
แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณ

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ประจ าปงีบประมาณ 2564



ล าดบั ประเดน็ยุทธศาสตร์
จ านวน

โครงการ
 จ านวนเงนิ (บาท)  หมายเหตุ

1 ยุทธศาสตรท์ี ่1  ยุทธศาสตรด์า้นส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)             37               623,760

แผนงานที่ 2  การพฒันาคุณภาพชีวติระดับอําเภอ               1                 81,600

แผนงานที่ 3  การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ             33               466,900

แผนงานที่ 4  การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม               1                  3,760

รวม            72           1,176,020

2 ยุทธศาสตรท์ี ่2  ยุทธศาสตรด์า้นบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5  การพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ (Primary Care Cluster)               3               150,560

แผนงานที่ 6  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)             22               251,820

แผนงานที่ 7  การพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ               3                 34,900

แผนงานที่ 8  การพฒันาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพืน้ที่เฉพาะ               1                 14,000

แผนงานที่ 9  อุตสาหกรรมการแพทย์             -                         -   

รวม            29              451,280

3 ยุทธศาสตรท์ี ่3  ยุทธศาสตรบ์คุลากรเปน็เลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 10  การพฒันาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ               4                 74,760

รวม              4               74,760

4 ยุทธศาสตรท์ี ่4  ยุทธศาสตรบ์รหิารเปน็เลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)            13

แผนงานที่ 11  การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ             11               170,440

แผนงานที่ 12  การพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ               1                  7,600

แผนงานที่ 13  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ             -                         -   

แผนงานที่ 14  การพฒันางานวจิัยและนวตักรรมด้านสุขภาพ               1                 10,000

แผนงานที่ 15  การปรับโครงสร้างและการพฒันากฎหมายด้านสุขภาพ             -                         -   

รวม            13              188,040

         118           1,890,100

สรปุงบประมาณตามแผนปฏบิตักิาร  ปงีบประมาณ 2564 จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์

หน่วยงาน คปสอ.โพนนาแก้ว

รวมทัง้หมด



ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์
จ านวน

โครงการ
 งบ คปสอ. (CUP)  งบ อปท.  งบ สปสช./PPA  เงนิบ ารงุ รพ.สต.

ยุทธศาสตรท์ี ่1  ยุทธศาสตรด์้านส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)            72                    29                    43                     -   

แผนงานที ่1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ด้านสุขภาพ) 8                                        29

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกกําลังกาย(วิง่เจ้าสนาม) คปสอ.โพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564                40,000

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการจัดการความรู้ตําบลต้นแบบจัดการ

คุณภาพชีวติแบบบูรณาการ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               22,000

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสมาร์ท อสม. คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                15,000

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เด็กโพนนาแก้วพัฒนาการสมวยัรอบด้าน โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ไอคิวดี คปสอ.โพนนาแก้ว 

จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               15,000

5 โครงการอบรมให้ความรู้ฟืน้ฟูสุขาภิบาล ผู้ประกอบอาหารในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

               15,000

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายทีดี่ เร่ิมวนันีท้ีค่นสาธารณสุข คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

                 4,540

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ เพือ่ชะลอเบาหวานความดันในกลุ่มป่วย คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               22,670

8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกกําลังกายระดับตําบลในเขตพืน้ทีอ่ําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                16,000

9 โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงทีค่วบคุมไม่ได้ รพ.สต.บ้านน้ําพุ อําเภอโพน

นาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               10,300

10 โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่ป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวยัอันควร รพ.สต.บ้านน้ําพุ อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 

2564

               10,700

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่แก้ไขปัญหาพยาธใิบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ําดี รพ.สต.บ้านน้ําพุ อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

               14,800

12 โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส รพ.สต.บ้านน้ําพุ อําเภอโพนนาแก้ว 

จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               12,800

สรปุงบประมาณตามแผนปฏบิตักิาร  ปงีบประมาณ 2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตรข์องกระทรวงสาธารณสขุ

หน่วยงาน คปสอ.โพนนาแก้ว



ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์
จ านวน

โครงการ
 งบ คปสอ. (CUP)  งบ อปท.  งบ สปสช./PPA  เงนิบ ารงุ รพ.สต.

13 โครงการเดิน วิง่ ปัน่จักรยานเพือ่สุขภาพและห่างไกลยาเสพติด รพ.สต.บ้านน้ําพุ อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 

2564

                 8,500

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนา IQ เด็ก 0-5 ปี ตําบลเชียงสือ อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                15,000

15 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการทํายาหม่องไพลและยาดมสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในชุมชน รพ.สต.บ้านโนนสามัคคี อําเภอโพนนาแก้ว 

จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

15,000

16 โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่ป้องกันภาวะไตเส่ือมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านโนนสามัคคีอําเภอโพนนา

แก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               30,000

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เสริมสร้างระเบียบวนิัยจราจรนักเรียน รพ.สต.บ้านโนนสามัคคี อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

               20,000

18 โครงการอบรมให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งปากมดลูก และคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในพืน้ที ่รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ 

อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564

                 9,900

19 โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564                  9,800

20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทําผงปรุงรสสมุนไพรเพือ่สุขภาพ สําหรับผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และกลุ่มเส่ียง รพ.สต.บ้านนา

แก้วน้อย อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564

               11,100

21 โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่ส่งเสริมโภชนาการหญงิต้ังครรภ์และแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย อําเภอ

โพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564

               15,600

22 โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่ส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564                12,700

23 โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่ป้องกันภาวะไตวายในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย อําเภอโพนนาแก้ว 

ปีงบประมาณ 2564

               10,100

24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ส่งเสริมและฟืน้ฟูสุขภาพหญงิวยัเจริญพันธุ ์หญงิต้ังครรภ์ และมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์

แผนไทย รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564

               11,100

25 โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงทีค่วบคุมไม่ได้ รพ.สต.บ้านโพนบก อําเภอโพนนา

แก้ว ปีงบประมาณ 2564

               13,700

26 โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่ป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวยัอันควร รพ.สต.บ้านโพนบก อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564                  9,200

27 โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส รพ.สต.บ้านโพนบก อําเภอโพนนาแก้ว 

ปีงบประมาณ 2564

               12,800



ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์
จ านวน

โครงการ
 งบ คปสอ. (CUP)  งบ อปท.  งบ สปสช./PPA  เงนิบ ารงุ รพ.สต.

28 โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่ส่งเสริมสุขภาพเด็ก 2-6 ปี พัฒนาการดีไอคิวดี อีคิวเด่น เน้น อีเอฟ รพ.สต.บ้านโพนบก อําเภอโพนนาแก้ว

 ปีงบประมาณ 2564

                 9,700

29 โครงการอบรมให้ความรู้ วยัใสไม่ท้องก่อนวยั ห่างไกลยาเสพติด รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564                25,000

30 โครงการอบรมให้ความรู้หญงิต้ังครรภ์รู้เท่าทันเร่ืองไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย อําเภอโพนนาแก้ว 

ปีงบประมาณ 2564

               12,000

31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารในร้านขายของชําและร้านค้าแผงลอย รพ.สต.บ้านโพน

แคน้อย อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564

               13,350

32 โครงการวิง่จ้าวสนามสามวยั ใจเกินร้อย เพือ่สุขภาพตําบลบ้านโพน ปีที ่7 รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564                48,000

33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 12 สัปดาห์พาสุขภาพดี ตําบลบ้านโพน อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564                47,400

34 โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่ส่งเสริมสุขภาพกายจิตผู้พิการ รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564                10,800

35 โครงการอบรมให้ความรู้มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เชิงรุกในพืน้ที ่รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา อําเภอโพน

นาแก้ว ปีงบประมาณ 2564

               26,600

36 โครงการอบรมให้ความรู้ยาพอกวา่นสมุนไพรคลายปวดเข่า รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564                10,800

37 โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการทารกในครรภ์จนถึงหลังคลอด รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 

2564

               16,800

แผนงานที ่2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ                      1

38 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ขับเคล่ือนการดําเนินงานระบบสุขภาพอําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                81,600

แผนงานที ่3  การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสีย่งด้านสุขภาพ                    19                    14

39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละผู้ประกอบการผลิตอาหาร คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

               12,000

40 โครงการอบรมให้ความรู้ อย.น้อย คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ  2564                12,000

41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองมะเร็งท่อน้ําดีในกลุ่มอายุ 40 ปี รายใหม่ ตรวจอุจจาระ ตรวจอัลตร้าซาวด์ และปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในกลุ่มเส่ียงมะเร็งตับท่อน้ําดี คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               15,000

42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดําเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและซ่อมบํารุงเคร่ืองพ่นหมอกควนั คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               15,000

43 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม. ดีเด่น คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                29,000



ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์
จ านวน

โครงการ
 งบ คปสอ. (CUP)  งบ อปท.  งบ สปสช./PPA  เงนิบ ารงุ รพ.สต.

44 โครงการวนั อสม. แห่งชาติ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                16,000

45 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม EOC/SRRT ทุกระดับ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                10,000

46 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอําเภอต้นแบบ เพือ่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร  

ปีงบประมาณ 2564

               15,000

47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาศักยภาพการสุขาภิบาลอาหารสําหรับเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร

 ปีงบประมาณ 2564

               17,000

48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลโพนนาแก้ว คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                17,500

49 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญแ่ละทวารหนัก คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                10,000

50 โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่พัฒนาศักยภาพวดัตามเกณฑ์ วดัส่งเสริมสุขภาพ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                16,000

51 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และศักภาพผู้สูงอายุอายุ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                16,000

52 โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียนสีขาวป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร

 ปีงบประมาณ 2564

               22,000

53 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ป้องกันเด็กจมน้ํา คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                22,200

54 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดําเนินงานหมูบ่้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังแบบมีส่วนร่วม บ้านอ้อมแก้ว 

ตําบลบ้านโพน อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

                 6,000

55 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขบัญญติ โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

                 6,000

56 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองเท้าเพือ่ก้าวทีม่ัน่ใจในผู้ป่วยเบาหวาน คปสอ.โพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564                40,600

57 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการลดภาวะแทรกซ้อนด้วยอาหารเค็มน้อย อร่อยดี ของกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยโรคไต คปสอ.

โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               10,300

58 โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่ส่งเสริมดูแลสุขภาพเกษตรกร กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโพนนาแก้ว อําเภอ

โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               10,000

59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 

อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               10,000

60 โครงการวิง่จ้าวสนามสามวยัใจเกินร้อยเพือ่สุขภาพ รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                  5,300

61 โครงการรณรงค์ป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจรทางถนน รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                10,800



ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์
จ านวน

โครงการ
 งบ คปสอ. (CUP)  งบ อปท.  งบ สปสช./PPA  เงนิบ ารงุ รพ.สต.

62 โครงการพัฒนาครอบครัวและชุมชนห่างไกลยาเสพติด อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                  8,100

63 โครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                11,100

64 โครงการแก้ไขปัญหาลดเส่ียง ลดโรคในประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ อําเภอ

โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               12,100

65 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 4-6 ปี พัฒนาการดีไอคิวดี อีคิวเด่น เน้น อีเอฟ รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               10,000

66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชื่นจิต ชื่นใจ สูงวยัสุขภาพดีตามแบบวถิีแพทย์แผนไทย” รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ อําเภอโพนนาแก้ว 

จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               14,000

67 โครงการพัฒนาครอบครัวและชุมชนห่างไกลยาเสพติด รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                  8,400

68 โครงการแก้ไขปัญหาลดเส่ียง ลดโรคในประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ อําเภอ

โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               15,000

69 โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               20,000

70 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองในการชะลอไตเส่ือมของผู้ป่วยโรคเร้ือรังตําบลบ้านโพน อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

                 9,800

71 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ อําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ

 2564

               14,700

แผนงานที ่4  การบรหิารจัดการสิง่แวดล้อม                      1

72 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม เร่ือง การจัดการขยะติดเชื้อให้ถูกต้อง ตามมาตรฐาน ใน คปสอ.โพนนาแก้ว 

จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

                 3,760

ยุทธศาสตรท์ี ่2  ยุทธศาสตรด์้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)            29                    29                     -                       -   

แผนงานที ่5  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)                      3

73 โครงการอบรมฟืน้ฟูความรู้ standard precautionIsolation precaution  ในระบบบริการแพทย์ปฐมภูมิ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               13,760

74 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564              120,000

75 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                16,800



ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์
จ านวน

โครงการ
 งบ คปสอ. (CUP)  งบ อปท.  งบ สปสช./PPA  เงนิบ ารงุ รพ.สต.

แผนงานที ่6  การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)                    22

76 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองกัญชาทางการแพทย์ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                15,980

77 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผายาสมุนไพรรักษาอาการปวดกล้ามเนือ้เร้ือรัง คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                30,000

78 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมการติดเชื้อด้ือยา CAPD  CAUTI  PHlebitis  แผลฝีเย็บ ในคปสอ.โพนนา

แก้ว จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564

                 3,760

79 โครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คปสอ.โพนนาแก้ว  จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ  2564                10,000

80 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการช่วยฟืน้คืนชีพ สําหรับเจ้าหน้าที ่คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564                  4,800

81 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการแยกประเภทผู้ป่วยเพือ่ลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาล  คปสอ.โพนนาแก้ว 

จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564

                 6,000

82 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเรียกขอความช่วยเหลือเมือ่เกิดภาวะฉุกเฉิน คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 

2564

                 6,000

83 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการยกระดับพัฒนาคุณภาพการพยาบาล คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564                  7,980

84 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564                12,500

85 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีผู้่ดูแลมารดาและทารกเร่ือง NCPR และ การดูแลขณะส่งต่อ คปสอ.โพนนาแก้ว 

จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               10,300

86 โครงการอบรมให้ความรู้ทางวชิาการการประเมินความเส่ียง มารดา-ทารก ขณะรอคลอดและขณะคลอดแก่เจ้าหน้าที ่ คปสอ.โพนนา

แก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

                 6,500

87 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการชะลอการเส่ือมของไต กลุ่มเบาหวาน-ความดัน ทีม่ีไตเล่ือมระยะ3b  คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดั

สกลนคร  ปีงบประมาณ 2564

               17,000

88 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่อุบัติซํ้า  (กรณี มีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซํ้า) คปสอ.

โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564 คร้ังที1่

                 9,400

89 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่อุบัติซํ้า  (กรณี มีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซํ้า) คปสอ.

โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564 คร้ังที2่

                 9,400

90 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันการคลอดก่อนกําหนด คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564                16,000

91 โครงการอบรมให้ความรู้การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่ยกระดับมาตรฐานการดูแลตาม Service plan สาขาแม่และเด็ก คปสอ.โพนนาแก้ว 

จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564

                 8,000



ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์
จ านวน

โครงการ
 งบ คปสอ. (CUP)  งบ อปท.  งบ สปสช./PPA  เงนิบ ารงุ รพ.สต.

92 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพือ่ยกระดับมาตรฐานการดูแลตาม Service plan สาขาบริการปฐมภูมิ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 

 ปีงบประมาณ 2564

               24,000

93 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่การรับรองคุณภาพการบําบัดรักษาฟืน้ฟูยาเสพติดของโรงพยาบาลโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

                 9,200

94 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือแพทย์ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                28,000

95 โครงการอบรมให้ความรู้การบํารุงรักษาและอ่านค่าผลสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 

2564

               10,000

96 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ติดตามและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่งของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโพนนา

แก้ว คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

                 4,000

97 โครงการอบรมให้ความรู้ฟืน้ฟูวชิาการงานธนาคารเลือดและการให้เลือด คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ2564                  3,000

แผนงานที ่7  การพัฒนาระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ                      3

98 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการซ้อมแผนสาธารณภัย คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564                18,400

99 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการทบทวนความรู้สําหรับเครือข่ายกูช้ีพ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564                  6,500

100 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564                10,000

แผนงานที ่8  การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนทีเ่ฉพาะ                      1

101 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคล่ือนทีเ่ฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพ

ยวรางกูร คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564

               14,000



ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์
จ านวน

โครงการ
 งบ คปสอ. (CUP)  งบ อปท.  งบ สปสช./PPA  เงนิบ ารงุ รพ.สต.

แผนงานที ่9  อุตสาหกรรมการแพทย์

ยุทธศาสตรท์ี ่3  ยุทธศาสตรบ์คุลากรเปน็เลิศ (People Excellence)             4                      3                     -                        1

แผนงานที ่10  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ                      3                      1

102 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 

จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

                 4,560

103 โครงการประชุมเชิงฏิบัติการการพัฒนาทักษะการทํา Family Meeting แก่บุคลากร ทีดู่แลผู้ป่วยแบบประคับประครอง  คปสอ.โพนนา

แก้ว จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564

                 8,400

104 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเร่ิมต้น 45 นาที เพือ่สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี่ของบุคลากร คปสอ.โพนนาแก้ว ปี 2564  คปสอ.

โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564

               30,000

105  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกเพือ่ป้องกันการเกิดแผลกดทับของผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียงใน

ชุมชน อําเภอโพนนาแก้ว  จังหวดัสกลนคร ประจําปีงบประมาณ 2564

               31,800

ยุทธศาสตรท์ี ่4  ยุทธศาสตรบ์รหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)            13                    13                     -                       -   

แผนงานที ่11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ                    11

106 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ขอรับการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวนิิจฉัย Re-accreditation คร้ังที ่2  คปสอ.โพนนาแก้ว

  จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

                 6,000

107 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลคุณภาพ Re - Accreditation คร้ังที ่2 คปสอ.โพนนาแก้ว  จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 

2564

               39,800

108 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยืน คปสอ.โพนนาแก้ว  จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                39,400

109 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน PMQA สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                11,500

110 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพนนาแก้ว   จังหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

               15,740

111 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้การดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564 คร้ังที ่1

                 8,000

112 โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 

2564 คร้ังที ่2

                 8,000



ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์
จ านวน

โครงการ
 งบ คปสอ. (CUP)  งบ อปท.  งบ สปสช./PPA  เงนิบ ารงุ รพ.สต.

113 โครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรมควมโปร่งใส ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร  

ปีงบประมาณ 2564

               14,000

114 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                  8,000

115 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข (กวป.)สัญจร คปสอ.โพนนาแก้ว 

จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

               12,000

116 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                  8,000

แผนงานที ่12  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ                      1

117 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Smart People สู่ Smart Hospital คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                  7,600

แผนงานที ่13  การบรหิารจัดการด้านการเงนิการคลังสุขภาพ

แผนงานที ่14  การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ                      1

118 โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนางานประจําสู่งานวจิัย คปสอ.โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564                10,000

แผนงานที ่15  การปรบัโครงสรา้งและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

          1,225,450             632,850               31,800                     -   รวม

ลงช่ือ......................................................................................ผู้อนุมตัิแผน 
(นายแพทย์วิศณุ  วิทยาบ ารุง) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

ลงช่ือ...................................................................................... 
(นายวิรัตน์  จ าปาวัน) 

รองประธาน คปสอ.โพนนาแก้ว 

ลงช่ือ......................................................................................ผู้เสนอแผน 
(นายแพทย์ตฤณพงศ์  ธีรพงศ์ธนสุข) 

ประธาน คปสอ.โพนนาแก้ว 



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการออกกําลังกาย(วิ่งเจา้

สนาม) คปสอ.โพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564

เพือ่สร้างกระแสและสร้างเสริมสุขภาพ

การออกกําลังกายตามกลุ่มวยัแก่

ประชาชนในพืน้ที่

1. ออกกําลังกายโดยการวิ่งเพือ่สุขภาพ

เจา้สนามระดับอําเภอ

300 คน 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษาคม 2564.           40,000 คปสอ.โพนนาแก้ว อรรถสิทธิ/์ฉัตรชัย

2. รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินโครงการ

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้

กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการจดัการ

ความรู้ตําบลต้นแบบจดัการคุณภาพชีวติแบบบูรณาการ

 คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชนและการจดัการ

ความรู้ตําบลต้นแบบจดัการคุณภาพชีวติ

แบบบูรณาการ

ประชุมเชิงปฏบิัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้

กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

และการจดัการความรู้ตําบลต้นแบบ

150 คน 1พฤษภาคม 2564- 31กรกฏคม 2564. 22,000 คปสอ.โพนนาแก้ว ฉัตรชัย  คําเพ็ชรดี  และ

อรรถสิทธิ์  วงศ์กาฬสินธุ์

3 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพสมาร์ท อส

ม. คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 

2564

เพือ่พัฒนาศักยภาพ อสม.ในการ

ดําเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพ อสม. 

ต้นแบบ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 บ้านละ2 คน

110 คน 1กุมภาพันธ ์2564-31มีนาคม2564           15,000 คปสอ.โพนนาแก้ว อรรถสิทธิ์ วงศ์กาฬสินธุ์  

และฉัตรชัย คําเพ็ชรดี

4 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่เด็กโพนนาแก้ว

พัฒนาการสมวยัรอบด้าน โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ไอ

คิวดี คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 

2564

1.เพือ่พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ

เด็กปฐมวยั

1.จดัอบรมฟืน้ฟูความรู้ความเข้าใจ ตาม

เกณฑ์มาตรฐานศพด. โรงเรียนอนุบาล 

ปลอดโรค ไอคิวดี

1.ครูผู้ดูแลเด็กทัง้ 21 แหง่

จํานวน 78 คน

1มกราคม 2564-31มีนาคม 2564 

(อบรม 2รุ่น ๆละ 1วนั)

          15,000 คปสอ.โพนนาแก้ว นางพิชญากร/นางขวญัฤดี

 คปสอ.โพนนาแก้ว

2.เพือ่ใหเ้ด็กในศูนย์เด็กเล็กมีพัฒนาการ

สมวยัรอบด้าน

2.จดัอบรมเชิงปฏบิัติการผู้ปกครอง

กลุ่มเป้าหมาย 5กลุ่มวยัเพือ่จดัทําส่ือ

อุปกรณ์และยืมไปกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

2.ครูอนุบาล2และ3ใน

โรงเรียน ทัง้20แหง่จํานวน

40คน

3.เพือ่ดําเนินงานโรงเรียนพ่อแม่คุณภาพ

ในศูนย์เด็กเล็กและชุมชน

3.จดัอบรมเชิงปฏบิัติการเจา้หน้าที่

สาธารณสุข สุขภาพจติเด็กและโรคทีพ่บ

บ่อยในเด็ก

3.จนท.สธ./นักวชิาการ

การศึกษาทุกอปท.และ

อบต.รวม 5 ตําบลจํานวน 

20 คน

4.เพือ่ดําเนินงานต้นแบบในการ

ดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5ปี

รวมทัง้หมด 138 คน

5.เพือ่พัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองการดูแลเด็กปฐมวยั

ยทุธศาสตรท์ี่ 1  :  ยทุธศาสตรด์า้นส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 1   :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

5 โครงการอบรมใหค้วามรู้ฟืน้ฟูสุขาภบิาล ผู้ประกอบ

อาหารในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อําเภอโพน

นาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

อนุบาลได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภบิาล

อาหาร

1.จดัอบรมฟืน้ฟูเชิงปฏบิัติการผู้ประกอบ

อาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ

โรงเรียนอนุบาล ทุกแหง่

1.ผู้ประกอบอาหารใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาลทัง้หมด

รวม 41 คน

1กุมภาพันธ ์.2564- 30เมษายน 2564           15,000 คปสอ.โพนนาแก้ว นางพิชญากร/นางขวญัฤดี

 คปสอ.โพนนาแก้ว

2.เพือ่ดําเนินงานการการดําเนินงานศูนย์

เด็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค

2.ออกติดตามประเมินผล 2.ครูอนามัยโรงเรียน/

คณะกรรมการโรงเรียนทัง้ 

20 แหง่ /จนท.สาธารณสุข

 7แหง่ รวม 47คน

รวมทัง้หมด 88 คน

6 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกายทีดี่ เร่ิมวนันีท้ีค่นสาธารณสุข คปสอ.

โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่กระตุ้นการออกกําลังกายของ

บุคลากรสารธารณสุข ในหน่วยงาน คป

สอ.โพนนาแก้ว เพือ่เป็นต้นแบบด้าน

สุขภาพ

1. จดัประชุมเชิงปฏบิัติการแก่บุคคลากร

สาธารณสุข ในเร่ือง รูปแบบการออก

กําลังกายทีเ่หมาะสมสําหรับบุคคลากร 

ต้นแบบ 3อ2ส

บุคคลากรสาธารณสุข คป

สอ.โพนนาแก้ว 207 คน

1 ธนัวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ ์2564             4,540 คปสอ.โพนนาแก้ว นายสายฝน ฮ่มป่า และ 

ทีมDPAC รพ.โพพนาแก้ว

2. เพือ่ประเมินสมรรถภาพทางกายของ

บุคคลากรสาธารณสุข ในหน่วยงาน คป

สอ.โพนนาแก้ว

2. มีการบันทึกดัชนีมวลกายของเจา้หน้าที่

 ก่อนและหลังโครงการ 3 เดือน

3. จดัใหม้ีการวิ่งทดสอบสมรรถภาพ

เจา้หน้าทีต่ามระยะมาตรฐาน 2.4 

กิโลเมตร หลังส้ินสุดโครงการ 3 เดือน



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

7 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพ เพือ่ชะลอเบาหวานความดันโลหติใน

กลุ่มป่วย คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

1. ควบคุมระดับความป่วยของผู้ป่วย

เบาหวานความดันโลหติตามเกณฑ์

ประเมินปิงปอง7สี

1. จดัประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้ป่วย

เบาหวานความดันโลหติ ของหมู่บ้านนํา

ร่องอําเภอโพนนาแก้ว 4 หมู่บ้านในเขต

รับผิดชอบของ รพ.โพพนนาแก้ว

ผู้ป่วยทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

50 คน ของหมู่บ้านนําร่อง

 4 หมู่บ้าน จากจํานวน

ผู้ป่วย 311 คน

1 ธนัวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ ์2564           22,670 คปสอ.โพนนาแก้ว นายสายฝน ฮ่มป่า และ 

ทีมDPAC รพ.โพพนาแก้ว

2. รับสมัครผู้ป่วยทีส่มัครใจเข้าร่วม

โครงการปรับเปล่ียน จํานวน 50 คน

3. จดัประชุมกลุ่มทีส่มัครใจเข้าร่วมโครง

ปรับเปล่ียน โดยยึดหลัก 3อ2สอ การทํา 

DPAC ในกลุ่มป่วย โดยมีการนัดเข้าร่วม

กิจกรรมแบบต่อเนือ่ง ติดต่อกัน 3 เดือน 

เดือนละ 1 คร้ัง

4. จดักิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจาก 

เจา้หน้าทีใ่นโครงการ อย่างน้อยคนละ 1 

คร้ัง ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

5.เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการจดัทํา

โครงการแล้ว มีการเปรียบเทียบผลทีไ่ด้

จากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

จากกลุ่มสมัครใจเข้าร่วมโครงการกับกลุ่ม

รับยาปกติในคลีนิคเบาหวานความดัน

6.สรุปผลทีไ่ด้จากการจดัทําโครงการ

8 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการออกกําลังกายระดับ

ตําบลในเขตพืน้ทีอ่ําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

เพือ่สร้างกระแสและสร้างเสริมสุขภาพ

การออกกําลังกายตามกลุ่มวยัแก่

ประชาชนในพืน้ที่

1. ออกกําลังกายโดยการวิ่งเพือ่สุขภาพ

เจา้สนามระดับตําบล 2 ตําบล

80คน 1มกราคม 64 - 31 กรกฎาคม 64           16,000 คปสอ.โพนนาแก้ว อรรถสิทธิ/์ฉัตรชัย

2. รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินโครงการ



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

9 โครงการอบรมใหค้วามรู้เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน

ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหติสูงทีค่วบคุมไม่ได้ รพ.

สต.บ้านน้ําพุ อําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหป้ระชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป 

ในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบได้รับการตรวจคัด

กรองความเส่ียงโรคเบาหวานและความ

ดันโลหติสูง

1. รณรงค์คัดกรองเบาหวาน/ความดัน

โลหติสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป

กลุ่มป่วยทีค่วบคุมไม่ได้ 

จํานวน 80 คน

1 กรกฎาคม 2564    -30 กันยายน 2564           10,300 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลบ้านแป้น

นางสาวนัยนัฐ ประกิ่งรพ.

สต.บ้านน้ําพุ

2.เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายทีม่ีภาวะเส่ียง

ได้รับการขึ้นทะเบียนกลุ่มเส่ียงและผู้ที่

สงสัยจะป่วยหรือเป็นโรคได้รับการส่งต่อ

เพือ่รับการรักษา

2.อบรมเชิงปฏบิัติการปรับเปล่ียนพฤติ

กรรในกลุ่มเส่ียง ตามหลัก 3 อ. 2 ส.

3.เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนัก

 มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน และเกิด

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านสุขภาพ

อย่างต่อเนือ่ง

3. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง 

พฤติกรรมทีท่ําใหค้วบคุมเบาหวานและ

ความดันโลหติ

10 โครงการอบรมใหค้วามรู้เพือ่ป้องกันการต้ังครรภก์่อนวยั

อันควร รพ.สต.บ้านน้ําพุ อําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่สร้างภมูิคุ้มกันใหเ้ด็กวยัเรียนได้มี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและ

ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น จากการมี

เพศสัมพันธก์่อนวยัอันควร

1.จดัอบรมเร่ืองการดูแลครรภโ์ภชนาการ

ในหญิงต้ังครรภภ์าวะเส่ียงขณะต้ังครรภ ์

การส่งเสริมพัฒนาการทารกในครรภ์

เพือ่ใหม้ีความฉลาดทางด้านสติปัญญา

และมีความฉลาดทางด้านอารมณ์

กลุ่มเด็กนักเรียนและ

เยาวชน จํานวน 54 คน

1 กรกฎาคม 2564    -30 กันยายน 2564       10,700.00 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลบ้านแป้น

นางสาวนัยนัฐ ประกิ่งรพ.

สต.บ้านน้ําพุ

2. เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ต้ังครรภไ์ม่พร้อมและป้องกันโรคทีม่าจาก

การมีเพศสัมพันธ ์เช่น เอชไอว ี(HIV) 

ซิฟิลิส เป็นต้น

2.จดัอบรมเร่ืองการไม่ต้ังครรภก์่อนวยัอัน

ควรโรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วทิยา

3.เพือ่รู้จกัวธิกีารคุมกําเนิด 3.ใหบ้ริการฝากครรภต์ามมาตรฐานและ

ประเมินติดตามน้ําหนักหญิงต้ังครรภ ์

จดัทําทําเนียบหญิงต้ังครรภแ์ละ

อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญแม่และ

เด็ก

4.มอบนมสําหรับหญิงต้ังครรภท์ุกคนทีม่า

ฝากครรภแ์ละเข้ารับการอบรม



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

11 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่แก้ไขปัญหาพยาธใิบไม้

ในตับและมะเร็งท่อน้ําดี รพ.สต.บ้านน้ําพุ อําเภอโพนนา

แก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่สร้างความรู้และทัศนคติแก่

ประชาชนทัว่ไปใหป้รับเปล่ียนพฤติกรรม

ในการควบคุม ป้องกัน

โรคมะเร็งตับ/ท่อน้ําดี 

1.ใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ําดี

แก่ประชาชนทัว่ไป

ประชาชนทัว่ไปจํานวน 

100 คน

1กรกฎาคม 2564 - 31กันยายน 2564           14,800 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลบ้านแป้น

นางจฑุารัตน์ สุขศรี รพ.

สต.บ้านน้ําพุ

2.เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใน

กลุ่มเส่ียงทีต่รวจพบไข่พยาธใิบไม้ตับ

2.อบรมผู้ประกอบการร้านค้าส้มตําใน

การปรุงอาหารทีถู่กสุขลักษณะหา่งไกล

มะเร็งท่อน้ําดีตับ

3.เพือ่ใหผู้้ประกอบร้าค้าขายส้มตําใช้ปลา

ร้าปรุงสุกในการประกอบอาหารส้มตํา

3.ตรวจคัดกรองกลุ่มเส่ียงทีม่ีความเส่ียง

เป็นโรคพยาธใิบไม้ในตับในประชาชนอายุ

 40 ปีขึ้นไป

4.เพือ่ลดจํานวนกลุ่มเส่ียงโรคมะเร็งท่อ

น้ําดีในประชาชนอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป

4.สาธติการทําเมนูอาหาร ปลอดภยัไร้

หา่งไกลมะเร็งท่อน้ําดีตับ

12 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภค

ปลอดภยั สมุนไพรล้างพิษ กายจติผ่องใส รพ.สต.บ้าน

น้ําพุ อําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 

2564

1. เพือ่ค้นหาปริมาณสารเคมีตกค้างใน

ร่างกายเกษตรกรผู้สัมผัสสารเคมีกําจดั

ศัตรูพืช

1.เกษตรกร กลุ่มเส่ียงได้รับการตรวจหา

สารเคมีในเลือดเกษตรโดยการใช้ชุด

ทดสอบปริมาณเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส

เกษตรกร 100 คน 1กรกฏาคม2564 - 30กันยายน 2564           12,800 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลบ้านแป้น

นางจฑุารัตน์ สุขศรี รพ.

สต.บ้านน้ําพุ

2. เพือ่ลดปริมาณสารเคมีตกค้างใน

ร่างกายของเกษตรกรกลุ่มเส่ียง เส่ียงมาก

 และไม่ปลอดภยั

2.อบรมใหค้วามรู้ กลุ่มเกษตรกรทีต่รวจ

พบสารเคมีในเลือดระดับเส่ียง เส่ียงมาก

และไม่ปลอดภยั

3. เพือ่ใหเ้กษตรกรกลุ่มเส่ียง เส่ียงมาก 

และไม่ปลอดภยั มีความรู้ และสามารถ

นําความรู้ไปปฏบิัติได้อย่างถูกต้อง

13 โครงการเดิน วิ่ง ปัน่จกัรยานเพือ่สุขภาพและหา่งไกลยา

เสพติด รพ.สต.บ้านน้ําพุ อําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่ใหเ้กิดการรวมกลุ่มในการวิ่ง การ 

ปัน่จกัรยานเพือ่ออกกําลังกาย  และ

ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี เจตคติทีดี่ใน การ

ออกกําลังกาย

จดักิจกรรม เดิน วิ่ง ปัน่จกัรยาน เพือ่

สุขภาพ  จํานวน 4 คร้ัง

ประชาชน กลุ่มเส่ียงด้าน

สุขภาพ          จํานวน 

100 คน

1 พฤษภาคม 2564 - 30 กันยายน 2564         8,500.00 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลบ้านแป้น

นางจฑุารัตน์ สุขศรี รพ.

สต.บ้านน้ําพุ

2.เพือ่ปรับเปล่ียนและส่งเสริมพฤติกรรม

สุขภาพของประชาชน ด้านการ

รับประทานอาหาร    และการออก กําลัง

กายทีเ่หมาะสม



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

14 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการส่งเสริมพัฒนา IQ เด็ก 0-5

 ปี ตําบลเชียงสือ อําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

1. ร้อยละ 80 ของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการ

ประเมินพัฒนาการและการกระตุ้น

พัฒนาการทีถุ่กต้องสมวยั

1. ประเมินพัฒนาการ โดยผู้ปกครอง และ

เจา้หน้าที ่สาธารณสุข

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต

รับผิดชอบใน รพ.สต.

1กรกฏาคม2564 - 30กันยายน2564           15,000 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลเทศบาล

ตําบลเชียงสือ

นางสาววารุณี ไชยโคตร

2. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง มีความรู้

ความเข้าใจทีถู่กต้องเกี่ยวกับการส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

15 โครงการการอบรมเชิงปฏบิัติการทํายาหม่องไพลและยา

ดมสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในชุมชน รพ.สต.บ้านโนน

สามัคคี อําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหผู้้ร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทยซ่ึงเป็นอีกหนึง่

ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ

1.ประชุมคณะทํางานเครือข่าย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้าน

โนนสามัคคี เพือ่ชี้แจงโครงการและ

กําหนดบทบาทความรับผิดชอบ

ประชาชนทัว่ไป 50 คน 1กรกฏาคม2564 - 30กันยายน2564 15,000 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลเทศบาล

ตําบลเชียงสือ

นางสาวพัชรี เดือยพิมพื

2.เพือ่ใหผู้้ร่วมอบรมสามารผลิตยาหม่อง

ไพลและยาดมสมุนไพรใช้เอง และสร้าง

อาชีพเสริมเพิม่แก่ชุมชน

2.เขียนโครงการเสนอเพือ่ขออนุมัติ

3.เพือ่ใหผู้้ร่วมอบรมเล็งเหน็คุณค่าของ

สมุนไพรในชุมชนเพือ่รักษาอาการ

เจบ็ป่วยในเบือ้งต้นได้

3.อบรมเชิงปฏบิัติการทํายาหม่องไพล

และยาดมสมุนไพร

4.เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมอบรมสามารถนํา

ความรู้ทีไ่ด้ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนและ

สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพ

ได้อย่างดีทีสุ่ด

4.สรุปผลการดําเนินงาน



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

16 โครงการอบรมใหค้วามรู้เพือ่ป้องกันภาวะไตเส่ือมใน

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหติสูง รพ.สต.บ้าน

โนนสามัคคี อําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่ชะลอภาวะไตเส่ือมในกลุ่มผู้ป่วย

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง

1.ประชุมหาแนวทางการดําเนินงาน

ร่วมกับcare give และเจา้หน้าทีร่พ.สต.

โนนสามัคคี

 กลุ่มผู้ป่วย เบาหวาน

ความดัน จํานวน 100 คน

1กรกฏาคม2564 - 30กันยายน2564 30,000 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลเทศบาล

ตําบลเชียงสือ

นางถนอมศิลป์ พันธมุย

2.เพือ่ใหผู้้ป่วยสามารถปฏบิัติตัวได้ถูกต้อง 2.คัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงและ

เบาหวาน ทีม่ีภาวะเส่ียงโรคไตและจดัทํา

ทะเบียน

3.จดัอบรมผู้ป่วยเร้ือรัง (ความดันโลหติ

สูง/เบาหวาน)ทีม่ีภาวะเส่ียงสูง ใหเ้กิด

การปฏบิัติตัวทีเ่หมาะสม เช่น อาหาร 

อารมณ์ การออกกําลังกาย เพือ่ลดเส่ียง 

ป้องกันภาวะไตเส่ือม

17 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่เสริมสร้างระเบียบวนิัย

จราจรนักเรียน รพ.สต.บ้านโนนสามัคคี อําเภอโพนนา

แก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

 1. เพือ่ใหน้ักเรียนได้รับความรู้  ความ

เข้าใจ  ทักษะในการปฏบิัติทีถู่กต้อง

1.ประชุมชี้แจงโครงการ/วางแผน  นักเรียนในเขตพืน้ที ่ตําบล

เชียงสือ จํานวน 80 คน

1กรกฏาคม2564 - 30กันยายน2564 20,000 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลเทศบาล

ตําบลเชียงสือ

นางสาวชลธชิา นันแพง

2. เพือ่ปลูกฝังจติส่านึกในพฤติกรรม

ป้องกัน ด้านส่ิงเอื้อความปลอดภยับน

ถนน ด้านการสวมหมวกนิรภยั ด้านการ

สวมอุปกรณ์นิรภยัและด้านการวาง

แผนการเดินทาง

3.เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

3. เพือ่นักเรียนทีผ่่านการฝึกอบรม

สามารถนําความรู้ทีไ่ด้รับไปขยายผลต่อใน

โรงเรียน และระดับหมู่บ้าน เพือ่ลดอัตรา

การบาดเจบ็และเสียชีวติจากการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน และรักษาความ

4.จดัการอบรมเชิงปฏบิัติการใหน้ักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 - ชั้นมัธยมศึกษา 

ปี 3

5.ประเมินผล สรุปและรายงานผล



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

18 โครงการอบรมใหค้วามรู้โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็ง

ปากมดลูก และคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในพืน้ที ่

รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ อําเภอโพนนาแก้ว 

ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่เพิม่การเข้าถึงการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเส่ียง

1. สํารวจ ทําทะเบียนกลุ่มสตรีอายุ 30 –

 60 ปี

หญิงอาย3ุ0-60ปี จํานวน 

60  คน

1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563  9900 บาท กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลนาแก้ว

นางสุนทรี  แสงหา้ว

2. เพือ่ส่งต่อสตรีทีต่รวจพบผลเซลล์ปาก

มดลูกผิดปกติเข้ารับการรักษา

2.นัดกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมอบรม 

โดยมีเนือ้หาดังนี้.ความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง

เต้านมและมะเร็งปากมดลูก แนวทางการ

ป้องกัน ลดปัจจยัทีก่่อใหเ้กิดโรคมะเร็ง

ฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

3. สตรีอายุ 30-60 ปีทีย่ังไม่เคยตรวจ

มะเร็งปากมดลูกภายใน 5 ปีทีผ่่านมามา

รับการตรวจอย่างน้อยร้อยละ 65

 3. ดําเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายทีไ่ม่เคยรับ

การตรวจในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา และส่ง

ตรวจทีห่อ้งปฏบิัติการของโรงพยาบาล

หรือศูนย์พยาธวิทิยา

19 โครงการอบรมใหค้วามรู้เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุจราจรทาง

ถนน รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย อําเภอโพนนาแก้ว 

ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการ

เสียชีวติจากอุบัติเหตุบนถนน

1.ประชุมสมาชิก อปพร.และผู้นําชุมชน

เพือ่พิจารณารายละเอียดและแนวการจดั

โครงการ

1.กลุ่มวยัทํางาน      

จํานวน 50 คน

1 กรกฎาคม 2564   -30 กันยายน 2564             9,800 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลนา

แก้ว

นายองอาจ ทองอันตัง  

รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย

2.เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนผู้ใช้เส้นทาง

จราจรเกิดพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่

ถูกต้องและปลอดภยั

2.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองกฎระเบียบงาน

ด้านจราจร และความปลอดภยัในท้องถนน

3.เพือ่ให ้ประชาชนทัว่ไปและผู้นําชุมชน

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย

จราจรและรู้จกัวธิปี้องกันตนเองขณะขับขี่

ตลอดจนการแก้ไขปัญหาขณะเกิด

อุบัติเหตุและหลังเกิดอุบัติเหตุ

3.ฝึกปฏบิัติการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

กรณีเกิดอุบัติเหตุ และการช่วยฟืน้คืนชีพ

4.สํารวจความเส่ียงอุบัติเหตุจราจร คน

เส่ียง รถเส่ียง จดุเส่ียง เพือ่เฝ้าระวงัการ

เกิดอุบัติเหตุ



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

20 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการทําผงปรุงรสสมุนไพรเพือ่

สุขภาพ สําหรับผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหติสูง และ

กลุ่มเส่ียง รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย อําเภอโพนนาแก้ว 

ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชนใน

การดูแลสุขภาพและทรัพยากรในพืน้ทีใ่ห้

เกิดประโยชน์สูงสุด

1. อบรมใหค้วามรู้เร่ืองสรรพคุณสมุนไพร

ทีน่ํามาใช้ทําผงปรุงรสสมุนไพร

ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน

โลหติสูง และกลุ่มเส่ียง 

จํานวน 60 คน

1 กรกฎาคม 2564   -30 กันยายน 2564           11,100 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลนา

แก้ว

นางสาวนุชนภา ขุนทอง 

รพ.สต. บ้านนาแก้วน้อย

2. เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมสามารถผลิต

ผงปรุงรสจากพืชสมุนไพรใช้ในครัวเรือนได้

2. สาธติและฝึกปฏบิัติการทําผงปรุงรส

สมุนไพรใหก้ับผู้เข้ารับการอบรม

3. เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมมีความรู้เร่ือง

การดูแลสุขภาพด้วยการใช้ผงปรุงรส

สมุนไพรแทนผงชูรส

21 โครงการอบรมใหค้วามรู้เพือ่ส่งเสริมโภชนาการหญิง

ต้ังครรภแ์ละแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก รพ.สต.

บ้านนาแก้วน้อย อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่พัฒนาระบบการดูแลก่อนคลอด

และหลังคลอดในระบบบริการทีไ่ด้

มาตรฐาน  ส่งเสริมใหค้ลอดอย่าง

ปลอดภยัทัง้แม่และลูก  รวมถึงการดูแล

หลังคลอด

1.  อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ืองภาวะ

โภชนาการหญิงต้ังครรภแ์ละการปฏบิัติตน

เพือ่ดูแลตนเองด้านต่างๆ ระหวา่ง

ต้ังครรภ ์และหลังคลอดบุตร

หญิงต้ังครรภ ์  จํานวน 25

 คน

1 มิถุนายน 2564   -31 สิงหาคม 2564           15,600 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลนา

แก้ว

นางทัศนีย์ พลหงษ์รพ.สต.

บ้านนาแก้วน้อย

2.พัฒนาคลินิกบริการงานอนามัยแม่และ

เด็กตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

2. สนับสนุนนมเสริมธาตุเหล็กใหห้ญิง

ต้ังครรภท์ุกคนทีม่าฝากครรภ์

3. ติดตามเยี่ยม/เฝ้าระวงัหญิงต้ังครรภ์

และหญิงหลังคลอดโดยการออกเยี่ยม

หลังคลอด

4. จดักิจกรรมครอบครัวนมแม่ตัวอย่าง 

สร้างเสริมพฤติกรรมสตรีในการเล้ียงลูก

ด้วยนมแม่ในพืน้ทีโ่รงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบลบ้านนาแก้วน้อย



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

22 โครงการอบรมใหค้วามรู้เพือ่ส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี 

รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย อําเภอโพนนาแก้ว 

ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหผู้้ปกครองเด็ก 0-5 ปี   มีความรู้

ทางวชิาการ ด้านการการตรวจพัฒนาการ

ในเด็ก 0-5 ปี

1.พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ในการ

ดูแลเด็กปฐมวยั

1.ผู้ปกครองเด็ก จํานวน 

60 คน

1 กรกฎาคม 2564   -30 กันยายน 2564           12,700 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลนา

แก้ว

นางทัศนีย์ พลหงษ์รพ.สต.

บ้านนาแก้วน้อย

2.เพือ่ใหผู้้ปกครอง  สามารถส่งเสริม

พัฒนาการเด็กได้เหมาะสมกับช่วงอายุ

2.ครูผู้ดูแลเด็กจดักิจกรรมพัฒนาการสูงดี

สมส่วนแก่เด็ก

3.เพือ่อบรมฝึกทักษะการตรวจพัฒนาการ

ให ้ผู้ปกครอง ครูพัฒนาเด็กเล็ก ใหต้รวจ

พัฒนาการเด็กในหมู่บ้านและส่งต่อได้ใน

กรณีทีส่งสัยวา่พัฒนาการล่าช้า

3.ใหค้วามรู้แก่ผู้ประกอบอาหารในศูนย์

เด็กเล็กตามหลักสุขาภบิาล

4.สร้างความตระหนักและใหคํ้าแนะนําแก่

 อปท.ครูดูแลเด็กเล็กตามเกณฑ์

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแหง่ชาติ

5.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการตรวจ

พัฒนาการตามช่วงอายุ 9 เดือน 18 เดือน

 30 เดือน 42 เดือน 60 เดือนตามคู่มือ 

DSPM

6.ชั่งน้ําหนักและวดัส่วนสูงเด็ก 0-5 ปี

23 โครงการอบรมใหค้วามรู้เพือ่ป้องกันภาวะไตวายในผู้ป่วย

เบาหวานและความดันโลหติสูง รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย

 อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ชะลอภาวะไตเส่ือมในกลุ่มผู้ป่วย

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหติ

1.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองภาวะไตเส่ือม ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน

โลหติสูงทีม่ีภาวะไตเส่ือม 

50 คน

1 กรกฎาคม 2564   -30 กันยายน 2564           10,100 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลนา

แก้ว

นางทัศนีย์ พลหงษ์รพ.สต.

บ้านนาแก้วน้อย

2.เพือ่ลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะไตวาย

เร้ือรังระยะสุดท้าย

2.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการประกอบ

อาหารสําหรับผู้ป่วยไตวายเร้ืองรัง

3.เพือ่ใหผู้้ป่วยสามารถปฏบิัติตัวได้ถูกต้อง

โดยครอบครัวมีส่วนร่วม

3.เจาะเลือดติดตามการทํางานของไต

4.ติดตามพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารเฉพาะโรคโดยอสม.



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

24 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่ส่งเสริมและฟืน้ฟู

สุขภาพหญิงวยัเจริญพันธุ์ หญิงต้ังครรภ ์และมารดาหลัง

คลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านนา

แก้วน้อย อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่ใหค้วามรู้แก่หญิงวยัเจริญพันธ ์

หญิงต้ังครรภ ์และมารดาหลังคลอดใน

การดูแลสุขภาพระหวา่งการต้ังครรภแ์ละ

หลังคลอดด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผน

ไทย

1. อบรมใหค้วามรู้เร่ืองส่งเสริมและฟืน้ฟู

สุขภาพหญิงวยัเจริญพันธุ์ หญิงต้ังครรภ ์

และมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทย

1. กลุ่มหญิงวยัเจริญพันธุ์ 

หญิงต้ังครรภแ์ละมารดา

หลังคลอด จํานวน 60 คน

1 กรกฎาคม 2564   -30 กันยายน 2564           11,100 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลนา

แก้ว

นางสาวนุชนภา ขุนทอง 

รพ.สต. บ้านนาแก้วน้อย

2. เพือ่ใหห้ญิงวยัเจริญพันธุ์ หญิงต้ังครรภ์

 และมารดาหลังคลอดเข้าถึงบริการด้าน

การแพทย์แผนไทยอย่างทัว่ถึง

2. ใหค้วามรู้เร่ือง สมุนไพรสําหรับหญิง

ต้ังครรภแ์ละหญิงหลังคลอด ประโยชน์

ของการทับหม้อเกลือ การอยู่ไฟหลัง

คลอด การประคบเต้านม และการดูแล

สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย

3. เพือ่ใหม้ารดาหลังคลอดได้รับการฟืน้ฟู

ด้วยการแพทย์แผนไทยมีสุขภาพทีดี่ทัง้

ร่างกายและจติใจโดยเร็ว ไม่มี

ภาวะแทรกซ้อนอันตรายหลังคลอด

25 โครงการอบรมใหค้วามรู้เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน

ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหติสูงทีค่วบคุมไม่ได้ รพ.สต.

บ้านโพนบก อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหป้ระชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป 

ในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบได้รับการตรวจคัด

กรองความเส่ียงโรคเบาหวานและความ

ดันโลหติสูง

1. รณรงค์คัดกรองเบาหวาน/ความดัน

โลหติสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป

กลุ่มป่วยทีค่วบคุมไม่ได้ 

จํานวน 100 คน

1 กรกฎาคม 2564    -30 กันยายน 2564           13,700  กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ ตําบลบ้านแป้น

นางอรุณี นาเมืองจนัทร์ 

รพ.สต.บ้านโพนบก

2.เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายทีม่ีภาวะเส่ียง

ได้รับการขึ้นทะเบียนกลุ่มเส่ียงและผู้ที่

สงสัยจะป่วยหรือเป็นโรคได้รับการส่งต่อ

เพือ่รับการรักษา

2.อบรมเชิงปฏบิัติการปรับเปล่ียนพฤติ

กรรในกลุ่มเส่ียง ตามหลัก 3 อ. 2 ส.

3.เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนัก

 มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน และเกิด

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านสุขภาพ

อย่างต่อเนือ่ง

3. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง 

พฤติกรรมทีท่ําใหค้วบคุมเบาหวานและ

ความดันโลหติ



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

26 โครงการอบรมใหค้วามรู้เพือ่ป้องกันการต้ังครรภก์่อนวยั

อันควร รพ.สต.บ้านโพนบก อําเภอโพนนาแก้ว 

ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่สร้างภมูิคุ้มกันใหเ้ด็กวยัเรียนได้มี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและ

ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น จากการมี

เพศสัมพันธก์่อนวยัอันควร

1.จดัอบรมเร่ืองการดูแลครรภโ์ภชนาการ

ในหญิงต้ังครรภภ์าวะเส่ียงขณะต้ังครรภ ์

การส่งเสริมพัฒนาการทารกในครรภ์

เพือ่ใหม้ีความฉลาดทางด้านสติปัญญา

และมีความฉลาดทางด้านอารมณ์

กลุ่มเด็กนักเรียนและ

เยาวชน จํานวน 60 คน

1 กรกฎาคม 2564    -30 กันยายน 2564             9,200  กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ ตําบลบ้านแป้น

นางสาวพัชรา พรหมจกัร 

รพ.สต.บ้านโพนบก

2. เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ต้ังครรภไ์ม่พร้อมและป้องกันโรคทีม่าจาก

การมีเพศสัมพันธ ์เช่น เอชไอว ี(HIV) 

ซิฟิลิส เป็นต้น

2.จดัอบรมเร่ืองการไม่ต้ังครรภก์่อนวยัอัน

ควรโรงเรียนในเขต รพ.สต.บ้านโพนบก

3.เพือ่รู้จกัวธิกีารคุมกําเนิด 3.ใหบ้ริการฝากครรภต์ามมาตรฐานและ

ประเมินติดตามน้ําหนักหญิงต้ังครรภ ์

จดัทําทําเนียบหญิงต้ังครรภแ์ละ

อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญแม่และ

เด็ก

4.มอบนมสําหรับหญิงต้ังครรภท์ุกคนทีม่า

ฝากครรภแ์ละเข้ารับการอบรม

27 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภค

ปลอดภยั สมุนไพรล้างพิษ กายจติผ่องใส รพ.สต.บ้าน

โพนบก อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่ค้นหาปริมาณสารเคมีตกค้างใน

ร่างกายเกษตรกรผู้สัมผัสสารเคมีกําจดั

ศัตรูพืช

1.เกษตรกร กลุ่มเส่ียงได้รับการตรวจหา

สารเคมีในเลือดเกษตรโดยการใช้ชุด

ทดสอบปริมาณเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส

เกษตรกร 100 คน 1กรกฏาคม2564 - 30กันยายน 2564           12,800 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลบ้านแป้น

นางสาวขนิษฐา โคตะบิน 

รพ.สต.บ้านโพนบก

2. เพือ่ลดปริมาณสารเคมีตกค้างใน

ร่างกายของเกษตรกรกลุ่มเส่ียง เส่ียงมาก

 และไม่ปลอดภยั

2. อบรมใหค้วามรู้ กลุ่มเกษตรกรทีต่รวจ

พบสารเคมีในเลือดระดับเส่ียง เส่ียงมาก

และไม่ปลอดภยั

3. เพือ่ใหเ้กษตรกรกลุ่มเส่ียง เส่ียงมาก 

และไม่ปลอดภยั มีความรู้ และสามารถ

นําความรู้ไปปฏบิัติได้อย่างถูกต้อง

28 โครงการอบรมใหค้วามรู้เพือ่ส่งเสริมสุขภาพเด็ก 2-6 ปี 

พัฒนาการดีไอคิวดี อีคิวเด่น เน้น อีเอฟ รพ.สต.บ้าน

โพนบก อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหเ้ด็ก ช่วงอายุ2-6ปี มีการกระตุ้น

พัฒนาการทีถู่กต้องเหมาะสม

จดัอบรมเชิงปฏบิัติการใหค้วามรู้ จดั

กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการฝึกทักษะ

ปฏบิัติทีน่ําไปสู่การเปล่ียนแปลงการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผู้ปกครองกับการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

ผู้ปกครองเด็กและเด็ก2-6ปี

  จํานวน  60 คน

1 มิถุยายน 2564 - 31สิงหาคม 2564  9700 บาท  กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลบ้านแป้น

นางสาวพัชรา พรหมจกัร 

รพ.สต.บ้านโพนบก

2.เพือ่สร้างความรักความอบอุ่น

ผู้ปกครองและเด็ก



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

29 โครงการอบรมใหค้วามรู้ วยัใสไม่ท้องก่อนวยั หา่งไกลยา

เสพติด รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย อําเภอโพนนาแก้ว 

ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่ใหเ้ยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ

เร่ือง เพศศึกษาและพัฒนาการของตนเอง

เมื่อเข้าสู่วยัรุ่น

1. จดัทําส่ือใหค้วามรู้เกี่ยวกับ เร่ือง 

เพศศึกษา, การป้องกันการต้ังครรภก์่อน

วยัอันควร และโทษและพิษภยัของยาเสพ

ติด เช่น ป้ายไวนิล แผ่นพับ ส่ือการสอน 

ฯลฯ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ตอนต้นโรงเรียนบ้านป่า

ผาง  จํานวน 52 คน

1 มิถุยายน 2564 - 31สิงหาคม 2564           25,000 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลนาตงวฒันา

นางศรุดา เผ่าสีหา

2. เพือ่ใหเ้ยาวชนมีความรู้ และทักษะใน

การจดัการกับสถานการณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับ

เร่ืองเพศ

2. จดัอบรมเชิงปฏบิัติการใหค้วามรู้ เร่ือง 

เพศศึกษา, การป้องกันการต้ังครรภก์่อน

วยัอันควร และโทษและพิษภยัของยาเสพ

ติด

3. เพือ่ใหเ้ยาวชนมีความรู้ และรับทราบ

ถึงปัญหาและพิษภยัของยาเสพติด

4. เพือ่ใหเ้ยาวชนตระหนักถึงความสําคัญ

ของการเหน็คุณค่าในตนเองและสร้าง

ความภาคภมูิใจในตนเอง

5. เพือ่สร้างเครือข่ายในโรงเรียน

30 โครงการอบรมใหค้วามรู้หญิงต้ังครรภรู้์เท่าทันเร่ือง

ไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด รพ.สต.บ้านโพนแค

น้อย อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่ใหห้ญิงต้ังครรภใ์นเขตตําบลนาตง

วฒันาได้เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ

เร่ืองไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด

1.อบรมใหค้วามรู้โครงการหญิงต้ังครรภ์

รู้เท่าทันเร่ืองไทรอยด์ฮอร์โมนในทารก

แรกเกิด

หญิงต้ังครรภท์ัง้หมดใน

เขตตําบลนาตงวฒันา 

จํานวน 25 คน

1 มิถุยายน 2564 - 31สิงหาคม 2564 12,000 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลนาตงวฒันา

นางศรุดา   เผ่าสีหา

2.เพือ่ใหห้ญิงต้ังครรภใ์นเขตตําบลนาตง

วฒันามีความรู้เร่ืองไทรอยด์ฮอร์โมนใน

ทารกแรกเกิด

2.สรุปผลการดําเนินการ

3. เพือ่ใหห้ญิงต้ังครรภรู้์เท่าทันเร่ือง

ไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด 

รับทราบถึงปัญหาของภาวะพร่อง

ไทรอยด์ฮอร์โมน

4. เพือ่ใหเ้พือ่ใหห้ญิงต้ังครรภต์ระหนักถึง

ความสําคัญของไทรอยด์ฮอร์โมนในทารก

แรกเกิด



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

31 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลิตภณัฑ์สุขภาพและอาหารในร้านขายของชําและ

ร้านค้าแผงลอย รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย อําเภอโพนนา

แก้ว ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหผู้้บริโภคมีความปลอดภยัจากการ

ใช้ยา เคร่ืองสําอาง ผลิตภณัฑ์สุขภาพ

และบริการสุขภาพ

1.สํารวจข้อมูลร้านค้าขายของชําและ

ร้านค้าแผงลอยขายอาหารในชุมชน

1.ร้านขายของชําจํานวน 

50 ร้าน

1 มิถุยายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564           13,350 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลนาตงวฒันา

นางสาวปวณีา เชื้อดวงผุย

2.เพือ่ใหผู้้ประกอบการร้านขายของชํา

สามารถเลือกซ้ืออาหาร ยา เคร่ืองสําอาง

 ผลิตภณัฑ์สุขภาพทีม่ีคุณภาพมาจําหน่าย

ใหก้ับผู้บริโภค

2.จดัทําฐานข้อมูลร้านค้าขายของชําและ

ร้านค้าแผงลอยจําหน่ายอาหารในชุมชน

2.ร้านค้าแผงลอย จํานวน 

30 ร้าน

 3.เพือ่ใหร้้านขายของชําในพืน้ทีไ่ด้รับการ

เฝ้าระวงัและตรวจสอบตามกฎหมาย

3.จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ผู้ประกอบการ

ร้านขายของชําและร้านค้าแผงลอยขาย

อาหาร

4.เพือ่ใหร้้านค้าแผงลอยสามารถเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ อาหารมาจําหน่ายได้อย่าง

ปลอดภยั

4.อสม. แกนนําคุ้มครองผู้บริโภค ออก

ตรวจเฝ้าระวงัร้านขายของชําและร้านค้า

แผงลอยในหมู่บ้าน

5.เพือ่ใหป้ระชาชนมีความมั่นใจและรู้สึก

ปลอดภยัในการบริโภคจากร้านค้าแผง

ลอยจําหน่ายอาหาร

5.สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม

32 โครงการวิ่งจา้วสนามสามวยั ใจเกินร้อย เพือ่สุขภาพ

ตําบลบ้านโพน ปีที ่7 รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา อําเภอโพน

นาแก้ว ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ

เข้าใจในการดูแลสุขภาพ

 

จดักิจกรรมรณรงค์สร้างสุขภาพใน

ลักษณะการออกกําลังกาย 2 กิจกรรม วิ่ง

จา้วสนาม 3 กิโลเมตร  ปัน่จกัรยานจา้ว

สนาม 10 กิโลเมตร  จํานวน 9 สนาม

ประชาชนในเขตตําบลบ้าน

โพน จํานวน 200 คน

 1มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564. 48,000 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ เทศบาลตําบล

บ้านโพน

นางจนัทร์สุดา สีหมอกรพ.

สต.บ้านใหม่ไชยา

 2.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก วยัทํางาน และ

ผู้สูงอายุ มีรูปแบบการออกกําลังกายทีดี่

มีแบบแผนชัดเจน

3.เพือ่สร้างเครือข่ายการออกกําลังกายที่

เหมาะกับวยั

 4.เพือ่ใหช้มรมการสร้างสุขภาพ ระดับ

หมู่บ้านมีการดําเนินการอย่างต่อเนือ่ง



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

33 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 12

 สัปดาหพ์าสุขภาพดี ตําบลบ้านโพน อําเภอโพนนาแก้ว

 ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหผู้้สูงอายุมีความรู้ความตระหนัก

ในการดูแลสุขภาพของตนเอง

1.ประเมินสุขภาพกลุ่มเป้าหมายก่อนการ

ดําเนินงานโครงการ

1.ชมรมผู้สูงอายุบ้านโพน

ใหญ่ หมู่ที ่4 จํานวน 50 คน

 1มกราคม 2564 - 30 เมษายน 2564           47,400 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลบ้านโพน

นายชะอ้อน ลาดบาศรี 

รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา

2.เพือ่ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวยั 2.จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3อ.(ออก

กําลังกาย,อาหาร,อารมณ์)1วนั/สัปดาห์ๆ

ละ1ชั่วโมง

2.ชมรมผู้สูงอายุบ้านนา

จานใหม่ หมู่ที ่9 จํานวน 

50 คน

3.เพือ่ใหม้ีการดําเนินงานกิจกรรมรูปแบบ

ชมรมผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม

3.จดักิจกรรมวชิาการการดูแลตนเองของ

ผู้สูงอายุสัปดาหล์ะ1คร้ังๆ1ชั่วโมง

4.จดักิจกรรมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้

การดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุ

5.ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ

34 โครงการอบรมใหค้วามรู้เพือ่ส่งเสริมสุขภาพกายจติผู้

พิการ รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา อําเภอโพนนาแก้ว 

ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหผู้้พิการและคนดูแลผู้พิการมี

ความรู้ในการดูแลสุขภาพในชีวติประจําวนั

1.ประชุมชี้แจงโครงการแก่ ผู้ดูแลผู้พิการ ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ 

60 คน

1 พฤษภาคม 2564 - 30 กันยายน 2564           10,800 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ เทศบาลตําบล

บ้านโพน

นางสาวสุพัตรา ไชยวงัราช 

    รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา

2. เพือ่ใหผู้้พิการมีความเชื่อมั่นในคุณค่า

ของตัวเอง

2. จดัทําโครงการเสนอขออนุมัติขอ

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

3.เพือ่เป็นขวญัและกําลังใจใหก้ับคนพิการ 3. เตรียมเอกสารประกอบการอบรม  เช่น

  แผ่นพับ  คู่มือเอกสาร  วดีีทัศน์

    ขั้นดําเนินการ

    1.การอบรมใหค้วามรู้การส่งเสริม

สุขภาพผู้พิการ  จํานวน  60  คน

      - การบรรยายโดยวทิยากร  ฉายวดีี

ทัศน์การส่งเสริมสุขภาพ  การออกกําลัง

กาย  อาหารผู้พิการ

    2.การตรวจสุขภาพเบือ้งต้นแก่ผู้พิการ



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

35 โครงการอบรมใหค้วามรู้มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก 

และคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เชิงรุกในพืน้ที ่รพ.สต.

บ้านใหม่ไชยา อําเภอโพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่เพิม่การเข้าถึงการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเส่ียง

1. ประชาสัมพันธโ์ครงการ หญิงอาย3ุ0-60ปี จํานวน 

200 คน

1 พฤษภาคม 2564 - 30 กันยายน 2564           26,600 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ เทศบาลตําบล

บ้านโพน

นางสาวสุปรียา ก้องเวหา  

 รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา

2. เพือ่ส่งต่อสตรีทีต่รวจพบผลเซลล์ปาก

มดลูกผิดปกติเข้ารับการรักษา

2. สํารวจ ทําทะเบียนกลุ่มสตรีอายุ 30 –

 60 ปี

3. สตรีอายุ 30-60 ปีทีย่ังไม่เคยตรวจ

มะเร็งปากมดลูกภายใน 5 ปีทีผ่่านมามา

รับการตรวจอย่างน้อยร้อยละ 65

3.นัดกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมอบรม

ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็ง

ปากมดลูก แนวทางการป้องกัน ลดปัจจยั

ทีก่่อใหเ้กิดโรคมะเร็งฝึกทักษะการตรวจ

มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

 4. ดําเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายทีไ่ม่เคยรับ

การตรวจในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา และส่ง

ตรวจทีห่อ้งปฏบิัติการของโรงพยาบาล

หรือศูนย์พยาธวิทิยา

36 โครงการอบรมใหค้วามรู้ยาพอกวา่นสมุนไพรคลายปวด

เข่า รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา อําเภอโพนนาแก้ว 

ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ส่งเสริมใหผู้้สูงอายุมีความรู้ ความ

เข้าใจโรคข้อเข่าเส่ือมเกี่ยวกับสาเหตุ 

อาการ และการดูแลตนเอง

1.จดัอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ สาเหตุและ

อาการของโรคข้อเข่าเส่ือม

ผู้สูงอายุทีม่ีปัญหาข้อเส่ือม

 จํานวน 60 คน

1 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564           10,800 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ เทศบาลตําบล

บ้านโพน

นางสาวประภสัรา ยืนยง 

รพ.สต.บ้านใหม่ไชยยา

2.เพือ่ส่งเสริมการใช้สมุนไพรและการ

ดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทย

2.การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพือ่ลดอาการ

ปวดเข่าโดยการสาธติการทําแผ่นยาพอก

เข่าสมุนไพร

3.สามารถทําแผ่นยาพอกเข่าสมุนไพรใช้

ทีบ่้านเองได้

3.การบริหารด้วยท่าฤๅษีดัดตน การ

บริหารกล้ามเนือ้ข้อเข่าเพือ่ลดอาการข้อ

เข่าเส่ือม



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

37 โครงการอบรมใหค้วามรู้เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการทารกใน

ครรภจ์นถึงหลังคลอด รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา อําเภอโพน

นาแก้ว ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหห้ญิงต้ังครรภแ์ละหญิงหลังคลอด

มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏบิัติตัว

ขณะต้ังครรภแ์ละหลังคลอดบุตรได้ถูกต้อง

เหมาะสม

1.จดัการอบรมใหค้วามรู้กับกลุ่มเป้าหมาย

เนือ้หาการส่งเสริมพัฒนาการ การดูแล

ตัวเองขณะต้ังครรภ ์เพือ่ป้องกันทารก

น้ําหนักตัวน้อย การประเมินพัฒนาการ

เด็กตามช่วงอายุ ตามแบบประเมิน

พัฒนาการ

หญิงต้ังครรภแ์ละหลัง

คลอด ตําบลบ้านโพน 

จํานวน 24 ราย

1 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564           16,800 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลบ้าน

โพน

น.ส.สุพัตรา ไชยวงัราช 

รพ.สต.บ้านใหม่ไชยยา

2.เพือ่ใหท้ารกแรกคลอดมีน้ําหนัก

มาตรฐาน (2,500 กรัมขึ้นไป)

2.กิจกรรมสาธติการดูดนมอย่างถูกวธิี

และประสบการณ์การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 

โดยคุณแม่ตัวอย่างทีเ่ล้ียงลูกด้วยนมแม่

อย่างน้อย 6 เดือน

3.หญิงหลังคลอดสามารถประเมิน

พัฒนาการบุตรตัวเองได้

3.กิจกรรมสัญญาใจการเล้ียงลูกด้วยนม

แม่อย่างน้อย 6 เดือน พร้อมมอบนมผง

สาธติทีเ่หมาะสมสําหรับหญิงต้ังครรภ ์

และหลังคลอด



ล าดับ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

38 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการเพือ่ขับเคล่ือนการ

ดําเนินงานระบบสุขภาพอาํเภอโพนนาแกว้ จงัหวัด

สกลนคร ปงีบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหม้ีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอาํเภอ ที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ได้อย่างเปน็รูปธรรม

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน

สภาสุขภาพอาํเภอและ คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาํเภอ

100 คน 1  พฤศจกิายน 63 - 31 ธันวาคม 2563            10,000 คปสอ.โพนนาแกว้ อรุณ สีหมอก

2.เพือ่ใหม้ีการกาํหนดประเด็นปญัหาเพือ่

นํามาสู่การดําเนินการแกไ้ขร่วมกนัอย่างมี

ส่วนร่วม

2.จดักจิกรรมลงนาม MOU พชอ.ร่วมกบั

ภาคีเครือข่ายเพือ่ขับเคล่ือนการ

ดําเนินงาน ป ี64

100 คน 31 ธันวาคม 2563- 31 มกราคม 2564            10,000

3.มีการประชุมขับเคล่ือนอย่างน้อย 4 

คร้ัง/ปี

3.ประชุมคณะกรรมการ พชอ. 4 คร้ัง 24 คน 31 ธันวาคม 2563- 31 สิงหาคม 2564             9,600

4.มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอาํเภอ ที่มีประสิทธิภาพ

4.ประชุมคณะอนุกรรมการ 8 คณะๆละ2

คร้ัง(อนุกรรมการละ  20 คน)

16 เดือนละ 1 คร้ัง            32,000

5.มหกรรมตลาดนัดสุขภาพ เชิดชูคนดี ศรี

โพนนาแกว้

200 ส.ค.-64            20,000

รวม            81,600

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 2   :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

39 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

เจา้หน้าทีแ่ละผู้ประกอบการผลิตอาหาร คปสอ.โพนนา

แก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

เพือ่ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีแ่ละ

ผู้ประกอบการผลิตอาหารเข้าใจและ

ปฏบิัติตามหลักเกณฑ์วธิกีารผลิตอาหารที่

ดี (GMP)

1. อบรมพนักงานเจา้หน้าที ่รพ.สต.และ

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร

พนักงานเจา้หน้าที ่จํานวน 

  15  คน    

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร 

 จํานวน  30  คน   รวม   

1 กุมภาพันธ ์2564. -  30 เมษายน 2564           12,000 คปสอ.โพนนาแก้ว ภก.ฐกฤต  จติจกัร

2. ออกตรวจประเมินสถานทีผ่ลิตอาหาร

3. เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจทาง

หอ้งปฏบิัติการ

4.จดัชื้อชุดทดสอบอาหาร/คู่มือสําหรับ

ผู้ประกอบการ

5. สรุปผลโครงการ

40 โครงการอบรมใหค้วามรู้ อย.น้อย คปสอ.โพนนาแก้ว 

จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ  2564

เพือ่ใหน้ักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ใน

เร่ืองผลิตภณัฑ์สุขภาพ และสามารถเลือก

ซ้ือ เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภยั

1. จดัทําโครงการและนําเสนอเพือ่ขอ

อนุมัติโครงการ

นักเรียน อย.น้อย 120 คน 1 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม  

2564

          12,000 คปสอ.โพนนาแก้ว ภก.ฐกฤต  จติจกัร

2. ประสานงานโรงเรียนในพืน้ทีเ่พือ่จดัทํา

โครงการ

3.ประสานวทิยากร กําหนดวนั เวลาและ

สภานทีดํ่าเนินการ

4. จดัทําเอกสารประกอบการอบรมและ

แบบสอบถามเพือ่ประเมินผลการอบรม

5. จดัอบรมใหค้วามรู้กลุ่มเป้าหมาย 

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกบริโภค

ผลิตภณัฑ์สุขภาพทีดี่

6. ประเมินสรุปผลการดําเนินโครงการ

ยทุธศาสตรท์ี่ 1  :  ยทุธศาสตรด์า้นส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3   :  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

41 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการคัดกรองมะเร็งท่อน้ําดีใน

กลุ่มอายุ 40 ปี รายใหม่ ตรวจอุจจาระ ตรวจอัลตร้า

ซาวด์ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่มเส่ียงมะเร็งตับ

ท่อน้ําดี คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่ใหค้วามรู้เรืองโรคพยาธ ิมะเร็งตับ

 มะเร็งท่อน้ําดี

1. จดัทําโครงการเพือ่ขออนุมัติ

งบประมาณการดําเนินการ

ประชาชนทีม่ี อายุ 40 ปี

บริบูรณ์  ในเขตอําเภอ

โพนนาแก้ว 150 ราย

31 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564           15,000 คปสอ.โพนนาแก้ว ฉัตรชัย/อรรถสิทธิ์

2. เพือ่รณรงค์คัดกรองค้นหาโรคมะเร็งตับ

 มะเร็งท่อน้ําดี ในประชาชนกลุ่มอายุ  

๔๐  ปีขึ้นไปตามแบบฟอร์มการคัดกรอง

และส่งต่อพบแพทย์ในรายทีพ่บความ

เส่ียงและผิดปกติ

2. ประชุมผู้นําชุมชนและ อาสาสมัคร

สาธารณสุข เพือ่ชี้แจง้แนวทางการ

ดําเนินงานในปี 2564

3. เพือ่สร้างความรู้และทัศนคติแก่

ประชาชนทัว่ไปใหป้รับเปล่ียนพฤติกรรม

ในการควบคุม ป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ําดี 

และพยาธใิบไม้ตับ

3. คัดกรองกลุ่มส่ียงตามแบบคัดกรอง 

จากแบบฟอร์ม Esan cohort

4. นํากลุ่มเส่ียงทีไ่ด้จากแบบคัดกรอง 

Esan cohort เข้ารับการตรวจ U/S

5.ประชุมเชิงปฏบิัติการใหค้วามรู้

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการควบคุม 

ป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ําดี และพยาธใิบไม้

ตับ

6. กลุ่มเส่ียงมะเร็งตับท่อน้ําดีเข้ารับการ

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมทุกราย

7. สรุปผลการดําเนินโครงการ



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

42 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการดําเนินการควบคุมป้องกัน

โรคไข้เลือดออกและซ่อมบํารุงเคร่ืองพ่นหมอกควนั คป

สอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัคร

ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

1. จดัทําโครงการเพือ่ขออนุมัติ

งบประมาณการดําเนินการ

150 คน 1 เมษายน 2564 -31 พฤษภาคม 2564           15,000 คปสอ.โพนนาแก้ว ฉัตรชัย คําเพ็ชรดี  และ

อรรถสิทธิ์  วงศ์กาฬสินธุ์

2. ประชุมชี้แจง/แต่งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงาน

3. ประชุมเชิงปฏบิัติการ อสม.บ้านละ 

2-3  คน เร่ืองดารฝึกปฏบิัติในการพ่น

หมอกควนัและซ่อมบํารุงเคร่ืองพ่นหมอก

ควนั

4. รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ  และประเมินผล

5. รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ  และประเมินผล

43 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพ อสม. 

ดีเด่น คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ

 2564

เพือ่พัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่นทัง้ 12 

สาขา

พัฒนาศักยภาพ อสม. ดีเด่น 12 สาขา 

ระดับอําเภอ ระดับจงัหวดั และระดับที่

สูงขึ้น

 70 คน 1 ธนัวาคม 2563-  31 มีนาคม 2564           29,000 คปสอ.โพนนาแก้ว อรรถสิทธิ์ วงศ์กาฬสินธุ์  

และฉัตรชัย คําเพ็ชรดี

44 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการวนั อสม. แหง่ชาติ คปสอ.

โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

เพือ่เชิดชูเกียรติ อสม.ทีป่ฏบิัติงานดี อส

ม.ดีเด่น ประจําปี 2564

เชิดชูเกียรติ อสม.  160 คน 1 มีนาคม 2564 -30 เมษายน 2564           16,000 คปสอ.โพนนาแก้ว อรรถสิทธิ์ วงศ์กาฬสินธุ์  

และฉัตรชัย คําเพ็ชรดี

เพือ่ส่ือสารงานสุขภาพของ อสม.ในพืน้ที่ รณรงค์พาเหรดสุขภาพในพืน้ที่

45 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเตรียมความพร้อม 

EOC/SRRT ทุกระดับ คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

เพือ่พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานภาคี

เครือข่าย EOC และ SRRT ทุกระดับ

1. จดัทําโครงการเพือ่ขออนุมัติ

งบประมาณการดําเนินการ

50 คน 1 มกราคม 2564 -31 สิงหาคม 2564           10,000 คปสอ.โพนนาแก้ว อรรถสิทธิ์ วงศ์กาฬสินธุ์  

และฉัตรชัย คําเพ็ชรดี

2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินงาน

3.ประชุมเชิงปฏบิัติการภาคีเครือข่าย

4.รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ  และประเมินผล

46 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาอําเภอต้นแบบ 

เพือ่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน อําเภอโพนนา

แก้ว จงัหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564

เพือ่พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับ

เครือข่ายในพืน้ที่

30 คน  จํานวน  5 คร้ัง 1 ธนัวาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564           15,000 คปสอ.โพนนาแก้ว อรรถสิทธิ์ วงศ์กาฬสินธุ์  

และฉัตรชัย  คําเพ็ชรดี



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

47 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พัฒนาศักยภาพการ

สุขาภบิาลอาหารสําหรับเจา้หน้าทีผู้่ปฏบิัติงาน คปสอ.

โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่

ผู้ปฏบิัติงานสุขาภบิาลอาหาร ของ

หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอําเภอ

1. จดัอบรมเชิงปฏบิัติการใหค้วามรู้งาน

สุขาภบิาลอาหาร ประกอบด้วยหวัข้อ ดังนี้

ผู้รับผิดชอบงานสุขาภบิาล

อาหารในอําเภอโพนนา

แก้ว ได้แก่

1 กุมภาพันธ ์2564 - 30เมษายน 2564           17,000 คปสอ.โพนนาแก้ว 1.นางสุพัตรา ทาระแก้ว 

2.นายณัฐวฒิุ สารโพคา

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่ายภาครัฐในการดําเนินงาน

สุขาภบิาลอาหาร

1.1 บทบาทและทักษะของเจา้หน้าที่

ผู้ปฏบิัติงานสุขาภบิาลอาหาร

 1.หน่วยงานสาธารณสุข 

จํานวน 32 คน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจดัระบบงาน

ด้านสุขาภบิาลอาหาร

1.2 การจดัการด้านสุขาภบิาลอาหารเพือ่

สร้างส่ิงแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพ

2.หน่วยงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จํานวน 15 คน

1.3 การเฝ้าระวงัด้านสุขาภบิาลอาหาร 3.อสม. หมู่บ้านละ 1 คน

จํานวน 53 คน  รวม

ทัง้หมด จํานวน 100 คน

1.4 การประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน

สุขาภบิาลอาหาร

 1.5 แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้

ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารตาม

กฎหมาย

2. ฝึกปฏบิัติการใช้ชุดทดสอบด้าน

สุขาภบิาลอาหาร

3. ฝึกปฏบิัติด้านสุขาภบิาลอาหาร และ

การตรวจมาตรฐานด้านสุขาภบิาลอาหาร



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

48 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการซ้อมแผนอัคคีภยั 

โรงพยาบาลโพนนาแก้ว คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

เพือ่ใหม้ีระบบรองรับอัคคีภยัทีม่ี

ประสิทธภิาพอย่างน้อย 1 ระบบ

เขียนโครงการขออนุมัติดําเนินงาน 100 คน 1 เมษายน. 2564 - 30 มิถุนายน. 2564           17,500 คปสอ.โพนนาแก้ว ฉัตรชัย/ธรีะยุทธ

เพือ่ใหม้ีทีมผจญเพลิงทีม่ีคุณภาพ 1 ทีม 

ในการระงับอัคคีภยัในโรงพยาบาล

จดัประชุมคณะกรรมการประสานงาน

เพือ่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อ

เกดิอัคคีภัยเมื่อเกดิอัคคีภัยทั้งใน

เวลา และนอกเวลาราชการ

ประชุมวชิาการ จํานวน 1 วนั

เพือ่ใหทุ้กหน่วยงานมีการเตรียมความ

พร้อมเมื่อเกิดอัคคีภยัทัง้ในเวลา และนอก

เวลาราชการ

ประชุมเชิงปฏบิัติการซ้อมแผนอัคคีภยั

จํานวน 1 วนั

สรุปผลการซ้อมแผนอัคคีภัย
49 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้

ใหญ่และทวารหนัก คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร

 ปีงบประมาณ 2564

เพือ่ค้นหาและป้องกันภาวะเส่ียงจาก

มะเร็งลําไส้ใหญ่ในกลุ่มประชาการ UC 

อายุ 50-70 ปี และกลุ่มเส่ียงสูงเพือ่ให้

ได้รับการรักษาต้ังแต่ระยะเร่ิมแรก

1. จดัทําโครงการเพือ่ขออนุมัติ

งบประมาณการดําเนินการ

  กลุ่มประชาการ UC อายุ

 50-70 ปี ในเขตอําเภอ

โพนนาแก้ว

1 กุมภาพันธ ์ 2564 - 30 เมษายน. 2564           10,000 คปสอ.โพนนาแก้ว ฉัตรชัย/อรรถสิทธิ์

สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการคัดกรอง

 และส่งต่อเพือ่การดูแลผู้ป่วยมะเร็งลําไส้ 

และลําไส้ตรง

2. ประชุมเชิงปฏบิัติการ

- การตรวจ Fit test

ลดอัตราการเกิดมะเร็งลําไส้ใหญ่ และ

ลําไส้ตรงระยะลุกลาม

3. คัดกรองกลุ่มส่ียงตามแบบคัดกรอง

3. นํากลุ่มทีพ่บความผิดปกติได้รับการส่ง

กล้อง Colonoscopy

4.  กลุ่มปกติจะใหย้าเพือ่ฆา่พยาธ ิและ

ในกลุ่มป่วยจะรักษาตามอาการและส่งต่อ

5. สรุปผลการดําเนินโครงการ



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

50 โครงการอบรมใหค้วามรู้เพือ่พัฒนาศักยภาพวดัตาม

เกณฑ์ วดัส่งเสริมสุขภาพ คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.  เพือ่ประเมินคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์

และสามเณร

1.ประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานวดัส่งเสริม

สุขภาพแก่ผู้นําชุมชน อสม. กรรมการ

หมู่บ้าน ประชาชน

วดัส่งเสริมสุขภาพ อําเภอ

ละ 1แหง่

 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 16,000 คป.สอ. โพนนาแก้ว นางขวญัฤดี นิวาสประกฤติ

 สสอ.โพนนาแก้ว

2.เพือ่สนับสนุน ส่งเสริมใหม้ีการจดั

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาทักษะกาย ใจ

ในพระสงฆแ์ละสามเณรกลุ่มเส่ียง

2.แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาวดัส่งเสริม

สุขภาพ

วดัโพธิ์ชัย บ้านเชียงสือใหญ่

3.ประชุมคณะกรรมการวดัส่งเสริมสุขภาพ

4.ดําเนินกิจกรรมพัฒนาวดัตามเกณฑ์

มาตรฐาน ปี 2564

5.ประเมินตนเองโดยคณะกรรมการวดั

ส่งเสริมสุขภาพเพือ่เตรียมรับประเมินจาก

จงัหวดั



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

51 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาความรู้และศักภาพ

ผู้สูงอายุอายุ คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่ใหผู้้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ 

เร่ืองการดูแลสุขภาพอนามัยได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

1.ขั้นเตรียมการ                          1) 

สํารวจผู้สูงอายุในพืน้ทีห่มู่บ้านรับผิดชอบ

รพ.สต.บ้านโนนสามัคคีและประเมินการ

ทํากิจวตัรประจําวนัโดยใช้แบบประเมิน

คัดกรองความสามารถในการดําเนิน

ชีวติประจําวนัตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล 

และสรุปข้อมูลผู้สูงอายุตามแบบประเมิน

ผู้สูงอายุ เขต รพ.สต.บ้าน

โนนสามัคคี จํานวน 8 

หมู่บ้านๆ ละ10 คน รวม 

80 คน

 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 16,000 คป.สอ. โพนนาแก้ว นางถนอมศิลป์ พันธมุย 

รพ.สต. โนนสามัคคี

2. เพือ่เตรียมการรองรับระบบการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ในท้องถิ่น 

ชุมชน

2.ขั้นดําเนินงาน                          1) 

จดัอบรมใหค้วามรู้ตามโครงการพัฒนา

ความรู้และศักยภาพผู้สูงอายุ

- ใหค้วามรู้กับผู้สูงอายุแนวคิดเกี่ยวกับ

ผู้สูงอายุ

- ใหค้วามรู้กับโรคทีพ่บบ่อยในผู้สูงอายุ

- ภาวะวกิฤติกับการปฐมพยาบาล

เบือ้งต้นและการช่วยผู้สูงอายุเบือ้งต้น 

- ใหค้วามรู้การใช้ยาในผู้สูงอายุ

- ใหค้วามรู้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย:ุ

อาหารและโภชนาการสําหรับผู้สูงอายุ

- ใหค้วามรู้สุขภาพจติกับผู้สูงอายุ / เพือ่

คลายเครียด

- ภมูิปัญญาชาวบ้าน/สมุนไพร กับการ

ดูแลผู้สูงอายุ

 2) จดักิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังด้วย

ตาราง 9 ช่อง



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

52 โครงการอบรมใหค้วามรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียนสี

ขาวป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE คปสอ.

โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่ปลุกจติสํานึกของเด็กนักเรียนและ

เยาวชน ใหม้ีความรู้ความเข้าใจ และ

ตระหนักถึงพิษภยัยาเสพติดทีม่ีผลต่อ

ร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผล

กระทบต่อปัญหาสังคมตลอดจนความ

มั่นคงของชาติ

1. อบรมใหค้วามรู้ เร่ือง การสร้าง

ภมูิคุ้มกันแก่นักเรียนในการป้องกันและ

หลีกเส่ียงยาเสพติด

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ในเขตอําเภอโพนนาแก้ว 

จํานวน 200 คน

 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564           22,000 คปสอ.โพนนาแก้ว ณัฐวฒิุ/อรรถสิทธิ์

2. เพือ่สร้างภมูิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียนและ

เยาวชน ใหห้า่งไกลยาเสพติด

2. สร้างแกนนํานักเรียนต่อต้านยาเสพติด

และชมรม TO BE NUMBER ONE ใน

สถานศึกษา

3. เพือ่สร้างแกนนํานักเรียนต่อต้านยา

เสพติดและชมรม TO BE NUMBER ONE

 ในสถานศึกษา

4. เพือ่สร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในสถานศึกษาแบบบูรณาการทุกภาค

ส่วน

53 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่ป้องกันเด็กจมน้ํา คป

สอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่กระตุ้นใหเ้กิดการดําเนินงาน

ป้องกันการจมน้ําในพืน้ที ่และเกิดเป็น

ระบบเกิดภาคีเครือข่ายและบูรณาการ

แบบสหวชิาชีพ

1. อบรมใหค้วามรู้และฝึกทักษะ

ช่วยเหลือคนจมน้ํา และฝึกทักษะการ

ลอยตัวเพือ่เอาชีวติรอดจากการจมน้ํา 

และทักษะการช่วยฟืน้คืนชีพ (CPR) แก่

เด็กทีม่ีอายุตํ่ากวา่ 15 ปี และประชาชน

เด็กอายุ 6-15 ปี และ

ผู้ปกครอง จํานวน 60 คน

กุมภาพันธ ์- เมษายน 2564 22,200  คปสอ.โพนนาแก้ว ณัฐวฒิุ/อรรถสิทธิ/์รพ.สต.

บ้านใหม่ไชยา และ ER 

โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

2. เพือ่ใหม้ีมาตรการและมีการ

ดําเนินงานป้องกันการจมน้ําในพืน้ทีอ่ย่าง

ต่อเนือ่ง

2. สร้างความตระหนักแก่ภาคีเครือข่าย

โดยจดัประชุมชี้แจงนโยบายและจดัต้ัง

คณะกรรมการทีมก่อการดี

3. เพือ่ใหเ้กิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ระหวา่งภาคีเครือข่าย

4. เพือ่ลดอัตราการเสียชีวติจากการจมน้ํา

ในประชาชนอายุตํ่ากวา่ 15 ปี (เกณฑ์ไม่

เกิน 6.5:แสนประชากร)



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

54 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาการดําเนินงาน

หมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังแบบ

มีส่วนร่วม บ้านอ้อมแก้ว ตําบลบ้านโพน อําเภอโพนนา

แก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่พัฒนารูปแบบหมู่บ้านปรับเปล่ียน

พฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังแบบมี

ส่วนร่วม 

1.สร้างทีมงาน แต่งต้ังคณะกรรมการ/

คณะทํางาน วเิคราะหต้์นทุนและการมี

ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (เทศบาล,รพ.

สต.ผู้นําชุมชน,โรงเรียน ,วดั)

บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที ่1 

ตําบลบ้านโพน อําเภอโพน

นาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

จํานวน 50 คน (กลุ่มเส่ียง

เบาหวาน ความดัน 40 คน

 ผู้สูบบุหร่ี 10 คน)

1 มกราคม 2564  - 31 เมษายน 2564             6,000 คป.สอ.โพนนาแก้ว นางจนัทร์สุดา สีหมอกรพ.

สต.บ้านใหม่ไชยา

2.เพือ่ประเมินรูปแบบหมู่บ้าน

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรังแบบมีส่วนร่วม

2.จดัเก็บข้อมูลพฤติกรรมในกลุ่มเส่ียง 

โดยใช้แบบสอบถาม

3.รวบรวมข้อมูล วเิคราะหข์้อมูลและ

ประชุมชี้แจงคืนข้อมูลใหผู้้เกี่ยวข้องผู้

รับทราบ

 

4.จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน ใน

หมู่บ้านต้นแบบในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมตามหลัก 3 อ 2 ส

5.จดักิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกาย  

เดิน วิ่ง ปัน่และส่งเสริมการปลูก-กิน ผัก 

สมุนไพร

6.จดัเตรียมประเมินหมู่บ้านต้นแบบ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรค ระดับอําเภอ



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

55 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน

สุขบัญญติ โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว อําเภอโพนนา

แก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหเ้กิดการพัฒนากิจกกรรม

โรงเรียนสุขบัญญัติแหง่ชาติ

1.เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการและ

จดัทําแผนการดําเนินงานโครงการ

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว

 ตําบลบ้านโพนอําเภอโพน

นาแก้วจงัหวดัสกลนคร 

จํานวน 50 คน

1 มีนาคม 2564 - 31กรกฎาคม 2564             6,000 คป.สอ.โพนนาแก้ว นางจนัทร์สุดา สีหมอกรพ.

สต.บ้านใหม่ไชยา

2.เพือ่ใหม้ีแกนนํานักเรียนด้านส่งเสริมสุข

บัญญัติแหง่ชาติ

2. แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการการ

พัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแหง่ชาติ

3.โรงเรียนผ่านเกณฑ์โรงเรียนสุขบัญญัติ

แหง่ชาติ

3.ประชุมชี้แจงการดําเนินงานกิจกรรมแก่

คณะกรรมการ

 

 4.ดําเนินการอบรมผู้นํานักเรียนด้านการ

ส่งเสริมสุขบัญญัติแหง่ชาติ

5.ผู้นํานักเรียนด้านสุขบัญญัติ ถ่ายทอด

ความรู้ แก่ นักเรียนในช่วงพักกลางวนั

6.สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนสุขบัญญัติ

แหง่ชาติ

7.เตรียมประเมินรับรองมาตรฐาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนสุข

บัญญัติ



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

56 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการคุ้มครองเท้าเพือ่ก้าวทีม่ั่นใจ

ในผู้ป่วยเบาหวาน คปสอ.โพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 

2564

1. เพือ่ลดการตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่

มีความเส่ียงสูง

1. ตรวจเท้าเบาหวาน ในกลุ่มผู้ป่วย

หมู่บ้านนําร่อง

ผู้ป่วยเบาหวานทีม่ีความ

เส่ียงสูงทีส่มัครใจเข้าร่วม

โครงการนําร่องในการเกิด

แผลทีเ่ท้า ของหมู่บ้านใน

เขตรับผิดชอบของ รพ.โพ

นาแก้ว 20 คน

1 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564           40,600 คปสอ.โพนนาแก้ว ณัฐกานต์ งวดชัย/กลุ่มงาน

เวชกรรมฟืน้ฟู

2. ป้องกันการเกิดแผลทีเ่ท้าในผู้ป่วย

เบาหวาน

2. คัดเลือกผู้ป่วยในกลุ่มเส่ียงทีย่ินยอม

เข้าร่วมโครงการแบบสมัครใจ 20 คน

3. นัดผู้ป่วยทีเ่ข้าร่วมโครงการเพือ่ 

ประชุมชี้แจง และวดั ขนาดเท้าเพือ่ส่ังตัด

รองเท้าเบาหวานใหก้ับผู้ป่วย

4. ส่งมอบรองเท้าเบาหวานใหก้ับผู้ป่วยที่

เข้าร่วมโครงการ

5. ประเมินความพึงพอใจในการใช้รองเท้า

เบาหวาน หลังจากทีผู้่ป่วยทดลองใช้แล้ว 

2 เดือน

6. สรุปผลการดําเนินโครงการ



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

57 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการลดภาวะแทรกซ้อนด้วย

อาหารเค็มน้อย อร่อยดี ของกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหติสูง

และผู้ป่วยโรคไต คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่ผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง โรคไต 

ตระหนักและสามารถปรุงอาหารและ

บริโภคอาหารทีม่ีความเค็มลดลง 

เหมาะสมกับสภาวะโรค

1.ใหค้วามรู้และรฝึกทักษะการใช้ Salt 

meter แก่ อสม.ในโรงเรียน อสม.

1. อสม.เขต PCU รพ.โพน

นาแก้ว จํานวน 87 คน

1 พฤศจกิายน 2564 - 31 ธนัวาคม 2564           10,300 นางอรุณี แสงวงค์

2. เพือ่ส่งเสริมใหภ้าคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ในการดูแลผู้ป่วยความดันโลหติสูง โรคไต 

ในชุมชน

2. ใหค้วามรู้ สร้างความตระหนักถึง

อันตรายของการบริโภคอาหารเค็ม และ 

การเลือกใช้เคร่ืองปรุงและประกอบ

อาหารทีเ่ค็มน้อย ใน NCD clinic

2.ผู้ป่วย DM / HT /ไต 

เขต PCU รพ.โพนนาแก้ว 

จํานวน 200 คน

                -   

3.จดัประชุมเชิงปฏบิัติการ ฝึกปรุงอาหาร

เค็มน้อย อร่อยดี ใหก้ลุ่มผู้ป่วยทีส่มัครใจ

เข้าร่วมโครงการ

3.ผู้ป่วย DM / HT /ไต 

เขต PCU รพ.โพนนาแก้ว

ทีส่มัครใจร่วมกิจกรรม

บริโภคอาหารเค็มน้อย 

จํานวน 100 คน

4.ติดตามประเมินผลด้วยการวดัความเค็ม

ในอาหารทีผู้่ป่วยบริโภค ด้วย Salt 

meter ทุก 1 เดือน

5.สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

58 โครงการอบรมใหค้วามรู้เพือ่ส่งเสริมดูแลสุขภาพ

เกษตรกร กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม 

โรงพยาบาลโพนนาแก้ว อําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่ใหเ้กษตรกร ตระหนักถึงพิษภยั

จากสารเคมีตกค้าง และลด ละ เลิก การ

ใช้สารเคมีอันตรายในภาคเกษตรกรรม

1. การอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับพิษภยัของ

สารเคมีกําจดัศัตรูพืช และวธิปี้องกันโรค

และการดูแลสุขภาพเบือ้งต้นด้วยตัวเอง

เกษตรทีม่ีการใช้ สัมผัส

สารเคมีกําจดัพืช ในอําเภอ

โพนนาแก้ว จํานวน 125 

คน

1 กุมภาพันธ ์2564 - 30เมษายน 2564           10,000 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลนา

แก้ว

นางสุพัตรา ทาระแก้ว

2. เพือ่ป้องกันการเจบ็ป่วยและความ

สูญเสียจากการใช้สารเคมีอันตรายในภาค

เกษตรกรรม

2. เกษตรกรได้รับการประเมินความเส่ียง

ในการทํางานของเกษตรกรจากการสัมผัส

สารเคมีกําจดัศัตรูพืชด้วยแบบประเมิน

ความเส่ียงฯ (นบก.1-56)

3. เพือ่ใหม้ีการจดับริการดูแลสุขภาพเชิง

รุกแก่เกษตรกร

3. เกษตรกรได้รับการเจาะเลือดตรวจคัด

กรองโดยใช้ Cholinesterase Reactive 

paper



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

59 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูิและองค์

รวม โรงพยาบาลโพนนาแก้ว อําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหเ้กิดกลไกการขับเคล่ือน

ดําเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนโดยชุมชน เพือ่ชุมชน โดยมีการ

แต่งต้ังคณะทํางานศูนย์ปฏบิัติการความ

ปลอดภยัทางถนนระดับท้องถิ่น

เขียนโครงการขออนุมัติดําเนินงาน 70 คน 1 มกราคม. 2564 -31 มีนาคม. 2564           10,000 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลนา

แก้ว

ฉัตรชัย

เพือ่จดัทําแผนบูรณาการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนระดับตําบล

จดัประชุมกําหนดทิศทางการจดัทําแผน

เพือ่ลดการเกดิอุบัติเหตุการบาดเจ็บ

และเสียชีวติจากอุบัติเหตุทางถนน

ของประชาชนในเขตพืน้ที่

รับผิดชอบของรพ.โพนนาแกว้

อบรมเชิงปฏบิัติการอุบัติเหตุทางถนน

รณรงค์ประชาสัมพันธ์

สรุปผลโครงการ
60 โครงการวิ่งจา้วสนามสามวยัใจเกินร้อยเพือ่สุขภาพ รพ.

สต.บ้านใหม่หนองผือ อําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ

เข้าใจในการดูแลสุขภาพ

 

1.จดักิจกรรมรณรงค์สร้างสุขภาพใน

ลักษณะการออกกําลังกายวิ่งจา้วสนาม 3

 กิโลเมตร จํานวน 2 สนาม

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ

 รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ 

จํานวน 60  คน

1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564  5,300 บาท กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลนา

แก้ว

นางจรีกิต  ภจูอมจติร

 2.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก วยัทํางาน และ

ผู้สูงอายุ มีรูปแบบการออกกําลังกายทีดี่

มีแบบแผนชัดเจน

2.จดักิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ จดั

เสวนาการดําเนินงานสร้างสุขภาพจาก

กลุ่มวยัต่างเพือ่ค้นหาปัญหา แนวทางการ

ดําเนินงานเพือ่เป็นตําบลจดัการสุขภาพ

3.เพือ่สร้างเครือข่ายการออกกําลังกายที่

เหมาะกับวยั

3.ประเมิน/สรุปผลโครงการ



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

61 โครงการรณรงค์ป้องกันภยัอุบัติเหตุจราจรทางถนน รพ.

สต.บ้านใหม่หนองผือ อําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการ

เสียชีวติจากอุบัติเหตุบนถนน

1.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองกฎระเบียบงาน

ด้านจราจร และความปลอดภยัในท้องถนน

ประชาชนในเขต รพ.สต.

บ้านใหม่หนองผือ จํานวน 

60 คน

1 กรกฎาคม 2564 -30 กันยายน 2564  10,800 บาท กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลนา

แก้ว

นางธารินี  คําสงค์

2.เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาน ผู้ใช้เส้นทาง

จราจรเกิดพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่

ถูกต้องและปลอดภยั

2.ฝึกปฏบิัติการปฐมพยบาลเบือ้งต้นกรณี

เกิดอุบัติเหตุ และการช่วยฟืน้คืนชีพ

3.เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและรู้จกัวธิี

ป้องกันตนเองขณะขับขี่ตลอดจนการ

แก้ไขปัญหาขณะเกิดอุบัติเหตุและหลัง

เกิดอุบัติเหตุ

3.มอบป้ายรณรงค์ป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุ สวมหมวกกันน็อก/คาดเข็มขัด

นิรภยั

4.กิจกรรมรณรงค์อุบัติเหตุทางท้องถนน

และติดป้ายเตือนจดุเส่ียง

62 โครงการพัฒนาครอบครัวและชุมชนหา่งไกลยาเสพติด 

อําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหส้มาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ถึง

ความสําคัญของครอบครัวการเอาใจใส่ซ่ึง

จะช่วยใหส้มาชิกในครอบครัวไม่เข้าไปยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด

1.เชิญชวนผู้ปกครอง และเยาวชนเข้าร่วม

โครงการ

ผู้ปกครองและเยาชน 

จํานวน 60 คน

1 กรกฎาคม 2564 -30 กันยายน 2564  8100 บาท กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลนา

แก้ว

นางจรีกิต  ภจูอมจติร

2.เพือ่ใหส้มาชิกในครอบครัวตระหนักถึง

ปัญหายาเสพติด

2.จดักิจกรรมสร้างสัมพันธใ์นครอบครัว

และการบรรยายใหค้วามรู้เร่ือง

ความสําคัญของครอบครัว

3.เพือ่ใหค้รอบครัวในชุมชนได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลสมาชิกใน

ครอบครัวและชุมชน

3.กิจกรรมบรรยายใหค้วามรู้ถึง

สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจบุัน 

แบ่งกลุ่มทํากิจกรรม

4.สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

63 โครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.

บ้านใหม่หนองผือ อําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่ใหผู้้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ 

เร่ืองการดูแลสุขภาพอนามัยได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

1.สํารวจผู้สูงอายุในพืน้ทีห่มู่บ้าน

รับผิดชอบรพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ และ

ประเมินการทํากิจวตัรประจําวนัโดยใช้

แบบประเมินคัดกรองความสามารถใน

การดําเนินชีวติประจําวนัตามดัชนีบาร์เธล

เอดีแอล และสรุปข้อมูลผู้สูงอายุตาม

แบบประเมิน

ผู้สูงอายุ เขต รพ.สต.บ้าน

ใหม่หนองผือ จํานวนรวม 

72  คน

1 กรกฎาคม 2564- 30 กันยายน 2564  11,100บาท กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลนา

แก้ว

นางสุนทรี  แสงหา้ว

2. เพือ่เตรียมการรองรับระบบการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ในท้องถิ่น 

ชุมชน

2.จดัอบรมใหค้วามรู้ตามโครงการพัฒนา

ความรู้และศักยภาพผู้สูงอายุ

- ใหค้วามรู้กับผู้สูงอายุแนวคิดเกี่ยวกับ

ผู้สูงอายุ

- ใหค้วามรู้กับโรคทีพ่บบ่อยในผู้สูงอายุ

- ภาวะวกิฤติกับการปฐมพยาบาล

เบือ้งต้นและการช่วยผู้สูงอายุเบือ้งต้น 

- ใหค้วามรู้การใช้ยาในผู้สูงอายุ

- ใหค้วามรู้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย:ุ

อาหารและโภชนาการสําหรับผู้สูงอายุ

- ใหค้วามรู้สุขภาพจติกับผู้สูงอายุ / เพือ่

คลายเครียด

- ภมูิปัญญาชาวบ้าน/สมุนไพร กับการ

ดูแลผู้สูงอายุ

 3. จดักิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกาย

64 โครงการอบรมใหค้วามรู้ในการแก้ไขปัญหาลดเส่ียง ลด

โรคในประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหติสูง รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ อําเภอโพนนาแก้ว 

จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหป้ระชาชนกลุ่มเส่ียงมีความรู้

ความเข้าใจในการปฏบิัติตัวเพือ่ป้องกัน

การเกิดโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหติสูง

1.ประสานผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนกลุ่มเส่ียงป่วย

โรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหติสูงในเขต

รับผิดชอบ จํานวน 70 คน

1 มิถุยายน 2564 - 31สิงหาคม 2564           12,100 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลนา

แก้ว

นางสตกาญจน์ สังเกตกิจ

2.เพือ่ใหป้ระชาชนกลุ่มเส่ียงปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพไปในทางทีถู่กต้อง

2. จดัอบรมเชิงปฏบิัติการใหค้วามรู้ เร่ือง

 วธิกีารดูแลตนเองเพือ่ป้องกันการเกิด

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง,

แนวทางการช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะ

ฉุกเฉิน เป็นต้น



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

65 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 4-6 ปี พัฒนาการดีไอคิวดี 

อีคิวเด่น เน้น อีเอฟ รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ อําเภอ

โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวยัช่วงอายุ4-6ปี มีการ

กระตุ้นพัฒนาการทีถู่กต้องเหมาะสม

1. จดัอบรมเชิงปฏบิัติการใหค้วามรู้ จดั

กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการฝึกทักษะ

ปฏบิัติทีน่ําไปสู่การเปล่ียนแปลงการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผู้ปกครองกับการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

ผู้ปกครองเด็กและเด็ก4-6ปี

 60 คน

1 มิถุยายน 2564 - 31สิงหาคม 2564           10,000 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลนา

แก้ว

นางสตกาญจน์ สังเกตกิจ

2.เพือ่สร้างความรักความอบอุ่น

ผู้ปกครองและเด็ก

66 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “ชื่นจติ ชื่นใจ สูงวยั

สุขภาพดีตามแบบวถิีแพทย์แผนไทย” รพ.สต.บ้านใหม่

หนองผือ อําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่ใหผู้้สูงวยัมีความรู้และเข้าใจ

หลักการทํางานของร่างกาย สาเหตุการ

เจบ็ป่วยตามศาสตร์และทฤษฎกีารแพทย์

พืน้บ้านและการแพทย์แผนไทย

1.ประชาสัมพันธโ์ครงการ  และ

ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องใน

การเข้าร่วมโครงการ

ผู้สูงอายุ จํานวน 50 คน 1 กรกฎาคม 2564 -30 กันยายน 2564           14,000 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลนา

แก้ว

นางสาวเบ็ญจวรรณ  สอน

ไธสง

2. เพือ่ใหผู้้สูงวยัสามารถนําความรู้ไป

ปรับประยุกต์ใช้ในการดูแล ป้องกัน 

รักษาและฟืน้ฟูสุขภาพในเบือ้งต้นได้

2.จดัเตรียมเอกสาร  ประสานงาน  และ

ความพร้อมก่อนดําเนินการอบรม

3. เพือ่ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

เพือ่รักษาอาการเจบ็ป่วยเบือ้งต้น ลดการ

ใช้ยาแก้ปวดในครัวเรือนและชุมชน

3.อบรมใหค้วามรู้หลักการทํางานของ

ร่างกาย สาเหตุการเจบ็ป่วยตามศาสตร์

และทฤษฎกีารแพทย์พืน้บ้านและ

การแพทย์แผนไทย

4.อบรมใหค้วามรู้การนําศาสตร์และ

ทฤษฎกีารแพทย์พืน้บ้านและการแพทย์

แผนไทยไปปรับประยุกต์ใช้ในการดูแล 

ป้องกัน รักษาและฟืน้ฟูสุขภาพในเบือ้งต้น

5.อบรมใหค้วามรู้และฝึกปฏบิัติการทํา

ลูกประคบสมุนไพรและยาดมสมุนไพร

6. ประเมินผลและรายงานผลตามโครงการ



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

67 โครงการพัฒนาครอบครัวและชุมชนหา่งไกลยาเสพติด 

รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย อําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหส้มาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ถึง

ความสําคัญของครอบครัวการเอาใจใส่ซ่ึง

จะช่วยใหส้มาชิกในครอบครัวไม่เข้าไปยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด

1.เชิญชวนพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และเยา+

D127วชนเข้าร่วมโครงการ

พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เยาชน 

จํานวน 60 คน

1 มิถุยายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564             8,400 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลนาตงวฒันา

นางสาวปวณีา เชื้อดวงผุย

2.เพือ่ใหส้มาชิกในครอบครัวตระหนักถึง

ปัญหายาเสพติด

2.จดักิจกรรมสร้างสัมพันธใ์นครอบครัว

และการบรรยายใหค้วามรู้เร่ือง

ความสําคัญของครอบครัว

3.เพือ่ใหค้รอบครัวในชุมชนได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลสมาชิกใน

ครอบครัวและชุมชน

3.กิจกรรมบรรยายใหค้วามรู้ถึง

สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจบุัน 

แบ่งกลุ่มทํากิจกรรม

4.สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม

68 โครงการแก้ไขปัญหาลดเส่ียง ลดโรคในประชาชนกลุ่ม

เส่ียงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง รพ.สต.บ้าน

ใหม่หนองผือ อําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหป้ระชาชนกลุ่มเส่ียงมีความรู้

ความเข้าใจในการปฏบิัติตัวเพือ่ป้องกัน

การเกิดโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหติสูง

1.จดัทําส่ือใหค้วามรู้เร่ือง อาหารทีค่วร

รับประทาน,อาหารทีไ่ม่ควรรับประทาน,

วธิกีารออกกําลังกายทีเ่หมาะสม,โดยการ

ทําแผ่นพับ หรือป้ายไวนิล เป็นต้น

ประชาชนกลุ่มเส่ียงป่วย

โรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหติสูงในเขตตําบลนา

ตงวฒันา จํานวน 100 คน

1 มิถุยายน 2564 - 31สิงหาคม 2564           15,000  กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลนาตงวฒันา

นางสาวจติุธรณ์  เครือตา

แก้ว

2.เพือ่ใหป้ระชาชนกลุ่มเส่ียงปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพไปในทางทีถู่กต้อง

2. จดัอบรมเชิงปฏบิัติการใหค้วามรู้ เร่ือง

 วธิกีารดูแลตนเองเพือ่ป้องกันการเกิด

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง,

แนวทางการช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะ

ฉุกเฉิน เป็นต้น

69 โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหติสูง รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย 

อําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหผู้้ป่วยโรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหติสูงมีความรู้ความเข้าใจใน

การปฏบิัติตัวเพือ่ป้องกันภาวะแทรกซ้อน

อันตราย

1.จดัทําส่ือใหค้วามรู้เร่ือง อาหารทีค่วร

รับประทาน,อาหารทีไ่ม่ควรรับประทาน,

วธิกีารออกกําลังกายทีเ่หมาะสม,อาการ

ทีบ่่งบอกถึงภาวะแทรกซ้อนอันตราย โดย

การทําแผ่นพับ หรือป้ายไวนิล เป็นต้น

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหติสูงใน

เขตตําบลนาตงวฒันา 

จํานวน 200 คน

1 มิถุยายน 2564 - 31สิงหาคม 2564           20,000  กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลนาตงวฒันา

นางสาวจติุธรณ์  เครือตา

แก้ว

2.เพือ่ใหผู้้ป่วยโรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหติสูงไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

อันตราย

2. จดัอบรมเชิงปฏบิัติการใหค้วามรู้ เร่ือง

 วธิกีารดูแลตนเองเพือ่ป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนอันตราย,แนวทางการ

ช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

70 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองในการชะลอไต

เส่ือมของผู้ป่วยโรคเร้ือรังตําบลบ้านโพน อําเภอโพนนา

แก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ

เข้าใจในกระบวนการการเปล่ียนแปลง

ของร่างกายการดําเนินไปของโรค 

ตลอดจนการช่วยเหลือและการส่งเสริม

สุขภาพ

1.จดัอบรมเชิงปฏบิัติการการดูแลตนเอง

ชะลอไตเส่ือม

1.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/

ความดันโลหติสูงทีม่ีระดับ

การกรองของไตในระยะที ่

3(eGFR  30-59 ) จํานวน 

50 คน

1 มีนาคม  2564 - 30 พฤษภาคม 2564             9,800 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ เทศบาลตําบล

บ้านโพน

นายชะอ้อน ลาดบาศรี 

รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา

2.เพือ่ลดอัตราการเส่ือมของไตวายจาก

ระยะที ่3 ไปสู่ระยะที ่4 และ

ภาวะแทรกซ้อน/โรคแทรกซ้อนอื่น

2.จดักิจกรรมเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้

ในการดูแลไต

3.เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมสามารถดูแล

ตนเองและใหคํ้าแนะนําเพือ่นบ้านได้

อย่างต่อเนือ่ง

3.ประเมินผลโครงการ

71 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ อําเภอโพนนาแก้ว 

จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ความเข้าใจ

ในการปฏบิัติตัวเพือ่ป้องกันการเกิดโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1.จดัทําส่ือใหค้วามรู้เร่ือง โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019  โดยการทําแผ่นพับ หรือ

ป้ายไวนิล เป็นต้น

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ

 จํานวน 60 คน

1 กรกฎาคม 2564 -30 กันยายน 2564  14,700 บาท กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลนา

แก้ว

นางธารินี  คําสงค์

2.เพือ่ใหป้ระชาชนรู้เท่าทันและตระหนัก

ถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. จดัอบรมเชิงปฏบิัติการใหค้วามรู้ เร่ือง 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3.กิจกรรมเดินรณรงค์ และมอบป้าย

รณรงค์ป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 ใหห้มู่บ้านรับผิดชอบ 6 

หมู่บ้าน



ล าดับ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

72 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม 

เร่ือง การจดัการขยะติดเชื้อใหถู้กต้อง ตามมาตรฐาน ใน 

คปสอ.โพนนาแกว้ จงัหวัดสกลนคร ปงีบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหบ้คุลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ใน

การคัดแยก จดัการมูลฝอยติดเชื้อได้

ถูกต้องตามมาตรฐาน

1.ประชุม ผอ.รพสต.และผู้บริหารทุกท่าน  -กลุ่มการพยาบาล 54 คน 1 มกราคม 2564- 30 มิถุนายน. 2564 3,760.00 คป.สอ.โพนนาแกว้ ICN รพ.โพนนาแกว้

2.เพือ่ใหบ้คุลากรที่เกี่ยวข้องสามารถคัด

แยกมูลฝอยติดเชื้อ เกบ็รวบรวมมูลฝอยติด

เชื้อในแผนกได้ถูกต้อง

2.ฟืน้ฟูความรู้ฝึกทักษะการคัดแยกขยะ

ตามประเภทการเคล่ือนย้ายขยะ การ

กาํจดัขยะติดเชื้อ  หลักสูตร 2 วัน

 -ทันตกรรม7คน  -หอ้ง 

Lab 5 คน

หวัหน้าฝ่ายการ หวัหน้า

งาน ประธานทีมICCและ 

ICWN ทุกคน

3.วัดความรู้ กอ่นหลังการอบรม  -PCU  4 คน

4.นิเทศงานการจดัการขยะติดเชื้อในแต่

ละงาน สะท้อนข้อมูลกลับคืน     5.แต่งต้ัง

 ครู ก. เร่ืองการจดัการขยะติดเชื้อในแต่

ละงาน เพือ่ส่ือสารผู้ร่วมงานคือ ครู ข.

 -เอกซเรย์ 2 คน -พนักงาน

เกบ็ขยะ 2 คน

6. ออกเยี่ยมบา้นผู้ปว่ยโรคติดเชื้อเพือ่เฝ้า

ระวังการแพร่กระจายเชื้อจากขยะติดเชื้อ

 -พนักงานขับรถ 5 คน

7.ใหค้วามรู้ การจดัการขยะติดเชื้อใน

ผู้ปว่ยCAPD MDR แกญ่าติและผู้ดูแล ใน

แต่ละรพสต.

 -พยาบาล ผู้ช่วยรพสต.

จํานวน 14 คน

8.สํารวจความเพียงพอของถังขยะติดเชื้อ รวมทั้งหมด 93 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4   :  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม



ล าดับ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

73 โครงการอบรมฟืน้ฟูความรู้ standard 

precautionIsolation precaution  ในระบบบริการ

แพทย์ปฐมภมูิ คปสอ.โพนนาแกว้ จงัหวัดสกลนคร 

ปงีบประมาณ 2564

เพือ่ใหบ้คุลากรฟืน้ฟูความรู้ ทักษะ 

standard precaution and Isolation 

precaution  ในระบบบริการแพทย์ปฐม

ภมูิ ได้ถูกต้อง

1. อบรมฟืน้ฟูความรู้ เร่ือง 

standardprecaution and Isolation 

precation 2 วัน แกบ่คุลากรใน คปสอ.

ในวันล้างมือโลก และทุกจดุบริการ โซน

ด่านหน้า และIPD ถามตอบมอบรางวัล

บคุลากรในรพ. 144 คน

(บคุลากรกลุ่มการพยาบาล

54 คน)

1 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม.2564 13,760.00 คป.สอ.โพนนาแกว้   ICN รพ.โพนนาแกว้

2.รณรงค์ล้างมือ ในอา่งล้างมือ ของทุก

งานในโรงพยาบาล

บคุลากรในรพสต. 50  คน

3.สุ่มเยี่ยม ครูก.เร่ืองล้างมือคุณภาพ ในรพ. ผู้มารับบริการ ในรพ.100

คน IPD 50คน

4.สุ่มเยี่ยม หน่วยงาน สวม-ถอดอปุกรณ์

ปอ้งกนัที่ถูกต้องเหมาะสม เปน็ต้นแบบได้

รวมทั้งหมด 166  คน

 5.ตรวจเยี่ยมงานที่จดัการอปุกรณ์

ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานงานจา่ยกลาง

6.เยี่ยมหน่วยงานที่ทําลายเชื้อพืน้หอ้ง

เตียงผู้ปว่ย ได้ตามมาตรฐานการทําความ

สะอาดพืน้

7.นิเทศตามรอย หลังจากอบรมฟืน้ฟู

ความรู้ได้ 1 เดือน ติดตามทุก 1-2เดือน

8.วัดความรู้ กอ่น-หลัง อบรมฟืน้ฟูความรู้

9.ทบทวนหน้าที่ ICWN และทีมงานจาก

หน่วยงานอื่น

10.ทบทวนระบบมาตรฐานงานจา่ยกลาง

และมาตรฐานการประเมิน รพสต.ติดดาว

74 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว

 คปสอ.โพนนาแกว้ จงัหวัดสกลนคร ปงีบประมาณ 2564

เพือ่พัฒนาระบบการฏบิติังานด้านปฐมภมูิ ประชุมเชิงประปฏบิติัแลกเปล่ียนเรียนรู้

การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ร่วมกบัภาคี

เครือข่าย

รพ.สต. 8 แหง่ 1 เมษายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564          120,000 คปสอ.โพนนาแกว้ วิมลมาศ ขวาธิจกัร/อรรถ

สิทธิ ์วงศ์กาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5   :  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ (Primary Care Cluster)



ล าดับ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

75 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการพัฒนาระบบ

บริการปฐมภมูิ คปสอ.โพนนาแกว้ จงัหวัดสกลนคร 

ปงีบประมาณ 2564

1. เพือ่ใหบ้คุลกรสหสาขาวิชาชีพมีความรู้

 ความเข้าใจเร่ืองการพัฒนาระบบบริการ

ปฐมภมูิตามแนวทางรพสต.ติดดาว

1.จดัอบรมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการพัฒนา

คุณภาพปฐมภมูิตามเกณฑ์รพสต.ติดดาว

1.แพทย์ 1คน             2

พยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาล และPCU

จํานวน8 คน 

3.เภสัชกร 1 คน  

4.นักวิชาการ รพ.และรพ

สต.จํานวน 3คน       

5.นักจดัการงานทั่วไป

จํานวน 1 คน      

6.จพ.การเงินและบญัชี 

จํานวน 1 คน                

 รวม 15 คน

1  พฤศจกิายน  2563 - 31 กรกฎาคม  

2564

           16,800 คปสอ.โพนนาแกว้ นางสาวปญิากรณ์ คําผอง

2. เพือ่ใหส่้งเสริมระบบการนิเทศติดตาม

งานการพัฒนาระบบปฐมภมูิอย่างต่อเนื่อง

2.  จดัต้ังทีมนิเทศ 2 ทีมนิเทศ จํานวน 15 คน

3. เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้งานด้านการ

พัฒนาคุณภาพคุณภาพบริการปฐมภมูิใน

พืน้ที่ทุกแหง่

3. ประชุมทีมและจดัทําแบบประเมิน เพือ่

นิเทศติดตามงาน

3.ทีมนิเทศจากรพสต.และ

รพ.จํานวน 15 คน

4.นําเคร่ืองมือสู่การนิเทศและประเมินรพ

สต.ทุกแหง่



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

76 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองกัญชาทางการแพทย์ คป

สอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

เพือ่ใหอ้สม.แนะนําประชาชนในชุมชน มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ น้ํามันกัญชา 

และตํารับยาสมุนไพรทีม่ีกัญชาปรุงผสม

อยู่ 16 ตํารับ ทีถู่กต้องและปลอดภยั และ

เข้าถึงการรับบริการในคลินิกกัญชาทาง

การแพทย์

1.จดัทําโครงการเพือ่ขออนุมัติโครงการ ตัวแทนอสม.47 หมู่บ้านๆ

ละ4คน รวมทัง้ส้ิน 94 คน

1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564           15,980 คปสอ.โพนนาแก้ว นางสาวผกามาศ  ต้ัง

สุวรรณกุล  กลุ่มงาน

แพทย์แผนไทย 

โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

2. จดัต้ังประชุม คณะกรรมการ คลินิก

กัญชาทางการแพทย์

3.จดัต้ังคลินิกกัญชาทางการแพทย์

4.จดัอบรมใหค้วามรู้  ตัวแทน อสม.

อําเภอโพนนาแก้ว  เพือ่การ

ประชาสัมพันธเ์ข้าถึงกัญชาทางการแพทย์

5. สรุปผลการดําเนินงาน

77 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเผายาสมุนไพรรักษา

อาการปวดกล้ามเนือ้เร้ือรัง คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

เพือ่พัฒนาการใช้สมุนไพรในพืน้ทีเ่ป็นการ

รักษาการแพทย์ทางเลือก

1.เสนอแผนงานโครงการ อสม.และผู้ป่วยทีม่ีอาการ

ปวดกล้ามเนือ้เร้ือรัง เช่น

ปวดหลัง ปวดสะบัก ปวด

หวัเข่า ตําบลละ 10 คน 

รวมทัง้ส้ิน 50 คน

1 มิถุนายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564           30,000 คปสอ.โพนนาแก้ว นางสาวพัชลี คําคนซ่ือ 

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

2.จดัประชุมชี้แจงกิจกรรมการดําเนินงาน

ใหผู้้เกี่ยวข้องรับทราบ

3.จดัทําโครงเสนอผู้บริหาร  

4.จดัทําหนังสือเชิญอสม.ประจําหมู่บ้าน

ทัง้ 5 ตําบล ตําบลละ 10 คน รวม 50 คน

4.จดัอบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจ

ประโยชน์การเผายาสมุนไพร/ฝึก

ปฏบิัติการเผายาแก่ผู้ร่วมเข้าอบรม

5.สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/

รายงานผลการดําเนินงาน

ยทุธศาสตรท์ี่ 2  :  ยทุธศาสตรด์า้นบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6   :  การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

78 โครงการอบรมใหค้วามรู้ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและ

ควบคุมการติดเชื้อด้ือยา CAPD  CAUTI  PHlebitis  

แผลฝีเย็บ ในคปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร  

ปีงบประมาณ 2564

เพือ่ใหบุ้คลากรทางการพยาบาลมีความรู้

ในการเฝ้าระวงัป้องกันการติดเชื้อด้ือยา 

ติดเชื้อCAPD,ติดเชื้อRetained Foley 

Cath,หลอดเลือดดําอักเสบและแผลฝี

เย็บมารดาคลอดได้ถูกต้อง

 1.อบรมฟืน้ฟูความรู้ เร่ืองการป้องกัน

และควบคุมการติดเชื้อด้ือยา CAPD คา

สายสวนปัสสาวะ PHlebitis แผลฝีเย็บ 

หลักสูตร 2 วนั

 พยาบาลในโรงพยาบาล 

จํานวน 34  คน

1 มกราคม 264 - 31 มีนาคม 2564             3,760 คปสอ.โพนนาแก้ว ICN รพ.โพนนาแก้ว

2.วดัความรู้ก่อน-หลัง การอบรม  -พยาบาลและผู้ช่วยเหลือ

คนไข้ทีดู่แลผู้ป่วย รพสต. 

จํานวน 20 คน

3.ทบทวนเกณฑ์การวนิิจฉัยการติดเชื้อใน

ตําแหน่งทีเ่ฝ้าระวงัการติดเชื้อ Target 

surveillance

 -ผู้ป่วย CAPD 19 คน

4.ทบทวนระบบ Flow การดูแลป้องกัน 

การแพร่กระจายเชื้อ คปสอ.

 -ผู้ป่วยติดเชื้อด้ือยา 14คน

5. นิเทศติดตามประเมินผลการปฏบิัติ

ตามแนวทางปฏบิัติ หรือมาตรฐาน ทุก

1-2เดือน

 -ผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ

 7 คน

 6.ฝึกทักษะ เข้ากลุ่ม การปฏบิัติการแนว

ทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อใน

เร่ืองทีเ่ป็นจดุเน้น

7.ฝึกอบรมญาติผู้ดูแล ป้องกันการติดเชื้อ

ในกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อด้ือยา CAPD  

ใส่สายสวนคาปัสสาวะ

8. เยี่ยมผู้ป่วยติดเชื้อด้ือยา ,CAPD,คา

สายสวนปัสสาวะ แต่ละ รพสต.



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

79 โครงการอบรมใหค้วามรู้การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม

เหตุผล คปสอ.โพนนาแก้ว  จงัหวดัสกลนคร  

ปีงบประมาณ  2564

1. ช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้

เจา้หน้าที ่เพือ่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม

เหตุผล (RDU) ในโรงพยาบาล และ รพ.

สต.

1. จดัทําโครงการเพือ่ขออนุมัติ

งบประมาณการดําเนินการ

1. คณะกรรมการการใช้ยา

อย่างสมเหตุผล (RDU) 

ประจําอําเภอโพนนาแก้ว  

  จํานวน 24 คน

 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564           10,000 คปสอ.โพนนาแก้ว ภก.หทัย ยาทองไชย กลุ่ม

งานเภสัชกรรมและ

คุ้มครองผู้บริโภค รพ.โพน

นาแก้ว

2. พัฒนาเครือข่ายเพือ่ส่งเสริมการใช้ยา

อย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลและ รพ.สต.

2. ประชุมคณะกรรมการการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล (RDU) ประจําอําเภอโพนนา

แก้ว

2. บุคลากรทางการแพทย์

ของโรงพยาบาล (แพทย์ 

พยาบาล) และ รพ.สต. 

(พยาบาล นักวชิาการ

สาธารณสุข) จํานวน  50  

คน

3. อบรมบุคลากรทางการแพทย์ของ

โรงพยาบาล และ รพ.สต.

4. รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการและประเมินผล

80 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ืองการช่วยฟืน้คืนชีพ 

สําหรับเจา้หน้าที ่คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร  

ปีงบประมาณ 2564

1.เจา้หน้าที ่คปสอ.โพนนาแก้วมีความรู้

เร่ืองการช่วยฟืน้คืนชีพ

1.อบรมใหค้วามรู้ เจา้หน้าที ่คปสอ.โพนนา

แก้วทุกคน

1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564             4,800 คปสอ.โพนนาแก้ว งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

และนิติเวช

 2.เจา้หน้าทีส่ามารถประเมินและใหก้าร

ช่วยฟืน้คืนชีพได้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

2.ฝึกปฏบิัติจากสถานการณ์ตัวอย่าง

3.ทําแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม

 4.นิเทศน์ติดตามการฝึกทักษะการช่วย

ฟืน้คืนชีพ

81 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการในการแยกประเภทผู้ป่วย

เพือ่ลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยใน

โรงพยาบาล  คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร  

ปีงบประมาณ 2564

1.เจา้หน้าที ่คปสอ.โพนนาแก้วมีความรู้

เร่ืองการแยกประเภทผู้ป่วย

1.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการแยกประเภท

ผู้ป่วย

เจา้หน้าทีก่ลุ่มการพยาบาล

 จํานวน 52 คน              

เจา้หน้าที ่PCU และ รพ

สต. จํานวน 8 คน

1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564             6,000 คปสอ.โพนนาแก้ว งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

และนิติเวช

2.เจา้หน้าทีส่ามารถแยกประเภทผู้ป่วย

และจดัลําดับตามความรุนแรงของผู้ป่วยได้

2.ฝึกปฏบิัติเร่ืองการแยกประเภทผู้ป่วย 

3.นิเทศน์ติดตามการแยกประเภทผู้ป่วย

ตามหน่วยงาน



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

82 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการในการเรียกขอความ

ช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน คปสอ.โพนนาแก้ว 

จงัหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564

1.ประชาชนมีความรู้เร่ืองกลุ่มโรคฉุกเฉิน

และการเรียกใช้ระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน

1.อบรมใหค้วามรู้ นักเรียนปะถมศึกษา        

 กํานัน,ผู้ใหญ่บ้านและ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 

50 คน

1 มิถุนายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564             6,000 คปสอ.โพนนาแก้ว งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

และนิติเวช

 2.ประชาชนสามารถเรียกขอความ

ช่วยเหลือจาก 1669 ได้ 2.ฝึกปฏบิัติจากสถานการณ์ตัวอย่าง             

3.ทําแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม

83 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ืองการยกระดับพัฒนา

คุณภาพการพยาบาล คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดั

สกลนคร  ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่ใหพ้ยาบาลวชิาชีพมีความรู้ ความ

เข้าใจเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลตามาตรฐานการพยาบาลของ

กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

1.จดัอบรมเชิงปฏบิัติการเร่ืองการพัฒนา

คุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐานการ

พยาบาลของกองการพยาบาลและทํา

ความเข้าใจการใช้เคร่ืองมือในการ

ประเมินคุณภาพพยาบาล

1.พยาบาลวชิาชีพใน

โรงพยาบาล และPCU

จํานวน30 คน

1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564             7,980 คปสอ.โพนนาแก้ว นางสาวปิญากรณ์ คําผอง

2. เพือ่ใหห้วัหน้าพยาบาล หวัหน้างานมี

ทักษ้ะด้านการประเมินคุณภาพในมิติของ

ADLI.LETCILI

2.  ทําการประเมินตนเองทุกหน่วยงาน 

ประเมินไขวหัน่วยงาน

2 หวัหน้างานการพยาบาล

 จํานวน 9 คน

3. เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้งานด้านการ

พัฒนาคุณภาพการพยาบาลทุกหน่วยงาน

ได้แกN่SO,OPD,ER,LR,OR,IC,IPD

<Coultseling,ANC กับเครือข่ายการ

พยาบาลโรงพยาบาลใกล้เคียง

3.ประสานเคร่ือข่าย รพ.กุสุมาลย์ 

ประเมินแบบไขวโ้รงพยาบาล

3.หวัหน้าพยาบาล และ

หวัหน้างานโรงพยาบาล

โพนนแก้ว และ

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

จํานวน18 คน พยาบาล

วชิาชีพในรพ.โพนนาแก้ว

และPCU รวม 39 คน



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

84 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการพัฒนามาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพ คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร

  ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่รับการเยี่ยมสํารวจและรับ

ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

1. จดัประชุมเชิงปฏบิัติการใหค้วามรู้ 

เร่ือง มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ใหแ้ก่ บุคลากรโรงพยาบาลโพนนาแก้ว

บุคลากรโรงพยาบาล  

โพนนาแก้ว จํานวน 125 

คน

1 มิถุยายน 2564 - 31สิงหาคม 2564           12,500 คปสอ.โพนนาแก้ว 1. นางสุพัตรา ทาระแก้ว /

 2. นายธรียุทธ เวยสาร

2. เพือ่ใหโ้รงพยาบาลได้พัฒนาตาม

เกณฑ์มาตรฐานของระบบบริการสุขภาพ

2. โรงพยาบาลดําเนินการพัฒนาตาม

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพทัง้ 7

 ด้าน และประเมินตนเอง ในระบบ

โปรแกรมออนไลน์ HS4

3. เพือ่คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ

สุขภาพเอื้อใหเ้กิดความปลอดภยั สวสัดิ

ภาพของผู้รับบริการ ผู้ใหบ้ริการ ผู้มา

เยือน ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

3. คณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที ่8 เข้า

เยี่ยมสํารวจโรงพยาบาล พร้อมใหค้วามรู้

และคําแนะนําตามเกณฑ์ทัง้ 7 ด้าน เพือ่

การพัฒนาของโรงพยาบาล

85 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่

ผู้ดูแลมารดาและทารกเร่ือง NCPR และ การดูแลขณะ

ส่งต่อ คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ

 2564

พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที ่คปสอ.โพนนา

แก้วเร่ือง NCPRและการดูแลมารดาทารก

ขณะส่งต่อ

1.จดัอบรมใหค้วามรู้วชิาการ,ฝึก

ปฏบิัติการ NCPR ,ทบทวนการใช้อุปกรณ์

,ขบวนการดูแล,มารดาทารกขณะส่งต่อ

กลุ่มเป้าหมายแพทย์

,พยาบาลวชิาชีพ,ผู้

ช่วยเหลือคนไข,้พนักงาน

เปล,พนักงานขับรถ,รพ.

โพนนาแก้ว ,พยาบาล

วชิาชีพรพ.สต.และผู้สนใจ 

จํานวน 60คน

1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564           10,300 คปสอ.โพนนาแก้ว สราญ์นันต์ โสภาพและ 

Team  MCH  คปสอ.โพน

นาแก้ว

2.จดัฐานตามสถาณการณ์   ประเมิน

โดยอ.พีเ่ล้ียง

86 โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางวชิาการการประเมินความ

เส่ียง มารดา-ทารก ขณะรอคลอดและขณะคลอดแก่

เจา้หน้าที ่ คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

เพือ่ฟืน้ฟูและพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที ่

คปสอ.โพนนาแก้วสามารถการประเมิน

ใหก้ารดูแลรักษา พยาบาล ส่งต่อมารดา 

ทารก

1.จดัอบรมใหค้วามรู้วชิาการการประเมิน

ภาวะเส่ียงขณะรอคลอด,ขณะคลอดและ

หลังคลอดทีอ่าจเกิดขึ้นกับมารดาและ

ทารก

กลุ่มเป้าหมายพยาบาล

วชิาชีพและผู้ช่วยเหลือ

คนไข้รพ.โพนนาแก้ว 

(LR,ER,IPD,OPD)พยาบาล

วชิาชีพรพ.สต.และผู้สนใจ 

จํานวน40คน

1 ธนัวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ ์2564             6,500 คปสอ.โพนนาแก้ว สราญ์นันต์ โสภาพและ 

Team MCH คปสอ.โพน

นาแก้ว

87 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการชะลอการเส่ือมของไต

 กลุ่มเบาหวาน-ความดัน ทีม่ีไตเล่ือมระยะ3b  คปสอ.

โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564

การเปล่ียนเปลงของผู้ป่วยCKD ระยะ3b

สู่ระยะ4ขึ้นไปน้อยกวา่หรือเท่ากับร้อยละ

15

ผู้ป่วยเบาหวาน- ความดันทีเ่ป็นไตเร้ือรัง

ระยะ3bได้รับการปรับเปล่ืยนพฤติกรรม 

3 อ. 3 ส. อย่างเข้มข้น

 ไตเร้ือรังระยะ3b ใน

เบาหวาน-ความดัน 100ราย

1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564           17,000 คปสอ.โพนนาแก้ว ชุติมา บุญตาทิพย์   NCD

 ,CKD clinic



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

88 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาระบบโรคติดต่อ 

โรคอุบัติใหม่อุบัติซํ้า  (กรณี มีการระบาดของโรคติดต่อ

อุบัติใหม่อุบัติซํ้า) คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร  

ปีงบประมาณ 2564 คร้ังที่1

เพือ่ใหบุ้คลากรมีความรู้ทีถู่กต้องในการ

ป้องกันการติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซํ้า

1.อบรม การปฏบิัติตามแนวทาง

ปฏบิัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน

สาธารณสุขจากโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซํ้า

 วณัโรคปอด หดั อีสุกอีใส  ใน รพ.

 -กลุ่มการพยาบาล 55 คน 1 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 9,400 คปสอ.โพนนาแก้ว ICN รพ.โพนนาแก้ว (พิรุณ

ลักษณ์ บุญตะหล้า)

2. ฝึกซ้อมแผนปฏบิัติการตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขฯ ทําตาม

แนวทางปฏบิัติ

 -ทันตกรรม 7 คน หวัหน้างานทีมICP

3. ทบทวนสวมถอดอุปกรณ์ป้องกัน

โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซํ้า

 -หอ้ง Lab 5 คน และ ICWN รพสต.ทุกคน

4.สํารวจอุปกรณ์ป้องกัน โรคอุบัติใหม่

อุบัติซํ้า ในรพ. ใหเ้พียงพอพร้อมใช้ใน 

OPDER IPD ระดับ คปสอ.

 -PCU  4 คน

 

5. เตรียมหอ้ง Negative pressure(พิเศษ

 6) สํารองหอ้งพักเจา้หน้าทีดู่แลผู้ป่วย 

พิเศษ 5

 -เอกซเรย์ 2 คน

6. ประชุม War room กรณี เกิดการ

ระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซํ้าฯ 

ระดับรพ. อําเภอจนกวา่สถานการณ์จะ

เข้าสู่ภาวะปกติ

 -พนักงานเก็บขยะ 2 คน

7. รณรงค์ใหบ้ริการวคัซีนไข้หวดัใหญ่ตาม

ฤดูกาล ประจําปี 2563

 -พนักงานขับรถ 5 คน

8. ทบทวนขั้นตอนการคัดกรอง ดูแลส่ง

ต่อ ผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่อุบัติซํ้า กลุ่ม 

Airborne  precaution ,CPและ D

 -พยาบาล ผู้ช่วยรพสต.

จํานวน 14 คน



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

89 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาระบบโรคติดต่อ 

โรคอุบัติใหม่อุบัติซํ้า  (กรณี มีการระบาดของโรคติดต่อ

อุบัติใหม่อุบัติซํ้า) คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร  

ปีงบประมาณ 2564 คร้ังที่2

เพือ่ใหบุ้คลากรมีความรู้ทีถู่กต้องในการ

ป้องกันการติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซํ้า

1.อบรม การปฏบิัติตามแนวทาง

ปฏบิัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน

สาธารณสุขจากโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซํ้า

 วณัโรคปอด หดั อีสุกอีใส  ใน รพ.

 -กลุ่มการพยาบาล 55 คน 1 กรกฏาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 9,400 คปสอ.โพนนาแก้ว ICN รพ.โพนนาแก้ว (พิรุณ

ลักษณ์ บุญตะหล้า)

2. ฝึกซ้อมแผนปฏบิัติการตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขฯ ทําตาม

แนวทางปฏบิัติ

 -ทันตกรรม 7 คน หวัหน้างานทีมICP

3. ทบทวนสวมถอดอุปกรณ์ป้องกัน

โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซํ้า

 -หอ้ง Lab 5 คน และ ICWN รพสต.ทุกคน

4.สํารวจอุปกรณ์ป้องกัน โรคอุบัติใหม่

อุบัติซํ้า ในรพ. ใหเ้พียงพอพร้อมใช้ใน 

OPDER IPD ระดับ คปสอ.

 -PCU  4 คน

 

5. เตรียมหอ้ง Negative pressure(พิเศษ

 6) สํารองหอ้งพักเจา้หน้าทีดู่แลผู้ป่วย 

พิเศษ 5

 -เอกซเรย์ 2 คน

6. ประชุม War room กรณี เกิดการ

ระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซํ้าฯ 

ระดับรพ. อําเภอจนกวา่สถานการณ์จะ

เข้าสู่ภาวะปกติ

 -พนักงานเก็บขยะ 2 คน

7. รณรงค์ใหบ้ริการวคัซีนไข้หวดัใหญ่ตาม

ฤดูกาล ประจําปี 2563

 -พนักงานขับรถ 5 คน

8. ทบทวนขั้นตอนการคัดกรอง ดูแลส่ง

ต่อ ผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่อุบัติซํ้า กลุ่ม 

Airborne  precaution ,CPและ D

 -พยาบาล ผู้ช่วยรพสต.

จํานวน 14 คน



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

90 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการป้องกันการคลอดก่อน

กําหนด คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร  

ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่เสริมสร้างความรู้ ทักษะการดูแล

หญิงครรภเ์ส่ียงต่อการคลอดก่อนกําหนด

1.  จดัประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนา 

ระบบการดูแลป้องกันการคลอดก่อน

กําหนด ถ่ายทอดและนําสูการปฏบิัติทุก 

รพ.สต.

1.คกก.MCH board อ.

โพนนาแก้ว จํานวน 20 คน

 (จดัประชุม 2 วนั)

1 ธนัวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ ์2564           16,000 คปสอ.โพนนาแก้ว 1. นางนงนุช เอี้ยงลักขะ /

 2.นางขวญัฤดี นิวาส

ประกฤติ

2. เพือ่พัฒนาส่งเสริมความร่วมมือของ

ภาคีเครือข่ายในการดูแลหญิงครรภเ์ส่ียง

2. จดัอบรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะการ

ดูแลหญิงครรภเ์ส่ียงต่อการคลอดก่อน

กําหนด

2.หญิงต้ังครรภท์ีม่ีความ

เส่ียงคลอดก่อนกําหนด 

และญาติจํานวน 120 คน (

 อบรม 4 รุ่นละ 30 คน)

3. นิเทศ ติดตาม สรุปผลการดําเนินงาน 

ทุก ไตรมาส

91 โครงการอบรมใหค้วามรู้การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่

ยกระดับมาตรฐานการดูแลตาม Service plan สาขา

แม่และเด็ก คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร  

ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่นํามาตรฐานการดูแลตาม Service

 plan สาขาแม่และเด็ก สู่การปฏบิัติ

ครอบคลุมทุก รพ.สต.

1.จดัประชุมชี้แจงการนํามาตรฐานการ

ดูแลแม่และเด็ก

1.คกก.MCH board อ.

โพนนาแก้ว / คกก.นิเทศ

ติดตามงาน / หญิงต้ังครรภ์

 / หลังคลอด /ภาคี

เครือข่าย ทีรั่บการนิเทศ 

จํานวน  80 คน

1 กุมภาพันธ ์2564 - 30 เมษายน 2564             8,000 คปสอ.โพนนาแก้ว นางนงนุช เอี้ยงลักขะ

2.เพือ่ประเมิน ติดตาม กํากับ การ

ปฏบิัติงานตามมาตรฐาน Service plan 

สาขาแม่และเด็ก

2.จดักิจกรรมทบทวนความรู้ และฟืน้ฟู 

ทักษะ การฝากครรภ ์ใน คลินิกฝากครรภ์

 รพ.โพนนาแก้ว แก่ พยาบาล ANC ทุก 

รพ.สต.

3.เพือ่ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่

ป้องกันได้ของหญิงต้ังครรภแ์ละทารกใน

ครรภ์

3.รับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ

ประเมินมาตรฐาน Service plan สาขา

แม่และเด็ก จาก ทีม จงัหวดั,เขต

4. นิเทศ ติดตาม สรุปผลการดําเนินงาน 

ทุก ไตรมาส



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

92 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติเพือ่ยกระดับมาตรฐานการ

ดูแลตาม Service plan สาขาบริการปฐมภมูิ คปสอ.

โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่จดัทําแนวทางปฏบิัติการดูแล

สุขภาพประชาชนตามกลุ่มวยัและ 

Community population ในชุมชน

1.จดัประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่จดัทํา

แนวทางปฏบิัติการดูแลสุขภาพประชาชน

ตามกลุ่มวยัและ Community 

population ในชุมชน

คกก.PCT / COM / 

พยาบาล ในรพ.สต. 

จํานวน 40 คน

1 ธนัวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ ์2564           24,000 คปสอ.โพนนาแก้ว นางนงนุช เอี้ยงลักขะ และ

 คกก.HRD รพ.โพนนาแก้ว

2.เพือ่เพิม่ความเข้าถึงบริการพยาบาลใน

ชุมชนแก่ประชาชนในพืน้ทีบ่ริการ

2.จดัประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่แลกเปล่ียน

เรียนรู้ นํามาตรฐานการพยาบาลชุมชน

ลงสู่การดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

คกก พีเ่ล้ียง. QA โซน 1 /

พยาบาลใน รพ.สต. / PCU

 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ในพืน้ที ่จํานวน 80คน

3.เพือ่ประกันคุณภาพการพยาบาลใน

ชุมชน ของเครือข่ายบริการปฐมภมุิ

3.รับการประเมินมาตรฐานการพยาบาล

ชุมชน จาก คกก.ประเมินภายนอก

คกก.ประเมิน QA 

พยาบาล / พยาบาล / 

คกก.PCT /คกก.COM 

ประชาชนและภาคี

เครือข่าย พืน้ทีรั่บการ

ประเมิน จํานวน 80 คน
4.ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการพยาบาล

ชุมชนตามส่วนขาดและโอกาสพัฒนา

5.สรุป ประเมินผลทุก 6 เดือน



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

93 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่การรับรองคุณภาพ

การบําบัดรักษาฟืน้ฟูยาเสพติดของโรงพยาบาลโพนนา

แก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่ดําเนินการตามมาตรฐานของ

สถานพยาบาลบําบัดรักษาและฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดใหผ่้านตาม

เกณฑ์ทีก่ําหนด

1. จดัส่งเอกสารตามทีโ่รงพยาบาลธญั

รักษ์อุดรธานี กําหนด

เจา้หน้าที ่คปสอ.โพนนา

แก้ว และภาคีเครือข่าย 

จํานวน 60 คน

มิถุนายน - สิงหาคม 2564             9,200 คปสอ.โพนนาแก้ว ณัฐวฒิุ สารโพคา

2. เพือ่ใหบุ้คคลากรมีความรู้และทักษะ

ในการดูแลผู้มาบําบัดฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้

ติดยาเสพติดใหไ้ด้มาตรฐาน

2. ประชุมเพือ่จดัต้ังคณะทํางานและ

วางแผนมอบหมายงานตามมาตรฐานที่

กําหนด

3. ส่งเอกสารและติดต่อประสานตาราง

เยี่ยมสํารวจกับโรงพยาบาลธญัรักษ์

อุดรธานี

5. เตรียมสถานทีแ่ละบุคลากร เพือ่เตรียม

รับการเยี่ยมสํารวจจากโรงพยาบาลธญั

รักษ์อุดรธานี

6. ประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่รับการเยี่ยม

สํารวจการรับรองคุณภาพการ

บําบัดรักษาฟืน้ฟูยาเสพติด จาก

โรงพยาบาลธญัรักษ์อุดรธานี

94 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการสอบเทียบมาตรฐาน

เคร่ืองมือแพทย์ คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

1.บุคลากร คปสอ.โพนนาแก้วได้รับ

ความรู้เร่ืองการสอบเทียบมาตรฐาน

เคร่ืองมือแพทย์ทีถู่กต้อง

1.จดัประชุมทีม EQP เพือ่เขียนโครงการ เจา้หน้าทีผู้่เกี่ยวข้อง คป

สอ.โพนนาแก้ว 140 คน

1 กุมภาพันธ ์2564 - 30 เมษายน 2564           28,000 คปสอ.โพนนาแก้ว ทพญ.สุขวษา และ ทีม 

EQP รพ.โพนนาแก้ว

2.เคร่ืองมือทีใ่หบ้ริการทางการแพทย์มี

ความพร้อมใช้งาน

2.เสนอโครงการเพือ่พิจารณาอนุมัติ

3.เพือ่สนับสนุนการตรวจวนิิจฉัยโรคและ

การตรวจรักษาผู้ป่วย มีประสิทธภิาพสูงสุด

3.ติดต่อประสานงานวทิยากรและ

ประชาสัมพันธโ์ครงการใหห้น่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

4.เคร่ืองมือแพทย์มีความพร้อมใช้งาน

และยืดอายุการใช้งานของเคร่ืองมือ

5.จดัอบรมกลุ่มเป้าหมายการสอบเทียบ

6.สรุปรายการเคร่ืองมือแพทย์ทีไ่ด้รับการ

รับรองมาตรฐานการสอบเทียบ

7.ส่งรายงานผลการสอบเทียบมาตรฐาน

เคร่ืองมือแพทย์ใหทุ้กหน่วยงาน



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

95 โครงการอบรมใหค้วามรู้การบํารุงรักษาและอ่านค่าผล

สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.บุคลากรคปสอ.โพนนาแก้ว มีความรู้

ความเข้าใจในการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ

แพทย์เบือ้งต้น

1.จดัประชุมทีม EQP เพือ่เขียนโครงการ เจา้หน้าทีผู้่เกี่ยวข้อง คป

สอ.โพนนาแก้ว 100 คน

1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564           10,000 คปสอ.โพนนาแก้ว ทพญ.สุขวษา และ ทีม 

EQP รพ.โพนนาแก้ว

2.เคร่ืองมือแพทย์มีอายุการใช้งาน

ยาวนานขึ้น

2.เสนอโครงการเพือ่พิจารณาอนุมัติ

3.บุคลากร คปสอ.โพนนาแก้วสามารถ

อ่านค่าผลสอบเทียบจากใบรับรองผลการ

สอบเทียบได้

3.ติดต่อประสานงานวทิยากรและ

ประชาสัมพันธโ์ครงการใหห้น่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

4.เคร่ืองมือแพทย์ทีใ่ช้กับผู้ป่วยมีความ

ปลอดภยัได้มาตรฐาน

5.จดัอบรมกลุ่มเป้าหมายการสอบเทียบ

6.จดัทําแบบสํารวจความรู้ความเข้าใจใน

การอ่านค่าเคร่ืองมือแพทย์

7.สรุปโครงการเสนอผู้บริหารหน่วสงาน

96 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่ติดตามและพัฒนา

คุณภาพอย่างต่อเนือ่งของหอ้งปฏบิัติการเทคนิค

การแพทย์ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว คปสอ.โพนนาแก้ว 

จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

เพือ่ใหก้ารพัฒนาคุณภาพหอ้งปฏบิัติการ

เทคนิคการแพทย์เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง

1.ประเมินตนเองตาม Check list 100  

ข้อตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์

1.เจา้หน้าทีก่ลุ่มงาน

เทคนิคการแพทยื  5  คน

1 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564             4,000 คปสอ.โพนนาแก้ว พจณิชา  ไชยโคตร

2.Internal Seveyโดยทีมเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพหอ้งปฏบิัติการเทคนิค

การแพทย์  จ.สกลนคร

2.ทีมตรวจประเมินภายใน

เครือข่ายคุณภาพ

หอ้งปฏบิัติการเทคนิค

การแพทย์ จ.สกลนคร3  คน

3.คณะกรรมการบริหารรพ.

โพนนาแก้ว 23 คน

97 โครงการอบรมใหค้วามรู้ฟืน้ฟูวชิาการงานธนาคารเลือด

และการใหเ้ลือด คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ2564

เพือ่ใหก้ารรักษาโดยการใหเ้ลือดมีความ

ปลอดภยัทัง้คนไข้และเจา้หน้าทีท่ี่

ใหบ้ริการ

1.จดัประชุมวชิาการงานธนาคารเลือด 1.เจา้หน้าทีก่ลุ่มงาน

เทคนิคการแพทย์  5 คน

1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564             3,000 คปสอ.โพนนาแก้ว พจณิชา  ไชยโคตร

2.ทบทวนระบบงานและติดตาม

อุบัติการณ์ทีเ่กิดจากการใหเ้ลือด

2.แพทย์  4  คน

3. พยาบาล  20 คน



ล าดับ ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

98 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการในการซ้อมแผนสาธารณ

ภยั คปสอ.โพนนาแกว้ จงัหวัดสกลนคร  ปงีบประมาณ 

2564

1.เจา้หน้าที่ คปสอ.โพนนาแกว้มรความรู้

เร่ืองการเตรียมพร้อมรับสาธารณภยั

1.อบรมใหค้วามรู้ เจา้หน้าที่โรงพยาบาลโพน

นาแกว้  70 คน         

เจา้หน้าที่ รพสต. 10 คน   

เครือข่ายกู้ชีพ อาํเภอโพน

นาแกว้ จํานวน 40 คน 

หน่วยงานราชการในอาํเภอ

โพนนาแกว้ 10 คน

1 ธันวาคม 2563 - 28 กมุภาพันธ์ 2564            18,400 คปสอ.โพนนาแกว้ งานอบุติัเหตุและฉุกเฉิน

และนิติเวช

 2.เจา้หน้าที่สามารถปฏบิติัตามบทบาท

หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้เมื่อเกดิสา

ธารณภยั

 2.ฝึกปฏบิติัจากสถานการณ์สาธารณภยั

 3.นิเทศน์ติดตามการเตรียมความพร้อม

99 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการทบทวนความรู้

สําหรับเครือข่ายกู้ชีพ คปสอ.โพนนาแกว้ จงัหวัดสกลนคร

  ปงีบประมาณ 2564

1.เครือข่าย EMR. ได้รับการทบทวน

ความรู้อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง

1.อบรมใหค้วามรู้ เครือข่ายกู้ชีพ  50 คน     

 พนักงานขับรถ เวรเปล

และทีมวิทยากร  15 คน

1 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564             6,500 คปสอ.โพนนาแกว้ งานอบุติัเหตุและฉุกเฉิน

และนิติเวช

2.เพือ่พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน

2.ฝึกปฏบิติัจากสถานการณ์ตัวอย่าง

3.ทําแบบทดสอบกอ่นและหลังการอบรม

4.นิเทศน์ติดตามแลร่วมทบทวนเคสที่

นําส่งโดยEMR

100 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการปอ้งกนัอบุติัเหตุ

ทางท้องถนน คปสอ.โพนนาแกว้ จงัหวัดสกลนคร  

ปงีบประมาณ 2564

1.เพือ่ผูกจติสํานึกใหผู้้เข้าอบรมเร่ืองการ

ปอ้งกนัอบุติัเหตุทางท้องถนน

1.อบรมใหค้วามรู้ เจา้หน้าที่โรงพยาบาลโพน

นาแกว้  70 คน         

นักเรียนและผู้นําชุมชนใน

เขตอาํเภอโพนนาแกว้ 

จํานวน 100 คน

1 มกราคม 264 - 31 มีนาคม 2564            10,000 คปสอ.โพนนาแกว้ งานอบุติัเหตุและฉุกเฉิน

และนิติเวช

2.สามารถเรียกขอความช่วยเหลือและให้

การช่วยเหลือเบือ้งต้นได้

2.ฝึกปฏบิติัเร่ืองการเรียกขอความ

ช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

3.ระดมความคิดในการค้นหาจดุเส่ียง

พร้อมหาแนวทางแกไ้ข

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 7   :  การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

101 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการคัดกรองมะเร็งเต้านม

เคล่ือนทีเ่ฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชิรา

ลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร คปสอ.โพนนาแก้ว 

จงัหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่ใหส้ตรี อายุ ๓๐-๖๐ ปีได้รับการ

สอนการตรวจเต้านมและการตรวจคัด

กรองเต้านมได้อย่างถูกต้อง

1. ประสานงานทุกรพ.สต.ในเขต

รับผิดชอบ

ประชาชน และ อสม.

จํานวน 140 คน

1 กุมภาพันธ ์2564 - 30 เมษายน 2564           14,000  คปสอ.โพนนาแก้ว ขวญัฤดี นิวาสประกฤติ 

และ พิชญากร นามนนท์

2. เพือ่ค้นหาโรคมะเร็งเต้านมระยะ

เร่ิมแรกโดยรถเอ็กเรย์เต้านมเคล่ือนที ่

และจดัระบบส่งต่อเพือ่การคัดกรองและ

วนิิจฉัยโรคและดูแลรักษาอย่างครบวงจร

2. จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน

และอสม.ในเร่ืองการตรวจเต้านมด้วย

ตัวเอง

3. ประชาชนกลุ่มเส่ียง ตรวจเต้านมโดย

รถเอ็กเรย์เต้านมเคล่ือนที่

ยทุธศาสตรท์ี่ 2  :  ยทุธศาสตรด์า้นบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 8   :  การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรตแิละพ้ืนที่เฉพาะ



ยทุธศาสตรท์ี่ 2  :  ยทุธศาสตรด์า้นบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 9   :  อุตสาหกรรมการแพทย์
ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

102 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาระบบการประเมิน

สมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพ กลุ่มการพยาบาล 

โรงพยาบาลโพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 

2564

1. เพือ่ใหพ้ยาบาลวชิาชีพมีความรู้ ความ

เข้าใจเร่ืองการประเมินสมรรถนะของ

พยาบาลวชิาชีพกลุ่มการพยาบาล

1.จดัประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ืองการ

ประเมินสมรรถนะของพยาบาลตามตาม

บริบทขององค์กรพยาบาล ค้นหาปัญหา

ความต้องการสมรรถนะของพยาบาลตาม

ปัญหาทีต้่องพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน 

จากการทบทวนRisk ทีเ่กิดขึ้นของปีที่

ผ่านมา นํามากําหนดเป็นสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะประจํากลุ่มงาน สมรรถนะ

เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน

พยาบาลวชิาชีพในกลุ่ม

การพยาบาลจํานวน28 คน

1 ธนัวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ ์2564             4,560 คปสอ.โพนนาแก้ว นางสาวปิญากรณ์ คําผอง

2. เพือ่ใหห้วัหน้าพยาบาล หวัหน้างานมี

ทักษ้ะด้านการประเมินประเมิน

สมรรถนะของบุคลากร

2.  จดัทําพจนานุกรมสมรรถนะประจํา

กลุ่มงาน และหน่วยงานได้แก่ สมรรถนะ

หลักของกลุ่มการพยาบาล (Cor 

Competency) สมรรถนะประจํากลุ่ม

งานCommon Competency สมรรถนะ

เฉพาะด้าน (Spacific Competency)

3.นําแนวทางไปประเมินสมรรถนะของ

กลุ่มการพยาบาลและหน่วยงานบริการ

พยาบาลทุกหน่วย

4.นําผลทีไ่ด้มาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข 

เพือ่นําไปใช้ในเดือน เมษายน 2564

5.ทบทวนทุก 6 เดือน

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  :  ยทุธศาสตรบ์ุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10   :  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพ



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

103 โครงการประชุมเชิงฏบิัติการการพัฒนาทักษะการทํา 

Family Meeting แก่บุคลากร ทีดู่แลผู้ป่วยแบบประคับ

ประครอง  คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร  

ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ส่งเสริมใหบุ้คลากรทีดู่แลผู้ป่วย 

Palliative มีทักษะในการทํา Family 

meeting ได้

1.จดัประชุมเชิงปฎบิัติการเพือ่สร้าง

ทักษะการจดัทํา Family meeting แก่

บุคลากรทีดู่แลผู้ป่วย palliative

1.พยาบาล OPD/ER /LR/ 

IPD / PCU รพ.สต. จํานวน

 40 คน

1 พฤศจกิายน 2563 - 31 มกราคม 2564             8,400 คปสอ.โพนนาแก้ว นางนงนุช เอี้ยงลักขะ / 

คกก.HRD

2.เพือ่ใหผู้้ป่วย Palliative ทีม่ีปัญหา

เร่ืองความปวดได้รับการบําบัดด้วย

อนุพันธฝ่ิ์นอย่างปลอดภยั

2.ขึ้นทะเบียนผู้ป่วย palliative ทีม่ีความ

ต้องการบําบัดด้วยอนุพันธฝ่ิ์น

2.เภสัชกร จํานวน 4 คน

3.จดัระบบดูแลผู้ป่วย palliative อย่าง

เป้นรูปธรรม ทัง้ในสถานบริการและใน

ชุมชน

3.นวก.สาธารณสุข 4 คน

4.เยี่ยมติดตามดูแลผุ้ป่วยในชุมชน 4.แพทย์แผนไทย 9 คน

5.ติดตามและประเมิน สรุปผลการ

ดําเนินการ รายไตรมาส

5.นักกายภาพ 3 คน

รวมทัง้หมด 60 คน



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

104 โครงการประชุมเชิงปฎบิัติการเร่ิมต้น 45 นาที เพือ่

สุขภาพกายและสุขภาพจติทีดี่ของบุคลากร คปสอ.โพน

นาแก้ว ปี 2564  คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร  

ปีงบประมาณ 2564

1. เพือ่ส่งเสริมใหบุ้คลากร มีกิจกรรมทาง

กายเพิม่ขึ้น มีสมรรถภาพทางกาย และ

สุขภาพจติ ดีขึ้น

1.ประชาสัมพันธเ์ชิญชวนบุคลากรเข้าร่วม

โครงการ

บุคลากร คปสอ.โพนนา

แก้ว 240 คน

1 ธนัวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ ์2564           30,000 คปสอ.โพนนาแก้ว นางนงนุช เอี้ยงลักขะ / 

คกก.HRD

2. เพือ่ส่งเสริมใหบุ้คลากร ได้รับการฝึก

จดัการสุขภาพทางจติของตนเอง มี

ความสุขมากขึ้น

2.       จดับรรยายหวัข้อเกี่ยวกับการ

ออกกําลังกายและการฝึกฝนจติ การ

จดัการความเครียด

3. เพือ่ส่งเสริมใหบุ้คลากร เป็นแบบอย่าง

การส่งเสริมสุขภาพต่อไป

3.       ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ

ประเมินสุขภาพกาย ทุกไตรมาส

4.       กิจกรรมพิเศษ ชวนเพือ่นเรามา

ฟิต ด้วยกิจกรรมทางกายทีห่ลากหลาย

อย่างน้อยวนัละ 45 นาที

5.       สนับสนุนใหบุ้คลากร สะสมแต้ม

บุญ แต้มความดี ด้วยการร่วมสวดมนต์ 

ทําสมาธ ิร่วมกิจกรรมในวนัสําคัญทาง

ศาสนา วนัสําคัญของชาติและกิจกรรม

อื่นๆที ่คปสอ.โพนนาแก้วกําหนด

6.       ยกย่อง เชิดชู บุคลากรต้นแบบที่

มีจริยธรรม คุณธรรม เสียสละประโยชน์

ตนเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม

7.       สรุปผลโครงการ



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

105  โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการพัฒนารูปแบบการ

นิเทศทางคลินิกเพือ่ป้องกันการเกิดแผลกดทับของ

ผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียงในชุมชน อําเภอโพนนาแก้ว  

จงัหวดัสกลนคร ประจําปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการ

ป้องกันแผลกดทับทีเ่ป็นเลิศ แก่ Care 

giver

1) จดัทําคู่มือและจดัอบรมวชิาการให้

ความรู้การนิเทศในชุมชนเพือ่ป้องกันการ

เกิดแผลกดทับ ใหแ้ก่ CM aeging

CM ageing 9 คนทีมสห

วชิาชีพ5คน

3 มกราคม 2564 - 31มีนาคม 2564           31,800 สปสช.: กองทุนผู้สูงอายุ นางนงนุช /จริยา

2.เพือ่ส่งเสริมใหผู้้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง

 ได้รับการดูแลป้องกันการเกิดแผลกดทับ

ในชุมชน

2) จดัอบรมฝึกทักษะผู้นิเทศใหส้ามารถ

นิเทศ กํากับ Care giver เพือ่ป้องกันการ

เกิดแผลกดทับ

Care giver 106 คน / 53

 หมู่บ้าน

3.เพือ่พัฒนาระบบนิเทศทางคลินิกแก่ 

CM ageing ใหเ้ป็นรูปธรรม

3) นิเทศและกํากับการปฏบิัติตาม

มาตรฐาน ส่งเสริมให ้care giver ปฏบิัติ

ตามนโยบายและมาตรฐานการ

ปฏบิัติการดูแลเพือ่ป้องกันการเกิดแผล

กดทับ

ผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง 

385 คน

4) ประเมินการปฏบิัติ (behavior 

evaluation ) เแต่ละกิจกรรมและสรุป

ภาพรวม

5) สนับสนุน จดัการวสัดุ อุปกรณ์ ให ้

care giver เพียงพอต่อการดูแลป้องกัน

การเกิดแผลกดทับในชุมชน



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

106 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่ขอรับการประเมิน

คุณภาพหอ้งปฏบิัติการรังสีวนิิจฉัย Re-accreditation 

คร้ังที ่2  คปสอ.โพนนาแก้ว  จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหห้อ้งปฏบิัติการรังสีวนิิจฉัย 

โรงพยาบาลโพนนาแก้ว ผ่านการรับรอง

ระบบคุณภาพหอ้งปฏบิัติการรังสีวนิิจฉัย

ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

1.หน่วยงานเตรียมเอกสารคุณภาพ บุคลากรในหน่วยงานรังสี

วนิิจฉัย จํานวน 3 คน

1 ธนัวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ ์2564             6,000 คปสอ.โพนนาแก้ว ดวงเนตร      ไชยวงศ์คต  

      กลุ่มงานรังสีวทิยา

2.เพือ่สนับสนุนใหบุ้คลากรในหน่วยงาน

เรียนรู้และเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนือ่ง

2.ประเมินตัวเองตาม Checklist 114 ข้อ

ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล จํานวน 20 คน

3.เพือ่ใหผู้้รับบริการได้รับการบริการจาก

หอ้งปฏบิัติการรังสีวนิิจฉัยทีม่ีคุณภาพ

มาตรฐาน

3.ยื่นเอกสารคํารับรองระบบบริหาร

คุณภาพหอ้งปฏบิัติการรังสีวนิิจฉัยตาม

มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ประสานงานคุณภาพ

สสจ.จํานวน 1 คน

4.ประชุมคณะกรรมการคุณภาพของ

โรงพยาบาล

พีเ่ล้ียงเครือข่ายรังสี

วนิิจฉัยสกลนคร จํานวน 4

 คน

5.เตรียมบุคลากรและสถานที ่เพือ่เตรียม

รับการตรวจเยี่ยมภายใน

ผู้ประเมินและรับรอง

คุณภาพจํานวน 2 คน

6.ดําเนินการตรวจเยี่ยม

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  :  ยทุธศาสตรบ์รหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11   :  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

107 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการโรงพยาบาลคุณภาพ Re -

 Accreditation คร้ังที ่2 คปสอ.โพนนาแก้ว  จงัหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.เตรียมเอกสาร และส่งเอกสารเกี่ยวกับ

โรงพยาบาล เช่น Hospital Profile / 

แบบประเมินตนเอง SAR PART I - IV / 

Clinical Tracer / PCT Profile / 

แผนพัฒนาคุณภาพทีดํ่าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ สรพ. ตาม

ระยะเวลาทีก่ําหนด

1. บุคลากรคปสอ.โพนนา

แก้ว จํานวน 197 คน       

 2. ผู้เยี่ยมสํารวจ จํานวน 4

 คน

1 กรกฎาคม 2564  -  30 กันยายน 2564       39,800.00 คปสอ.โพนนาแก้ว นางวมิลมาศ  ขวาธจิกัร 

และทีมพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

2. ติดต่อประสานงานกับ สรพ. เพือ่รับ

การเยี่ยมสํารวจ ประชุมคณะทํางาน เพือ่

วางแผนงาน มอบหมายงาน แบ่งหน้าที่

รับผิดชอบ

3.เตรียมบุคลากรในการต้อนรับ และ

รับคําแนะนํา ติดตามผู้เยี่ยมสํารวจ 

เตรียมนําเสนอผลการดําเนินงาน หรือ

แผนพัฒนาโรงพยาบาลของแต่ละทีม ใหผู้้

เยี่ยมสํารวจได้รับทราบ

4.ประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการ

รับการประเมินจาก สรพ.

5. ควบคุมกํากับใหดํ้าเนินการตามตาราง

การปฏบิัติงานเป็นไปได้ด้วยความ

เรียบร้อย ตรงตามแผน

6. ประเมินผลการปฏบิัติงานตามโครงการ

 พร้อมแจง้ผลการประเมินใหก้ับบุคลากร

โรงพยาบาลได้รับทราบ พร้อม

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ หลังจากผู้เยี่ยม

ประเมินแจง้

7. ติดตามเอกสารเกี่ยวกับการปฏบิัติงาน

ในส่วนขาดทีผู้่เยี่ยมสํารายต้องการเพิม่เติม



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

108 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่การพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนือ่งและยั่งยืน คปสอ.โพนนาแก้ว  จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

1.แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางาน

ดําเนินกิจกรรม

1. บุคลากรคปสอ.โพนนา

แก้ว จํานวน 197 คน

1 เมษายน 2564  - 30  มิถุนายน 2564       39,400.00 คปสอ.โพนนาแก้ว นางวมิลมาศ  ขวาธจิกัร 

และทีมพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

2.นําปัญหาหน้างานของแต่ละหน่วยงาน

มาวเิคราะห ์ตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไข

ร่วมกันโดยทีมพัฒนาคุณภาพ

2.กําหนดเนือ้หาทีแ่ต่ละทีมคุณภาพ

ต้องการส่ือสารใหก้ับเจา้หน้าที ่คปสอ.

โพนนาแก้วได้รับทราบ

3.เตรียมกิจกรรมทีจ่ะใหเ้จา้หน้าทีไ่ด้ร่วม

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน

4.วดัและประเมินผลความรู้ความเข้าใจ

ของเจา้หน้าทีท่ีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

5.ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ

109 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการดําเนินงาน PMQA 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร

 ปีงบประมาณ 2564

พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ

ของส่วนราชการในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. ประชุมคณะทํางาน PMQA จํานวน 12

 คน จํานวน  4  คร้ัง

20 คน ไตรมาส ละ 1 คร้ัง           11,500 คปสอ.โพนนาแก้ว อรรถสิทธิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ 

สสอ.โพนนาแก้ว

2. จดัประชุมเจา้หน้าที ่สังกัดเพือ่ชี้แจง้

การดําเนินงาน ประเมิน PMQA ปี 62

50 คน 1 มกราคม 2564 - 30เมษายน 2564

3. จดัทําเอกสารการประเมิน PMQA 

และรายงานตามเกณฑ์ทีก่ําหนด



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

110 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการประเมินคุณธรรม 

ความโปร่งใส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพนนาแก้ว   

จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.เพือ่ใหค้วามรู้ ความเข้าใจในการ

ประเมินผลด้านคุณธรรม และความ

โปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน ใน

ปีงบประมาณ 2564

1.อบรมใหค้วามรู้กับเจา้หน้าที ่เร่ืองการ

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและ

ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องด้านการป้องกันการ

ทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2564         

 -พรบ.วา่ด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน

ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2560

50 1 ธนัวาคม 2563 - 30กันยายน  2564           15,740 คปสอ.โพนนาแก้ว อรุณ สีหมอก

2.เพือ่ประเมินผลด้านคุณธรรม และความ

โปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2564

2.การประชุมคณะกรรมการจดัทําแบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ปีงบประมาณ 2564

10

3.เพือ่ใหไ้ด้ข้อเสนอแนะสําหรับปรับปรุง/

พัฒนา คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงาน

3.จดัทําเอกสารการประเมิน ITA และ

รายงานตามเกณฑ์ทีก่ําหนด

4.เพือ่ใหไ้ด้มาตรการ/แนวทาง ในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ

หน่วยงาน

4.ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการตาม

โครงการอบรมใหค้วามรู้เกณฑ์การ

ประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนภมูิภาค ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

1

5.การอบรมชี้แจงผู้รับผิดชอบการ

ประเมินตนเอง ด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใส และเจา้หน้าทีส่าธารณสุข/

ผู้เกี่ยวข้อง

50

111 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้

การดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คปสอ.

โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 คร้ังที่

 1

บุคลากรดําเนินการตามนโยบาย

กระทรวงสาธารณสุขผ่านตามเกณฑ์

ตัวชี้วดั

รับนิเทศจากทีม สสจ.สน คร้ังที ่1/2564 เจา้หน้าที ่คปสอ.โพนนา

แก้ว จํานวน 80 คน

1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564             8,000 คปสอ.โพนนาแก้ว 1. นายสายฝน ฮ่มป่า /    

2. นายอรรถสิทธิ์ วงศ์

กาฬสินธุ์

112 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้

การดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คปสอ.

โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 คร้ังที่

 2

บุคลากรดําเนินการตามนโยบาย

กระทรวงสาธารณสุขผ่านตามเกณฑ์

ตัวชี้วดั

รับนิเทศจากทีม สสจ.สน คร้ังที ่2/2564 เจา้หน้าที ่คปสอ.โพนนา

แก้ว จํานวน 80 คน

1 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฏาคม 

2564

            8,000 คปสอ.โพนนาแก้ว 1. นายสายฝน ฮ่มป่า /    

2. นายอรรถสิทธิ์ วงศ์

กาฬสินธุ์



ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

113 โครงการอบรมใหค้วามรู้เสริมสร้างคุณธรรมควมโปร่งใส

 ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 

จงัหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564

บุคลากรโรงพยาบาลโพนนาแก้วได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้าง

คุณธรรม และป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน ในหน่วยงาน

 1.ประชุมคณกรรมการ ผู้รับผิดชอบ เจา้หน้าที ่คปสอ.โพนนา

แก้ว จํานวน 140 คน

1 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564           14,000 คปสอ.โพนนาแก้ว กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป

2.เขียนแผนเสนอโครงการ

3.ประชาสัมพันธโ์ครงการ

4.เชิญวทิยากร

5.จดัอบรมใหค้วามรู้บุคลากร

114 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

เพือ่ใหบุ้คคลากรสาธารณสุข มีความรู้ 

ความเข้าใจ ในแผนยุทธศาสตร์ ของ

กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี

งบประมาณ 2564

 1. ประชุมคณกรรมการ ผู้รับผิดชอบ

จดัทําแผนปฏบิัติการ

เจา้หน้าทีผู้่รับผิดชอบ 40 

คน * 2 คร้ัง

1 พฤศจกิายน 2563 - 31 มกราคม 2564             8,000 คปสอ.โพนนาแก้ว กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป

2. เขียนแผนเสนอโครงการ

3. ประชาสัมพันธโ์ครงการ

4. จดัประชุมชี้แจงการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์

115 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการคณะกรรมการวางแผน

และประเมินผลหวัหน้าหน่วยงานสาธารณสุข (กวป.)

สัญจร คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ

 2564

เพือ่เตรียมความพร้อมในการการติดตาม 

ตรวจเยี่ยม จากผู้บริหารสาธารณสุข

 1. ประชุมคณกรรมการ ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบจดัทําแผนปฏบิัติการ

เจา้หน้าทีผู้่รับผิดชอบ 60 

คน * 2 คร้ัง

มีนาคม - พฤษภาคม 2564           12,000 คปสอ.โพนนาแก้ว กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป

2. เขียนแผนเสนอโครงการ

3. ประชาสัมพันธโ์ครงการ

4. จดัประชุม (กวป.)

116 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการติดตามงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

แผนงานโครงการได้รับการติดตาม

ความก้าวหน้าในการดําเนินการ

1. ประชุมคณกรรมการ ผู้รับผิดชอบ

จดัทําแผนปฏบิัติการ

เจา้หน้าทีผู้่รับผิดชอบ 40 

คน * 2 คร้ัง

สิงหาคม - กันยายน 2564             8,000 คปสอ.โพนนาแก้ว กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป

2. เขียนแผนเสนอโครงการ

3. ประชาสัมพันธโ์ครงการ

4. จดัประชุมชี้แจงการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์



ยทุธศาสตรท์ี่ 4  :  ยทุธศาสตรบ์รหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 12   :   การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ
ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

117 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ Smart People สู่ 

Smart Hospital คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

เพือ่ใหบุ้คคลากรสาธารณสุข คปสอ.โพน

นาแก้ว รู้เท่าทันเทคโนโลยีและ

สารสนเทศทางการแพทย์ ทีจ่ะนําเข้ามา

ใช้ในบริการทางสาธารณสุข ของ คปสอ.

โพนนาแก้ว

1. จดัประชุมเชิงปฏบิัติการเทคโนโลยี

สาธารณสุขทีน่ําเข้ามาใช้ในบริการ

สาธารณสุขของ คปสอ.โพนนาแก้ว 

ปีงบประมาณ 2564

บุคลากรสาธารณสุข คป

สอ.โพพนาแก้ว ทัง้ในส่วน

ของ โรงพยาบาล สสอ รพ

สต ทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ

 จํานวน 40 คน

1 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 

2564

            7,600 คปสอ.โพนนาแก้ว นายสายฝน ฮ่มป่า / กลุ่ม

งานประกันสุขภาพ

ยุทธศาสตร์และ

สารสนเทศทางการแพทย์

2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีการฝึกการใช้งาน

ทดลองระบบจริง

3. มีการประเมินความรู้ ความเข้าใจของ

เจา้หน้าทีห่ลังจากทีเ่ข้าร่วมประชุมแล้วอีก

 2 เดือนหลังจากอบรม

4. รวบรวม สรุป รายงานการจดัทํา

โครงการ



ยทุธศาสตรท์ี่ 4  :  ยทุธศาสตรบ์รหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 13   :   การบรหิารจัดการดา้นการเงนิการคลังสุขภาพ
ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



ยทุธศาสตรท์ี่ 4  :  ยทุธศาสตรบ์รหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 14   :   การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดา้นสุขภาพ 
ล าดบั ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ

 (บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

118 โครงการอบรมใหค้วามรู้การพัฒนางานประจําสู่งานวจิยั

 คปสอ.โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

เพือ่พัฒนางานประจําสู่งานวจิยั ทบทวน ความรู้ หลักการเขียนผลงานวชิาการ

 CQI / R2R / นวตักรรม เจาะลึกวจิยัเชิง

ปฏบิัติการ

เจา้หน้าที ่คปสอ.   

 จํานวน  100 คน

1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 

2564

       10,000 คปสอ.โพนนาแก้ว นางชุติมา บุญตาทิพย์ /  

นายอรรถสิทธ ์วงศ์กาฬสินธุ์



ยทุธศาสตรท์ี่ 4  :  ยทุธศาสตรบ์รหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 15   :   การปรบัโครงสรา้งและการพัฒนากฎหมายดา้นสุขภาพ
ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

(บาท)

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ


