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ลําดบั ประเดน็ยทุธศาสตร
จํานวน

โครงการ

 งบ คปสอ. 

(CUP)
 งบ อปท.  งบ สปสช./PPA  เงนิบาํรงุ รพ.สต.

ยทุธศาสตรที ่1  ยทุธศาสตรดานสงเสรมิสขุภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบรโิภคเปนเลศิ (PP&P Excellence) 102

แผนงานที ่1  การพัฒนาคุณภาพชวีติคนไทยทุกกลุมวยั (ดานสขุภาพ) 56

1 โครงการสุขภาพฟนดีชีวสุีขสันต คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             18,850

2 โครงการหญิงต้ังครรภ เหงือกดีฟนดี คปสอ .โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             14,400

3 โครงการวิ่งเจาสนามอําเภอโพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             40,000

4 โครงการอบรมเด็กโพนนาแกว พฒันาการสมวยัรอบดาน โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ไอคิวดี คปสอ .โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

            30,000

5 โครงการอบรมฟนฟสุูขาภบิาล ผูประกอบอาหารในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อําเภอโพนนาแกว ปงบประมาณ

 2563

            15,000

6 โครงการวยัรุน วยัใส อนามัยเจริญพนัธุดี คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             15,000

7 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูกระบวนการพฒันาระบบสุขภาพชุมชนและการจดัการความรูตําบลตนแบบจดัการคุณภาพ

ชีวติแบบบูรณาการ ปงบประมาณ 2563

              8,000

8 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเสริมพลังมาตรฐานแมและเด็กกลุมงานบริการดานปฐมภมูิและองครวม โรงพยาบาลโพน

นาแกว ปงบประมาณ 2563

              8,000

9 โครงการเตรียมพรอมรับมือ ลดภาวะเส่ียงจากการต้ังครรภ คปสอ .โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             20,000

10 โครงการสรางสุขภาวะทางใจเพือ่เปนผูสูงวยัทีม่ีคุณคาและมีความสุข คปสอ .โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             20,000

11 โครงการพฒันาระบบดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุผูดอยโอกาส และการดูแลระยะยาวในชุมชน อ.โพนนาแกว จ.

สกลนคร ปงบประมาณ 2563

          100,500

12 โครงการปองกนัมะเร็งเตานมและปากมดลูก กลุมงานดานปฐมภมูิและองครวม รพ .โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             10,000

สรปุงบประมาณตามแผนปฏบิตักิาร  ปงบประมาณ 2563

จําแนกตามประเดน็ยทุธศาสตรของกระทรวงสาธารณสขุ

หนวยงาน คปสอ.โพนนาแกว



ลําดบั ประเดน็ยทุธศาสตร
จํานวน

โครงการ

 งบ คปสอ. 

(CUP)
 งบ อปท.  งบ สปสช./PPA  เงนิบาํรงุ รพ.สต.

13 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก 4-6 ป พฒันาการดี EF เดน นํารอง ศพด. และ รร.อนุบาล ตําบลนาแกว ปงบประมาณ 

2563

              8,000

14 โครงการวยัรุนสดใส ไมทองกอนวยั หางไกลยาเสพติด ปงบประมาณ 2563               6,000

15 โครงการสงเสริมโภชนาการหญิงต้ังครรภและแกไขปญหางานอนามัยแมและเด็ก รพ.สต.บานน้ําพ ุปงบประมาณ 2563             14,720

16 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ป รพ.สต.บานน้ําพ ุปงบประมาณ 2563             19,800

17 โครงการสรางเสริมสุขภาพดวยการแพทยแผนไทยและเรียนรูการทํายาดมสมุนไพร รพ.สต.บานน้ําพ ุปงบประมาณ 

2563

            14,000

18 โครงการชะลอภาวะไตวายผูปวยปวยเบาหวาน/ความดันโลหติสูง รพ.สต.บานน้ําพ ุปงบประมาณ 2563               6,800

19 โครงการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายรุะยะยาว (Long Term Care) รพ.สต.บานน้ําพ ุปงบประมาณ 2563             75,000

20 โครงการปองกนัอบุัติเหตุจราจรทางถนน รพ.สต.บานนาแกวนอย ปงบประมาณ 2563               9,800

21 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการทําผงปรุงรสสมุนไพรเพือ่สุขภาพ สําหรับผูปวยเบาหวาน ความดันโลหติสูงและกลุมเส่ียง

 รพ.สต.บานนาแกวนอย ปงบประมาณ 2563

            11,100

22 โครงการสงเสริมโภชนาการหญิงต้ังครรภและแกไขปญหางานอนามัยแมและเด็ก รพ.สต.บานนาแกวนอย 

ปงบประมาณ 2563

            15,600

23 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ป รพ.สต.บานนาแกวนอย ปงบประมาณ 2563             12,700

24 โครงการปองกนัภาวะไตวายในผูปวยเบาหวานและความดันโลหติสูง รพ.สต.บานนาแกวนอย ปงบประมาณ 2563             10,100

25 โครงการสงเสริมและฟนฟสุูขภาพหญิงวยัเจริญพนัธุ หญิงต้ังครรภ และมารดาหลังคลอดดวยศาสตรการแพทยแผน

ไทย รพ.สต.บานนาแกวนอย ปงบประมาณ 2563

            11,100

26 โครงการถนนสุขภาพ รพ.สต.บานโนนสามัคคี ปงบประมาณ 2563             30,000

27 โครงการตรวจสารพษิในเกษตรกร รพ.สต.บานโนนสามัคคี ปงบประมาณ 2563             14,000

28 โครงการหนูจา..รูไว จะปลอดภยัจากการจมน้ํา รพ.สต.บานโนนสามัคคี ปงบประมาณ 2563             20,000

29 โครงการสงเสริมพฒันา IQ เด็ก 0-5 ป ตําบลเชียงสือ รพ.สต.บานโนนสามัคคี ปงบประมาณ 2563             15,000



ลําดบั ประเดน็ยทุธศาสตร
จํานวน

โครงการ

 งบ คปสอ. 

(CUP)
 งบ อปท.  งบ สปสช./PPA  เงนิบาํรงุ รพ.สต.

30 โครงการการใชยาอยางสมเหตุสมผล รพ.สต.บานโนนสามัคคี ปงบประมาณ 2563             15,000

31 โครงการการอบรมการทํายาหมองไพลและยาดมสมุนไพร ใสใจสุขภาพในชุมชน รพ.สต.บานโนนสามัคคี 

ปงบประมาณ 2563

            15,000

32 โครงการการอบรมดวยศาสตรการแพทยแผนไทยชลอวยัและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายใุนชุมชน รพ .สต.บานโนนสามัคคี

 ปงบประมาณ 2563

            15,000

33 โครงการสงเสริมสุขภาพกายจติผูพกิาร รพ.สต.บานโนนสามัคคี ปงบประมาณ 2563             20,000

34 โครงการลดภาวะไตเสือม กลุมผูปวยเบาหวาน ความดัน รพ.สต.บานโนนสามัคคี ปงบประมาณ 2563             30,000

35 โครงการสุขภาพเด็กดี เร่ิมทีฝ่ากครรภ รพ.สต.บานโนนสามัคคี ปงบประมาณ 2563             30,000

36 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ป รพ.สต.บานโพนบก ปงบประมาณ 2563             24,000

37 โครงการสงเสริมการใชสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน รพ.สต.บานโพนบก ปงบประมาณ 2563             14,000

38 โครงการสรางเสริมสุขภาพดวยการแพทยแผนไทยและเรียนรูการทํายาดมสมุนไพร รพ.สต.บานโพนบก ปงบประมาณ

 2563

            10,000

39 โครงการแมและเด็กสุขภาพดีดวยชุมชน รพ.สต.บานโพนบก ปงบประมาณ 2563             17,000

40 โครงการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายรุะยะยาว (Long Term Care) รพ.สต.โพนบก ปงบประมาณ 2563             79,800

41 โครงการปองกนัโรคหลอดเลือดหวัใจและหลอดเลือดสมอง รพ .สต.บานโพนบก ปงบประมาณ 2563             13,700

42 โครงการใหความรูมะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูกและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในพืน้ที ่รพ .สต.บานโพนบก 

ปงบประมาณ 2563

            19,700

43 โครงการฟนฟสูมรรถภาพคนพกิารและทุพลภาพในชุมชน รพ .สต.บานโพนบก ปงบประมาณ 2563             10,700

44 โครงการการดูแลหญิงต้ังครรภและการปองกนัการทองกอนวยั รพ.สต.บานใหมหนองผือ ปงบประมาณ 2563             10,850

45 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ป รพ.สต.บานใหมหนองผือ ปงบประมาณ 2563             15,100

46 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการปรับเปล่ียนพฤติกรรมปองกนักลุมเส่ียงโรคเบาหวานความดันโลหติสูงกลายเปนผูปวยราย

ใหมและ ชะลอความเส่ือมของไตในผูปวยโรคเร้ือรังเบาหวานความดันโลหติสูงคาการทํางานของไตระดับ 3B  รพ.สต.

บานใหมหนองผือ ปงบประมาณ 2563

            14,000



ลําดบั ประเดน็ยทุธศาสตร
จํานวน

โครงการ

 งบ คปสอ. 

(CUP)
 งบ อปท.  งบ สปสช./PPA  เงนิบาํรงุ รพ.สต.

47 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุมเส่ียงโรคความดันโลหติสูงดวยศาสตรการแพทยแผนไทย  รพ .

สต.บานใหมหนองผือ ปงบประมาณ 2563

            11,100

48 โครงการหญิงต้ังครรภ กนิ อยูอยางไร จะทําใหลูก IQ EQ ดี รพ.สต.บานโพนแคนอย ปงบประมาณ 2563             15,000

49 โครงการพฒันาความรูและศักยภาพ อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) รพ.สต.บานโพนแคนอย ปงบประมาณ 2563             15,000

50 โครงการพฒันาศักยภาพแกนนําการสงเสริมพฒันาการเด็ก 0 – 5 ป รพ.สต.บานโพนแคนอย ปงบประมาณ 2563             14,000

51 โครงการสงเสริมทักษะพฒันาการความฉลาดดานสติปญญาและอารมณเด็ก รพ.สต.บานโพนแคนอย ปงบประมาณ 

2563

            13,000

52 โครงการดูแลสงเสริมสุขภาพชีวติผูสูงอายดุวยศาสตรการแพทยแผนไทย รพ .สต.บานโพนแคนอย ปงบประมาณ 2563             19,000

53 โครงการสงเสริมพฒันาการลูกนอยในครรภ และปองกนัปญหาทารกแรกเกดินํ้าหนักตัวนอย รพ .สต.บานใหมไชยา 

ปงบประมาณ 2563

            18,200

54 โครงการสงเสริมปองกนัดานทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา รพ .สต.บานใหมไชยา ปงบประมาณ 2563             20,000

55 โครงการสงเสริมพฒันาการและสติปญญาเด็กแรกเกดิถงึ 5 ป รพ.สต.บานใหมไชยา ปงบประมาณ 2563             19,400

56 โครงการยาพอกวานสมุนไพรคลายปวดเขา รพ.สต.บานใหมไชยา ปงบประมาณ 2563             19,200

แผนงานที ่2  การพัฒนาคุณภาพชวีติระดบัอําเภอ 1

57 โครงการขบัเคล่ือนการดําเนินงานระบบสุขภาพอําเภอ ปงบประมาณ 2563             65,280

แผนงานที ่3  การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสขุภาพ 41

58 โครงการเรงปองกนัโรคทุกหมูบาน ตานเบาหวานและความดันโลหติสูง คปสอ .โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             16,000

59 โครงการสรางสุขภาพเปยมสุขหางไกลภาวะแทรกซอน คปสอ .โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             16,000

60 โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภณัฑสุขภาพและบริการสุขภาพ คปสอ .โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             15,000

61 โครงการดําเนินการลดโรค ลดเส่ียง ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ (คลินิค DPAC) โรงพยาบาลโพนนาแกว คปสอ.

โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563

            25,000



ลําดบั ประเดน็ยทุธศาสตร
จํานวน

โครงการ

 งบ คปสอ. 

(CUP)
 งบ อปท.  งบ สปสช./PPA  เงนิบาํรงุ รพ.สต.

62 โครงการซอมแผนอคัคีภยั โรงพยาบาลโพนนาแกว คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             15,000

63 โครงการคัดกรองมะเร็งทอน้ําดีในกลุมอาย ุ40 ป รายใหม ตรวจอจุจาระ ตรวจอลัตราซาวด และปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในกลุมเส่ียงมะเร็งตับทอน้ําดี คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563

              8,000

64 โครงการการจดับริการอาชีวอนามัยเพือ่การดูแลสุขภาพเกษตรกร อําเภอโพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             30,500

65 โครงการเฝาระวงัสุขภาพประชาชนในพืน้ทีป่ญหามลพษิส่ิงแวดลอม อําเภอโพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             11,900

66 โครงการการปองกนัการบาดเจบ็จากการทํางานของบุคลากรสาธารณสุข   คปสอ.โพนนาแกว ดวยหลักการทางการย

ศาสตร ปงบประมาณ 2563

            10,000

67 โครงการสรางเครือขายโรงเรียนสีขาวปองกนัยาเสพติด TO BE NUMBER ONE คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 

2563

            15,000

68 โครงการปองกนัเด็กจมน้ํา  อําเภอโพนนาแกว  ปงบประมาณ 2563             12,000

69 โครงการประเมินวดัสงเสริมสุขภาพ คปสอ .โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             15,000

70 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการพฒันาการดําเนินงานหมูบานปรับเปล่ียนพฤติกรรม คปสอ .โพนนาแกว  จงัหวดั

สกลนคร  ปงบประมาณ 2563

              5,000

71 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการพฒันาเครือขายโรงเรียนสุขบัญญติ คปสอ .โพนนาแกว  จงัหวดัสกลนคร  ปงบประมาณ

 2563

              5,000

72 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการดําเนินการควบคุมปองกนัโรคไขเลือดออกและซอมบํารุงเคร่ืองพนหมอกควนั 

ประจําปงบประมาณ 2563

            12,000

73 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเตรียมความพรอมกอนเปน อสม . ปงบประมาณ 2563             30,000

74 โครงการคัดเลือก อสม. ดีเดน ปงบประมาณ 2563             27,000

75 โครงการวนั อสม. แหงชาติ ปงบประมาณ 2563             16,000

76 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเตรียมความพรอม EOC/SRRT ทุกระดับ ประจําปงบประมาณ 2563               8,000

77 โครงการอําเภอตนแบบเพือ่ปองกนัและลดอบุัติเหตุทางทองถนน อ .โพนนาแกว จ.สกลนคร  ปงบประมาณ 2563               8,000

78 โครงการพฒันาความรูและศักยภาพผูสูงอาย ุคปสอ.โพนนาแกว  ปงบประมาณ 2563             15,000



ลําดบั ประเดน็ยทุธศาสตร
จํานวน

โครงการ

 งบ คปสอ. 

(CUP)
 งบ อปท.  งบ สปสช./PPA  เงนิบาํรงุ รพ.สต.

79 โครงการ รวมใจ หวงใย เทาเบาหวานแบบบูรณาการ คปสอ.โพนาแกว ปงบประมาณ 2563             15,000

80 โครงการดําเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม  อําเภอโพนนาแกว  

จงัหวดัสกลนคร ปงบประมาณ 2563

            10,000

81 โครงการคุมครองผูบริโภคดานอาหารปลอดภยัและผลิตภณัฑสุขภาพ รพ .สต.บานน้ําพ ุปงบประมาณ 2563             14,300

82 โครงการการรณรงคปองกนัภยัอบุัติเหตุจราจรทางถนน รพ.สต.บานน้ําพ ุปงบประมาณ 2563             18,300

83 โครงการคุมครองผูบริโภคดานอาหารปลอดภยัและผลิตภณัฑสุขภาพ รพ .สต.บานโพนบก ปงบประมาณ 2563             15,100

84 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผูบริโภคปลอดภยั สมุนไพรลางพษิ  กายจติผองใส รพ .สต.บานโพนบก  ปงบประมาณ 

2563

              8,700

85 โครงการการรณรงคปองกนัภยัอบุัติเหตุจราจรทางถนน รพ.สต.บานโพนบก ปงบประมาณ 2563             17,700

86 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการปรับเปล่ียนพฤติกรรมปองกนักลุมเส่ียงโรคเบาหวานความดันโลหติสูงกลายเปนผูปวยราย

ใหมและ ชะลอความเส่ือมของไตในผูปวยโรคเร้ือรังเบาหวานความดันโลหติสูงคาการทํางานของไตระดับ 3B รพ.สต.

บานโพนบก ปงบประมาณ 2563

            16,900

87 โครงการการรณรงคปองกนัภยัอบุัติเหตุจราจรทางถนน รพ.สต.บานใหมหนองผือ ปงบประมาณ 2563             10,200

88 โครงการคุมครองผูบริโภคดานอาหารปลอดภยัและผลิตภณัฑสุขภาพ รพ .สต.บานใหมหนองผือ ปงบประมาณ 2563               9,900

89 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผูบริโภคปลอดภยั รพ .สต.บานใหมหนองผือ ปงบประมาณ 2563               8,100

90 โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภณัฑสุขภาพในรานขายของชํา รพ.สต.บานโพนแคนอย ปงบประมาณ 2563             14,020

91 โครงการแกไขปญหาลดโรคในกลุมเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง รพ.สต.บานโพนแคนอย ปงบประมาณ 

2563

            20,000

92 โครงการการรณรงคปองกนัภยัอบุัติเหตุจราจรทางถนน รพ.สต.บานโพนแคนอย ปงบประมาณ 2563             17,700

93 โครงการพฒันาศักยภาพแกนนําอสม.คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพและผูประกอบการรานคาและแผงลอยตําบลบาน

โพน ปงบประมาณ 2563

            12,200

94 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผูบริโภคปลอดภยั สมุนไพรลางพษิ  กายจติผองใส รพ .สต.บานใหมไชยา ปงบประมาณ

2563

            12,400



ลําดบั ประเดน็ยทุธศาสตร
จํานวน

โครงการ

 งบ คปสอ. 

(CUP)
 งบ อปท.  งบ สปสช./PPA  เงนิบาํรงุ รพ.สต.

95 โครงการจาวสนามสามวยัใจเกนิรอยเพือ่สุขภาพตําบลบานโพนปที ่6 ปงบประมาณ 2563             48,000

96 โครงการการรณรงคปองกนัภยัอบุัติเหตุจราจรทางถนน รพ.สต.บานใหมไชยา ปงบประมาณ 2563             15,400

97 โครงการพฒันาศักยภาพการดูแลตนเองของกลุมเส่ียงในการปองกนัโรคเร้ือรัง รพ.สต.บานใหมไชยา ปงบประมาณ 

2563

            11,400

98 โครงการ 12 สัปดาหสูงวยัสุขภาพดี รพ.สต.บานใหมไชยา ปงบประมาณ 2563             41,600

แผนงานที ่4  การบรหิารจัดการสิง่แวดลอม 4

99 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่เยี่ยมสํารวจและประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 8 โรงพยาบาลโพนนา

แกว อําเภอโพนนาแกว  จงัหวดัสกลนคร ปงบประมาณ 2563

            20,000

100 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอม เร่ือง การจดัการขยะติดเชื้อใหถกูตอง ตามมาตรฐาน ใน คปสอ .โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

              4,540

101 โครงการลดขยะเปยกในครัวเรือนดวยถงักําจดัเศษอาหารดวยจลิุนทรียและสัตวใตดิน กลุมงานบริการดานปฐมภมูิ

และองครวม โรงพยาบาลโพนนาแกว ปงบประมาณ 2563

            12,000

102 โครงการรักษสุขภาพ รักษส่ิงแวดลอม ปลอดขยะ ปลอดมลพษิ พชิิตโรค รพ .สต.บานโนนสามัคคี ปงบประมาณ 2563             15,000

ยทุธศาสตรที ่2  ยทุธศาสตรดานบรกิารเปนเลศิ (Service Excellence) 18

แผนงานที ่5  การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภมู ิ(Primary Care Cluster) 2

103 โครงการพฒันาศักยภาพการดูแลสุขภาพ สงเสริมสุขภาพและปองกนัโรค ของทีมหมอครอบครัว คปสอ .โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

            17,500

104 โครงการฟนฟคูวามรู Standard precaution and Isolation precaution  ในระบบบริการแพทยปฐมภมูิ คปสอ.

โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563

              6,580

แผนงานที ่6  การพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan) 13

105 โครงการพฒันาระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             12,000

106 โครงการควบคุมและลดภาวะแทรกซอนทีป่องกนัได ในผูปวยกลุมโรคสําคัญ คปสอ .โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             17,500



ลําดบั ประเดน็ยทุธศาสตร
จํานวน

โครงการ

 งบ คปสอ. 

(CUP)
 งบ อปท.  งบ สปสช./PPA  เงนิบาํรงุ รพ.สต.

107 โครงการอบรมการปลูกพชืสมุนไพรเพือ่เปนแหลงเรียนรู และกระจายพนัธุพชืสมุนไพรสูชุมชน คปสอ .โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

            20,000

108 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการในการแยกประเภทผูปวยเพือ่ลดความแออดัและลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาล

โพนนาแกว คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563

              4,800

109 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการในการเรียกขอความชวยเหลือเมือ่เกดิภาวะฉกุเฉนิ คปสอ .โพนนาแกว ปงบประมาณ 

2563

              4,000

110 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง การชวยฟนคืนชีพ สําหรับเจาหนาที ่คปสอ .โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563               4,200

111 โครงการการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล คปสอ .โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             10,000

112 โครงการชะลอการเส่ือมของไต กลุมเบาหวาน-ความดัน ทีม่ีไตเล่ือมระยะ 3B คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             15,360

113 โครงการพฒันาระบบโรคติดตอ โรคอบุัติใหมอบุัติซํ้า วณัโรคปอด หดั อสุีกอใีส ใน รพ ./รพสต. (กรณี มีการระบาดของ

โรคติดตออบุัติใหมอบุัติซํ้า ) คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563

              2,940

114 โครงการปองกนัและควบคุมการติดเชื้อด้ือยา CAPD  CAUTI  Phlebitis  แผลฝเยบ็ ใน คปสอ.โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

              3,720

115 โครงการพฒันาศักยภาพเจาหนาทีใ่นการดูแลมารดาและทารกแรกเกดิ คปสอ .โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563               6,000

116 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการพฒันา รพ.สต.ติดดาว ปงบประมาณ 2563           105,000

117 โครงการเมืองสมุนไพร รพ.สต.บานโนนสามัคคี ปงบประมาณ 2563             30,000

แผนงานที ่7  การพัฒนาระบบบรกิารการแพทยฉกุเฉนิครบวงจรและระบบการสงตอ 2

118 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการในการซอมแผนสาธารณภยัอําเภอโพนนาแกว จงัหวดัสกลนคร ป 2563             14,900

119 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ืองการทบทวนความรูสําหรับเครือขายกูชีพ อําเภอโพนนาแกว ป 2563               6,500

แผนงานที ่8  การพัฒนาตามโครงการพระราชดําร ิโครงการเฉลมิพระเกียรตแิละพ้ืนทีเ่ฉพาะ 1

120 โครงการคัดกรองมะเร็งเตานมเคล่ือนทีเ่ฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 

คปสอ.โพนนาแกว ป 2563

            11,000



ลําดบั ประเดน็ยทุธศาสตร
จํานวน

โครงการ

 งบ คปสอ. 

(CUP)
 งบ อปท.  งบ สปสช./PPA  เงนิบาํรงุ รพ.สต.

แผนงานที ่9  อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร การทองเทีย่วเชงิสขุภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 0

ยทุธศาสตรที ่3  ยทุธศาสตรบคุลากรเปนเลศิ (People Excellence) 3

แผนงานที ่10  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการกําลงัคนดานสขุภาพ 3

121 โครงการอบรมถายทอดคานิยม MOPH เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 

2563

            42,000

122 โครงการคัดเลือกบุคคลตนแบบดานสุขภาพ คปสอ .โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             20,000

123 โครงการสรางเสริมสุขภาพบุคลากรกฬีาสานสัมพนัธ คปสอ .โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             39,000

ยทุธศาสตรที ่4  ยทุธศาสตรบรหิารเปนเลศิดวยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) 17

แผนงานที ่11  การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองคกรคุณภาพ 15

124 โครงการติดตามเยี่ยมขอรับการประเมินโรงพยาบาลคุณภาพ Re - acceaditation คร้ังที ่2 คปสอ.โพนนาแกว จ.

สกลนคร ปงบประมาณ 2563

            33,600

125 โครงการเชิงปฎบิัติการตามนโยบายความปลอดภยัของผูปวยและบุคคลากร คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             24,000

126 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเยี่ยมสํารวจภายใน เพือ่เตรียมตออายกุารรับรองระบบคุณภาพหองปฏบิัติการรังสี

วนิิจฉยั โรงพยาบาลโพนนาแกว คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563

              2,000

127 โครงการเสริมสรางธรรมาภบิาล คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             29,000

128 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือแพทย คปสอ .โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             22,400

129 โครงการพฒันาศักยภาพงานเทคนิคการแพทยชุมชน คปสอ .โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563             10,000

130 โครงการอบรมฟนฟคูวามรูการเกบ็ส่ิงสงตรวจในโรงพยาบาลชุมชน คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563               2,000

131 โครงการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลหวัหนาหนวยงานสาธารณสุข (กวป.) สัญจร คปสอ.โพนนาแกว

 ปงบประมาณ 2563

              9,600

132 โครงการอบรมใหความรูเสริมสรางคุณธรรมความโปรงใส ปองกนัผลประโยชนทับซอน ปงบประมาณ 2563             14,000

133 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปรงใส ปงบประมาณ 2563             16,000





ยทุธศาสตรที่ 1  ยทุธศาสตรดานสงเสรมิสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบรโิภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

1 เพือ่ใหครูมีความรูเร่ืองการสงเสริม

ทันตสุขภาพในโรงเรียน

1.รอยละ 80 ของเด็ก3-5 ป ไดรับการ

ตรวจสุขภาพชองปาก/เคลือบฟลูออไรด์ิ

1.จัดอบรมครู 1.ครูผูดูแลเด็กใน 

ศพด. 20 แหง รวม  

70 คน

 พ.ค.-มิ.ย 2563             18,850 คปสอ.โพนนาแกว น.ส.ธนิดา  ไทยเหนือ 

รพ.โพนนาแกว

2. เพือ่ใหครูสามารถตรวจสุขภาพ

ชองปากเด็กและประเมินผลใน

การสงตอรักษาไดอยางเหมาะสม

กบัสภาพปญหา

2. รอยละ 10 ของเด็กชั้นประถมศึกษาป

ที่ 1และ 2 ไดรับการเคลือบหลุมรองฟน

2.ออกหนวยทันตกรรมโรงเรียน/ ศพด. 2.ครูประจําชั้นอนุบาล

 2,3 จํานวน 20 

โรงเรียน รวม  40 คน

 3. เพือ่ใหครูมีทักษะในการสอน

เด็กแปรงฟนถูกวธิใีนแตละชวงวยั

3. รอยละ 25 ของเด็กชั้นประถมศึกษาป

ที่ 1-6 ไดรับบริการทันตกรรม

3.ตรวจสุขภาพชองปากเด็กและประเมินความ

เส่ียงตอฟนผุ

4. ฝกทักษะการแปรงฟนเด็กใหกบัครู และให

ความรูในการดูแลสุขภาพชองปากแกเด็ก

5. การเคลือบ/ทาฟลูออไรดเฉพาะที่ในเด็กวยั

เรียน (4-12 ป)

6. การเคลือบหลุมรองฟน ในเด็กวยัเรียน 

(6-12 ป) ในฟนถาวรซ่ีที่ 6 และ 7 ที่มีหลุม

รองฟนลึก

2   1.เพือ่ใหหญิงต้ังครรภไดรับการ

ตรวจประเมินสุขภาพชองปาก 

และวางแผนการรักษา

1.รอยละ 50 ของหญิงมีครรภที่ขึ้น

ทะเบียนในหนวยบริการ ไดรับการตรวจ

สุขภาพชองปากและฝกทักษะการแปรงฟน

1.การตรวจประเมินสุขภาพชองปาก และ

วางแผนการรักษา

เม.ย.-มิ.ย.2563 14,400 คปสอ.โพนนาแกว นางสุพัชรา พุทธมาตย 

รพ.โพนนาแกว

  2.เพือ่ใหหญิงต้ังครรภมีความรู

การดูแลสุขภาพชองปากตนเองใน

ระหวางต้ังครรภ

 2. รอยละ 30 ของหญิงต้ังครรภที่ไดรับ

การตรวจสุขภาพชองปากและฝกทักษะ

การแปรงฟนไดรับบริการทันตกรรม

2. การใหทันตสุขศึกษา

  3.เพือ่ใหหญิงต้ังครรภไดรับการ

ขัดทําความสะอาดฟนหรือการขูด

หินน้ําลาย

3. การขัดและทําความสะอาดฟนหรือการขูด

หินน้ําลาย

4.เพือ่ใหหญิงต้ังครรภไดรับบริการ

ทันตกรรมตามความจําเปน

4. การใหบริการทันตกรรมตามความจําเปน

(ตามแผนการรักษาและความจําเปนเรงดวน)

แบบฟอรมแผนปฏิบัตกิาร  ปงบประมาณ 2563

หนวยงาน คปสอ.โพนนาแกว  จังหวัดสกลนคร

โครงการสุขภาพฟนดีชีวสุีขสันต 

คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 

2563

โครงการหญิงต้ังครรภ เหงือกดีฟน

ดี คปสอ.โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

หญิงต้ังครรภไทยทุก

คนที่มาฝากครรภใน

สถานบริการทุกแหง  

180 คน( ป 2562 

หญิงต้ังครรภที่ส้ินสุด

การต้ังครรภทั้งหมด  

181 คน )

3. ครูอนามัยโรงเรียน

จํานวน 20 โรงเรียน

รวม  20  คน



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

3 โครงการวิง่เจาสนามอําเภอโพน

นาแกว ปงบประมาณ 2563

เพือ่สรางกระแสและสรางเสริม

สุขภาพการออกกาํลังกายตามกลุม

วยัแกประชาชนในพืน้ที่

 รอยละของวยัทํางานอายุ 30-44 ป มีคา

ดัชนีมวลกายปกติ

1. ออกกาํลังกายโดยการวิง่เพือ่สุขภาพเจา

สนามระดับอําเภอ

300 คน เม.ย.-63             40,000 คปสอ.โพนนาแกว อรรถสิทธิ/์ฉัตรชัย

2. รวบรวมขอมูลผลการดําเนินโครงการ

4 โครงการอบรมเด็กโพนนาแกว 

พัฒนาการสมวยัรอบดาน 

โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ไอคิวดี

 คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ

 2563

1.เพือ่ใหครู ครูอนุบาล ผูปกครอง

ไดประเมินพัฒนาการเด็กไดถูกตอง

1.รอยละของเด็กอายุ 0-5ป มีพัฒนาการ

สมวยัและไดรับการกระตุนพัฒนาการ

1.จัดอบรมฟนฟูความรูความเขาใจ ตามเกณฑ

มาตรฐานศพด. โรงเรียนอนุบาล ปลอดโรค 

ไอคิวดี

1.ครูผูดูแลเด็กทั้ง 20

 แหงจํานวน80คน

พ.ย.2562-ม.ค.

2563

            30,000 คปสอ.โพนนาแกว นางพิชญากร/นางขวญั

ฤดี คปสอ.โพนนาแกว

2.เพือ่ใหเจาหนาที่สาธารณสุขได

กะตุนพัฒนาการเด็กไดถูกตอง

2.รอยละของเด็กอายุ 0-5ป สูงดีสมสวน 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผูปกครอง

กลุมเปาหมาย 5กลุมวยัเพือ่จัดทําส่ืออุปกรณ

และยืมไปกระตุนพัฒนาการเด็ก

2.ครูอนุบาล2และ3ใน

โรงเรียน ทั้ง20แหง

จํานวน40คน

3.รอยละการกระตุนพัฒนาการเด็ก 3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่สาธารณสุข

 สุขภาพจิตเด็กและโรคที่พบบอยในเด็ก

3.จนท.สธ./

นักวชิาการการศึกษา

ทุกอปท.และอบต.

รวม 5ตําบลจํานวน 

15 คน

5 1.รอยละของเด็ก 0-5ป สูงดี สมสวนและ

สวนสูงเฉล่ียที่อายุ 5ป

1.จัดอบรมฟนฟูเชิงปฏิบัติการผูประกอบ

อาหารใน ศพด.  และรร.อนุบาล ทุกแหง

1.ผูประกอบอาหาร

ในศพด.และรร.อนุ

บาลทั้งหมดรวม 40คน

กพ.2563-เม.ย.

2563

            15,000 คปสอ.โพนนาแกว นางพิชญากร/นางขวญั

ฤดี คปสอ.โพนนาแกว

2.รอยละของเด็กวยัเรียน สูงดีสมสวน 2.ออกติดตามประเมินผล 2.ครูอนามัยโรงเรียน

ทั้ง20แหง

6 โครงการวยัรุน วยัใส อนามัย

เจริญพันธุดี คปสอ.โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่ใหเยาวชนมีความรู ความ

เขาใจเร่ือง เพศศึกษาและ

พัฒนาการของตนเองเมื่อเขาสูวยัรุน

1. เยาวชนมีความรูและความเขาใจเร่ือง 

เพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อ

เขาสูวยัรุน รอยละ 80

1. จัดทําส่ือใหความรูเกี่ยวกบัเร่ืองอนามัย

เจริญพันธุ เชน ปายไวนิล แผนพับ ส่ือการสอน

 ฯลฯ

180 คน มิถุยายน - 

สิงหาคม 2563

            15,000 คปสอ.โพนนาแกว ณัฐวฒิุ/อรรถสิทธิ์

2. เพือ่ใหเยาวชนมีความรู และ

ทักษะในการจัดการกบัสถานการณ

 ที่เกี่ยวของกบัเร่ืองเพศ

2. เยาวชนไดรับความรู และทักษะในการ

จัดการกบัสถานการณ ที่เกี่ยวของกบัเร่ือง

เพศ รอยละ 80

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู เร่ือง 

อนามัยวยัเจริญพันธุ

3. เพือ่ใหเยาวชนตระหนักถึง

ความสําคัญของการเห็นคุณคา

และสรางความภาคภูมิใจในตัวเอง

3. เยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของ

การเห็นคุณคาและสรางความภาคภูมิใจ

ในตัวเอง รอยละ 80

4. เพือ่สรางเครือขายในโรงเรียน

และชุมชน

โครงการอบรมฟนฟูสุขาภิบาล ผู

ประกอบอาหารในศูนยเด็กเล็ก

และโรงเรียนอนุบาล อําเภอโพน

นาแกว ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหศพด.และโรงเรียนอนุบาล

ไดผานเกณฑมาตรฐานสุขาภิบาล

อาหาร



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

7 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู

กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพ

ชุมชนและการจัดการความรูตําบล

ตนแบบจัดการคุณภาพชีวติแบบ

บูรณาการ ปงบประมาณ 2563

เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู

กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพ

ชุมชนและการจัดการความรูตําบล

ตนแบบจัดการคุณภาพชีวติแบบ

บูรณาการ

ตําบลตําบลตนแบบจัดการคุณภาพชีวติ

แบบบูรณาการผานระดับดีขึ้นไป

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู

กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและ

การจัดการความรูตําบลตนแบบ

100 คน พฤษภาคม-กรกฏ

คม 2563

8000 คปสอ.โพนนาแกว ฉัตรชัย  คําเพ็ชรดี  

และอรรถสิทธิ ์ วงศ

กาฬสินธุ

8 1. เพือ่พัฒนาระบบบริการของ

หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ

ใหไดมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก

คุณภาพ

1) รอยละสถานบริการสุขภาพที่มีการ

คลอดมาตรฐาน

1.  พัฒนาตนเองตามเกณฑการดําเนินงาน 

และเกณฑการประเมิน

1.เจาหนาที่ คปสอ.

โพนนาแกว

ก.พ.-เม.ย. 63               8,000 คปสอ.โพนนาแกว จริยา การุญ PCU รพ.

โพนนาแกว

2. เพือ่เฝาระวงัชวงต้ังครรภและ

คลอดเพือ่ลดการตายของมารดา

จากการต้ังครรภ

2) อัตราสวนการตายมารดาไทย 2.  ประเมินตนเองตามเกณฑการประเมิน 2.เจาหนาทีมประเมิน

3) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 

15-19 ป

3.  รับทีมประเมินระดับจังหวดัออกประเมิน

เยี่ยมเสริมพลัง

3.กลุมภาคีเครือขาย

4.   จัดอบรมใหหญิงต้ังครรภที่มีภาวะเส่ียงใน

เขตพืน้ที่อําเภอโพนนาแกว

รวมจํานวน  80 คน

9 โครงการเตรียมพรอมรับมือ ลด

ภาวะเส่ียงจากการต้ังครรภ

1. เพือ่ใหหญิงวยัเจริญพันธและ

หญิงต้ังครรภมีความตระหนักใน

การปองกนัเพือ่ลดภาวะเส่ียงจาก

การต้ังครรภ

1) รอยละสถานบริการสุขภาพที่มีการ

คลอดมาตรฐาน

1.อสม.ติดตามและคนหาหญิงต้ังครรภในเขต

รับผิดชอบเพือ่ใหมาฝากครรภกอน 12 สัปดาห

แกนนํา อสม. ตําบล

ละ 10  คน

1 ก.ค.63 - 30 

ก.ย.63

            20,000 คปสอ.โพนนาแกว จริยา การุญ PCU รพ.

โพนนาแกว

2) อัตราสวนการตายมารดาไทย 2.อบรมใหความรูหญิงวยัเจริญพันธ หญิงวยัเจริญพันธ 50

 คน

3) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 

15-19 ป

3.อบรมใหความรูหญิงต้ังครรภและสามี หญิงต้ังครรภพรอม

สามีในอําเภอโพนนา

แกว 100  คน

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเสริม

พลังมาตรฐานแมและเด็กกลุมงาน

บริการดานปฐมภูมิและองครวม 

โรงพยาบาลโพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

2. เพือ่ใหหญิงวยัเจริญพันธและ

หญิงต้ังครรภมีความความรูในการ

ปองกนัเพือ่ลดภาวะเส่ียงจากการ

ต้ังครรภและสามารถนําไปปฏิบัติ

ไดอยางถูกตอง



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

10 1. เพือ่ใหผูสูงอายุไดรับการดูแล

สงเสริมสุขภาพจากทีมสหสาขา

วชิาชีพของหนวยบริการดาน

สุขภาพที่เกี่ยวของ

รอยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรม

สุขภาพที่พึง่ประสงค

1. จัดกจิกรรมทางกาย ใจ แบบองครวม 

ใหแกผูสูงอายุ

ก.ค.-ก.ย. 63             20,000 คปสอ.โพนนาแกว จริยา การุญ PCU รพ.

โพนนาแกว

2. เพือ่ใหบริการดูแลดาน

สาธารณสุขถึงที่บานอยางตอเนื่อง

และสม่ําเสมอตามปญหาสุขภาพ 

และชุดสิทธปิระโยชนโดยการมี

สวนรวมของครอบครัว ชุมชน 

และทองถิ่นใหผูสูงอายุมีคุณภาพ

ชีวติที่ดี อยูในสังคมอยางมีศักด์ิศรี

เขาถึงบริการ อยางถวนหนาและ

เทาเทียม เปนการสรางสังคมแหง

ความเอื้ออาทร และสมานฉันท

2. จัดกจิกรรมอบรมการสรางสุข 5 มิติ

3. เพือ่สงเสริม สนับสนุนกจิกรรม

การสงเสริมสุขภาพในชมรม

ผูสูงอายุคุณภาพ /โรงเรียน

ผูสูงอายุและชุมชน

11 1. คัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ ผูสูงอายุ อําเภอโพน

นาแกว

ม.ค.-มี.ค. 63            100,500 สปสช. จริยา การุญ PCU รพ.

โพนนาแกว

2. จัดกจิกรรมนันทนาการใหกบัผูสูงอายุ

3. จัดอบรมการออกกาํลังกายในผูสูงอายุ

12 1.กลุมเปาหมายอาย6ุ0-60 ปรายใหม

ไดรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกรอยละ 

50 รายเกาไดตรวจทุก5ป

1.จัดอบรมความรูความเขาใจเร่ืองมะเร็งเตา

นมและมะเร็งปากมดลูก

1.ประชากรหญิงอายุ

30-60 ป จํานวน   

250  คน

ม.ค.2563-มี.ค.

2563

            10,000 กองทุนตําบล  นาแกว พิชญากร นามนนท 

PCU รพ.โพนนาแกว

2.กลุมเปาหมายตรวจคัดกรองมะเร็งเตา

นมไดถูกตอง

2.ออกติดตามเยี่ยมบานเพือ่ใหกลุมเปาหมาย

เขาถึงบริการตรวจคัดกรองเบื้องตน

รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริม

สุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long 

Term Care)

โครงการปองกนัมะเร็งเตานมและ

ปากมดลูก กลุมงานดานปฐมภูมิ

และองครวม รพ.โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหประชากรหญิงได

ตระหนักตรวจเตานมและมะเร็ง

ปากมดลูก

โครงการสรางสุขภาวะทางใจเพือ่

เปนผูสูงวยัที่มีคุณคาและมี

ความสุข คปสอ.โพนนาแกว ป 

2563

ผูสูงอายุ อําเภอโพน

นาแกว จํานวน 200 

คน

โครงการพัฒนาระบบดูแลสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 

และการดูแลระยะยาวในชุมชน อ.

โพนนาแกว จ.สกลนคร 

ปงบประมาณ 2563

เพือ่คัดกรองผูสูงอายุที่มีภาวะ

พึง่พิงและจัดบริการดูแลระยะยาว

ดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่

มีภาวะพึง่พิง โดยหนวยบริการ 

ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ

พึง่พิง (care giver)



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

13 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก 4-6 ป

 พัฒนาการดี EF เดน นํารอง 

ศพด. และ รร.อนุบาล ตําบลนา

แกว ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหเด็กปฐมวยัชวงอายุ4-6ป 

มีการกระตุนพัฒนาการ

1.ผูปกครองไดรับความรูความเขาใจใน

การเล้ียงดูเด็กตามชวงวยั

1.จัดอบรมผูปกครองนักเรียนในศพด.และร

ร.อนุบาลทั้งหมดในเขต PCU 4หมูบาน ต.นา

แกว

1.ผูปกครองนักเรียน

กลุมอายุ 4-6ป ใน

ศพด.+รร.อนุบาล2

และ3 รวมทั้งหมด  

70 คน

ม.ค.2563-มี.ค.

2563

              8,000 กองทุนตําบล  นาแกว พิชญากร นามนนท 

PCU รพ.โพนนาแกว

2.เพือ่ใหมีเครือขายระหวางครูและ

ผูปกครอง เจาหนาที่สาธารณสุขในการ

ชวยเหลือเด็กกลุมเส่ียง

2.เยี่ยมติดตามเด็กกลุมเส่ียง/กระตุน

พัฒนาการ รวมกบัโรงเรียนและชุมชน

3.เพือ่สงเสริม IE EQ เด็กปฐมวยั

14 โครงการวยัรุนสดใส ไมทองกอนวยั

 หางไกลยาเสพติด ปงบประมาณ 

2563

1. เพือ่ใหเยาวชนมีความรู ความ

เขาใจเร่ือง เพศศึกษาและ

พัฒนาการของตนเองเมื่อเขาสูวยัรุน

1. เยาวชนมีความรูและความเขาใจเร่ือง 

เพศศึกษาและการปองกนัการต้ังครรภ

กอนวยัอันควร รอยละ 80

1. จัดทําส่ือใหความรูเกี่ยวกบั เร่ือง เพศศึกษา,

 การปองกนัการต้ังครรภกอนวยัอันควร และ

โทษและพิษภัยของยาเสพติด เชน ปายไวนิล 

แผนพับ ส่ือการสอน ฯลฯ

100 คน มิถุยายน - 

สิงหาคม 2563

              6,000 อปท.นาแกว ณัฐวฒิุ PCU รพ.โพน

นาแกว

2. เพือ่ใหเยาวชนมีความรู และ

ทักษะในการจัดการกบั

สถานการณท่ีเกี่ยวของกบัเร่ืองเพศ

2. เยาวชนมีความรูและความเขาใจเร่ือง 

โทษและพิษภัยของยาเสพติด รอยละ 80

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู เร่ือง 

เพศศึกษา, การปองกนัการต้ังครรภกอนวยัอัน

ควร และโทษและพิษภัยของยาเสพติด

3. เพือ่ใหเยาวชนมีความรู และ

รับทราบถึงปญหาและพิษภัยของ

ยาเสพติด

4. เพือ่ใหเยาวชนตระหนักถึง

ความสําคัญของการเห็นคุณคาใน

ตนเองและสรางความภาคภูมิใจใน

ตนเอง

5. เพือ่สรางเครือขายในโรงเรียน

15 1.เพือ่พัฒนาระบบการดูแลกอน

คลอดและหลังคลอดใกลบานใกล

ใจพอใจในระบบบริการที่ได

มาตรฐานสงเสริม ใหคลอดอยาง

ปลอดภัยทั้งแมและลูกรวมถึงการ

ดูแลหลังคลอด

1.หญิงต้ังครรภคลอดบุตร พบทารกแรก

เกดินํ้าหนักตํ่ากวา 2500 กรัม ไมตํ่ากวา

รอยละ 6.38

1.  อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองภาวะโภชนาการ

หญิงต้ังครรภและการปฏิบัติตนเพือ่ดูแล

ตนเองดานตางๆ ระหวางต้ังครรภ และหลัง

คลอดบุตร

หญิงต้ังครรภจํานวน 

32 คน

1 กรกฎาคม - 30

กนัยายน 2563

            14,720 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.บาน

แปน

นางสาวนัยนัฐ ประกิ่ง

รพ.สต.บานนํ้าพุ

2.พัฒนาคลินิกบริการตาม

มาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพสายใยรักแหงครอบครัว

2. มอบนมเสริมธาตุเหล็กใหหญิงต้ังครรภทุก

คนที่มาฝากครรภ

โครงการสงเสริมโภชนาการหญิง

ต้ังครรภและแกไขปญหางาน

อนามัยแมและเด็ก รพ.สต.บาน

น้ําพุ ปงบประมาณ 2563



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

3. ติดตาม/เฝาระวงัหญิงต้ังครรภและหญิง

หลังคลอดทุกรายมอบของขวญัแกหญิงหลัง

คลอดเมื่อออกเยี่ยมหลังคลอด

4. จัดกจิกรรมครอบครัวนมแมตัวอยาง สราง

เสริมพฤติกรรมสตรีในการเล้ียงลูกดวยนมแม

ในพืน้ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน

น้ําพุ

16 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ป

 รพ.สต.บานน้ําพุ ปงบประมาณ 

2563

1.เพือ่ใหผูปกครอง ครูพัฒนาเด็ก

เล็ก  มีความรูทางวชิาการ ดาน

การการตรวจพัฒนาการในเด็ก 0-5

 ป

1. เด็กปฐมวยัมีพัฒนาการสมวยั 1.พัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็ก ในการดูแล

เด็กปฐมวยั

1.ผูปกครองเด็ก 

จํานวน 145 คน

1 กรกฎาคม - 30

กนัยายน 2563

            19,800 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.บาน

แปน

นางสาวนัยนัฐ ประกิ่ง

รพ.สต.บานนํ้าพุ

2.เพือ่ใหผูปกครอง ครูพัฒนาเด็ก

เล็ก สามารถสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ไดเหมาะสมกบัชวงอายุ

2.เด็ก0-5ปไดรับการคัดกรองพบ

พัฒนาการลาชามากกวารอยละ 30 %

2.ครูผูดูแลเด็กจัดกจิกรรมพัฒนาการสูงดีสม

สวนแกเด็ก

2.ครูผูดูแลเด็ก 

จํานวน 5 คน

3.เพือ่อบรมฝกทักษะการตรวจ

พัฒนาการให ผูปกครอง ครูพัฒนา

เด็กเล็ก ใหตรวจพัฒนาการเด็กใน

หมูบานและสงตอไดในกรณีที่

  3.เด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชาและมี

พัฒนาการลาชาไดรับการติดตามมากกวา

รอยละ 90 %

3.ใหความรูแกผูประกอบอาหารในศูนยเด็ก

เล็กตามหลักสุขาภิบาล

3.ครูปฐมวยั จํานวน2

 คน

4. เด็กปฐมวยัสูงดีสมสวน รอยละ 50 % 4.สรางความตระหนักและใหคําแนะนําแก 

อปท.ครูดูแลเด็กเล็กตามเกณฑมาตรฐานศูนย

เด็กเล็กแหงชาติ

5.อบรมใหความรูเร่ืองการตรวจพัฒนาการ

ตามชวงอาย๙ุ เดือน ๑๘ เดือน ๓๐ เดือน ๔๒

 เดือน ๖๐ เดือนตามคูมือ DSPM

6.ชั่งน้ําหนักและวดัสวนสูงเด็ก ๐-๕ ปทุกๆ ๓ 

เดือน

17 โครงการสรางเสริมสุขภาพดวย

การแพทยแผนไทยและเรียนรูการ

ทํายาดมสมุนไพร รพ.สต.บานน้ําพุ

 ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพดวย

ศาสตรการแพทยแผนไทยซ่ึงเปน

อีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพ

1.รอยละขอผูปวยนอกที่ไดรับบริการ

การแพทยแผนไทยการแพทยทางเลือก

1.อบรมใหความรูการใชยาสมุนไพร และสาธติ

การทํายาดมสมุนไพร

1.ผูสูงอายุจํานวน 30

 คน

1 กรกฎาคม - 30

กนัยายน 2563

            14,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.บาน

แปน

นางสาวพัชลี คําคนซ่ือ 

รพ.สต.บานนํ้าพุ

2.เพือ่สงเสริมสนับสนุนการใช

สมุนไพรในชุมชนเพือ่รักษาอาการ

เจ็บปวยเบื้องตน



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

3.เพือ่ใหผูเขารวมอบรมสามารถ

นําความรูที่ไดไปประยุกตใชใน

ครัวเรือนและสามารถนําความรูไป

ใชในการดูแลสุขภาพไดอยางดีที่สุด

18 1.เพือ่ชะลอภาวะไตเส่ือมในกลุม

ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหิต

1.อัตราการเปล่ียนแปลงของผูปวย CKD 

จากระยะ 3B สูระยะที่ 4 ขึ้นไป

1.อบรมใหความรูเร่ืองภาวะไตเส่ือม ผูปวยเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูงที่มี

ภาวะไตเส่ือม 40 คน

1 กรกฎาคม - 30

กนัยายน 2563

              6,800 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.บาน

แปน

นางสาวนัยนัฐ ประกิ่ง 

รพ.สต.บานนํ้าพุ

2.เพือ่ลดอุบัติการณการเกดิภาวะ

ไตวายเร้ือรังระยะสุดทาย

2.อบรมใหความรูเร่ืองการประกอบอาหาร

สําหรับผูปวยไตวายเร้ืองรัง

3.เพือ่ใหผูปวยสามารถปฏิบัติตัว

ไดถูกตองโดยครอบครัวมีสวนรวม

3.เจาะเลือดติดตามการทํางานของไต

4.ติดตามพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

เฉพาะโรคโดยอสม.

19 โครงการสงเสริมสุขภาพดูแล

ผูสูงอายุระยะยาว (Long Term 

Care) รพ.สต.น้ําพุ ปงบประมาณ 

2563

๑ เพือ่ใหผูสูงอายุที่มีภาวะพึง่พิง 

ในพืน้ที่องคการบริหารสวนตําบล

บานแปน ไดรับการบริการดูแล

ระยะยาวดานสาธารณสุขตาม

แผนการดูแลรายบุคคล (CP)โดย

บุคลากรที่เกี่ยวของและผูชวย

เหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึง่พิง 

ณ ที่ครัวเรือน

1. รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริม

สุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long 

Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ

1. อบรมใหความรูแกผูสูงอายุเร่ืองการสงเสริม

สุขภาพดูแลผูสูงอายุ

ผูสูงอายุ 15 คน 1 กรกฎาคม - 30

กนัยายน 2563

            75,000 กองทุนดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาว

นางสาวนัยนัฐ ประกิ่ง 

รพ.สต.บานนํ้าพุ

2. รอยละของ Healthy Ageing 2. จัดกจิกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การ

ออกกาํลังการ สมาธบิําบัด ฤาษีดัดตน

20 โครงการปองกนัอุบัติเหตุจราจร

ทางถนน รพ.สต.บานนาแกวนอย 

ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ลดอัตราการเกดิอุบัติเหตุ

และการเสียชีวติจากอุบัติเหตุบน

ถนน

1.การลดอัตราการเสียชีวติและเกดิ

อุบัติเหตุทางถนน ไมเกนิ รอยละ 14

1.ประชุมสมาชิก อปพร.และผูนําชุมชนเพือ่

พิจารณารายละเอียดและแนวการจัดโครงการ

1.กลุมวยัทํางาน      

จํานวน 44 คน

1 กรกฎาคม 2563 

  -30 กนัยายน 

2563

              9,800 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพเทศบาล

ตําบลนาแกว

นายองอาจ ทองอันตัง 

 รพ.สต.บานนาแกวนอย

2.เพือ่สงเสริมใหประชาชนผูใช

เสนทางจราจรเกดิพฤติกรรมการ

ใชรถใชถนนที่ถูกตองและปลอดภัย

2.อบรมใหความรูเร่ืองกฎระเบียบงานดาน

จราจร และความปลอดภัยในทองถนน

2.อพปร. จํานวน 8 คน

โครงการชะลอภาวะไตวายผูปวย

ปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 

รพ.สต.บานน้ําพุ ปงบประมาณ 

2563



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

3.เพือ่ให ประชาชนทั่วไปและผูนํา

ชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบั

กฎหมายจราจรและรูจักวธิปีองกนั

ตนเองขณะขับขี่ตลอดจนการ

แกไขปญหาขณะเกดิอุบัติเหตุและ

หลังเกดิอุบัติเหตุ

3.ฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องตนกรณีเกดิ

อุบัติเหตุ และการชวยฟนคืนชีพ

3.ผูนําชุมชนจํานวน 8

 คน

4.สํารวจความเส่ียงอุบัติเหตุจราจร คนเส่ียง 

รถเส่ียง จุดเส่ียง เพือ่เฝาระวงัการเกดิอุบัติเหตุ

21 1. เพือ่สงเสริมการใชสมุนไพรใน

ชุมชนในการดูแลสุขภาพและ

ทรัพยากรในพืน้ที่ใหเกดิประโยชน

สูงสุด

1. ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ

กลุมเส่ียง มีการใชผงปรุงรสสมุนไพรแทน

ผงชูรสในครัวเรือน มากกวารอยละ 60 

ของผูเขารับการอบรม

1. อบรมใหความรูเร่ืองสรรพคุณสมุนไพรที่

นํามาใชทําผงปรุงรสสมุนไพร

ผูปวยเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง 

และกลุมเส่ียง จํานวน

 60 คน

1 กรกฎาคม 2563 

  -30 กนัยายน 

2563

            11,100 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพเทศบาล

ตําบลนาแกว

นางสาวนุชนภา ขุนทอง

 รพ.สต. บานนาแกว

นอย

2. เพือ่ใหผูเขารับการอบรม

สามารถผลิตผงปรุงรสจากพืช

สมุนไพรใชในครัวเรือนได

2. สาธติและฝกปฏิบัติการทําผงปรุงรส

สมุนไพรใหกบัผูเขารับการอบรม

3. เพือ่ใหผูเขารับการอบรมมี

ความรูเร่ืองการดูแลสุขภาพดวย

การใชผงปรุงรสสมุนไพรแทนผงชู

รส

22 โครงการสงเสริมโภชนาการหญิง

ต้ังครรภและแกไขปญหางาน

อนามัยแมและเด็ก รพ.สต.บานนา

แกวนอย ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่พัฒนาระบบการดูแลกอน

คลอดและหลังคลอดในระบบ

บริการที่ไดมาตรฐาน  สงเสริมให

คลอดอยางปลอดภัยทั้งแมและลูก 

 รวมถึงการดูแลหลังคลอด

1.หญิงต้ังครรภคลอดบุตร พบทารกแรก

เกดินํ้าหนักตํ่ากวา 2500 กรัม ไมตํ่ากวา

รอยละ 7

1.  อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองภาวะโภชนาการ

หญิงต้ังครรภและการปฏิบัติตนเพือ่ดูแล

ตนเองดานตางๆ ระหวางต้ังครรภ และหลัง

คลอดบุตร

หญิงต้ังครรภจํานวน 

25 คน

1 มิถุนายน 2563  

 -31 สิงหาคม 2563

            15,600 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพเทศบาล

ตําบลนาแกว

นางทัศนีย พลหงษรพ.

สต.บานนาแกวนอย

2. สนับสนุนนมเสริมธาตุเหล็กใหหญิง

ต้ังครรภทุกคนที่มาฝากครรภ

3. ติดตามเยี่ยม/เฝาระวงัหญิงต้ังครรภและ

หญิงหลังคลอดโดยการออกเยี่ยมหลังคลอด

4. จัดกจิกรรมครอบครัวนมแมตัวอยาง สราง

เสริมพฤติกรรมสตรีในการเล้ียงลูกดวยนมแม

ในพืน้ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน

นาแกวนอย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทํา

ผงปรุงรสสมุนไพรเพือ่สุขภาพ 

สําหรับผูปวยเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูงและกลุมเส่ียง รพ.สต.

บานนาแกวนอย ปงบประมาณ 

2563

2.พัฒนาคลินิกบริการงานอนามัย

แมและเด็กตามมาตรฐาน รพ.สต.

ติดดาว



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

23 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ป

 รพ.สต.บานนาแกวนอย 

ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหผูปกครองเด็ก 0-5 ป ครู

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  มีความรูทาง

วชิาการ ดานการการตรวจ

พัฒนาการในเด็ก 0-5 ป

1. เด็กปฐมวยัมีพัฒนาการสมวยั 1.พัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็ก ในการดูแล

เด็กปฐมวยั

1.ผูปกครองเด็ก 

จํานวน 70 คน

1 กรกฎาคม 2563 

  -30 กนัยายน 

2563

            12,700 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพเทศบาล

ตําบลนาแกว

นางทัศนีย พลหงษรพ.

สต.บานนาแกวนอย

2.เพือ่ใหผูปกครอง ครูพัฒนาเด็ก

เล็ก สามารถสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ไดเหมาะสมกบัชวงอายุ

2.เด็ก0-5ปไดรับการคัดกรองพบ

พัฒนาการลาชามากกวารอยละ 30 %

2.ครูผูดูแลเด็กจัดกจิกรรมพัฒนาการสูงดีสม

สวนแกเด็ก

2.ครูผูดูแลเด็ก 

จํานวน 4 คน

  3.เด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชาและมี

พัฒนาการลาชาไดรับการติดตามมากกวา

รอยละ 90 %

3.ใหความรูแกผูประกอบอาหารในศูนยเด็ก

เล็กตามหลักสุขาภิบาล

3.ครูปฐมวยั จํานวน 

2 คน

4. เด็กปฐมวยัสูงดีสมสวน รอยละ 50 % 4.สรางความตระหนักและใหคําแนะนําแก 

อปท.ครูดูแลเด็กเล็กตามเกณฑมาตรฐานศูนย

เด็กเล็กแหงชาติ

5.อบรมใหความรูเร่ืองการตรวจพัฒนาการ

ตามชวงอาย๙ุ เดือน ๑๘ เดือน ๓๐ เดือน ๔๒

 เดือน ๖๐ เดือนตามคูมือ DSPM

6.ชั่งน้ําหนักและวดัสวนสูงเด็ก ๐-๕ ป

24 โครงการปองกนัภาวะไตวายใน

ผูปวยเบาหวานและความดันโลหิต

สูง รพ.สต.บานนาแกวนอย 

ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ชะลอภาวะไตเส่ือมในกลุม

ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหิต

1.เพิม่อัตราการเปล่ียนแปลงของผูปวย 

CKD 3ไมใหไปสูระยะ 4-5 หรือ ผูปวย 

CKD ระยะ 4-5 มีการเปล่ียนแปลงลงมา

ระยะ 3 รอยละ 66 % ขึ้นไป

1.อบรมใหความรูเร่ืองภาวะไตเส่ือม ผูปวยเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูงที่มี

ภาวะไตเส่ือม 50 คน

1 กรกฎาคม 2563 

  -30 กนัยายน 

2563

            10,100 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพเทศบาล

ตําบลนาแกว

นางทัศนีย พลหงษรพ.

สต.บานนาแกวนอย

2.เพือ่ลดอุบัติการณการเกดิภาวะ

ไตวายเร้ือรังระยะสุดทาย

2.อบรมใหความรูเร่ืองการประกอบอาหาร

สําหรับผูปวยไตวายเร้ืองรัง

3.เจาะเลือดติดตามการทํางานของไต

4.ติดตามพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

เฉพาะโรคโดยอสม.

3.เพือ่อบรมฝกทักษะการตรวจ

พัฒนาการให ผูปกครอง ครูพัฒนา

เด็กเล็ก ใหตรวจพัฒนาการเด็กใน

หมูบานและสงตอไดในกรณีที่

สงสัยวาพัฒนาการลาชา

3.เพือ่ใหผูปวยสามารถปฏิบัติตัว

ไดถูกตองโดยครอบครัวมีสวนรวม



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

25 1. เพือ่สงเสริมการใชสมุนไพรใน

ชุมชนในการดูแลสุขภาพและ

ทรัพยากรในพืน้ที่ใหเกดิประโยชน

สูงสุด

1. ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ

กลุมเส่ียง มีการใชผงปรุงรสสมุนไพรแทน

ผงชูรสในครัวเรือน มากกวารอยละ 60 

ของผูเขารับการอบรม

1. อบรมใหความรูเร่ืองสรรพคุณสมุนไพรที่

นํามาใชทําผงปรุงรสสมุนไพร

ผูปวยเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง 

และกลุมเส่ียง จํานวน

 60 คน

1 กรกฎาคม 2563 

  -30 กนัยายน 

2563

            11,100 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพเทศบาล

ตําบลนาแกว

นางสาวนุชนภา ขุนทอง

 รพ.สต. บานนาแกว

นอย

2. เพือ่ใหผูเขารับการอบรม

สามารถผลิตผงปรุงรสจากพืช

สมุนไพรใชในครัวเรือนได

2. สาธติและฝกปฏิบัติการทําผงปรุงรส

สมุนไพรใหกบัผูเขารับการอบรม

3. เพือ่ใหผูเขารับการอบรมมี

ความรูเร่ืองการดูแลสุขภาพดวย

การใชผงปรุงรสสมุนไพรแทนผงชู

รส

26 โครงการถนนสุขภาพ รพ.สต.บาน

โนนสามัคคี ปงบประมาณ 2563

1. ประชาชนมีสมรรถภาพรางกาย

แข็งแรง สุขภาพดี

1. กอกระแสใหประชาชนเกดิความสนใจ

ในการออกกาํลัง

1.เดิน วิง่ ระยะทาง 5 กโิลเมตร และปนจัก

ยาน 5 กโิลเมตร

ประชาชนตําบล

เชียงสือ 500 คน

กรกฏาคม - 

กนัยายน

            30,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบล

นางสาววารุณี ไชยโคตร

 รพ.สต.บานโนนสามัคคี

2. ประชาชนเห็นความสําคัญของ

การสงเสริมสุขภาพดวยการออก

กาํลังกายที่เหมาะสม

2. ประชาชนมีการออกกาํลังกายอยาง

ตาอเนื่อง

2. กจิกรรมยืดเยียดกลามเนื้อกอน เดินวิง่ปน

27 โครงการตรวจสารพิษในเกษตรกร 

รพ.สต.บานโนนสามัคคี 

ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่คนหาปริมาณสารเคมี

ตกคางในรางกายเกษตรกรผูสัมผัส

สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช

1. เพือ่ใหมีการบิการดูแลสุขภาพเชิงรุกแก

เกษตรกร

1.ประเมินความเส่ียงจากการใชสารเคมีและ

ประเมินสุขภาพจิตเบื้องตน

ประชาชนตําบล

เชียงสือ 300 คน

กรกฏาคม - 

กนัยายน

            14,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบล

นางสาวชลธชิา นันแพง

 รพ.สต.บานโนนสามัคคี

2. เพือ่ลดปริมาณสารเคมีตกคาง

ในรางกายของเกษตรกรกลุมเส่ียง 

และไมปลอดภัย

2. เพือ่ปองกนัการเจ็บปวยและความ

สูญเสียจากปจจัยเส่ียงทางกายและทางจิต

2. เจาะเลือดประเมินความเส่ียงจากการใช

สารเคมีโดยการใชกระดาษทดสอบหาปริมาณ

โคลีนเอสโตเรส

3. เพือ่ใหเกษตรกรกลุมเส่ียง และ

ไมปลอดภัย มีความรู และ

สามารถนําความรูไปปฏิบัติได

อยางถูกตอง

โครงการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพ

หญิงวยัเจริญพันธุ หญิงต้ังครรภ 

และมารดาหลังคลอดดวยศาสตร

การแพทยแผนไทย รพ.สต.บาน

นาแกวนอย ปงบประมาณ 2563



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

28 โครงการหนูจา..รูไว จะปลอดภัย

จากการจมน้ํา รพ.สต.บานโนน

สามัคคี ปงบประมาณ 2563

เพือ่กลุมเปาหมายมีสวนรวมใน

การปองเหตุจมน้ําในพืน้ที่

1. เพือ่ใหกลุมเปาหมายมีทักษะในการ

ชวยเหลือคนจมน้ํา และการปฐมพยาบาล

ใหการชวยเหลือเบื้องตน

1. จัดอบรมหึความรูวธิกีารชวยเหลือคนจมน้ํา

 ตะโกน โยน ยื่น

นักเรียน ชั้น ป. 4- ม.

2 โรงเรียนบานโนน

กงุและโรงการบาน

เชียงสือราษฎอํานวย 

 จํานวน 50 คน

กรกฏาคม - 

กนัยายน

            20,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบล

นางสาวชลธชิา นันแพง

 รพ.สต.บานโนนสามัคคี

2. เพือ่ใหกลุมเปาหมายมีทักษะในการ

ชวยเหลือคนจมน้ําและทักาะการเอาชีวติ

รอดจากการจมน้ํา

2. อบรมเชิงปฏิบัติการพรอมสาธติฝกทักาะ

ชวยเหลือคนจมน้ําและทักษะการเอาชีวติรอด

จากการจมน้ํา

3. จัดอบรมใหความรูฟนคืนชีพ CPR

29 โครงการสงเสริมพัฒนา IQ เด็ก 

0-5 ป ตําบลเชียงสือ รพ.สต.บาน

โนนสามัคคี ปงบประมาณ 2563

1. รอยละ 80 ของเด็ก 2-5 ป 

ไดรับการประเมินพัฒนาการและ

การกระตุนพัฒนาการที่ถุกตอง

สมวยั

ผานเกณฑประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ปลอดโรค IQ ดี

1. พัฒนาศูนยเด็กเล็ก ผานเกณฑประเมิน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค IQ ดี

ศพด.ในเขต

รับผิดชอบใน รพ.สต.

กรกฏาคม - 

กนัยายน

            15,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบล

นางสาววารุณี ไชยโคตร

 รพ.สต.บานโนนสามัคคี

2. รอยละ 80 ของผูปกครอง ครู

ผูดูแลเด็ก พีเ่ล้ียงเด็ก รวมถึงผู

เล้ียงดูเด็ก มีความรูความเขาใจที่

ถูกตองเกี่ยวกบัการสงเสริม

พัฒนาการเด็ก 2-5 ป

2. จัดอบรมใหความรูเร่ือง จิตคณิต ใหครู

ผูดูแลเด็ก

3.จัดเวทีแลกเปล่ียนความรู คืนขอมูลสุขภาพ

ดานพัฒนาการเด็ก

30 โครงการการใชยาอยาง

สมเหตุสมผล รพ.สต.บานโนน

สามัคคี ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่ใหประชาชนมีความรู ความ

เขาใจในการใชยาอยางปลอดภัย 

รอยละ 80

1. จํานวนครัวเรือนที่มีการใชยาปฏิชีวนะ

 ยาชุด และยาสเตียรอยด ในโรคที่ไม

จําเปนลดลง

1. จัดอบรมใหความรูเร่ืองการใชยาในชุมชน กรกฏาคม - 

กนัยายน

15,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบล

นางสาวชลธชิา นันแพง

 รพ.สต.บานโนนสามัคคี

2. เพือ่ใหประชาชนมีสวนรวมใน

เฝาระวงัการขายยา รานขายยาใน

ชุมชน ลักลอบขายยาปฏิชีวนะ 

รอย 100 และยาสเตียรอยด

2. รานคา รานชํา ไมมีการนํายาปฏิชีวนะ

 ยาชุด และยาสเตียรอยด มาขายในชุมชน

2.เฝาระวงัและควบคุมแหลงกระจายในชุมชน

ตรวจสอบแหลงกระจายของยาที่มีการสะสม

ยาปฏิชีวนะและยาสเตียรอยด

3.เพือ่ใหประชาชน ลดปญหาการ

ใชยาปฏิชีวนะและเตียรอยด โดย

ไมจําเปน

นักเรียน ชั้น ป.4- ป.6

 ทั้ง2 โรงเรียน จํานวน

 20 คน ประชาชน

จํานวน 60 คน 

ทั้งหมด 80 คน



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

31 โครงการการอบรมการทํายาหมอง

ไพลและยาดมสมุนไพร ใสใจ

สุขภาพในชุมชน รพ.สต.บานโนน

สามัคคี ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหผูรวมอบรมมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยซ่ึง

เปนอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแล

สุขภาพ

1. รอยละ 100 ของจํานวนผูเขารวมอบรม 1.ประชุมคณะทํางานเครือขายโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานโนนสามัคคี เพือ่

ชี้แจงโครงการและกาํหนดบทบาทความ

รับผิดชอบ

ประชาชนทั่วไป 50 

คน

กรกฏาคม - 

กนัยายน

15,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบล

นางสาวพัชรี เดือยพิมพ

 รพ.สต.บานโนนสามัคคี

2.เพือ่ใหผูรวมอบรมสามารผลิต

ยาหมองไพลและยาดมสมุนไพรใช

เอง และสรางอาชีพเสริมเพิม่แก

ชุมชน

2. รอยละ 80 ของผูอบรมในชุมชนมี

ความรูความเขาใจในการดูสุขภาพโดยใช

ศาสตรการแพทยแผนไทย

2.เขียนโครงการเสนอเพือ่ขออนุมัติ

3.เพือ่ใหผูรวมอบรมเล็งเห็นคุณคา

ของสมุนไพรในชุมชนเพือ่รักษา

อาการเจ็บปวยในเบื้องตนได

3. รอยละ 80 เขาถึงการบริการสมุนไพร

พืน้บาน

3.ประสานชี้แจงการดําเนินงานตามโครงการ

4.เพือ่ใหผูเขารวมอบรมสามารถ

นําความรูที่ไดไปประยุกตใชใน

ครัวเรือนและสามารถนําความรูไป

ใชในการดูแลสุขภาพไดอยางดีที่สุด

4. รอยละ 80 ของผูเขารับบริการอบรมมี

ความพึงพอใจในการเขารับการอบรม

4.จัดเตรียมวสัดุ อุปกรณที่จะใชในการอบรม

32 1.เพือ่ใหผูสูงอายุมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยซ่ึง

เปนอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแล

สุขภาพ

1. รอยละ 100 ของจํานวนผูเขารวมอบรม 1.ประชุมคณะทํางานเครือขายโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานโนนสามัคคี เพือ่

ชี้แจงโครงการและกาํหนดบทบาทความ

รับผิดชอบ

ผูสูงอายุ 50 คน กรกฏาคม - 

กนัยายน

            15,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบล

นางสาวพัชรี เดือยพิมพ

 รพ.สต.บานโนนสามัคคี

2.เพือ่ใหผูสูงอายุมีความรูทาง

การแพทยแผนไทย ในการดูแลสง

เสิมสุขภาพ ฟนฟูสุขภาพ ปองกนั

และลดการเจ็บปวยในผูสูงอายุ 

ลดภาวะเส่ียงติดเตียง

2. รอยละ 80 ของผูสูงอายุในชุมชนมี

ความรูความเขาใจในการดูสุขภาพโดยใช

ศาสตรการแพทยแผนไทย

2.เขียนโครงการเสนอเพือ่ขออนุมัติ

3.เพือ่สงเสริมและสนับสนุนการ

บริการดานการแพทยแผนไทย 

การใชยาสมุนไพรพืน้บานใหเปนที่

รูจักมากขึ้น

3. รอยละ 80 เขาถึงการบริการสมุนไพร

พืน้บาน

3.ประสานชี้แจงการดําเนินงานตามโครงการ

4.เพือ่สงเสริมใหผูสูงอายุมี

ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมากขึ้น

4. รอยละ 80 ของผูเขารับบริการอบรมมี

ความพึงพอใจในการเขารับการอบรม

4.จัดเตรียมวสัดุ อุปกรณที่จะใชในการอบรม

5.ดําเนินการอบรมใหแกประชาชนทั่วไป

6.ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงานอบรม

โครงการการอบรมดวยศาสตร

การแพทยแผนไทยชลอวยัและ

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน 

รพ.สต.บานโนนสามัคคี 

ปงบประมาณ 2563



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

33 โครงการสงเสริมสุขภาพกายจิตผู

พิการ รพ.สต.บานโนนสามัคคี 

ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหผูพิการและคนดูแลผู

พิการมีความรูในการดูแลสุขภาพ

ในชีวติประจําวนั

เพือ่ใหผูพิการและผูดูแลผูพิการ มีความรู

และความสามารถในการดูแลสุขภาพผู

พิการได

1.ประชุมชี้แจงโครงการแก ผูดูแลผูพิการ ผูพิการและผูดูแลผู

พิการ 50 คน

กรกฏาคม - 

กนัยายน

20,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบล

นางถนอมศิลป พันธมุย

 รพ.สต.บานโนนสามัคคี

2. เพือ่ใหผูพิการมีความเชื่อมั่นใน

คุณคาของตัวเอง

2. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติขอสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุนหลักประกนัสุขภาพ

3.เพือ่เปนขวญัและกาํลังใจใหกบั

คนพิการ

3. เตรียมเอกสารประกอบการอบรม  เชน  

แผนพับ  คูมือเอกสาร  วดีีทัศน

    ขั้นดําเนินการ

    1.การอบรมใหความรูการสงเสริมสุขภาพผู

พิการ  จํานวน  50  คน

      - การบรรยายโดยวทิยากร  ฉายวดีีทัศน

การสงเสริมสุขภาพ  การออกกาํลังกาย  

อาหารผูพิการ

    2.การตรวจสุขภาพเบื้องตนแกผูพิการ

34 โครงการลดภาวะไตเสือม กลุม

ผูปวยเบาหวาน ความดัน รพ.สต.

บานโนนสามัคคี ปงบประมาณ 

2563

1. เพือ่ชะลอภาวะไตเส่ือมในกลุม

ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหิตสูง

1.ผูปวยโรคเร้ือรังที่มีภาวะเส่ียงสูงมี

ความรู ความเขาใจและปฏิบัติตัวที่

เหมาะสม เพือ่ปองกนัภาวะไตเส่ือมเร้ือรัง

1.ประชุมหาแนวทางการดําเนินงานรวมกบั

care give และเจาหนาที่รพ.สต.โนนสามัคคี

 กลุมผูปวย เบาหวาน

ความดัน จํานวน 100

 คน

กรกฏาคม - 

กนัยายน

30,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบล

นางถนอมศิลป พันธมุย

 รพ.สต.บานโนนสามัคคี

2.เพือ่ใหผูปวยสามารถปฏิบัติตัว

ไดถูกตอง

2. รอยละ 80 ของผูปวยเบาหวานความ

ดันลดอุบัติการณการเกดิภาวะไตวาย

เร้ือรังระยะสุดทาย

2.คัดกรองผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ

เบาหวาน ที่มีภาวะเส่ียงโรคไตและจัดทํา

ทะเบียน

3.เพือ่ลดอุบัติการณการเกดิภาวะ

ไตวายเร้ือรังระยะสุดทาย

3.จัดอบรมผูปวยเร้ือรัง (ความดันโลหิตสูง/

เบาหวาน)ที่มีภาวะเส่ียงสูง ใหเกดิการปฏิบัติ

ตัวที่เหมาะสม เชน อาหาร อารมณ การออก

กาํลังกาย เพือ่ลดเส่ียง ปองกนัภาวะไตเส่ือม



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

35 โครงการสุขภาพเด็กดี เร่ิมที่ฝาก

ครรภ รพ.สต.บานโนนสามัคคี 

ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่ใหหญิงต้ังครรภมีความรู

และตระหนักถึงความสําคัญของ

การฝากครรภและสามารถดูแล

ตนเองในระยะต้ังครรภได

1.หญิงต้ังครรภรายใหม รับบริการฝาก

ครรภกอนอายุครรภ๑๒สัปดาหมากกวา

รอยละ ๖๐

1.จัดประชุมแกนนําอนามัยแมและเด็ก เพือ่

คนหาปญหาเกี่ยวกบังานอนามัยแมและเด็ก

 แกนนําอนามัยแม

และเด็ก หญิงตัง

ครรภและสามี จํานวน

 50 คน

กรกฏาคม - 

กนัยายน 2563

30,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบล

นางถนอมศิลป พันธมุย

 รพ.สต.บานโนนสามัคคี

2. เพือ่ใหหญิงต้ังครรภไดรับการ

ดูแลในระยะต้ังครรภไดอยางมี

คุณภาพ ไดแก ฝากครรภครบ ๕ 

คร้ังตามเกณฑฝากครรภกอนอายุ

ครรภ๑๒ สัปดาหและไดคลอดใน

โรงพยาบาล

2. หญิงต้ังครรภ รับบริการฝากครรภตาม

นัดครบ ๔ คร้ังตามเกณฑ มากกวารอยละ

 ๖๐

2.แตงต้ังคณะทํางาน เพือ่ดําเนินโครงการ

3.หญิงต้ังครรภรับบริการคลอดใน

โรงพยาบาล มากกวารอยละ ๙๕

3.แกนนําอนามัยแมและเด็ก จัดทํามาตรฐาน

การดูแลในขณะต้ังครรภ คลอด หลังคลอด

เพือ่พัฒนาตามมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก

4. จัดกจิกรรมอบรมใหความรูแกแกนนํา

อนามัยแมและเด็ก เพือ่พัฒนาศักยภาพ 

5. ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชน

กลุมเปาหมายทราบ

6. กาํหนดใหแกนนําอนามัยแมและเด็ก 

สํารวจและติดตามหญิงต้ังครรภรายใหม

7. จัดประชุมกลุมเปาหมาย (หญิงต้ังครรภที่มี

อายุครรภกอน ๒๘ สัปดาห)ในรูปแบบของ

โรงเรียนพอแม ๑ - หญิงต้ังครรภจํานวน 50 

คน

8. แกนนําอนามัยแมและเด็ก ออกติดตามล 

ดูแลหญิงต้ังครรภ คลอ ด และหลังคลอด ที่มี

ภาวะเส่ียงเพือ่ประเมิน และใหขอแนะนําใน

การปฏิบัติตัวตามมาตรฐานงานอนามัยแมและ

เด็กทุกเดือน

9. รายงานผลการดําเนินโครงการ

3. เพือ่พัฒนาศักยภาพแกนนํา

อนามัยแมและเด็กมีความรูและ

ความสามารถใหการแนะนําแก

หญิงวยัเจริญพันธ หญิงต้ังครรภ

และหญิงหลังคลอดใหมีพฤติกรรม

ในการดูแลสุขภาพของตนเองที่

ถูกตองเหมาะสม



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

36 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ป

 รพ.สต.บานโพนบก ปงบประมาณ

 2563

1.เพือ่ใหผูปกครอง ครูศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก  มีความรูทางวชิาการ 

ดานการการตรวจพัฒนาการในเด็ก

 0-5 ป

1. เด็กปฐมวยัมีพัฒนาการสมวยั 1.อบรมพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็ก ในการ

ดูแลเด็กปฐมวยั

1.ผูปกครองเด็ก 

จํานวน 100 คน

1 กรกฎาคม - 30

กนัยายน 2563

            24,100 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.บาน

แปน

นางสาวขนิษฐา โคตะ

บิน รพ.สต.บานโพนบก

2.เพือ่ใหผูปกครอง ครูพัฒนาเด็ก

เล็ก สามารถสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ไดเหมาะสมกบัชวงอายุ

2.เด็ก0-5ปไดรับการคัดกรองพบ

พัฒนาการลาชามากกวารอยละ 30

2.ครูผูดูแลเด็กจัดกจิกรรมพัฒนาการสูงดีสม

สวนแกเด็กปฐมวยั

2.ครูผูดูแลเด็ก 

จํานวน 4 คน

3.เพือ่อบรมฝกทักษะการตรวจ

พัฒนาการให ผูปกครอง ครูพัฒนา

เด็กเล็ก ใหตรวจพัฒนาการเด็กใน

หมูบานและสงตอไดในกรณีที่

3.เด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชาและมี

พัฒนาการลาชาไดรับการติดตามมากกวา

รอยละ 90

3.ใหความรูแกผูประกอบอาหารในศูนยเด็ก

เล็กตามหลักสุขาภิบาล

3.ผูประกอบอาหาร

ประจําศูนยเด็ก 

จํานวน 4 คน

4. เด็กปฐมวยัสูงดีสมสวน รอยละ 50 4.สรางความตระหนักและใหคําแนะนําแก 

อปท.ครูดูแลเด็กเล็กตามเกณฑมาตรฐานศูนย

เด็กเล็กแหงชาติ

5.อบรมใหความรู/ฝกปฏิบัติ เร่ืองการตรวจ

พัฒนาการตามชวงอาย9ุ เดือน 18 เดือน 30 

เดือน 42 เดือน 60 เดือนตามคูมือ DSPM

6.ชั่งน้ําหนักและวดัสวนสูงเด็ก 0-5 ป

37 โครงการสงเสริมการใชสมุนไพรใน

สาธารณสุขมูลฐาน รพ.สต.บาน

โพนบก ปงบประมาณ 2563

1 เพือ่ใหนักเรียนมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกบัสมุนไพรใน

สาธารณสุข

1.รอยละขอผูปวยนอกที่ไดรับบริการ

การแพทยแผนไทยการแพทยทางเลือก

1. อบรมใหความรู และสาธติการทําลูกประคบ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4-6

 จํานวน 60 คน

1 กรกฎาคม - 30

กนัยายน 2563

            14,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.บาน

แปน

นางสาวสุภาดา  ดลสุข

 รพ.สต.บานโพนบก

2. เพือ่ใหนักเรียนสามารถนํา

สมุนไพรไปใชในการรักษาโรค

เบื้องตน



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

38 โครงการสรางเสริมสุขภาพดวย

การแพทยแผนไทยและเรียนรูการ

ทํายาดมสมุนไพร รพ.สต.บาน

โพนบก ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพดวย

ศาสตรการแพทยแผนไทยซ่ึงเปน

อีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพ

1.รอยละขอผูปวยนอกที่ไดรับบริการ

การแพทยแผนไทยการแพทยทางเลือก

1.อบรมใหความรูการใชยาสมุนไพร และสาธติ

การทํายาดมสมุนไพร

1.ผูสูงอายุจํานวน 40

 คน

1 กรกฎาคม - 30

กนัยายน 2563

            10,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.บาน

แปน

นางสาวสุภาดา ดลสุข 

รพ.สต.บานโพนบก

2.เพือ่สงเสริมสนับสนุนการใช

สมุนไพรในชุมชนเพือ่รักษาอาการ

เจ็บปวยเบื้องตน

3.เพือ่ใหผูเขารวมอบรมสามารถ

นําความรูที่ไดไปประยุกตใชใน

ครัวเรือนและสามารถนําความรูไป

ใชในการดูแลสุขภาพไดอยางดีที่สุด

39 โครงการแมและเด็กสุขภาพดีดวย

ชุมชน รพ.สต.บานโพนบก 

ปงบประมาณ 2563

1.ชุมชนและครอบครัวมีความรู

และเขาใจมีบทบาทสําคัญในการ

รวมมือใหการดูแลหญิงต้ังครรภ

ต้ังแตต้ังครรภจนคลอดและหลัง

คลอดสงเสริมใหแมและเด็กมี

สุขภาพดี รอยละ 80

1.หญิงต้ังครรภคลอดบุตร พบทารกแรก

เกดินํ้าหนักตํ่ากวา 2500 กรัม ไมตํ่ากวา

รอยละ 6.38

1.  อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองภาวะโภชนาการ

หญิงต้ังครรภและการปฏิบัติตนเพือ่ดูแล

ตนเองดานตางๆ ระหวางต้ังครรภ และหลัง

คลอดบุตร

1.หญิงต้ังครรภและ

หลังคลอดและสามี 

จํานวน 36 คน

1 กรกฎาคม - 30

กนัยายน 2563

            17,700 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.บาน

แปน

นางสาวพัชรา พรหม

จักร รพ.สต.บานโพนบก

2. มารดาและบุตรหลังคลอด รอย

ละ 80 ไดรับการเยี่ยมหลังคลอด

2.  อบรมเร่ืองการสงเสริมพัฒนาการและการ
กระตุนพัฒนาการในเด็ก

2.อสม.จํานวน 12 คน

3. เพือ่ใหหญิงต้ังครรภและ

ครอบครัวไดมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกบัการปฏิบัติตัวขณะ

ต้ังครรภและการดูแลตนเองหลัง

คลอดไดอยางถูกตอง รอยละ 80

3.  ใหบริการฝากครรภตามมาตรฐาน 3.ตัวแทนจากชุมชน 

จํานวน 12 คน

4. เพือ่เปนการสรางเสริมสุขภาพ

หญิงต้ังครรภและบุตรในครรภ

ตลอดจนเปนการเตรียมพรอมดาน

องคความรูในการเล้ียงดูบุตร

4. ติดตาม/เฝาระวงัหญิงต้ังครรภและหญิง

หลังคลอดทุกรายตามเกณฑมาตรฐานโดยมีอ

สม.และชุมชนมีสวนรวมในการเยี่ยมบาน



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

40 โครงการสงเสริมสุขภาพดูแล

ผูสูงอายุระยะยาว (Long Term 

Care) รพ.สต.โพนบก 

ปงบประมาณ 2563

๑ เพือ่ใหผูสูงอายุที่มีภาวะพึง่พิง 

ในพืน้ที่องคการบริหารสวนตําบล

บานแปน ไดรับการบริการดูแล

ระยะยาวดานสาธารณสุขตาม

แผนการดูแลรายบุคคล (CP)โดย

บุคลากรที่เกี่ยวของและผูชวย

เหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึง่พิง 

ณ ที่ครัวเรือน

1. รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริม

สุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long 

Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ

1. อบรมใหความรูแกผูสูงอายุเร่ืองการสงเสริม

สุขภาพดูแลผูสูงอายุ

ผูสูงอายุ 20 คน 1 กรกฎาคม - 30

กนัยายน 2563

            79,800 กองทุนดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาว

นางอรุณี นาเมืองจันทร

 รพ.สต.บานโพนบก

2. รอยละของ Healthy Ageing 2. จัดกจิกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การ

ออกกาํลังการ สมาธบิําบัด ฤาษีดัดตน

41 โครงการปองกนัโรคหลอดเลือด

หัวใจและหลอดเลือดสมอง รพ.

สต.บานโพนบก ปงบประมาณ 

2563

1.      เพือ่ใหประชาชนที่มีความ

เส่ียงตอการเกดิโรคหัวใจและ

หลอดเลือดสมอง มีความรูความ

เขาใจในการและปรับเปล่ียน

พฤติกรรมเพือ่ปองกนัการเกดิโรค

เพิม่ขึ้น รอยละ 80

1) อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง

1.  อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองระบบทางหลอด

เลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ   วธิกิาร

ปรับพฤติกรรมส่ียงที่จะกอใหเกดิโรค

1.ผูปวยโรคเบาหวาน

และความดันสูงที่มีผล

ไขมัน LDL 170 ขึ้น

ไป จํานวน 38 คน

1 กรกฎาคม - 30

กนัยายน 2563

            13,700 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.บาน

แปน

นางอรุณี นาเมือง

จันทรรพ.สต.บานโพน

บก

2.      เพือ่ลดอัตราการเกดิ

โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

ของประชาชนกลุมเส่ียงเกดิ

โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

ลดลง รอยละ 50 ของป 2561

2. อบรมและฝกทักษะเร่ืองการฟนคืนชีพ

เบื้องตน

 2.ประชาชนที่มี BMI

 35 หรือน้ําหนัก 100

 กก.ขึ้นไป จํานวน 10

 คน

3.      เพือ่ลดอัตราการเสียชีวติ

จากโรคหัวใจและหลอดเลือด

สมองลง รอยละ50 ของป 2561

3.จัดทําทะเบียนผูที่เส่ียงตอหลอดเลือดสมอง

และหลอดเลือดหัวใจแกกูชีพ

 3.อสม. บานละ 2 

คน จํานวน 12 คน

4.      เพือ่ใหประชาชนที่มีความ

เส่ียงตอการเกดิโรคหัวใจและ

หลอดเลือดสมอง มีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกบัการชวยฟนคืนชีพ

ไดอยางถูกตองและทันทวงที

4.ติดตามกลุมเส่ียงตองหลอดเลือดสมองและ

หัวใจหลังจากรับการอบรมเพือ่ประเมินความ

เส่ียงตอการดูแลตอเนื่อง



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

42 1. เพือ่เพิม่การเขาถึงการตรวจคัด

กรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุม

เส่ียง

รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ป

 ภายใน 5 ป

1. ประชาสัมพันธโครงการ หญิงอาย3ุ0-60ป 

จํานวน 150 คน

1 กรกฎาคม - 30

กนัยายน 2563

            19,700 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.บาน

แปน

นางอรุณี นาเมือง

จันทรรพ.สต.บานโพน

บก

2. เพือ่สงตอสตรีที่ตรวจพบผล

เซลลปากมดลูกผิดปกติเขารับการ

รักษา

2. สํารวจ ทําทะเบียนกลุมสตรีอายุ 30 – 60 ป

3. สตรีอายุ 30-60 ปที่ยังไมเคย

ตรวจมะเร็งปากมดลูกภายใน 5 ป

ที่ผานมามารับการตรวจอยางนอย

รอยละ 65

3.นัดกลุมเปาหมายมารวมกจิกรรมอบรม โดย

มีเนื้อหาดังนี้.ความรูเร่ืองโรคมะเร็งเตานมและ

มะเร็งปากมดลูก แนวทางการปองกนั ลด

ปจจัยที่กอใหเกดิโรคมะเร็งฝกทักษะการตรวจ

มะเร็งเตานมดวยตนเอง

 4. ดําเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ในสตรีกลุมเปาหมายที่ไมเคยรับการตรวจใน

รอบ 5 ปที่ผานมา และสงตรวจที่

หองปฏิบัติการของโรงพยาบาลหรือศูนยพยาธิ

วทิยา

43 โครงการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

และทุพลภาพในชุมชน รพ.สต.

บานโพนบก ปงบประมาณ 2563

1 เพือ่ดูแลสุขภาพคนพิการใหมี

สุขภาพแข็งแรงทั งรางกายและ

จิตใจโดยเจาหนาที่ ที่ผานการ

อบรมมาโดยเฉพาะ

รอยละการสงเสริมการเขาถึงบริการ

สาธารณสุขของคนพิการ

1 สํารวจและจัดทําทะเบียนขอมูลคนพิการ

และทุพลภาพ

ผูพิการและญาติ

จํานวน 60 คน

1 กรกฎาคม - 30

กนัยายน 2563

            10,700 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.บาน

แปน

นางอรุณี นาเมืองจันทร

 รพ.สต.บานโพนบก

2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพ

 3.อาสาสมัครฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและทุ

พลภาพ ออกใหบริการผูปวยอยางตอเนื่องที่

บาน เดือนละ 1 คร้ัง และให คําแนะน าผูปวย

 ญาติ หรือผูดูแล

 3 เพือ่สงเสริมการเขาถึงบริการ

สาธารณสุขของคนพิการ

  4.ติดตามประเมินผลการใหบริการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพของ

อาสาสมัครฟนฟูฯ 2เดือนตอคร้ัง

 5. ประชุมทบทวนความรูและแกลเปล่ียนกา

รท างานรวมกนัของอาสาสมัครฟนฟูฯ

โครงการใหความรูมะเร็งเตานม 

มะเร็งปากมดลูกและคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในพืน้ที่ 

รพ.สต.บานโพนบก ปงบประมาณ

 2563

2 เพือ่สงเสริมความรู พัฒนาทักษะ

ใหแกคนพิการ ครอบครัว ผูดูแล

คนพิการ ในการดูแลฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการอยางถูกตอง

ตามหลักวชิาการ



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

44 โครงการการดูแลหญิงต้ังครรภ

และการปองกนัการทองกอนวยั 

รพ.สต.บานใหมหนองผือ 

ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่ลดการต้ังครรภในวยัรุน

อายุตํ่ากวา 20 ป

1. ลดการต้ังครรภในวยัรุนอายุตํ่ากวา 20

 ป รอยละ 10

1.อบรมใหความรูแกหญิงต้ังครรภและหญิงที่

เพิง่แตงงานเตรียมจะมีบุตรในเร่ืองการดูแล

สุขภาพของตนเองขณะต้ังครรภ

1. นักเรียน ป.5-6  

จํานวน 59 คน

1 กรกฎาคม -30 

กนัยายน 2563

            10,850 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบลนาแกว

นางสาวสุนทรี  แสง

หาว รพ.สต.บานใหม

หนองผือ

2. เพือ่ใหทารกแรกเกดิมีน้ําหนัก

ตัวไมตํ่ากวา 2500 กรัม

2. ทารกแรกเกดิมีน้ําหนักตัวไมตํ่ากวา 

2500 กรัม รอยละ 80

2.ใหความรูแกเด็กวยัรุน ในเร่ืองของการมี

เพศสัมพันธกอนวยัอันควร การระวงัปองกนั

การต้ังครรภไมพึงประสงค

2. หญิงต้ังครรภและ

หญิงที่เพิง่แตงงาน 

จํานวน 27 คน

3. เพือ่ปองกนัภาวะโภชนาการ

ของหญิงต้ังครรภ นอยกวารอยละ

 10

3. ฝากครรภครบ 5 คร้ังคุณภาพ รอยละ 

100

4. เพือ่สงเสริมใหชุมชน มีสวนรวม

ในการพัฒนาแนวทางในการสราง

เสริมสุขภาวะของ   หญิงต้ังครรภ

และ หญิงที่เพิง่แตงงานเตรียมจะ

มีบุตรในเร่ืองการดูแลสุขภาพของ

ตนเองขณะต้ังครรภและตระหนัก

ถึงปญหาของการต้ังครรภกอนวยั

อันควร

45 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ป

 รพ.สต.บานใหมหนองผือ 

ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหผูปกครอง ครูศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก  มีความรูทางวชิาการ 

ดานการการตรวจพัฒนาการในเด็ก

 0-5 ป

1. เด็กปฐมวยัมีพัฒนาการสมวยั 1.อบรมพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็ก ในการ

ดูแลเด็กปฐมวยั

1.ผูปกครองเด็ก 

จํานวน 50 คน

1 กรกฎาคม -30 

กนัยายน 2563

            15,100 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบลนาแกว

นางสตกาญจน  สังเกต

กจิ รพ.สต.บานใหม

หนองผือ

2.เพือ่ใหผูปกครอง ครูพัฒนาเด็ก

เล็ก สามารถสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ไดเหมาะสมกบัชวงอายุ

2.เด็ก0-5ปไดรับการคัดกรองพบ

พัฒนาการลาชามากกวารอยละ 30

2.ครูผูดูแลเด็กจัดกจิกรรมพัฒนาการสูงดีสม

สวนแกเด็กปฐมวยั

2.ครูผูดูแลเด็ก 

จํานวน 3 คน

3.เด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชาและมี

พัฒนาการลาชาไดรับการติดตามมากกวา

รอยละ 90

3.ใหความรูแกผูประกอบอาหารในศูนยเด็ก

เล็กตามหลักสุขาภิบาล

3.ผูประกอบอาหาร

ประจําศูนยเด็ก 

จํานวน 3 คน

4. เด็กปฐมวยัสูงดีสมสวน รอยละ 50 4.สรางความตระหนักและใหคําแนะนําแก 

อปท.ครูดูแลเด็กเล็กตามเกณฑมาตรฐานศูนย

เด็กเล็กแหงชาติ

3.เพือ่อบรมฝกทักษะการตรวจ

พัฒนาการให ผูปกครอง ครูพัฒนา

เด็กเล็ก ใหตรวจพัฒนาการเด็กใน

หมูบานและสงตอไดในกรณีที่

สงสัยวาพัฒนาการลาชา



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

5.อบรมใหความรู/ฝกปฏิบัติ เร่ืองการตรวจ

พัฒนาการตามชวงอาย9ุ เดือน 18 เดือน 30 

เดือน 42 เดือน 60 เดือนตามคูมือ DSPM

6.ชั่งน้ําหนักและวดัสวนสูงเด็ก 0-5 ปทุกๆ 3 

เดือน

46 1.เพือ่ใหกลุมเส่ียงมีความรูในการ

ปฏิบัติตัวในการปองกนัตัวเอง

ไมใหกลายเปนกลุมปวย

1.กลุมเส่ียงมีความรูในการปฏิบัติตัวที่

ถูกตองอยางนอยรอยละ 90

1.คัดกรองกลุมเปาหมายกลุมเส่ียงที่ใกลจะ

เปนกลุมปวย

1.กลุมเส่ียงเบาหวาน

หวานดันโลหิตสูงจาก

การคัดกรอง ป 2563

 จํานวน 50 คน

1 กรกฎาคม -30 

กนัยายน 2563

            14,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบลนาแกว

นางสตกาญจน  สังเกต

กจิ รพ.สต.บานใหม

หนองผือ

2.เพือ่ใหผูปวยเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูงที่มีคาการทํางานของ

ไตระดับ 3B  มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพตนเอง

เพือ่ชะลอความเส่ิอมของไต

2.ผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่

มีคาการทํางานของไตระดับ 3B_ มี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการดูแล

สุขภาพตนเองเพือ่ชะลอความเส่ิอมของไต

 อยางนอยรอยละ 90

2.คัดเลือกผูปวยที่มีระดับการทํางานของไต ใน

ระดับ 3B จากคาตรวจไตประจําป 2562

2.กลุมผูปวย

เบาหวานความดัน

โลหิตสูงที่มีคาการ

ทํางานของไตระดับ 

3B จํานวน 21 คน

3.ประชุมปรึกษาหารือกบัเจาหนาที่และเขียน

โครงการเพือ่ของบประมาณ

4.จัดเตรียมเอกสาร  ประสานงาน  และความ

พรอมกอนดําเนินการอบรม

47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุมเส่ียง

โรคความดันโลหิตสูงดวยศาสตร

การแพทยแผนไทย  รพ.สต.บาน

ใหมหนองผือ ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหผูเขารวมอบรมมีความรู

และตระหนักเกี่ยวกบัสาเหตุที่

กอใหเกดิโรคความดันโลหิตสูง 

ความรุนแรง การดูแลและปองกนั

การเกดิโรคความดันโลหิตสูงตาม

ทฤษฎีการแพทยแผนไทย

1. ผูเขารวมอบรมมีความรูเกี่ยวกบั

สาเหตุที่กอใหเกดิโรคความดันโลหิตสูง 

ความรุนแรง การดูแลและปองกนัการเกดิ

โรคความดันโลหิตสูงตามทฤษฎี

การแพทยแผนไทย รอยละ 80

1.ใหความรูเกี่ยวกบัสาเหตุที่กอใหเกดิโรค

ความดันโลหิตสูง ความรุนแรง การดูแลและ

ปองกนัการเกดิโรคความดันโลหิตสูงตาม

ทฤษฎีการแพทยแผนไทย

ประชาชนทั่วไปที่มี

ภาวะเส่ียงโรคความ

ดันโลหิตสูง ทั้ง 6 

หมูบาน จํานวน 50 

ราย

1 มกราคม - 31 

มีนาคม 2563

            11,100 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบลนาแกว

นางเบ็ญจวรรณ  สอน

ไธสง รพ.สต.บานใหม

หนองผือ

2.เพือ่ลดจํานวนกลุมเส่ียงไมให

กลายเปนผูปวยโรคความดันโลหิต

สูงโดยศาสตรการแพทยแผนไทย

2.ใหความรูดานสมุนไพรในทองถิ่นที่สามารถ

ลดความดันโลหิตได และสมุนไพรที่สามารถ

นํามาดูแลรักษาอาการเจ็บปวยเบื้องตนใน

ชีวติประจําวนั

3.สาธติการนําสมุนไพรในทองถิ่นมาใช

ประโยชนในการลดความดันโลหิต และดูแล

สุขภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมปองกนักลุม

เส่ียงโรคเบาหวานความดันโลหิต

สูงกลายเปนผูปวยรายใหมและ 

ชะลอความเส่ือมของไตในผูปวย

โรคเร้ือรังเบาหวานความดันโลหิต

สูงคาการทํางานของไตระดับ 3B  

รพ.สต.บานใหมหนองผือ 

ปงบประมาณ 2563



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

48 โครงการหญิงต้ังครรภ กนิ อยู

อยางไร จะทําใหลูก IQ EQ ดี รพ.

สต.บานโพนแคนอย ปงบประมาณ

 2563

1.เพือ่หญิงต้ังครรภและอสม.นม

แมใหมีความรูความเขาเกี่ยวกบั

ประโยชนของการทานยาเม็ดเสริม

ไอโอดีน

รอยละ 100 ของหญิงต้ังครรภไดยาเม็ด

เสริมไอโอดีน

1.จัดอบรมใหความรูแกหญิงต้ังครรภ

และอสม.นมแมประจําหมูบาน

1.หญิงต้ังครรภใน

พืน้ที่ตําบลนาตง

วฒันา จํานวน 20 คน

มิถุนายน 2563 - 

สิงหาคม 2563

            15,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบลนาตง

วฒันา

นางศรุดา  เผาสีหา 

พยาบาลวชิาชีพ

ปฏิบัติการ รพ.สต.บาน

โพนแคนอย

2.เพือ่ใหใหทารกหลังคลอดเจาะ

เลือดบริเวณสนเทามีผลTHS นอย

กวาหรือเทากบั 11.24

รอยละ 100 ของทารกหลังคลอดเจาะ

เลือดสนเทามีคาTHS นอยกวาหรือเทากบั

 11.24

2.สรุปผลการดําเนินงาน 2.อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจํา

หมูบานจํานวน 24 คน

49 โครงการพัฒนาความรูและ

ศักยภาพ อาสาสมัครประจํา

ครอบครัว (อสค.) รพ.สต.บาน

โพนแคนอย ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหผูดูแลมีความรูและ

ศักยภาพในการดูแลผูปวยไดถูกตอง

รอยละ 100 ของทุกหมูบานมี อสค.

ประจําทุกหมูบาน

1.จัดอบรมใหความรูแกญาติผูปวยเพือ่ใหมี

ความรูและเพือ่เพิม่ศักยภาพในการดูแลผูปวย

อยางถูกตอง

1.ผูดูแลผูปวยเตียง 3

 ,4 จํานวน 30 คน

มิถุนายน 2563 - 

สิงหาคม 2563

            15,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบลนาตง

วฒันา

นางศรุดา  เผาสีหา 

พยาบาลวชิาชีพ

ปฏิบัติการ รพ.สต.บาน

โพนแคนอย

2.เพือ่ใหผูปวยไดรบการดูแลที่

ถูกตองจากญาติที่ผานการอบรม

และเปน อสค.

รอยละ 100 ของผูปวยมี อสค.ที่ผานการ

อบรมดูแลทุกคน

2.สรุปผลการดําเนินงาน 2..อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจํา

หมูบานจํานวน 24 คน

50 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา

การสงเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 

ป รพ.สต.บานโพนแคนอย 

ปงบประมาณ 2563

1.พัฒนาศักยภาพแกนนําใหมี

ความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกบัการ

สงเสริมโภชนาการและพัฒนาการ

เด็ก

รอยละ 80 ของแกนนําที่เปน

กลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะการดูแล สงเสริมและเฝาระวงั

โภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวยั

1.จัดกจิกรรมอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครแกนนําดูแล สงเสริมและเฝาระวงั

โภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวยั

1.อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจํา

หมูบานจํานวน  25 

คน

มิถุนายน 2563 - 

สิงหาคม 2563

            14,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบลนาตง

วฒันา

นายเกรียงไกร ตะวะนะ

 พยาบาลวชิาชีพ รพ.

สต.บานโพนแคนอย

2.เพือ่ใหเด็ก 0 – 5 ป  ไดรับการ

ประเมินพัฒนาการและการ

กระตุนพัฒนาการที่ถูกตองตามวยั

รอยละ 90 ของเด็ก 0 – 5 ป  ไดรับการ

ประเมินพัฒนาการและการกระตุน

พัฒนาการ

2.สรุปผลการดําเนินงาน 2.ครูผูดูแลเด็ก ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในเขต

รับผิดชอบ

โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบาน

โพนแคนอยจํานวน 2

 คน

3.ผูปกครองหรือ

ผูดูแลเด็ก 0 – 5 ป

จํานวน 30 คน

51 โครงการสงเสริมทักษะพัฒนาการ

ความฉลาดดานสติปญญาและ

อารมณเด็ก รพ.สต.บานโพนแค

นอย ปงบประมาณ 2563

เพือ่สงเสริมทักษะของผูปกครอง

ในการพัฒนาความฉลาดดาน

สติปญญาและอารมณเด็ก

รอยละ 80 ของผูปกครองไดรับการ

สงเสริมทักษะในการพัฒนาความฉลาด

ดานสติปญญาและอารมณเด็ก

1.จัดกจิกรรมอบรมใหความรูเร่ืองการสงเสริม

พัฒนาการดานสติปญยาและอารมณ

1.ผูปกครองเด็กอายุ 2

 ป 6 เดือน – 6 ป 

จํานวน 70 คน

มิถุนายน 2563 - 

สิงหาคม 2563

            13,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบลนาตง

วฒันา

นายเกรียงไกร ตะวะนะ

 พยาบาลวชิาชีพ รพ.

สต.บานโพนแคนอย

2.สรุปผลการดําเนินงาน



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

52 โครงการดูแลสงเสริมสุขภาพชีวติ

ผูสูงอายุดวยศาสตรการแพทยแผน

ไทย รพ.สต.บานโพนแคนอย 

ปงบประมาณ 2563

เพือ่ใหผูสูงอายุมีความรูความเขาใจ

 และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพของตนเองเพิม่ขึ้น

รอยละของผูปวยนอกที่ไดรับบริการ

การแพทยแผนไทยการแพทยทางเลือก

1.อบรมใหความรูเร่ืองวธิกีารดูแลตัวเองดวย

ศาสตรการแพทยแผนไทย

ผูสุงอายุจํานวน 60 คน 1กรกฎาคม - 30 

กนัยายน 2563

 19000 บาท กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.นาตง

วฒันา

นางสาวบุญญรัตน  

บุญอาจ รพ.สต.บาน

โพนแคนอย

2.จัดกจิกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ดวย

การออกกาํลังกายฝกฤาษีดัดตน

3.ใหความรูเร่ืองการทํายาดมสมุนไพรและให

ผูสูงอายุรวมกนัทํากจิกรรมผลิตยาดมสมุนไพร

53 โครงการสงเสริมพัฒนาการลูกนอย

ในครรภ และปองกนัปญหาทารก

แรกเกดิน้ําหนักตัวนอย รพ.สต.

บานใหมไชยา ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหหญิงต้ังครรภมีความรู

ความเขาใจสามารถปฏิบัติตัวขณะ

ต้ังครรภไดถูกตองเหมาะสม

1. หญิงต้ังครรภมีความรูความเขาใจ

สามารถปฏิบัติตัวขณะต้ังครรภไดถูกตอง

เหมาะสม 

รอยละ 90 ขึ้นไป

1.จัดการอบรมใหความรูกบักลุมเปาหมาย

เนื้อหาการสงเสริมพัฒนาการ การดูแลตัวเอง

ขณะต้ังครรภ เพือ่ปองกนัทารกน้ําหนักตัวนอย

หญิงต้ังครรภตําบล

บานโพน จํานวน 24 

ราย

ก.ค.-63             18,200 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพเทศบาล

ตําบลบานโพน

น.ส.สุพัตรา ไชยวงัราช 

รพ.สต.บานใหมไชยยา

2.เพือ่ใหทารกแรกคลอดมีน้ําหนัก

มาตรฐาน (2,500 กรัมขึ้นไป)

2.ทารกแรกคลอดมีน้ําหนักมาตรฐาน 

(2,500 กรัมขึ้นไป) รอยละ 90 ขึ้นไป

2.กจิกรรมสาธติการดูดนมอยางถูกวธิแีละ

ประสบการณการเล้ียงลูกดวยนมแม โดยคุณ

แมตัวอยางที่เล้ียงลูกดวยนมแมอยางนอย 6 

เดือน

3.กจิกรรมสัญญาใจการเล้ียงลูกดวยนมแม

อยางนอย 6 เดือน พรอมมอบนมผงสาธติที่

เหมาะสมสําหรับหญิงต้ังครรภ

54 โครงการสงเสริมปองกนัดานทันต

สุขภาพนักเรียนประถมศึกษา รพ.

สต.บานใหมไชยา ปงบประมาณ 

2563

1) เพือ่ใหนักเรียนประถมศึกษาที่

ไดรับการตรวจชองปาก

1) รอยละของนักเรียนประถมศึกษาที่

ไดรับการตรวจชองปาก

1) ตรวจสุขภาพชองปากและใหทันตสุขศึกษา นักเรียนโรงเรียน

ประถมศึกษา จํานวน

 180 คน

ม.ค. 63-มี.ค.63 20,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพเทศบาล

ตําบลบานโพน

นายกฤษฎา ทัศมี รพ.

สต.บานใหมไชยยา

2) เพือ่ใหนักเรียนมีความรูทาง

ทันตสุขภาพ

2) รอยละของนักเรียนที่มีความรูทางทันต

สุขภาพอยูในเกณฑ ระดับดี

2) กจิกรรมอบรม ใหความรู ในการดูแลทันต

สาธารณสุขของเด็ก

3)เพือ่ใหนักเรียนประถมศึกษา

สามารถแปรงฟนไดอยางถูกวธิี

3) รอยละของนักเรียนประถมศึกษา

สามารถแปรงฟนไดสะอาด

3) ฝกทักษะการแปรงฟนของนักเรียน



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

55 โครงการสงเสริมพัฒนาการและ

สติปญญาเด็กแรกเกดิถึง 5 ป รพ.

สต.บานใหมไชยา ปงบประมาณ 

2563

1.เพือ่ใหผูปกครอง   มีความรูทาง

วชิาการ ดานการการตรวจ

พัฒนาการในเด็ก 0-5 ป

1. เด็กปฐมวยัมีพัฒนาการสมวยั 1.อบรมพัฒนาศักยภาพผูปกครอง ในการดูแล

เด็กปฐมวยั

1.ผูปกครองเด็กชวง

อาย9ุ เดือน 18 เดือน

 30 เดือน 42 เดือน 

60  จํานวน 60 คน

เมษายน-กนัยายน 

2563

            19,400 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพเทศบาล

ตําบลบานโพน

นางสาวสุปรียา กอง

เวหา รพ.สต.บานใหม

ไชยยา

2.เพือ่ใหผูปกครอง สามารถ

สงเสริมพัฒนาการเด็กไดเหมาะสม

กบัชวงอายุ

2.เด็ก0-5ปไดรับการคัดกรองพบ

พัฒนาการลาชามากกวารอยละ 30

2.ผูปกครองเด็กสามารถจัดกจิกรรมสงเสริม

พัฒนาการสูงดีสมสวน แกเด็กปฐมวยั

3.เพือ่อบรมฝกทักษะการตรวจ

พัฒนาการให ผูปกครอง  ใหตรวจ

พัฒนาการเด็กในหมูบานและสงตอ

ไดในกรณีที่สงสัยวาพัฒนาการลาชา

  3.เด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชาและมี

พัฒนาการลาชาไดรับการติดตามมากกวา

รอยละ 90

5.อบรมใหความรู/ฝกปฏิบัติ เร่ืองการตรวจ

พัฒนาการตามชวงอาย9ุ เดือน 18 เดือน 30 

เดือน 42 เดือน 60 เดือนตามคูมือ DSPM

56 โครงการยาพอกวานสมุนไพร

คลายปวดเขา รพ.สต.บานใหมไช

ยา ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่สงเสริมใหผูสูงอายุมีความรู 

ความเขาใจโรคขอเขาเส่ือม

เกี่ยวกบัสาเหตุ อาการ และการ

ดูแลตนเอง

รอยละ 80 ของผูสูงอายุและผูพิการที่เขา

รวมโครการไดรับการดูแลฟนฟูอาการปวด

เขา และใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ

เพิม่มากขึ้น

1.จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกบั สาเหตุและ

อาการของโรคขอเขาเส่ือม

ผูสูงอายุที่มีปญหาขอ

เส่ือม จํานวน 50 คน

1 มิถุนายน2563 -

 30 กนัยายน 2563

            19,200 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพเทศบาล

ตําบลบานโพน

นางสาวประภัสรา ยืน

ยง รพ.สต.บานใหม

ไชยยา

2.เพือ่สงเสริมการใชสมุนไพรและ

การดูแลสุขภาพแบบแพทยแผน

ไทย

2.การใชสมุนไพรในทองถิ่นเพือ่ลดอาการปวด

เขาโดยการสาธติการทําแผนยาพอกเขา

สมุนไพร

3.สามารถทําแผนยาพอกเขา

สมุนไพรใชที่บานเองได

3.การบริหารดวยทาฤๅษีดัดตน การบริหาร

กลามเนื้อขอเขาเพือ่ลดอาการขอเขาเส่ือม



ยทุธศาสตรที่ 1  ยทุธศาสตรดานสงเสรมิสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบรโิภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอําเภอ

ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

57 โครงการขับเคล่ือนการดําเนินงาน

ระบบสุขภาพอําเภอ ปงบประมาณ

 2563

1.เพือ่ใหมีคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวติระดับอําเภอ ที่มี

ประสิทธภิาพ สามารถพัฒนา

คุณภาพชีวติของประชาชนไดอยาง

เปนรูปธรรม

1) รอยละของคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวติระดับอําเภอ (District 

Health Board: DHB) ที่มีคุณภาพ

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานสภา

สุขภาพอําเภอและ คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวติระดับอําเภอ

คณะกรรมสภา

สุขภาพอําเภอและ

คณะกรรมการการ

พัฒนาคุณภาพชีวติ

ระดับอําเภอ 100

พ.ย 62             65,280 คปสอ.โพนนาแกว อรุณ สีหมอก สสอ.

โพนนาแกว

2.เพือ่ใหมีการกาํหนดประเด็น

ปญหาเพือ่นํามาสูการดําเนินการ

แกไขรวมกนัอยางมีสวนรวม

2.จัดกจิกรรมลงนาม MOU พชอ.รวมกบัภาคี

เครือขายเพือ่ขับเคล่ือนการดําเนินงาน ป 63

 พชอ.รวมกบัภาคี

เครือขายเพือ่

ขับเคล่ือน 100 คน

ธ.ค 62

3.มีการประชุมขับเคล่ือนอยาง

นอย 4 คร้ัง/ป

3.ประชุมคณะกรรมการ พชอ. 4 คร้ัง ประชุมคณะกรรมการ

 พชอ. 4 คร้ัง คร้ังละ 

24 คน

ธ.ค.62  มี.ค.63 

มิ.ย63 .ส.ค.63

4.มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติระดับอําเภอ ที่มีประสิทธภิาพ

4.ประชุมคณะอนุกรรมการ 8 คณะๆละ2คร้ัง

(อนุกรรมการละ  20 คน)

คณะอนุกรรมการ 8 

คณะๆละ2คร้ัง

(อนุกรรมการละ  20 

คน)

เดือนละ 1 คร้ัง

5.มหกรรมตลาดนัดสุขภาพ เชิดชูคนดี ศรี

โพนนาแกว

ประชาชน 200 คน ส.ค.-63

แบบฟอรมแผนปฏิบัตกิาร  ปงบประมาณ 2563

หนวยงาน คปสอ.โพนนาแกว  จังหวัดสกลนคร



ยทุธศาสตรที่ 1  ยทุธศาสตรดานสงเสรมิสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบรโิภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 3  การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

58 1.เพือ่ลดอัตราปวยดวย

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

1.อัตราปวยดวยโรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหิตสูงลดลง

1.ประชุมชี้แจงโครงการแกภาคีเครือขาย ไดแก

 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และองคกร 

ภาคประชาชน

1.กลุมเส่ียงอายุ 35ป

ขึ้นไป และผูมีขอบงชี้

 จํานวน 200 คน

มีนาคม - มิถุนายน 

 2563

            16,000 คปสอ.โพนนาแกว นางแพรวนภา  จันทร

ลาย กลุมงานบริการ

ดานปฐมภูมิและองค

รวม รพ.โพนนาแกว

2.เพือ่คัดกรองคนหาผูปวยใน

หมูบาน

2.ประชาชนอาย3ุ5ปขึ้นไปและกลุมเส่ียง

ไดรับการคัดกรองและคนหาผูปวย

2.ประสานความรวมมือกบัหนวยงานและ

องคกรที่เกี่ยวของเพือ่ขอสนับสนุน

3.เพือ่ลด/ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

เส่ียงตอการเกดิโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูงของ

ประชาชนในหมูบาน

3.ประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียง

ตอการเกดิโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูง

3.จัดอบรมแกนนําเรงปองกนัโรคในหมูบาน 

ไดแก ผูนําชุมชน อสม. ตัวแทนผูปวย เปนตน

4.ตรวจคัดกรองผูปวยเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง ทุกหมูบานๆละ1คร้ัง/ป

5.ใหความรูแกผูปวยและญาติผูปวย และ

ประชาชนทั่วไปในหมูบานๆละ12คร้ัง/ป

6.ประเมินในการใหความรูของผูปวยและญาติ

ผูปวยและประชาชนทั่วไปทุกหมูบานๆละ1

คร้ัง/ป

7.ดูแลและบริการผูปวยและญาติผูปวยแบบ 

one stop service

8.ออกติดตามเยี่ยมบานผูปวยทุกคนๆละ 1

คร้ัง/เดือน

9.สรุปและประเมินผลโครงการ

59 โครงการสรางสุขภาพเปยมสุข

หางไกลภาวะแทรกซอน คปสอ.

โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหผูปวยเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง มีความรูในการดูแล

ตนเองจากภาวะแทรกซอนได

อยางถูกตอง

1.เพือ่ลดอัตราการเกดิโรคแทรกซอนทาง

ตา ไต เทา หลอดเลือดหัวใจ ในผูปวยโรค

เร้ือรัง

1.ประชุมชี้แจง รายละเอียดโครงการ แก

เจาหนาที่สาธารณสุข และอาสาสมัคร

สาธารณสุข

กลุมผูปวยเบาหวาน

ความดันโลหิตสูงใน

โรงพยาบาลโพนนา

แกว จํานวน 200 คน

กมุภาพันธ - 

พฤษภาคม 2563

            16,000 คปสอ.โพนนาแกว นางแพรวนภา จันทร

ลาย   กลุมงานบริการ

ดานปฐมภูมิและองค

รวม รพ.โพนนาแกว

2.รวมกบัอาสาสมัครสาธารณสุข สํารวจ

ประชากรกลุมเปาหมายในเขตรับผิดชอบ

แบบฟอรมแผนปฏิบัตกิาร  ปงบประมาณ 2563

หนวยงาน คปสอ.โพนนาแกว  จังหวัดสกลนคร

โครงการเรงปองกนัโรคทุกหมูบาน

 ตานเบาหวานและความดันโลหิต

สูง คปสอ.โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

3.จัดทําเนียบประชากรกลุมเปาหมาย และ

ผูปวยเกาที่ควบคุมระดับน้ําตาลและความดัน

โลหิต ไมไดตามแนวทางจราจรปงปอง ๗สี

4.จัดทําโครงการสรางสุขภาพเปยมสุขหางไกล

ภาวะแทรกซอน ป2563 เพือ่ปองกนั

ภาวะแทรกซอน

5.สรุปและประเมินผลโครงการ

60 รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและ

อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

1. จัดทําโครงการเพือ่ขออนุมัติงบประมาณ

การดําเนินการ

1  คร้ัง

รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการ

ตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กาํหนด

2. ประชุมคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคฯ 

ประจําอําเภอโพนนาแกว

คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคฯ  

จํานวน 30 คน

รอยละของสถานพยาบาลและสถาน

ประกอบการเพือ่สุขภาพผานเกณฑ

มาตรฐานตามที่กฎหมายกาํหนด

3. อบรมผูประกอบการผลิตอาหาร ผูประกอบการผลิต

อาหาร  จํานวน  40 

 คน   1 คร้ัง/ป

4. ออกตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร  

สถานที่จําหนายอาหาร  และสถานบริการ

ดานสุขภาพ

2  คร้ัง/ป

5. เกบ็ตัวอยางผลิตภัณฑสงตรวจวเิคราะห

คุณภาพ  ตามแผนของ สสจ. หรือกรณีพิเศษ

ตามแผนของ สสจ.

6. ประชุม  Care giver  เจาหนาที่ รพ.  

เจาหนาที่ รพ.สต. ในการดูแลผูปวยใชยา 

warfarin

Care giver  

เจาหนาที่ รพ.  

เจาหนาที่ รพ.สต.  

รวม  จํานวน 70  คน 

   1  คร้ัง/ป

7. จัดทําคูมือการดูแลผูปวย warfarin  /  จัด

ชื้อชุดทดสอบผลิตภัณฑสุขภาพ วสัดุอุปกรณ  

เพือ่ใชดําเนินการตามโครงการ

จํานวน  3  คร้ัง

8. รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการและประเมินผล

จํานวน  1  คร้ัง

โครงการคุมครองผูบริโภคดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพและบริการ

สุขภาพ คปสอ.โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

เพือ่ผูบริโภคไดบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

มีนาคม - 

พฤษภาคม 2563

            15,000 คปสอ.โพนนาแกว ภก.ฐกฤต  จิตจักร 

กลุมงานเภสัชกรรม

และคุมครองผูบริโภค 

รพ.โพนนาแกว

รอยละ Care giver  ผานประเมินวดั

ความรูการใชยา warfrin



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

61 โครงการดําเนินการลดโรค ลดเส่ียง

 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

(คลินิค DPAC) โรงพยาบาลโพน

นาแกว คปสอ.โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

1. อัตราผูปวยโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตรายใหมลดลง

 อัตราผูปวยโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตรายใหมลดลงอยางนอย 5 % ใน

กลุมที่ไดรับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

1. จัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูส่ือสารและ

แลกเปล่ียนความเส่ียงตอการเกดิโรคเร้ือรัง

1.ประชาชนอายุ 35 

ปขึ้นไป ที่มีความ

เส่ียงดานสุขภาพ อ.

โพนนาแกว 300 คน

กลุมเส่ียง มกราคม

 63

            25,350  คปสอ.โพนนาแกว นายสายฝน  ฮมปา รพ.

โพนนาแกว

2. อัตราการเกดิภาวะแทรกซอนที่

ปองกนัไดของผูปวยโรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหิตสูงลดลง

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพโดยสมัครใจแกประชากร

กลุมเส่ียงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

และโรคเร้ือรังอื่นๆ

2. ผูปวยโรคเร้ือรัง 

(โรคเบาหวาน+โรค

ความดันโลหิตสูง+โรค

ไต+โรคหัวใจและ

หลอดเลือด 120 คน

กลุมปวย มีนาคม 

63

62 โครงการซอมแผนอัคคีภัย 

โรงพยาบาลโพนนาแกว คปสอ.

โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่ใหมีระบบรองรับอัคคีภัยที่

มีประสิทธภิาพอยางนอย 1 ระบบ

1. เจาหนาที่มีความรูที่ถูกตองจากกการ

ฟนฟูความรูและทักษะในการปองกนั

อัคคีภัย เพิม่ขึ้น รอยละ 80

เขียนโครงการขออนุมัติดําเนินงาน 100 คน พ.ค.-ก.ค. 63             15,000 คปสอ.โพนนาแกว ฉัตรชัย/ธรีะยุทธ รพ.

โพนนาแกว

2. เพือ่ใหมีทีมผจญเพลิงที่มี

คุณภาพ 1 ทีม ในการระงับ

อัคคีภัยในโรงพยาบาล

2. มีทีมผจญเพลิงที่มีคุณภาพ  1 ทีม ใน

การระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล

จัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน

3. เพือ่ใหเจาหนาที่ปฏิบัติได

ถูกตองเมื่อเกดิอัคคีภัยเม่ือเกดิ

อัคคีภัยทั้งในเวลา และนอกเวลา

ราชการ

ประชุมวชิาการ จํานวน ๑ วนั

4. เพือ่ใหทุกหนวยงานมีการ

เตรียมความพรอมเมื่อเกดิอัคคีภัย

ทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการซอมแผนอัคคีภัยจํานวน

 ๑ วนั

สรุปผลการซอมแผนอัคคีภัย

63 โครงการคัดกรองมะเร็งทอน้ําดีใน

กลุมอายุ 40 ป รายใหม ตรวจ

อุจจาระ ตรวจอัลตราซาวด และ

ปรับเปล่ียพฤติกรรมในกลุมเส่ียง

มะเร็งตับทอน้ําดี คปสอ.โพนนา

แกว ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่ใหความรูเรืองโรคพยาธ ิ

มะเร็งตับ มะเร็งทอน้ําดี

1. กลุมเส่ียงโรคพยาธใิบไมตับ และ

มะเร็งทอน้ําดี อายุ 40 ป รายใหม มี

ความรูเพิม่ขึ้นรอยละ 80

1. จัดทําโครงการเพือ่ขออนุมัติงบประมาณ

การดําเนินการ

ประชาชนที่มี อายุ 40

 ปบริบูรณ  ในเขต

อําเภอโพนนาแกว

มี.ค 63               8,000 คปสอ.โพนนาแกว ฉัตรชัย/อรรถสิทธิ์



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

2. เพือ่รณรงคคัดกรองคนหา

โรคมะเร็งตับ มะเร็งทอน้ําดี ใน

ประชาชนกลุมอายุ  ๔๐  ปขึ้นไป

ตามแบบฟอรมการคัดกรองและ

สงตอพบแพทยในรายที่พบความ

เส่ียงและผิดปกติ

2. กลุมเส่ียงโรคพยาธใิบไมตับ และ

มะเร็งทอน้ําดี อายุ 40 ป รายใหม ไดรับ

การตรวจคัดกรอง และตรวจอัลตราซาวด

 รอยละ 80

2. ประชุมผูนําชุมชนและ อาสาสมัคร

สาธารณสุข เพือ่ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน

ในป 2563

3. เพือ่สรางความรูและทัศนคติแก

ประชาชนทั่วไปใหปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในการควบคุม ปองกนั

โรคมะเร็งทอน้ําดี และพยาธใิบไม

ตับและตระหนักในการปองกนั

ไขเลือดออก

3. คัดกรองกลุมส่ียงตามแบบคัดกรอง จาก

แบบฟอรม Esan cohort

4. นํากลุมเส่ียงที่ไดจากแบบคัดกรอง Esan 

cohort เขารับการตรวจ U/S

5.  กลุมปกติจะใหยาเพือ่ฆาพยาธ ิและใน

6. กลุมเส่ียงมะเร็งตับทอน้ําดีเขารับการการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมทุกราย

7. สรุปผลการดําเนินโครงการ

64 โครงการการจัดบริการอาชีวอนา

มัยเพือ่การดูแลสุขภาพเกษตรกร 

อําเภอโพนนาแกว ปงบประมาณ 

2563

1. เพือ่ใหเกษตรกร ตระหนักถึง

พิษภัยจากสารเคมีตกคาง และลด

 ละ เลิก การใชสารเคมีอันตราย

ในภาคเกษตรกรรม

1. เกษตรกรมีความรูเกี่ยวกบัพิษภัยของ

สารเคมีอันตรายในภาคเกษตรกรรม และ

วธิปีองกนัโรคและการดูแลสุขภาพ

เบื้องตนดวยตัวเอง เพิม่ขึ้นรอยละ 80

1. การอบรมใหความรูเกี่ยวกบัพิษภัยของ

สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช และวธิปีองกนัโรคและ

การดูแลสุขภาพเบื้องตนดวยตัวเอง

เกษตรที่มีการใช 

สัมผัสสารเคมีกาํจัด

พืช ในอําเภอโพนนา

แกว จํานวน 800 คน

พ.ย. - ม.ค.             30,500 คปสอ.โพนนาแกว กมัพล แสงสงวน/

สุพัตรา ทาระแกว

2. เพือ่ปองกนัการเจ็บปวยและ

ความสูญเสียจากการใชสารเคมี

อันตรายในภาคเกษตรกรรม

2. เกษตรกรไดรับการประเมินความเส่ียง

ในการทํางานดวยแบบประเมินความเส่ียง

ฯ (นบก.1-56) รอยละ 100

2. เกษตรกรไดรับการประเมินความเส่ียงใน

การทํางานของเกษตรกรจากการสัมผัส

สารเคมีกาํจัดศัตรูพืชดวยแบบประเมินความ

เส่ียงฯ (นบก.1-56)

3. เพือ่ใหมีการจัดบริการดูแล

สุขภาพเชิงรุกแกเกษตรกร

3. เกษตรกรไดรับการเจาะเลือดตรวจคัด

กรองโดยใช Cholinesterase Reactive 

paper รอยละ 100

3. เกษตรกรไดรับการเจาะเลือดตรวจคัดกรอง

โดยใช Cholinesterase Reactive paper



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

65 โครงการเฝาระวงัสุขภาพ

ประชาชนในพืน้ที่ปญหามลพิษ

ส่ิงแวดลอม อําเภอโพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่ใหมีการจัดบริการดูแล

สุขภาพเชิงรุกแกประชาชน

1. ประชาชนในพืน้ที่ปญหามลพิษ

ส่ิงแวดลอมไดรับการซักประวติัสถานะ

ทางสุขภาพ รอยละ 100

1. สัมภาษณ/ซักประวติั สถานะทางสุขภาพ

ประชาชนที่อาศัยในพืน้ที่ปญหามลพิษ

ส่ิงแวดลอม

ประชาชนในพืน้ที่

ปญหามลพิษ

ส่ิงแวดลอม หมู 4,7 

และ หมู 8 ต.นาแกว

จํานวน 100 คน

ม.ค. - มี.ค.             11,900 คปสอ.โพนนาแกว กมัพล แสงสงวน/นาง

สุพัตรา ทาระแกว/

นางสาวจีรกติ  อินธแิสง

2. เพือ่เฝาระวงัและปองกนัการ

เจ็บปวยดวยโรคจากส่ิงแวดลอม

2. ประชาชนมีความรูการปองกนัการ

เจ็บปวยดวยโรคจากส่ิงแวดลอม และการ

ดูแลสุขภาพเบื้องตนดวยตัวเองเพิม่ขึ้น

รอยละ 80

2. อบรมใหความรูการปองกนัการเจ็บปวยดวย

โรคจากส่ิงแวดลอม และการดูแลสุขภาพ

เบื้องตนดวยตัวเอง

66 โครงการการปองกนัการบาดเจ็บ

จากการทํางานของบุคลากร

สาธารณสุข   คปสอ.โพนนาแกว 

ดวยหลักการทางการยศาสตร 

ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่ลดความเส่ียงตอการ

บาดเจ็บจากการทํางานของ

บุคลากรทางดานสาธารณสุข

1. บุคลากรสาธารณสุข คปสอ.โพนนา

แกว มีความรูเร่ืองการปองกนัการ

บาดเจ็บจากการทํางาน ดวยหลักการ

ทางการยศาสตร เพิม่ขึ้นรอยละ 100

1. อบรมใหความรู เร่ืองการปองกนัการ

บาดเจ็บจากการทํางาน ดวยหลักการ

ทางการยศาสตร การปรับปรุงสภาพการ

ทํางาน และการดูแลสุขภาพเบื้องตนดวยตัวเอง

บุคลากรสาธารณสุข  

   คปสอ.โพนนาแกว 

จํานวน 125 คน

เม.ย. - มิ.ย.             10,000 คปสอ.โพนนาแกว สุพัตรา ทาระแกว รพ.

โพนนาแกว

2. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพือ่ลด

ความเส่ียงตอโรคกลามเนื้อและ

กระดูกที่เกดิจากการทํางาน

2. บุคลากรสาธารณสุข คปสอ.โพนนา

แกว มีพฤติกรรมการปองกนัการบาดเจ็บ

จากการทํางาน ดวยหลักการทางการย

ศาสตร เพิม่ขึ้นรอยละ 80

2. สาธติ และฝกปฏิบัติ การปองกนัการ

บาดเจ็บจากการทํางาน ดวยหลักหลักการ

ทางการยศาสตร

67 โครงการสรางเครือขายโรงเรียนสี

ขาวปองกนัยาเสพติด TO BE 

NUMBER ONE คปสอ.โพนนาแกว

 ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่ปลุกจิตสํานึกของเด็ก

นักเรียนและเยาวชน ใหมีความรู

ความเขาใจ และตระหนักถึงพิษ

ภัยยาเสพติดที่มีผลตอรางกาย 

สุขภาพอนามัย และสงผลกระทบ

ตอปญหาสังคมตลอดจนความ

มั่นคงของชาติ

1. รอยละของผูปวยยาเสพติด (นักเรียน

ในพืน้ที่) ที่เขารับการบําบัดรักษาลดลง 

และหยุดเสพตอเนื่อง (remission)

1. อบรมใหความรู เร่ือง การสรางภูมิคุมกนั

แกนักเรียนในการปองกนัและหลีกเส่ียงยาเสพ

ติด

180 คน มิถุยายน - 

สิงหาคม 2563

            15,000 คปสอ.โพนนาแกว ณัฐวฒิุ/อรรถสิทธิ์

2. เพือ่สรางภูมิคุมกนัแกเด็ก

นักเรียนและเยาวชน ใหหางไกลยา

เสพติด

2. นักเรียนมีความรูและความเขาใจเร่ือง 

โทษและพิษภัยของยาเสพติด รอยละ 80

2. สรางแกนนํานักเรียนตอตานยาเสพติดและ

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

3. เพือ่สรางแกนนํานักเรียน

ตอตานยาเสพติดและชมรม TO 

BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

4. เพือ่สรางเครือขายแกไขปญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษาแบบ

บูรณาการทุกภาคสวน

68 โครงการปองกนัเด็กจมน้ํา  อําเภอ

โพนนาแกว  ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่กระตุนใหเกดิการ

ดําเนินงานปองกนัการจมน้ําใน

พืน้ที่เปนระบบเกดิภาคีเครือขาย

และบูรณาการแบบสหวชิาชีพ

อัตราการเสียชีวติจากการจมน้ําใน

ประชาชนอายุตํ่ากวา 15 ป ไมเกนิ 6.5:

แสนประชากร

1. เสริมสรางทักษะการเอาชีวติรอดจากการ

จมน้ําและทักษะการชวยฟนคืนชีพ (CPR) แก

เด็กที่มีอายุตํ่ากวา 15 ป พรอมดวยประชาชน

เด็กอายุ 6-15 ป มกราคม-มีนาคม 

2562

12,000   คปสอ.โพนนาแกว ณัฐวฒิุ PCU และ ER 

โรงพยาบาลโพนนาแกว

2. เพือ่ใหมีมาตรการและมีการ

ดําเนินงานปองกนัการจมน้ําใน

พืน้ที่อยางตอเนื่อง

2. สรางความตระหนักแกภาคีเครือขายโดย

จัดประชุมชี้แจงนโยบายและจัดต้ัง

คณะกรรมการทีมกอการดี

3. เพือ่ใหเกดิการใชทรัพยากร

รวมกนัระหวางภาคีเครือขาย

4. เพือ่ลดอัตราการเสียชีวติจาก

การจมน้ําในประชาชนอายุตํ่ากวา 

15 ป (เกณฑไมเกนิ 6.5:แสน

ประชากร)

69 โครงการประเมินวดัสงเสริม

สุขภาพ คปสอ.โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่ประเมินคัดกรองสุขภาพ

พระสงฆและสามเณร

รอยละ 50 ของวดัผานเกณฑมาตรฐาน

วดัสงเสริมสุขภาพ ระดับพืน้ฐาน

1.ประชุมชี้แจงเกณฑมาตรฐานวดัสงเสริม

สุขภาพแกผูนําชุมชน อสม. กรรมการหมูบาน

 ประชาชน

วดัสงเสริมสุขภาพ 

อําเภอละ 1 แหง

1 กรกฎาคม - 30

กนัยายน 2563

            15,000 คป.สอ.โพนนาแกว ขวญัฤดี นิวาสประกฤติ

 สสอ.โพนนาแกว

2. เพือ่สนับสนุน สงเสริมใหมีการ

จัดกจิกรรมสงเสริมสุขภาพและ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

พัฒนาทักษะกาย ใจ

ในพระสงฆและสามเณรกลุมเส่ียง

2.แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาวดัสงเสริม

สุขภาพ

วดับูรพาราม บานทา

ศาลา

3.ประชุมคณะกรรมการวดัสงเสริมสุขภาพ  

4.ดําเนินกจิกรรมพัฒนาวดัตามเกณฑมาตรฐาน

5.ประเมินตนเองโดยคณะกรรมการวดัสงเสริม

สุขภาพเพือ่เตรียมรับประเมินจากจังหวดั

3.พือ่สงเสริม สนับสนุนใหมี

นวตักรรมการสงเสริมสุขภาพ

พระสงฆและสามเณร และ

สนับสนุนนวตักรรม การดูแล

พระสงฆและสามเณรโดยชุมชน



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

70 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการดําเนินงานหมูบาน

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม คปสอ.โพน

นาแกว  จังหวดัสกลนคร  

ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหเปนหมูบานตนแบบ     

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการออก

กาํลังกายสม่ําเสมอ

สัปดาหละอยางนอย 3-5 วนัๆละ

อยางนอย  30  นาที  รวมกบัการ

รับประทานผักและผลไมสดวนัละ  

       อยางนอยคร่ึงกโิลกรัมขึ้นไป

 หรือกนิผักคร่ึงหนึ่งอยางอื่น

คร่ึงหนึ่งและลดอาหารไขมัน

รอยละ 100 อําเภอผานการประเมิน

หมูบานปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

อําเภอละ 1 หมูบาน

1.สรางทีมงาน แตงต้ังคณะกรรมการ/

คณะทํางาน วเิคราะหตนทุนและการมีสวน

รวมของภาคีเครือขาย (เทศบาล,รพ.สต.ผูนํา

ชุมชน,โรงเรียน ,วดั)

บานน้ําพุ  หมู 4 

ตําบลบานแปน

1 กรกฎาคม - 30

กนัยายน 2563

              5,000 คป.สอ.โพนนาแกว นางขวญัฤดี นิวาส

ประกฤติ

2.เพือ่ใหภาคีเครือขายมีสวนรวม

ในกระบวนการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการออกกาํลังกาย

สมํ่าเสมอสัปดาหละอยางนอย 3-5

 วนัๆละอยางนอย 30  นาที    

รวมกบัการรับประทานผักและ

ผลไมสด    วนัละอยางนอย  คร่ึง

กโิลกรัมขึ้นไป หรือกนิผักคร่ึงหนึ่ง

อยางอื่นคร่ึงหนึ่งและลดอาหาร

ไขมัน 

2.ศึกษาขอมูลในชุมชน(พฤติกรรมสุขภาพ,

ขอมูลทั่วไป โรค/อัตราปวย/อัตราตาย,ปจจัย 

สาเหตุพฤติกรรมทางสุขภาพ โดยใช

แบบสอบถาม

3.ใหประชาชนมีความรูและมีการ

ออกกาํลังกายสม่ําเสมอสัปดาหละ

อยางนอย 3-5 วนัๆละอยางนอย  

30 นาที    รวมกบัการ

รับประทานผักและผลไมสดวนัละ

อยางนอย  คร่ึงกโิลกรัมขึ้นไป 

หรือกนิผักคร่ึงหนึ่งอยางอื่น

คร่ึงหนึ่งและลดอาหารไขมัน

3.ประชุมชี้แจงผูที่มีสวนเกี่ยวของรับทราบ

โครงการและจัดทําแผนโดยใชกระบวนการ

SRM

 

4.เพือ่สรางกระแสการบริโภค

อาหารและการออกกาํลังกายใน

ชุมชน

4. ศึกษาดูงาน โครงการเศรษฐกจิพอเพียง ใน

พระราชดําหริ จังหวดัสกลนคร



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

5.จัดอบรมใหความรูแกประชาชน ในหมูบาน

ตนแบบในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

6.จัดกจิกรรมสงเสริมการออกกาํลังกาย  รํา

ไมพอง เตนแอโรบิค

7.จัดเตรียมประเมินหมูบานตนแบบ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรค ระดับอําเภอ

71 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาเครือขายโรงเรียนสุขบัญญติ

 คปสอ.โพนนาแกว  จังหวดั

สกลนคร  ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหเกดิการพัฒนากจิกกรรม

โรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ

รอยละ 100 อําเภอผานการประเมิน

โรงเรียนสุขบัญญติ อําเภอละ 1 โรงเรียนฃ

1..เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการและจัดทํา

แผนการดําเนินงานโครงการ

โรงเรียนบาน้ําพุคุรุ

ราษฎรสงเคราะห  

ตําบลบานแปน

1 กรกฎาคม - 30

กนัยายน 2563

              5,000 คป.สอ.โพนนาแกว นางขวญัฤดี นิวาส

ประกฤติ

2.เพือ่ใหมีแกนนํานักเรียนดาน

สงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ 3

2. แตงต้ังคณะกรรมการโครงการการพัฒนา

โรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ

3.โรงเรียนผานเกณฑโรงเรียนสุข

บัญญัติแหงชาติ

3.ประชุมชี้แจงการดําเนินงานกจิกรรมแก

คณะกรรมการ

 

 4.ดําเนินการอบรมผูนํานักเรียนดานการ

สงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ

5.ผูนํานักเรียนดานสุขบัญญัติ ถายทอดความรู

 แก นักเรียนในชวงพักกลางวนั

6.สนับสนุนกจิกรรมโรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ

7.เตรียมประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพและโรงเรียนสุขบัญญัติ

72 1. จัดทําโครงการเพือ่ขออนุมัติงบประมาณ

การดําเนินการ

150 คน เมษายน-

พฤษภาคม 2563

            12,000 คปสอ.โพนนาแกว

2. ประชุมชี้แจง/แตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงาน

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ อสม.บานละ 2-3  

คน เร่ืองดารฝกปฏิบัติในการพนหมอกควนั

และซอมบํารุงเคร่ืองพนหมอกควนั

4. รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานโครงการ

  และประเมินผล

5. รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานโครงการ

  และประเมินผล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ดําเนินการควบคุมปองกนัโรค

ไขเลือดออกและซอมบํารุงเคร่ือง

พนหมอกควนั ประจําป

งบประมาณ 2563

14(1) รอยละของจังหวดัมีศูนย

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม

ตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถ

ปฏิบัติงานไดจริง

พัฒนาศักยภาพเครือขายและ

อาสาสมัครควบคุมปองกนัโรค

ไขเลือดออก

ฉัตรชัย คําเพ็ชรดี  

และอรรถสิทธิ ์ วงศ

กาฬสินธุ



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

73 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพรอมกอนเปน อสม. 

ปงบประมาณ 2563

เพือ่พัฒนาศักยภาพผูที่เปน

ตัวแทนหมูบานที่จะเขาเปนหมอ

ประจําครอบครัว

รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการ

ดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กาํหนด

อบรม อสม. ทดแทนตามหลักสูตรกระทรวง

สาธารณสุข ป 50  5 วนั 4 คืน

 20 คน มกราคม-

พฤษภาคม 2563

            30,000 คปสอ.โพนนาแกว อรรถสิทธิ ์วงศกาฬสินธุ

  และฉัตรชัย คําเพ็ชรดี

74 โครงการคัดเลือก อสม. ดีเดน 

ปงบประมาณ 2563

เพือ่พัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเดนทั้ง

 12 สาขา

รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการ

ดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กาํหนด

พัฒนาศักยภาพ อสม. ดีเดน 12 สาขา ระดับ

อําเภอ ระดับจังหวดั และระดับที่สูงขึ้น

 70 คน ธนัวาคม 2562-

มีนาคม2563

            27,600 คปสอ.โพนนาแกว อรรถสิทธิ ์วงศกาฬสินธุ

  และฉัตรชัย คําเพ็ชรดี

75 โครงการวนั อสม. แหงชาติ ป 

2563

เพือ่เชิดชูเกยีรติ อสม.ที่ปฏิบัติงาน

ดี อสม.ดีเดน ประจําป 2563

รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการ

ดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กาํหนด

เชิดชูเกยีรติ อสม.  200 คน มีนาคม-เมษายน 

2563

            16,000 คปสอ.โพนนาแกว อรรถสิทธิ ์วงศกาฬสินธุ

  และฉัตรชัย คําเพ็ชรดี

เพือ่ส่ือสารงานสุขภาพของ อสม.

ในพืน้ที่

รณรงคพาเหรดภัยสุขภาพในพืน้ที่

76 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพรอม EOC/SRRT 

ทุกระดับ ประจําปงบประมาณ 

2563

เพือ่พัฒนาศักยภาพการ

ดําเนินงานภาคีเครือขาย EOC 

และ SRRT ทุกระดับ

14 (1) รอยละของจังหวดัมีศูนย

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม

ตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถ

ปฏิบัติงานไดจริง

1. จัดทําโครงการเพือ่ขออนุมัติงบประมาณ

การดําเนินการ

50 คน เมษายน-สิงหาคม 

2563

              8,000 คปสอ.โพนนาแกว อรรถสิทธิ ์วงศกาฬสินธุ

  และฉัตรชัย คําเพ็ชรดี

2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินงาน

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือขาย

4.รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

 และประเมินผล

77 โครงการอําเภอตนแบบเพือ่

ปองกนัและลดอุบัติเหตุทางทอง

ถนน

อ.โพนนาแกว จ.สกลนคร  

ปงบประมาณ 2563

เพือ่พัฒนาเครือขายการปองกนั

และแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน

ลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนไมเกนิ

 20 ตอแสนประชากร

ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูการปองกนัและ

แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในเครือขาย

30 ธนัวาคม 2562

กมุภาพันธ 2563

มีนาคม 2563

พฤษภาคม 2563

กรกฎาคม 2563

              8,000 คปสอ.โพนนาแกว อรรถสิทธิ ์วงศกาฬสินธุ

  และณัฐชนันท  ดวง

กงเสน



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

78 โครงการพัฒนาความรูและ

ศักยภาพผูสูงอายุ คปสอ.โพนนา

แกว  ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่ใหผูสูงอายุมีความรู ความ

เขาใจ เร่ืองการดูแลสุขภาพอนามัย

ไดอยางมีประสิทธภิาพ

รอยละ 100 ของตําบลที่มีระบบการ

สงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว 

(Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ

1.ขั้นเตรียมการ                                    

            1) สํารวจผูสูงอายุในพืน้ที่หมูบาน

รับผิดชอบรพ.สต.บานโพนบก และประเมิน

การทํากจิวตัรประจําวนัโดยใชแบบประเมิน

คัดกรองความสามารถในการดําเนิน

ชีวติประจําวนัตามดัชนีบารเธลเอดีแอล และ

สรุปขอมูลผูสูงอายุตามแบบประเมิน

ผูสูงอายุ เขต รพ.สต.

บานโพนบก จํานวน 6

 หมูบานๆ ละ 12 คน

 รวม 72 คน

1 กรกฎาคม - 30

กนัยายน 2563

            15,000 คปสอ.โพนนาแกว นางอรุณี นาเมืองจันทร

 รพ.สต.บานโพนบก

2. เพือ่เตรียมการรองรับระบบการ

ดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว ใน

ทองถิ่น ชุมชน

2.ขั้นดําเนินงาน                                    

            1) จัดอบรมใหความรูตามโครงการ

พัฒนาความรูและศักยภาพผูสูงอายุ

- ใหความรูกบัผูสูงอายุแนวคิดเกี่ยวกบัผูสูงอายุ

- ใหความรูกบัโรคที่พบบอยในผูสูงอายุ

- ภาวะวกิฤติกบัการปฐมพยาบาลเบื้องตน

และการชวยผูสูงอายุเบื้องตน 

- ใหความรูการใชยาในผูสูงอายุ

- ใหความรูการสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย:ุ

อาหารและโภชนาการสําหรับผูสูงอายุ

- ใหความรูสุขภาพจิตกบัผูสูงอายุ / เพือ่คลาย

เครียด

- ภูมิปญญาชาวบาน/สมุนไพร กบัการดูแล

ผูสูงอายุ

 2) จัดกจิกรรมสงเสริมการออกกาํลังดวย

ตาราง 9 ชอง

79 1. เพือ่ใหผูปวยเบาหวานมีความรู

ในการดูแลเทาและการบริหารเทา

ที่ถูกตอง

1. อบรมความรูและฝกทักษะการดูแลเทา

และการบริหารเทา  จํานวน 100  คน

ตัวชี้วดั :  รอยละ 100 ของผูเขาอบรม

ผานเกณฑ

1. ใหความรูเร่ืองโรคเบาหวานและสรางการ

ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลเทา

ผูเปวยเบาหวานที่อยู

ในกลุมเส่ียงตํ่า ปาน

กลางและสูง จํานวน 

100 คน

เดือนมกราคม - 

มีนาคม 2563

            15,000 อปท. ณัฐกานต  งวดชัย กลม

งานเวชกรรมฟนฟู

รวมกบัแพทยแผนไทย 

รพ.โพนนาแกว

2. เพือ่ปองกนัภาวะแทรกซอน

จากการถูกตัดเทาในผูปวย

เบาหวานและปองกนัไมใหเกดิแผล

2. สอนการตรวจเทาเบาหวานเบื้องตนดวย

ตนเอง

3. สอนการออกกาํลังกายเทาและการนวดเทา 

เพือ่เพิม่การไหลเวยีนเลือด

โครงการ รวมใจ หวงใย เทา

เบาหวานแบบบูรณาการ คปสอ.

โพนาแกว ปงบประมาณ 2563



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

80 เพือ่ใหมีการจัดบริการดูแลสุขภาพ

เชิงรุกแกเกษตรกร

ประชาชนที่ไดสารพิษจากการทํา

เกษตรกรรม มีจํานวนลดลง รอยละ 30

จัดทําแผนงานโครงการและขออนุมัติ เกษตรกร 4 หมูบาน 

100 คน

มิ.ย.-63             10,000 อปท.นาแกว ฉัตรชัย PCU รพ.โพน

นาแกว

เพือ่แนะนําการดูแลสุขภาพ 

ปองกนัโรคที่เกดิจากการประกอบ

อาชีพตามแนวเกษตรอินทรีย วถิี

ชีวติพอเพียง

ประชาชนที่เขารับการแนะนําการดูแล

สุขภาพ ปองกนัโรคที่เกดิจากการ

ประกอบอาชีพ มีความรูเพิม่ขึ้นรอยละ 80

จัดประชุมผูเกี่ยวของในการมีสวนรวม

สนับสนุนการดําเนินการ

เพือ่ใหผูที่มีความเส่ียงจากสารพิษ

ในเลือดเกษตรกรรม เขารับ

บริการที่คลินิกบริการดานอาชีวอ

นามัยและโรคจากการประกอบ

อาชีพ  ในสถานบริการสุขภาพ

ถายทอดความรูเกี่ยวกบัการไดรับสารพิษ

ตกคางในเลือดแกอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบานและเกษตรกรรม

จัดกจิกรรมดูแลสุขภาพเชิงรุก  ประกอบดวย

- เจาะเลือดตรวจคัดกรองผูเส่ียงตอพิษสาร

กาํจัดศัตรูพืช

- แนะนําสมุนไพรลดลางพิษ  สําหรับผูมีความ

เส่ียง

- ใหคําแนะนําเร่ืองการปองกนัอันตรายจาก

การใชสารกาํจัดศัตรูพืช

- ใหคําแนะนําเร่ืองวธิกีารลางผักใหปลอดภัย

- ส่ือสารความเส่ียงที่พบรายบุคคล/รายกลุม  

แนะนําวธิกีารดูแลสุขภาพและพฤติกรรมที่

เหมาะสมในการใชสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชอยาง

ปลอดภัย 

- สงตอเพือ่รับการรักษาในกรณีที่มีอาการ

รุนแรง

รวบรวมขอมูลผลการดําเนินโครงการ

โครงการดําเนินงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยในการ

ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม  

อําเภอโพนนาแกว  จังหวดั

สกลนคร ปงบประมาณ 2563



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

81 โครงการคุมครองผูบริโภคดาน

อาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ

สุขภาพ รพ.สต.บานน้ําพุ 

ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่สงเสริมใหประชาชนมี

ความรูและทักษะที่ถูกตองในการ

เลือกบริโภคอาหารปลอดภัยและ

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดมาตรฐาน

1.รอยละผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการ

ตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กาํหนด

1. ผูประกอบการรานคารานชํา แผงลอย

จําหนายอาหารไดรับการอบรมฟนฟูความรู

1.ผูประกอบการ

รานคารานชํา แผง

ลอยจําหนายอาหาร 

จํานวน 24 ราน

1 กรกฎาคม -30 

กนัยายน 2563

            14,300 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.บาน

แปน

นางจุฑารัตน สุขศรี  

รพ.สต.บานนํ้าพุ

2. เพือ่สงเสริมใหมีแกนนํา อย.

นอยในโรงเรียน

2. อบรมใหความรู อสม. ครู นักเรียน อย.นอย 2.อสม. 44 คน

3. เพือ่ใหความรูแกผูประกอบการ

รานคาและ อสม.

3. สํารวจผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปร

รูป และผลิตภัณฑสุขภาพมีความปลอดภัย

3.ครูอนามัยโรงเรียน 

2 คน

4. รานคารานชํา แผงลอยจําหนายอาหาร

ไดรับการตรวจสอบตามมาตรฐานตามเกณฑที่

กาํหนด

4.นักเรียน 20 คน

82 โครงการการรณรงคปองกนัภัย

อุบัติเหตุจราจรทางถนน รพ.สต.

บานน้ําพุ ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ลดอัตราการเกดิอุบัติเหตุ

และการเสียชีวติจากอุบัติเหตุบน

ถนน

1.การลดอัตราการเสียชีวติและเกดิ

อุบัติเหตุทางถนน ไมเกนิ รอยละ ๑๔

1.ประชุมสมาชิก อปพร.และผูนําชุมชนเพือ่

พิจารณารายละเอียดและแนวการจัดโครงการ

1.อสม จํานวน 44 คน 1 กรกฎาคม -30 

กนัยายน 2563

            18,300 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.บาน

แปน

นางจุฑารัตน สุขศรี  

รพ.สต.บานนํ้าพุ

2.เพือ่สงเสริมใหประชาชนผูใช

เสนทางจราจรเกดิพฤติกรรมการ

ใชรถใชถนนที่ถูกตองและปลอดภัย

2.อบรมใหความรูเร่ืองกฎระเบียบงานดาน

จราจร และความปลอดภัยในทองถนน

2.อพปร. จํานวน 12 

คน

3.เพือ่ใหนักเรียน ประชาชนทั่วไป

และผูนําชุมชนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกบักฎหมายจราจรและรูจัก

วธิปีองกนัตนเองขณะขับขี่

ตลอดจนการแกไขปญหาขณะเกดิ

อุบัติเหตุและหลังเกดิอุบัติเหตุ

3.ฝกปฏิบัติการปฐมพยบาลเบื้องตนกรณีเกดิ

อุบัติเหตุ และการชวยฟนคืนชีพ

3.ผูนําชุมชนจํานวน 4

 คน

4.กจิกรรมรณงคอุบัติเหตุทางทองถนนและติด

ปายเตือนจุดเส่ียง

4.นักเรียน จํานวน 40

 คน



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

83 โครงการคุมครองผูบริโภคดาน

อาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ

สุขภาพ รพ.สต.บานโพนบก 

ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่สงเสริมใหประชาชนมี

ความรูและทักษะที่ถูกตองในการ

เลือกบริโภคอาหารปลอดภัยและ

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดมาตรฐาน

1.รอยละผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการ

ตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กาํหนด

1. ผูประกอบการรานคารานชํา แผงลอย

จําหนายอาหารไดรับการอบรมฟนฟูความรู

1.ผูประกอบการ

รานคารานชํา แผง

ลอยจําหนายอาหาร 

จํานวน 15 ราน

1 กรกฎาคม -30 

กนัยายน 2563

            15,100 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.บาน

แปน

นางสาวขนิษฐา โคตะ

บิน รพ.สต.บานโพนบก

2. เพือ่สงเสริมใหมีแกนนํา อย.

นอยในโรงเรียน

2. อบรมใหความรู อสม. ครู นักเรียน อย.นอย 2.อสม. 81 คน

3. เพือ่ใหความรูแกผูประกอบการ

รานคาและ อสม.

3. สํารวจผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปร

รูป และผลิตภัณฑสุขภาพมีความปลอดภัย

3.ครูอนามัยโรงเรียน 

3 คน

4. รานคารานชํา แผงลอยจําหนายอาหาร

ไดรับการตรวจสอบตามมาตรฐานตามเกณฑที่

กาํหนด

4.นักเรียน 15 คน

84 โครงการเกษตรกรปลอดโรค 

ผูบริโภคปลอดภัย สมุนไพรลางพิษ

  กายจิตผองใส รพ.สต.บานโพน

บก  ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่คนหาปริมาณสารเคมี

ตกคางในรางกายเกษตรกรผูสัมผัส

สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช

1.เกษตรกรผูสัมผัสสารเคมีกาํจัดศัตรูพืช

ไดรับการตรวจหาสารเคมีตกคาง ไมนอย

กวารอยละ 80

1.เกษตรกร กลุมเส่ียงไดรับการตรวจหา

สารเคมีในเลือดเกษตรโดยการใชชุดทดสอบ

ปริมาณเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส

1. เกษตรกร 50 คน 1 กรกฎาคม -30 

กนัยายน 2563

              8,700 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.บาน

แปน

นางสาวขนิษฐา โคตะ

บิน รพ.สต.บานโพนบก

2. เพือ่ลดปริมาณสารเคมีตกคาง

ในรางกายของเกษตรกรกลุมเส่ียง 

เส่ียงมาก และไมปลอดภัย

2. เกษตรกรที่ตรวจพบสารเคมีในเลือด

ระดับ เส่ียงและเส่ียงมาก ไดรับการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม รอยละ 100

2. อบรมใหความรู กลุมเกษตรกรที่ตรวจพบ

สารเคมีในเลือดระดับเส่ียง เส่ียงมากและไม

ปลอดภัย

3. เพือ่ใหเกษตรกรกลุมเส่ียง เส่ียง

มาก และไมปลอดภัย มีความรู 

และสามารถนําความรูไปปฏิบัติได

อยางถูกตอง

85 โครงการการรณรงคปองกนัภัย

อุบัติเหตุจราจรทางถนน รพ.สต.

บานโพนบก ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ลดอัตราการเกดิอุบัติเหตุ

และการเสียชีวติจากอุบัติเหตุบน

ถนน

1.การลดอัตราการเสียชีวติและเกดิ

อุบัติเหตุทางถนน ไมเกนิ รอยละ 14

1.อบรมใหความรูเร่ืองกฎระเบียบงานดาน

จราจร และความปลอดภัยในทองถนน

ผูใชรถใชถนน จํานวน

 100 คน

1 กรกฎาคม -30 

กนัยายน 2563

            17,700 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.บาน

แปน

นางสาวขนิษฐา โคตะ

บิน  รพ.สต.บานโพนบก

2.ฝกปฏิบัติการปฐมพยบาลเบื้องตนกรณีเกดิ

อุบัติเหตุ และการชวยฟนคืนชีพ

3.มอบปายรณรงคปองกนัการเกดิอุบัติเหตุ 

สวมหมวกกนัน็อก/คาดเข็มขัดนิรภัย

2.เพือ่สงเสริมใหเยาวชน อสม.

ผูนําชุมขน ผูใชเสนทางจราจรเกดิ

พฤติกรรมการใชรถใชถนนที่

ถูกตองและปลอดภัย



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

3.เพือ่ใหเยาวชน อสม.และผูนํา

ชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบั

กฎหมายจราจรและรูจักวธิปีองกนั

ตนเองขณะขับขี่ตลอดจนการ

แกไขปญหาขณะเกดิอุบัติเหตุและ

หลังเกดิอุบัติเหตุ

4.กจิกรรมรณงคอุบัติเหตุทางทองถนนและติด

ปายเตือนจุดเส่ียง

86 1.เพือ่ใหกลุมเส่ียงมีความรูในการ

ปฏิบัติตัวในการปองกนัตัวเอง

ไมใหกลายเปนกลุมปวย

1.กลุมเส่ียงมีความรูในการปฏิบัติตัวที่

ถูกตองอยางนอยรอยละ 90

1.คัดกรองกลุมเปาหมายกลุมเส่ียงที่ใกลจะ

เปนกลุมปวย

1.กลุมเส่ียงเบาหวาน

หวานดันโลหิตสูงจาก

การคัดกรอง ป 2563

 จํานวน 76 คน

มกราคม - มีนาคม

 2563

            16,900 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.บาน

แปน

นางอรุณี นาเมืองจันทร

 รพ.สต.บานโพนบก

2.เพือ่ใหผูปวยเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูงที่มีคาการทํางานของ

ไตระดับ 3B  มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพตนเอง

เพือ่ชะลอความเส่ิอมของไต

2.ผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่

มีคาการทํางานของไตระดับ 3B_ มี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการดูแล

สุขภาพตนเองเพือ่ชะลอความเส่ิอมของไต

 อยางนอยรอยละ 90

2.คัดเลือกผูปวยที่มีระดับการทํางานของไต ใน

ระดับ 3B จากคาตรวจไตประจําป 2562

2.กลุมผูปวย

เบาหวานความดัน

โลหิตสูงที่มีคาการ

ทํางานของไตระดับ 

3B จํานวน 24 คน

3.ประชุมปรึกษาหารือกบัเจาหนาที่และเขียน

โครงการเพือ่ของบประมาณ

4.จัดเตรียมเอกสาร  ประสานงาน  และความ

พรอมกอนดําเนินการอบรม

5.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพและสาธติการทําผงนัว

4.จัดเตรียมเอกสาร  ประสานงาน  และความ

พรอมกอนดําเนินการอบรม

5.ประเมินผล  และรายงานผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ

87 1.เพือ่ลดอัตราการเกดิอุบัติเหตุ

และการเสียชีวติจากการเดินทาง

และการจราจร

1.การลดอัตราการเสียชีวติและเกดิ

อุบัติเหตุทางถนน ไมเกนิ รอยละ ๑๔

1.ประชุมสมาชิก อปพร.และผูนําชุมชนเพือ่

พิจารณารายละเอียดและแนวการจัดโครงการ

1.ผูนําชุมชนจํานวน 

14คน

1 กรกฎาคม -30 

กนัยายน 2563

            10,200 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบลนาแกว

นางธารินี  คําสงค รพ.

สต.บานใหมหนองผือ

2.อบรมใหความรูเร่ืองกฎระเบียบงานดาน

จราจร และความปลอดภัยในทองถนน

2.อพปร. จํานวน 20 

คน

3.กจิกรรมรณงคอุบัติเหตุทางทองถนนและติด

ปายเตือนจุดเส่ียง

3.ประชาชนทั่วไป 

จํานวน 20 คน

โครงการการรณรงคปองกนัภัย

อุบัติเหตุจราจรทางถนน รพ.สต.

บานใหมหนองผือ ปงบประมาณ 

2563 2.เพือ่ใหประชาชนทั่วไปและผูนํา

ชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบั

กฎหมายจราจรและรูจักวธิปีองกนั

ตนเองขณะขับขี่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมปองกนักลุม

เส่ียงโรคเบาหวานความดันโลหิต

สูงกลายเปนผูปวยรายใหมและ 

ชะลอความเส่ือมของไตในผูปวย

โรคเร้ือรังเบาหวานความดันโลหิต

สูงคาการทํางานของไตระดับ 3B 

รพ.สต.บานโพนบก ปงบประมาณ

 2563



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

88 โครงการคุมครองผูบริโภคดาน

อาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ

สุขภาพ รพ.สต.บานใหมหนองผือ

 ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่สงเสริมใหประชาชนมี

ความรูและทักษะที่ถูกตองในการ

เลือกบริโภคอาหารปลอดภัยและ

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดมาตรฐาน

1.ประชาชนมีความรูและทักษะที่ถูกตอง

ในการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยและ

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดมาตรฐาน รอยละ 

80

1. อบรมใหความรูและทักษะที่ถูกตองในการ

เลือกบริโภคอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ

สุขภาพที่ไดมาตรฐานแกประชาชน อสม. ครู 

นักเรียน อย.นอย

1. ประชาชน จํานวน

 30 คน

1 กรกฎาคม -30 

กนัยายน 2563

              9,900 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบลนาแกว

นางจีรกติ  ภูจอมจิตร 

รพ.สต.บานใหมหนอง

ผือ

2. เพือ่สงเสริมใหมีแกนนํา อสม. 

ครู นักเรียน อย.นอย

2. ผลิตภัณฑสุขภาพไดรับการตรวจสอบ

ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กาํหนด

2. แกนนํา อสม. ครู นักเรียน อย.นอย สํารวจ

ผลิตภัณฑอาหารสด อาหารแปรรูป และ

ผลิตภัณฑสุขภาพมีความปลอดภัย

1. อสม. จํานวน 12 

คน

3. รานคารานชํา แผงลอยจําหนายอาหาร

ไดรับการตรวจสอบตามมาตรฐานตามเกณฑที่

กาํหนด

2. ครู จํานวน 3 คน

3. นักเรียน จํานวน 

15 คน

89 โครงการเกษตรกรปลอดโรค 

ผูบริโภคปลอดภัย รพ.สต.บาน

ใหมหนองผือ ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่คนหาปริมาณสารเคมี

ตกคางในรางกายเกษตรกรผูสัมผัส

สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช

1.เกษตรกรผูสัมผัสสารเคมีกาํจัดศัตรูพืช

ไดรับการตรวจหาสารเคมีตกคาง ไมนอย

กวารอยละ 80

1.เกษตรกร กลุมเส่ียงไดรับการตรวจหา

สารเคมีในเลือดเกษตรโดยการใชชุดทดสอบ

ปริมาณเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส

1. เกษตรกร จํานวน 

50 คน

1 กรกฎาคม -30 

กนัยายน 2563

              8,100 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบลนาแกว

นางจีรกติ  ภูจอมจิตร 

รพ.สต.บานใหมหนอง

ผือ

2. เพือ่ลดปริมาณสารเคมีตกคาง

ในรางกายของเกษตรกรกลุมเส่ียง 

และไมปลอดภัย

2. เกษตรกรที่ตรวจพบสารเคมีในเลือด

ระดับ เส่ียงและไมปลอดภัย ไดรับการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม รอยละ 100

2. อบรมใหความรู กลุมเกษตรกรที่ตรวจพบ

สารเคมีในเลือดระดับเส่ียง และไมปลอดภัย

3. เพือ่ใหเกษตรกรกลุมเส่ียง และ

ไมปลอดภัย มีความรู และ

สามารถนําความรูไปปฏิบัติได

อยางถูกตอง

90 โครงการคุมครองผูบริโภคดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพในรานขายของ

ชํา รพ.สต.บานโพนแคนอย 

ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหผูบริโภคมีความปลอดภัย

จากการใชยา เคร่ืองสําอาง 

ผลิตภัณฑสุขภาพและบริการ

สุขภาพ

1.รอยละ 80 ของรานขายของชําใน

ชุมชนปลอดจากการจําหนายยา ที่ไม

สามารถจําหนายไดในราขายของชํา

1.ประชุมคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

ระดับตําบล

1.รานขายของชํา

จํานวน 60 ราน

มิถุนายน 2563 - 

สิงหาคม 2563

 14,020 บาท กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบลนาตง

วฒันา

นางสาวปวณีา เชื้อดวง

ผุย

2.เพือ่ใหผูประกอบการรานขาย

ของชําสมารถเลือกซ้ืออาหาร ยา 

เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑสุขภาพที่

มีคุฯภาพมาจําหนายใหกบัผูบริโภค

2.รอยละ 80 ของรานขายของชําใน

ชุมชนปลอดจากการจําหนาย

เคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑสุขาพที่ไมได

คุณภาพ

2.จัดต้ัง อสม. แกนนําคุมครองผูบริโภค และ

จัดอบรมใหความรูพัฒนาศักยภาพแกนนํา

2.อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจํา

หมูบานจํานวน 24 คน



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

3.เพือ่ใหรานขายของชําในพืน้ที่

ไดรับการเฝาระวงัและตรวจสอบ

ตามกฎหมาย

3.อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

แกนนําคุมครองผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกบั

 ยา เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑสุขภาพ และ

บริการสุขภาพหลังเขารวมโครงการ รอย

ละ 80

3.จัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการราน

ขายของชํา

4.ผูประกอบการรานขายของชํามีความรู

เกี่ยวกบัยา เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑ

สุขภาพและบริการสุขภาพหลังเขารวม

โครงการ รอยละ 80

4.อสม. แกนนําคุมครองผูบริโภค ออกตรวจ

เฝาระวงัรานขายของชําในหมูบาน

91 โครงการแกไขปญหาลดโรคในกลุม

เส่ียงโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง รพ.สต.บานโพนแคนอย 

ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่ลดผูปวยเบาหวานรายใหม

จากกลุมเส่ียงเบาหวาน

1.อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุม

เส่ียง นอยกวาหรือเทากบั รอยละ 1.95

1.คัดกรองสุขภาพประจําปเพือ่คนหากลุมเส่ียง

เบาหวานและความดันโลหิตสูง

1.ประชากรอายุ 35 ป

 ขึ้นไปในเขต

รับผิดชอบ ที่ไดรับ

การคัดกรองวาเปน

กลุมเส่ียง จํานวน 30

 คน

เบาหวาน

มิถุนายน 2563 - 

สิงหาคม 2563

            20,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบลนาตง

วฒันา

น.ส จุติธรณ  เครือตา

แกว พยาบาลวชิาชีพ

ปฏิบัติการ

2. เพือ่ลดผูปวยความดันโลหิตราย

ใหมจากกลุมเส่ียงความดันโลหิตสูง

2.อัตราประชากรกลุมสงสัยปวยความดัน

โลหิตสูงไดรับการวดัความดันโลหิตที่บาน

 มากกวาหรือเทากบั รอยละ 40

2.นํากลุมเส่ียงเขารวมคลินิก DPAC เพือ่

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

1.ประชากรอายุ 35 ป

 ขึ้นไปในเขต

รับผิดชอบ ที่ไดรับ

การคัดกรองวาเปน

กลุมเส่ียง จํานวน 30

 คน

ความดันโลหิต

3.นัดติดตามผลทุก 1 เดือน เปนเวลา 3 เดือน

4.สรุปผลการดําเนินงาน



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

92 โครงการการรณรงคปองกนัภัย

อุบัติเหตุจราจรทางถนน รพ.สต.

บานโพนแคนอย ปงบประมาณ 

2563

1.เพือ่ลดอัตราการเกดิอุบัติเหตุ

และการเสียชีวติจากอุบัติเหตุบน

ถนน

1.การลดอัตราการเสียชีวติและเกดิ

อุบัติเหตุทางถนน ไมเกนิ รอยละ 14

1.อบรมใหความรูเร่ืองกฎระเบียบงานดาน

จราจร และความปลอดภัยในทองถนน

ผูใชรถใชถนน จํานวน

 100 คน

1 กรกฎาคม -30 

กนัยายน 2563

            17,700 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ อบต.นาตง

วฒันา

นางสาวธารทิพย  ธวิะ

โต  รพ.สต.บานโพน

แคนอย

2.เพือ่สงเสริมใหเยาวชน อสม.

ผูนําชุมขน ผูใชเสนทางจราจรเกดิ

พฤติกรรมการใชรถใชถนนที่

ถูกตองและปลอดภัย

2.ฝกปฏิบัติการปฐมพยบาลเบื้องตนกรณีเกดิ

อุบัติเหตุ และการชวยฟนคืนชีพ

3.เพือ่ใหเยาวชน อสม.และผูนํา

ชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบั

กฎหมายจราจรและรูจักวธิปีองกนั

ตนเองขณะขับขี่ตลอดจนการ

แกไขปญหาขณะเกดิอุบัติเหตุและ

หลังเกดิอุบัติเหตุ

3.มอบปายรณรงคปองกนัการเกดิอุบัติเหตุ 

สวมหมวกกนัน็อก/คาดเข็มขัดนิรภัย

4.กจิกรรมรณงคอุบัติเหตุทางทองถนนและติด

ปายเตือนจุดเส่ียง

93 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา

อสม.คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ

และผูประกอบการรานคาและแผง

ลอยตําบลบานโพน ปงบประมาณ

 2563

1. เพือ่สงเสริมใหประชาชนมี

ความรูและทักษะที่ถูกตองในการ

เลือกบริโภคอาหารปลอดภัยและ

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดมาตรฐาน

รานคารอยละ80มีการจําหนายผลิตภัณฑ

สุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบตามเกณฑที่

กาํหนด

1. ผูประกอบการรานคารานชํา แผงลอย

จําหนายอาหารไดรับการอบรมฟนฟูความรู

1.ผูประกอบการ

รานคารานชํา แผง

ลอยจําหนายอาหาร 

จํานวน 60 คน

1 กรกฎาคม -30 

กนัยายน 2563

            12,200 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพเทศบาล

ตําบลบานโพน

นางจันทรสุดา สีหมอก

2. เพือ่ใหความรูแกผูประกอบการ

รานคาและ อสม.

2. สํารวจผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปร

รูป และผลิตภัณฑสุขภาพมีความปลอดภัย

2.อสม. 18 คน

3. รานคารานชํา แผงลอยจําหนายอาหาร

ไดรับการตรวจสอบตามมาตรฐานตามเกณฑที่

กาํหนด



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

94 โครงการเกษตรกรปลอดโรค 

ผูบริโภคปลอดภัย สมุนไพรลางพิษ

  กายจิตผองใส รพ.สต.บานใหม

ไชยา ปงบประมาณ2563

1. เพือ่คนหาปริมาณสารเคมี

ตกคางในรางกายเกษตรกรผูสัมผัส

สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช

1.เกษตรกรผูสัมผัสสารเคมีกาํจัดศัตรูพืช

ไดรับการตรวจหาสารเคมีตกคาง ไมนอย

กวารอยละ 100

1.เกษตรกร กลุมเส่ียงไดรับการตรวจหา

สารเคมีในเลือดเกษตรโดยการใชชุดทดสอบ

ปริมาณเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส

1. เกษตรกร 80 คน 1 กรกฎาคม -30 

กนัยายน 2563

            12,400 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพเทศบาล

ตําบลบานโพน

นางจันทรสุดา สีหมอก

2. เพือ่ลดปริมาณสารเคมีตกคาง

ในรางกายของเกษตรกรกลุมเส่ียง 

 และไมปลอดภัย

2. เกษตรกรที่ตรวจพบสารเคมีในเลือด

ระดับ เส่ียงและไมปลอดภัย ไดรับการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม รอยละ 100

2. อบรมใหความรู กลุมเกษตรกรที่ตรวจพบ

สารเคมีในเลือดระดับเส่ียง และไมปลอดภัย

3. เพือ่ใหเกษตรกรกลุมเส่ียง  และ

ไมปลอดภัย มีความรู และ

สามารถนําความรูไปปฏิบัติได

อยางถูกตอง

3.กลุมเกษตรกรที่ตรวจพบสารเคมีในเลือด

ระดับเส่ียง และไมปลอดภัย ไดรับการตรวจ

รักษาและมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

95 โครงการจาวสนามสามวยัใจเกนิ

รอยเพือ่สุขภาพตําบลบานโพนปที่

 6 ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหผูเขารวมกจิกรรมมี

ความรูความเขาใจในการดูแล

สุขภาพ

 

รอยละของผูเขารวมกจิกรรมและมีการ

ออกกาํลังกายอยางตอเนื่อง

.จัดกจิกรรมรณรงคสรางสุขภาพในลักษณะ

การออกกาํลังกายจาวสนาม 2 กจิกรรม วิง่

จาวสนาม 3 กโิลเมตร  ปนจักรยานจาวสนาม

 10 กโิลเมตร  จํานวน 9 สนาม

ประชาชนในเขต

ตําบลบานโพน 

จํานวน 200 คน

 มิถุนายน-

กนัยายน63

48000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ เทศบาล

ตําบลบานโพน

นางจันทรสุดา สีหมอก

 2.เพือ่สงเสริมใหเด็ก วยัทํางาน 

และผูสูงอายุ มีรูปแบบการออก

กาํลังกายที่ดีมีแบบแผนชัดเจน

จัดกจิกรรมทดสอบสมรรถภาพ จัดเสวนาการ

ดําเนินงานสรางสุขภาพจากกลุมวยัตางเพือ่

คนหาปญหา แนวทางการดําเนินงานเพือ่เปน

ตําบลจัดการสุขภาพ

3.เพือ่สรางเครือขายการออกกาํลัง

กายที่เหมาะกบัวยั

ประเมิน/สรุปผลโครงการ

 4.เพือ่ใหชมรมการสรางสุขภาพ 

ระดับหมูบานมีการดําเนินการ

อยางตอเนื่อง



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

96 โครงการการรณรงคปองกนัภัย

อุบัติเหตุจราจรทางถนน รพ.สต.

บานใหมไชยา ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ลดอัตราการเกดิอุบัติเหตุ

และการเสียชีวติจากอุบัติเหตุบน

ถนน

1.การลดอัตราการเสียชีวติและเกดิ

อุบัติเหตุทางถนน ไมเกนิ รอยละ 20

1.อบรมใหความรูเร่ืองกฎระเบียบงานดาน

จราจร และความปลอดภัยในทองถนน

ผูใชรถใชถนน จํานวน

 100 คน

1 กรกฎาคม -30 

กนัยายน 2563

            15,400 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ เทศบาล

ตําบลบานโพน

นางจันทรสุดา สีหมอก

2.เพือ่สงเสริมให ผูใชเสนทาง

จราจรเกดิพฤติกรรมการใชรถใช

ถนนที่ถูกตองและปลอดภัย

2.ฝกปฏิบัติการปฐมพยบาลเบื้องตนกรณีเกดิ

อุบัติเหตุ และการชวยฟนคืนชีพ

3.เพือ่ใหผูใชรถใชภถนนมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกบักฎหมาย

จราจรและรูจักวธิปีองกนัตนเอง

ขณะขับขี่ตลอดจนการแกไข

ปญหาขณะเกดิอุบัติเหตุและหลัง

เกดิอุบัติเหตุ

3.มอบปายรณรงคปองกนัการเกดิอุบัติเหตุ 

สวมหมวกกนัน็อก/คาดเข็มขัดนิรภัย

4.กจิกรรมรณงคอุบัติเหตุทางทองถนนและติด

ปายเตือนจุดเส่ียง

97 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแล

ตนเองของกลุมเส่ียงในการปองกนั

โรคเร้ือรัง รพ.สต.บานใหมไชยา 

ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหผูเขารับการอบรมมี

ความรูความเขาในการดูแลตนเอง

ปองกนัความเส่ียงที่จะทําให

เจ็บปวยดวยโรคเร้ือรัง

1.ผูเขารับการอบรมสามารควบคุม

พฤติกรรมที่เปนภาวะเส่ียงตอ

โรคเบาหวานไมทําใหเกดิโรคได รอยละ80

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในการปองกนัการเจ็บปวยดวยโรค

เร้ือรัง

กลุมเส่ียง

โรคเบาหวาน/ความ

ดันโลหิตสูงจากการ

คัดกรอง จํานวน  60

 คน

เม.ย.-63             11,400 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพเทศบาล

ตําบลบานโพน

นายชะออน ลาดบาศรี

2.เพือ่ใหผูเขารับการอบรมมี

แนวทางในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมลดเส่ียงตอการเจ็บปวย

ดวยโรคเร้ือรัง

2.ผูเขารับการอบรมสามารควบคุม

พฤติกรรมที่เปนภาวะเส่ียงตอโรคความดัน

โลหิตสูงไมทําใหเกดิโรคได รอยละ90

2.ฝกปฏิบัติการดูแลตนเองดวย 3อ.3ส

3.เพือ่ใหผูเขารับการอบรม

สามารถถายทอดหรือขยายผลการ

ดําเนินงานปองกนัภาวะเส่ียงตอ

โรคเร้ือรัง หรือการควบคุมโรคใน

กลุมปวยในชุมชนได

3.มีกลุมเพือ่นชวยเพือ่นในชุมชนที่

ดําเนินการตอเนื่องในชุมชนรอยละ 50

3.ดําเนินงานปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุมเส่ียง

ขยายผลลงสูชุมชน

4.ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลังในชุมชนเพือ่ให

เกดิความยั่งยื่น



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

98 โครงการ 12 สัปดาหสูงวยัสุขภาพ

ดี รพ.สต.บานใหมไชยา 

ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหผูสูงอายุมีความรูความ

ตระหนักในการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง

1.ผูสูงอายุเขารวมกจิกรรมครบ

กระบวนการอยางนอยรอละ80

1.ประเมินสุขภาพกลุมเปาหมายกอนการ

ดําเนินงานโครงการ

1.ชมรมผูสูงอายุบาน

ออมแกวใหญ หมูที่ 1

 จํานวน 60 คนชมรม

ผูสูงอายุบานวงัปลา

เซือม หมูที่ 5 จํานวน

 40 คนรวม 100 คน

ม.ค. 63 - เม.ย. 63             41,600 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบลบานโพน

นายชะออน ลาดบาศรี

2.เพือ่สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 2.ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมสุขภาพตาม

โปรแกรมที่กาํหนดรอยละ90

2.จัดกจิกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ.(ออกกาํลัง

กาย,อาหาร,อารมณ)1วนั/สัปดาหๆละ1ชั่วโมง

3.เพือ่ใหมีการดําเนินงานกจิกรรม

รูปแบบชมรมผูสูงอายุอยางเปน

รูปธรรม

3.มีชมรมผูสูงอายุที่จัดมีการจัดกจิกรรม

ตอเนื่องสม่ําเสมออยางนอย 2 ชมรม

3.จัดกจิกรรมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรูการ

ดําเนินงานชมรมผูสูงอายุ

4.จัดกจิกรรมวชิาการการดูแลตนเองของ

ผูสูงอายุสัปดาหละ1คร้ังๆ1ชั่วโมง

5.ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ



ยทุธศาสตรที่ 1  ยทุธศาสตรดานสงเสรมิสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบรโิภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 4  การบรหิารจัดการสิ่งแวดลอม 

ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

99 จัดทําแผนงานโครงการและขออนุมัติ  70 คน มี.ค.-ก.ค.63             20,000 คปสอ.โพนนาแกว ฉัตรชัย/ธรีะยุทธ

จัดประชุมผูเกี่ยวของในการมีสวนรวม

สนับสนุนการดําเนินการ ตามองคประกอบ

ตรวจสอบวศิวกรรมความปลอดภัยใน

โรงพยาบาล 6 ระบบ โดยกลุมมาตรฐาน

วศิวกรรมทางการแพทย สบส.8

มี.ค.-63

ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 8 พ.ค.-63

รวบรวมขอมูลผลการดําเนินโครงการ

100 เพือ่ใหบุคลากรที่เกี่ยวของจัดการ

ขยะติดเชื้อไดถูกตอง

1.รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย

ส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ Green & 

CleanHospital

1.ประชุม ผอ.รพสต.และผูบริหารทุกทาน  -กลุมการพยาบาล 

58 คน

มค.-มีค.63 4,540 คปสอ.โพนนาแกว ศุกลรัตน  โยตะสิงห

ICN รพ.โพนนาแกว

2.รอยละของคลินิคหมอครอบครัวที่เปด

ดําเนินการในพืน้ที่ (Primary care 

cluster)

2.ฟนฟูความรูฝกทักษะการคัดแยกขยะตาม

ประเภทการเคล่ือนยายขยะ การกาํจัดขยะติด

เชื้อ  หลักสูตร 2 วนั

 -ทันตกรรม 7 คน หัวหนางานทีมICPและ 

ICWN รพสต.ทุกคน

3. บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการ

จัดการขยะติดเชื้อได

3.วดัความรู กอนหลังการอบรม  -หอง Lab 5 คน

4.นิเทศงานการจัดการขยะติดเชื้อในแตละงาน

 สะทอนขอมูลกลับคืน

 -PCU  4 คน

5.แตงต้ัง ครู ก. เร่ืองการจัดการขยะติดเชื้อใน

แตละงาน เพือ่ส่ือสารผูรวมงานคือ ครู ข.

 -เอกซเรย 2 คน

6.ประกวดผลงาน การจัดการขยะติดเชื้อดีเดน

 ไดคุณภาพ ทั้ง CQI / นวตักรรม

 -พนักงานเกบ็ขยะ 2

 คน

7.ประกวด ครู ก. ดีเดน ประจําป เร่ือง การ

ดําเนินการจัดการขยะติดเชื้อ

 -พนักงานขับรถ 5 คน

8.สํารวจความเพียงพอของถังขยะติดเชื้อ  -พยาบาล ผูชวยรพ

สต.จํานวน 14 คน

9.ใหความรู การจัดการขยะติดเชื้อในผูปวย

CAPD MDR แกญาติและผูดูแล ในแตละรพสต.

รวมทั้งหมด 98 คน

โรงพยาบาลมีระบบบริการสุขภาพตาม

มาตรฐาน ที่ไดมาตรฐานผานเกณฑ สบส.

8 ทั้ง 7ระบบ

**ตรงกบัหมวดที่4การจัดการบริการ

ครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุม

วยั ขอ4.5,4.5.2 การปองกนัและควบคุม

การติดรพสต. ตามเกณฑตามเกณฑ

ประเมิน รพสต.เชื้อใน ติดดาวเขตสุขภาพ

 ตามเกณฑสุขภาพ ที่ 8 **

โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 

เร่ือง การจัดการขยะติดเชื้อให

ถูกตอง ตามมาตรฐาน ใน คปสอ.

โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่

เยี่ยมสํารวจและประเมินมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพ เขต 8 

โรงพยาบาลโพนนาแกว อําเภอ

โพนนาแกว  จังหวดัสกลนคร 

ปงบประมาณ 2563

เพือ่รับการเยี่ยมสํารวจและรับ

ประเมินมาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพ เขต 8 ใหเปนไปตาม

มาตรฐาน

แบบฟอรมแผนปฏิบัตกิาร  ปงบประมาณ 2563

หนวยงาน คปสอ.โพนนาแกว  จังหวัดสกลนคร



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

101 โครงการลดขยะเปยกในครัวเรือน

ดวยถังกาํจัดเศษอาหารดวย

จุลินทรียและสัตวใตดิน กลุมงาน

บริการดานปฐมภูมิและองครวม 

โรงพยาบาลโพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่เปนแบบอยางการจัดการ

ขยะตามหลักการ 3Rs อยาง

ถูกตอง และลดปริมาณขยะกอน

นําเขาสูกระบวนการกาํจัดอยางถูก

วธิี

1. ประชาชนมีความรูเร่ืองการจัดการ

ขยะทั่วไปตามหลัก 3Rs เพิม่ขึ้นรอยละ 80

1. จัดอบรมใหความรู เร่ืองการจัดการขยะ

ทั่วไปตามหลัก 3Rs (Reduce) การคัดแยก 

(Reuse) และการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม

 (Recycle)

ประชาชนในพืน้ หมู 

2,3 10 และ หมู 11 

ต.นาแกว จํานวน 60

 คน

ก.ค. - ก.ย.             12,000 กองทุนตําบลนาแกว สุพัตรา PCU รพ.โพน

นาแกว

2. เพือ่สงเสริมและสนับสนุน

กจิกรรมการมีสวนรวมของชุมชน

ในการจัดการขยะโดยชุมชน

2. บรรยายในหัวขอเร่ืองการทําถังกาํจัดเศษ

อาหารดวยจุลินทรียและสัตวใตดิน

3. สาธติ และฝกปฏิบัติขั้นตอนกระบวนการ

เจาะและติดต้ังถังกาํจัดเศษอาหารดวย

จุลินทรียและสัตวใตดิน

102 โครงการรักษสุขภาพ รักษ

ส่ิงแวดลอม ปลอดขยะ ปลอด

มลพิษ พิชิตโรค รพ.สต.บานโนน

สามัคคี ปงบประมาณ 2563

1. เพือ่อบรมใหความรูแก

ประชาชนเกี่ยวกบัการจัดการ 

ส่ิงแวดลอมภายในชุมชนให

ปลอดภัย ปลอดโรค

1. รพ.สต. ผานการประเมิน Green 

clean hospital

1.วเิคราะหขอมูลและสถานการณรวมกบั

เครือขาย

ประชาชนตําบล

เชียงสือ จํานวน 100

 คน

 กรกฎาคม - 

กนัยายน

15,000 กองทุนสุขภาพตําบล นางสาวชลธชิา นันแพง

2. เพือ่ใหประชาชนไดรับการปองกนั 

ดูแลสุขภาพจากปจจัยเส่ียงมลพิษ

ส่ิงแวดลอม รอยละ 80

2.พัฒนาระบบฐานขอมูลและศักยภาพการ

เปนตนแบบดาน GREEN & CLEAN Hospital

2.1 จัดอบรมฟนฟูใหความรูเร่ืองการจัดการ

ขยะและการคัดแยกขยะในครัวเรือน

2.2 ขยายการดําเนินงานธนาคารขยะในชุมชน

อยางตอเนื่องและยั่งยืน จัดการขยะและ

ส่ิงแวดลอม

2.3 สงเสริมการใหความรูในชุมชนเร่ืองการใช

น้ําหมักชีวภาพในชุมชน

2.4 ทําบันทึกขอตกลงรวมกบัรานคาแผงลอย

เร่ืองการลดการใชโฟมในการบรรจุอาหาร

3. อัตตราการปวย จากการระบาดของ

โรคไขเลือดออกลดลง

3. พัฒนาองคความรู มาตรฐาน นวตักรรม 

ดานGREEN & CLEAN Hospital  ในสถาน

บริการ

2. เพือ่สรางความตระหนักให

ประชาชนรูจักการสราง

สภาพแวดลอมในชุมชนที่ดี ไมมี

แหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนําโรค

ตางๆ



ยทุธศาสตรที่ 2  ยทุธศาสตรดานบรกิารเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5  การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)

ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

103 1.เพือ่เรงรัดการจัดบริการสงเสริม

สุขภาพและปองกนัโรคเร้ือรังให

ครอบคลุม มีประสิทธภิาพ

1.ประชาชนที่มีความเส่ียงโรคเร้ือรัง 

ไดรับบริการสงเสริมสุขภาพและปองกนั

โรค (เปาหมายรอยละ80)

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ"กาํหนดมาตรการและ

วธิกีารเชิงรุกในการสงเสริมสุขภาพ การ

ปองกนัควบคุมโรคเร้ือรัง การสนับสนุนการ

ดูแลรักษา และใหบริการที่เหมาะสมกบั

กลุมเปาหมายแตละกลุมวยั

พยาบาล/จนท.สธ. / 

FCT 50 คน (9500 

บาท)

13-15 ม.ค.63             17,500 คปสอ.โพนนาแกว นงนุข เอี้ยงลักขะ รพ.

โพนนาแกว

2.เพือ่พัฒนาหมูบานตนแบบ

พัฒนาบริการสงเสริมสุขภาพและ

ปองกนัโรคเร้ือรัง

2.อัตราปวยรายใหม 5 โรคสําคัญ( 

DM,HT.HD,Stroke,CRF )ในประชาชนที่

มีความเส่ียงโรคเร้ือรังในหมูบานตนแบบ (

 เปาหมาย < รอยละ 3 )

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะหความรอบรู

ดานสุขภาพ (Health literacy) การสงเสริม

สุขภาพและปองกนัโรค และกาํหนดกจิกรรมฯ

 ที่เพียงพอ ใหแกหมอครอบครัวประจํา

ครัวเรือน ในหมูบานตนแบบ

หมอครอบครัวปะจํา

ครัวเรือน 100 คน 

(8000 บาท)

14 ก.พ.63

3.พัฒนานวตกรรมเชิงระบบดาน

การสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรค

เร้ือรัง

3.ความพึงพอใจ ของประชาชนที่ไดรับ

บริการในหมูบานตนแบบ ( เปาหมาย 

รอยละ 90 )

3.จัดทําแผนสงเสริมสุขภาพปองกนัโรคทุก

กลุมวยั แบบบูรณาการ ของหมูบานตนแบบ 

นําเสนอแผนขอรับงบประมาณจากกองทุน

สุขภาพตําบล

ก.พ.63

4.ปฏิบัติงานและจัดกจิกรรมตามแผนสงเสริม

สุขภาพปองกนัโรคทุกกลุมวยั แบบบูรณาการ 

ของหมูบานตนแบบ

มี.ค.- ส.ค.63

5.เยี่ยมนิเทศ กาํกบั ติดตาม การปฏิบัติของ 

คกก.คณะทํางาน หมูบานตนแบบ ประเมิน

ความพึงพอใจ ของประชาชนที่ไดรับบริการ

ตามที่กาํหนด

มี.ค./พ.ค./ส.ค.63

6.ถอดบทเรียน วเิคราะหผลการดําเนินงาน 

จัดการความรู(KM) คืนขอมูลใหผูเกี่ยวของ

ก.ย.63

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแล

สุขภาพ สงเสริมสุขภาพและ

ปองกนัโรค ของทีมหมอครอบครัว

 คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ

 2563

แบบฟอรมแผนปฏิบัตกิาร  ปงบประมาณ 2563

หนวยงาน คปสอ.โพนนาแกว  จังหวัดสกลนคร



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

104 โครงการฟนฟูความรู Standard 

precaution and Isolation 

precaution  ในระบบบริการ

แพทยปฐมภูมิ คปสอ.โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

เพือ่ใหบุคลากรไดฟนฟูความรู 

Standard precaution and 

Isolation precaution ไดถูกตอง

1) รอยละของคลินิคหมอครอบครัวที่เปด

ดําเนินการในพืน้ที่ (Primary Care 

cluter)

1. อบรมฟนฟูความรู เร่ือง 

standardprecaution and Isolation 

precation 2 วนั แกบุคลากรใน คปสอ.ในวนั

ลางมือโลก และทุกจุดบริการ โซนดานหนา 

และIPD ถามตอบมอบรางวลั

บุคลากรในรพ. 145 

คน (บุคลากรกลุม

การพยาบาล 58 คน)

ตค.-ธค.2562 6,580 คปสอ.โพนนาแกว ศุกลรัตน  โยตะสิงห

ICN รพ.โพนนาแกว

2) บุคลากรปฏิบัติตามแนวทาง 

Standard precaution and Isolation 

ได

3.รณรงคลางมือ ในอางลางมือ ของทุกงานใน

โรงพยาบาล

บุคลากรในรพสต. 21 

 คน

หัวหนางานทีมICCทุก

คน และICWNรพสต. 

ทุกคน

4.ประกวด ครูก.เร่ืองลางมือคุณภาพ ในรพ. ผูมารับบริการ ในรพ.

100คน

**ตรงกบัหมวดที่4การจัดการบริการ

ครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุม

วยั ขอ4.5,4.5.2 การปองกนัและควบคุม

การติดเชื้อในรพสต. ตามเกณฑตาม

เกณฑประเมินรพสต.ติดดาวเขตสุขภาพ 

ตามเกณฑสุขภาพ ที่ 8 **

5.ประกวด หนวยงาน ที่สวม-ถอดอุปกรณ

ปองกนัที่ถูกตองเหมาะสม เปนตนแบบได

รวมทั้งหมด 166  คน

6.ประกวดหนวยงานที่จัดการอุปกรณทางการ

แพทย ไดตามมาตรฐานงานจายกลาง

7.ประกวดหนวยงานที่ทําลายเชื้อพืน้หองเตียง

ผูปวย ไดตามมาตรฐานการทําความสะอาดพืน้

8.นิเทศตามรอย หลังจากอบรมฟนฟูความรูได

 1 เดือน ติดตามทุก 1-2เดือน

9.วดัความรู กอน-หลัง อบรมฟนฟูความรู

10.ทบทวนหนาที่ ICWN และทีมงานจาก

หนวยงานอื่น

11.ทบทวนระบบมาตรฐานงานจายกลางและ

มาตรฐานการประเมิน รพสต.ติดดาว



ยทุธศาสตรที่ 2  ยทุธศาสตรดานบรกิารเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6  การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)

ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

105 1.รอยละผูปวยระยะทายไดรับยาแกปวด

ชนิด strong opioid

1.บรรยาย  ทบทวนความรู และคนหาปญหา

หนางานรวมกบัผูเขาประชุม

เจาหนาที่ คปสอ. 

จํานวน 150 คน

มกราคม 63- 

มีนาคม 63

            12,000 คปสอ.โพนนาแกว

2.รอยละผูปวยระยะทายไดรับการทํา 

Advance careplaning ( ACP )

106 โครงการควบคุมและลด

ภาวะแทรกซอนที่ปองกนัได ใน

ผูปวยกลุมโรคสําคัญ คปสอ.โพน

นาแกว ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ลดการเกดิภาวะแทรกซอน

ที่ปองกนัไดในผูปวย กลุมโรค

สําคัญ3กลุม( Stroke /Sepsis / 

CRF)

1. อัตราการกลับมารักษาซํ้าของผูปวย

ภายใน 28 วนั จากภาวะแทรกซอน 

(เกณฑลดลงปละ 10%)

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ"จัดทํา Home 

Program" เนนการเชื่อมบริการจาก

โรงพยาบาลสูชุมชน( primary care) และการ

ใหกจิกรรมบริการพยาบาลแบบ Nursing 

home

พยาบาล/จนท.สธ. 30

 คน (7500 บาท)

19-20 ธ.ค.62             17,500 คปสอ.โพนนาแกว คุณนงนุช PCU รพ.

โพนนาแกว

2.เพือ่ลดจํานวนผูปวยที่ตองการ

การดูแลระยะยาว (long term 

care)

2. อัตราความครอบคลุมการเยี่ยมผูปวย

ที่บานตามเกณฑที่กาํหนด (เกณฑ≥ 80%)

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการฟนฟูความรู สมรรถนะ

 และทักษะการดูแลผูปวย ( ที่มี Barthel 

index < 15 คะแนน หรือ ≥ 15แตมี 

Multiple impairment) ใหแกภาคีเครือขาย

หมอครอบครัว

ทีม FCT ในพืน้ที่นํา

รอง 3 ตําบล จํานวน 

60 คน (10000 บาท)

26-27 ธ.ค.62 คุณนงนุช PCU รพ.

โพนนาแกว

3.พัฒนาการจัดทําแผนการ

ใหบริการผูปวยรายบุคคล เพือ่

ฟนฟูทักษะใหสามารถทํากจิวตัร

ไดอยางอิสระ

3. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ

ตอบริการที่ไดรับ(เกณฑ≥ 85%)

3.ประเมินความตองการการดูแลจําแนกระดับ

ความรุนแรงและการวนิิจฉัยปญหาความ

ตองการเบื้องตนในการฟนฟูสภาพผูปวย

รวมถึงความสามารถในการทํากจิกรรม ขึ้น

ทะเบียนผูปวย จัดทําแผนการใหบริการ

รายบุคคล ของผูปวยกลุมเปาหมาย และ

ใหบริการการดูแลในชุมชนโดยทีมหมอ

ครอบครัวที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการ

ม.ค.- ส.ค.63 ทีม FCT / IPD

4.สนับสนุน วสัดุ อุปกรณ ในการดูแลผูปวย 

แก ทีมหมอครอบครัว ใหเพียงพอตอการจัด

กจิกรรมบริการดูแลที่บาน

ม.ค.- ส.ค.63 ศูนยยืมอุปกรณ(จริยา 

การุญ)

5.เยี่ยมนิเทศ กาํกบั ติดตาม การปฏิบัติของ

ทีมหมอครอบครัว ประเมินความพึงพอใจ,

คุณภาพชีวติ ของผูปวยที่ไดรับการดูแล

ก.พ./พ.ค./ส.ค.63 คุณนงนุช PCU รพ.

โพนนาแกว

นางทัศวาลย  ยะไชยศรี

 , น.ส.ลลิตา เทพ

คําราม และงานผูปวยใน

1.เพือ่พัฒนาระบบการดูแลผูปวย

ระยะทายแบบประคับประคอง 

คปสอ.โพนนาแกว

แบบฟอรมแผนปฏิบัตกิาร  ปงบประมาณ 2563

หนวยงาน คปสอ.โพนนาแกว  จังหวัดสกลนคร

โครงการพัฒนาระบบการดูแล

ผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคอง คปสอ.โพนนา

แกว ปงบประมาณ 2563



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

6.วเิคราะหผลการดําเนินงาน คืนขอมูลให

ผูเกี่ยวของ

ก.ย.63 คุณนงนุช PCU รพ.

โพนนาแกว

107 1.เพือ่ใหกลุมอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน หมอ

พืน้บาน ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

สามารถนําความรูเร่ืองสมุนไพร มา

ใชใหเกดิประโยชนใน

ชีวติประจําวนั ทั้งในรูปแบบอาหาร

 ยาบรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตน

1) จํานวนหมูบานปลูกพืชสมุนไพร ตําบล

ละ 1 หมูบาน

1.คัดเลือกชุมชน ที่มีความสนใจ  มีการรวมตัว

เปนกลุม  มีปราชญชาวบานในชุมชนเขารวม

วตัถุประสงคและแผนการเรียนรูหรือมี

กจิกรรมของกลุม

1.กลุมอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจํา

หมูบาน ประชาชน

ทั่วไป และหมอ

พืน้บาน จํานวน 25 

คน

มิ.ย.- ส.ค.63             20,000 คปสอ.โพนนาแกว กฤษณา ผาใต แพทย

แผนไทย รพ.โพนนาแกว

2.พืชสมุนไพรเปนทางเลือกหนึ่งใน

การดูแลสุขภาพเบื้องตนของคนใน

ชุมชน และเปนการลดรายจายใน

การดูแลสุขภาพ

2.จัดทําสวนเรียนรูสมุนไพร  เพือ่เปนจุดเรียนรู

  คัดเลือกพืน้ที่สวนบุคคลของสมาชิกของกลุม

ที่มีความสมัครใจ  มีศักยภาพ  และสามารถ

เปนวทิยากรแนะนําถายทอดความรูใหแก

สมาชิกและบุคคลทั่วไปได

108 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใน

การแยกประเภทผูปวยเพือ่ลด

ความแออัดและลดระยะเวลารอ

คอยในโรงพยาบาลโพนนาแกว 

คปสอ.โพนนาแกว ป 2563

1.เจาหนาที่ คปสอ.โพนนาแกวมี

ความรูเร่ืองการแยกประเภทผูปวย

1.รอยละ 85 ของผูปวย OP visit ไดรับ

การแยกประเภทผูปวยไดถูกตอง

1.อบรมใหความรูเร่ืองการแยกประเภทผูปวย 1.เจาหนาที่กลุมการ

พยาบาล จํานวน 52 

คน

เดือน มกราคม-

มีนาคม 2563

              4,800 คปสอ.โพนนาแกว น.ส.นนทวรรณ บัวทะ

ราชงานอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉินและนิติเวช รพ.

โพนนาแกว

2.เจาหนาที่สามารถแยกประเภท

ผูปวยและจัดลําดับตามความ

รุนแรงของผูปวยได

 2.อัตราผูปวยวกิฤตและฉุกเฉินไดรับการ

คัดกรองและตรวจตามเกณฑมาตรฐานที่

กาํหนด

2.ฝกปฏิบัติเร่ืองการแยกประเภทผูปวย  2.เจาหนาที่ PCU 

และ รพสต. จํานวน 8

 คน

3.อัตราผูปวยไมฉุกเฉินมาตรวจนอกเวลา

ราชการลดลง

3.นิเทศนติดตามการแยกประเภทผูปวยตาม

หนวยงาน

109 1.ประชาชนมีความรูเร่ืองกลุมโรค

ฉุกเฉินและการเรียกใชระบบ

บริการการแพทยฉุกเฉิน

1.กลุมผูปวยฉุกเฉินเขาถึงบริการโดย

ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน> 38 %

1.อบรมใหความรู มิถุนายน-สิงหาคม 

 2563

              4,000 คปสอ.โพนนาแกว งานอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉินและนิติเวช รพ.

โพนนาแกว

 2.ประชาชนสามารถเรียกขอ

ความชวยเหลือจาก 1669 ได

 2.ผูปวยฉุกเฉินเรียกใชบริการผานระบบ 

1669 มากขึ้น

2.ฝกปฏิบัติจากสถานการณตัวอยาง

3.รอยละ 80 ของผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองและหลอดเลือดหัวใจ มารับบริการ

โดยระบบ EMS.

 3.ทําแบบทดสอบกอนและหลังการอบรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใน

การเรียกขอความชวยเหลือเม่ือ

เกดิภาวะฉุกเฉิน คปสอ.โพนนา

แกว ปงบประมาณ 2563

นักเรียนประถมศึกษา

,กาํนัน,ผูใหญบาน

และผูชวยผูใหญบาน 

จํานวน 50 คน

โครงการอบรมการปลูกพืช

สมุนไพรเพือ่เปนแหลงเรียนรู และ

กระจายพันธุพืชสมุนไพรสูชุมชน 

คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 

2563



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

110 1.เจาหนาที่ คปสอ.โพนนาแกวมี

ความรูเร่ืองการชวยฟนคืนชีพ

1.บุคลากร คปสอ.โพนนาแกวเขารับการ

อบรม 100%

1.อบรมใหความรู เจาหนาที่ คปสอ.โพน

นาแกวทุกคน

กรกฎาคม-

กนัยายน 2563

              4,200 คปสอ.โพนนาแกว

2.ฝกปฏิบัติจากสถานการณตัวอยาง

3.ทําแบบทดสอบกอนและหลังการอบรม

4.นิเทศนติดตามการฝกทักษะการชวยฟนคืน

ชีพ

111 โครงการการสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผล คปสอ.โพนนาแกว

 ปงบประมาณ 2563

1. บุคลากรทางการแพทยไดรับการอบรม

การใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) รอยละ 

80

1. จัดทําโครงการเพือ่ขออนุมัติงบประมาณ

การดําเนินการ

มีนาคม - 

พฤษภาคม 2563

            10,000 คปสอ.โพนนาแกว

2. บุคลากรทางการแพทยที่ไดรับการ

อบรมการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 

ผานการทดสอบรอยละ 80

2. ประชุมคณะกรรมการการใชยาอยางสม

เหตุผล (RDU) ประจําอําเภอโพนนาแกว

คณะกรรมการการใช

ยาอยางสมเหตุผล 

(RDU) ประจําอําเภอ

โพนนาแกว    จํานวน

 24 คน

2. พัฒนาเครือขายเพือ่สงเสริมการ

ใชยาอยางสมเหตุผลใน

โรงพยาบาลและ รพ.สต.

3. อบรมบุคลากรทางการแพทยของ

โรงพยาบาล และ รพ.สต.

บุคลากรทาง

การแพทยของ

โรงพยาบาล (แพทย 

พยาบาล) และ รพ.

สต. (พยาบาล 

นักวชิาการ4. รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการและประเมินผล

112 โครงการชะลอการเส่ือมของไต 

กลุมเบาหวาน-ความดัน ที่มีไต

เล่ือมระยะ 3B คปสอ.โพนนาแกว

 ปงบประมาณ 2563

การเปล่ียนเปลงของผูปวย CKD 

ระยะ3B สูระยะ 4 ขึ้นไป นอย

กวาหรือเทากบัรอยละ 15

ผูปวยระยะ 3B ที่เขารวมโครงการคง

ระยะ 3B  รอยละ 85

ผูปวยเบาหวาน- ความดันที่เปนไตเร้ือรังระยะ

 3B ไดรับการปรับเปล่ือนพฤติกรรม 3 อ. 3 ส.

 อยางเขมขน

ผูปวยไตเร้ือรังระยะ 

3B ในเบาหวาน-

ความดัน 147 ราย

เมย.63-กค.63             15,360 คปสอ.โพนนาแกว สราญนันต NCD ,CKD

 clinic รพ.โพนนาแกว

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ืองการชวยฟนคืนชีพ สําหรับ

เจาหนาที่ คปสอ.โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

น.ส.ปใหม อนันตภักด์ิ 

งานอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉินและนิติเวช รพ.

โพนนาแกว

1. ชวยเสริมสรางความตระหนักรู

ใหเจาหนาที่ เพือ่สงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผล (RDU) ใน

โรงพยาบาล และ รพ.สต.

2.เจาหนาที่สามารถประเมินและ

ใหการชวยฟนคืนชีพไดเม่ือเกดิ

ภาวะฉุกเฉิน

ภก.หทัย ยาทองไชย 

กลุมงานเภสัชกรรม

และคุมครองผูบริโภค 

รพ.โพนนาแกว



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

113 เพือ่ใหบุคลากรมีความรูที่ถูกตอง

ในการปองกนัการติดเชื้อโรคอุบัติ

ใหม อุบัติซํ้า

1. บุคลากรทางการพยาบาล ปฏิบัติตาม

แนวทางปฏิบัติปองกนัและควบคุม

โรคติดตอ อุบัติใหม อุบัติซํ้า ได

1.อบรม การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการ

ตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขจาก

โรคติดตออุบัติใหมอุบัติซํ้า วณัโรคปอด หัด 

อีสุกอีใส  ใน รพ.

 -กลุมการพยาบาล 

58 คน

มค.-มีค.63 2,940 คปสอ.โพนนาแกว ศุกลรัตน  โยตะสิงห

ICN รพ.โพนนาแกว

2. รอยละของจังหวดัมีศูนยปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู

สถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงาน

ไดจริง

2. ฝกซอมแผนปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน

ทางดานสาธารณสุขฯ ทําตามแนวทางปฏิบัติ

 -ทันตกรรม 7 คน หัวหนางานทีมICP

3. ทบทวนสวมถอดอุปกรณปองกนัโรคติดตอ

อุบัติใหมอุบัติซํ้า

 -หอง Lab 5 คน และ ICWN รพสต.ทุก

คน

4.สํารวจอุปกรณปองกนั โรคอุบัติใหมอุบัติซํ้า 

ในรพ. ใหเพียงพอพรอมใชใน OPDER IPD 

ระดับ คปสอ.

 -PCU  4 คน

 

5. เตรียมหอง Negative pressure(พิเศษ 6) 

สํารองหองพักเจาหนาที่ดูแลผูปวย พิเศษ 5

 -เอกซเรย 2 คน

6. ประชุม War room กรณี เกดิการระบาด

โรคติดตออุบัติใหม อุบัติซํ้าฯ ระดับรพ. 

อําเภอจนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ

 -พนักงานเกบ็ขยะ 2

 คน

7. รณรงคใหบริการวคัซีนไขหวดัใหญตาม

ฤดูกาล ประจําป 2563

 -พนักงานขับรถ 5 คน

8. ทบทวนขั้นตอนการคัดกรอง ดูแลสงตอ 

ผูปวยโรคอุบัติใหมอุบัติซํ้า กลุม Airborne  

precaution ,CPและ D

 -พยาบาล ผูชวยรพ

สต.จํานวน 14 คน

โครงการพัฒนาระบบโรคติดตอ 

โรคอุบัติใหมอุบัติซํ้า วณัโรคปอด 

หัด อีสุกอีใส ใน รพ./รพสต. (กรณี

 มีการระบาดของโรคติดตออุบัติ

ใหมอุบัติซํ้า) คปสอ.โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

114 โครงการปองกนัและควบคุมการ

ติดเช้ือด้ือยา CAPD  CAUTI  

Phlebitis  แผลฝเย็บ ใน คปสอ.

โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563

เพือ่ใหบุคลากรมีความรู การ

ปองกนัการติดเชื้อด้ือยา CAPD  

CA-UTI Phlebitis  แผลฝเย็บ

มารดาคลอด ที่ถูกตอง

1.รอยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการ

ด้ือยาตานจุลชีพอยางบูรณการ (AMR)

 1.อบรมฟนฟูความรู เร่ืองการปองกนัและ

ควบคุมการติดเชื้อด้ือยา CAPD คาสายสวน

ปสสาวะ PHlebitis แผลฝเย็บ หลักสูตร 2 วนั

 -พยาบาลใน รพ.34 

 คน

มค.-มีค.63 3,720 คปสอ.โพนนาแกว ศุกลรัตน  โยตะสิงห

ICN รพ.โพนนาแกว

2. บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางปองกนั

การแพรเชื้อด้ือยาไดถูกตอง

2.วดัความรูกอน-หลัง การอบรม  -พยาบาล รพสต.10 

คน

หัวหนางาน ทีมICCและ

 ICWN รพสต.ทุกคน

3.ทบทวนเกณฑการวนิิจฉัยการติดเชื้อใน

ตําแหนงที่เฝาระวงัการติดเชื้อ Target 

surveillance

 -ผูปวย CAPD 23 คน

4.ทบทวนระบบ Flow การดูแลปองกนั การ

แพรกระจายเชื้อ คปสอ.

 -ผูปวยติดเชื้อด้ือยา

15 คน

5. นิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม

แนวทางปฏิบัติ หรือมาตรฐาน ทุก1-2เดือน

 -ผูปวยคาสายสวน

ปสสาวะ 7 คน

 6.ฝกทักษะ เขากลุม การปฏิบัติการแนว

ทางการปองกนัการแพรกระจายเชื้อในเร่ืองที่

เปนจุดเนน

7.ฝกอบรมญาติผูดูแล ปองกนัการติดเชื้อใน

กลุมผูดูแลผูปวยติดเชื้อด้ือยา CAPD  ใสสาย

สวนคาปสสาวะ

8.ประกวดหนวยงานเฝาระวงัผูปวยโรคติดเชื้อ

ไดคุณภาพ ไดมาตรฐาน

9. ประกวด ICWN และCare giver  MDR ,

CAPDดีเดน ประจําป รพ./รพสต.

10.ประกวดผลงาน CQI / นวตกรรมดีเดน

ประจําป ในรพ./รพสต.



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

115 ไมมีอัตราอัตราตายในทารกแรกเกดิ 1. ประชุมและทบทวนมาตรฐานในการดูแล

มารดาและทารก ระยะกอนคลอด ระยะคลอด

 และ  ระยะหลังคลอด

มค.-มีค.63               6,000 คปสอ.โพนนาแกว นางวไิลแกว  มุงธสิาร 

LR รพ.โพนนาแกว

2. จัดอบรมฟนฟูวชิาการเร่ือง  แนวทางปฏิบัติ

, CPG ในการดูแลมารดาและทารกแรกเกดิ

3. จัดอบรมฟนฟูทักษะการชวยฟนคืนชีพ

ทารกแรกเกดิ (NCPR) เชิงปฏิบัติการ

4. ทบทวนทักษะการใชเคร่ืองมือในการชวย

ฟนคืนชีพ มารดาและทารกแรกเกดิ

5. ประเมินทักษะเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานโดย

ใชแบบประเมิน 2 - Tick

6. ทบทวน Case refer , case อุบัติการณ 

รวมกบัทีมสหวชิาชีพและทีมงาน MCH board

7. สงเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานในหองคลอดไป

ศึกษาดูงานเพือ่เพิม่พูนประสบการณที่หอง

คลอดโรงพยาบาลสกลนครปละ 1 คร้ัง  100 

เปอรเซนต

8. เกบ็รวบรวมขอมูลและวเิคราะหตัวชี้วดัตาม

service  plan

116 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนา รพ.สต.ติดดาว ป 2563

เพือ่พัฒนาระบบการฏิบัติงานดาน

ปฐมภูมิ

Re-accreditation มาตรฐานรพ.สต.ติด

ดาว ตามเกณฑที่กาํหนด

ประชุมเชิงประปฏิบัติแลกเปล่ียนเรียนรูการ

พัฒนา รพ.สต.ติดดาว รวมกบัภาคีเครือขาย

รพ.สต. 7 แหง มิถุนายน-สิงหาคม 

2563

           105,000 คปสอ.โพนนาแกว วมิลมาศ ขวาธจิักร/

อรรถสิทธิ ์วงศกาฬสินธุ

117 1.รอยละ 80 ของผูเขารับการสมุนไพร

และสามารถถายทอดสูชุมชนได

 1. สํารวจขอมูลพืน้ที่กลุมเปาหมายในการ

จัดทําเมืองสมุนไพร

ประชากรในเขตพืน้ท่ี

รับผิดชอบ

กรกฏาคม-

กนัยายน 2563

30,000 กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบล

นางสาวพัชรี เดือนพิมพ

 รพ.สต.บานโนนสามัคคี

2. รอยละ 50 ของครัวเรือน มีการปลูก

และใชสมุนไพร อยางนอย 7 ชนิด

2. ประสานงานกบัผูนําชุมชนและผูที่มีสวน

เกี่ยวของ

3. มีหมูบานตนแบบเมืองสมุนไพร 1 

หมูบาน

3. จัดกจิกรรมอบรมการใชยาสมุนไพรใน

ครัวเรือน

4. เตรียมสมุนไพรสําหรับเพาะพันธุเพือ่

กระจายลงสูหมูบานตนแบบ

สงเสริมการปลูก การกระจายพันธุ

 การจัดการสมุนไพรเบื้องตนจัดทํา

ฐานขอมูลสมุนไพรและภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย

โครงการเมืองสมุนไพร รพ.สต.

บานโนนสามัคคี ปงบประมาณ 

2563

พยาบาล, จพ.เวชกจิ

ฉุกเฉินและ ผูชวย

เหลือคนไข คปสอ.

โพนนาแกว จํานวน 

65 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่

ในการดูแลมารดาและทารกแรก

เกดิ คปสอ.โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563



ยทุธศาสตรที่ 2  ยทุธศาสตรดานบรกิารเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 7  การพัฒนาระบบบรกิารการแพทยฉกุเฉนิครบวงจรและระบบการสงตอ

ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

118 1.เจาหนาที่ คปสอ.โพนนาแกวมี

ความรูเร่ืองการเตรียมพรอมรับสา

ธารณภัย

1.เครือขายสมาชิกทีมสาธารณภัยเขารวม

การอบรมครบ 100%

1.อบรมใหความรู 1.เจาหนาที่

โรงพยาบาลโพนนา

แกว  70 คน

เดือนธนัวาคม 

2562- เดือน

กมุภาพันธ 2563

            14,900 คปสอ.โพนนาแกว

2.เจาหนาที่สามารถปฏิบัติตาม

บทบาทหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย

ไดเมื่อเกดิสาธารณภัย

2. เครือขายมีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณEOC 100%

 2.ฝกปฏิบัติจากสถานการณสาธารณภัย 2.เจาหนาที่ รพสต. 

10 คน

 3.นิเทศนติดตามการเตรียมความพรอม 3.เครือขายกูชีพ 

อําเภอโพนนาแกว 

จํานวน 40 คน

4.หนวยงานราชการ

ในอําเภอโพนนาแกว 

10 คน

119 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เร่ืองการทบทวนความรูสําหรับ

เครือขายกูชีพ อําเภอโพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

1.เครือขาย EMR. ไดรับการ

ทบทวนความรูอยางนอยปละ 1 

คร้ัง

1.รอยละ 90 ของผูปวยที่นําสงโดย EMR.

ไดรับการดูแลที่เหมาะสมตามประเภท

ผูปวย

1.อบรมใหความรู 1.เครือขายกูชีพ  50 

คน      พนักงานขับ

รถ เวรเปลและทีม

วทิยากร  15 คน

เดือนพฤษภาคม- 

กรกฎาคม  2563

              6,500 คปสอ.โพนนาแกว น.ส.จิราพร ไชยวงศคต

 งานอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉินและนิติเวช รพ.

โพนนาแกว

2.เพือ่พัฒนาศักยภาพเครือขาย

บริการการแพทยฉุกเฉิน

  2.รอยละ 90 ของที่นําสงโดย EMR 

แยกประเภทผูปวยไดถูกตอง

2.ฝกปฏิบัติจากสถานการณตัวอยาง 2.พนักงานขับรถ เวร

เปลและทีมวทิยากร  

15 คน

3.ทําแบบทดสอบกอนและหลังการอบรม

4.นิเทศนติดตามแลรวมทบทวนเคสที่นําสง

โดยEMR

นางณัฐชนันท ดวงกง

แสน งานอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉินและนิติเวช รพ.

โพนนาแกว

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใน

การซอมแผนสาธารณภัยอําเภอ

โพนนาแกว จังหวดัสกลนคร 

ปงบประมาณ 2563

แบบฟอรมแผนปฏิบัตกิาร  ปงบประมาณ 2563

หนวยงาน คปสอ.โพนนาแกว  จังหวัดสกลนคร



ยทุธศาสตรที่ 2  ยทุธศาสตรดานบรกิารเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 8  การพัฒนาตามโครงการพระราชดําร ิโครงการเฉลิมพระเกียรตแิละพ้ืนที่เฉพาะ

ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

1. เพือ่ใหสตรี อายุ ๓๐-๖๐ ป

ไดรับการสอนการตรวจเตานม

และการตรวจคัดกรองเตานมได

อยางถูกตอง

สตรี อายุ ๓๐-๖๐ ป ที่ไดรับการสอนการ

ตรวจเตานมและการตรวจคัดกรองเตานม

ไดอยางถูกตอง รอยละ 90

1. ประสานงานทุกรพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

2. จัดอบรมใหความรูแกประชาชนและอสม.ใน

เร่ืองการตรวจเตานมดวยตัวเอง

3. ประชาชนกลุมเส่ียง ตรวจเตานมโดยรถเอ็ก

เรยเตานมเคล่ือนที่

            11,000  คปสอ.โพนนาแกว พิชญากร นามนนท  

และขวญัฤดี นิวาส

ประกฤติ

แบบฟอรมแผนปฏิบัตกิาร  ปงบประมาณ 2563

หนวยงาน คปสอ.โพนนาแกว  จังหวัดสกลนคร

120 โครงการคัดกรองมะเร็งเตานม

เคล่ือนที่เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกรู คปสอ.โพน

นาแกว ป 2563 2. เพือ่คนหาโรคมะเร็งเตานมระยะ

เร่ิมแรกโดยรถเอ็กเรยเตานม

เคล่ือนที่ และจัดระบบสงตอเพือ่

การคัดกรองและวนิิจฉัยโรคและ

ดูแลรักษาอยางครบวงจร

ประชาชน และ อสม.

จํานวน 80 คน

เมษายน - 

มิถุนายน 2563



ยทุธศาสตรที่ 3  ยทุธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 10  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ

ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

121 1.ประชุมคณกรรมการ ผูรับผิดชอบ ก.พ. - เม.ย. 63             42,000 คปสอ.โพนนาแกว

2.เขียนแผนเสนอโครงการ

3.ประชาสัมพันธโครงการ

4.เชิญวทิยากร

5.จัดอบรมบุคลากรกลุมเปาหมาย

122 1.ประชุมคณกรรมการ ผูรับผิดชอบ เพือ่

จัดทําแนวทางการดําเนินงาน

เจาหนาที่คปสอ.โพน

นาแกว 170 คน

ก.ค.-ก.ย. 2563             20,000 คปสอ.โพนนาแกว

2.เขียนแผนเสนอโครงการ

3.ประชาสัมพันธโครงการ

4.ดําเนินการตามแนวทางการจัดกจิกรรม

5.ประชุมคณะกรรมการเพือ่คัดเลือกบุคคล

ตนแบบดานสุขภาพ

123 โครงการสรางเสริมสุขภาพ

บุคลากรกฬีาสานสัมพันธ คปสอ.

โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563

1.บุคลากร คปสอ.โพนนาแกว มี

สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มี

ความสุข

1.ประชุมคณกรรมการ ผูรับผิดชอบ เพือ่

จัดทําแนวทางการดําเนินงาน

เจาหนาที่คปสอ.โพน

นาแกว 170 คน

ธ.ค.-ก.พ. 63             39,000 คปสอ.โพนนาแกว นายธรีะยุทธ เวยสาร 

รพ.โพนนาแกว

2.บุคลากรใน CUP สามารถ

ปฏิบัติงานรวมกนัไดอยางราบร่ืน

2.เขียนแผนเสนอโครงการ

3.ประชาสัมพันธโครงการ

4.จัดกจิกรรม

โครงการอบรมถายทอดคานิยม 

MOPH เสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม บุคลากร คปสอ.โพนนา

แกว ปงบประมาณ 2563

เพือ่พัฒนาบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานอยางมีความสุขภายใต

จริยธรรมอันดีงาม

เจาหนาที่ คปสอ.โพน

นาแกว จํานวน 170 

คน

นายธรีะยุทธ เวยสาร 

รพ.โพนนาแกว

นายธรีะยุทธ เวยสาร 

คณะกรรมการ HRD 

รพ.โพนนาแกว

บุคลากร คปสอ.โพนนาแกว มี

สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มี

ความสุข สามารถเปนตนแบบให

คนรอบขางได

โครงการคัดเลือกบุคคลตนแบบ

ดานสุขภาพ คปสอ.โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

แบบฟอรมแผนปฏิบัตกิาร  ปงบประมาณ 2563

หนวยงาน คปสอ.โพนนาแกว  จังหวัดสกลนคร



ยทุธศาสตรที่ 4  ยทุธศาสตรบรหิารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

124 1.เพือ่ธํารงครักษาคุณภาพ

มาตรฐานและตออายุการรับรอง 

Re -accreditation คร้ังที่2

1.คปสอ.โพนนาแกวผานการรับรอง

มาตรฐาน HA และDHSA

1.จัดสงเอกสารตามที่สรพ.ระบุ บุคลากร คปสอ. 210

 คน

ธค.62-กพ.63             33,600 คปสอ.โพนนาแกว วมิลมาศ  ขวาธจิักร 

งานคุณภาพ รพ.โพน

นาแกว

2.เพือ่ใหบุคคลากรมีความรูและ

ทักษะในการดูแลประชาชนใหได

มาตรฐาน

2.ประชุมจัดต้ังคณะทํางานวางแผน 

มอบหมายงานตามที่สรพ.กาํหนด

3.ติดตอประสานตารางเยี่ยมของคปสอ.

4.เตรียมผลการพัฒนานําเสนอใหสรพ.เยี่ยม

5.เตรียมสถานที่และบุคคลกรเพือ่เตรียมรับ

ประเมิน

6.ดําเนินการตามตารางเยี่ยม

125 โครงการเชิงปฎิบัติการตาม

นโยบายความปลอดภัยของผูปวย

1.เพือ่กาํหนดนโยบายความ

ปลอดภัยใหเกดิกบัผูปวยและ

1.มีนโยบายความปลอดภัยของผูปวย

และบุคลากรในองคกร

1.แจงประสานรพตสตทุกแหง บุคลากรและผูปวย

จํานวน. 300 คน

กค-กย63             24,000 คปสอ.โพนนาแกว วมิลมาศ  ขวาธจิักร 

งานคุณภาพ รพ.โพน

2.สนับสนุนหนวยงานและ

บุคคลากรเกดิความรวมมือในการ

ขับเคล่ือนนโยบาย

2.ผูปวยและบุคคลากรมีความปลอดภัย 2.สํารวจปญหาขอมูลความปลอดภัยในคปสอ.

โพนนาแกว

3.รวบรวมความเส่ียงที่พบบอยในหนวยงาน

4.จัดประชุมชี้แจงถายทอดนโยบายความ

ปลอดภัยคปสอ.

5.จัดเตรียมเอกสารละส่ือถายทอดนโยบาย

6.ถายทอดนโยบายสูผปฎิบัติเกบ็ขอมูล

โครงการติดตามเยี่ยมขอรับการ

ประเมินโรงพยาบาลคุณภาพ Re -

 acceaditation คร้ังที่2คปสอ.

โพนนาแกว จ.สกลนคร 

ปงบประมาณ 2563

3.สงเสริมใหบุคลากรและผูปวยมี

สวนรวมในการพัฒนาระบบความ

ปลอดภัย

แบบฟอรมแผนปฏิบัตกิาร  ปงบประมาณ 2563

หนวยงาน คปสอ.โพนนาแกว  จังหวัดสกลนคร



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

126 1.เพือ่ใหหองปฏิบัติการรังสีวนิิจฉัย

 โรงพยาบาลโพนนาแกว ผานการ

รับรองระบบคุณภาพ

หองปฏิบัติการรังสีวนิิจฉัยตาม

มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

1.บุคลากรมีความรูเกี่ยวกบัมาตรบาน

ทางหองปฏิบัติการรังสีวนิิจฉัยเพิม่มากขึ้น

1.จัดสงเอกสารการธํารงรักษาระบบบริหาร

คุณภาพหองปฏิบัติการรังสีวนิิจฉัยตาม

มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

บุคลากรในหนวยงาน

และคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพร

โรงพยาบาล

ก.ค.-ก.ย.62               2,000 คปสอ.โพนนาแกว ดวงเนตร ไชยวงศคต 

กลุมงานรังสีวทิยา รพ.

โพนนาแกว

2.เพือ่สนับสนุนใหบุคลากรใน

หนวยงานเรียนรูและเกดิการ

พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง

2.หองปฏิบัติการรังสีวนิิจฉัยผานการ

รับรองระบบคุณภาพหองปฏิบัติการรังสี

วนิิจฉัยตามมาตรฐานกระทรวง

สาธารณสุข ในเดือนธนัวาคม 2563

2.ประชุมคณะกรรมการคุณภาพของ

โรงพยาบาล

3.เตรียมบุคลากรและสถานที่ เพือ่เตรียมรับ

การตรวจเยี่ยมภายใน

4.ดําเนินการตรวจเยี่ยม

127 โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 

2563

รอยละของหนวยงานในสังกดักระทรวง

สาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA 

รอยละ 90

1. การดําเนินงาน ITA             29,000 คปสอ.โพนนาแกว นายธรีะยุทธ เวยสาร 

และ กรรมการ ITA รพ.

โพนนาแกว

 1.1 แตงต้ังคณะกรรมการ ITA คณะทํางาน 16 คน

ระดับโรงพยาบาล 1 แหง พ.ย.-62

ระดับ สสอ. 1 แหง

1.2 ประชุมคณะกรรมการ 2คร้ัง/ป ธ.ค.-62

กาํหนดแนวทางการดําเนินงาน ส.ค.-62

การควบคุมกาํกบัติดตาม

1.3 ดําเนินการ ประเมิน ITA

 1.3.1ประชุมนี้ชี้แจงบุคลากรในการ 2 แหง

ประเมินหนวยงานโดยใชแบบ รพ./สสอ.

สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (EBIT) 165 คน  ธ.ค.62,ก.พ.63

 1.3.2หนวยงานประเมินตนเอง มิย.กย.63

ตามแบบประเมินหลักฐานเชิง

ประจักษ (EBIT) ดังนี้

1.การพัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจาง(EB1-EB4) ธค.62

2.การมีสวนรวมของบุคคลภายนอก กพ.63

ดําเนินการตามภารกจิแผนงาน/

โครรงการ (EB5-EB7)

3.เพือ่ใหผูรับบริการไดรับการ

บริการจากหองปฏิบัติการรังสี

วนิิจฉัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เยี่ยมสํารวจภายใน เพือ่เตรียมตอ

อายุการรับรองระบบคุณภาพ

หองปฏิบัติการรังสีวนิิจฉัย 

โรงพยาบาลโพนนาแกว คปสอ.

โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

3.กาํหนดมาตรกร กลไกหรือเผลแพร กพ.63

ขอมูลสาธารณะผานเวบ็ไชตของหนวยงาน

(EB8-12)

การดําเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ กพ.63

ประจําป 2562

4. ระบบรายงานประเมินผลเกี่ยวกบั กพ.63

การปฎิบัติราชการประจําปของบุคคลากร

(EB13-EB14)

5. การเผยแพรเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร ธค.62

ตอสาธารณะชน(EB16)

6. จัดทํามาตรกร กลไก เกี่ยวกบั ธค.62

การรองเรียนฯ(EB16)

7.การกาํหนดมาตรการกาํหนดมาตรการ มิย.63

กลไก เกี่ยวกบัการรับสินบน(EB18)

8. การสรางวฒันธรรมองคกรคานิยมสุจริต ธค.62

และตอตานการทุจริต(EB18)

9. การดําเนินการกลุมบริหารที่โปรงใส มิย.63

(EB19)

10. วเิคราะห/ความรูความเส่ียงเกี่ยวกบั มิย.63

ผลประโยชนทับซอน(EB20-EB22)

11. จัดทําแผลการปฎิบัติการปองกนัทราบ กย.63

ปรามทุจริตมิชอบ(EB23-24)

12. การกาํหนดมาตรการ&ระบบตรวจสอบ ก.ย.-63

การปฎิบัติงาน(EB25-26)

 1.3.3 ติดตาม ประเมินผล ตามแบบ 4 คร่ัง/ป ธค.62,กพ.63,มิย

63,กย63

ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (EBIT) ธค.62,กพ.63,มิย

63,กย63

 1.3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 4 คร่ัง/ป

 ติดตามประเมินผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสภาครัฐ ITA

2. การพัฒนาคุณภาพการ

บริการจัดการภาครัฐ PMQA ธค.62



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

สสอ.สบปรา

2.1แตงต้ังคณะกรรมการ PMQA 1 แหง

ระดับอําเภอ

2.2 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ 1แหง

บริหารจัดการภาครัฐ

2.3 ประชุมคณะกรรมการ PMQA 12 คร้ัง/ป ตค.62-กย.63

 ระดับอําเภอ ทุกเดือน

2.4 ประเมินองคกรดวยตนเองและ ตค.62-กย.63

วางแผนการดําเนินงาน

2.5 สงรายงานผลการดําเนินงานให ตค.62-กย.63

สสจ.

128 1.บุคลากร คปสอ.โพนนาแกว

ไดรับความรูเร่ืองการสอบเทียบ

มาตรฐานเคร่ืองมือแพทยที่ถูกตอง

1.จัดประชุมทีม EQP เพือ่เขียนโครงการ เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 

คปสอ.โพนนาแกว 

140 คน

ก.พ - เม.ย 63             22,400 คปสอ.โพนนาแกว ทพญ.สุขวษา และ ทีม 

EQP รพ.โพนนาแกว

2.เคร่ืองมือที่ใหบริการทางการ

แพทยมีความพรอมใชงาน

2.เสนอโครงการเพือ่พิจารณาอนุมัติ

3.เพือ่สนับสนุนการตรวจ

วนิิจฉัยโรคและการตรวจรักษา

ผูปวย มีประสิทธภิาพสูงสุด

3.ติดตอประสานงานวทิยากรและ

ประชาสัมพันธโครงการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

4.เคร่ืองมือแพทยมีความพรอมใช

งานและยืดอายุการใชงานของ

เคร่ืองมือ

5.จัดอบรมกลุมเปาหมายการสอบเทียบ

6.สรุปรายการเคร่ืองมือแพทยที่ไดรับการ

รับรองมาตรฐานการสอบเทียบ

7.สงรายงานผลการสอบเทียบมาตรฐาน

เคร่ืองมือแพทยใหทุกหนวยงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอบ

เทียบมาตรฐานเคร่ืองมือแพทย 

คปสอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 

2563



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

129 โครงการพัฒนาศักยภาพงาน

เทคนิคการแพทยชุมชน คปสอ.

โพนนาแกว ปงบประมาณ 2563

เพือ่เสริมสรางศักยภาพการ

ใหบริการทางหองปฏิบัติการและ

งานเทคนิคการแพทยในระดับ

ปฐมภูมิ

1. มีการดําเนินการประกนัคุณภาพการ

ตรวจวเิคราะหทั้ง IQC/EQA ครบทุก

รายการทดสอบ

1. การฟนฟูความรูการเกบ็ส่ิงสงตรวจแก รพ.

สต. และอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมูบาน

นักเทคนิคการแพทย 

เจาหนาที่ รพ.สต.

และอสม.ประจํา

หมูบาน

ม.ค.-ก.ย. 63 10,000 คปสอ.โพนนาแกว ทนพ.วฒิุพงษ อิ่มนอย

และเจาหนาที่กลุมงาน

เทคนิคการแพทย รพ.

โพนนาแกว

2. อัตราการปฏิเสธส่ิงสงตรวจจาก รพ.

สต. นอยกวาหรือเทากบั 5%

2. การควบคุมคุณภาพเคร่ืองมือและการตรวจ

ทางหองปฏิบัติการระดับชุมชน

3. รวมวเิคราะหขอมูลเชิงระบาดวทิยาเพือ่

เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกนัโรค

รวมกบัสหวชิาชีพ

130 1. อัตราการปฏิเสธส่ิงสงตรวจลดลงรอย

ละ 80จากปงบประมาณกอนหนา

อบรมฟนฟูความรูดานการเกบ็ส่ิงสงตรวจ ม.ค.-ก.ค. 63 2,000 คปสอ.โพนนาแกว

2. รายงานอุบัติการณเกี่ยวกบั

กระบวนการกอนการตรวจวเิคราะหลดลง

รอยละ 80 จากปงบประมาณกอนหนา

131 1.ไดรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม 

จากผูบริหารสาธารณสุข

1.ไดรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม จาก

ผูบริหารสาธารณสุข

 1.ประชุมคณกรรมการ ติดตาม ผูรับผิดชอบ

จัดทําแผนปฏิบัติการ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

 60 คน * 2 คร้ัง

มีนาคม - 

พฤษภาคม 2563

              9,600 คปสอ.โพนนาแกว

2.เขียนแผนเสนอโครงการ

3.ประชาสัมพันธโครงการ

4จัดประชุม (กวป.)

132 1.ประชุมคณกรรมการ ผูรับผิดชอบ             14,000 คปสอ.โพนนาแกว

2.เขียนแผนเสนอโครงการ

3.ประชาสัมพันธโครงการ

4.เชิญวทิยากร

5.จัดอบรมใหความรูบุคลากร

โครงการอบรมใหความรู

เสริมสรางคุณธรรมความโปรงใส 

ปองกนัผลประโยชนทับซอน 

ปงบประมาณ 2563

3.บุคลากรโรงพยาบาลโพนนาแกว

ไดรับความรู ความเขาใจในการ

เสริมสรางคุณธรรม และปองกนั

ผลประโยชนทับซอน ในหนวยงาน

1.ลดความเส่ียงเร่ืองรองเรียนภายใน

องคกร

นายธรีะยุทธ เวยสาร 

กลุมงานบริหารงาน

ทั่วไป รพ.โพนนาแกว

เจาหนาที่ คปสอ.โพน

นาแกว จํานวน 140 

คน

มีนาคม - 

พฤษภาคม 2563

โครงการประชุมคณะกรรมการ

วางแผนและประเมินผลหัวหนา

หนวยงานสาธารณสุข (กวป.) 

สัญจร คปสอ.โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

นายธรีะยุทธ เวยสาร 

กลุมงานบริหารงาน

ทั่วไป รพ.โพนนาแกว

โครงการอบรมฟนฟูความรูการ

เกบ็ส่ิงสงตรวจในโรงพยาบาล

ชุมชน คปสอ.โพนนาแกว 

ปงบประมาณ 2563

บุคลาการทาง

การแพทยที่เกี่ยวของ

ภายในโรงพยาบาล

โพนนาแกว

ทนพ.วฒิุพงษ อิ่มนอย

และเจาหนาที่กลุมงาน

เทคนิคการแพทย รพ.

โพนนาแกว

เพือ่พัฒนางานเกบ็ส่ิงสงตรวจและ

กระบวนการกอนการตรวจ

วเิคราะหอยางตอเนื่อง



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

133 โครงการประเมินคุณธรรม ความ

โปรงใส ปงบประมาณ 2563

1.เพือ่ใหความรู ความเขาใจใน

การประเมินผลดานคุณธรรม และ

ความโปรงใสการดําเนินงานของ

หนวยงาน ในปงบประมาณ 2563

1) รอยละของหนวยงานในสังกดั

กระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการ

ประเมิน ITA

1.อบรมใหความรูกบัเจาหนาที่ เร่ืองการ

เสริมสรางองคความรูดานกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวของดานการปองกนัการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ 2563           -พรบ.วา

ดวยความผิดเกี่ยวกบัการขัดกนัระหวาง

ผลประโยชนสวนบุคคลกบัประโยชนสวนรวม 

พ.ศ.2560

50 ธค.62               4,000 คปสอ.โพนนาแกว อรุณ สีหมอก สสอ.

โพนนาแกว

2.เพือ่ประเมินผลดานคุณธรรม 

และความโปรงใสการดําเนินงาน

ของหนวยงาน ปงบประมาณ 2563

2.การประชุมคณะกรรมการจัดทําแบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ปงบประมาณ 2563

10 ธค.62                  800

3.เพือ่ใหไดขอเสนอแนะสําหรับ

ปรับปรุง/พัฒนา คุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงาน

3.จัดทําเอกสารการประเมิน ITA และรายงาน

ตามเกณฑที่กาํหนด

ไตรมาสละ 1 คร้ัง

4.เพือ่ใหไดมาตรการ/แนวทาง ใน

การปองกนัและปราบปรามการ

ทุจริต ของหนวยงาน

4.ออกตรวจสอบภายใน รพ.สต. 7 แหง ปละ 

2 คร้ัง

  - คาเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการ 3 วนั * 2 

คร้ังตอป

5               7,200

5.การอบรมชี้แจงผูรับผิดชอบการประเมิน

ตนเอง ดานคุณธรรมและความโปรงใส และ

เจาหนาที่สาธารณสุข/ผูเกี่ยวของ

50 มี.ค-เม.ย.63               4,000

134 1. ประชุมคณะทํางาน PMQA จํานวน 12 คน

 จํานวน  4  คร้ัง

20 คน ไตรมาส ละ 1 คร้ัง             10,000 คปสอ.โพนนาแกว

2. จัดประชุมเจาหนาที่ สังกดัเพือ่ชี้แจงการ

ดําเนินงาน ประเมิน PMQA ป 62

50 คน

3. จัดทําเอกสารการประเมิน PMQA และ

รายงานตามเกณฑที่กาํหนด

อรรถสิทธิ ์วงศกาฬสินธุ

 สสอ.โพนนาแกว

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

แลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงาน 

PMQA ปงบประมาณ 2563

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐของสวนราชการในสังกดั

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ

ในสังกดัสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข



ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

138  1.ประชุมคณกรรมการ ผูรับผิดชอบจัดทํา

แผนปฏิบัติการ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

 40 คน * 2 คร้ัง

ตค.-ธค.62               6,400 คปสอ.โพนนาแกว

2.เขียนแผนเสนอโครงการ

3.ประชาสัมพันธโครงการ

4.จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร

136 โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู

การดําเนินงานตามนโยบาย

กระทรวงสาธารณสุข คปสอ.โพน

นาแกว ปงบประมาณ 2563 คร้ังที่

 1

บุคลากรดําเนินการตามนโยบาย

กระทรวงสาธารณสุขผานตาม

เกณฑตัวชี้วดั

ผลสําเร็จตามตัวชี้วดักระทรวงสาธารณสุข

รอยละ ๘๐

รับนิเทศจากทีม สสจ.สน คร้ังที่ ๑ เจาหนาที่ คปสอ.โพน

นาแกว จํานวน ๗๕ 

คน

มีนาคม - 

พฤษภาคม 2563

              6,000 คปสอ.โพนนาแกว นายธรีะยุทธ เวยสาร 

กลุมงานบริหารงาน

ทั่วไป รพ.โพนนาแกว

137 โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู

การดําเนินงานตามนโยบาย

กระทรวงสาธารณสุข คปสอ.โพน

นาแกว ปงบประมาณ 2563 คร้ังที่

 2

บุคลากรดําเนินการตามนโยบาย

กระทรวงสาธารณสุขผานตาม

เกณฑตัวชี้วดั

ผลสําเร็จตามตัวชี้วดักระทรวงสาธารณสุข

รอยละ ๘๐

รับนิเทศจากทีม สสจ.สน คร้ังที่ ๒ เจาหนาที่ คปสอ.โพน

นาแกว จํานวน ๗๕ 

คน

มิถุนาคม - 

กรกฏาคม 2563

              6,000 คปสอ.โพนนาแกว นายธรีะยุทธ เวยสาร 

กลุมงานบริหารงาน

ทั่วไป รพ.โพนนาแกว

138 1.ประชุมคณกรรมการ ผูรับผิดชอบจัดทํา

แผนปฏิบัติการ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

 40 คน * 2 คร้ัง

สิงหาคม - 

กนัยายน 2563

              6,400 คปสอ.โพนนาแกว

2.เขียนแผนเสนอโครงการ

3.ประชาสัมพันธโครงการ

4.จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร

นายธรีะยุทธ เวยสาร 

กลุมงานบริหารงาน

ทั่วไป รพ.โพนนาแกว

นายธรีะยุทธ เวยสาร 

กลุมงานบริหารงาน

ทั่วไป รพ.โพนนาแกว

แผนงานโครงการไดรับการติดตาม

ความกาวหนาในการดําเนินการ

แผนงานโครงการไดรับการติดตาม

ความกาวหนาในการดําเนินการ

โครงการประชุมนิเทศ ติดตามงาน

ตามแผนยุทธศาสตร คปสอ.โพน

นาแกว ประจําปงบประมาณ 2563

โครงการประชุมชี้แจงในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร ประจําป

งบประมาณ 2563

1.แผนงานไดรับการดําเนินงาน

ตามวตัถุประสงค

1.แผนงานไดรับการดําเนินงานตาม

วตัถุประสงค



ยทุธศาสตรที่ 4  ยทุธศาสตรบรหิารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 12  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ

ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

139 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน

สารสนเทศทางการแพทย

บุคลากร ปคสอ.โพนนาแกวมีความรูและ

ทักษะทางดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร

และการใชสารสนเทศใหแกบุคลากร คปสอ.

โพนนาแกว

บุคลากร คปสอ.โพน

นาแกว จํานวน  120

 คน

ธค.62-กพ.63             10,050 คปสอ.โพนนาแกว นางสาวกรวรรณ  บุระ

เนตร  และนายสิปป

นนท  ไชยบุปผา รพ.

โพนนาแกว2. ทดสอบความรูกอนการอบรม

3. ทดสอบหลังการเขาอบรม

แผนงานที่ 14  การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ

ลําดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตวัชี้วัด (KPIs) กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ

 งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

140 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่

พัฒนางานประจําสูงานวจิัย คป

สอ.โพนนาแกว ปงบประมาณ 

2563

เพือ่พัฒนางานประจําใหเกดิ

คุณภาพตอยอดเปนงานวจิัย

จํานวนผลงานวจิัยที่เขาแลกเปล่ียนเรียนรู

ในเวทีวชิาการ (รอยละ 70 )

บรรยาย  ทบทวนความรู และคนหาปญหา

หนางานรวมกบัผูเขาประชุม

เจาหนาที่ คปสอ. 

จํานวน 120 คน

มกราคม 63- 

มีนาคม 63

              9,600 คปสอ.โพนนาแกว นางชุติมา บุญตาทิพย

นายอรรถสิทธ วงศ

กาฬสินธุ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

คปสอ.โพนาแกว ปงบประมาณ 

2563

แบบฟอรมแผนปฏิบัตกิาร  ปงบประมาณ 2563

หนวยงาน คปสอ.โพนนาแกว  จังหวัดสกลนคร


