
แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

 
 
 
 

 
  

แผนปฏิบัติการ 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข (คปสอ.) ระดับอ าเภอกุสุมาลย์  

จังหวัดสกลนคร  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕66 

 
 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖5 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

 

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์) ปงีบประมาณ ๒๕66 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข (คปสอ.) ระดับอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

 

ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน (บาท) 
งบเงินบ ารุง งบอ่ืนๆ 

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
 แผนงานที่ ๑: การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 19 497,250.๐๐ 359,000.00 
 แผนงานที่ ๒: การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 2 75,000.00 - 
 แผนงานที่ ๓: การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 7 34,200.00 104,000.00 
 แผนงานที่ ๔: การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 6 121,150.00 - 
     
 รวม 34 727,600.00 463,000.00 
     

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒. พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสม (Service Excellence) 
 แผนงานที่ ๕: การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 3 186,200.00  
 แผนงานที่ ๖: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 8 195,435.00 35,000.00 
 แผนงานที่ ๗: การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1 16,000.00 - 
 แผนงานที่ ๘: การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนที่เฉพาะ - - - 
 แผนงานที่ ๙: อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย - - - 
     
 รวม 12 397,635.00 35,000.00 
     

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข (People Excellence) 
 แผนงานที่ ๑๐: การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 6 229,984.00 - 
     
 รวม 6 229,984.00 498,000.00 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์) ปงีบประมาณ ๒๕66 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข (คปสอ.) ระดับอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

 

ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน (บาท) 
งบเงินบ ารุง งบอ่ืนๆ 

๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
 แผนงานที่ ๑๑: การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 12 444,300.00 - 
 แผนงานที่ ๑๒: การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 3 101,540.00 - 
 แผนงานที่ ๑๓: การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ - - - 
 แผนงานที่ ๑๔: การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ๑ ๕๘,๐๐๐.๐๐ - 
  - - - 
 รวม 16 603,840.00 - 
     
 รวมทั้งหมด 68 1,959,059.00 498,000.00 

 
 
   ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ   ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ 
           (นายพูลธวรรธน์  ภัทรธ ารงกุล)       (นางสาวธีรารัตน์  พลราชม) 
             สาธารณสุขอ าเภอกุสุมาลย์             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 
            รองประธาน คปสอ.กุสุมาลย์         ประธาน คปสอ.กุสุมาลย์ 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ 
    (นายสุรพงษ์  ผดุงเวียง) 

     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
  



แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

แผนปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข (คปสอ) ระดับอ าเภอกุสุมาลย์ จงัหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
แผนงานท่ี ๑. การพัฒนาคณุภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี 

อ าเภอกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2566 
๑. ประชุมผู้ปกครอง 
๒. ประกวดพัฒนาการเด็ก 

ผู้ปกครองเด็ก/ผูดู้แลเด็ก 
จ านวน ๑๒๐ คน 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

๑๒,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง วริทธ์ินันท์ สุวรรณค า
รพ.กุสุมาลย ์

๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไอคิว
ดี อ าเภอกุสมุาลย ์

๑. ประชุม 
๒. ประกวดจินตคณิต 

ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ปกครอง/อสม. 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
จ านวน ๑๑๐ คน 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

28,600.00 งบเงินบ ารุง เทวา ภัทรธ ารงกุล 
สสอ.กุสุมาลย ์

๓ โครงการประชุมผลการด าเนินงานโรงเรียน
ต้นแบบเด็กปฐมวัยไอคิวดี อ าเภอกุสุมาลย ์

๑. อบรม 
๒. ประเมินโรงเรียน 

ผู้บริหารสถานศึกษา/ 
ครูผูดู้แลเด็ก/คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
จ านวน ๗๐ คน 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

23,000.00 งบเงินบ ารุง เทวา ภัทรธ ารงกุล 
สสอ.กุสุมาลย ์

4 โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิในเด็ก
นักเรียนและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

1.รณรงค์ตรวจอุจจาระ และ
รักษาโรคหนอนพยาธิ  
ในเด็กนักเรียนประถมศึกษา และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.จัดสื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธ์/
รณรงค ์

โรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 
(นักเรียนในโครงการ
พระราชด าริฯ ทุกคน) 
ครู /นักเรียน 
ผู้ปกครอง/อสม./ผู้น าชุมชน 
และประชาชนท่ีสนใจ 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

320,000.00 งบสสจ.สกลนคร 
(กรม คร.) 

เทวา ภัทรธ ารงกุล 
สสอ.กุสุมาลย ์

5 โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้าน
โภชนาการแก่หญิงตั้งครรภ์ อ าเภอกุสุมาลย์ 
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566 

๑. อบรมให้ความรู้ดา้นโภชนาการ
แก่หญิงตั้งครรภ ์

หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าฝากครรภ์ที่
คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาล
กุสุมาลย ์
จ านวน ๕๐ คน 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

๑๑,๐๕๐.๐๐ งบเงินบ ารุง ศศิกานต์ ซองทุมมินทร ์
รพ.กุสุมาลย ์

6 โครงการคลินิกไร้พุง (DPAC) อ าเภอ
กุสุมาลย ์

๑. ให้ค าปรึกษารายบุคคล 
๒. จัดกลุ่มให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ออกก าลังกายรายกลุ่ม/รายบคุคล 

ประชาชนท่ีมีรอบเอวเกิน
มาตรฐาน 
- หญิง เกิน ๘๐ เซนติเมตร 
- ชาย เกิน ๙๐ เซนตเิมตร 
จ านวน ๕๐ คน 
 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

10,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง สุนิสา นวลสิงห ์
รพ.กุสุมาลย ์



แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
7 โครงการคดักรองมะเร็งเตา้นมโดยเครื่อง

เอ็กซเรยเ์ต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุม่เสี่ยง 
อ าเภอกุสุมาลย ์

๑. อบรมให้ความรู้ เรื่อง
โรคมะเร็งเต้านม ในสตรีอายุ ๓๐ 
ปีขึ้นไป 
๒. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
ทุกเดือน 
๓. อสม.เชี่ยวชาญนมแม่ ตรวจ
มะเร็งเต้านมให้กลุ่มเปา้หมายทุก
ปี และหากพบอาการผิดปกติ จะ
ส่งพบเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และ
พบแพทย์ตามล าดับ 
๔. จัดบริการบนรถหน่วยเคลื่อนที ่

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข/อสม. 
สตรี อายุ ๓๐ ปี ข้ึนไป 
จ านวน ๑๑๒ คน 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

๑๘,๙๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง สุนิสา นวลสิงห ์
รพ.กุสุมาลย ์

8 โครงการวิ่งทดสอบสมรรถภาพเจา้หน้าท่ี 
รพ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2566 

๑. ประชุม 
๒. วิ่งทดสอบสมรรถภาพ 

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
กุสุมาลย์ จ านวน ๑๖๔ คน 

มกราคม ๒๕๖6 - 
กันยายน ๒๕๖6 

8,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง สุนิสา นวลสิงห ์
รพ.กุสุมาลย ์

9 โครงการกีฬาสาสุขสรา้งเสริมสุขภาพ สาน
สัมพันธ์เจ้าหนา้ที่ คปสอ.กุสมุาลย ์

1.จัดประชุมคณะกรรมการกีฬา
เพื่อก าหนดรูปแบบการ 
ด าเนินงาน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันและคระท างาน 
3.แบ่งกีฬาออกเป็น 2 ทีม 
4.เตรียมความพร้อมของสถานท่ี 
5.จัดกรรมกรรมตามโครงการของ
กีฬาแต่ละประเภท 
การประเมินผล 
1.สรุปผลการแข่งขัน 
2.ประเมินผลตามวัตถุประสงค ์

เจ้าหน้าท่ี คปสอ.กสุุมาลย์ 
170 คน 
 

ธันวาคม 2565- 
กุมภาพันธ ์2566 

146,100.00 งบเงินบ ารุง สุนิสา นวลสิงห ์
รพ.กุสุมาลย ์

10 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเจ้าหน้าท่ี 
คปสอ.กุสมุาลย์ สู่วัยผู้สูงอายุ จ.สกลนคร 
ปีงบประมาณ 2566 

๑. ประชุม 
๒. กิจกรรมกระชับความสมัพันธ์
ภายในองค์กร 

เจ้าหน้าท่ี คปสอ.กสุุมาลย์ 
170 คน 

มิถุนายน 2566- 
กันยายน 2566 

134,000.00 งบเงินบ ารุง สุนิสา นวลสิงห ์
รพ.กุสุมาลย ์

11 
 
 

โครงการพัฒนางานสุขศึกษาในโรงพยาบาล 
ปีงบประมาณ 2566 

๑. ประชุมทมีงานสุขศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ผู้เกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน 

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
กุสุมาลย์ จ านวน ๑๖๔ คน 

มกราคม ๒๕๖6 - 
กันยายน ๒๕๖6 

๑๐,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง สุนิสา นวลสิงห ์
รพ.กุสุมาลย ์



แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

- บรรยาย/กิจกรรมกลุม่/น าเสนอ
กิจกรรมกลุ่ม 
- จัดท าสื่อสุขศึกษา 
- ซักถาม /อภิปรายปัญหาทั่วไป 
- รับการประเมินซ้ ารอบ ๓ ปี 

๑2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปว่ยโรคไต
ระยะที่ 3 เพื่อชะลอภาวะไตเสื่อม อ.
กุสุมาลย์ จ. สกลนคร ปีงบประมาณ 2566 

1.อบรมญาต/ิผูดู้แล/จิตอาสา/
อาสาสมัคร 
2.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้ป่วยโรคไต CKD 3 จ านวน 
200 คน 

กุมภาพันธ-์มีนาคม 
2566 

20,000 งบเงินบ ารุง สุทิศา ทองพันธ์ 
รพ.กุสุมาลย ์

13 โครงการอบรมผูดู้แลผู้ป่วยโรคไตวายระยะ
สุดท้าย อ.กุสมุาลย์ จ. สกลนคร 
ปีงบประมาณ 2566 

1.อบรมญาต/ิผูดู้แล/จิตอาสา/
อาสาสมัคร 
2.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ญาติ/ผู้ดูแล/จิตอาสา 
อาสาสมัคร ผูดู้แลผู้ป่วย
ประจ าหมู่บ้าน ท่ีมีความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพดา้น
การดูแลผู้ป่วยโรคไตวายระยะ
สุดท้าย  จ านวน 50 คน 

กุมภาพันธ-์มีนาคม 
2566 

5,000.00 งบเงินบ ารุง สุทิศา ทองพันธ์ 
สสอ.กุสุมาลย ์

14 โครงการคดักรองและให้ความรูเ้พือ่ป้องกัน
การเกิดโรคไตเรื้อรังกลุม่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง อ.กุสุมาลย์ จ. 
สกลนคร  ปีงบประมาณ 25646 

1.อบรมญาต/ิผูดู้แล/จิตอาสา/
อาสาสมัคร 
2.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน /โรค
ความดันโลหิตสูง จ านวน 
600 คน 

กุมภาพันธ-์มีนาคม 
2566 

15,000.00 งบเงินบ ารุง สุทิศา ทองพันธ์ 
สสอ.กุสุมาลย ์

15 โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE 

๑. อบรม อสม แกนน าศูนย์เพื่อน
ใจ To Be Number One 
2. อบรมอาสาสมัครแกนน าศูนย์
เพื่อนใจ To Be Number One 
อ าเภอกุสุมาลย ์
3. ประชุม ติดตามผลการ
ด าเนินงาน โครงการรณรงค์
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER ONE 

1. อสม. ผู้น าชุมชนหมู่บ้าน
ละ 3 คน รวม 220 คน 
2. แกนน านักเรยีนโรงเรียน 
ละ 3 คน จ านวน 80 คน 
3. ต าบลละ 1 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 30 คน รวม 150 
คน 

ธันวาคม ๒๕๖๕ – 
กันยายน ๒๕๖๖ 

55,600.๐๐ งบเงินบ ารุง ญารณิฎา กันติศาฤทธิ 
สสอ.กุสุมาลย ์

16 โครงการอบรมฟื้นฟูดูแลผูสู้งอายุและ
อาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุ
ติดบ้าน ตดิเตียง  

๑. อบรมให้ความรู ้
๒. ประเมินความรู ้  

อสม . 50 คน 
 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 

 

8,000 งบ อปท. สุนิสา นวลสิงห ์
รพ.กุสุมาลย ์



แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
17 โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถนะ ผู้พกิาร  

ผู้ผูสู้งอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ต.กุสุมาลย ์
๑. อบรมให้ความรู ้ อสม . 50 คน มกราคม-กุมภาพันธ์ 

๒๕๖6 
8,000 งบ อปท. จันทิมา ว่องไว 

รพ.กุสุมาลย ์
18 โครงการอบรมอามาสมัครติดตามเยี่ยมหญิง

ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด   
๑. อบรมให้ความรู ้ อสม . 50 คน ธันวาคม ๒๕๖5 - 

มกราคม ๒๕๖6 
8,000 งบ อปท. พรวิจิตร ค าพาท ี

รพ.กุสุมาลย ์
19 โครงการพัฒนาผู้น ากลุม่การสร้างวินัยเชิง

บวกโดยครอบครัวมสี่วนร่วม เทศบาล
กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2566 

๑. อบรมให้ความรู ้  อสม. และ ผู้น าชุมชนหมู่บ้าน 
110 คน 

มกราคม ๒๕๖6 - 
มีนาคม ๒๕๖6 

15,000 งบ อปท. วริทธ์ินันท์ สุวรรณค า 
รพ.กุสุมาลย ์

  



แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
แผนงานท่ี ๒. การพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
20 โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสุขภาพ

อ าเภอ/พชอ. และอนุกรรมการ 
อ าเภอกุสุมาลย ์

๑. ประชุมคณะกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ 
2. ประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดบั 
อ าเภอกุสุมาลย ์
 

1. คณะกรรมการสภาสุขภาพ
อ าเภอ/พชอ. จ านวน ๓๐ คน 
2. คณะอนุกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวิตระดบั 
อ าเภอกุสุมาลย ์
จ านวน 100 คน 

ธันวาคม ๒๕๖๕ – 
กันยายน ๒๕๖๖ 

45,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง ญารณิฎา กัน
ติศาฤทธิ 
สสอ.กุสุมาลย ์

21 โครงการประชุมรับการนิเทศงาน 
เฉพาะกิจ อ าเภอกุสุมาลย ์

๑. ประชุม 
๒. รับการนิเทศ 

เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

๓๐,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง สรวงสดุา จ าปาราช 
รพ.กุสุมาลย ์

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
แผนงานท่ี ๓. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่งด้านสุขภาพ 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
22 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

สาธารณสุขในการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตาม
มาตรฐานงานระบาดวิทยาและอ าเภอควบคุม
โรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อ.กุสมุาลย์  
ปีงบประมาณ 2565 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๒. ซ้อมแผนโรคอุบตัิใหม ่
๓. รับการประเมิน 

คณะท างานอ าเภอควบคุมโรค 
เข้มแข็ง จ านวน ๑๘๐ คน 

มิถุนายน ๒๕๖6 - 
กรกฎาคม ๒๕๖6 

๒๕,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง สรวงสดุา จ าปาราช 
รพ.กุสุมาลย ์

23 โครงการอบรมพัฒนางานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างานเจ้าหน้าท่ี 
โรงพยาบาลกสุุมาลย์  ปีงบประมาณ 2566 

๑. ประเมินความเสีย่งจากการ
ท างานของเจ้าหน้าท่ีแต่ละแผนก 
๒. อบรมความเสี่ยงจากการ
ท างาน 
๓. ตรวจสุขภาพตามความเสีย่ง 

เจ้าหน้าท่ี รพ.กุสมุาลย ์
จ านวน ๕๐ คน 

มกราคม ๒๕๖6 - 
กันยายน ๒๕๖6 

๙,๒๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง จุฑามาศ เนินสุทธิ 
รพ.กุสุมาลย ์

24 โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงไตวาย ในผูป้่วย
เบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหติสูง ต.
กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2566 

๑. ประเมินความเสีย่ง 
๒. อบรมความรู ้

ประชากรในชุมชน 228 คน มกราคม ๒๕๖6 - 
กันยายน ๒๕๖6 

35,000 
 

งบ อปท. พรวิจิตร ค าพาท ี
รพ.กุสุมาลย ์

25 โครงการวัยรุ่น วัยมันส์ รู้ทันเพศศกึษา ต าบล
กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2566 

๑.อบรมความรู ้ กลุ่มนักเรียน 380 คน ธันวาคม ๒๕๖5 - 
มีนาคม ๒๕๖6 

8,000 
 

งบ อปท. วริทธ์ินันท์ สุวรรณค า 
รพ.กุสุมาลย ์

26 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภยัดา้นอาหาร 
ต.กุสุมาลย ์

๑.อบรมความรู ้
๒. ประเมินความรู ้

ร้านอาหาร 71 ร้าน มกราคม ๒๕๖6 - 
กันยายน ๒๕๖6 

23,000 
 

งบ อปท. จุฑามาศ เนินสุทธิ 
รพ.กุสุมาลย ื

27 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ต.กุสมุาลย์ 
ปีงบประมาณ 2566 

๑.อบรมความรู ้
๒. ประเมินความรู ้

อสม. 113  คน ธันวาคม ๒๕๖6 - 
มกราคม ๒๕๖6 

8,000 งบ อปท. สกลวัฒน์ ยังแสนภ ู
รพ.กุสุมาลย ์

28 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชนเพื่อ
ดูแลสุขภาพ ต.กสุุมาลย์ ปีงบประมาณ 
2566 

๑.อบรมความรู ้
๒. ประเมินความรู ้

อสม. 204 คน มกราคม ๒๕๖6 - 
มีนาคม ๒๕๖6 

30,000 งบ อปท. เสาวลักษณ์ พันธ์แก้ว 
รพ.กุสุมาลย ์



แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
แผนงานท่ี ๔. การบริหารจดัการสิง่แวดล้อม 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
29 โครงการเตรยีมรับการประเมินและเยี่ยม

ส ารวจมาตรฐาน Green Clean Hospital 
Plus โรงพยาบาลกสุุมาลย์ ปีงบประมาณ 
2566 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงาน                              
๒. ตรวจเฝ้าระวังคณุภาพน้ าดื่มและ
ตัวอย่างอาหาร                                 
๓. ตรวจวเิคราะห์คณุภาพน้ าประปา
และน้ าดืม่ทางห้องปฏิบัติการ                            
๔. ตรวจวเิคราะห์จลุินทรีย์ในอาหาร 
๕. รับการเยี่ยมส ารวจ 

เจ้าหน้าท่ี รพ.กุสมุาลย ์
จ านวน ๕๐ คน 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

๒๔,๐๕๐.๐๐ งบเงินบ ารุง จุฑามาศ เนินสุทธิ 
รพ.กุสุมาลย ์

30 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อเตรียมรับ
ประเมินมาตรฐานงานอาชีวอนามยัและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม คปสอ.กุสมุาลย ์
ปีงบประมาณ 2566 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงาน ๒. รับการ
เยี่ยมส ารวจ 

เจ้าหน้าท่ี คปสอ.กสุุมาลย ์
จ านวน 80 คน 

พฤษภาคม ๒๕๖6 - 
กันยายน ๒๕๖6 

๘,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง จุฑามาศ เนินสุทธิ 
รพ.กุสุมาลย ์

31 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อเตรียมรับ
ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
รพ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2566 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงาน                          
๒. รับการเยี่ยมส ารวจ 

เจ้าหน้าท่ี รพ.กุสมุาลย ์
จ านวน ๖๐ คน 

พฤษภาคม ๒๕๖6 - 
กันยายน ๒๕๖6 

๖,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง จุฑามาศ เนินสุทธิ 
รพ.กุสุมาลย ์

32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องการ
ป้องกันและระงับอัคคภีัย รพ.กสุุมาลย์ 
ปีงบประมาณ 2566 

๑. ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
และความปลอดภัยของโรงพยาบาล
กุสุมาลย ์
๒. อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผน
ระงับอัคคีภัย 

เจ้าหน้าท่ี คปสอ.กสุุมาลย์ 
และเจา้หน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 220 คน 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

๓๘,๒๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง จุฑามาศ เนินสุทธิ 
สกลวัฒน์ ยังแสนภ ู
รพ.กุสุมาลย ์

33 โครงการกิจกรรม ๕ ส. โรงพยาบาลกุสมุาลย์ 
ปีงบประมาณ 2566 

๑. กิจกรรม ๕ ส. เจ้าหน้าท่ี รพ.กุสมุาลย ์
จ านวน ๑๖๔ คน 

ธันวาคม ๒๕๖5/ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖6/ 
เมษายน ๒๕๖๕/ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

24,900.00 งบเงินบ ารุง นภัค ชัยสงค ์
รพ.กุสุมาลย ์
 

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
แผนงานท่ี ๔. การบริหารจดัการสิง่แวดล้อม 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
34 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ

สิ่งแวดล้อมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2566 

๑. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
พัฒนา อาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม  

คณะเจ้าหน้าที่ สสอ.กุสมุาลย ์
จ านวน 7 คน 

มกราคม 2566- 
กันยายน 2566 

20,000 งบเงินบ ารุง พัชระ มูลประถม 
สสอ.กุสุมาลย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสม (Service Excellence) 
แผนงานท่ี 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
 

ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
35 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการสมรรถนะการ

ด้านเป็นผู้น าด้านสุขภาพในชุมชนของ
คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ระดับอ าเภอกุสมุาลย ์

๑. ประชุมคณะกรรมการชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุขระดับ
อ าเภอกุสุมาลย ์
๒. อบรมให้ความรู้ทักษะการเป็น
ผู้น าด้านสุขภาพ 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผน
ระงับอัคคีภัย 

คณะกรรมการชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุขระดับ
อ าเภอกุสุมาลย์ จ านวน 30 
คน  

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

22,500.๐๐ งบเงินบ ารุง วีรวัฒน์ พัดไธสง 
สสอ.กุสุมาลย ์

36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย
บุคลากรด้านสุขภาพในชุมชน อ าเภอ
กุสุมาลย ์

1. ประชุมคณะกรรมการคดัเลือก 
อสม.ดเีด่น ระดับอ าเภอกุสุมาลย ์
2. ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านดเีด่นและเจ้าหน้าพี่
เลี้ยง อ าเภอกสุุมาลย ์

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 75 
คน  

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

85,600.00 งบเงินบ ารุง
  

 

วีรวัฒน์ พัดไธสง 
สสอ.กุสุมาลย ์

37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้านอ าเภอ
กุสุมาลย ์

๑. อบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 773 
คน จาก 5 ต าบล 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

78,100.00 งบเงินบ ารุง
  

 

วีรวัฒน์ พัดไธสง 
สสอ.กุสุมาลย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสม (Service Excellence) 
แผนงานท่ี ๖. การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan) 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
38 โครงการพัฒนาอนามยัสิ่งแวดล้อมโรงเรียน 

กพด. อ.กุสุมาลย ์
๑. อบรมให้ความรู้การเก็บ
น้ าประปาและน้ าดื่ม เพื่อส่งตรวจ
เฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่มทาง
ห้องปฏิบัติการ 
2. ประชุมรับเตรียมรับประเมิน 
โรงเรียน กพด. ต้นแบบด้านการ
จัดการน้ าสะอาด เพื่อการบรโิภค                             

บุคลากรของโรงเรียน ภาคี
เครือข่าย จ านวน 60 คน 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
มีนาคม ๒๕๖6 

9,600.00 งบเงินบ ารุง ญารณิฎา กัน
ติศาฤทธิ 
สสอ.กุสุมาลย ์

39 โครงการถ่ายภาพจอประสาทตาในผู้ป่วย
เบาหวาน อ าเภอกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 
2566 

๑. ประชุม 
๒. ตรวจคัดกรอง                     

ผู้ป่วยเบาหวาน อ.กุสุมาลย ์ ธันวาคม ๒๕๖5 - 
มีนาคม ๒๕๖6 

42,235.00 งบเงินบ ารุง ดวงใจ วิชาสุ 
รพ.กุสุมาลย ์

40 โครงการอบรมความรู้เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง โดยทีมสหวิชาชีพ อ าเภอกุสุมาลย์ 
ปีงบประมาณ 2566 

๑. อบรม ผู้ป่วยท่ีมีระดับน้ าตาลมากกว่า 
๑๕๔ mg/dL ความดันโลหิต
มากกว่า ๑๕๕/๙๙ mmHg 
และ HbA1C มากกว่า ๗% 
ในพื้นที่ รพ.สต. ทั้ง ๖ แห่งๆ
ละ ๔๘ คน รวม ๒๘๘ คน 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

60,000.00 งบเงินบ ารุง ดวงใจ วิชาสุ 
รพ.กุสุมาลย ์

41 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการป้องกัน
และควบคมุการตดิเช้ือในโรงพยาบาล 
อ าเภอกุสุมาลย ์

๑. อบรม เจ้าหน้าท่ี คปสอ.กสุุมาลย ์
จ านวน ๒๒๓ คน 

มิถุนายน ๒๕๖6 ๒๙,๖๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง สุดนภา จันลา 
รพ.กุสุมาลย ์

42 โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วย 
Palliative care อ าเภอกุสมุาลย ์

๑. อบรม 
๒. เยี่ยมบ้าน 

จนท.สาธารณสุข/อสม./ 
Care giver 
จ านวน ๑๓๐ คน 

พฤษภาคม ๒๕๖6 12,000.00 งบเงินบ ารุง สุทิศา ทองพันธ์ 
รพ.กุสุมาลย ์

43 โครงการอบรมเครือข่ายระบบบ าบัดรักษา 
ผู้เสพ/ผูต้ิดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน อ าเภอกุสุมาลย ์

๑. อบรม 
 

ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด/
เครือข่ายชุมชน คปสอ.กุสุมา
จ านวน ๖๐ คน 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

๗,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง ร าไพ ฮังโยธา 
รพ.กุสุมาลย ์

44 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
เรื่องการบ ารุงรักษาและการสอบเทียบ
เครื่องมือแพทย์ อ าเภอกุสมุาลย ์

๑. ประชุม 
๒. สอบเทียบเครื่องมือแพทย ์

เครื่องมือแพทย์ท่ีมีความเสี่ยง
สูง  กลาง ต่ า ทั้งใน รพ. และ 
รพ.สต. จ านวน ๕๐๐ เครื่อง 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

๓๕,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง ส าเนา บุญอยู ่
รพ.กุสุมาลย ์



แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
45 โครงการตรวจคดักรองจอประสาทตาใน

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต.กุสมุาลย ์
ปีงบประมาณ 2566 

๑. ประชุม 
๒. ตรวจคัดกรอง  
 

ผู้ป่วยเบาหวาน อ.กุสุมาลย ์  
 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
มีนาคม ๒๕๖6 

35,000.00 งบ อปท. พรวิจิตร ค าพาท ี
รพ.กุสุมาลย ์

 
  



แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสม (Service Excellence) 
แผนงานท่ี ๗. การพัฒนาระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
46 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดความรุนแรง

จากอุบัติเหตจุราจร อ าเภอกสุุมาลย ์
๑. อบรม 
๒. ซ้อมอุบัติเหตุหมู่เสมือนจริง 

เจ้าหน้าท่ี คปสอ.กสุุมาลย/์ 
เจ้าหน้าท่ี FR อ.กุสุมาลย ์
จ านวน ๒๙๒ คน 

มีนาคม ๒๕๖6 - 
พฤษภาคม ๒๕66 

๑๖,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง ปรียาพร เลาหวิโรจน ์
รพ.กุสุมาลย ์



แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข (People Excellence) 
แผนงานท่ี ๑๐. การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
47 โครงการประชุมเพื่อการพัฒนาองค์กร 

คปสอ.กุสมุาลย์ ปีงบประมาณ 2566 
๑. ประชุม 
2. วางแผนการขับเคลื่อนงาน 

คณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอ าเภอ 
จ านวน ๓๐ คน 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

22,500 งบเงินบ ารุง วีรวัฒน์ พัดไธสง 
สสอ.กุสุมาลย ์

48 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากร
สาธารณสุข อ าเภอกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 
2566 

๑. ตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะ
สุขภาพและค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการ
ดูแลสุขภาพ ลดความเสี่ยง ก่อน
รับการตรวจ 
๓. จัดท าโครงการสุขภาพดี ลดพุง
ลดโรค 
๔. จัดท าสมุดบันทึกสุขภาพ
ประจ าปีบุคลากรรายบคุคล 

เจ้าหน้าท่ี คปสอ.กสุุมาลย ์
จ านวน ๒๒๓ คน 

ตุลาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

๕,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง วนิดา ศรีวรกลุ 
รพ.กุสุมาลย ์

49 โครงการอบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการทักษะ
การสื่อสารบุคลากร อ าเภอกุสมุาลย ์

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ี คปสอ.กสุุมาลย ์
จ านวน ๒๒๓ คน 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

47,884.00 งบเงินบ ารุง ชลลดา ใจเสร ี
รพ.กุสุมาลย ์

50 โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมบุคลากร 
คปสอ.กุสมุาลย์ ปีงบประมาณ 2566 

๑. ประชุม เจ้าหน้าท่ี คปสอ.กสุุมาลย/์ 
อสม. ต าบลกุสมุาลย ์
จ านวน ๔๒๙ คน 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

10๐,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง โกวิท สีหาคม/ 
สุทธา ภัทรสภุฤกษ์ 
รพ.กุสุมาลย ์

51 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บคุลากรใน
เรื่องการบริหารดา้นความเสี่ยง 
อ าเภอกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2566 

๑. อบรม เจ้าหน้าท่ี คปสอ.กสุุมาลย ์
จ านวน ๒๒๓ คน 

เมษายน ๒๕๖6 ๒๙,๖๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง ปิยะ ไทยเหนือ 
รพ.กุสุมาลย ์

52 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนา
สมรรถนะ อสม.ครู ก ด้านการจัดการโรค
อุบัติใหม่อ าเภอกุสุมาลย์ ปี 2566 

๑. อบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 71 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

๒5,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง วีรวัฒน์ พัดไธสง 
สสอ.กุสุมาลย ์



แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานท่ี ๑๑. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
 
ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
53 โครงการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่

มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบในภาครัฐ 
อ าเภอกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2566 

๑. อบรม เจ้าหน้าท่ี คปสอ.กสุุมาลย ์
จ านวน ๑๗๒ คน 

มกราคม ๒๕๖6 - 
มีนาคม ๒๕๖6 

๒6,๙๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง โกวิท สีหาคม 
รพ.กุสุมาลย/์ 
 

54 โครงการพัฒนาและประเมินรับรอง
กระบวนการคณุภาพตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล(Hospital Re-accreditation 
ครั้งท่ี ๓) และมาตรฐานระบบสุขภาพระดับ
อ าเภอ (DHSA) ปีงบประมาณ 2566 

๑.อบรม             
๒.รับประเมินและเยี่ยมส ารวจ 

เจ้าหน้าท่ี คปสอ.กุสุมาลย/์
เจ้าหน้าท่ี รพ.สต./ภาคี
เครือข่าย/อสม.จ านวน ๒๗๐ 
คน 

มกราคม ๒๕๖๖ ๒๑๒,๕๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง มัลลิกา ตติยะรัตน์ 
รพ.กุสุมาลย ์

55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมรับ
การเยี่ยมเพื่อรับรู้และเรยีนรู้คณุภาพ
โรงพยาบาลกสุุมาลย ์

๑.อบรม             
๒.รับประเมินและเยี่ยมส ารวจ 

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
กุสุมาลย์/ทีม QLN  
จ านวน ๑๘๐  คน 

มกราคม 2566 ๑๘,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง มัลลิกา ตติยะรัตน์ 
รพ.กุสุมาลย ์

56 โครงการกิจกรรม Walk Rally เพื่อเตรียม
ความพร้อมรับ Re-accreditation ครั้งท่ี ๓ 

๑.อบรม เจ้าหน้าท่ี คปสอ.กุสุมาลย/์
เจ้าหน้าท่ี รพ.สต./จ านวน 
๒๒๐ คน 

มกราคม 2566 ๕๓,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง กุ้งนาง สังขะวรรณ 
รพ.กุสุมาลย ์

57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
เรียนรู้ HA ด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลกสุุมาลย์ 

๑.อบรม ตัวแทนทีมน าคุณภาพต่างๆ 
จ านวน ๓๐ คน 

มิถุนายน 2566 - 
สิงหาคม ๒๕๖๖ 

๒๑,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง กุ้งนาง สังขะวรรณ 
รพ.กุสุมาลย ์

58 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ การพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาลและรับการประเมิน
คุณภาพบริการพยาบาลจากเครือข่ายจังหวัด
สกลนคร คปสอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 
2566 

๑. ประชุม/อบรม 
๒. นิเทศงาน 
๓. รับประเมิน 

เจ้าหน้าท่ี คปสอ.กสุุมาลย ์
จ านวน ๘๐ คน 

พฤษภาคม ๒๕๖6 - 
กันยายน ๒๕๖6 

๑๘,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง ร าไพ ฮังโยธา 
รพ.กุสุมาลย ์

59 โครงการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์อย่างต่อเนื่อง 
(Re-LA: Laboratory  Reaccreditation)  
รพ.กุสุมาลย์  

๑.ตรวจติดตามภายในจังหวัด
สกลนคร  
2. ตรวจเยี่ยมประเมินโดย
คณะกรรมการจากสภาฯ 
3. ตรวจประเมินเพิ่มเติม 

ตัวแทนทีมน าคุณภาพต่างๆ 
จ านวน ๓๐ คน 

มีนาคม 2566- 
สิงหาคม ๒๕๖๖ 

๔๑,๖๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง นภารัตน์ ไชยจันทร ์
รพ.กุสุมาลย ์



แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
60 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ห้องปฏิบัติการส าหรบัหน่วยบริการปฐมภมูิ
อ าเภอกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2566 

๑.อบรม             
๒.ประเมิน 

รพ.สต และ PCU เครือข่าย
อ าเภอกุสุมาลย ์

ธันวาคม 2566 – 
สิงหาคม ๒๕๖๖ 

๕,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง ภัคจิรา อัครศักดิ์ศร ี
รพ.กุสุมาลย ์

61 โครงการอบรมส่งเสรมิคุณธรรมของชมรม
จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  
ปีงบประมาณ 2566 

๑. อบรม เจ้าหน้าท่ี สสอ..กุสมุาลย ์
จ านวน 7 คน 

มกราคม 2566- 
มิถุนายน 2566 

4,000.00 งบเงินบ ารุง พัชระ มูลประถม 
สสอ.กุสุมาลย ์

62 โครงการส่งเสริมจริยธรรม ปลุกจติสานึก อส
ม. โดยหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภมูิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

1.อบรมชี้แจง 
2.อสม ร่วมณรงค ์

อสม. 5 ต าบล มกราคม 2566- 
มิถุนายน 2566 

4,000.00 งบเงินบ ารุง พัชระ มูลประถม 
สสอ.กุสุมาลย ์

63 โครงการแกไ้ขปัญหาการร้องเรียนการ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและ
การร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

1.อบรม อสม./ผู้น าชุมชน มกราคม 2566- 
กันยายน 2566 

25,300.00 งบเงินบ ารุง พัชระ มูลประถม 
สสอ.กุสุมาลย ์

64 โครงการประชุมตดิตามผลการด าเนินงาน
กองทุนต าบล 

ประชุมตดิตามผลการด าเนินงาน กองทุนต าบล 6 อปท 
อปท.ละ 25 คน 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

15,000.00 งบเงินบ ารุง ญารณิฎา กัน
ติศาฤทธิ  
สสอ.กุสุมาลย ์

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานท่ี ๑๒. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
65 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ การพัฒนา

ระบบข้อมลูข่าวสารเทคโนโลยสีุขภาพ 
อ าเภอกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2566 

๑. ประชุม เจ้าหน้าท่ี คปสอ.กสุุมาลย ์
จ านวน ๓๐ คน 

มกราคม ๒๕๖6/ 
มีนาคม ๒๕๖6/ 

พฤษภาคม ๒๕๖6 

๘๐,๔๔๐.๐๐ งบเงินบ ารุง ขจรศักดิ์ เจริญพงษ ์
รพ.กุสุมาลย ์

66 โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ข่าวสาร อ าเภอกุสุมาลย ์

๑. ประชุม เจ้าหน้าท่ี คปสอ.กสุุมาลย ์
จ านวน 21 คน 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

๑๔,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง พิริษา โพนทอง 
รพ.กุสุมาลย ์

67 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสค. Appication 
การใช้งานต่างๆ ของ อสม. และอบรมให้
ความรู้การใช้สิทธ์ิการรักษา  4 กองทุน  

๑. อบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 71 
คน 

ธันวาคม ๒๕๖5 - 
กันยายน ๒๕๖6 

7,100.00 งบเงินบ ารุง วีรวัฒน์ พัดไธสง 
สสอ.กุสุมาลย ์



 

แผนปฏิบัติการ คปสอ.กสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานท่ี ๑๔. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
68 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตรการ

วิจัยทางสาธารณสุขและการพัฒนางาน
วิชาการในหน่วยงาน อ าเภอกุสุมาลย์ 
ปีงบประมาณ 2566 

๑. อบรม เจ้าหน้าท่ี คปสอ.กสุุมาลย ์
จ านวน ๖๐ คน 

มีนาคม ๒๕๖6- 
พฤษภาคม ๒๕๖6 

๕๘,๐๐๐.๐๐ งบเงินบ ารุง เสถียนทอง ปัจจูมลี
รพ.กุสุมาลย ์

 
 


