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10. แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 50

11. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 55

12. แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 62

13. แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 64

14. แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ 66

15. แผนงานที่ 15 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ 67
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สารบัญ
ประเด็น



ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุ มครองผูบริโภคเปนเลิศ  (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 2 376,920.00                      -               

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 1 23,000.00                       -               

แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 3 223,200.00                      -               

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 1 75,400.00                       -               

รวม 7 698,520.00                    -               

2 ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 2 23,000.00                       -               

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 13 164,800.00                      -               

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการ

สงตอ

1 13,000.00                       

-               

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริโครงการเฉลิมพระเกียรติ 1 10,000.00                       -               

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทยครบวงจรการทองเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทยแผนไทย 1 8,800.00                         -               

รวม 18 219,600.00                    -               

3 ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 2 640,000.00                      -               

รวม 2 640,000.00                    -               

4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 2 155,000.00                      -               

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 2 4,500.00                         -               

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 1 3,000.00                         -               

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ 1 15,000.00                       -               

แผนงานที่ 15 : การพัฒนาดานสมุนไพร 2 38,000.00                       -               

รวม 8 215,500.00                    -               

35 1,773,620.00                  -               

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

                    ลงชื่อ                                             ผูเสนอแผนปฏิบัติการ  ลงชื่อ                                           ผูเสนอแผนปฏิบัติการ

(   นายวิษณุ  เกตุรุน  )

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน

              (   นายเสริมสุข  แกวเคน  )

              สาธารณสุขอําเภอนิคมน้ําอูน

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566  จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร

หนวยงาน……คปสอ. นิคมน้ําอูน……………………….

รวมทั้งหมด

                                                             ลงชื่อ                                          ผูอนุมัติ

(   นายสุรพงษ ผดุงเวียง   )



ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ  (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 2

โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย 364,540.00                      

โครงการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของประชากร 12,380.00                        

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 23,000.00                        

แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 3

โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 18,200.00                        

โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ป 2566 173,000.00                      

โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 32,000.00                        

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 1

โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 75,400.00                        

รวม 7 698,520.00                     

2 ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 2

โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ -                                 

โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ และ อสม. 23,000.00                        

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 13

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) 59,000.00                        

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคติดตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 40,000.00                        

โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล -                                 

โครงการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและการดูแลผูปวยกึ่งเฉียบพลัน -                                 

โครงการพัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทย 6,000.00                          

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช -                                 

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลักสูตินรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช กรรม และออโธปดิกส) 3,000.00                          

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 21,000.00                        

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 1,500.00                          

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต 8,000.00                          

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา ป 2566 23,300.00                        

โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด -                                 

โครงการกัญชาทางการแพทย 3,000.00                          

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบ

การสงตอ

1

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบสงตอ 13,000.00                        

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริโครงการเฉลิมพระเกียรติ 1

โครงการตามพระราชดําริโครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ 10,000.00                        

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทยครบวงจรการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ความงามและแพทยแผนไทย

1

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย 8,800.00                          

รวม 18 219,600.00                     

3 ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 2

โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ 640,000.00                      

โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข -                                 

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566  จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและโครงการ

หนวยงาน……คปสอ. นิคมน้ําอูน……………………….



ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

รวม 2 640,000.00                     

4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 2

 โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส 102,000.00                      

โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ 53,000.00                        

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 2

โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ 4,500.00                          

โครงการ Smart Hospital -

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 1

โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง 3,000.00                          

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ 1

โครงการพัฒนางายวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย 15,000.00                        

แผนงานที่ 15 : การพัฒนาดานสมุนไพร 2

โครงการสกลนครมหานครแหงพฤกษเวช 35,000.00                        

โครงการสนับสนุนการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ตามบทบาทนายทะเบียนจังหวัดสกลนคร 3,000.00                          

รวม 8 215,500.00                     

35 1,773,620.00                  รวมทั้งหมด



จํานวน

โครงการ สป. UC PPA กรมบัญชีกลาง สปสช. สสส. งบจังหวัด งบลงทุน งบ รพ.สต. อบจ. อบต.

1 ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ  (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 2 376,920.00             - 101,280.00         - - 120,640.00     - - - - - 20,000.00    

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 1 23,000.00              - 23,000.00           - - - - - - - - -

แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 3 223,200.00             - 76,200.00           - - - - - - 115,000.00   - 5,000.00      

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 1 75,400.00              - 75,400.00           - - - - - - - - -

7 698,520.00           -             275,880.00        -           -              120,640.00    -        -         -         115,000.00   -         25,000.00   

2 ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 2 23,000.00              - 23,000.00           - - - - - - - - -             

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 13 164,800.00             - 122,800.00         - - - - - - - - 40,000.00    

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 1 13,000.00              - 13,000.00           - - - - - - - - -

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 1 10,000.00              - 10,000.00           - - - - - - - - -

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทยครบวงจรการทองเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทยแผนไทย 1 8,800.00                - 8,800.00             - - - - - - - - -

18 219,600.00           -             177,600.00        -           -              -              -        -         -         -             -         40,000.00   

3 ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 2 640,000.00             - 640,000.00         - - - - - - - - -

2 640,000.00           -             640,000.00        -           -              -              -        -         -         -             -         -            

4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 2 155,000.00             - 155,000.00         - - - - - - - - -

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 2 4,500.00                - 4,500.00             - - - - - - - - -

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 1 3,000.00                - 3,000.00             - - - - - - - - -

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ 1 15,000.00              - 15,000.00           - - - - - - - - -

แผนงานที่ 15 : การพัฒนาดานสมุนไพร 2 38,000.00              - 38,000.00           - - - - - - - - -

8 215,500.00           -             215,500.00        -           -              -              -        -         -         -             -         -            

35 1,773,620.00         -             1,308,980.00      -           -              120,640.00    -        -         -         115,000.00   -         65,000.00   รวมทั้งสิ้น

ประเด็นยุทธศาสตร งบประมาณ(บาท)
แหลงงบประมาณ

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการตามแหลงงบประมาณ ป 2566

ลําดับ

รวม

รวม

รวม

รวม



ยุทธศาสตรที่ 1. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection  Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

1 โครงการพัฒนาและ

สรางศักยภาพคนไทย

ทุกกลุมวัย

1. กิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ หญิงตั้งครรภ รอยละ 30 

ไดรับการตรวจสุขภาพชอง

ปากและขัดทําความสะอาดฟน

ต.ค.65 - ก.ย.66 UC ลิขิต เทิงจันทึก

2. สงเสริมทันตสุขภาพ เด็ก 3-5 ปใน ศพด. เด็กใน ศพด. รอยละ 60 

ไดรับการตรวจสุขภาพชอง

ป ฟ ไ  ี่

ม.ค.- ก.ย.66 งบPP จารุวรรณ ศรีแนน

3. กิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน 

ประถมศึกษา (ฟนเหลือครบเมื่อจบป.6 ใหบริการ

ั ื่ ี่ใ ป ั้ )

เด็กอายุ 12 ป รอยละ 50 

ไดรับการตรวจสุขภาพชอง

ป ั

ม.ค.- ก.ย.66 งบPP ลิขิต เทิงจันทึก

4. ติดตามเครือขายโครงการฟนเหลือครบเมื่อจบ ป.6 เครือขาย 30 คน ม.ค. - ก.ย.66 ลิขิต เทิงจันทึก

5. สงเสริมทันตสุขภาพผูมารับบริการในคลินิคทัน

ตกรรม

ผูมารับบริการขูดหินน้ําลาย 

รอยละ 100 ไดรับการฝก

ทักษะการแปรงฟน

ต.ค.65 - ก.ย.66 ลิขิต เทิงจันทึก

6. กิจกรรมฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง (นักเรียน ม. 1) นักเรียน ม.1 ใน รร.มัธยม 

รอยละ 80 ไดรับการควบคุม

คราบจุลินทรีย

ก.ค 66 พอ.สว. จารุวรรณ ศรีแนน

7. กิจกรรมอบรมแปรงฟน แปรงเหงือกและแหยขยี้

ฟนในซอกเหงือก (คนสกลเหงือกสวยดีเพราะแหย

ขยี้ขี้ฟนในซอกเหงือก)

อบรมกลุมเยาวชนอายุ 15-18

 ป 300 คน

มิ.ย. 66 งบPP จารุวรรณ ศรีแนน

8. กิจกรรมออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ ใน รพสต. 4 รพ.สต. ต.ค.65 - ก.ย.66 ใชงบ CUP งบPP จารุวรรณ ศรีแนน

9. กิจกรรมเพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการสรางเสริม

สุขภาพและปองกันโรคในชองปากในเด็ก 4-12 ป

เด็กอายุ 4-12 ป รอยละ 40 

ไดรับการตรวจสุขภาพชอง

ป ั

ต.ค.65 - ก.ย.66 งบPP จารุวรรณ ศรีแนน

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..



ยุทธศาสตรที่ 1. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection  Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

10. กิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพผูสูงอายุ ผูสูงอายุ รอยละ 50 ไดรับ

การตรวจสุขภาพชองปากและ

ั

ต.ค.65 - ก.ย.66 งบPP ลิขิต เทิงจันทึก

อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสน

12.ประเมินมาตราฐานงานอนามัยแมและเด็ก (PNC

 MCH) พัฒนาการดีเริ่มที่นมแม และหมูบานไอโอดีน

รพ. และ รพ.สต.4 แหง ต.ค.2565-ก.ย.2566 20,000.00         UC จีระวรรณ  ใจศิริ

1.1 จัดโครงการเพื่อรองรับการเยี่ยมประเมินจาก

ระดับเขต และระดับจังหวัด

1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัย

แมและเด็กจากแม node และใน     คปสอ.

เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

13. ขับเคลื่อนนโยบายเด็กสกล สมองดี อารมณดี 

สุขภาพดี มีคุณธรรม ตามกลยุทธ 3 ก (กิน กระตุน 

กระตุก)

รพ. , รพ.สต.4 แหง และ ร.ร.

10 แหง

ต.ค.2565-ก.ย.2566 8,000.00          UC จีระวรรณ  ใจศิริ

2.1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพในกลุมเปาหมาย จีระวรรณ  ใจศิริ

2.2 จัดกิจกรรมใหความรู มหกรรมไอคิว จินตคณิต 

และพัฒนาการ

จีระวรรณ  ใจศิริ

14. ขับเคลื่อนนโยบายหมูบานไอโอดีน สงเสริม 

และสนับสนุนการบริโภคไอโอดีนระดับครัวเรือน 

รพ.และ รพ.สต.4 แหง ต.ค.2565-ก.ย.2566 5,000.00          UC จีระวรรณ  ใจศิริ 

และวรรณรญา ไชยชนะ

15. โครงการแกไขปญหาเด็ก เตี้ย ผอม อวน โดย

คาย Smart Kids Coacher

นักเรียน 80 คนและผูปกครอง ม.ค-มี.ค 66 4,800.00          UC นางสาววรรณรญา ไชยชนะ



ยุทธศาสตรที่ 1. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection  Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

16. ขับเคลื่อนนโยบาย รร.สงเสริมสุขภาพเขารับ

การประเมินตรวจเยี่ยมจากทีมอําเภอ

โรงเรียน 10 แหง ในเขต

อําเภอนิคมน้ําอูน

ม.ค-มี.ค 66           3,000.00 UC นางสาววรรณรญา ไชย

ชนะ

เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100

17. กิจกรรมเด็กนอยเขต 8 กินดี เลนได สูงใหญ IQ

 ดี

รพ.สต.โนนสุวรรณ (ตนแบบ

บูรณาการรวมกับ อปท.และ

ี ื 

ต.ค.2565-ก.ย.2566 5,000.00          UC จีระวรรณ  ใจศิริ

18. สงเสริม และดําเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

5 ชวงวัย ตามคูมือ DSPM

รพ.และ รพ.สต.4 แหง ต.ค.2565-ก.ย.2566 UC จีระวรรณ  ใจศิริ

- จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ และสรางวินัยเชิง

บวกโดยครอบครัวมีสวนรวม (Triple-P)

19. สงเสริมกิจกรรมศูนยเด็กเล็กปลอดโรค ไอคิวดี ศพด.7 แหง ต.ค.2565-ก.ย.2566           7,000.00 UC จีระวรรณ  ใจศิริ,    

ปรางทิพย ใจหนัก

- จัดอบรมครู และออกติดตามเยี่ยมประเมินเพื่อรับรอง

มาตรฐาน

จํานวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผูหญิงอายุ 15-19

 ป ตอจํานวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ป/1000

 20. จัดกิจกรรมโรงเรียนพอแม เพื่อแกไขปญหา

หญิงตั้งครรภที่พบภาวะเสี่ยง

รพ.และ รพ.สต.4 แหง ต.ค.2565-ก.ย.2566           3,000.00 UC จีระวรรณ  ใจศิริ



ยุทธศาสตรที่ 1. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection  Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

กลุมวัยทํางาน

21. จัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อลด

ความเสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยการจัดกิจกรรม

หลักออกกําลังกายเปนกลุม (วิ่งปวนบาน ปวนเมือง)

หมูบานในเขตตําบลหนองปลิง ต.ค.65-ก.ย.66 20,000.00         กองทุนสุขภาพ

ตําบลหนองปลิง

นางสาววรรณรญา 

ไชยชนะ

22. สงเสริมการจัดบริการอาชีวอนามัยในสถาน

ประกอบการ กลุมแรงงานนอกระบบในพื้นที่ โดย

ิ ี่ ั ใ  

วัยแรงงาน 100 คน ต.ค.65-ก.ย.66          11,000.00 UC ปรางทิพย ใจหนัก

23. สงเสริมสุขภาพกลุมบุคลากรสาธารณสุขทางอา

ชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน

บุคลากรสาธารณสุข  110 คน มิ.ย. - ต.ค.66 12,100.00         UC ปรางทิพย ใจหนัก

24. จัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อลด

ความเสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรัง

- กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อลดความ

เสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรังบุคลากรสาธารณสุข

บุคลากรสาธารณสุข  110 คน ต.ค.65-ก.ย.66 15,000.00         UC ปรางทิพย ใจหนัก ,

นริศรา สัตถาผล

- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคให

บุคลากรสาธารณสุข (วิ่งเจาสนาม)

บุคลากรสาธารณสุข  110 คน ต.ค.65-ก.ย.66 20,000.00         UC ปรางทิพย ใจหนัก ,

นริศรา สัตถาผล, 

อาภากร  แกวมุงคุณ

- กิจกรรมลดเสี่ยงลดโรคบุคลากรสาธารณสุข (กีฬา

สาสุข)

บุคลากรสาธารณสุข  110 คน ต.ค.65-ก.ย.66 100,000.00       UC ปรางทิพย ใจหนัก ,

นริศรา สัตถาผล, 

อาภากร  แกวมุงคุณ

25. สงเสริมสุขภาพกลุมแรงงานภาคเกษตรกร โดย

ตรวจสารเคมีตกคางในเกษตรกร (จัดซื้อชุดตรวจ)

แรงงานภาคเกษตรกรและ

แรงงานในชุมชน

 มิ.ย. - ต.ค.65           5,000.00 UC ปรางทิพย ใจหนัก

รอยละของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแล

ตาม Care Plan



ยุทธศาสตรที่ 1. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection  Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

26. จัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง

ผูสูงอายุกลุมพึ่งพิงตําบล

หนองปลิง จํานวน 31 คน

ต.ค.65-ก.ย.66        120,640.00  สปสช.  คําวรรณ  ปราศัยงาม

พัฒนารับการสงเสริม ปองกัน ปญหาดาน

สุขภาพจิตในประชาชนทุกกลุมวัย

  - จัดทําสื่อ  สนับสนุนการเผยแพรของภาคี  - จัดทําสื่อดานสุขภาพจิต 1ตค 65-30 กย.66 5,000.00          UC จารุวรรณ บุญพานิชย

เครือขาย  องคความรูดานสุขภาพจิตและจิตเวช 10 เรื่อง (คาจัดทําสื่อ)

แกประชาชน/กลุมเสี่ยงทุกกลุมวัยในพื้นที่     - จัดกิจกรรมสงเสริม

  - จัดกิจกรรมสงเสริมปองกันดานสุขภาพจิตใหแก ดานสุขภาพจิตในกลุมเสี่ยง ดังนี้

ผูมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช/ญาติ/ประชาชนที่         - NCD

เปนกลุมปกติ กลุมเสี่ยงทุกกลุมวัย         - CKD

        - ผูสูงอายุ 

        - ARV

        - ผูปวย Palliativecare

2 โครงการพัฒนาความ

รอบรูดานสุขภาพของ

ประชากร

1.สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวมีความรอบรูดาน

สุขภาพโดยการจัดอบรมแกนนํา การสงเสริมสุข

บัญญัติแหงชาติ และประเมินความรูกอนและหลัง

อบรม

อสม. จํานวน 58 คน ม.ค-ก.ย 66 6,380.00          UC นางสาววรรณรญา 

ไชยชนะ

2.กิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนสงเสริมสุขบัญญัติ

แหงชาติ เพื่อรวมประกวดระดับจังหวัด

โรงเรียนประถมศึกษา 1 แหง

 ที่ไดรับการคัดเลือก

ก.ค - ส.ค 66           6,000.00 UC นางสาววรรณรญา 

ไชยชนะ



ยุทธศาสตรที่ 1. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection  Excellence)

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อําเภอ (พชอ.)

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงาน

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 10

 คน

 - ต.ค. 65 - ก.ย. 

66 600 (คาอาหาร

วาง 30 บาท X 10

 คน X 2 ครั้ง

UC  นางอัญธิกา  พลไชย

 กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธและ

รณรงคการปองกัน

 - เทศกาลป

ใหม และ

เทศกาล

ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 1,500.00         UC  นางอัญธิกา  พลไชย

 อุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม และ

เทศกาลสงกรานต 2566

 สงกรานต เม.ย. 66 (คาปาย

รณรงค 750 X 2 

เทศกาล)

 กิจกรรมที่ 3 การสอบสวนอุบัติเหตุ

ทางถนน

 - ต. หนองปลิง ต.ค. 65 - ก.ย. 66 

(คาอาหารวาง 25 

คน 30 บาท X 2 

ครั้ง)

1,500.00         UC  นางอัญธิกา  พลไชย

กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมคณะกรรม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

(พชอ.) ตามเกณฑ ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

และประชุมภาคีเครือขายในพื้นที่ เพื่อ

วิเคราะห คนหาปญหาในพื้นที่

คณะกรรมการ

พชอ.

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 ต.ค.64 -ก.ย.65
20,000.00        UC พัฒนา  ไชยชมภู     

พัชรินทร  ตงศิริ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..



ยุทธศาสตรที่ 1. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection  Excellence)

แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

4 โครงการพัฒนาระบบการ

ตอบโตภาวะฉุกเฉินและ

ภัยสุขภาพ

 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ   - ภาคีเครือขาย : 

บุคลากร

 - พ.ย. 65 - ก.ย. 66 12,200.00              UC  นส.อทิตยา  ดาบลาอํา

เตรียมพรอมรับสถานการณอุบัติเหตุหมู ทางการแพทย, อสม., 1. คาอาหาร 50 บาท

เทศกาลปใหม ป 2565 อ.นิคมน้ําอูน ตํารวจ, ปกครอง, อบท. X 80 คน X 1 วัน =    

 จํานวน 80 คน, 2 วัน 4,000 บาท

2. คาอาหารวาง 30 บาท    

X 80 คน X 3 มื้อ = 

7,200 บาท  

3. คาปายและอุปกรณ

ตางๆ 1000 บาท

 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ   - ภาคีเครือขาย : 6,000.00               UC  นส.อทิตยา  ดาบลาอํา

เตรียมพรอมรับสถานการณอุบัติเหตุหมู ทางการแพทย, อสม., 1. คาอาหาร 50 บาท

เทศกาลสงกรานต ป 2565 อ.นิคมน้ําอูน ตํารวจ, ปกครอง, อบท. X 80 คน X 1 วัน =    

 จํานวน 80 คน, 2 วัน 0

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..



ยุทธศาสตรที่ 1. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection  Excellence)

แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

2. คาอาหารวาง 30 

บาท

 X 100 คน X1 มื้อ =

3000 บาท

3. คาปายและอุปกรณ  

ตางๆ 1000 บาท

พัฒนาระบบการรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ 

(MCATT)

ซอมแผน 1 ครั้ง/ป UC จารุวรรณ บุญพานิชย

 - วิเคราะหความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายเพื่ระบุ

ภาวะ

จํานวนเจาหนาที่ที่เขารวม (คาอาหาร&อาหารวาง)

ฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติที่เปนไปได 50 คน 50 คนX 100 บาท

 - จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัย ซอมรวม อุบัติเหตุหมู

นําไปใชเมื่อเกิดเหตุการณ

 - ดําเนินการฝกซอมอยางนอยป ละ 1 ครั้ง เพื่อ

ทดสอบการบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน/

ภัยพิบัติ



ยุทธศาสตรที่ 1. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection  Excellence)

แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

5 โครงการควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ (เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง) ป 2566

KPI: รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวย

โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง

1.ประชุมคณะกรรมการ NCD board เพื่อชี้แจง

รายละเอียดดําเนินงาน Service plan NCD 

กําหนดเกณฑคุณภาพคลินิก NCDs ภายใต

โครงการการ ดําเนินงาน NCD Clinic Plus ยุค 

New Normal

จนท.สาธารณสุข (20 คน)

   4 ครั้ง/ป ( ทุก 3 เดือน)

พ.ย.65-ก.ย.66                2,000.00 UC น.ส.รัตรพร พัฒคาต  

   (คลินิกโรคเรื้อรัง)

  1.1.ประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการ จนท.สาธารณสุข (20 คน) ต.ค.65-พ.ย.65

  1.2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ

คลินิก และฟนฟูการพยาบาลผูปวย NCD

ปละ 1 ครั้ง ต.ค.65-พ.ย.65

  1.3.ประชาสัมพันธใหผูเสี่ยงโรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูงเขารวมกิจกรรม

29 หมูบาน ต.ค.65-ธ.ค.65

2.รณรงค ใหความรู สรางตระหนัก การปอง 29 หมูบาน ธ.ค.65-มี.ค.66 น.ส.รัตรพร พัฒคาต

  2.1.กิจกรรมชมรมคนออนหวาน "ลดหวาน มัน 

เค็ม"

29 หมูบาน พ.ค.-ส.ค.66
5,000.00               

กองทุนฯ อบต. นส.วรรณรญา ไชยชนะ 
กลุมงานบริการดานปฐภูมิฯ

  2.2.กิจกรรม "วันเบาหวานโลก" ผูปวยเบาหวาน 200 คน 7-14 พ.ย.66 2,000.00               UC น.ส.รัตรพร พัฒคาต  

   ้  2.3.กิจกรรม "วันความดันโลหิตสูงโลก" ผูปวยความดัน 200 คน 10-17 พ.ค.66 2,000.00               UC น.ส.รัตรพร พัฒคาต  

   ้  2.4.กิจกรรมสรางความรอบรูดานสุขภาพ( 

  ่

29 หมูบาน ม.ค.-มี.ค.66 - น.ส.รัตรพร พัฒคาต  

   ้  2.5.NCD club ในโรงเรียน 1 โรงเรียน(นํารอง) พ.ค.-ส.ค.66
2,000.00               UC นส.วรรณรญา ไชยชนะ 

กลุมงานบริการดานปฐภูมิฯ
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แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

3.จัดทําแนวทางการติดตามวัดความดันโลหิต

และตรวจน้ําตาลในเลือดที่บาน

ต.ค.65-พ.ย.65 น.ส.รัตรพร พัฒคาต

4.ใหความรูเรื่องการปฏิบัติตัวในกลุมเสี่ยงและ

กลุมรายใหม เนน 3อ.2ส. ควบคูกับมาตรการ 

New normal เนน Distancing mask 

Handwashing

ปชก.อายุ 35-74ป กลุม

เสี่ยงและรายใหม จํานวน

 200 คน

ต.ค.65-ธ.ค.65 น.ส.รัตรพร พัฒคาต

5.ใหความรูโดยสาธิตและบรรยาย พรอมสาธิต

การใชอุปกรณเครื่องมือในการสอนใหความรู 

การตรวจสุขภาพในรูปแบบตางๆ

กลุมเสี่ยง จํานวน 200 คน ต.ค.65-ธ.ค.65 น.ส.รัตรพร พัฒคาต

6.แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

เพื่อปองกันปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง

ต.ค.65-ธ.ค.65 น.ส.จันจิรา วิทักษาบุตร  

       (งานโภชนาการ)

7.ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูง ในประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไปใน

อําเภอนิคมน้ําอูน

ปชก.อายุ 35-74ป 

ทั้งหมด จํานวน 4,615 คน

ต.ค 65- มี.ค 66 30,000.00              UC น.ส.วรรณรญา ไชยชนะ กลุม

งานบริการดานปฐภูมิฯ

40,000.00              เงินบํารุงฯ รพ.สต.

   - เขตรับผิดชอบ PCU ปชก.อายุ 35-74 ป 

จํานวน1,138 คน

ต.ค 65- มี.ค 66 เงินบํารุงฯ รพ.สต. 

และกองทุนฯ อบต.

นส.วรรณรญา ไชยชนะ กลุม

งานบริการดานปฐภูมิฯ

  - รพ.สต.บานนาคํา ปชก.อายุ 35-74 ป   

จํานวน 857 คน

ต.ค 65- มี.ค 66 เงินบํารุงฯ รพ.สต. 

และกองทุนฯ อบต.

นางสุมาลี     หนูมา     

รพ.สต.นาคํา

  - รพ.สต.บานหนองบัวบาน ปชก.อายุ 35-74 ป    

จํานวน 617 คน

ต.ค 65- มี.ค 66 เงินบํารุงฯ รพ.สต. 

และกองทุนฯ อบต.

นายอนุรักษ ดวงกุลสา 

รพ.สต.หนองบัวบาน
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แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ
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หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

  -รพ.สต.หนองหลวง ปชก.อายุ 35-74 ป   

จํานวน 641 คน

ต.ค 65- มี.ค 66 เงินบํารุงฯ รพ.สต. 

และกองทุนฯ อบต.

นายธีระศักดิ์ มามิมิน 

รพ.สต.หนองหลวง

  - รพ.สต.โนนสุวรรณ ปชก.อายุ 35-74 ป   

จํานวน 1,362 คน

ต.ค 65- มี.ค 66 เงินบํารุงฯ รพ.สต. 

และกองทุนฯ อบต.

นางพิชญาภร กลีบแกว 

รพ.สต.โนนสุวรรณ

8.จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยง 

(ตามหลักสูตรการปรับเปลี่ยน)

น.ส.รัตรพร พัฒคาต     

(คลินิกโรคเรื้อรัง)

9.อบรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงและ

สงสัยปวยรายใหม ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม 

(New Normal)* การติดตามตรวจวัดความดัน

โลหิตดวยตนเองที่บาน (HMBP) และการ

ตรวจวัดน้ําตาลในเลือดดวยตัวเองที่บาน (SMBG)

รพช. 1 แหง  รพ.สต. 4 

แหง

ม.ค.66-มิย.66 เงินบํารุงฯ รพ. 

และกองทุนฯ อบต.

น.ส.รัตรพร พัฒคาต

  - เขตรับผิดชอบ PCU กลุมเสี่ยง/สงสัย 150 คน ม.ค.66-มิย.66 15,000.00              UC นส.วรรณรญา ไชยชนะ 
กลุมงานบริการดานปฐภูมิฯ

  - รพ.สต.บานนาคํา กลุมเสี่ยง/สงสัย 150 คน ม.ค.66-มิย.66 15,000.00              เงินบํารุงฯ รพสต.
นางสุมาลี  หนูมา  

รพ.สต.นาคํา

  - รพ.สต.บานหนองบัวบาน กลุมเสี่ยง/สงสัย 150 คน ม.ค.66-มิย.66 15,000.00              เงินบํารุงฯ รพสต.
นายอนุรักษ ดวงกุลสา

 รพ.สต.หนองบัวบาน

  - รพ.สต.หนองหลวง กลุมเสี่ยง/สงสัย 150 คน ม.ค.66-มิย.66 15,000.00              เงินบํารุงฯ รพสต.
นายธีระศักดิ์ มามิมิน 

รพ.สต.หนองหลวง

  - รพ.สต.โนนสุวรรณ กลุมเสี่ยง/สงสัย 200 คน ม.ค.66-มิย.66 30,000.00              เงินบํารุงฯ รพสต.
นางพิชญาภร กลีบแกว 

รพ.สต.โนนสุวรรณ



ยุทธศาสตรที่ 1. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection  Excellence)

แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

10.ติดตามเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงทุก 3 เดือน น.ส.รัตรพร พัฒคาต

11.นํากลุมเสี่ยง/สงสัยปวยที่ผิดปกติเขาสูระบบ

การรักษา

น.ส.รัตรพร พัฒคาต

กิจกรรมหลักที่ 3 : การคนหา เฝาระวัง คัด

กรอง กลุมเสี่ยง/สงสัย/ภาวะแทรกซอน

1.กิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง (เบาหวาน

 ความดันโลหิตสูง หอบหืด ถุงลมโปงพอง ) รวม

ปชก. อายุ 35-74 ป จํานวน 

2,156 คน
ต.ค 65- มี.ค 66 UC นางสาววรรณรญา 

ไชยชนะ

กิจกรรมหลักที่ 4 : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2.ติดตามกลุมเสี่ยงจากการคัดกรองเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง

กลุมเสี่ยง/สงสัย 200 คน ธ.ค 65- มิ.ย 66 กองทุนสุขภาพ

ตําบลหนองปลิง

นางสาววรรณรญา 

ไชยชนะ

3.การติดตามการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด

โดยอสม.(SMBG)และการติดตามตรวจวัดความ

ดันโลหิตที่บาน(HMBP)

รพช.1แหง รพ.สต. 4 แหง ธ.ค 65- มิ.ย 66 งบPP นางสาววรรณรญา 

ไชยชนะ

4.อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุม

เสี่ยงและสงสัยปวยรายใหม โรคเบาหวานและ

ความดันในเขตรับผิดชอบ PCU

กลุมเสี่ยง/สงสัย 150 คน ม.ค 66- มิ.ย 66 UC นางสาววรรณรญา 

ไชยชนะ

12. โครงการสงเสริมทันตสุขภาพและปองกันโรค

ในชองปากเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษา 

อําเภอนิคมน้ําอูน ปงบประมาณ 2566

เด็กอายุ 6-12 ป รอยละ 

30 ไดรับการเคลือบหลุม

รองฟนกรามแท

ธ.ค.65 - ก.ย.66 งบPP ลิขิต เทิงจันทึก



ยุทธศาสตรที่ 1. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection  Excellence)

แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

6 โครงการคุมครองผูบริโภค

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ

และบริการสุขภาพ

1. จัดอบรมใหความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับผูประกอบการรานคา แผงลอยที่จําหนาย

ผลิตภัณฑสุขภาพ ในเขตอําเภอนิคมน้ําอูน

90 ราน  กุมภาพันธ - มีนาคม

 2566

               5,000.00 UC นายเมธี  สุขสรอย 

ปรางทิพย  ใจหนัก

2. ออกตรวจและใหคําแนะนําสถาน

ประกอบการดานการผลิตอาหารและน้ําดื่ม 

ปรับปรุงใหผานเกณฑมาตรฐาน ตามที่กฎหมาย

กําหนด ในเขตอําเภอนิคมน้ําอูน

7  ราน มกราคม - มีนาคม 

2566

นายเมธี  สุขสรอย 

ปรางทิพย  ใจหนัก

3. ออกตรวจใหคําแนะนําและออกตรวจเพื่อใช

ประกอบการตออนุญาตสถานพยาบาลและ

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผานเกณฑ

มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด

2 ครั้ง/ป ครั้งที่ 1 มีนาคม 2566

ครั้งที่ 2 กรกฏาคม 

2566

นายนิโรธ  เกียรติกุล

วัวัฒน

4. ซอมแผนอัคคีภัยแบบบูรณาการรวมกับ

เครือขาย

บุคลากรและเครือขาย 100 คน พ.ค.-ก.ค. 2566 12,000.00              UC ปรางทิพย ใจหนัก

5.รณรงคใหบริการวัคซีนโรคติดเชื้อโควิด 19 ให

ครอบคลุมกลุมเปาหมาย(เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และ

รอบกระตุน)

บุคลากรและประชากร 

100%

ต.ค 65 - ก.ย 66 10,000.00              UC นางสาววรรณรญา ไชยชนะ

6.รณรงคใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญในบุคลากร

และกลุมเสี่ยง

กลุมเสี่ยงสูง 1,400 คน เม.ย - ส.ค. 66 งบPP นางสาววรรณรญา ไชยชนะ

7. การเตรียมความพรอมและตอบโตการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการ

ระบาดชองโรคติดตออื่นๆ

ทีม EOC คปสอ.นิคมน้ําอูน

และเครือขาย อสม. 200 คน
ต.ค.65 - ก.ย.66 5,000.00               UC พัฒนา ไตรยขันธปราง

ทิพย ใจหนัก



ยุทธศาสตรที่ 1. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection  Excellence)

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

7 โครงการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอม

1. พัฒนากิจกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม

ตามเกณฑ green & clean Hospital

รพช. 1 แหง ผาน

เกณฑระดับดีมาก
มี.ค - ต.ค. 2566 18,000.00            UC ปรางทิพย ใจหนัก

2. เฝาระวังคุณภาพน้ําเสียที่ผานการ

บําบัดโดยการสงตรวจภายนอก

ปละ 3 ครั้ง ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 27,000.00            UC ปรางทิพย ใจหนัก

3. เฝาระวังคุณภาพน้ําเสียและกาก

ตะกอนของระบบบําบัดน้ําเสียของ

โรงพยาบาล(การทดสอบไขหนอนพยาธิ

และแบคทีเรียอิโคไลในน้ําทิ้งและกาก

ตะกอน) โดยการสงตรวจภายนอก

ปละ 1 ครั้ง ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 3,600.00             UC ปรางทิพย ใจหนัก

4. เฝาระวังคุณภาพน้ําดื่มโดยการใช

ชุดตรวจ อ.11 (จัดซื้อชุดตรวจ)

เดือนละ 1 ครั้ง ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 5,000.00             UC ปรางทิพย ใจหนัก

5. รับการประเมินจากคณะทีมตรวจ

ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอา

ชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม

รพช. 1 แหง 

ผานเกณฑ

ระดับดีมาก

มิ.ย.-ก.ย. 2566 5,000.00             UC ปรางทิพย ใจหนัก

6. เปดตลาดนัดสีเขียวในสถานบริการ

สาธารณสุข จัดซื้อชุดตรวจสารเคมี

1 แหง ต.ค.65- ก.ย.66 3,000.00             UC ปรางทิพย ใจหนัก

ทีม  ENV งานคุมครอง

ผบริโภค
7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ในชุมชนโดยการมีสวนรวม

อ.นิคมน้ําอูน ต.ค.65- ก.ย.66 10,000.00            UC ปรางทิพย ใจหนัก

งานเวชฯ และอบต.

1.ชุมชนมีการคัดแยกขยะที่ตนทาง

2.รณรงคการลดและงดใชสารเคมีในภาค

เกษตรกรรม

3. สงเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม

่

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..



ยุทธศาสตรที่ 1. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection  Excellence)

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

8. พัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัย (Food Safety Hospital) 

ตรวจอาหารและสุขลักษณะทั่วไป ของผู

ประกอบอาหาร

โรงครัว

โรงพยาบาล

ต.ค.65- ก.ย.66 800.00                UC จันทรจิรา  วิทักษาบุตร และ

ผูรับผิดชอบงาน ENV

9. การประชุมเชิงปฏิบัติการในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส

 ปงบประมาณ 2566

เจาหนาที่

โรงพยาบาล

นิคมน้ําอูน 

ทั้งหมด 80 คน

ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2565

   ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2566

 ครั้งที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2566

3,000.00             UC อาภากร  แกวมุงคุณ กลุม

งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล

นิคมน้ําอูน



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

8 โครงการพัฒนาระบบ

การแพทยปฐมภูมิ

1.ประชาสัมพันธสื่อสารแกประชาชน หนวยบริการทั้ง 5 แหง ต.ค.65 - ก.ย.66  UC/สปสช. นางคําวรรณ  ปราศัย

งาม

2.จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน กําหนดโครงสราง

3.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการจัดบริการ

4.การจัดทําขอมูล และกลุมเปาหมาย

5.การพัฒนาคนและเครือขายบริการ

6.การจัดบริการแกประชาชนในพื้นที่เปาหมาย

7.การรายงานและสรุปผลการดําเนินงาน

9 โครงการพัฒนาเครือขาย

กําลังคนดานสุขภาพ และ อสม.

รอยละของผูปวย กลุมเปาหมายที่ไดรับการดูแล จาก อสม. 

หมอประจําบานที่มีคุฯภาพชีวิตที่ดี

1. ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพตาม

สุขบัญญัติแหงชาติและเขารับการตรวจเยี่ยมจากภายนอก

โรงเรียนประถมศึกษาใน

เขตอําเภอนิคมน้ําอูน

 ม.ิย - ก.ย 66               5,000.00 UC นางสาววรรณรญา 

ไชยชนะ

2. สงเสริมกิจกรรมหมูบานจัดการสุขภาพ หนวยบริการทั้ง 5 แหง ต.ค.65 - ก.ย.66 UC นายพัฒนา  ไตรยขันธ

3. การพื้นฟูใหความรูแกเครือขายสุขภาพ สาขาตางๆ หนวยบริการทั้ง 5 แหง ต.ค.65 - ก.ย.66 UC นายพัฒนา  ไตรยขันธ

4. การสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนเพื่อการมี

สุขภาพดี

หนวยบริการทั้ง 5 แหง ต.ค.65 - ก.ย.66 UC นายพัฒนา  ไตรยขันธ

5. การประเมินความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน หนวยบริการทั้ง 5 แหง ต.ค.65 - ก.ย.66 UC นายพัฒนา  ไตรยขันธ

6. สงเสริมกิจกรรม อสม.ดีเดน อสม.จํานวน 282 คน ม.ิย. - ก.ย.66               3,000.00 UC นายพัฒนา  ไตรยขันธ

7. กิจกรรมหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความ

ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ประเมินตําบลจัดการ

สุขภาพทุกตําบล

29 หมูบาน ม.ิย. - ก.ย.66 5,000.00              UC นายพัฒนา   ไตรย

ขันธ     นางคําวรรณ 

 ปราศัยงาม

7.1 สงเสริมการจัดกิจกรรมหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม        

7.2 รับประเมินและตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงานจากภายนอก

อําเภอนิคมน้ําอูน ม.ิย. - ก.ย.66 5,000.00              UC นายพัฒนา   ไตรยขันธ

8. รับประเมินมาตรฐานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

จากทีมประเมินภายนอก

รพ.นิคมน้ําอูน ม.ิย. - ก.ย.66               5,000.00 UC นายพัฒนา  ไตรยขันธ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

พัฒนาศักยภาพแกนนําอสม.ดานการเฝาระวัง /ปองกัน ปญหา

สุขภาพจิตในพื้นที่

จํานวน อสม. 40 คน มค. 2565 UC / กองทุน จารุวรรณ  บุญพานิชย

 -  ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพแกนนํา อสม.ดานการเฝา

ระวัง

 /ปองกันสุขภาพจิตในพื้นที่



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา

โรคไมติดตอเรื้อรัง (เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง)

กิจกรรม 1: พัฒนาระบบเตรียมความ

พรอมดานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ทุกมิติสุขภาพ

ต.ค.65-ก.ย.66 UC น.ส.รัตรพร พัฒคาต  

   (คลินิกโรคเรื้อรัง)

  1.1 ประชุมคณะกรรมการ NCD board 

เพื่อชี้แจงรายละเอียดดําเนินงาน Service 

plan NCD กําหนดเกณฑคุณภาพคลินิก 

NCDs ภายใตโครงการการ ดําเนินงาน NCD 

Clinic Plus ยุค New Normal

4 ครั้ง/ป ( ทุก 3 เดือน) ต.ค.65-ก.ย.66 UC น.ส.รัตรพร พัฒคาต  

   (คลินิกโรคเรื้อรัง)

  1.2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

คุณภาพคลินิก และฟนฟูการพยาบาล

ผูปวย NCD

     ปละ 1 ครั้ง      

   ( จนท. 50 คน)

ก.พ.-66              2,000.00 UC น.ส.รัตรพร พัฒคาต  

   (คลินิกโรคเรื้อรัง)

  1.3.ประชุมวิชาการโรคเรื้อรัง 

conference case NCD ประจําป 2566

     ปละ 1 ครั้ง      

   ( จนท. 50 คน)

ก.พ.-66              2,000.00 UC น.ส.รัตรพร พัฒคาต  

   (คลินิกโรคเรื้อรัง)

  1.4.พัฒนาสมรรถนะ อาสาสมัคร ใน

การดูแลตนเองและดูแลผูปวยในชุมชน

(กลุมยอย 4 ตําบล)

อสม.ในเครือขาย 100 

คน
ก.พ.-66

  1.5 NCDs สัญจร: ใหบริการคลินิก 

NCD ใน รพสต. โดยสหวิชาชีพ

4 รพสต. ก.ย.65-ต.ค.66

  1.6 NCDs สัญจร: ออกนิเทศติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงาน NCD Clinic 

Plus

ปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ก.พ.66    

ครั้งที่ 2 มิ.ย.66

  1.7 การจัดการขอมูลโรคไมติดตอเรื้อรัง จนท รพสต./รพ. 50 คน ก.พ.-66

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

  1.8 พัฒนามาตรฐานการบริการและ

ดูแลรักษาผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (CPG

 update 2023 )

กิจกรรม 2 : รณรงค ใหความรู สราง

ตระหนัก การปอง ควบคุมโรค

29 หมูบาน พ.ค.-66 น.ส.รัตรพร พัฒคาต  

   (คลินิกโรคเรื้อรัง)

  2.1.กิจกรรมชมรมคนออนหวานตาน

ความดัน

29 หมูบาน พ.ค.-ส.ค.66              5,000.00 กองทุนฯ อบต.

  2.2.กิจกรรมวันเบาหวานโลก ผูปวยเบาหวาน 200 คน 7-14 พ.ย.66 UC

  2.3.กิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก ผูปวยความดัน 200 คน 10-17 พ.ค.66 UC

  2.4.กิจกรรมสรางความรอบรูดาน

สุขภาพ( Health literary NCD)เพื่อ

จัดการภัยสุขภาพโรคไมติดตอเรื้อรัง 

(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ในชุมชน

29 หมูบาน ม.ค.-มี.ค.66

  2.5.NCD club ในโรงเรียน 1 โรงเรียน พ.ค.-ส.ค.66 UC



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

กิจกรรม 3 :  การคนหา เฝาระวัง คัด

กรองกลุมเสี่ยง/สงสัย/ภาวะแทรกซอน

น.ส.รัตรพร พัฒคาต 

คลินิกโรคเรื้อรัง

  3.1.กิจกรรมการตรวจคัดกรองโรค

เรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

หอบหืด ถุงลมโปงพอง) ในประชาชน

อายุ 35-74 ป

ปชก.อายุ 35-74 ป 

จํานวน 4,615 คน
 ต.ค 65- มี.ค 66 UC นส.วรรณรญา ไชยชนะ 

กลุมงานบริการดานปฐ

ภูมิฯ

  3.2.ทีมสหวิชาชีพออกรณรงคและคัด

กรองภาวะแทรกซอน ตรวจตา ไต เทา 

ชองปาก โภชนาการ และ Lab ประจําป

ในผูปวยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

ผูปวย 1,700 คน/จนท.

20คน
พ.ย.65-มิ.ย.66              5,000.00 UC น.ส.รัตรพร พัฒคาต 

คลินิกโรคเรื้อรัง

กิจกรรม 4 :  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ม.ค.66-มิ.ย.66 น.ส.รัตรพร พัฒคาต  

   (คลินิกโรคเรื้อรัง)

  4.1.การติดตามตรวจวัดความดันโลหิต

ดวยตนเองที่บาน (HMBP)

รพช. 1 แหง   รพ.สต. 4

 แหง
ธ.ค.65-มิ.ย.66 นส.วรรณรญา ไชยชนะ 

กลุมงานบริการดานปฐ

ภูมิฯ

  4. 2.การติดตามการตรวจวัดน้ําตาลใน

เลือดดวยตัวเองที่บาน (SMBG)

รพช. 1 แหง   รพ.สต. 4

 แหง
ธ.ค.65-มิ.ย.66 นส.วรรณรญา ไชยชนะ 

กลุมงานบริการดานปฐ

ภูมิฯ

  4.3 อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพกลุมเสี่ยงและสงสัยปวยรายใหม

 และผูปวยโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง

ผูปวยโรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง
ม.ค.66-มิย.66 น.ส.รัตรพร พัฒคาต 

คลินิกโรคเรื้อรัง



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

  4.4.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงตอ

โรคหลอดเลือดสมอง/กลุมเสี่ยงไต

เสื่อม/กลุมเสี่ยงแทรกซอนจากโรคเรื้อรัง

ผูปวย DM,HT 200 คน ม.ค.66-มิย.66             10,000.00 UC น.ส.รัตรพร พัฒคาต 

คลินิกโรคเรื้อรัง

    1)กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย

ใชเทคนิค Health Coaching ระดับ

เครือขายในชุมชน

ผูปวย DM,HT 250 คน มี.ค.-66

   2)บุคคลและชุมชนตนแบบดานการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

1 คน/ชุมชน มี.ค.-66

  4.5 กิจกรรม Fat Fighting ผูปวย DM,HT 50 คน มี.ค.-66 น.ส.จันจิรา วิทักษาบุตร

  4.6.รณรงคสัญจร 3อ.2ส. อรอยดี เค็ม

นอย

ประชาชนทั่วไป 200 คน มี.ค.-66 น.ส.รัตรพร พัฒคาต

  4.7.กิจกรรม DPAC Meeting ผูปวย DM,HT 50 คน มี.ค.-66 น.ส.รัตรพร พัฒคาต

  4.8.เยี่ยมบานเสริมพลัง ผูปวย DM,HT 50 คน ม.ค.66-มิย.66 น.ส.รัตรพร พัฒคาต

  4.9.สนับสนุน อบต./ หนวยงานทุก

ภาคสวนเปนองคกรไรพุง

4 รพ.สตและPCU รพ. ม.ค.66-มิย.66             25,000.00 กองทุนฯ อบต. นางคําวรรณ ปราศรัยงาม

กิจกรรม 5 : พัฒนานวัตกรรม/R2R  

การจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังแบบมีสวน

รวม

ตําบลหนองปลิง ม.ค.66-ส.ค.66             10,000.00 กองทุนฯ อบต. น.ส.รัตรพร พัฒคาต/

นางคําวรรณ ปราศรัยงาม



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

11 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา

โรคติดตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา

1. พัฒนาระบบติดตามกํากับการกินยา

ของผูปวยวัณโรคปอด โดยการอบรม

แกนนําดูแลผูปวยวัณโรคในชุมชน

68  คน ม.ค - ก.ย 66 UC ปรางทิพย ใจหนัก

2. ดําเนินการคัดกรองคนหาผูปวยราย

ใหมในชุมชน  โดยการคัดกรองใชแบบ 

Verbal screening โดยอสม.

ประชาชนทุกกลุมอายุ ม.ค - ก.ย 66  - - ปรางทิพย ใจหนัก

กิจกรรมควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 29 หมูบาน  ต.ค 65- ก.ย 66  - UC นายพัฒนา  ไตรยขันธ

    และทีม SRRT

1.รณรงคอําเภอปลอดลูกน้ํายุงลาย สุม

ไขตําบลปลอดลูกน้ํายุงลาย

29 หมูบาน  ต.ค65 - ก.ย 66              5,000.00 UC นายพัฒนา  ไตรยขันธ

    และทีม SRRT

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับทีม 

SRRT และเครือขายเรื่องเทคนิคการใช

เครื่องมือควบคุมโรคที่ถูกตอง

80 คน  ต.ค65 - ก.ย 66             10,000.00 UC นายพัฒนา  ไตรยขันธ

 นางสาวปรางทิพย 

ใจหนัก

3. ควบคุมการระบาดของโรค

ไขเลือดออก (จัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและ

เคมีภัณฑ)

29 หมูบาน  ต.ค65 - ก.ย 66             20,000.00 UC นายพัฒนา  ไตรยขันธ

 และทีม SRRT

4.พัฒนาระบบการปองกันและควบคุม

โรคโควิด 19 อําเภอนิคมน้ําอูน

บุคลากรสาธารณสุข

ทีมSRRT และ

ประชาชน

 ต.ค65 - ก.ย 66              5,000.00 UC นายพัฒนา  ไตรยขันธ

 นางสาวปรางทิพย 

ใจหนัก      และทีม 

SRRT



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

12 โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตาน

จุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล

1. ประชุมชี้แจงและใหความรูตาม

โครงการโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสม

เหตุผล (RDU)

2 ครั้ง/ป  ครั้งที่ 1 เมษายน 66

 ครั้งที่ 2 กันยายน 66

UC นายเมธี  สุขสรอย

2. กิจกรรมรณรงคการลดการใชยาตาน

จุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุผลใน

โรงพยาบาล

1 ครั้ง/ป

13 โครงการดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคองและการดูแลผูปวยกึ่ง

เฉียบพลัน

ทบทวนความรูเรื่องการดูแลผูปวยระยะ

สุดทายแบบประคับประคองในชุมชน

1.เจาหนาที่ ร.พ.     

 จุดละ 1 คน          

  2.เจาหนาที่ รพสต. 

   ละ 1 คน

ต.ค.65-ก.ย.66  - UC น.ส.สาวิตรี สอนนุชาติ

14 โครงการพัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทย กิจกรรมที่ 1 การดูแลมารดาหลังคลอด

ดวยการแพทยแผนไทยในเขตอําเภอ

นิคมน้ําอูน

1.มารดาหลังคลอดใน

เขตอําเภอนิคมน้ําอูน

ไดรับการดูแลหลัง

คลอด 5 ครั้ง/คน

ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2565  

   ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 

2565 ครั้งที่ 3 เดือนธันวาคม

 2565   ครั้งที่ 4 เดือน

มกราคม 2566 ครั้งที่ 5 

เดือนกุมภาพันธ 2566ครั้งที่ 

6 เดือนมีนาคม 2566   ครั้งที่

 7 เดือนเมษายน 2566  ครั้ง

ที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566

ครั้งที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566

  ครั้งที่ 10 เดือนกรกฎาคม 

2566ครั้งที่ 11 เดือนสิงหาคม

 2566ครั้งที่ 12 เดือน

กันยายน 2566

             2,000.00 UC  นายอภิวัตร กาญบุตร



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

กิจกรรมที่ 2 การดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง

ดวยการแพทยแผนไทยในเขตอําเภอ

นิคมน้ําอูน

2.ผูปวยโรคเรื้อรังไดรับ

การดูแลดวยศาสตร

การแพทยแผนไทย

มากกวารอยละ 80

ต.ค.65 - ก.ย.66              2,000.00 UC นายอภิวัตร กาญบุตร

กิจกรรมที่ 3 การใหบริการแพทยแผน

ไทยนอกเวลาราชการ

3.การใหบริการไม

นอยกวา 4 ครั้ง/เดือน

 - 

กิจกรรมที่ 4 การใหบริการแพทยแผน

ไทยใกลบานใกลใจ ใหบริการแพทยแผน

ไทยในชุมชน

4.การใหบริการไม

นอยกวา 4 ครั้ง/เดือน

ต.ค.65 - ก.ย.66              2,000.00 UC นายอภิวัตร กาญบุตร

15 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา

สุขภาพจิตและจิตเวช

พัฒนาระบบการใหบริการดานสุขภาพจิต

และจิตเวช
1ตค 65-30 กย.66    จารุวรรณ บุญพานิชย

 - จัดระบบบริการดานสุขภาพจิตและจิต 1. อัตราการฆาตัวตาย

เวชที่สามารถเขาถึงงาย ไดมาตรฐาน สําเร็จ

 - พัฒนาระบบการวินิจฉัย common 2. ผูพยายามทํารายตนอง

disease ทั้ง 10 โรค /การรักษาเบื้องตน ไมกลับมาทําซ้ําภายใน

/แนวทางการสงตอ ระยะเวลา 1 ป

 - พัฒนาระบบการดูแลผูปวยจิตเวชแบบ 3.ผูปวยซึมเศราเขาถึง

ผูปวยใน จัดระบบการเฝาระวังความเสี่ยง บริการรอยละ 60

ทางคลินิกที่สําคัญ 4. ผูปวยจิตแภทเขาถึง

 - จัดระบบการดูแลทางสังคม จิตใจ ในรูป บริการรอยละ 65

แบบตางๆที่บูรณาการกับบริการผูปวย

อื่นๆในโรงพยาบาลรวมกับเครือขายอื่นๆ



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

นอกระบบสาธารณสุข ทุกกลุมวัย เชน

มีศูนยชวยเหลือสังคม (One Stop Crisis

 Center : OSCC ) ดูแลชวยเหลือเด็กและ

สตรีที่ถูกกระทํารุนแรงและผูที่ตั้งครรภไม

พึงประสงค  ศูนยเพื่อนใจวัยรุน

16 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 

สาขาหลักสูตินรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม 

กุมารเวช กรรม และออโธปดิกส)

1 กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลผูปวยติด

เชื้อในกระแสโลหิต (Sepsis)

<10% ต.ค.65-ก.ย.66              3,000.00 UC นส.อทิตยา ดาบลาอํา

  - ทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการดูแล

รักษาผูปวย Sepsis

100% ต.ค.65-ก.ย.66 นส.อรวรรณ ดาบพิม

ศรี

   - อบรม ประชุมชี้แจงแนวทางการดูแล

รักษาผูปวยSepsis แกผูเกี่ยวของทั้ง

เครือขาย

100%

 - จัดระบบการดูแลผูปวย Fast tract 

Sepsis ใหไดรับการดูแลอยางทันทวงที

ปลอดภัย

100%

  - ทบทวนผูปวยsepsis  ที่

 Refer ,Dead ทุกราย เพื่อหาโอกาส 

พัฒนาการดูแลรักษาผูปวย

   - จัดเจาหนาที่เขารวมฟงวิชาการ



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

  - นิเทศ/ประเมินเจาหนาที่เกี่ยวกับ

ทางการดูแล/แนวทางการดูแลรักษา

ผูปวย Sepsis

  - พัฒนาระบบการสงตอทั้งใน/นอก

เครือขาย

17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา

โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพ

เสริมสรางองคความรู ความเขาใจใหกับ 

จนท.สาธารณสุข,อสม.,ผูนําหมูบานและ

สมาชิกองคกรบริหารสวนตําบล

จนท.สาธารณสุข

,อสม.,ผูนําหมูบาน

และสมาชิกองคกร

บริหารสวนตําบล 

(100 คน)

พ.ย. - ธ.ค.2565 

(คาอาหารวาง 30 บ.

x100 คน)

             3,000.00 UC น.ส.ณัฐริกา หาลินใสล 

น.ส. อทิตยา ดาบลาอํา

กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธการ

รูเทาทัน รูปองกัน โรคหลอดเลือดสมอง

และหลอดเลือดหัวใจแกประชาชนใน

เขตรับผิดชอบและเยี่ยมบานผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ

29 หมูบาน พ.ย. - พ.ค.2566 

(ปายไวนิลขนาด 3 

ตรม.x 100 บ. 

จํานวน 5 แผน )

             1,500.00 UC น.ส.ณัฐริกา หาลินใสล

2.1 แจกสื่อสัญญาณอันตรายโรคหลอด

เลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองโดย

จัดทําเปนแผนปายใหความรูติดที่ศาลา

หมูบานทั้ง 29 หมูบาน และที่รพ.สต.อีก

 5 แหง

29 หมูบาน พ.ย. - พ.ค.2566 

(แผนสติ๊กเกอร 

stroke ขนาด A4  

100 แผน x 40 บาท)

             4,000.00 UC



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

2.2 กิจกรรมรูเร็วรูทันโรคหลอดเลือด

สมองและหลอดเลือดหัวใจ โดยการ

ประชาสัมพันธผานเสียงตามสายของหอ

กระจายขาวประจําหมูบานทั้ง 29 หมู 

และผาน อสม.ในการประชุมประจําเดือน

29 หมูบาน พ.ย. - ก.ย.2566  - 

กิจกรรมที่ 3 อบรมใหความรูผูดูแล

ผูปวยและผูปวยโรคเบาหวาน/ความดัน

โลหิตสูงที่มีภาวะเสี่ยงสูงตอการเกิดโรค

หลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ 

ยอดผูปวย DM HT 

Stroke

 ครั้งที่ 1 : ม.ค.2566

 ครั้งที่ 2 : ก.ค.2566 

(คาอาหารวาง 30 

บาท x200 คน)

             6,000.00 UC น.ส.รัตรพร พัฒคาต 

คลินิกโรคเรื้อรัง

กิจกรรมที่ 4  เดิน-วิ่ง-ปน- กันอัมพาต 

ครั้งที่ 1

ประชาชนทั่วไป ม.ค.- ก.ย.2566 UC นส.วรรณรญา ไชยชนะ 

กลุมงานบริการดานปฐ

ภูมิฯ

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

เมนูพื้นบาน ลดหวาน มัน เค็ม

ประชาชนทั่วไป และ

กลุมปวย NCD

ก.พ.2566 (ปายไวนิล

ขนาด 2.5 ตรม.x 100

 บ. จํานวน 2 แผน )

UC น.ส.จันจิรา วิทักษาบุตร 

(นักโภชนาการ)

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมรณรงคลด ละ 

เลิกบุหรี่-สุรา

1.)ประชาชนทั่วไป 2)

 กลุมสูบบุหรี่-ดื่มสุรา

 100 ราย

ธ.ค. 2565- ก.ค.66 

(ปายไวนิลขนาด 3 

ตรม.x 100 บ. 

จํานวน 5 แผน )

UC น.ส.ณัฐริกา หาลินใสล



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

กิจกรรมที่ 7 คัดกรอง CVD risk ใน

ผูปวยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง และปชช.อายุมากกวา 35 ปให

ครอบคลุมในพื้นที่อําเภอนิคมน้ําอูน

1) ประชาชน 35 ป

ขึ้นไป 5,120  คน   

2)กลุมปวย NCD 

1,000 คน

พ.ย.2565- มิ.ย.2566  - UC น.ส.ณัฐริกา หาลินใสล

7.1 ผูที่มีผลการประเมิน CVD risk 

score มากกวา 30% ไดรับการ

ลงทะเบียนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผูปวยที่มีผล CVD 

risk score มากกวา 

30% (150 คน)

 ครั้งที่ 1 : ม.ค.2566

 ครั้งที่ 2 : ก.ค.2566 

(คาอาหารวาง 30 

บาท x150 คน)

             4,500.00

กิจกกรมที่ 8 พัฒนาระบบเครือขายใน

การดูแล การรับ และการสงตอกลุม

ผูปวยฉุกเฉิน กลุมผูปวยกลุมโรคดวน

พิเศษเฉพาะโรค(ระบบ FAST TRACK)

อสม. / ผญ./ อบต. /

รพสต. /รพ. (60 คน)

พ.ย. - ธ.ค.2565 (ะ

อาหารวาง 30 บ.x 60

 คน)

             2,000.00 UC น.ส.ณัฐริกา หาลินใสล

กิจกรรมที่ 9 เยี่ยมบานเสริมพลัง ฟนฟู

สมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ

และหลอดเลือดสมอง

ผูปวย Stroke (140 

คน )

ม.ค.- ก.ย.2566  - UC น.ส.ณัฐริกา หาลินใสล

18 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา

โรคมะเร็ง

 - สงผูปวยไป Investigate ไดรวดเร็ว ผูปวยมะเร็งทุกคน  ตค 65-กย 66              1,500.00 UC รวีวรรณ

 - ผูปวยไดรับการรักษาภายในระยะเวลา

ที่กําหนด

2. กิจกรรมกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไม

ในตับและมะเร็งทอน้ําดี

29 หมูบาน  - UC นายพัฒนา  ไตรยขันธ



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

3. พัฒนาตําบลตนแบบปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเพื่อแกไขปญหาโรคพยาธิ

ใบไมในตับและมะเร็งทอน้ําดี

ต.นิคมน้ําอูน                       -   โครงการ นายพัฒนา  ไตรยขันธ

    นายธีระศักดิ์  มา

มิมิน

1.1 จัดอบรมใหความรูประชาชนในการ

ลด ละ เลิก การบริโภค ปลาดิบและ

ตรวจอุจจาระ U/S เพื่อคนหาโรค

ประชาชน 40 ปขึ้น

ไป 905 คน

นายพัฒนา ไตรยขันธ 

 นางรวีวรรณ เจริญ

ลอย

1.2 พัฒนาโรงเรียนตนแบบใชสื่อการ

สอนเพื่อแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมใน

ตับและมะเร็งทอน้ําดี

ต.นิคมน้ําอูน นายพัฒนา  ไตรยขันธ

    นายธีระศักดิ์  มา

มิมิน

19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต 1.อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารผูปวยเบาหวานที่มี

ภาวะแทรกซอนทางไต เพื่อชะลอไตเสื่อม

50 ราย ต.ค 65 -ก.ย 66              8,000.00 UC จันทรจิรา  วิทักษา

บุตร

 รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการ

ลดลงของ eGFR < 5ml/min/1.73/yr 

≥ 66 %

1.ตรวจเลือดประจําป คัดกรองการทํางาน 2 ครั้ง/ป UC กิ่งฟา   สารีนันท

ของไต ในผูปวยเบาหวานและความดัน 500 คน ครั้งที่1 ต.ค 65

โลหิตสูง

2. ใหความรู เกี่ยวกับโรคไต ภาวะแทรกซอน 60 คน ครั้งที่2 เม.ย.65 uc กิ่งฟา   สารีนันท 

 -สอน สาธิต  การประกอบอาหารที่เหมาะสม

กับโรค



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

3. การใชยา ขอควรรู  ขอหาม

4.กิจกรรม 3อ.2 ส พฤติกรรมที่เหมาะสมกับ

โรค

5. การประเมินสุขภาพจิต 2Q 

6.การติดตามเยี่ยมบาน ผูปวยไต ระยะที่ 4-5

    CAPD และ HD 52ราย ต.ค 64 -ก.ย 65  กิ่งฟา   สารีนันท

7.การเสริมพลังดานบวก เปนกําลังใจแก

ผูปวยและผูดูแล ประเมินความพึงพอใจ

8. การติดตามประเมินผลการดูแล

20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา

จักษุวิทยา ป 2566

1.ใหความรูเกี่ยวกับการคัดกรอง ตา 

เบื้องตนแกบุคลากรตั้งแตระดับ อสม. 

จนท.รพสต. และ รพ.

1.บุคลากรทาง

สาธารณสุข

2.เครื่อขายบริการ

สุขภาพ

3.ประชาชนในเขต

อําเภอนิคมน้ําอูน

1/11/2565 

(คาอาหารกลางวัน

และอาหารวาง 80 บ.

x 30 คนx1มื้อ)

             2,400.00 UC น.ส.รัตรพร พัฒคาต  

   (คลินิกโรคเรื้อรัง)

 -บูรณาการสอน สาธิตการคัดกรอง

สายตาผูสูงอายุแบบงายแก อสม.ใน

กิจกรรมโรงเรียน อสม.ประจําเดือน

 -ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ การคัดกรอง  สง

ตอแก จนท.   รพสต.(flowchart)



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

2.พัฒนาเครือขายชองทางการสงตอ

ระดับอําเภอเนนการลงขอมูลการคัด

กรองระบบ Vision2020เพื่อความ

ครบถวนของขอมูล

พ.ย.-65 นส.วรรณรญา ไชยชนะ 

กลุมงานบริการดานปฐ

ภูมิฯ

3.จัดอบรมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อให

ความรูเบื้องตนที่สําคัญในการดูแลผูปวย

ตอกระจก และผูปวยที่มี

ภาวะแทรกซอนทางตา

จนท.สาธารณสุข

ประจําทุก รพ.สต.

และ รพ.ของ คปสอ.

นิคมน้ําอูน ( 30 คน)

พ.ย.-65 น.ส.รัตรพร พัฒคาต  

   (คลินิกโรคเรื้อรัง)

4.พัฒนาระบบIT นํารูปแบบการใช

โปรแกรม Vision2020

ทีมงานสารสนเทศ

ประจําทุก รพ.สต.

ของ คปสอ.นิคมน้ําอูน

ธ.ค.-65 นส.วรรณรญา ไชยชนะ 

กลุมงานบริการดานปฐ

ภูมิฯ

5.การคัดกรองตอกระจกในประชาชชน

กลุมเปาหมาย

ประชาชนอายุ 60 ป

ขึ้นไป ทั้งหมดในเขต

อําเภอนิคมน้ําอูน

ธ.ค. 2565 - มี.ค.2566 นส.วรรณรญา ไชยชนะ 

กลุมงานบริการดานปฐ

ภูมิฯ



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

6.ออกตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนทาง

 ตา ภาพถายจอประสาทตาในผูปวย

เบาหวาน ในเขตอําเภอนิคมน้ําอูน

ผูปวยเบาหวาน

ทั้งหมด 836 ราย ใน

เขตอําเภอนิคมน้ําอูน

ธ.ค. 2565 - มิ.ค.

2566 836 รายx 25 

บาท =20,900 บาท 

(คาตอบแทน

วิเคราะหภาพถายจอ

ประสาทตาของจักษุ

แพทย)

            20,900.00 UC น.ส.รัตรพร พัฒคาต  

   (คลินิกโรคเรื้อรัง)

7.ติดตามแจงผลการตรวจใหผูปวย

ทราบและติดตามผูปวยที่มีผลการตรวจ

ผิดปกติ สงตอรักษาตามความเหมาะสม

มี.ค.-66 น.ส.รัตรพร พัฒคาต  

   (คลินิกโรคเรื้อรัง)

21 โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษา

ผูปวยยาเสพติด

1. พัฒนาระบบติดตามผูติดยาเสพติดที่

บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดและไดรับ

การติดตามดูแลตอเนื่อง 1 ป 

(Hetention Rate 1 year) โดยทีม

เครือขาย รพ.สต. อสม. และผูนําชุมชน

ผูเขารับการบําบัดยา

เสพติด

 - UC นายพัฒนา ไตรยขันธ

2. จัดกิจกรรมกลุมเพื่อติดตามผูใชและผู

เสพที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดของ

แตละระบบหยุดเสพตอเนื่อง หลัง

จําหนายจากการบําบัด 3 เดือน

ผูใชยาเสพติด UC นายพัฒนา ไตรยขันธ

พัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยา

ิ
1ตค 65-30 กย.66 จารุวรรณ บุญพานิชย



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

 -จัดตั้งศูนยคัดกรองยาเสพติดระดับ รอยละของผูปวยยาเสพ

ตําบล /สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย ติดเขารับการ

บําบัดรักษาและติดตาม

ดูแลอยางตอเนื่อง 1 ป

คัดกรองในพื้นที่ มากกวาหรือเทากับ

 - พัฒนาระบบการใหบริการดานการ รอยละ 58

บําบัดรักษายาเสพติดใหไดมาตรฐาน

         - คลินิกบําบัดยาเสพติด

         - คลินิกบําบัดบุหรี่/สุรา

  - สนับสนุนการจัดระบบการบําบัดฟนฟูยา

เสพติดโดยการมีสวนรวมในชุมชน CBTx

ในชุมชนรวมกับเครือขาย

( Community  Based Treatment and

Rehabilitation : CBTx )

 - พัฒนา CPG /ขั้นตอนการทํางาน /ขั้น

ตอนการประสานดานการบําบัดยาเสพติด

 -  พัฒนาระบบฐานขอมูล การบันทึกขอมูล

วิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาสูการพัฒนา

เครือขายบําบัดยาเสพติด



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

22 โครงการกัญชาทางการแพทย กิจกรรมที่ 1 การใหคําแนะนําในการใช

กัญชาทางการแพทยที่ถูกตอง

ผูรับบริการ และ

ประชาชน

ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 

2565     ครั้งที่ 2 เดือน

พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่

 3 เดือนธันวาคม 2565  

 ครั้งที่ 4 เดือนมกราคม 

2566 ครั้งที่ 5 เดือน

กมภาพันธ 2566ครั้งที่ 6

             3,000.00 UC อภิวัตร กาญบุตร     

งานแพทยแผนไทย

กิจกรรมที่ 2 การใชยาที่มีสวนผสมของ

กัญชาเพื่อการรักษาโรค

ผูรับบริการ และ

ประชาชน

ต.ค.65 - ก.ย.66  - UC อภิวัตร กาญบุตร     

งานแพทยแผนไทย



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

23 โครงการพัฒนาระบบบริการ

การแพทยฉุกเฉินครบวงจร

และระบบสงตอ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ 

เสริมสรางองคความรู ความเขาใจใหกับ จนท.สา

ธารณสุข, ภาคีเครือขาย

จนท.สาธารณ

สุข
ต.ค. 65 - ก.ย. 66 13,000.00          UC  นส.อทิตยา  ดาบลาอํา

รพ.สต., FR 1. คาอาหาร 50 บาท  นางอัญธิกา  พลไชย

50 คน 2 วัน X 50 คน X 2 วัน =    

5,000 บาท

2. คาอาหารวาง 30 บาท

 X 50 คน X 4 มื้อ = 

6,000 บาท

3. คาปายและอุปกรณ  

ตางๆ 4,000 บาท

พัฒนาระบบการดูแลผูปวยที่มีภาวะวิกฤต

สุขภาพจิต
ผูปวยจิตเวช 1ตค 65-30 กย66 จารุวรรณ บุญพานิชย

 - วิเคราะหขอมูลผูปวยที่มีภาวะวิกฤติ SMI-V ไดรับ

การ

สุขภาพจิตที่ตองการไดรับการดูแลตอเนื่อง ดูแลอยาง

 - จัดทําแผนการติดตามดูแลผูประสบภาวะ ตอเนื่อง 100%

วิกฤตสุขภาพจิต กลุมเสี่ยงตอการเกิดปญหา

สุขภาพจิต กลุมเสี่ยงตอการเกิดปญหา

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

สุขภาพจิต รวมถึงรายที่มีความยุงยาก

ซับซอน

 - ติดตามผูปวยสุขภาพจิตและจิตเวชทุก

กลุมวัยที่มีปญหาซับซอนในชุมชน เชน

ผูปวย จิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ตอการกอ

ความรุนแรง (Serious  Mental Illness

with  High Risk to Violence : SMI-V) ใน

ชุมชน

 - จัดระบบประสานงานกับเครือขาย ในและ

นอกระบบสาธารณสุขอยางเปนระบบในการ

ดูแลผูปวยนิติจิตเวช

 - วิเคราะห ปญหาจากการติดตามดูแล

ตอเนื่องผูประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต

และ นํามาวางแผนการใหการชวยเหลือและสงตอ



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 8 การพัฒนาโครงการตามพระราชดําริโครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

24 โครงการตามพระราชดําริ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 

และพื้นที่เฉพาะ

จัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเตานม

โดยเครื่องเอ็กซเรยเตานมเคลื่อนที่

(mamogram) ในสตรีกลุมเสี่ยง และดอย

โอกาสเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา

รพ. ต.ค.65-ม.ค.66 10,000.00          UC จีระวรรณ ใจศิริ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..



ยุทธศาสตรที่ 2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทยครบวงจรการทองเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทยแผนไทย

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

25 โครงการพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ

การแพทย

1. กิจกรรมที่ 1 อบรมการใชยาสมุนไพร ผูเขาอบรม

จํานวน 80 คน

 เดือนมีนาคม 2566

 - เมษายน 2566

             8,800.00 UC น.ส.ศศิรัศมิ์ กาละรัตน

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..



ยุทธศาสตรที่ 3. บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

26 โครงการผลิตและพัฒนา

กําลังคนดานสุขภาพสู

ความเปนมืออาชีพ อบรมภายในองคกร ป 2566

1.1 โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน”

เจาหนาที่

โรงพยาบาล

นิคมน้ําอูน 

102 คน ครั้ง/ป

ก.ย.-66         550,000.00 UC นางสาวอาภากร แกว

มุงคุณ

1.2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงาน

สุขภาพจิตในเด็ก
รพ. จีระวรรณ  ใจศิริ

1.3 อบรมพัฒนาทีมเฝาระวังสอบสวน

เคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

ผูรับผิดชอบ

งาน SRRT 3 

คน

ต.ค 65-ก.ย 66          10,000.00 UC พัฒนา  ไตรยขันธ

1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหาร

จัดการงานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย(OH&S)และสิ่งแวดลอมใน

โรงพยาบาล(ENV)

ผูรับผิดชอบ

งาน ENV 1 คน

ต.ค 65-ก.ย 66            5,000.00 UC ปรางทิพย  ใจหนัก

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..



ยุทธศาสตรที่ 3. บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ จนท.ที่เกี่ยวของ มค. 2566 1,000.00           UC จารุวรรณ บุญพานิชย

 /ศักยภาพเจาหนาที่ในการใหคําปรึกษา 20 คน  (คาอาหารวาง)

ดานสุขภาพจิต /การใชแบบประเมิน

ดานสุขภาพจิตเบื้องตน/การใหสุขภาพ

จิตศึกษา

1.6 อบรมเจาหนาที่เรื่องการใช

เทคโนโลยีการจัดการขอมูลสุขภาพ

จนท.รพ.นิคม

น้ําอูน 60 คน

 ต.ค.63-ก.ย.64            1,500.00 UC นางจารุวรรณ  บุญ

พานิชย

 - การใชโปรแกรม Hos-xp  

 - การใช โปรแกรม MicrosoftOffice  ต.ค.63-ก.ย.64              500.00 UC นางจารุวรรณ  บุญพานิชย

1.7 กิจกรรมอบรมฟนฟูความรูเรื่องการ

ปองกันและควบคุมการติดเชื้อ ในสถาน

บริการสาธารณสุข

1 ครั้ง/ป ก.ค.-66          11,000.00 UC น.ส.อัจฉริยาพร  พรมนิต

 - ทบทวนความรูและฝกทักษะการปฏิบัติ

ตามนโยบาย IC

 - ปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหม

 - อบรมและซอมแผนรับสถานการณ โรค

อุบัติใหมอุบัติซ้ํา



ยุทธศาสตรที่ 3. บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

1.8 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป 1 ครั้ง/ป ม.ิย.-66                    -   UC น.ส.อัจฉริยาพร  พรมนิต

 - ตรวจสุขภาพรางกาย

 - ตรวจสุขภาพปากและฟน

 - ทดสอบสมรรถภาพประจําป

 - ติดตามดูแลเจาหนาที่กลุมปวย/กลุมเสี่ยง

1.9 กิจกรรมรณรงควันลางมือโลก 1 ครั้ง/ป ก.ย.-66                5,000.00 UC น.ส.อัจฉริยาพร  พรมนิต

 ประกวดแตงตัวแฟนซีเกี่ยวกับการลางมือ

ประกวดคําขวัญเกี่ยวกับการลางมือ

สอนสาธิจการลางมือ 7 ขั้นตอนและ 5 

moments



ยุทธศาสตรที่ 3. บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

อบรมภายนอกองคกร ป 2566

1.1 พัฒนาบุคลากรทางการแพทย เขารวมประชุม

วิชาการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ

เจาหนาที่

         40,000.00 UC นายวิษณุ เกตุรุน

1.2 อบรมใหฟนฟูความรูทางวิชาการ

"เรื่องการบริหารยาเสี่ยงสูง "สําหรับ

เจาหนาที่

 เจาหนาที่ คส

ปอ. ทุกคน

1-28 ก.พ.2566            3,000.00 UC นางสาวจีรนันท  เคนพล

1.3 อบรมใหฟนฟูความรูทางวิชาการ

"เรื่องการใชยาในผูปวยโรคเรื้อรัง "สําหรับ

เจาหนาที่

 เจาหนาที่ คส

ปอ. ทุกคน

1-31 ม.ีค.2566            3,000.00 UC นางสาวจีรนันท  เคนพล

การอบรมนอกสถานที่ (ธัญญารักษ

อุดรธาน)ี

 - หลักสูตร การบําบัดผูใชยาและสารเสพ

ติดสําหรับพยาบาลวิชาชีพ  5 วัน

1 มค. 2566  คาเบี้ยเลี้ยง /คา

เดินทาง

วิจิตรา ฤทธิธรรม

 - หลักสูตรการใหคําปรึกษาเบื้องตน   

สําหรับผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด 3 วัน

2 มีค. 2566  คาเบี้ยเลี้ยง /คา

เดินทาง

วิจิตรา ฤทธิธรรม 

วรรณรญา ไชยชนะ



ยุทธศาสตรที่ 3. บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

 - หลักสูตรการบําบัดรักษาฟนฟูรูปแบบ

การสรางแรงจูงใจในผูปวยยาเพสติด  3 วัน

2 เมย. 2566  คาเบี้ยเลี้ยง /คา

เดินทาง

วิจิตรา ฤทธิธรรม 

วรรณรญา ไชยชนะ

 - หลักสูตรการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผู

ติดยาเสพติดแบบผูปวยนอกรูปแบบ 

Matrix program  5 วัน

2 มิย. 2566  คาเบี้ยเลี้ยง /คา

เดินทาง

วิจิตรา ฤทธิธรรม 

วรรณรญา ไชยชนะ

1.4 สงเจาหนาที่ไอที เขารับการอบรม 

การดูแลโปรแกรม Hos-XP

2 คน ต.ค.65- ก.ย.66          10,000.00 UC นางจารุวรรณ  บุญ

พานิชย

27 โครงการ Happy MOPH

 กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงแหงความสุข

ประเมินโครงการ Happy Nomiter  ของ

กระทรวงสาธารณสุข

เจาหนาที่ผาน

การประเมิน

รอยละ 50

ต.ค. 65- ก.ย. 66 นางสาวอาภากร แกว

มุงคุณ



ยุทธศาสตรที่ 4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ
 งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

28  โครงการประเมิน

คุณธรรมความโปรงใส

1. กิจกรรมการพัฒนาดานคุณธรรม

จริยธรรมและวินัยบุคลากร

สาธารณสุขประจําปงบประมาณ 

2566

เจาหนาที่ คปสอ. 

นิคมน้ําอูน จํานวน 

120 คน 1 ครั้ง / ป

กันยายน 2566

       20,000.00 UC
อาภากร  แกวมุงคุณ 

กลุมงานบริหารทั่วไป

2. กิจกรรมการสงเสริมใหความรู

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สงเสริมความรูเพื่อตอตานการทุจริต

เจาหนาที่ 

โรงพยาบาล นิคม

น้ําอูน จํานวน 102 

คน 1 ครั้ง / ป

ธันวาคม 2565

       50,000.00 UC
อาภากร  แกวมุงคุณ 

กลุมงานบริหารทั่วไป

4. กิจกรรมการประชุมการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

2567

คณะ

กรรมการคปสอ.

นิคมน้ําอูน จํานวน 

20 คน 1 ครั้ง/ป

กันยายน 2566

        3,000.00 UC
อาภากร  แกวมุงคุณ 

กลุมงานบริหารทั่วไป

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..



ยุทธศาสตรที่ 4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ
 งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

5. กิจกรรมการประชุม E-meeting 

คปสอนิคมน้ําอูน ประจําป 

งบประมาณ 2566 และประชุม คป

สอ.นิคมน้ําอูนประจําปงบประมาณ 

2566

คณะ

กรรมการคปสอ.

นิคมน้ําอูน    

จํานวน    20 คน 

12 ครั้ง / ป

ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2

 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 3 

ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 4 

มกราคม 2566 ครั้งที่ 5 

กุมภาพันธ 2566 ครั้งที่ 6 

มีนาคม 2566 ครั้งที่ 7 เมษายน

 2566 ครั้งที่ 8 พฤษภาคม 

2566 ครั้งที่ 9 มิถุนายน 2566 

ครั้งที่ 10 กรกฎาคม 2566 ครั้ง

ที่ 11 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 12

 กันยายน 2566

        6,000.00 UC
อาภากร  แกวมุงคุณ 

กลุมงานบริหารทั่วไป

6. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ในการรับนิเทศงาน คปสอ.นิคมน้ํา

อูน ปงบประมาณ 2566

เจาหนาที่ คปสอ. 

นิคมน้ําอูน จํานวน 

120 คน 2 ครั้ง / ป

ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2565 - 

มกราคม 2566 ครั้งที่ 2 มีนาคม

 2566 - พฤษภาคม 25656        20,000.00 UC
อาภากร  แกวมุงคุณ 

กลุมงานบริหารทั่วไป



ยุทธศาสตรที่ 4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ
 งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

7. กิจกรรมการประชุมการบริหาร

จัดการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน

ประจําปงบประมาณ 2566

คณะกรรมการ

บริหารโรงพยาบาล

นิคมน้ําอูน   จํานวน

    10 คน 12 ครั้ง /

 ป

ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2

 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 3 

ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 4 

มกราคม 2566 ครั้งที่ 5 

กุมภาพันธ 2566 ครั้งที่ 6 

มีนาคม 2566 ครั้งที่ 7 เมษายน

 2566 ครั้งที่ 8 พฤษภาคม 

2566 ครั้งที่ 9 มิถุนายน 2566 

ครั้งที่ 10 กรกฎาคม 2566 ครั้ง

ที่ 11 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 12

 กันยายน 2566

        3,000.00 UC
อาภากร  แกวมุงคุณ 

กลุมงานบริหารทั่วไป

กิจกรรมการประชุมชี้แจงเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และเจาหนาที่

 คปสอ. นิคมน้ําอูน

เจาหนาที่ 

โรงพยาบาล นิคม

น้ําอูน จํานวน 102 

คน 2 ครั้ง / ป

ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 2

 มีนาคม 2566
 - UC

อาภากร  แกวมุงคุณ 

กลุมงานบริหารทั่วไป

กิจกรรมการอบรมการประเมิน

คุณธรรมความโปรงใสในภาครัฐ

2 แหง มีนาคม 2566  - สสจ อาภากร  แกวมุงคุณ 

พัฒนา  ไชยชมพู



ยุทธศาสตรที่ 4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ
 งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

29 โครงการพัฒนาองคกร

คุณภาพ

1.1กิจกรรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาคุณภาพเพื่อความปลอดภัย

ของผูปวยอยางยั่งยืน

1 ครั้ง/ป พ.ค. - ก.ค. 2566         5,000.00 UC นางสุกัญญา  สัตถาผล

 - ประเมินสวนขาดหาโอกาสพัฒนา

ยกรับคุณภาพและความปลอดภัย

วิเคราะหและปรับปรุงอยางเปนระบบ

80 คน  - UC นางสุกัญญา  สัตถาผล

 -ตามรอยระบบประเมินความกาว

และสรุปบทเรียน เติมเต็มมาตรฐาน

และวัดผลไดจริง เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาคุณภาพที่ตอเนื่องและวัดผล

ไดจริง

1.2 กิจกรรมอบรมใหความรูระบบ

บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 

managemment) ใหแกบุคลากร

ในโรงพยาบาล

1 ครั้ง/ป มค - มีค 66         3,000.00 UC นางรวีวรรณ  เจริญ

ลอย



ยุทธศาสตรที่ 4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ
 งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

1.3 กิจกรรมตรวจประเมิน

มาตรฐานคุณภาพงานรังสี เอ็กซเรย

1 ครั้ง/ป มค.66-กค.66         1,000.00 UC นางสุกัญญา  สัตถาผล

-นําเสนอผลการพัฒนาตาม

มาตรฐานรังสีเอ็กซเรย ตอทีมประเมิน

- ทีมตรวจประเมินลงตามรอยหนา

งานพรอมตรวจสอบเอกสาร/ระบบ

การปฏิบัติงาน

-ทีมคืนขอมูล ขอขอเสนอแนะใน

การพัฒนา

งานแกไข ปรับปรุงและพัฒนาตอไป  

1.4 กิจกรรมรับประเมินมาตรฐาน

คุณภาพบริการพยาบาลตาม

มาตรฐาน QA

1 ครั้ง/ป พค..66-สค.66         3,000.00 UC นางสุกัญญา  สัตถาผล

-นําเสนอผลากรดําเนินงานใน

ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ

ิ



ยุทธศาสตรที่ 4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ
 งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

-ทีมประเมินลงตรวจเยี่ยมหนางานที่

หนวยงานที่หนวยงานกลุมการฯ/

OPD/IPD/ER งานIC/งานให

คําปรึกษา/งานANC/งานCOC

-ทีมประเมินผลการประเมิน คืน

ขอมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการ

พยาบาลตอเนื่อง

1.5 กิจกรรมการสอบเทียบ

เครื่องมือทางการแพทยตาม

มาตรฐาน

 เครื่องมือทาง

การแพทยทุกชนิด

 เดือน มีค - มิย66        27,000.00 UC จารุวรรณ บุญพานิชย

1. ปรับปรุงพัฒนาระบบการบํารุง

บํารุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย

2. จัดทําคูมือการใชงาน/ การ

ตรวจสอบควมพรอมใชเครื่องมือทาง

การแพทย

1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการ

เตรียมเยี่ยมประเมินมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพ และ

มาตรฐานสุขศึกษา ป 2566

1 ครั้ง / ป พ.ค. - ก.ค. 2566         4,000.00 UC อาภากร  แกวมุงคุณ 

กลุมงานบริหารทั่วไป



ยุทธศาสตรที่ 4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ
 งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

การพัฒนาคุณภาพกลุมงาน

สุขภาพจิตและยาเสพติดใหได

มาตรฐาน

ผลการประเมิน ธค. 2565         5,000.00 UC จารุวรรณ บุญพานิชย

 - จัดเตรียมขอมูลขอรับการประเมิน Re-accreditation  (คาอาหารและ

Re-accreditation HAงานยาเสพติด  HAงานยาเสพติด  อาหารวาง

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการรับการเยี่ยม

ประเมิน

 ผานการประเมิน   ผูประเมิน)

มาตรฐานระบบบริการงานยาเสพติด

ปงบประมาณ 2566

 - จัดเตรียมขอมูลขอรับการประเมิน ผลการประเมินผาน มค. 2566         5,000.00 จารุวรรณ บุญพานิชย

มาตรฐานกลุมงานสุขภาพจิตและยา

เสพติด

เกณฑมาตรฐาน  (คาอาหารและ

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการรับการเยี่ยม

ประเมิน

กลุมงานสุขภาพจิต  อาหารวาง

มาตรฐานกลุมงานสุขภาพจิตและยา

เสพติด

และยาเสพติด   ผูประเมิน)

ปงบประมาณ 2566



ยุทธศาสตรที่ 4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณผูรับผิดชอบโครงการ

30 โครงการพัฒนาระบบ

ขอมูลขาวสารเทคโนโลยี

สุขภาพแหงชาติ

1.ตรวจสอบความสมบูรณของเวชระเบียนผูปวยนอก

และผูปวยใน 40 ฉบับ โดยใชเกณฑ สปสช.ป 2557 

-  ประชุมวางแผนพัฒนาคณภาพเวชระเบียน 

เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

สุมตรวจเวชระเบียนจํานวน 40 

ฉบับ

ต.ค.65-ก.ย.66                 2,000.00 UC ทาริกา  บุญปน

2. จัดกิจกรรมใหความรูแกผูมารับบริการเกี่ยวกับ

ประกันภัยพ.ร.บ.รถ ใหตระหนักถึงความปลอดภัยใน

การใชรถและการเขาถึงระบบประกันภัยพ.ร.บ.เพิ่มมาก

ขึ้น

ผูมารับบริการ

50 ราย

ต.ค.65-ก.ย.66                 2,500.00 UC สมร  พัฒคาต

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..



ยุทธศาสตรที่ 4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

31 โครงการ Smart 

Hospital

 1. พัฒนาระบบ Paperless 

     - สแกนเวชระเบียนเก็บไวในระบบในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส

     - ยกเลิกการพิมพใบเวชระเบียน

     - ยกเลิกการคนเวชระเบียน

     - เพื่อใหแพทยคียขอมูลการรักษาลงใน HIS ทั้งหมด

2. มีระบบ Run คิวอัตโนมัติ ใหบริการแกประชาชน

ผูรับบริการ 2 จุด

3. มีระบบยืนยันตัวตนสําหรับเจาหนาที่และผูมารับ

บริการดวยบัตรประชาชน(IDP)

1. เพื่อใหประชาชนไดประโยชน

จากการรับบริการในโรงพยาบาล

ภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 ผานชองทาง online ที่สะดวก 

รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการ

รอคอย

2. โรงพยาบาลภาครัฐสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล ที่เหมาะสมในการพัฒนา

กระบวนการทํางานและการ

บริหารจัดการ

3. บุคลากรในระบบสุขภาพ มี

ความเขาใจ และประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบบริการ

สุขภาพไดอยางเหมาะสม

4. เพื่อเตรียมความพรอมและ

สนับสนุนใหโรงพยาบาลมีระบบ

เทคโนโลยีดานดิจิทัลที่รองรับการ

พัฒนาเปน Smart Hospital

5. มีระบบ Paperless

6. ยกเลิกการใชเวชระเบียน

ตค 65 - กย 66  ระบบ paperless

1.server

2.program GoToWin

3.เครื่อง Scanner

4. เครื่องพิมพ 

Terminal พิมพ

บารโคดติดเพื่อสแกน

ระบบ Run คิว

- ยังไมมีรายการซื้อ

ระบบยืนยันตัวตน

เจาหนาที่และ

ผูรับบริการ(IDP)

1.เครื่องอานบัตร 

Smart Card

2. กลอง Webcam

งบลงทุน จารุวรรณ  บุญ

พานิชย ทีมขอมูล

ขาวสารสารสนเทศ



ยุทธศาสตรที่ 4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

32 โครงการบริหารจัดการ

ดานการเงินการคลัง

1. พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวังสถานการณดานการเงินการ

คลังสุขภาพ (CFO) อําเภอนิคมน้ําอูน  ประจําปงบประมาณ 

2566

4 ครั้ง/ป ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2565 

ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ 2566 ครั้งที่

 3 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 4 

สิงหาคม 2566

          3,000.00 UC อาภากร  แกวมุงคุณ 

กลุมงานบริหารทั่วไป

3. การพัฒนาระบบการจัดทําตนทุนบริการ (Unit Cost) 

ปงบประมาณ 2566

12 ครั้ง / ป ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2

 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 3 

ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 4 

มกราคม 2566 ครั้งที่ 5 

กุมภาพันธ 2566 ครั้งที่ 6 

มีนาคม 2566 ครั้งที่ 7 เมษายน

 2566 ครั้งที่ 8 พฤษภาคม 

2566 ครั้งที่ 9 มิถุนายน 2566 

ครั้งที่ 10 กรกฎาคม 2566 

ครั้งที่ 11 สิงหาคม 2566 ครั้งที่

 12 กันยายน 2566

อาภากร  แกวมุงคุณ 

กลุมงานบริหารทั่วไป

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..



ยุทธศาสตรที่ 4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

    1) จัดตั้งคณะกรรมการศึกษาตนทุนการใหบริการของ

โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน

1 ชุด

     2) พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลง

ขอมูลในระบบบัญชี

3 คน ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2

 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 3 

ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 4 

มกราคม 2566 ครั้งที่ 5 

กุมภาพันธ 2566 ครั้งที่ 6 

มีนาคม 2566 ครั้งที่ 7 เมษายน

 2566 ครั้งที่ 8 พฤษภาคม 

2566 ครั้งที่ 9 มิถุนายน 2566 

ครั้งที่ 10 กรกฎาคม 2566 

ครั้งที่ 11 สิงหาคม 2566 ครั้งที่

 12 กันยายน 2566

    3) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ดานการเงินการคลังของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน

4 ครั้ง/ป ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2565 

ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ 2566 ครั้งที่

 3 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 4 

สิงหาคม 2566



ยุทธศาสตรที่ 4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ 

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

33 โครงการพัฒนางายวิจัย/

นวัตกรรม ผลิตภัณฑ

สุขภาพและเทคโนโลยี

ทางการแพทย

1.1 กิจกรรมประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพCQI/นว

ตกรรม/ผลงานR2R ภายใน CUP คปสอ.นิคมน้ําอูน

10 เรื่อง พค.66-สค.66         12,000.00 UC นางสุกัญญา  สัตถาผล

 - จัดอบรมใหความรูหลักการทํา R2R

 - กําหนดใหหนวยงานในรพ.จัดทําผลงานR2R 

หนวยงานหลักๆ OPD, ER,  IPD, LR เวชปฏิบัติ, ทัน

ตกรรม,  แพทยแผนไทย กายภาพบําบัด,  เภสัชกรรม, 

บริหาร หนวยงานละ 1 เรื่อง

 - จัดเวทีประกวดผลงาน กําหนดใหทุกหนวยงาน

นําเสนอผลงาน เพื่อใหกรรมการตัดสินผลงานรับรางวัล

- คัดเลือกผลงานเพื่อนําเสนอประกวดในเวทีระดับจังหวัด

1.2 โครงการพัฒนางานวิจัยดานสุขภาพจิตและยา

ิ

3 เรื่อง 1 ตค-30กย. 2565           3,000.00 UC จารุวรรณ บุญพานิชย

   - การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดูแลผูปวยจิตเภท

   - การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยจิตเภท

   - การพัฒนาระบบการใหบริการดานการบําบัดรักษา

สุขภาพจิตและยาเสพติด

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..



ยุทธศาสตรที่ 4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 15 : การพัฒนาดานการใชสมุนไพร

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ

34 โครงการสกลนครมหา

นครแหงพฤกษเวช

1. กิจกรรมที่ 1 หมูบานสมุนไพรตนแบบ 1.จํานวน 1 

หมูบาน

 เดือนมิถุนายน 

2565 - สิงหาคม 

2565

         5,000.00 UC นายภิวัตร กาญบุตร

2. กิจกรรมที่ 2 การผลิตยาสมุนไพรใชใน คปสอ.

นิคมน้ําอูน

2.ยาสมุนไพร

จํานวน 3 

รายการ

เดือนธันวาคม 2564

 - กุมภาพันธ 2565
25,000.00        UC นายภิวัตร กาญบุตร

3. กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมุนไพรเดนระดับ

อําเภอ

3.สมุนไพร

เดนที่ไดรับ

การพัฒนา

จํานวน 1 ชนิด

เดือนมีนาคม 2565

 - เมษายน 2565
5,000.00         UC นายภิวัตร กาญบุตร

35 โครงการสนับสนุนการ

คุมครองและสงเสริมภูมิ

ปญญาการแพทยแผนไทย

 ตามบทบาทนายทะเบียน

จังหวัดสกลนคร

1.กิจกรรมที่ 1  การจัดอบรมหมอพื้นบานและ

บุคลากรดานการแพทยแผนไทย อําเภอนิคมน้ํา

อูน จังหวัดสกลนคร

ผูเขารวม

อบรมจํานวน 

30 คน

เดือนมีนาคม 2566 3,000.00         uc นางสาวจุฬาลักษณ 

สารบาล

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..



เริ่มตน สิ้นสุด จํานวน แหลงงบ

การบริหารจัดการทั่วไป

1. การบริหารจัดการดาน

บุคลากร

1.1 เงินเดือน/คาตอบแทน 1.  รวบรวมหลักฐานและ 1. บุคลากรไดรับเงิน  1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 35,297,681.00 UC งานการเงินฯ

ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ ดําเนินการเบิกจาย เดือนประจําตําแหนงตาม (งปม.)

พนักงานราชการ/พนักงาน กําหนด

กระทรวง

สาธารณสุข/ลูกจางชั่วคราว

และ เงินประจําตําแหนง

ขาราชการ

2. งบดําเนินการ

2.1 คาใชสอย (M1)  เชน จากแผนงาน/โครงการ มีการเบิกจาย 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 4,301,755.00 UC งานการเงินฯ

     - คาเบี้ยเลี้ยง ทั้ง CUP ตามแผน 120,000.00 UC

     - คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา งานโครงการ 4,031,755.00 UC

     - คาซอบแซมครุภัณฑ 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 150,000.00 UC

อาคารสํานักงาน บานพัก

2.2 คาสาธารณูปโภค (M2) 1. หลักฐานและดําเนินการ 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 1,018,127.12 UC งานการเงินฯ

เบิกจาย ปที่ผานมา

2.3 คาวัสดุทั่วไป(M3) 1. จากขอมูลการเบิกจาย ปที่ ทุกหนวยงานมี 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 1,366,755.83 UC งานการเงินฯ

ผานมา วัสดุใชอยางมีและเหมาะสม

-วัสดุสํานักงาน ประสิทธิภาพ 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 266,317.60 UC

-วัสดุยานพาหนะ และเหมาะสม 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 81,565.00 UC

แผนการใชงบประมาณของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ปงบประมาณ 2566

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ



เริ่มตน สิ้นสุด จํานวน แหลงงบ

แผนการใชงบประมาณของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ปงบประมาณ 2566

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

-วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 390,700.00 UC

-วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 30,380.52 UC

-วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 30,604.96 UC

-วัสดุคอมพิวเตอร 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 110,905.00 UC

-วัสดุงานบานงานครัว 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 151,980.00 UC

-วัสดุเครื่องแตงกาย 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 18,520.00 UC

-วัสดุกอสราง 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 29,512.75 UC

-วัสดุบริโภค 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 256,270.00 UC

-วัสดุอื่น 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 14,600.00 UC

2.4 คายาและเวชภัณฑมิใชยา 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 5,324,091.50 UC

-คายา 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 2,546,522.49 UC

-คาวัสดุเภสัชกรรม 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 50,000.00 UC

-คาวัสดุชันสูตร 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 1,500,000.00 UC

-คาวัสดุทันตกรรม 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 327,569.01 UC

-คาวัสดุการแพทย 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 900,000.00 UC

3. งบลงทุน CUP จากแผนงาน/โครงการ ป ทุกหนวยงานมีครุภัณฑที่จําเปน 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 4,556,457.80 UC งานการเงินฯ

2566 ของหนวยงานตางๆ ใชอยางมี

ทั้ง CUP ประสิทธิภาพ

3.1 ครุภัณฑสํานักงาน จากแผนงาน/โครงการ ป และเหมาะสม 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 200,800.00 UC งานพัสดุ

2566 ของบริหารฯ

3.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จากแผนงาน/โครงการ ป 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 582,000.00 UC งานพัสดุ

2566 ของงานขอมูลขาวสาร



เริ่มตน สิ้นสุด จํานวน แหลงงบ

แผนการใชงบประมาณของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ปงบประมาณ 2566

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

3.3 ครุภัณฑงานบานงานครัว จากแผนงาน/โครงการ ป 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 8,600.00 UC งานพัสดุ

2566 ของบริหารฯ

 - ครุภัณฑงานบาน งานพัสดุ

 - ครุภัณฑงานบานต่ํากวาเกณฑ

3.4 ครุภัณฑการแพทย  - คาครุภัณฑการแพทยและ 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 96,357.80 บริจาค งานพัสดุ

ครุภัณฑการแพทยต่ํากวา

เกณฑ

184,500.00 UC งานพัสดุ

3.4 ลงทุนอาคารสถานที่ - จากแผนงาน/โครงการ ป งานการเงิน

2566 ของบริหารฯ

- งบกอสราง 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 660,000.00 UC งานพัสดุ

- งบคาเสื่อม 70%,10% 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 1,412,100.00 UC คปสอ.นิคมน้ําอูน

4. โครงการแกไขปญหา จากแผนงาน/โครงการ ป 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 1,773,620.00 UC คปสอ.นิคมน้ําอูน

2566 ของหนวยงานตางๆทั้ง

CUP

5. สนับสนุน สอ./สสอ. จากแผนงาน/โครงการ ป 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 1,849,221.69 UC คปสอ.นิคมน้ําอูน

ของรพ.สต.4 แหงและสสอ. นิ

6. พัฒนาบุคลากรทั้งCUP จากแผนพัฒนาบุคลากร ป 640,000.00 คปสอ.นิคมน้ําอูน

2566 ของทั้งCUP

7. ตามจายกรณีสงตอ จากขอมูลการเบิกจาย ปที่ 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 900,000.00 UC คปสอ.นิคมน้ําอูน

ผานมา

8. รายจายอื่นๆ (สมทบ จากขอมูลแผนการจางป 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 234,401.00 UC งานการเงิน

ประกันสังคม) 2566



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
ชื่อหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : .......2  ตุลาคม  2565.............................................................................................. 
หัวขอ: .......ผูบรหิารหนวยงาน นโยบายของผูบริหาร โครงสรางหนวยงาน หนาท่ีอํานาจของหนวยงาน ตามกฎกระทรวงการ
แบงสวน ราชการกระทรวงสาธารณสุข วิสยัทัศน พันธกิจ คานิยม MOPH ยุทธศาสตรของประเทศโดยรวม แจงเวียนแบบ
แสดงความบริสุทธ์ิใจในการจดัซื้อจัดจาง 2565 นโยบายและยุทธศาตรของโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน แผนการใชจาย
งบประมาณประจําป 2566 แผนการจัดซื้อจดัจางและ การจดัหาพัสดุประจาป 2566 แผนปฏิบัติการประจาํป 2566 
พระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจรยิธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ.2562 ขอบังคับสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 อินโฟกราฟฟก
คณะกรรมการ จริยธรรม ประจาํสํานักงานปลัดการทรวงสาธารณสขุ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข คูมือการใชทรัพยสิน
ของทางราชการโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน การวิเคราะหการจดัซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุประจําป 2565 
 คณะกรรมการโรงพยาบาลคณุธรรมโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน แผนปฏิบัติการสงเสริมคณุธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาล
นิคมนํ้าอูนปงบประมาณ 2566 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรพัยาบุคคลของโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน ขอกําหนดจริยธรรม
เจาหนาท่ีของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564................................... 
รายละเอียดขอมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....ผูบรหิารหนวยงาน นโยบายของผูบริหาร ฯ....... 

Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 

 
 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
อาภากร  แกวมุงคุณ อาภากร  แกวมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) (.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) 
ตําแหนง .นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ....... 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                    
ตําแหนง ..นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ.. (หัวหนา) 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ....) 

ตําแหนง...เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565....... 
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