม 1.โรงพยาบาลและ รพ.สต.ท่ีมีทันตา ประชากรกลุ่มอายุ ต.ค.65-ก.ย.66 เงินบ้ารุง รพ.,
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ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ภิบาลประจ้า 15-59 ปีในเขต ค่าวัสดุ

 1.1.ตรวจช่องปาก ให้ทันตสุขศึกษาแก่ รับผิดชอบ  อุปกรณ์

ผู้ป่วยท่ีมารับบริการ
 1.2.ให้บริการทันตกรรมบ้าบัดอาการ ตามแผนการ

แก่ผู้ป่วย จัดซ้ือวัสดุ

 1.3 ให้นัดมารับบริการทันตกรรมต่อเน่ือง ทันตกรรม

ตามความเหมาะสม

 1.4 ออกตรวจช่องปากในคลินิกอ่ืนๆ เช่น 

คลินิกเบาหวานความดัน และให้นัดมารักษา

ในรายท่ีจ้าเป็น

2.รพ.สต.ท่ีไม่มีทันตาภิบาลประจ้า

 2.1.จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./

ศสม ได้แก่ ให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพ 

ทันตกรรมป้องกันและบริการทันตกรรม

พ้ืนฐาน 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม

 1) คลินิกฝากครรภ์ (ANC) ในกลุ่มหญิง

ต้ังครรภ์

 2) คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC)

 ในกลุ่มเด็ก 0-2 ปี

 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในกลุ่มเด็ก 3-5 ปี

4) โรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มเด็ก 6-12 ปี

5) กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน

6) กลุ่มผู้สูงอายุ ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป
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 2.2 จัดบริการสุขภาพช่องปาก 200 คน

:1,000 ประชากร

 2.3.CUP แม่ข่ายออกหมุนเวียนให้บริการ -        ค่าตอบแทน 

ทันตกรรมใน รพ.สต.ท่ีมีเก้าอ้ีท้าฟันแต่ไม่มี PPนอกสถาน

ทันตาภิบาลอยู่ประจ้าสัปดาห์ละ1คร้ัง บริการ4 คร้ัง/

ได้แก่ รพ.สต.ท่าก้อนในทุกวันอังคาร เดือน/พ้ืนท่ี

7. ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจช่องปาก และให้ทันตสุขศึกษาแก่กลุ่ม ประชากรอายุ 60 ปี ต.ค.65-ก.ย.66 -        ค่าตอบแทน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ผู้สูงอายุท่ีมารับบริการในสถานบริการ/ ข้ึนไปในเขตรับผิดชอบ PPนอกสถาน

ออกตรวจชมรมผู้สูงอายุ บริการ4 คร้ัง/

ออกตรวจชมรมผู้สูงอายุ เดือน/พ้ืนท่ี

8. ผู้สูงอายุท่ีติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการตรวจ 1.จัดประชุมทันตบุคลากรใน รพ.สต.ท่ีมี ประชากรอายุ 60 ปี ต.ค.65-ก.ย.66 0 เงินบ้ารุง รพ. งานทันตสาธารณสุข
สุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ทันตาภิบาลเพ่ือช้ีแจงแนวทางการ ข้ึนไปในเขตรับผิดชอบ -ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน รพ.และ รพ.สต.

ปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน ตามแผนการจัดซ้ือ

2.ตรวจสุขภาพช่องปาก ประเมินสภาวะ ค่าตอบแทน 

สุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษาแก่ PPนอกสถาน

ผู้สูงอายุติดเตียงอย่างน้อยเดือนละ2คร้ัง บริการ4 คร้ัง/

3.ฝึกแปรงฟันแบบปฏิบัติจริงแก่ผู้ป่วย/ผู้ดูแล เดือน/พ้ืนท่ี

4.วางแผนให้การรักษาในกรณีท่ีจ้าเป็น

37 โครงการให้ความรู้และตรวจคัด 1. เพ่ือคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยเบาหวาน  ประชาชากลุ่มเส่ียงได้รับการตรวจ 13 หมู่บ้าน ต.ค.65-ธ.ค.66 29,250   กองทุน สปสช น.ส.นุชราภรณ์ สุริโย
กรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด คัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงใน หมู่บ้านละ 90 คน รพ.สต.โพนงาม
สูงแก่ประชาชนเชิงรุกในชุมชน ในระยะแรก ชุมชนร้อยละ 90

2.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  
โรคหัวใจและหลอดเลือด ได้รับการวินิจฉัยและ
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รักษาโดยแพทย์อย่างถูกวิธีและรวดเร็ว
38 โครงการชุมชนร่วมใจด้าเนิน

กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. ร้อยละของบุคลากรในวัดไดัรับการดูแล   
   2. ผ่านเกณฑ์การประมินวัดส่งเสริม
สุขภาพ

1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค

บุคลากรในวัด 
และประขาขนใน
ชุมขน  60  คน

ตค. 65-กย. 66 6,000     กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
อบต.นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี

40 โครงการว่ิงเพ่ือลุขภาพ และ
ส่งเสริมการออก

ร้อยละของวัยท้างานอายุ มีค่าดัชนีมวลกาย
ปกติ

ว่ิงทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2.4 
กิโลเมตร

ประชาชนท่ัวไป  
240 คน

ตค. 65-กย. 66 25,000   กองทุน รพ.สต.บ้านนาฮี
ก้าลังกายประกอบเพลง และส่งเสริมการออกก้าลังกายประกอบ

เพลง
หลักประกัน
สุขภาพอบต.นาฮี

41 โครงการคัดกรองสุขภาพ/ให้
ความรู้/ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ประชาชนกลุ่มเส่ียงอายุ 35 ปีข้ึน
ไป

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง
เบาหวานและความดันโลหิตสูง

คัดกรองสุขภาพ  /อบรมให้ความรู้ ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงอายุ 35 ปีข้ึน
ไป    400  คน

ตค. 65-กย. 66 10,000   กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
อบต.นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี

42 โครงการด้าเนินกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ

ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ
 และได้

ผู้สูงอายุ  อสม. ตค. 65 - กย. 66 9,000     กองทุน รพ.สต.บ้านนาฮี
ผู้สูงอายุ ผ่านเกณฑ์ท่ีพึงประสงค์ รับการเย่ียมบ้านโดยเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขและ อสม.
90  คน หลักประกัน

สุขภาพ อบต.นาฮี
43 โครงการดูแลผู้พิการและส่งเสริม

สุขภาพผู้พิการในชุมชนต้าบลนาฮี
ร้อยละของผู้พิการไดัรับการดูแลและคัดกรองสุขภาพ ผู้พิการได้รับการตรวจสุขภาพ  และ

ได้รับการเย่ียมบ้าน
ผู้พิการ และญาติ  ตค. 65-กย. 66 9,000     กองทุน รพ.สต.บ้านนาฮี

โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และ อสม. 90 คน หลักประกัน
สุขภาพอบต.นาฮี

อัตราป่วย ไข้เลือดออก พ่นหมอกควัน   ใส่ทรายกันลูกน้้า
รณรงค์ ท้าลายแหล่งเพาะพันธ์ 
กิจกรรมให้ความรู้ในโรงเรียน/ชุมชน

อสม.ประชาชนท่ัวไป ตค. 65-กย. 66 60,000   39 โครงการพ่นหมอกควันเพ่ือ
ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
อบต.นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี
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44 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เด็กไทยฟันดี  ชีวีสดใส

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ 
(cavity free)

กิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพ
ช่องปาก

นักเรียน ป.1-ป.6  
          50  คน

ตค. 65-กย. 66 5,000     กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
อบต.นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี

45 โครงการคุณแม่คุณภาพ หญิงต้ังครรภ์มีความรู้ในการดูแลตนเอง อบรมเพ่ิมศักยภาพหญิงต้ังครรภ์ให้มีความรู้                            หญิงต้ังครรภ์และ
สามีหรือญาติ   
อสม.   60  คน

ตค. 65-กย. 66 6,000     กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
อบต.นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี

46 โครงการให้ความรู้เร่ืองโรคจาก
การประกอบอาชีพ

ร้อยละของกลุ่มเส่ียง  ได้รับการตรวจสุขภาพ กิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพ กลุ่มอาชีพ 80 คน ตค. 65-กย. 66 8,000     กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
อบต.นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี

47 โครงการอบรมผู้ปกครองเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการเชาว์ปัญญา
เด็กปฐมวัย

 ผู้ปกครองมีความรู้ในการกระตุ้น EQ IQ 
ร้อยละ 100เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ีย
ไม่ต้่ากว่า 100

กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมส่งเสริม
เชาว์ปัญญา

ผู้ปกครอง   60 คน ตค. 65-กย. 66 6,000     กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
อบต.นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี

48 โครงการเสริมสร้างทักษะชิวิต
วัยรุ่นวัยใส

ร้อยละการการต้ังครรภ์ก่อนอายุ 20 ปี กิจกรรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ นักเรียน ม.1 - 3  
จ้านวน 80  คน

ตค. 65-กย. 66 8,000     กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
อบต.นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี
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49 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ในครัวเรือน

ประชาชนมีความรู้ในการใช้สมุนไพร และ
ปลูกสมุนไพร   ไว้ใช้ในครัวเรือน

กิจกรรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ ประชาชนท่ัวไป    
   60  คน

ตค. 65-กย. 66 6,000     กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
อบต.นาฮี

รพ.สต.บ้านนาฮี

50 โครงการอบรมหญิงต้ังครรภ์ หญิงต้ังครรภ์ สามี หรือญาติมีความรู้   เข้าใจและ1.ให้ความรู้แก่หญิงต้ังครรภ์และสามี หญิงต้ัครรภ์และ ตค. 65-กย. 66 17,400   กองทุนต้าบลนางพรทิย์ ดีวันไชย
 สามีหรือญาติ ดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์ คลอด และหลังคลอดได้หรือญาติ สามีหรือญาติ รพ.สต.บะหว้า

ถูกต้องและปลอดภัย  ร้อยละ  100 2.สาธิตการประกอบอาหาร ใน ต.บะหว้า 

เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักน้อยกว่า2500 กรัมไม่เกินร้อยละ73.สาธิตการบริหารร่างกายของหญิงต้ังครรภ์100  คน  

51 โครงการอบรมผู้ปกครองใส่ใจ 1.ผู้ปกครองมีความรู้เร่ืองพัฒนาการเด็ก ร้อยละ801.ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็ก เด็ก ๐–๕ ปีผู้ปกครอง ต.ค.65- ก.ย.66 15,600   กองทุนต้าบลนางรัตนา จิตภักดี
ห่วงใยพัฒนาการเด็ก 2.ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่าง2.สาธิตการตรวจพัฒนาการเด็กแก่

ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลเด็ก ใน ศพด รพ.สต.บะหว้า

ถูกต้องร้อยละ 80 3.สาธิตการกระตุ้นพัมนาการเด็ก 1 ศูนย์ 120  คน

 4.เฝ้าระวังและส่งต่อเด็กท่ีมีปัญหา
พัฒนาการ5.เฝ้าระวังเด็กพัฒนาการล่าช้า

52 โครงการสร้างเสริมศักยภาพ IQ 1. เด้ก ป.1 และ ป.3 ได้รับการตรวจ IQ,EQ
  100%

1.ตรวจคัดกรอง IQ  EQ เด็ก นักเรียน ป.1,3 ต.ค.65- ก.ย.66 22,800   กองทุนต้าบลนางรัตนา จิตภักดี
EQ  เด็ก ป.1 และ ป.3 2. เด้ก ป.1 และ ป.3 มี IQ ไม่ต้่ากว่า 100 

ทุกคน
2.ให้ความรู้แก่ครู ในการเฝ้าระวังและประเมินจาก 4 รร. รพ.สต.บะหว้า

ครูและผู้ปกครอง 3. เด้ก ป.1 และ ป.3 ท่ีมีภาวะเส่ียงได้รับ
การดูแล

3.จัดท้าข้อมูลกลุ่มเส่ียง ครู 4 คน

ร้อยละ  100 4.ส่งต่อและดูแลเด็ก ผปค. 180 คน
53  โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน1. อัตราป่วยในประชากรต้่ากว่า 18 ปีลดลงร้อยละ 951.ให้ความรู้เร่ืองโรคพยาธิใบไม้ตับ นักเรียนช้ัน ม.1 ถึง ม. 3ต.ค.65- ก.ย.66 15,600   กองทุนต้าบลนายอภิชาติ   บุตรศรี

พยาธิใบไม้ตับในนักเรียน 2. นักเรียนท่ีผ่านอบรมมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้องแก่นักเรียน จ้านวน   115  คน รพ.สต.บะหว้า
ร้ยละ 100 2. รณรงค์การไม่กินปลาดิบ ปลาร้าดิบ

54 .โครงการ อย.น้อย  ในงานคุ้มครอง 1.นร มีความรู้ในงาน คบภ.และสามารถถ่ายทอด1. ให้ความรู้แก่นักเรียนในงาน คบภ. นักเรียน ใน 4 รร ต.ค.65- ก.ย.66 9,000     กองทุนต้าบลนางขวัญธิดา  ใจศิริ
ผู้บริโภค ความรู้สู่ครอบครัว  ชุมชน  ร้อยละ  100 2.เฝ้าระวังใน รร. ในชุมชน จน  50 คน รพ.สต.บะหว้า
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55 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ  100 1.ให้ความรู้เร่ืองการดูแลตัวเอง การบริโภคผู้สูงอายุจาก 9 มบ. ต.ค.65- ก.ย.66 78,300   กองทุน นางรัตนา   จิตภักดี
ผู้สูงอายุได้แลกปล่ียนเรียนรู้กับสมาชิกร้อยละ100อาหาร การออก้าลังกาย จ้านวน 90 คน ต้าบล รพ.สต.บะหว้า
ผู้สูงอายุได้เข้าเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ ร้อยละ602. การออกก้าลังกายในผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุไม่มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 100 3.นันทนาการ

4.สวดมนต์ไหว้พระ
5.เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเดือนละ ๒ คร้ัง 
๖.เดือน รับประทานอาหารร่วมกัน
 เดือนละ 1 คร้ง

56 โครงการนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ปลอดโรค

1.เด็กพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ85 1.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการตรวจ ผู้ปกครอง 70 คน ธ.ค.65-ก.ย.66 7,000     กองทุน รพ.สต.บ้านดอนแดง
และไอคิวดี  รพ.สต.บ้านดอนแดง 2.เด็กมีภาวะดี สมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 ประเมินพัฒนาการ ร้อยละ 100 ครู  5 คน หลักประกัน ต้าบลท่าก้อน

3.ครูพ่ีเล้ียง ร้อยละ100สอนจินตคณิตและ
ฝึกสมาธิ

2.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการตรวจ สุขภาพ
ก่อนเรียน 5 นาที ประเมินโภชนาการ ร้อยละ 100 ต้าบล
4.ผู้ปกครองสอนจินตคณิตได้ 3.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กได้รับการตรวจ

5.อัตราป่วยด้วยโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กลดลง

สุขภาพช่องปากทันตบุคลากร ร้อยละ 100

จากปีท่ีผ่านมาร้อยละ20 4.เด็กท่ีมีภาวะเต้ีย ผอม อ้วน ได้รับการดูแล

 -ศพด.บ้านท่าควาย,ดอนแดงผ่านเกณฑ์ และปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 5.ให้ความรู้ผู้ปกครอง ครู ในเร่ืองโภชนา

การ พัฒนาการเด็ก IQ  EQ ทันตสุชภาพ

6.ผู้ปกครอง ครู ได้รับความรู้ในเร่ือง

จินตคณิต

7.ชุมชนร่วมพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ให้ได้ตามเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ปลอดโรคและไอคิวดี
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57 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กรวม

1.หญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ตาม
เกณฑ์5คร้ัง

1.รณรงค์ฝากครรภ์คร้ังแรกก่อน 12 สัปดาห์ 60  คน ธ.ค.65-ก.ย.66 7,000     กองทุน รพ.สต.บ้านดอนแดง
พลังสร้างเด็กสมองดี คุณภาพ ร้อยละ80 2.ให้ความรู้หญิงต้ังครรภ์ สามี ญาติในการ หลักประกัน ต้าบลท่าก้อน

2.หญิงต้ังครรภ์มีความรู้ในการปฏิบัติตัวขณะ ปฏิบัติตัวขณะต้ังครรภ์ สุขภาพ
ต้ังครรภ์ร้อยละ80 3.รณรงค์ให้หญิงต้ังครรภ์และครอบครัว ต้าบล
3.หญิงต้ังครรภ์ได้รับเกลือเสริมไอโอดีนร้อยละ100ใช้เกลือเสริมไอโอดีน
4..หญิงต้ังครรภ์ได้รับการเยียมหลังคลอด 4.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กตาม
ตามเกณฑ์ หลัก 3 ก กิน กระตุ้น กระตุก
5.อาสาสมัครนมแม่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 5.หญิงต้ังครรภ์ สามี ญาติได้รับความรู้

ในเร่ืองจินตคณิต
6.อาสาสมัครนมแม่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้

58 โครงการรักผู้สูงวัยพ่ือสุขภาพ
อนามัยท่ีพึง

1) ร้อยละของต้าบลท่ีมีระบบการส่งเสริม
สุขภาพ

1.ตรวจคัดกรองสุขภาพโดยใช้bratel Indexผู้สูงอายุ150 คน เม.ย.65-ก.ย.66 7,000     กองทุน รพ.สต.บ้านดอนแดง
ประสงค์ รพ.สต.บ้านดอนแดง ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 2. ตรวจสุขภาพปากและฟัน หลักประกัน ต้าบลท่าก้อน

 ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 3.ให้ความรู้เร่ืองการป้องกันโรคและการ สุขภาพต้าบล

 2 ผู้สูงอายุตรวจคัดกรองสุขภาพโดยใช้  Bratelปฏิบัติตัวเม่ือเจ็บป่วย
  Index ร้อยละ100 4.คัดกรองสุขภาพจิต
3 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากเครือข่ายการ 5.การออกก้าลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย
ร้อยละ 100
 4 ผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาทักษะ 6.ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ
ทางกายและใจ ร้อยละ 80

59 โครงการวัยรุ่น  วัยใส  ไม่ท้อง
ก่อนวัยอันควร

1. อัตราการต้ังครรภ์ไม่พร้อมและต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควร

 1. จัดอบรมให้ความรู้วัยรุ่นเร่ือง พัฒนาการ 80 ธ.ค.65-ก.ย.66 7,800     กองทุน น.ส.รัตติพร  จองลีพันธ์

วัยอันควร ทางเพศ  พฤติกรรมเส่ียงทางเพศการวาง สุขภาพ รพ.สต.นายอเหนือ

แผนการคุมก้าเนิด  

60 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการ
ส่งเสริมไอคิว  อีคิว  ให้แก่ผู้

1. ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการสมวัย  1. อบรมผู้ปกครอง  อสม. ครูศูนย์เด็กเล็ก 80 ธ.ค.65-ก.ย.66 7,800     กองทุน น.ส.รัตติพร  จองลีพันธ์
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ปกครองของเด็กวัยก่อนเรียน ในเร่ืองพัฒนาเด็ก 0- 5 ปี และ การตรวจ สุขภาพ รพ.สต.นายอเหนือ

พัฒนาการท่ีถูกต้อง

61 โครงการสูงวัยสดใสใส่ใจดูแล
สุขภาพ

1. ร้อยละของต้าบลท่ีมีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแล

1. อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และ
ผู้ดูแล

250 ธ.ค.65-ก.ย.66 19,800   กองทุน น.ส.รัตติพร  จองลีพันธ์

ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชน

สุขภาพ
ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.นายอเหนือ

62 โครงการรณรงค์ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหามะเร็งท่อน้้าดี และ

1.  ร้อยละของต้าบลจัดการสุขภาพในการ
เฝ้าระวัง

1. อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียง  เพ่ือปรับ 80 ธ.ค.65-ก.ย.66 7,800     กองทุน นายสายัณห์   สายธิไชย

พยาธิใบไม้ตับเชิงรุกในชุมชน ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็ง

เปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีถูกต้อง สุขภาพ รพ.สต.นายอเหนือ

ท่อน้้าดี
63 โครงการเสริมสร้างพลังอ้านาจ

ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
1. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย 
เบาหวาน

1. อบรมให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง

80 ธ.ค.65-ก.ย.66 7,800     กองทุน น.ส.รัตติพร  จองลีพันธ์

ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และความดันโลหิตสูง ในการดุแลตนเองจากภาวะแทรกซ้อน
ได้อย่างถูกต้อง

สุขภาพ รพ.สต.นายอเหนือ

2. เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน
ทาง  ตา  ไต  เท้า ในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

64 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการ 1. อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหาร
แปรรูปมี

1. อบรมแกนน้า  ผู้ประกอบการร้านค้า 80 ธ.ค.65-ก.ย.66 7,800     กองทุน นายเอกพันธ์    งอธิราช

คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ความปลอดภัย แผงลอย ด้านคุ้มครองผู้บริโภค สุขภาพ รพ.สต.นายอเหนือ

2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการ
ตรวจสอบได้

2. อบรม อย.น้อย  เพ่ือเป็นเครือข่ายแกน

มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด น้าใน การเฝ้าระวัง และคุ้มครองผู้บริภค

65 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการ
ใช้

1. ร้อยละของร้านค้าร้านช้าไม่จ้าหน่ายยา 1. อบรม อสม. แกนน้า  ผู้ประกอบการ 80 ธ.ค.65-ก.ย.66 7,800     กองทุน นายเอกพันธ์    งอธิราช

ยาเบ้ืองต้น และเวชภัณฑ์ อันตราย ร้านค้า เร่ืองการใช้ยาเบ้ืองต้น สุขภาพ รพ.สต.นายอเหนือ

66 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการ
ลด

1. ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเส่ียงมีความรู้
เร่ือง

1. อบรมเกษตรกรกลุ่มเส่ียง  ให้ความรู้เร่ือง 80 ธ.ค.65-ก.ย.66 9,800     กองทุน นายสายัณห์   สายธิไชย

สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชตกค้างใน การใช้สารเคมีท่ีถูกต้องปลอดภัย อันตรายจากสารเคมีก้าจัดศัตรูและหลักการ สุขภาพ รพ.สต.นายอเหนือ

เกษตรกร ใช้สารเคมีท่ีถูกต้องและปลอดภัย
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67 โครงการเพ่ือจัดบริการดูแลระยะ
ยาว

1. เพ่ิอให้ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการ 1. ตามก้าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้ มีระบบการดูแล ธ.ค.65-ก.ย.66 402,000  กองทุน น.ส.รัตติพร  จองลีพันธ์

ด้านสาธารณสุขส้าหรับผู้สูงอายุท่ีมี บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินงานและ ส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพ รพ.สต.นายอเหนือ
ภาวะพ่ึงพิงตามประกาศ
คณะกรรมการ

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงโดยหน่วยบริการสถาน บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ผู้สูงอายุระยะยาว
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บริการ  โดยผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี(ฉบับท่ี 2) 100%

พ่ึงพิง  (care  giver) พ.ศ.2559
1. สนับสนับให้ อปท.มีการจัดการสุขภาพ
  LTC แบบบูรณาการ
2. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
และผู้ด้วยโอกาสในชุมชนแบบมีส่วนร่วม         
3. สนับสนุนการด้าเนินงานของ care giver

68 โครงการตรวจคัดกรองและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรค
ความ

1. อบรมให้ความรู้  กลุ่มผู้ป่วย และแกนน้า 200 ธ.ค.65-ก.ย.66 11,800   กองทุนสุขภาพน.ส.รัตติพร  จองลีพันธ์

กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง

ดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้ ผู้ดูแล เก่ียวกับโรคเบาหวาน โรคความดัน รพ.สต.นายอเหนือ

2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง

โลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจและไต
ท่ีข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเส่ียง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
3. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

69 โครงการฝากครรภ์คุณภาพ  เล้ียง
ลูก

1. ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ในชุมชนได้รับการ  1. อบรมให้ความรู้หญิงต้ังครรภ์  สามี
 หรือ

80 ธ.ค.65-ก.ย.66 7,800     กองทุนสุขภาพน.ส.รัตติพร  จองลีพันธ์

อย่างฉลาด  พัฒนาแกนน้าสุขภาพ ฝากครรภ์คุณภาพ ญาติและ  อสม. รพ.สต.นายอเหนือ

เพ่ือดูแลหยิงต้ังครรภ์ในชุมชน
70 โครงการสถานท่ีท้างานน่าอยู่ปี 

2566
1.ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการน้าดัชนี
ความสุขของ

1.มีการประชุมสรุปผลการด้าเนินการ บุคลากรจ้านวน ม.ค.-เม.ย.66 -        0 รพ.สต.นาฮี

คนท้างาน (Happinometer) ไปใช้ และแผนงาน  เดือนละ 1 ตร้ัง  11 คน
2.อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข
 (Retention rate)
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71 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
บริการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาล
อากาศอ้านวย

1. ผู้ท่ีได้รับยาต้านไวรัส และมี VL< 50 
copies/ml. ในปีท่ีรายงาน อัตราค่าCD4
<200 cell/mm3 ขณะเร่ิมรักษายาต้านไวรัส
2. ลดการตีตราในสถานบริการ                
  3. เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์เกิดการเรียนรู้ในการ
ดูแลตนเอง

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท้าแนวทาง
ในการดูแลผู้ติดเช้ือเอดส์ให้กับบุคลากรท่ีให้
การบริการผู้ป่วยติดเช้ือเอดส์ ในโรงพยาบาล
อากาศอ้านวยเพ่ือให้เป็นในแนวทางปฏิบัติ
เดียวกัน
( แบ่งเป็น 2 รุ่น)
2.ให้ความรู้เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์เกิดการเรียนรู้
ในการดูแลตนเอง
3.จัดท้ากลุ่มประเมินติดตามหลังให้ความรู้
ผู้ป่วยเอดส์

1. บุคลากรจ้านวน
 50 คน x 2 คร้ัง  
    2. ผู้ป่วยติดเช้ือ
เอดส์ จ้านวน 248
  ราย

กพ.-มี.ค.66    15,900 เงินบ้ารุง นส.กนกรัตน์ ศรีนา

72 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา1.เพ่ือพัฒนา อสม.ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้านมี อสม. ต้าบลโพนงาม มี.ค.-มิ.ย.66 19,200   กองทุน นายอนุชิต ค้าภีระ

ศักยภาพทีมควบคุมป้องกันโรค ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน โอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จ้านวน 75 คน  สปสช รพ.สต.โพนงาม

ไข้เลือดออกประจ้าหมู่บ้าน 2เพ่ือส่งเสริมให้ อสม.มีโอกาสเรียนรู้ด้วยรูปแบบท้ังในด้านการบริหาร วิชาการและการ

และวิธีการท่ีหลากหลาย ปฏิบัติเพ่ือในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

3.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทางด้านวิชาการ ท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถ

สาธารณสุขเพ่ือให้ อสม.สามารถน้านโยบายไปสู่ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาเคร่ืองพ่นหมอกควัน

การปฏิบัติ ได้อย่างถูกวิธีและน้าไปประยุกต์ใช้ในการ

ท้างาน ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด

73 โครงการหนูน้อยฟันสวยย้ิมใสในศูนย์  1. เพ่ือให้ผู้ปกครองและครูพ่ีเล้ียงมีความรู้ความ -ผู้ปกครองมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มิ.ย.--ก.ย.66 38,500   กองทุน นางพิมพ์ใจ วิริยสถิตย์กุล

พัฒนาเด็กเล็ก ต้าบลโพนงาม เข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กอย่าง ช่องปากและฟันในเด็กอายุ 3-5 ปี ต้าบลโพนงาม  สปสช
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อเน่ือง  1.-เด็กมีสุขภาพปากและฟันท่ีแข็งแรง ท้ัง 4 ศูนย์

2. เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ 2. เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปากและทาฟลูออไรด์เพ่ือป้องกันฟันผุ ช่องปากและทาฟูออไลด์เพ่ือป้องกันฟันผุ
3. เพ่ือให้เด็กท่ีป่วยด้วยโรคในช่องปากได้รับการครอบคลุมทุกคน
ดูแลด้านทันตกรรมอย่างถูกต้องและมีสุขภาพ 3. ผู้ปกครองและครูพ่ีเล้ียงทราบถึงปัญหา
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บาท

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ท่ีดีข้ึน ทันตสุขภาพของเด็ก
74 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรอง  1.รณรงค์ตรวจ Papsmear 1.รณรงค์ตรวจ Papsmear 846 คน ตค.65-กย.66 ไม่ใช้ ไม่ใช้ รพ.สต.บ้านนาฮี

มะเร็งปากมดลูก 2.รณรงค์ตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านม 2.รณรงค์ตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านม งบประมาณงบประมาณ
และมะเร็งเต้านม ปี 2566       
แผนงานท่ี 3 :การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

75 โครงการตรวจคัดกรองระดับ
สารเคมีในเลือด

1. ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเส่ียงได้รับการ
คัดกรอง

1. คัดกรองและให้ความรู้เร่ืองอันตราย
จาก

ประชาชนท่ัวไป ธ.ค. 65-ก.ค.66 10,000   กองทุน  นางเพียงพร งอธิราช
แก่ประชาชนท่ีมีภาวะเส่ียง สารเคมีก้าจัดศัตรูและหลักการใช้

สารเคมีท่ีถูกต้องและปลอดภัย
 ทศ.อากาศ

76 อบรมให้ความรู้และตรวจสารเคมี
ก้าจัดศัตรูพืช

1. เกษตรกรกลุ่มเส่ียงได้รับการตรวจ
สารเคมีตกค้าง

1. ด้าเนินการตรวจหาสารเคมีก้าจัด
ศัตรูพืช

 ประชาชน พ.ค.66    11,250 กองทุน  นางเพียงพร งอธิราช
ตกค้างในเลือดของเกษตรกร ในเลือด ตกค้างในเลือด  ทศ.อากาศ

 โครงการสร้างภูมิคุ้มให้วัคซีนป้องกัน1.บุคลากร รพ.ได้รับวัคซีนท่ีจ้าเป็นในการ
ป้องกันโรค

1. ให้วัคซีนป้องกันโรคในบุคลากร 1. บุคลากร พ.ย.65-ก.ย.66  ไม่ใช้
งบประมา

 ไม่ใช้
งบประมาณ

นางศิริพร  รัตนจันทร์
โรคในบุคลากรประจ้าปี2566 รพ. 300 คน ทีมดูแลสุขภาพ

บุคลากร

1. บุคลากรกลุ่มเส่ียงได้รับการปรับเปล่ียน 1. กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่ม
เส่ียงโรค NCD

1.บุคลากรกลุ่ม
เส่ียงโรค NCD 

พ.ย.65-ก.ย.66    12,000 เงินบ้ารุง นางศิริพร  รัตนจันทร์
2. พฤติกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 2. กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่ม

เส่ียง บุหร่ี สุรา สารเสพติด
2.บุคลากรกลุ่ม
เส่ียงของการสูบ

ทีมดูแลสุขภาพ
บุคลากร3. จัดโครงการอบรมความรู้ด้านอาชี

วสุขศึกษา1.ป้องกันโรคทางกาย จิตสังคมและอุบัติเหตุ 1.ประเมินความเส่ียงจากการท้างานใน
กลุ่มอาชีพพยาบาล

1. พยาบาลวิชาชีพ พ.ย.65-ก.ย.66    10,000 เงินบ้ารุง นางศิริพร  รัตนจันทร์
จากการท้างานในกลุ่มอาชีพพยาบาล 2.เก็บข้อมูลและวิเคราะห์โรคทางกาย 

จิตสังคมและอุบัติเหตุ
รพ. 84 คน ทีมดูแลสุขภาพ

2.ส่งเสริมความผูกพันของพยาบาลวิชาชีพ
ต่อองค์กร

จากการท้างานในกลุ่มอาชีพพยาบาล 2. พยาบาลวิชาชีพ บุคลากร
3. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติอาชี
วสุขศึกษา

รพ.สต 15 คน
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

80  โครงการอบรมป้องกันโรค
อันตรายจากสารเคมี

1.ด้าเนินงานตามมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย

1.ส้ารวจสารเคมีในโรงพยาบาล จัดท้าคู่มือ1.บุคลากรใน
หน่วยงาน

พ.ย.65-ก.ย.66      5,000 เงินบ้ารุง นางศิริพร  รัตนจันทร์
ในโรงพยาบาล ประจ้าปี 2566 ในโรงพยาบาล 2.ด้าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความ

ปลอดภัยด้าน
เส่ียงสูง จ้านวน 

100 คน
งานอาชีวอนามัยและ

77

78 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมบุคลากร
กลุ่มเส่ียง ประจ้าปี 2566

79 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
จากการท้างานในกลุ่มอาชีพ
พยาบาล
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แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2.มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยใน
โรงพยาบาล

สารเคมีอันตรายในโรงพยาบาล อนามัยส่ิงแวดล้อม
3.จัดโครงการอบรมความรู้ด้านอาชี
วสุขศึกษา

ในโรงพยาบาล
1.เพ่ือป้องกันโรคและความเจ็บป่วยจาก
ส่ิงแวดล้อม

1.ส้ารวจสภาพแวดล้อมการท้างานใน
โรงพยาบาล

 1. บุคลากร พ.ย.65-ก.ย.66      8,000 เงินบ้ารุง นางศิริพร  รัตนจันทร์

ท่ีไม่ปลอดภัยในโรงพยาบาล 2.ประเมินความเส่ียงจากสภาพการ
ท้างานท่ี

รพ. 300 คน
2.ส่งเสริมสถานท่ีท้างานน่าอยู่ น่าท้างาน อาจจะก่อให้เกิดอันตราย 2. หน่วยงานใน

3.จัดโครงการอบรมป้องกันความเส่ียง
จาก

โรงพยาบาล
สภาพการท้างานท่ีอาจก่อให้เกิด
อันตราย4.คัดเลือกหน่วยงานต้นแบบด้าน 
สถานท่ีท้างานน่าอยู่ น่าท้างาน    

82  โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1. แกนน้าสามารถตรวจหาสารเคมีในเกษตรกร1.ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเส่ียง จ้านวน 9 มบ ต.ค.65- ก.ย.66 25,200   กองทุนต้าบลนางขวัญธิดา  ใจศิริ
และตรวจคัดกรองสารเคมีใน ได้อย่างถูกต้องร้อยละ 80 2.เจาะเลือดซ้้าในกลุ่มเส่ียง จ้านวน 200 คน รพ.สต.บะหว้า
เกษตรกรจากการใช้สารเคมีก้าจัด 2. แกนน้าสามารถป้องกันตัวเองจากการใช้

ศัตรูพืช สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชร้อยละ 80
83  โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1กลุ่มเส่ียง มีความรู้ความเข้าใจและปรับเปล่ียน1.ให้ความรู้เร่ืองการดุแลตัวเองในกลุ่ม

เส่ียง
ปชช.จาก 9 มบ. ต.ค.65- ก.ย.66 19,200   กองทุนต้าบลนางพรทิย์ ดีวันไชย

กลุ่มเส่ียงเบาหวานและโลหิตความดันพฤติกรรมร้อยละ 100 2.สาธิตและตรวจวัดค่าระดับ จ้านวน 150 คน รพ.สต.บะหว้า
2.กลุ่มเส่ียงสามารถลดภาวะการเกิดโรคได้ โซเดียมในอาหารท่ีผู้ป่วยน้ามาจากบ้านเพ่ือ

 ร้อยละ 80 ให้เห็นชัดเจน

3.เจาะเลือดเพ่ือหาค่าน้้าตาลใน เลือด
 หลังอบรม 1 เดือน

84 โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกาย 1. ประชาชนมีการออกก้าลังกายท่ีเหมาะสมอย่าง1.ให้ความรู้เร่ืองการออกก้าลังกายท่ีถุ
กต้อง

ประชาชนในท่ัวไป ต.ค.65- ก.ย.66 15,000   กองทุนต้าบลนางพรทิย์ ดีวันไชย
ขยับกาย สบายชีวี ถูกต้องและต่อเน่ือง 2.สาธิตการออกก้าลังกายด้วยร้าไม้

พลอง
จ้านวน 100 คน รพ.สต.บะหว้า

2.มีการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างชมรมออก แอโรบิก   ร้ามวยโบราณ

81 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ป้องกันโรคและความเจ็บป่วยจาก
ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภัยใน
โรงพยาบาล ประจ้าปี 2566
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ก้าลังกาย 3.เข้าร่วมกิจกรรม  ออกก้าลังกายใน
กิจกรรมบุญประจ้าปีของอ้าเภอ 
อากาศอ้านวย

85 โครงการก้าจัดพยาธิใบไม้ตับ 1. ทราบสถานการณ์ความชุกของโรคพยาธิใบ 1.คัดกรองกลุ่มเส่ียงโดยใบแบบคัดกรอง ประชาชนท่ีเส่ียง ต.ค.65- ก.ย.66 25,800   กองทุน นายอภิชาติ   บุตรศรี
ลดมะเร็งท่อน้้าดี ชีวีมีสุข ไม้ตับของประชาชนในพ้ืนท่ี 2.ให้ความรู้เร่ืองโรคพยาธิใบไม้ตับ 

และมะเร็ง
   จาก 6 หมู่บ้าน ต้าบล รพ.สต.บะหว้า

2. อัตราตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้้าดีให้น้อยกว่า 3.ตรวจอุจจาระในกลุ่มเส่ียง 3 ข้อ จ้านวน  200 คน
ร้อยละ 20
3. ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อน้้าดีและ

มะเร็งตับได้รับการดูแลรักษาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
86 โครงการฟ้ืนฟูความรู้ อสม. ในงาน 1.อสม มีความรู้ในงาน คบภ.และสามารถ 1. ให้ความรู้แก่ อสม.ในงาน คบภ. ตัวแทน อสม ต.ค.65- ก.ย.66 14,880   กองทุน นางขวัญธิดา  ใจศิริ

คุ้มครองผู้บริโภค ถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัว ชุมชน  ร้อยละ 1002.เฝ้าระวังในชุมชน โดย ส้ารวจแนะน้า จ้านวน  114  คน ต้าบล รพ.สต.บะหว้า
2. อสม.สามารถร่วมด้าเนินเฝ้าระวังในงาน คบภ   ร้านค้า
ร้อยละ  100.

87 โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร1.ผู้ประกอบการมีความรู้ในการเลือกซ้ือและ 1. ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ในงาน คบภ.ตัวแทนร้านค้าจาก ต.ค.65- ก.ย.66 9,000     กองทุน นางขวัญธิดา  ใจศิริ
และร้านขายของช้าในงานคุ้มครอง จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง  ตามพรบ. เก่ียวกับการเลือกซ้ืออาหาร และการ 9 หมู่บ้าน  50  คน ต้าบล รพ.สต.บะหว้า
ผู้บริโภค คุ้มครองผู้บริโภคร้อยละ 100 จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ

88 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
กลุ่มเส่ียงโรค

ร้อยละของต้าบลจัดการการสุขภาพในการเฝ้า 1.คัดกรองกลุ่มเส่ียงอายุ40 ปีข้ึนไปตามแบบ3 หมู่บ้าน ธ.ค.65-ก.ย.66 5,000     กองทุน รพ.สต.บ้านดอนแดง
มะเร็งท่อน้้าดี ในประชาชนอายุ 
40 ปีข้ึนไป

ระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคโรคพยาธิใบไม้
ตับ

คัดกรอง หลักประกัน ต้าบลท่าก้อน
รพ.สต.บ้านดอนแดง และมะเร็งท่อน้้าดี 2.ให้ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งท่อน้้าดีและมะเร็งตับ สุขภาพ

3.กลุ่มเส่ียงได้รับการปลับเปล่ียนพฤติกรรม ต้าบล
สุขภาพและตรวจสุขภาพ
4.กลุ่มนักเรียนได้รับความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง
ท่อน้้าดีและมะเร็งตับ
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89 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
กลุ่มเส่ียงโรค

 1. กลุ่มเส่ียงเบาหวาน/ความดันมีสุขภาพดีตาม1.คัดกรองกลุ่มเส่ียงอายุ 35 ปีข้ึนไปตามแบบ 3 หมู่บ้าน ธ.ค.65-ก.ย.66 7,500     กองทุน รพ.สต.บ้านดอนแดง
เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง แนว 3 อ 2 ส. 2.กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง หลักประกัน ต้าบลท่าก้อน
รพ.สต.บ้านดอนแดง 2. ค่าดัชนีมวลกายกลุ่มเส่ียงอยู่อยู่ในเกณฑ์ ปกติ ได้รับส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน สุขภาพ

ร้อยละ 85 ทางท่ีดีต่อสุขภาพ 3 อ 2 ส ต้าบล
 3. อัตรป่วยโรคเบาหวาน,โรคความดัน รายใหม่3.ผู้ป่วยได้รับรักษาและเฝ้าระวังสุขภาพ
 ไม่เกินร้อยละ 5 ร้อยละ 100

90 โครงการให้ความรู้การตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง

 -สตรีอายุ 30-70 ปีได้รับการตรวจเต้านม 1 อบรมให้ความรู้มะเร็งเต้านมมะเร็งปาก 3 หมู่บ้าน ธ.ค.65-ก.ย.66 5,000     กองทุน รพ.สต.บ้านดอนแดง
และตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกในสตรีอายุ

มากกว่าร้อยละ 80 มดลูก สตรีอายุ30 ปี หลักประกัน ต้าบลท่าก้อน
30-60 ปี รพ.สต.บ้านดอนแดง  -สตรีอายุ 30-60 ปีได้รับการตรวจมะเร็งปาก 2.ให้ความรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมมะเร็งปาก สุขภาพ

มดลูกมากกว่าร้อยละ 60  มดลูก ทางหอกระจายข่าว ต้าบล
 -สตรีท่ีตรวจพบความผิดปกติได้รับการรักษา 3.ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 
ร้อยละ100 30-70 ปีข้ึนไปทุกคน 

4.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 
 30-70 ปีข้ึนไปทุกคน

91 โครงการส่งเสริมการออกก้าลัง
กายแบบแอโรบิค

1.กลุ่มออก้าลังกายมีกิจกรรมต่อเน่ือง 1.ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความ              แกนน้า 20 คน ธ.ค.65-ก.ย.66 9,000     กองทุน รพ.สต.บ้านดอนแดง
ในชุมชน  รพ.สต.บ้านดอนแดง 2.ลดการป่วยโรคเบาหวานความดันรายใหม่ ส้าคัญในการออกก้าลังกาย ประชาขน 100คน หลักประกัน ต้าบลท่าก้อน

3.รอบเอวชายไม่เกิน 90 ร้อยละ 95 รอบเอว 2.พัฒนาแกนน้าการออกก้าลังกายให้มี สุขภาพ
ความพร้อม ต้าบล

92 โครงการป้องกันและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

 1.ไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือด 1.ส่งเสริมให้ อสม.และประชาชนในหมู่บ้าน3 หมู่บ้าน ธ.ค.65-ก.ย.66 39,000   กองทุน รพ.สต.บ้านดอนแดง
รพ.สต.บ้านดอนแดง  2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคก้าจัดลูกน้้ายุงลายทุก 7 วัน หลักประกัน ต้าบลท่าก้อน

ไข้เลือดออก 2. รณรงค์ก้าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงทุก 7 วัน สุขภาพ
 - ค่า HI น้อยกว่า 10 3.สนับสนุนทรายเทมีฟอส,น้้ายาเคมีพ่น ต้าบล

หมอกควัน
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93 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน  โรงพยาบาลอากาศ

1.เพ่ือให้เกิดกลไกการขับเคล่ือนด้าเนินงาน
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย

1.ให้คณะกรรมการด้าเนินงานอบรมให้ 1.นักเรียน
ประถมศึกษาช้ัน  

เมย.– กค.66    12,000 เงินบ้ารุง นางนวภรณ์  วงศ์วันดี

ความรู้ความปลอดภัยทางถนนแก่
นักเรียนและครอบครัว
2. ก้าหนดให้ต้าบลบะหว้า และบ้านกลาง  

เป็นต้าบลถนนปลอดภัย
3. หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาน
ประกอบการ/สถานศึกษา มีการปฏิบัติ
ตามมาตรการองค์กรความปลอดภัย
ทางถนนอย่างต่อเน่ือง
4. หมู่บ้านมีข้อก้าหนด งานบุญ/งานศพ
ปลอดเหล้า อย่างน้อยหน่ึงหมู่บ้าน

94 โครงการอบรมการป้องกันการ
จมน้้าและการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น    (Merit maker)ปี 
2564

1.เพ่ือป้องกันการ/ความพิการและการ
เสียชีวิตท่ีสามารถ ป้องกันได้ จากตกน้้า 
จมน้้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2. เพ่ือให้ผู้
เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
ในการช่วยเหลือคนจมน้้าและการปฐม
พยาบาล

1. การให้ความรู้แก่เด็กวัยเรียนอายุต้่า
กว่า 15 ปี ผู้ดูเด็กนักเรียน อสม.และ
ผู้น้าชุมชน
2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน
อุบัติเหตุการจากการจมน้้า

1. นร.
ประถมศึกษา 100
 คน   2. ครูและ
ผู้ปกครอง 100 คน
 3. เครือข่ายการ
ท้างาน  100 คน

เม.ย.– มิ.ย.66    11,500 เงินบ้ารุง นางเปรมฤดี โคตรสมบัติ

เงินบ ารุงโรงพยาบาล            596,650
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล           1,469,870

เงินบ ารุง รพ.สต.
รวม 2,066,520        
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แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional
 KPIs)

กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
บาท

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนงานท่ี 5 :การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) 
95 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์

ปฐมภูมิ
จัดให้มีแพทย์ให้ค าปรึกษา ก ากับดูแล
คุณภาพบริการ

มีค าส่ังแพทย์ให้ค าปรึกษา ก ากับ 0 ต.ค.65- ก.ย.66 0 0 รพ.สต.บะหว้า
และร่วมให้บริการตามจ าเป็น แก่
หน่วยบริการ

ดูแลคุณภาพบริการ 
ปฐมภูมิ

96 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคน จัดให้มีทันตแพทย์  เภสัชกร  ให้
ค าปรึกษา

มีค าส่ังทันตแพทย์   เภสัชกรให้ค าปรึกษา 0 ต.ค.65- ก.ย.66 0 0 รพ.สต.บะหว้า
ด้านสุขภาพ ก ากับดูแลคุณภาพบริการและร่วม

ให้บริการ
 ก ากับดูแลคุณภาพบริการ 

ตามจ าเป็น แก่หน่วยบริการปฐมภูมิ

แผนงานท่ี 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
97 โครงการฝึกอบรมการช่วยฟ้ืนคืน

ชีพ
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ
ทักษะในการ

1. ภาคทฤษฎี ; CPR Guide line
 2015

 บุคลากรทาง มค.-กพ.66       9,000 เงินบ ารุง นางเปรมฤดี โคตรสมบัติ

(CPR) ช่วยฟ้ืนคืนชีพตาม Guide line 2010 2.ภาคปฏิบัติ ; การสาธิต การแพทย์และ
2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะใน
การช่วย

 การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (โดยการใช้
หุ่นจ าลอง

สาธารณสุข
ฟ้ืนคืนชีพให้กับเจ้าหน้าท่ี ฟ้ืนคืนชีพให้กับเจ้าหน้าท่ี)  จ านวน 300

 คน3. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และทักษะท่ี
ได้รับแก่บุคลากรอ่ืน

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน คปสอ.อากาศอ านวย
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98 โครงการอบรมอบรมอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์หลักสูตรการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน(40ชม.)

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแจ้งเหตุ
เพ่ือขอความช่วยเหลือกรณีมีผู้ป่วย
ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ     2.ผู้เข้าอบรม
สามารถประเมินและทราบอาการ
ฉุกเฉินท่ีจะต้องแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 
1669 ได้       3.ผู้เข้าอบรมสามารถ
ช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
เบ้ืองต้นและท าการช่วยฟ้ืนคืนชีพได้

1. การให้ความรู้แก่อาสาสมัครกู้
ชีพและกู้ภัย   2.ฝึกปฏิบัติการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน

1. อาสากู้ชีพ
และกู้ภัย
เครือข่าย
อ าเภอ

อากาศอ านวย
 จ านวน  50 

คน  2   
เจ้าหน้าท่ี 
รพ.อากาศ

ก.พ.-เม.ย.
2565

25,500 เงินบ ารุง นางเปรมฤดี โคตรสมบัติ

99 1. บุคลากรระดับผู้น าของหน่วยงานได้รับ 1. จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี                 
        -การตรวจสอบภายใน (ในงาน

จนท.รพ. ก.พ.- มี.ค.66 45,400 เงินบ ารุง คก.บริหาร
ความรู้และเข้าใจในระบบบริหารความเส่ียง 1.1 ความรู้ความส าคัญของระบบการตรวจสอบภายใน 30 คน นส.รุจิรา  ง้ิวโสม
 (Risk management)สามารถน าไปปฏิบัติ 1.2 บทบาทของทีม ทักษะของทีมตรวจ พญ.ศุภมาศ  อุ่นสากล
และวางระบบบริหารความเส่ียงได้อย่างมี สอบภายใน นางกอบกุล ตุ่ยไชย
ประสิทธิภาพ 1.3 จัดท าแผนการตรวจภายใน

2. บุคลากรผู้อบรมได้รับความรู้และ

เข้าใจต่อโครงสร้าง

3.  บุคลกรผู้อบรมได้รับความรู้ข้อก าหนด

ของมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง ได้รับความรู้เปรียบ

เทียบเกณฑ์มาตรฐานสู่การการน าไปประยุกต์

ใช้ในเชิงบูรณการกับการด าเนินการของกิจการ

ได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิผล

4. สามารถสร้างบุคลากรผู้อบรมได้รับความรู้

และเข้าใจแนวคิดท้ังทางวางระบบให้

สอดคล้องกับมาตรฐาน สู่การพัฒนาองค์กร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านบริการเป็นเลิศในการสร้าง
เสริมสมรรถนะระดับผู้น าของ
หน่วยงานด้านการเย่ียมส ารวจ
ภายในโรงพยาบาลอากาศอ านวย
 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566



ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional
 KPIs)

กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
บาท

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

100 โครงการฟ้ืนฟูมารดาหลังคลอด 1. เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพมารดาคลอด ช่วยให้มารดาหลังคลอดได้รับความรู้และเข้าถึง ชมรมแอโรบิค ก.พ.-ก.ย.66 15,000    กองทุน น.ส.วนารี ธุอินทร์
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย มดลูกเข้าอู่เร็วข้ึนขับน้ าคาวปลา ท าให้ ท้องยุบ บริการด้านการแพทย์แผนไทยอย่าง ต าบลโพนงาม  สปสช รพ.สต.โพนงาม

ลดอาการปวดท้องน้อย ลดปวดกล้ามเน้ือตามท่ัวถึงมารดาหลังคลอดท่ีได้รับการฟ้ืนฟู  จ านวน 40 คน

อวัยวะส่วนต่างๆ และท าให้น้ านมไหลสะดวกข้ึน ด้วยการแพทย์แผนไทยมีภาวะสุขภาพ ประชาชน ในเขต

ให้มารดาคืนสู่สภาพปกติ และแข็งแรง ดีท้ังร่างกายและจิตใจโดยรวดเร็ว พ้ืนท่ีต าบล

ได้โดยเร็ว ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอันตราจหลังคลอด โพนงาม

2. เพ่ือให้มารดาหลังคลอดได้รับ
การดูแลตามมาตรฐานการแพทย์แผนไทย
ได้อย่างท่ัวถึงและปลอดภัย

101 ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการแบบบูรณาการ   1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบ ผู้พิการผู้ป่วยในระยะเฝ้าระวัง ได้รับ ผู้พิการ / ญาติ เม.ย.-ส.ค.66 14,800 กองทุน น.ส.นิติยา อินธิเสน
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระดับชุมชนการดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพและสวัสดิการอสม./ผู้ดูแลผู้พิการ  สปสช รพ.สต.โพนงาม

 ให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์เคร่ืองช่วยทางสังคม ร้อยละ 80 ข้ึนไปอัตราการจ านวน  130 คน

ความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนอง ค้นหาคัดกรองเฝ้าระวัง โดยเจ้าหน้าท่ี
ต่อความจ าเป็นของคนพิการในท้องถ่ิน สาธารณสุข อสม.หน่วยบริการด้าน
เชิงรับ-เชิงรุก สาธารณสุขและหน่วยงานราชการภาคี
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครดูแลเครือข่ายท่ีด าเนินงานด้านผู้พิการ
ผู้พิการ ให้สามารถจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมฟ้ืนฟู
ผู้พิการในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการและท่ีสมรรถภาพผู้พิการหน่วยบริการ 
บ้านผู้พิการได้อย่างถูกต้องเพ่ือให้มีการจัดมีระบบข้อมูล
ต้ังศูนย์ฟ้ืนฟู

102 โครงการโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณ1.ความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้น าการ1. อสม.เป็นผู้น าด้านสุขภาพ จ านวน 139 คนต.ค.65-ก.ย.66 34,750 สปสช. นายบุญมี  อินธิราช
สุขประจ าหมู่บ้าน (โรงเรียน อสม.) เปล่ียนแปลงสุขภาพในชุมชน 2. อสม.มีความรู้ทักษะวิชาการ  ชมรม อสม. ต.โพนงาม

 2.เพ่ือส่งเสริมให้ อสม.มีโอกาสเรียนรู้ด้วยสาธารณสุขน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา



ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional
 KPIs)

กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
บาท

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

รูปแบบและวิธีการท่ีหลายหลาย หมู่บ้าน
3.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทางด้านวิชาการ
สาธารณสุขเพ่ือให้ อสม.สามารถน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในชุมชน
ได้อย่างมี

แผนงานท่ี 7 :การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
แผนงานท่ี 8 :การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ 

แผนงานท่ี 9 :อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 

เงินบ ารุงโรงพยาบาล 79,900    
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 64,550
เงินบ ารุง รพ.สต.
รวม 144,450



แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..
ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ

บาท
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนงานท่ี 10 :การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
103 โครงการอบรม เพ่ือการ

ป้องกัน
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
นโยบาย

 1. อบรมให้ความรู้ บุคลากรสาธารณสุข ต.ค. 65-ก.ย.66 28,000     เงินบ ารุง นางรุ่งนภา ขจรเพชร

ควบคุมการติดเช้ือในสถาน
บริการ

ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข 2.เข้าฐานการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ
เก่ียวกับ

350 คน

สาธารณสุขและชุมชน  Patient and Personal (๒P) Safety Goals ทักษะการป้องกันการป้องกันการ

การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในสถานบริการติดเช้ือในเร่ือง การล้างมือการท า

สาธารณสุขและชุมชน ปราศจากเช้ือการใส่อุปกรณ์
ป้องกัน2.อัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาล ร้อยละ 0 ร่างกายส่วนบุคคล การคัดแยก

 3.อัตราการติดเช้ือจากการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

และท้ิงขยะ

ร้อยละ 0
104 1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีส่วนร่วม

ระหว่างด าเนินการ
1. ก าหนดแนวทางและโครงการ
เสนอ

พยาบาลวิชาชีพ พค. - ก.ค.66 น.ส.รุจิรา  ง้ิวโสม
โครงการฯ ความเห็นชอบและขออนุมัติ 50 คน นางสุทัสสี  รังวารี
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากร ทราบถึงระบบการ 2. จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี นางอรพิน  คชพิมพ์
 บันทึกFocus charting แบบบันทึกทางการ 2.1จัดท าโครงการ น.ส.อัคพิน  สุริวรรณ์  
พยาบาลต่างๆ และแนวทางการบันทึกท่ีสะท้อน2.2 ด าเนินการประชุมอบรม นางผกาทิพย์ พวงใบดี
กระบวนการพยาบาลและมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย 2.3 สรุป วิเคราะห์ และรายงาน

ผลการด าเนินงานรวมท้ังสอดคล้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ 2.4 ประกวดบุคคลต้นแบบท่ีมีผล
การ3.  ร้อยละ 80 ของบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการได้ บันทึกทางการพยาบาลยอดเย่ียม
ตามน าความรู้ท่ีได้ไปต่อยอด และปรับใช้ในการ มาตรฐานวิชาชีพ

พัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 

และพัฒนาตนเอง

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน คปสอ.อากาศอ านวย

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ
บุคคลต้นแบบด้านการบันทึก
ทางการพยาบาล   
โรงพยาบาลอากาศอ านวย 
ประจ าปีงบประมาณ  2565

10,000 เงินบ ารุง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)



ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
บาท

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

105 โครงการประชุมวิชาการ 1.เผยแพร่ผลงาน/โครงการท่ีส าคัญของ
โรงพยาบาล

1. ระยะเตรียมการ จัดท าโครงการ 350 คน พ.ค.-ก.ค.66 87,000 เงินบ ารุง น.ส.รุจิรา  ง้ิวโสม
อ าเภออากาศอ านวย ประจ าปี 
2566  นวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน
แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน ได้แก่ บุคลกรจากทุก นางสุทัสสี  รังวารี

ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ประชุมเตรียมความพร้อมของคณะ หน่วยงานใน รพ.อากาศ นางอรพิน  คชพิมพ์

กรรมการฯแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้เข้า อ านวยจ านวน 280 คน น.ส.อัคพิน  สุริวรรณ์  

ร่วมประชุม และบุคลกรจาก รพ.สต. นางผกาทิพย์ พวงใบดี

2. ระยะด าเนินการ จ านวน 70 คน
2.1 การจัดประชุมมีมาตรการในการ

คัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเคร่งครัด

เพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามข้อ

 ก าหนดออกตามความในมาตรา 

9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 พ.ศ.2548 คือ การเข้าร่วมประชุม

วิชาการฯ ณ สถานท่ีจัดงานตลอดจน

จัดให้มีนิทรรศการ

2.2 งานมหกรรมการจัดความรู้และ

บทเรียนโควิด19 ระดับหน่วยงาน

2.3 การจัดให้มีการประกวดผลงาน

วิชการมอบโล่รางวัล ผลงานวิชการ

ดีเด่น

106 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เร่ืองสารสนเทศทางการแพทย์1. ให้ความรู้เร่ืองสารสนเทศทาง
การแพทย์

พยาบาลวิชาชีพ 40 คนพ.ค.-ก.ค.66 6,800 เงินบ ารุง น.ส.รุจิรา  ง้ิวโสม
สารสนเทสทางการพยาบาล นางสุทัสสี  รังวารี

นางอรพิน  คชพิมพ์



ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
บาท

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.อัคพิน  สุริวรรณ์  

นางผกาทิพย์ พวงใบดี

107
โครงการการเขียนผลงานวิ
ชการ 1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เก่ียวกับการเขียนผลงานวิชา1. ให้ความรู้เก่ียวกับการเขียนผลงาน พยาบาลวิชาชีพ 40 คนพ.ค.-ก.ค.66 6,800 เงินบ ารุง น.ส.รุจิรา  ง้ิวโสมเพ่ือประเมินเข้าสู่ต าแหน่งท่ี
สูงข้ึน การเพ่ือประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง วิชาการเพ่ือประเมินเข้าสู่ต าแหน่งท่ี นางสุทัสสี  รังวารี

สูงข้ึน นางอรพิน  คชพิมพ์
น.ส.อัคพิน  สุริวรรณ์  

นางผกาทิพย์ พวงใบดี

108 อบรมพ่ีเล้ียงงานวิจัย 1. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านระเบียบ1.จัดอบรมบุคลากรของรพ. ร้อยละ 80 ธ.ค.65-ก.ย.66 12,000 เงินบ ารุง น.ส.รุจิรา  ง้ิวโสม
วิธีการวิจัย นางสุทัสสี  รังวารี

นางอรพิน  คชพิมพ์
น.ส.อัคพิน  สุริวรรณ์  

นางผกาทิพย์ พวงใบดี

109
โครงการเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาพฤติกรรม 1. กลุ่มเป้าหมายมีการการพัฒนาพฤติกรรม 1. ให้ความรู้เร่ืองการการพัฒนา

พฤติกรรม
100เปอร์เซ็นต์ ธ.ค.65-ก.ย.66 51,800 เงินบ ารุง น.ส.รุจิรา  ง้ิวโสมบริการสู่ความเป็นเลิศของ

บุคลากร บริการสู่ความเป็นเลิศของบุคลากร บริการสู่ความเป็นเลิศของบุคลากร จัดอบรม -3 รุ่น นางสุทัสสี  รังวารีโรงพยาบาลอากาศอ านวย ปิ
 2566 นางอรพิน  คชพิมพ์

น.ส.อัคพิน  สุริวรรณ์  

นางผกาทิพย์ พวงใบดี

110
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนา 1. กลุ่มเป้าหมายมีการการพัฒนาระบบ 1. ให้ความรู้เร่ืองการการพัฒนา

ระบบบริหาร
300 คน ธ.ค.65-ก.ย.66 39,000 เงินบ ารุง นางกอบกุล ตุ่ยไชยระบบบริหารจัดการความ

เส่ียงในหน่วยงาน บริหารความเส่ียงในองค์กร จัดการความเส่ียงในหน่วยงาน
ประจ าปี 2566

111
โครงการมหกรรม 3P safety
 day 1.โครงการมหกรรม 3P safety dayปี2566 1. เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรม3P 

safety day
จนท.รพ. ธ.ค.65-ก.ย.66 13,000 เงินบ ารุง นางกอบกุล ตุ่ยไชย

ประจ าปี 2566 2. จนท.รพ.มีความรู้3P safety dayปี2566   100 คน
112  โครงการตรวจสุขภาพ

บุคลากร
1.บุคลากร รพ.ได้รับตรวจสุขภาพ 1. ตรวจสุขภาพบุคลากรก่อนเข้า

งาน
1. บุคลากร รพ. พ.ย.65-ก.ย.

66
 ไม่ใช้  ไม่ใช้ นางศิริพร  รัตนจันทร์

ก่อนเข้างานและตรวจสุขภาพ 2. ตรวจสุขภาพประจ าปี 300 คน  งบประมาณ  งบประมาณ ทีมดูแลสุขภาพบุคลากร



ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
บาท

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ประจ าปี 2566 3.  ตรวจสุขภาพบุคลากรตาม
ความเส่ียง

2.บุคลากรใหม่

113 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.ส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตสังคม
บุคลากร

1.ทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกาย
 จิตสังคม

1. บุคลากร รพ. พ.ย.65-
ก.ย.66

     18,000 เงินบ ารุง นางศิริพร  รัตนจันทร์

ส่งเสริมสมรรถภาพด้านร่างกาย 2.ส่งเสริมบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ 2.อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
สุขภาพ

 300 คน ทีมดูแลสุขภาพบุคลากร

และจิตสังคมบุคลากร ด้านร่างกายและจิตสังคม
ประจ าปี 2566 3.ค้นหา ส่งเสริมบุคคลต้นแบบ

ด้านสุขภาพ

114 โครงการครูแกนน า อย.น้อย  1. เพ่ือให้ครูและนักเรียน อย.น้อย ได้มีความรู้ความ1. ครูและนักเรียน อย.น้อย มีความรู้ ครูอนามัยโรงเรียน มี.ค.-พ.ค.66 14,000 กองทุน น.ส.พรรณทิพย์ ทองพันธ์ุ

 เข้าใจในเร่ืองสามารถเลือกซ้ือเลือกบริโภคได้ ในเร่ืองผลิตภัณฑ์สุขภาพและสามารถและตัวแทนนักเรียน สปสช. รพ.สต.โพนงาม
อย่างถูกต้อง  เลือกซ้ือเลือกบริโภคพัฒนาการเด็กจ านวน  100   คน   
2. เพ่ือให้ครูและนักเรียนน ากิจกรรม อย.น้อยไปและสามารถปลอดภัยรวมท้ังสามารถ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียนเผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับไปยังครอบครัว
3. เพ่ือให้มีการเช่ือมโยงเครือข่าย แลกเปล่ียน 2. ครูและนักเรียน อย.น้อย สามารถ
เรียนรู้การด าเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียนและด าเนินกิจกรรม  อย.น้อย ท้ังใน
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โรงเรียนและในชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

115 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสามัครสาธารณสุขประจ า1. ครูและนักเรียน อย.น้อย ได้มี อสม. ต าบลโพนงาม พ.ค.--ก.ย.66 16,120 กองทุน นางพิมพ์ใจ วิริยะสิถิตย์กุล

อสม.ในงานทันตสาธารณสุข  หมู่บ้านในการด าเนินงานทันตสาธารณสุขในชุมชนความรู้ในเร่ืองผลิตภัณฑ์เลือกบริโภค จ านวน 80 คน สปสช. รพ.สต.โพนงาม
2. เพ่ือให้ความรู้ในเร่ืองการดูแลปลอดภัยรวมท้ังได้อย่างถูกต้องปลอดภัยรวมท้ังสามารถ

สามารถเผยแพร่สุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีด้วยเผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับไปยังครอบครัว

ตนเองให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน2. ครูและนักเรียน อย.น้อย สามารถ
ด าเนินกิจกรรม อย. น้อย ท้ังใน
โรงเรียนและในชุมชนได้อย่างมี



ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
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แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

116 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอด1.เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพของเกษตรกรโดยใช้1. เกษตรกรได้รับการตรวจคัดกรอง1. อสม.เข้าใจในบทบาทเม.ย - ก.ย.66 11,800 กองทุน น.ส.บุษบา พลชียยา  
สารเคมีสนับสนุนชีวภาพ แบบ น 01  เพ่ือให้เกษตรกรสามารถป้องกันตัวเองสุขภาพและการคัดกรองด้วยแบบ อสม.เป็นผู้น าด้าน สปสช. รพ.สต.โพนงาม
การใช้ปุ๋ย จากสารเคมีได้อย่างถูกต้อง คัดกรอง  น01 ได้ร้อยละ100 สุขภาพ

2.เพ่ือส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี2. เกษตรกรกลุ่มเส่ียงได้รับการ 2. อสม.มีความรู้ทักษะ

เพ่ือให้มีกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคในหมู่บ้าน ปรับเปล่ียนพฤติกรรมร้อยละ100 วิชาการสาธารณสุขน าไป

3. เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยชีวภาพมากข้ึนใช้ในการแก้ไขปัญหา

ลดการใช้ปุ๋ยเคมีด าเนินชีวิตตามหลักหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง
117 โครงการเด็กเก่ง ดี มีความสุข  1.เพ่ือให้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กได้รับรู้และเข้า1. ผู้ปกครองของเด็กและครูผู้ดูแลเด็กเด็ก 0-6 ปี จ านวน ม.ค.-เม.ย.66 16,000 กองทุน รพ.สต.โพนงาม

ใจเทคนิควิธีในการส่งเสริมพัฒนาเด็กในทุกๆด้านรับรู้และเข้าใจความส าคัญของการ 100 คน สปสช.
2.เพ่ือให้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กได้มีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและสามารถน า
ในการพัฒนาไอคิว และอีคิวของเด็ก ความท่ีได้รับไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนา

3.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 0-6 ปี  ได้รับการพัฒนา การเด็กอย่างต่อเน่ืองท่ีบ้านควบคู่
ทางด้านสติปัญญา (ไอคิว) และอารมณ์ (อีคิว) พร้อมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ90 

มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา(ไอคิว) 

118 โครงการพัฒนาสมรรถนะ 1.พยาบาลได้รับความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย1. จัดอบรมให้ความรู้พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ต.ค.65-ก.ย.66 7,200 เงินบ ารุง นางกอบกุล ตุ่ยไชย
พยาบาลวิชาชีพในการดูแล
ผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย 60 คน

ระยะสุดท้าย
119 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการมหกรรมคุณภาพ
1.เพ่ือส่งเสริมในทุกหน่วยงานมีการจัดกิจกรรม 1. ก าหนดแนวทางและจัดท า

โครงการเสนอ
จนท.รพ.294 คน มี.ค.-เม.ย      22,000 เงินบ ารุง คก.บริหาร

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ความเห็นชอบและขออนุมัติ
โครงการ

พ.ศ.2566 รุจิรา  ง้ิวโสม
2.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้และ
ทัศนคติท่ีดีมีแนว

2. จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี ศิริพร รัตนจันทร์
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง   2.1 ประชุมอบรมสรรหา

คณะกรรมการ3.เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคบุคคลคุณภาพ บุคคลต้นแบบ
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ด้วยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ 2.2 ด าเนินการจัดมหกรรม
คุณภาพกระบวนการกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประกวดบุคคลคุณภาพ บุคคล
ต้นแบบ4.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนต้นเเบบ ( Role Model )

ด้านสุขภาพ บุคคลต้นแบบ( Role Model ) 2.3 ขยายผลน าแนวคิดต้นแบบ
สุขภาพ ไปใช้ในหน่วยงาน ยึดเป็น
แบบอย่าง2.4 สรุป วิเคราะห์ และรายงาน
ผลการด าเนินงาน120 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1.ทุกหน่วยงานน าแนวคิด Lean 1.ก าหนดแนวทางและจัดท า
โครงการ

จนท.รพ. เม.ย..-ก.ย.66 72,000 เงินบ ารุง คก.บริหาร

มหกรรมคุณภาพประกวดผลงาน2.ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการองค์กรให้มี เสนอความเห็นชอบและขออนุมัติ
          

300 คน นส.รุจิรา  ง้ิวโสม

ท่ีได้จากการน าแนวคิด Lean 
ประสิทธิภาพสูงสุด จนเกิดผลลัพธ์ท่ีดีต่องาน 
และ โครงการ  พญ.ศุภมาศ  อุ่นสากล

และ อ่ืนๆส าหรับเจ้าหน้าท่ี มีผลงานคุณภาพน าเสนอในเวทีประกวด 2. จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี  นางกอบกุล ตุ่ยไชย
โรงพยาบาล อากาศอ านวย  2.1ประชุมอบรมสรรหาคณะกรรมการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  2.2 ด าเนินการจัดประกวดผลงาน

คุณภาพ
 2.3 จัดมหกรรมคุณภาพประกวด
ผลงานท่ีได้จากการน าแนวคิด Lean
ไปใช้ในหน่วยงาน 
2.4 สรุป วิเคราะห์ และรายงาน
ผลการด าเนินงาน  
เงินบ ำรุงโรงพยำบำล 373,600     

กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบล 57,920
เงินบ ำรุง รพ.สต. 0
รวม 431,520



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

แผนงานท่ี 11 :การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
121 โครงการอบรมให้ความรู้ 

คุณธรรมและ
 1.หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
 ITA

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงาน ทุกไตรมาส 28,400 เงินบ ารุง นางใบอ่อน  ปาปะเพ

ความโปร่งใส การป้องกัน 
การทุจริต

ในการด าเนินงานITA
ประพฤติมิชอบ 2. ร้อยละเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุม 

80 %
2. ประชุมให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน287 คน  ธ.ค. 65,ก.ค.66

ในหน่วยงาน

3.ร้อยละของความส าเร็จในการจัดกิจกรรม3. รณรงค์การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ เครือข่ายในอ าเภอ ธ.ค.65-มี.ค.66

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ปลูกจิตส านึก 4.ส่งเสริมการใช้ปรัชชาเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าท่ีทุกคน ต.ค.65- ก.ย. 66

ค่านิยมต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 5.การลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน เจ้าหน้าท่ีทุกคน ต.ค.65- ก.ย. 66

การทุจริต สร้างจิตส านึกไทยไม่โกง
122 โครงการพัฒนาระบบ

ควบคุมภายใน
1.หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระบบควบคุมภายใน

1. การควบคุมภายในในหน่วยงานทุกฝ่ายทุกงาน ทุกหน่วยงาน

และบริหารความเส่ียง 2. ตรวจสอบภายใน รพ.สต. 100 % 2. การตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียง 11 แห่ง/2 คร้ัง  ธ.ค. 65,ก.ค.66 10,080 เงินบ ารุง นางใบอ่อน  ปาปะเพ

ใน รพ.สต.ทุกแห่ง

3.  นิเทศงาน รพ.สต.แบบบูรณาการ รพ.สต.ทุกแห่ง  ธ.ค. 65,ก.ค.66 คณะกรรมการ คปสอ.

4. ประชุมให้ความรู้เร่ืองการควบคุมภายในหน่วยงาน287 คน มี.ค. 65- พ.ค.66 กลุ่มงานบริหารฯ

5. การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข8 คร้ัง/ปี ต.ค.65- ก.ย. 66 คณะกรรมการ คปสอ.

ระดับอ าเภอ(คปสอ.)

6. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 คร้ัง/ปี ต.ค.65- ก.ย. 66 คณะกรรมการ กบ.

โรงพยาบาล(กบ.)

ล าดับ งบประมาณ
บาท

แหล่ง
งบประมาณ

ช่ือโครงการ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน คปสอ.อากาศอ านวย

ผู้รับผิดชอบระยะเวลา
ด าเนินการ

เป้าหมายกิจกรรมหลักตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional
 KPIs)



ล าดับ งบประมาณ
บาท

แหล่ง
งบประมาณ

ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบระยะเวลา
ด าเนินการ

เป้าหมายกิจกรรมหลักตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional
 KPIs)

123 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ 1.บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม 1. การอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทุกหน่วยงาน ต.ค.65- ก.ย. 66 35,400 เงินบ ารุง นางใบอ่อน  ปาปะเพ

จริยธรรม ร้อยละ 100 และการเป็นข้าราชการ/พนักงานท่ีดี
2.บุคลากรมีความสุขไม่น้อยกว่า 2.จิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ เจ้าหน้าท่ีทุกคน ต.ค.65- ก.ย. 66

ร้อยละ80ดูแลระบบและระบบเครือข่าย3.  ส่งเสริมพระพุทธศาสนาท าบุญตักบาตร เจ้าหน้าท่ีทุกคน ต.ค.65- ก.ย. 66

3.ประชาชนท่ีมารับริการมี 4.ร่วมท าบุญฟังธรรม
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ในประเพณีงานวัดในเขตอ าเภอ เจ้าหน้าท่ีทุกคน ต.ค.65- ก.ย. 66

4.การมีส่วนร่วมและส่งเสริม
จริยธรรม124 โครงการ รพสต. ติดดาว 1. รพสต.โพนงามผ่านการประเมิน 1. ด าเนินกิจกรรม ตามเกณฑ์ รพสต.โพนงาม พ.ค.-ส.ค.66 50,000 เงินบ ารุง รพสต.โพนงาม

การพัฒนาอนามัย GREEN&CLEAN
GREEN&CLEAN ปี 2566 ส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 

GREEN&CLEAN
ใน รพสต.บ้านโพนงาม รพสต.โพนงาม

hospital
125 โครงการประชุมวิชาการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาการบุคลากรด้านสาธารณสุขอบรมฟ้ืนฟูวิชาการบุคลากรด้านสาธารณสุข จนท. 13 คน สค.66 20,000 เงินบ ารุง รพสต.โพนงาม

สาธารณสุข ปี 2566 รพสต.โพนงาม

126 โครงการประชุมวิชาการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาการบุคลากรด้านสาธารณสุข1)อบรมฟ้ืนฟูวิชาการบุคลากรด้านสาธารณสุข จนท. 6 คน ตค.65-กย.66 18,000 เงินบ ารุง รพสต.บ้านนาฮี

สาธารณสุข ปี 2566 รพสต.บ้านนาฮี

127 โครงการ Happy Moph เจ้าหน้าท่ีใน รพ.สต.ต้องผ่านเกณฑ์
ประเมิน

ประเมินตนเองผ่านโปรแกรม 9 คน ม.ค.-เม.ย.66 0 0 รพ.สต.บะหว้า

กระทรวงสาธารณสุข ตามโปรแกรม happy moph ร้อย
ละ

happy moph  ของกระทรวง
80 ทุกคน

128 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 1.บุคลากรทุกระดับได้รับทราบเข้าใจ
กระตุ้น สร้าง

1. ก าหนดแนวทางและจัดท าโครงการเสนอ
2.2 ด าเนินการประชุมอบรม และเย่ียม

จนท.รพ.100 คน ม.ค. - เม.ย.66 50,000 เงินบ ารุง คก.บริหาร

บริการการดูแลผู้ป่วยสู่การ การเรียนรู้ประยุกต์ใช้มาตรฐานใหม่ ความเห็นชอบและขออนุมัติโครงการ            คชจ. เย่ียม นส.รุจิรา  ง้ิวโสม

รับรองคุณภาพสถานบริการ อย่างเหมาะสมและยกระดับคุณภาพโรง 2. จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี                         พญ.ศุภมาศ  อุ่นสากล

โรงพยาบาลอากาศอ านวย พยาบาล 2.1 ประสานงานวิทยากร เตรียมเอกสาร ส ารวจ    2 คน นางกอบกุล ตุ่ยไชย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566

2.พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ทบทวนงานประชุมอบรม
ของทีมน าและประเมินผลในระดับ
ภาพรวม



ล าดับ งบประมาณ
บาท

แหล่ง
งบประมาณ

ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบระยะเวลา
ด าเนินการ

เป้าหมายกิจกรรมหลักตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional
 KPIs)

129 โครงการการเย่ียมส ารวจเพ่ือ 1.ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์มี 1.ประสานผู้ตรวจประเมิน ทีมตรวจประเมิน ธค.65-พค.66 38,000 เงินบ ารุง นายคมสัน รังวารี

รับรองระบบบริหารคุณภาพ คุณภาพมาตรฐานเทคนิกการแพทย์ 2.เข้าเย่ียมประเมินละรายงานผล
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ปี 2560
เทคนิคการแพทย์
แผนงานท่ี 12 :การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

130 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล 1.ร้อยละของจังหวัดและหน่วย
บริการ

1.อบรมเชิงปฏิบัติกาพัฒนาศักยภาพผู้ 25 คน ม.ค.- มิ.ย.66    22,000 เงินบ ารุง มาตุภูมิ ใครบุตร

สารสนเทศและตัวช้ีวัดด้าน ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ดูแลระบบและระบบเครือข่าย
สุขภาพ 2.อบรมการใช้โปรแกรมประชุมทางไกล 25 คน ม.ค.- มิ.ย.66

1.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 3.การให้ความรู้เก่ียวกับ พรบ.ความผิด 58 คน ม.ค.- มิ.ย.66

ศักยภาพผู้ดูแลระบบและ เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และแนวทาง
ปฏิบัติการบุคลากรสาธารณสุข ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเหมาะสม

2.การให้ความรู้เก่ียวกับ พรบ.
ความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และแนวทาง
ปฏิบัติการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
ท่ีเหมาะสม
แผนงานท่ี 13 :การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

131 โครงการบริหารจัดการด้าน 1.หน่วยบริการไม่ประสบภาวะ
วิกฤติทาง

1. ประชุมคณะกรรมการ CFO โรงพยาบาล ทุกไตรมาส ต.ค.65- ก.ย. 66      5,000 เงินบ ารุง หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้า

การเงินการคลังโรงพยาบาล การเงิน และผู้รับผิดชอบ ทุกไตรมาส ต.ค.65- ก.ย. 66 งาน  คณะกรรมการ

CFO

2. หน่วยบริการมีความม่ันคง
ทางการเงินการคลัง

2. เฝ้าระวังการเงินการคลังของหน่วย
บริการ

ทุกไตรมาส ต.ค.65- ก.ย. 66 นางสมยงค์  แง่มสุราช

3. ติดตามก ากับแผน Planfin ทุกเดือน ต.ค.65- ก.ย. 66 นางใบอ่อน  ปาปะเพ

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
การเงินการคลัง (Financial 

ทุกไตรมาส ต.ค.65- ก.ย. 66 นางใบอ่อน  ปาปะเพ

4. การควบคุมภายในของหน่วยงาน ทุกเดือน ต.ค.65- ก.ย. 66 นางสมยงค์  แง่มสุราช

5. การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกเดือน ต.ค.65- ก.ย. 66 นางสมยงค์  แง่มสุราช



ล าดับ งบประมาณ
บาท

แหล่ง
งบประมาณ

ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบระยะเวลา
ด าเนินการ

เป้าหมายกิจกรรมหลักตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional
 KPIs)

(Unit Cost : UC)
6. การพัฒนาคุณภาพบัญชี(Accounting ทุกเดือน ต.ค.65- ก.ย. 66 นางสมยงค์  แง่มสุราช

Audit : AC)
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 10วัน/คน/ปี ต.ค.65- ก.ย. 66          -   นางสมยงค์  แง่มสุราช

แผนงานท่ี 14 :การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
แผนงานท่ี 15 :การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

132 โครงการอบรมให้ความรู้
สิทธิประโยชน์หลักประกัน
สุขภาพ (สิทธิบัตรทอง) 
โรงพยาบาลอากาศอ านวย 
ประจ าปีงบประมาณ 2566

ร้อยละของกฎหมายท่ีควรปรับปรุง
และบังคับใช้

อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ อาสาสมัครและ
แกนน า

อสม.จ านวน 94 
คนจนท.จ านวน 14
 คน รวม 108 คน

ม.ค. - พ.ค.66 8,640 เงินบ ารุง สุภารัตน์ ชาเหลา

เงินบ ารุงโรงพยาบาล 197,520
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 0
เงินบ ารุง รพ.สต. 88,000
รวม 285,520



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เป็นเลิศด้านสมุนไพร
แผนงานท่ี…………………………………………………………………………..

แผนงานท่ี 16 :การพัฒนาระบบสมุนไพรแบบครบวงจร
133 โครงการสุขภาพดีวิถีไทย  - ให้ความรู้เร่ืองสมุนไพรพ้ืนบ้าน   

สมุนไพร
1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านสมุนไพร อสม. ธ.ค.65-ก.ย.66 10,000 งบกองทุนหลัก รพ.สต.บ้านดอนแดง

สมุนไพร  สร้างสุขภาพ สมุนไพรครัวเรือนด้านอาหารและยา
รักษาโรค

2.ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกสมุนไพรในครัวเรือน ผู้สูงอายุ ประกันสุขภาพ

รพ.สต.บ้านดอนแดง  - ฝึกทักษะการนวดแผนไทยด้วย
ตนเอง

3.ทักษะการนวดแผนไทยด้วยตนเอง กลุ่มสตรี

เพ่ือสุขภาพ 4.การสาธิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จ านวน 50 คน

134 โครงการสมุนไพรพอกเข่า 1. ให้ความรู้เร่ืองการแพทย์แผนไทยและ1. สาธิตการผสมสมุนไพรใช้ในการพอกเข่า  ผู้สูงอายุ ธ.ค.65-ก.ย.66 10,000 กองทุน รพ.สต.บ้านดอนแดง
บรรเทาอาการปวดจาก การแพทย์ทางเลือก 2. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาวะ จ านวน 50 คน หลักประกัน ต าบลท่าก้อน
ภาวะข้อเข่าเส่ือมในผู้สูงอายุ 2. ส่งเสริมการใช้สมุนไพรพอกเข่าบรรเทาข้อเข่าเส่ือม สุขภาพต าบล

รพ.สต.บ้านดอนแดง อาการปวดจากภาวะข้อเข่าเส่ือม 3. อบรมให้ความรู้เร่ืองการใช้สมุนไพรพอกเข่า

ปี 2565 3. เพ่ือส่งเสริมการใช้สมุนไพร บรรเทาอาการปวดจากภาวะข้อเข่าเส่ือมในผู้สูงอายุ

ในชีวิตประจ าวัน 4. ฝึกปฏิบัติการพอกเข่า ท่ากายบริหารลดอาการ

ปวดเข่า

135 โครงการปลูกผักสวนครัว 1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 80% 1.ให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มปลูกผักเร่ืองการปลูกผัก ปชช. ต.ค.65- ก.ย.66 19,200 กองทุน นางขวัญธิดา  ใจศิริ
ปลอดสารพิษด้วยน้ าหมัก มีผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน ปลอดสารฯ การท าน้ าหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง กลุ่มเป้าหมาย ทศ.บะหว้า รพ.สต.บะหว้า
จากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน2. ขยะอินทรีย์ในครัวเรือนลดลงร้อยละ 80 2.ปลูกผักปลอดสารฯในแปลงผักรวม จ านวน150 คน

3. ไม่มีการใช้สารเคมีก าจัดแมลงในแปลง

ผักร้อยละ 100

136 โครงการอบรมผู้ช่วย
แพทย์

จัดให้มีผู้ช่วยแพทย์แผนไทยใน รพ.
สต.ทุกแห่ง

อบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 คน ต.ค.65- ก.ย.66 0 0 รพ.สต.บะหว้า
แผนไทย จ านวน 372  ช่ัวโมง

ล าดับ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน คปสอ.อากาศอ านวย

ผู้รับผิดชอบแหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ
บาท

ระยะเวลา
ด าเนินการ

เป้าหมายกิจกรรมหลักตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional
 KPIs)

ช่ือโครงการ



ล าดับ ผู้รับผิดชอบแหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ
บาท

ระยะเวลา
ด าเนินการ

เป้าหมายกิจกรรมหลักตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional
 KPIs)

ช่ือโครงการ

137 โครงการรู้จัก เข้าใจ 1.เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการ 1. คนในชุมชนได้เข้าถึงการบริการคลินิกกัญชา (อสม.)และ ผู้น า ต.ค.65-ก.ย.66 11,800   กองทุน น.ส.วนารี ธุอินทร์
 ใช้เป็นปลอดภัย กัญชาทาง กัญชาทางการแพทย์ ทางการแพทย์ ได้อย่างท่ัวถึง ชุมชน  สปสช รพ.สต.โพนงาม
การแพทย์แผนไทย 2.เพ่ือให้ให้บริการข้อมูล ความรู้และให้ 2. คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้บริการ ในแต่ละหมู่บ้าน

ค าปรึกษาเก่ียวกับต ารับยาท่ีมีกัญชา คลินิกกัญชาทางการแพทย์และต ารับยาแผนไทย จ านวน 100 ราย

ปรุงผสมอยู่ ท่ีมีกัญชาผสมอยู่

3.เพ่ือพัฒนาระบบบริการและระบบจัดเก็บ 3. คนในชุมชนสามารถใช้ต ารับยา

ข้อมูลการให้บริการคลินิกกัญชาทางการ ไทยท่ีมีกัญชาผสมอยู่ ได้ถูกต้อง 	

แพทย์ในสถานบริการ

เงินบ ำรุงโรงพยำบำล 0
กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบล 51,000
เงินบ ำรุง รพ.สต. 0
รวม 51,000



ล ำดับ ประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน(บำท)

1 ยุทธศำสตร์ท่ี 1. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานท่ี 1 :การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 74 1,812,190             

แผนงานท่ี 2 :การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 0 -                      

แผนงานท่ี 3 :การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 20 254,330                

แผนงานท่ี 4 :การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 0 -                      

รวม 94 2,066,520             

2 ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานท่ี 5 :การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) 2 -                      

แผนงานท่ี 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 6 144,450                

แผนงานท่ี 7 :การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการ
ส่งต่อ

0 -                      

แผนงานท่ี 8 :การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ 0 -                      

แผนงานท่ี 9 :อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 0 -                      

รวม 8 144,450                

3  ยุทธศำสตร์บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงานท่ี 10 :การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ 18 431,520                

รวม 18 431,520                

4 ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence)

แผนงานท่ี 11 :การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 9 249,880                

แผนงานท่ี 12 :การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 1 22,000                 

แผนงานท่ี 13 :การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 1 5,000                   

แผนงานท่ี 14 :การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 0 -                      

แผนงานท่ี 15 :การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 1 8,640                   

รวม 12 285,520                

5 ยุทธศาสตร์เป็นเลิศด้านสมุนไพร 5 51,000                 

รวม 5 51,000

137 2,979,010           

(นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

            สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ 2566

จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์

หน่วยงำน คปสอ.อำกำศอ ำนวย

รวมท้ังหมด

ลงช่ือ                                   ผู้อนุมัติแผน

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



ที่ ล ำดับ เงนิกองทนุ เงนิกองทนุ

แผน1 แผน3

1     8                 10,000       

2     9                 10,000       

3     10               20,000       

4     11               15,250       

5     12               15,040       

6     13               20,000       

7     14               15,000       

8     15               30,000       

9     16               11,250       

10   17               7,500          

11   18               7,500          

12   19               8,700          

13   20               10,000       

14   21               8,800          

15   22               7,500          

16   23               20,000       

17   24               10,000       

18   75            10,000            

19   76            11,250            

รวมทัง้ส ิน้

226,540     21,250            247,790           

เงนิกองทนุ เขต รพ.

รวม

ยทุธที ่1



ที่

แผนที ่1 แผนที3่ แผนที ่11 แผนที ่12 แผนที ่13 แผนที ่15

ล ำดับ ล ำดับ เงนิบ ำรุง ล ำดับ เงนิบ ำรุง ล ำดับ เงนิบ ำรุง เงนิบ ำรุง

1 25 7,000     97      9,000        103 28,000      121 28,400   

2 26 92,000   98      25,500      104 10,000      122 10,080   

3 27 10,000   99      45,400      105 87,000      123 35,400   

4 28 7,200     106 6,800        128 50,000   

5 29 8,000     107 6,800        129 38,000   

6 30 200,000 108 12,000      130 22,000      

7 31 150,000 109 51,800      131 5,000      

8 32 20,000   110 39,000      132 8,640     

9 33 10,000   111 13,000      

10 34 10,000   112 -             

11 35 8,050     113 18,000      

12 36 -          118 7,200        

13 71 15,900   119 22,000      

14 77 -         120 72,000      

15 78 12,000  

16 79 10,000  

17 80 5,000    

18 93 12,000  

19 94 11,500  

20

รวมทัง้ส ิน้

531,150 50,500  79,900      373,600    133,480 22,000      5,000      8,640     1,204,270                 

เงนิบ ำรุง รพ.อำกำศอ ำนวย

รวม

ยทุธที ่1

เงนิบ ำรุง 

ยทุธที ่3

แผนที1่0

ยทุธที ่2

แผนที ่6

ยทุธที4่



ล ำดับ ประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร เงินกองทุน เงินบ ำรง จ ำนวนเงิน(บำท)

1 ยุทธศำสตร์ท่ี 1. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 :การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 34 226,540 531,150 757,690      
แผนงานท่ี 2 :การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 0 0 0 -            
แผนงานท่ี 3 :การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 8 21,250 50,500 71,750        
แผนงานท่ี 4 :การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 0 -            

รวม 42 247,790 581,650 829,440      
2 ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานท่ี 5 :การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) 0 0 0 -            
แผนงานท่ี 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 3 0 79,900 79,900        
แผนงานท่ี 7 :การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ 0 0 0 -            
วงจรและระบบการส่งต่อ
แผนงานท่ี 8 :การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ 0 0 0 -            
แผนงานท่ี 9 :อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 0 0 0 -            

รวม 3 0 79,900 79,900        
3  ยุทธศำสตร์บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงานท่ี 10 :การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ 14 0 373,600 373,600      
รวม 14 0 373,600 373,600      

4  ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence)
แผนงานท่ี 11 :การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 5 0 133,480 133,480      
แผนงานท่ี 12 :การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 1 0 22,000 22,000        
แผนงานท่ี 13 :การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 1 0 5,000 5,000         
แผนงานท่ี 14 :การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 0 0 0 -            
แผนงานท่ี 15 :การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 1 0 8,640 8,640         

รวม 8 0 169,120 169,120      
5 ยุทธศาสตร์เป็นเลิศด้านสมุนไพร 0 -         0 0

รวม 0 0 -            
67 247,790 1,204,270   1,452,060 

สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ 2566

จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์

หน่วยงำน รพ.อำกำศอ ำนวย

รวมท้ังหมด


