
PP&P 
Excellence

แผนงานท่ี 1
โครงการท่ี 1

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

1 โครงการตรวจและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก0-5ปี

1.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก0-5ปี
ให้สมวัย                                
   2.เพ่ือตรวจพัฒนาการเด็ก0-5ปี

1.ส่งเสริมพัฒนาการในคลินิก
wbcและศพด.                   
2.ตรวจพัฒนาการเด็ก0-5ปี

เด็ก0-5ปี ตค.61-กย.62 0 เงินบ ารุง นางรัตนา นาใจตรอง

2 โครงการตรวจและส่งเสริมภาวะ
โภชนาการเด็ก0-5ปี

1.เพ่ือตรวจและส่งเสริมภาวะ
โภชนาการเด็ก0-5ปี

1.ตรวจโภชนาการเด็ก0-5ปี   
  2.ส่งเสริมภาวะโภชนาการ
ในwbcและศพด.

เด็ก0-5ปี ตค.61-กย.62 0 เงินบ ารุง นางสาววรรณนิศา 
บุญสิงห์

3 โครงการคลินิกWBC คุณภาพ 1.เพ่ือส่งเสริมภูมิคุ้มกัน  ภาวะ
โภชนการและพัฒนาการในเด็ก
0-5ปี

1.ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน  ภาวะ
โภชนการและพัฒนาการใน
เด็ก0-5ปี

เด็ก0-5ปี ตค.61-กย.62 0 เงินบ ารุง นางสาววิลาพร ม่ิงมิตร

4 โครงการคลินิกฝากครรภ์ 1.เพ่ือการฝากครรภ์แบบมี
คุณภาพและการส่งเสริมทารกใน
ครรภ์

1.การฝากครรภ์แบบมี
คุณภาพและการส่งเสริมทารก
ในครรภ์

หญิงต้ังครรภ์ ตค.61-กย.62 0 เงินบ ารุง นางสาววิลาพร ม่ิงมิตร

5 โครงการเด็กต าบลหนองแปนสมองดี 
สุขภาพดี อารมณ์ดี มีคุณธรรม

ส่งเสริมพัฒนาการ ลดการต้ังครรภ์
ไม่พร้อม

ให้ความรู้หญิงต้ังครรภ์ในการ
ดูแลตนเอง

หญิงต้ังครรภ์ 
อสม.

ธ.ค.61-กพ.62 27800 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

นางสาววิลาพร ม่ิงมิตร

งบประมาณรวม 
(7)

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ท่ี 6 การสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี 1 ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรี และเด็กปฐมวัย

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ ท่ี  3.1.ส่งเสริมป้องกัน.

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี 3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

6 โครงการอบรมกิน กระตุก กระตุ้น ไอคิวมากกว่า 100 น้ าหนักมากว่า
 2500

อบรมกิน กระตุก กระตุ้น อสม. ครูศพด. 
หญิงต้ังครรภ์

เม.ย.62-มิ.ย.62 21,300 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

นายศราวุธ ฟองอ่อน

7 โครงการการอบรมการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อม

ลดอัตราการต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อม
(20ปี)

อบรมทักษะการปฏิเสธ การ
ป้องกัน

นักเรียน วัยรุ่น เม.ย.62-มิ.ย.63

14800

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

นางสาววิลาพร ม่ิงมิตร

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณแม่
คุณภาพรพ.สต.หนองแวง  ต าบลบ้าน
เหล่า    อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัด
สกลนคร

1.หญิงต้ังครรภ์ (และสามี)  มี
ความรู้และความสามารถ
บอกการเปล่ียนแปลงของมารดา
ในระยะต้ังครรภ์ได้ บริหาร
ร่างกายและฝึกการหายใจเพ่ือ
เตรียมตัวคลอดได้เตรียมตัวเข้าสู่
บทบาทการเป็น “แม่-พ่อ” 
เตรียมพร้อมท้ังด้านร่างกายและ
จิตใจเพ่ือเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้ 

. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับ
การอบรม ท าแบบประเมิน
ก่อนและหลังการอบรม  
พร้อมประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรมใน
โครงการฯ

หญิงต้ังครรภ์
และสามี ใน 
เขตรับผิดชอบ
รพ.สต.หนอง
แวง จ านวน 
40 คน

ตุลาคม 61 - 
กันยายน 2562

5,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

นางสายฝน สารินทร์



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

9 โครงการ สตรียุคใหม่ รู้ทัน รู้ไว 
ห่างไกล มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก

1. เพ่ือนให้กลุ่มเป้าหมาย (สตรี
อายุ 30-60 ปี) มีความรู้เร่ือง
มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
 2. เพ่ือค้นหาผู้ท่ีสงสัยเป็นมะเร็ง
เต้านมและมะเร็งปากมดลูกใน
ระยะเร่ิมแรก
 3. เพ่ือให้ อสม. ต าบลบ้านเหล่า
มีความรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูกและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้

1.อบรมตามโครงการ พร้อม
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมาย
2.จัดท าแบบประเมินความรู้
ของผู้เข้ารับการอบรมก่อน
และหลังการอบรมพร้อม
ประเมินความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรมในโครงการฯ

1. สตรีกลุ่ม
อายุ 30-60 ปี
  ต าบลบ้าน
เหล่า จ านวน  
100 คน 
 2. อสม.ต าบล
บ้านเหล่าท้ัง 6
 หมู่บ้านๆ 3 
คน เป็นจ านวน
 18 คน

ตุลาคม61 – 
กันยายน ๒๕๖2

๕,๐๐๐ กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
บ้านเหล่า

นางสายฝน สารินทร์

10 โครงการเด็กต าบลบ้านเหล่าสมองดี

  สุขภาพดี  อารมณ์ดีมีคุณธรรม  

ปีงบประมาณ 2562

๑.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญ

พันธ์ุท่ีจะต้ังครรภ์เตรียมความ

พร้อมก่อนต้ังครรภ์                

  2. เพ่ือส่งเสริมให้หญิง

ต้ังครรภ์ท่ีมีความเส่ียงได้รับการ

ดูแลสุข                             

 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 0-5 ปี 

มีพัฒนาการสมวัย

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ หญิง
ต้ังครรภ์/สามีและการส่งเสริม
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่
2.ออกติดตามเย่ียม/ให้ความรู้
หญิงหลังคลอด
3.ออกติดตามเย่ียม/ให้ความรู้
หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะเส่ียง

1.หญิงวัย
เจริญพันธ์  2.
หญิงต้ังครรภ์   
 3.หญิงหลัง
คลอดระยะให้
นมบุตร  4.
กลุ่มเด็กอายุ
0-5 ปี          
 5.กลุ่มเด็ก 
6-12 ปี

ธันวาคม 61 -
กุมภาพันธ์ 62

20,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
บ้านเหล่า

สุภาภรณ์ ภูวงศ์



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

11 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคคลากรในการส่งเสริมพัฒนา

เชาวน์ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล

 ของเด็กอ าเภอเจริญศิลป์

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ครู/

บุคคลากรผู้ดูแลเด็ก เร่ือง กิน 

กอด เล่น เล่า การส่งเสริมและ

พัฒนาการเด็ก  2.เพ่ือให้

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสอบ

การณ์สร้างเครือข่ายบุคลากร

ในการพัฒนา IQ เด็ก              

  3.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้น า

องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ี

1.จัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย สอน
 จินตคณิต                         
 2.แบ่งฐานการเรียนรู้ครบทุก
ด้าน

ครูปฐมวัย       
 ครูศูนย์เด็ก
เล็ก.
ผู้รับผิดชอบ
งานแม่และเด็ก

ธ.ค.61 - ก.พ. 62 30000 กองทุน น.ส.สุภาภรณ์ ภูวงศ์

12 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคคลากรในการส่งเสริมพัฒนาเชาวน์
ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล ของเด็ก
อ าเภอเจริญศิลป์

1)เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ครู/
บุคคลากรผู้ดูแลเด็ก เร่ือง กิน กอด
 เล่น เล่า การส่งเสริมและ
พัฒนาการเด็ก             2)เพ่ือให้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสอบการณ์
 สร้างเครือข่ายบุคลากร ในการ
พัฒนา IQ เด็กเจริญศิลป์ 3)
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้น าองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ี

1)จัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย สอน
 จินตคณิต                      
2)แบ่งฐานการเรียนรู้ครบทุก
ด้าน

1)ครูปฐมวัย 
2)ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์เด็กเล็ก    
          3)
ผู้รับผิดชอบ
งานแม่และเด็ก 
 จ านวน 130 
คน

ธันวาคม61 -
กุมภาพันธ์ 62

0 เงินบ ารุง นางบุญผ่อง  ใครบุตร



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

13 โครงการเด็กสมองดี  สุขภาพดี  
อารมณ์ดี มีคุณธรรม  ปีงบประมาณ 
2562

๑)เพ่ือส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญ
พันธ์ุท่ีจะต้ังครรภ์เตรียมความ
พร้อมก่อนต้ังครรภ์               2)
เพ่ือส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์ท่ีมี
ความเส่ียงต่อการคลอดทารก
น้ าหนักน้อยได้รับการดูแลสุขภาพ 
      3)เพ่ือส่งเสริมให้ทารกแรก
คลอดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า ๒,๕๐๐ 
กรัม

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ หญิง
ต้ังครรภ์/สามีและ อสม.ใน
เร่ืองการฝากครรภ์คุณภาพ
และการส่งเสริมการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่        2.ออกติดตาม
เย่ียม/ให้ความรู้หญิงหลังคลอด
ในเร่ืองการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
ร่วมกับ อสม.                3.
ออกติดตามเย่ียม/ให้ความรู้
หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะเส่ียง

1.หญิงวัย
เจริญพันธ์
ในหมู่บ้านท่ี
พร้อม 2.
หญิงหลัง
คลอด ระยะ
ให้นมบุตร 
3.กลุ่มเด็ก
อายุ0-5 ปี 
 4.กลุ่มเด็ก
 6-12 ปี 
5.ผู้ปกครอง

ธันวาคม 61- 
กุมภาพันธ์ 62

15,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

นางอาทิตยา ศรีพงศ์

14 การป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น

1)เพ่ิมพูนทักษะในวัยรุ่น/วัยเรียน 
2)เพ่ือให้วัยรุ่น/วัยเรียนมี
พฤติกรรม ความรู้และ
ความสามารถในการหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศท่ีไม่
ปลอดภัย 3)เพ่ือสร้างและพัฒนา
เครือข่ายในการต้ังครรภ์ไม่พร้อม
อย่างย่ังยืน

1)เน้นการวางแผนครอบครัว 
2)อบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมาย 3)สร้าง
เครือข่ายคณะกรรมการ
ด าเนินงานติดตาม/ประเมินผล

1)วัยรุ่น/วัย
เรียน อายุ 
10-19 ปี 
2)ผู้ปกครอง
 3)คุณครู   
จ านวน 80 
คน

มกราคม-มีนาคม 
2561

15,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

อาทิตยา ศรีพงศ์



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

15 โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน ปี
 2562

1)เพ่ือลดอัตราการขาดสาร
ไอโอดีน                              
2)เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรคจาก
การขาดสารไอโอดีน

1)จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
และขอสนับสนุนงบประมาณ   
             2)ประชุมช้ีแจงผู้ท่ี
มีส่วนเก่ียวข้องรับทราบ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 3)จัดอบรมให้
ความรู้/กิจกรรม

1)กลุ่มหญิง
ต้ังครรภ์และ
ให้นมบุตร   
      2)
ประชาชนท่ี
สนใจเข้าร่วม
   รวม  80
 คน

มกราคม-มีนาคม 
2562

12,000 กองทุนฯ อาทิตยา ศรีพงศ์

16 สตรีไทยป้องกันภัยมะเร็งเต้านมมะเร็ง
ปากมดลูก ปี 2562

๑. เพ่ืออสม.มีความรู้และมีทักษะ
ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง              
  ๒. เพ่ือกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านมตามมาตรฐาน    
   ๓.เพ่ือกลุ่มเป้าหมายสามารถ
เข้าถึงบริการรักษาพยาบาล

1. จัดอบรมให้ความรู้เร่ือง
โรคมะเร็งปากมดลูก และ
มะเร็งเต้านมแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
2. อสม. ให้ความรู้/สอนทักษะ
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
   ด้วยตนเองแก่สตรี
กลุ่มเป้าหมาย 
๕. จัดคลินิกให้บริการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 

1.แกนน า 
อสม.จ านวน
 66คน    
2.สตรี
30-60ปี 
จ านวน 
134 คน

๑ มกราคม ๖๒ - 
๓๑ มีนาคม ๖๒

20,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

นางศรินญา แสงโพธ์ิ 
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขช านาญ
งาน ๐๘-๙๕๕๙-
๔๖๖๘



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

17 โครงการเด็กต าบลบ้านเหล่าเด็ก
สมองดี  สุขภาพดี  อารมณ์ดี มี
คุณธรรม  ปีงบประมาณ 2562

๑.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญ
พันธ์ุท่ีจะต้ังครรภ์
2. เพ่ือส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์
ท่ีมีความเส่ียงต่อการคลอด
ทารกน้ าหนักน้อย
ได้รับการดูแลสุขภาพ
3.เพ่ือส่งเสริมให้ทารกแรก
คลอดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 
๒,๕๐๐ กรัม
4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 0-5 ปี 
มีพัฒนาการสมวัย  IQ EQ  ดี
ข้ึน

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ หญิง
ต้ังครรภ์/สามีและ อสม.ใน
เร่ืองการฝากครรภ์คุณภาพ
และการส่งเสริมการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่
2 อบรมผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี 
5.ตรวจประเมินความสามารถ
ทางสติปัญญา(IQ) แก่เด็ก
นักเรียนช้ัน ป.1 โรงเรียนใน
เขต ต.บ้านเหล่า
5.จัดซ้ือไข่และนม ให้หญิง
ต้ังครรภ์กลุ่มเส่ียง

1.หญิง
ต้ังครรภ์
และหญิงวัย
เจริญพันธ์
ในหมู่บ้านท่ี
พร้อม
ต้ังครรภ์ ๘๐
 คน
๒.กลุ่ม
ผู้ปกครอง
เด็กอายุ0-5
 ปี  
๓.กลุ่มเด็ก 
6-12 ปี

๑ ธันวาคม ๖๑ - 
กุมภาพันธ์ ๖๒

35,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

นางสาวอาทิติยา  
ภูษาวิโศษธ์ พยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติการ



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

18 เพ่ิมไอโอดีน เพ่ิมเชาว์ปัญญา ชาว
ประชาร่วมใจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
รพ.สต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร

1. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในประโยชน์และ
บริโภคเกลือไอโอดีน           
2.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการสุขภาพ สร้างความ
เข็มแข็งในชุมชน               
3.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์และ
หญิงวัยเจริญพันธ์ท่ีพร้อม
ต้ังครรภ์ได้บริโภคเกลือไอโอดีน

  ๑.จัดอบรมให้ความรู้
ประชาชนท่ัวไปในครัวเรือน
ท่ีมีเด็ก ๐-๕ ปี  ๒.รณรงค์
ให้ทุกเรือนเรือนบริโภคเกลือ
ไอโอดีนและอาหารท่ีมีสาร
ไอโอดีน ๓.แจกเกลือ
ไอโอดีนให้แก่หญิงต้ังครรภ์

๑.ตัวแทน
ครัวเรือนท่ีมี
เด็ก ๐-๕ ปี 
จ านวน 
๑๒๐ คน  
๒.หญิง
ต้ังครรภ์
และหญิงวัย
เจริญพันธ์
ในหมู่บ้านท่ี
พร้อม
ต้ังครรภ์ ๘๐
 คน

๑ มกราคม ๖๒ - 
๓๑ มีนาคม ๖๒

12,400 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

นางสาวโชติกา  จาก
ผา  นักวิชาการ
สาธารณสุข ๐๙-
๓๓๒๓-๙๖๒๖



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

19 โครงการเด็กต าบลโคกศิลา สมองดี 
สุขภาพดี อารมณ์ดี มีคุณธรรม  
ปีงบประมาณ 2562

1.ต้ังครรภ์เตรียมความพร้อมก่อน
ต้ังครรภ์  2. เพ่ือส่งเสริมให้หญิง
ต้ังครรภ์ท่ีมีความเส่ียงต่อการ
คลอดทารกน้ าหนักน้อยได้รับการ
ดูแลสุขภาพ   3.เพ่ือส่งเสริมให้
ทารกแรกคลอดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า
 ๒,๕๐๐ กรัม4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย5. เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนประถมศึกษามี
ร่างกาย สูง ดี สมส่วน

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ หญิง
ต้ังครรภ์/สามีและ อสม.ใน
เร่ืองการฝากครรภ์คุณภาพ
และการส่งเสริมการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่   2.ออกติดตาม
เย่ียม/ให้ความรู้หญิงหลังคลอด
ในเร่ืองการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
ร่วมกับ อสม.

1.หญิงวัย
เจริญพันธ์
ในหมู่บ้าน 
2.หญิง
ต้ังครรภ์ทุก
ราย 3.หญิง
หลังคลอด
ระยะให้นม
บุตร 4.กลุ่ม
เด็กอายุ0-5
 ปี 5.กลุ่ม
เด็ก 6-12 ปี

ก.ย.2561 - ต.ค.
2562

20,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
โคกศิลา

นางรัตนาภรณ์  เห
มะธุลิน

20 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคคลากรในการส่งเสริมพัฒนาเชาวน์
ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล ของเด็ก
ต าบลโคกศิลา

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ครู/
บุคคลากรผู้ดูแลเด็ก เร่ือง กิน กอด
 เล่น เล่า การส่งเสริมและ
พัฒนาการเด็ก  2.เพ่ือให้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสอบการณ์
 สร้างเครือข่ายบุคลากร ในการ
พัฒนา IQ เด็กต าบลโคกศิลา       
     3.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้น า
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ี

1.จัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย สอน
 จินตคณิต         2.แบ่งฐาน
การเรียนรู้ครบทุกด้าน

1.ครูปฐมวัย
 2.ครูผู้ดูแล
เด็กศูนย์เด็ก
เล็ก  3.
หญิงต้ังครรภ์
 4.
ผู้ปกครอง
เด็กแรกเกิด 
รวม 90 คน

ก.ย.2561 - ต.ค.
2562

9,500 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

นางรัตนาภรณ์  เห
มะธุลิน



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

21 โครงการการป้องกันการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

๑.เพ่ิมพูนทักษะในวัยเรียน/วันรุ่น  
  ๒.เพ่ือให้นักเรียน/วัยรุ่นมี
พฤติกรรมและความรู้
ความสามารถในการหลีกเล่ียง
พฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย

๑.เน้นการวางแผนครอบครัว   
   ๒.อบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมาย  สร้างเครือข่าย
คณะกรรมการด าเนินงาน
ติดตาม/ประเมินผล

1.กลุ่มเด็ก 
6-12 ปีใน
ต าบโคกศิลา
  จ านวน  
95 คน

ก.ย.2561 - ต.ค.
2562

10,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

นางรัตนาภรณ์  เห
มะธุลิน

22 โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน ปี
 2562

1.เพ่ือลดอัตราการขาดสารไอโอดีน
  2.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรคจาก
การขาดสารไอโอดีน

1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
และขอสนับสนุนงบประมาณ   
   2.ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องรับทราบนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.
จัดอบรมให้ความรู้/กิจกรรม

  .ประชาชนท่ี
สนใจเข้าร่วม 
จ านวน 100 
คน

ก.ย.2561 - ต.ค.
2562

20,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

นางสาวนงลักษณ์  ซุย
เซ็งซะ

23 โครงการป้องกันและควบคุมแก้ไข
ปัญหาโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ าดี
และพยาธิใบไม้ตับ ต าบลโคกศิลา 
อ าเภอเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2562

1.เพ่ือลดอัตราความชุกของพยาธิใบไม้ตับในประชาชน2.เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคหนอนพยาธิล าไส้ชนิดต่างๆและภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจากโรคหนอนพยาธิกิจกรรมอบรมให้ความรู้ บริการ
ตรวจโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับ ให้
การบ าบัดในรายท่ีตรวจพบไข่
พยาธิใบไม้ตับ

ประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 200 คน ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562

20,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

ลักขณา หลักทอง      
       รพ.สต.โคกศิลา
 0807483729  
/lakthong12@hotm
ail.com

24 โครงการรณรงค์เดิน ว่ิง และป่ัน
จักรยานเพ่ือสุขภาพ ปี 2562

1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
สมรรถภาพร่างกายแข็งแรงมี
สุขภาพดี2. เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การออกก าลังกายท่ีถูกต้อง

1. จัดกิจกรรมรณรงค์การออกก าลัง
กายโดยการเดิน ว่ิง และป่ันจักรยาน
รอบต าบลโคกศิลา2. ติดตามการ
ออกก าลังกายอย่างต่อเน่ือง

ประชาชนท่ัวไป
 จ านวน 500 
คน

 ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562

25,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

ลักขณา หลักทอง      
       รพ.สต.โคกศิลา
 0807483729  
/lakthong12@hotm
ail.com



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

25 โครงการประชาชนฉลาดด้วยสารไอโอ
ดิน

1.ประชาชนได้รับรับประทานเกลือ
ไอโอดีนอย่างต่อเน่ือง
2.ลดอัตราการเกิดภาวการณ์ขาด
สารไอโอดีน

1.กระจายเกลือไอโอดีนใน
สถานศึกษาและชุมชน
 2.ตรวจสอบมาตรฐานเกลือ
ไอโอดีนทุก 3 เดือน ให้เกลือ
ไอโอดีนท่ีกระจายไปมีสาร
ไอโอดีนท่ีได้มาตรฐาน
    

1.ทุกหลังคา
เรือนรู้จักและใช้
เกลือเสริม
ไอโอดีน
๒.หญิงมีครรภ์
มีความรู้และ
บริโภคไอโอดิน
อย่างรู้ค่า

ตค.61-กย.62 20,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
บ้านเหล่า

นางสาวสุภาภรณ์  ภู
วงศ์

26 โครงการเด็กต าบลทุ่งแกสมองดี  
สุขภาพดี  อารมณ์ดีมีคุณธรรม 
ปีงบประมาณ 2562

๑.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญ
พันธ์ุท่ีจะต้ังครรภ์เตรียมความ
พร้อมก่อนต้ังครรภ์2. เพ่ือส่งเสริม
ให้หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีความเส่ียงต่อ
การคลอดทารกน้ าหนักน้อยได้รับ
การดูแลสุขภาพ3.เพ่ือส่งเสริมให้
ทารกแรกคลอดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า
 ๒,๕๐๐ กรัม

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ หญิง
ต้ังครรภ์/สามีและ อสม.ใน
เร่ืองการฝากครรภ์คุณภาพ
และการส่งเสริมการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่ 2.ออกติดตาม
เย่ียม/ให้ความรู้หญิงหลังคลอด
ในเร่ืองการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
ร่วมกับ อสม

1.หญิงวัย
เจริญพันธ์ใน
หมู่บ้านท่ี
พร้อมทุกราย
3.หญิงหลัง
คลอดระยะให้
นมบุตร4.กลุ่ม
เด็กอายุ0-5 ปี 
 5.กลุ่มเด็ก 
6-12 ปี๗ 
ผู้ปกครองเด็ก
อายุ0-5 ปี

ตค.61-กย.62 82,200 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

นายเกริกชัย ทองอ้ม



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

27 โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน ปี
 2562

1.เพ่ือลดอัตราการขาดสารไอโอดีน
  2.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรคจาก
การขาดสารไอโอดีน

1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
และขอสนับสนุนงบประมาณ   
   2.ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องรับทราบนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.
จัดอบรมให้ความรู้/กิจกรรม

  .ประชาชนท่ี
สนใจเข้าร่วม 
จ านวน 100 
คน

ก.ย.2561 - ต.ค.
2562

20,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

นางศิริกุล  หอมไสย

28 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญศิลป์ 
อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
ปีงบประมาณ 2561

๑. เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุม
โรคติดต่อท่ีพบบ่อย   ในศูนย์เด็ก
เล็ก                                    
๒. เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
การป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็ก
เล็ก ให้เป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  
  ๓. เพ่ือส่งเสริมและสร้างการ
ยอมรับของศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 
   4. เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต อบต.เจริญศิลป์ ให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค

จัดอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครอง
และเด็ก
นักเรียน
จ านวน 
110 คน

พ.ค.-ก.ย. 11,500 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
เจริญศิลป์

PCU/นายรณฤทธ์ิ มา
ยูร/0903345587



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

29 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญ
ศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑

๑. เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุม
โรคติดต่อท่ีพบบ่อย   ในศูนย์เด็ก
เล็ก                                     
  ๒. เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
การป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็ก
เล็ก ให้เป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  

จัดอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครอง
และเด็ก
นักเรียน
จ านวน 
445 คน

พ.ค.-ก.ย. 45,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาลต าบล
เจริญศิลป์

PCU/นายรณฤทธ์ิ มา
ยูร/0903345587

30 โครงการส่งเสริมความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญาและความฉลาดทาง
อารมณ์ของเด็กนักเรียนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ต าบลเจริญศิลป์ 
อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
ปีงบประมาณ 2561

1.เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความรู้ทาง
วิชาการ ด้านการพัฒนา IQ และ 
EQ เด็ก                               
2.เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถ
ส่งเสริมพัฒนาการท้ังด้าน IQ และ
 EQ ให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย     3.เพ่ือให้พ่อแม่ผู้ดูแล
เด็ก ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทุกด้าน

จัดอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครอง
และเด็ก
นักเรียน
จ านวน 
๑๓๘ คน

พ.ค.-ก.ย. 21,700 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
เจริญศิลป์

PCU/นายรณฤทธ์ิ มา
ยูร/0903345587

31 โครงการส่งเสริมความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญาและความฉลาดทาง
อารมณ์ของเด็กนักเรียนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบล
เจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ 2561

1.เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความรู้ทาง
วิชาการ ด้านการพัฒนา IQ และ 
EQ เด็ก                               
2.เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถ
ส่งเสริมพัฒนาการท้ังด้าน IQ และ
 EQ ให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสม

จัดอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองและ
เด็กนักเรียน
จ านวน ๑๒๐ 
คน

พ.ค.-ก.ย. 14,200 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาลต าบล
เจริญศิลป์

PCU/นายรณฤทธ์ิ มา
ยูร/0903345587



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

32 โครงการจินตคณิต คปสอ เจริญศิลป์ 1 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมี
ความรู้ด้านจินตคณิต                 
  2.เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไป
ขยายผลต่อผู้อ่ืนได้

จัดอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าท่ี คป
สอ เจริญศิลป์

ต.ค-ก.ย. 25,700 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

PCU/นายรณฤทธ์ิ มา
ยูร/0903345587

33 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองใน
ศูนย์เด็กเล็ก ต าบลเจริญศิลป์

เพ่ิอเพ่ิมไอคิวแก่เด็กในปกครอง สอนการเรียนจินตคณิต ผูปกครอง
นักเรียนจ านวน
 200 คน

พ.ย61-มี.ค.62 30,000 กองทุนต าบล กลุ่มงานเวชฯ

34 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองใน
โรงเรียนอนุบาล  ต าบลเจริญศิลป์

เพ่ิอเพ่ิมไอคิวแก่เด็กในปกครอง สอนการเรียนจินตคณิต 200 คน พ.ย61-มี.ค.62        30,000 กองทุน กลุ่มงานเวชฯ

35 โครงการเพ่ิมไข่เพ่ิมนม 90วันในหญิง
ต้ังครรภ์

เพ่ือป้องกันทารกน้ าหนักน้อยกว่า
2500กรัม ไม่เกิน ร้อยละ 7

จัดซ้ือนมกล่องและไข่ให้หญิง
ต้ังครรภ์ 20คน

 นมกล่อง 
1800ไข่สด 
1800ฟอง

พย.61-ก.ย.62        25,000 กองทุนต าบล กลุ่มงานเวชฯ

PP&P 
Excellence

แผนงานท่ี 1
โครงการท่ี 2

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้าน 2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ๓. การจัดการระบบข้อมูลด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี 3. 1 ส่งเสริมป้องกัน  3.2 ควบคุมป้องกันโรค

แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ท่ี 6. การสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

1 อนามัยโรงเรียน 1.เพ่ือตรวจสุขภาพและส่งเสริม
ภาวะสุขภาพในนักเรียน             
        2.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันใน
นักเรียน

1.ตรวจและส่งเสริมสุขภาพ    
  2.ตรวจและส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในนักเรียน           
  3. ฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียน

นักเรียนอายุ
0-18ปี

ต.ค.61-กย.62 0 เงินบ ารุง วรรณนิศา บุญสิงห์

2 ตรวจสุขภาพช่องปากในศพด. 1.เพ่ือตรวจประเมินและรักษา
ภาวะสุขภาพช่องปาก

1.ตรวจประเมินและรักษา
ภาวะสุขภาพช่องปาก

นักเรียนในศพด. ต.ค.61-กย.62 0 เงินบ ารุง จิณณา สุวรรณ

3 ตรวจสุขภาพช่องปากในโรงเรียน 1.เพ่ือตรวจประเมินและรักษา
ภาวะสุขภาพช่องปาก

1.ตรวจประเมินและรักษา
ภาวะสุขภาพช่องปาก

นักเรียนใน
โรงเรียน

ต.ค.61-กย.62 0 เงินบ ารุง จิณณา สุวรรณ

4 ให้ความรู้นักเรียนเร่ืองเพศศึกษาในวัน
วาเลนไทน์

1.เพ่ือป้องกันการท้องก่อนวัยอัน
ควร

1.ให้ความรู้นักเรียนเร่ือง
เพศศึกษาและการป้องกัน

นักเรียนช้ัน
มัธยม1-6

ต.ค.61-กย.62 0 เงินบ ารุง ศราวุธ ฟองอ่อน

5 พัฒนาความรู้ผู้ปกครองการในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก ศพด.

1.เพ่ือเพ่ิมความรู้ผู้ปกครองในการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก

1.อบรมเพ่ิมความรู้ผู้ปกครอง
ในการดูแลสุขภาพช่องปาก

ผู้ปกครองนร.
ในศพด.

ต.ค.61-กย.62 19,700 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ

จิณณา สุวรรณ

6 คลินิกวางแผนครอบครัว 1.เพ่ือให้ค าปรึกษาและวางแผน
ครอบครัว

1.ให้ค าปรึกษาและวางแผน
ครอบครัว

หญิงและชายวัย
เจริญพันธ์

ต.ค.61-กย.62 0 เงินบ ารุง วิลาพร ม่ิงมิตร

7 อบรมผลิตเกลือไอโอดีนใช้เองในชุมชน 1.เพ่ือส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน 1.อบรมผลิตเกลือไอโอดีนใช้
เองในชุมชน

ประชาชนท่ัวไป ต.ค.61-กย.62 18,200 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ

ศราวุธ ฟองอ่อน

8 เด้กเล็กฟันดี เร่ิมท่ีซ่ีแรก ลดอัตราฟันผุในเด็ก0-5ปี อบรมการแปรงฟันแก่
ผู้ปกครอง อสม.

เด็กศพด. ต.ค.61-กย.62 16,100 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ

จิณณา สุวรรณ

9 หน้าใส หุ่นสวยด้วยการควบคุม
น้ าหนักและออกก าลังกาย

bmi ปกติ อบรมออกก าลังกาย ประชาชนท่ัวไป ต.ค.61-กย.62 14,800 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ

จิณณา สุวรรณ



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

10 การป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น

1.เพ่ือให้เยาวชนไทยมีความรู้ 
ความเข้าใจ พฤติกรรมทางเพศ ท่ี
ถูกต้อง
 2.เพ่ือให้เยาวชนไทย มีทักษะ
สังคมดี ในการคบเพ่ือนต่างเพศ
3.การฝึกให้เด็กแสดงถึงเอกลักษณ์
เป็นของตนเอง ฝึกให้รู้จักระเบียบ
วินัย  การควบคุมตัวเอง
4.มีระบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนในการ
ให้ค าปรึกษาในคลินิก”วัยใส วัย
แรกรุ่น”ในโรงเรียน

1.วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ
เยาวชนมีพฤติกรรมเส่ียงด้าน
เพศ  
2.ประสานกลุ่มเป้าหมายผ่าน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
3.ก าหนดแผนการจัดการ
อบรมให้ความรู้นักเรียน
มัธยมศึกษา 1-3 
4.จัดการสอนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(Parcipatory Learning) และ
การแจกใบงานจัดานความรู้
ต่างๆ  (จ านวน 1 วัน)

 นักเรียน 10 -
19 ปี  .

ผู้ปกครอง  
คุณครูจ านวน 

100 คน

ต.ค.61-กย.62 14,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ

นางสายฝน     สา
รินทร์



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

11 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

1) เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา
 2) เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในสถานศึกษา
 3) เพ่ือให้นักเรียนรู้และตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ 
 4) เพ่ือให้นักเรียนสามารถหา
วิธีการปฏิเสธหลีกเล่ียงยาเสพติด
ให้โทษทุกชนิด
 5) เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของ
ตนเอง และรักษาชีวิตช่ือเสียงของ
วงศ์ตระกูลไว้ ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  
 6) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 1. ประชุมคณะกรรมการ
 2. ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ดังน้ี
  2.1 กิจกรรมให้ความรู้
เก่ียวกับยาเสพติด
 2..2 กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือ ส ารวจ ค้นหากลุ่ม
เส่ียง
 2.3  กิจกรรมกีฬาสีต้านยา
เสพติด
2.4กิจกรรมส่งเสริมการ
แสดงออกของนักเรียนในวัน
ส าคัญ                   
2.5  ติดตามประเมินผล
โครงการและรายงานสรุปผล
การด าเนินงาน

 นักเรียน
มัธยมศึกษา 
จ านวน 150 

คน

ต.ค.61-กย.62 15,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ

นางสาวพรทิพา มโน
วงค์ 0808481684

  
orinoco_1111@ho

tmail.com



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

12 โครงการพ่อแม่ดูแลฟันรพ.สต.บ้าน
หนองแวง

๑. เพ่ือให้ผู้ปกครองเด็ก
ประถมศึกษามีความรู้เร่ืองทันต
สุขภาพท่ีถูกต้อง
๒. เพ่ือให้ผู้ปกครองเด็ก
ประถมศึกษามีทักษะในการดูแล
ทันตะสุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะแก่
ตนเองและบุตรหลาน

จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ืองทันต
สุขภาพและสาธิตการท าความ
สะอาดท่ีถูกวิธี   โดยแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายออกเป็น  ๓ 
รุ่นๆละ  ๗๐ คน  จ านวน ๑ 
วัน/รุ่น

ผู้ปกครอง
นักเรียน

ประถมศึกษา 
จ านวน ๒๑๐ 

คน

ต.ค.61-กย.62 10,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ

นางสาววธัญญา 
ธรรมครรที

13 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชนและโรงเรียน 
ปีงบประมาณ 2562

1.เพ่ือให้มีการเฝ้าระวังป้องกัน
เก่ียวกับความปลอดภัยด้านอาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. เพ่ือให้นักเรียน บุคลากรและ
ประชาชน มีความรู้เบ้ืองเก่ียวกับ
ความปลอดภัยด้านอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
ความปลอดภัยด้านอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่นักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียนและ
ประชาชน

  นักเรียน 
บุคลากรใน
โรงเรียนและ
ประชาชน 

จ านวน 100 
คน

ต.ค.61-กย.62 10,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ

น.ส.สุภาภรณ์ ภูวงศ์



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

14 อบรมแกนน านักเรียนทางด้านส่งเสริม
ทันตสุขภาพแบบบูรณาการ
ปีงบประมาณ 256๒

เพ่ือให้แกนน านักเรียนเป็น
เครือข่ายทันตสุขภาพในโรงเรียน 
มีความรู้ทางด้านทันตสุขภาพและ
ถ่ายทอดความรู้สู่เพ่ือนักรียนคนอ่ืน
ได้

อบรมให้ความรู้ด้านทันต
สุขภาพ และการดูแลส่งเสริม
ทันตสุขภาพ และฝึกทักษะการ
แปรงฟันท่ีถูกวิธี

นักเรียน ป. 4-6
ในโรงเรียน
ประถมศึกษา 
ในเขต ต.เจริญ
ศิลป์ และ ต.
ทุ่งแกจ านวน 
๑๔ แห่ง

ต.ค.61-กย.62 56,580 เงินบ ารุง กลุ่มงานทันตกรรม /
น.ส.พัชนีย์ ยืนนาน /
06-1148-5787 /
fah_yeunnan@hot
mail.com

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปร
รูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร (กลุ่มวัยเรียน
และวัยรุ่น) ในชุมชน

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้
และทักษะในการน าสมุนไพร
พ้ืนบ้านมาใช้ประโยชน์  2. เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะท่ีได้ให้กับชุมชน

1.ให้ความรู้เบ้ืองต้นของ
สมุนไพร ด้านสรรพคุณและ
การน าไปใช้ประโยชน์ 2.การ

สาธิตการท าซัลไล

นักเรียน
ระดับช้ัน ป.6 
ในเขตต าบล
เจริญศิลป์ทุก
โรงเรียน 
จ านวน 40 คน

ต.ค.61-กย.62 6,500 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

นางสุรัตน์ดา การิน
ไชย 
081-0655470  
นางสาวสุพัตรา  สัก
ขาพรหม E-mail 
sakkhaphrom_sk@h
otmail.com



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

16 โครงการร้านช ามาตรฐาน
ผู้ประกอบการมีความรู้ ขยาย
เครือข่ายสู่การบริโภคอย่างปลอดภัย

1.เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถ
เลือกผลิตภัณฑ์ อาหาร 
เคร่ืองส าอางท่ีมีคุณภาพ จ าหน่าย
ให้กับ ประชาชนในชุมชนได้       
๒ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้
เร่ืองประเภทของยา แต่ละชนิด 
และสามารถเลือกจ าหน่ายเฉพาะ
ยาสามัญประจ าบ้านได้             
๓ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายงาน
คุ้มครองผู้บริโภค

1 อบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบ
อาหารใน รร.2อบรม
เครือข่ายอสม./อย.น้อย3.สุ่ม
ตรวจสาธิตสารเคมีตกค้างใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา4 สุ่ม
ตรวจประเมินร้านค้า

185 คน ต.ค.61-กย.62 18,500 กองทุนต าบล นางศิริกุล หอมไสย

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีในการ
ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ปี 2562

1) เพ่ือลดอัตราการป่วยตายใน
โรคมะเร็งปากมดลูก
2) เพ่ือค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ใน
ชุมชน
3) เพ่ือเผยแพร่ความรู้เร่ือง
โรคมะเร็งปากมดลูกแก่ประชาชน
ท่ัวไป

1 จัดอบรมโครงการตามวัน
เวลาดังกล่าว
2) สรุปและประเมินผลตาม
โครงการ

1)  อสม. 45 
คน
2)  ตัวแทน
กลุ่มสตรีอายุ 
30-60 ปี 
จ านวน 30 คน
รวม 75 คน

ต.ค.61-กย.62 10,500 เงินบ ารุง นางอาทิตยา ศรีพงศ์



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

18 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
การแพทย์แผนไทย ในชุมชนบ้านกุด
นาขาม ปี 2562

1)เพ่ือคัดเลือกและข้ึนทะเบียน
แกนน าสุขภาพด้านการแพทย์แผน
ไทยในชุมชนในชุมนบ้านกุดนาขาม
2)เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพด้วย
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยใน
ชุมชน  ด้วยการนวด อบ และ
ประคบสมุนไพร            3)เพ่ือ
สนับสนุนการใช้สมุนไพร  และการ
ขยายพันธ์ุพืชสมุนไพรสู่ชุมชน  
 4)เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสวน
สมุนไพรสาธิต 

1)จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
และขอสนับสนุนงบประมาณ   
                2)จัดอบรมให้
ความรู้/กิจกรรม

1)อสม.บ้านกุด
นาขามจ านวน 
45  คน 
2) หมอพ้ืนบ้าน
 5 คน   3)
ประชาชนท่ัวไป
 30 คน
รวม  80 คน

ต.ค.61-กย.62 12,200 กองทุน นางสาวสุนิสา หาญ
ชาติ

19 โครงการรณรงค์เดิน ว่ิง และป่ัน
จักรยานเพ่ือสุขภาพ ปี 2562

1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
สมรรถภาพร่างกายแข็งแรงมี
สุขภาพดี                              
2)เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
 ความเข้าใจ ในการออกก าลังกาย
ท่ีถูกต้อง        3)เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนเห็นความส าคัญกับการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลัง
กายท่ีเหมาะสม

1)จัดกิจกรรมรณรงค์การออก
ก าลังกายโดยการเดิน ว่ิง และ
ป่ันจักรยานรอบหมู่บ้านกุดนา
ขาม           2)ติดตามการ
ออกก าลังกายอย่างต่อเน่ือง

ประชาชนท่ัวไป
 จ านวน 200 คน

ต.ค.61-กย.62 16,000 เงินบ ารุง รพ.
สต.กุดนาขาม

นางบุญผ่อง ใครบุตร



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

20 ถนนสีขาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
เหล่า

1.เพ่ือเสริมสร้างวินัยการจราจร
2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจในกฎจราจรดี
ข้ึนเป็นอย่างดีสามารถน าความรู้ท่ี
ได้ไปแนะน าให้แก่บุคคลอ่ืน
3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วน
ร่วมในการลดปัญหาจราจร
5.เพ่ือเป็นแกนน าในชุมชน ในการ
ต้ังจุดเส่ียงเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ
 และสะดวกในการเดินทาง ลด
การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจาก
อุบัติเหตุทางถนน สร้างจิตส านึก
ความปลอดภัยแก่ภาคประชาชน

1.อบรมให้ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับกฎหมายจราจร ,
พ.ร.บ.จราจร และพ.ร.บ.ขนส่ง
ท่ีควรรู้ 
 2.เคร่ืองหมายและสัญญาณ
จราจร
 3.สาเหตุและการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร
 4.มารยาท คุณธรรมและ
ความมีน้ าใจในการขับรถ
 5.ความรู้เก่ียวกับความผิด
ทางอาญาของผู้ขับข่ี

แกนน า อสม. 
100 คน 
นักเรียน 100 
คน

ต.ค.61-กย.62 20,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.

บ้านเหล่า

นายอิศวโชค  
กาญจนาภา พยาบาล
วิชาช าช านาญการ 
๐๘-๐๑๘๐-๙๒๔๗

21 โครการป้องกันเด็กจมน้ า งบประมาณ
 ๒๕๖๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเหล่า

1. เพ่ือลดปัญหาเด็กอายุต่ ากว่า 
15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ า
 2. เพ่ือให้เด็กมีความรู้และทักษะ
ในการเอาชีวิตรอดในน้ า
 3. เพ่ือให้เด็กมีความรู้พ้ืนฐานใน
การช่วยเหลือผู้จมน้ าและการปฐม
พยาบาล

1.อบรมความรู้และทักษะใน
การเอาชีวิตรอดในน้ า มี
ความรู้พ้ืนฐานในการว่ายน้ า
หรือการลอยตัวเพ่ือเอาตัวรอด
ในน้ าได้
2.ฝึกทักษะในการเอาชีวิตรอด
ในน้ า

นักเรียน 
200 คน

ต.ค.61-กย.62 20,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.

บ้านเหล่า

นายอิศวโชค  
กาญจนาภา พยาบาล
วิชาช าช านาญการ 
๐๘-๐๑๘๐-๙๒๔๗



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

22 โครงการการป้องกันการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

๑.เพ่ิมพูนทักษะในวัยเรียน/วันรุ่น  
   ๒.เพ่ือให้นักเรียน/วัยรุ่นมี
พฤติกรรมและความรู้
ความสามารถในการหลีกเล่ียง
พฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย๓.
เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายใน
การต้ังครรภ์ต้ังครรภ์ไม่พร้อม
อย่างย่ังยืน

๑.เน้นการวางแผนครอบครัว   
               ๒ .อบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมาย             ๓.
สร้างเครือข่ายคณะกรรมการ
ด าเนินงานติดตาม/ประเมินผล

วัยรุ่น/วัยเรียน ต.ค.61-กย.62 20,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

นางรัตนาภรณ์ เห
มะธุลิน

23 โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม 
ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

1.เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่สตรีท่ีมี
อายุต้ังแต่ 30-60ปีให้ทราบถึง
โทษของการเกิดมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม              2.
เพ่ือให้สตรีอายุต้ังแต่30-60 ปี
สามารถตรวจเต้านมได้ด้วยตนเอง 
           3.เพ่ือตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมาย
สตรีท่ีมีอายุต้ังแต่ 30-60 ปี
ครอบคลุมร้อยละ80

1.อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
มะเร็งปากมดลูก                 
  2.ให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง
เต้านม และการตรวจเต้านมได้
ด้วยตนเองทุกเดือน              
  3.ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกด้วยวิธีpap smear    
4.ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

สตรีท่ีมีอายุ
ต้ังแต่
30-60ปี
และเกิด
ระหว่าง
วันท่ี1
เมษายน 
2502-วันท่ี
 31มีนาคม
2531 
จ านวน 
300 คน

ต.ค.61-กย.62 35,300 เงินบ ารุง รพ.
สต.โคกศิลา

นางสาวมณีนุช บาล
จบ                 
โทร.0951698918
          E-
mail:nongio54@hot
mail.co.th



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

24 .โครงการรณรงค์บ้านโรงเรียน 
ชุมชน วัด ปลอดลูกน้ ายุงลาย 
ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ 2562

1.เพ่ือลดจ านวนและอัตราป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัย
เรียนและประชากรทุกกลุ่มอายุ    
     2.เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจ เก่ียวกับโรคไข้เลือดออกให้
บุคคล ครอบครัว  ชุมชน            
       3.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้และเข้าใจและตระหนักใน
การป้องกันไข้เลือดออก            
4.เพ่ือลดความชุกชุมของลูกน้ า
ยุงลายในทุกหมู่บ้าน โรงเรียน/
ศาสนสถาน ทุกแห่งปลอดลูกน้ า
ยุงลาย

กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เร่ืองโรคไข้เลือดออกแก่ 
อสม. ผู้น าชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป

อสม. ผู้น า
ชุมชน 
ประชาชน
ท่ัวไป จ านวน
 225คน

ต.ค.61-กย.62 25,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

ลักขณา หลักทอง      
       รพ.สต.โคกศิลา
 0807483729  
/lakthong12@hotm
ail.com

25 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข ปี 2562

1.เพ่ือส่งเสริมความรู้เร่ืองโรคพิษ
สุนัขบ้าให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
เขตรับผิดชอบ รพ.สต.โคกศิลา     
    2.เพ่ือป้องกันและควบคุมการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เล้ียงและ
สัตว์เร่ร่อนซ่ึงเป็นพาหะน าโรค      
      3.เพ่ือสร้างความตระหนัก
ให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในพ้ืนที

1. จัดท าแผนงานโครงการขอ
อนุมัติงบประมาณด าเนินการ   
                 2. ประสานงาน
ผู้เก่ียวข้อง   3. จัดประชุม
ช้ีแจงการด าเนินงานแก่
เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง

ประชาชนท่ัวไป
 จ านวน 240 คน

ต.ค.61-กย.62 24,000 เงินบ ารุง รพ.
สต.โคกศิลา

ลักขณา หลักทอง      
       รพ.สต.โคกศิลา
 0807483729  
/lakthong12@hotm
ail.com



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

26 โครงการรณรงค์เดิน ว่ิง และป่ัน
จักรยานเพ่ือสุขภาพต าบลบ้านเหล่า ปี
 2562

1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
สมรรถภาพร่างกายแข็งแรงมี
สุขภาพดี                         2)
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการออกก าลังกายท่ี
ถูกต้อง        3)เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนเห็นความส าคัญกับการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลัง
กายท่ีเหมาะสม           4)เพ่ือให้
ประชาชนมีการต่ืนตัวในการออก
ก าลังกาย

1)จัดกิจกรรมรณรงค์การออก
ก าลังกายโดยการเดิน ว่ิง และ
ป่ันจักรยานรอบหมู่บ้านกุดนา
ขาม           2)ติดตามการ
ออกก าลังกายอย่างต่อเน่ือง

ประชาชนท่ัวไป
 จ านวน 300  

คน

ต.ค.61-กย.62 20,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ

นางสาวโชติกา  จาก
ผา  นักวิชาการ
สาธารณสุข ๐๙-
๓๓๒๓-๙๖๒๖

27 โครงการรณรงค์เดิน ว่ิง และป่ัน
จักรยานเพ่ือสุขภาพต าบลทุ่งแก ปี 
2562

1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
สมรรถภาพร่างกายแข็งแรงมี
สุขภาพดี                              
2)เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
 ความเข้าใจ ในการออกก าลังกาย
ท่ีถูกต้อง

1)จัดกิจกรรมรณรงค์การออก
ก าลังกายโดยการเดิน ว่ิง และ
ป่ันจักรยานรอบหมู่บ้านกุดนา
ขาม                               
2)ติดตามการออกก าลังกาย
อย่างต่อเน่ือง

ประชาชนท่ัวไป
 จ านวน 300  

คน

ต.ค.61-กย.62 20,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ

ยุทธนา วุวรรณโคตร



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

28 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคคลากรในการส่งเสริมพัฒนาเชาวน์
ปัญญา การคิด การในการใช้เหตุผล
ของเด็กอ าเภอเจริญศิลป์

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ครู/
บุคคลากรผู้ดูแลเด็กเร่ือง กิน กอด 
เล่น เล่าการส่งเสริมและพัฒนาการ
เด็ก  2.เพ่ือให้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ สร้างเครือข่าย
บุคลากร ในการพัฒนา IQ เด็ก
เจริญศิลป์ 3.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
พ้ืนท่ี

1.จัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย สอน
 จินตคณิต 2.แบ่งฐานการ
เรียนรู้ครบทุกด้าน

1.ครูปฐมวัย 
2.ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.3.
ผู้รับผิดชอบงาน

ตค.61-กย.62 30,000 เงินบ ารุง รพ.  
(PPA)

นางพ็ญประภา    
สอนสมนึก         นาย
เกริกชัย ทองอ้ม

29 โครงการพ่ีสอนน้อง ป้องกันต้ังท้องใน
วัยเรียนต าบลเจริญศิลป์

ลดจ านวนแม่วัยรุ่น ไม่เกิน 20
เปอร์เซนต์

อบรมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนช้ัน 
ป.6และ ม.1
 ม.2จ านวน
300คน

พย.61-กย.62 30,000 กองทุน กลุ่มงานเวชฯ

30 โครงการประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ พชอ.สาขาแม่และเด็ก

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าด้าน
ข้อมูลและกิจกรรมของ
คณะกรรมการอย่างต่อเน่ือง

ประชุมทุก 2เดือน 25คน ตค.61-กย.62 2,000 CUP กลุ่มงานเวชฯ

PP&P 
Excellence

แผนงานท่ี 1
โครงการท่ี 3

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ท่ี 6. การสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี 4. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยท างาน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/

E-mail  (9)
1 คัดกรองความเส่ียงภาวะสุขภาพ

ประชาชนท่ัวไป
1.เพ่ือคัดกรองและส่งเสริมภาวะ
สุขภาพของประชาชน

1.คัดกรองระดับน้ าตาลใน
เลือด 2.คัดกรองระดับความ
ดันโลหิตสูง                        
 3.คัดกรองBMI

ประชาชนอายุ
15ปีข้ึนไป

ตค.61-กย.62 0 UC ศราวุธ ฟองอ่อน

2 กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายใน
ชุมชน

เพ่ือจัดกิจกรรมออกก าลังกายใน
ชุมชน

จัดกิจกรรมออกก าลังกายใน
ชุมชน

ประชาชนท่ัวไป ตค.61-กย.62 0 UC จิณณา สุวรรณ

3 อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียงและผู้ป่วย
เบาหวาน

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
สามารถควบคุมระดับความดันและ
ระดับน้ าตาลในเลือดได้

1.อบรมความรู้ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

กลุ่มเส่ียง 100
 คน  กลุ่มผู้ป่วย
 100 คน

ตค.61-กย.62 29600 กองทุน รัตนา นาใจตรอง

4 การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังแบบบูรณา
การโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

อสม. จนท. ผู้ป่วยร่วมดูแลสุขภาพ
เพ่ือป้องกันโรคโรคแทรกซ้อน

อบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

อสม.จ านวน 
60 คน ผู้ป่วย 
100 คน

ตค.61-กย.62 22600 กองทุน รัตนา นาใจตรอง

5 อบรมฟ้ืนฟูการเจาะระดับน้ าตาลใน
เลือดส าหรับอสม.

อสม.มีการเจาะระดับน้ าตาลอย่าง
ถูกวิธี

อบรมเชิงปฏิบัติการเจาะระดับ
น้ าตาลในเลือด

อสม.165คน ตค.61-กย.62 15000 กองทุน รัตนา นาใจตรอง

6 อบรมกลุ่มเส่ียงโรคอ้วน เพ่ือให้ BMI ลดลง อบรมหลักสูตร ketogenic กลุ่มเส่ียงbmi
เกิน

ตค.61-กย.62 20,800 กองทุน ศราวุธ ฟองอ่อน

แหล่ง
งบประมาณ(8)

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี 3. 1 ส่งเสริมป้องกัน  3.2 ควบคุมป้องกันโรค

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

7 โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเส่ียงเกษตร
 ปลอดภัยจากสารเคมี

1. เพ่ือค้นหาประชากรกลุ่มเส่ียง
จากการประกอบอาชีพเกษตรกร
ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
 2. เพ่ือตรวจสุขภาพ 
รักษาพยาบาลและปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นแก่เกษตรกร

1.อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
 2. จัดท าสมุดบันทึกสุขภาพ
ประจ าตัวส าหรับเกษตรกร
 3. จัดบริการรักษาพยาบาล 
และฟ้ืนฟูสุขภาพให้แก่
เกษตรกรกลุ่มเส่ียง

เกษตรกรท่ีใช้
สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในการ
ประกอบอาชีพ
ในต าบลบ้าน

เหล่า จ านวน  
200  คน

ตค.61-กย.62 10,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

บ้านเหล่า

นางสาวพรทิพา มโน
วงค์

8 อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทันต
สุขภาพเด็กปฐมวัย แก่ผู้ปกครองเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบล
เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 256๒

ผู้ปกครองเด็กมีความรู้และทักษะ
ในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
ปฐมวัย

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
ดูแลและส่งเสริมทันตสุขภาพ 
และฝึกทักษะการแปรงฟันท่ี
ถูกวิธีและเหมาะสมให้เด็ก

ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยใน 
ศพด.บ้านสร้าง
ฟาก,บ้านกุดนา
ขาม, บ้านทุ่งค า
จ านวน ๑๐2 
คน

ตค.61-กย.62 11,760 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ

กลุ่มงานทันตกรรม /
น.ส.ศิรินทรา ป้อม
ไชยยา /
08-9397-5487 /
o_omumi_@hotmai
l.com

9 โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการ
ค้นหา ดูแลรักษาผู้ติดเช้ือเอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์ (RRTTR)โรงพยาบาลเจริญ
ศิลป์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า  จังหวัดสกลนคร  ปี ๒๕๖๒ 
                                       ( 
นักเรียนมัธยม ในอ าเภอเจริญศิลป์)

๑. เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้
ตระหนักถึงการมีพฤติกรรมทาง
เพศท่ีถูกต้อง                         
๒.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของทีม
สุขภาพ ให้มีทักษะในการดูแล ผู้ติด
เช้ือผู้ป่วยเอดส์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                        
๓.ผู้ติดเช้ือผู้ป่วยเอดส์สามารถ
เข้าถึงบริการรักษาท่ีมีมาตรฐาน
โดยทีมสุขภาพ

๑.      จัดอบรมส าหรับ
ประชาชนกลุ่มเส่ียงเพ่ือค้นหา
และน าสู่การตรวจเลือดและ
เข้าสู่การรักษาด้วยยาต้านไวรัส
 ๒.      จัดเวทีแลกเปล่ียน 
รูปแบบกิจกรรม เรียนรู้เป็น
ฐาน ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม

-      นักเรียน
มัธยมใน อ.
เจริญศิลป์

ตค.61-กย.62 30,000 สปสช งบ QI ดวงฤดี วรชิณ



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

10 การป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น

๑.เพ่ิมพูนทักษะในวัยเรียน/วันรุ่น
๒.เพ่ือให้นักเรียน/วัยรุ่นมี
พฤติกรรมและความรู้
ความสามารถในการหลีกเล่ียง
พฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย๓.
เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายใน
การต้ังครรภ์ต้ังครรภ์ไม่พร้อม
อย่างย่ังยืน

๑.เน้นการวางแผนครอบครัว
๒.อบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมาย๓.สร้าง
เครือข่ายคณะกรรมการ
ด าเนินงานติดตาม/ประเมินผล

๑.วันเรียน/วัน
รุ่นอายุต้ังแต่  
10 -19 ปี๒.
ผู้ปกครอง๓.
คุณครู๔.
เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข

ตค.61-กย.62 14,800 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

นางพ็ญประภา  สอน
สมนึก

11 อบรมป้องกันมะเร็งปากมดลูกมะเร็ง
เต้านม

1.ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม  2.ค้นหา
มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
ระยะแรกเร่ิมได้มากข้ึน3.สามารถ
ตรวจเต้านมด้วยตนได้อย่างถูกต้อง

1.ให้ความรู้อาการและการ
ป้องกันมะเร็งเต้านมและปาก
มดลูก2.ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก3.ฝึกปฏิบัติการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

หญิงวัยเจริญ
พันธ์จ านวน 
100 คน

ตค.61-กย.62 10,000 เงินบ ารุง ร.พ.
สต.ดอนสร้าง

ไพร

นางศิริกุล หอมไสย

12 โครงการส่งเสริมเกษตรกร ห่างไกล
สารเคมี ปี 2562

1)เพ่ือเฝ้าระวังสุขภาพ คัดกรอง
ความเส่ียงเชิงรุกแก่เกษตรกร       
                  2)เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรและผู้ใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชดูแลสุขภาพตนเองโดย
ธรรมชาติ                        3)
เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ใช้สารเคมีมี
ความรู้และตระหนักในการ
หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีในการก า
จักศัตรูพืช

1)จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
                      2)ประชุม
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
 3)จัดอบรมให้ความรู้/
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม

เกษตรกรกลุ่ม
เส่ียง จ านวน 

80 คน

ตค.61-กย.62 12,000 กองทุนฯ นางอาทิตยา ศรีพงศ์



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

13 โครงการอบรมการใส่ใจสุขภาพ
ห่างไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
และโรคหลอดเลือดสมอง

1)เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานความดัน
โลหิตสุงและหลอดเลือดสมองได้
ร่วมกิจกรรมสม่ าเสมอ  2)เพ่ือให้
ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสุง
และหลอดเลือดสมองได้ดูแล
ช่วยเหลือกันในการดูแลตนเองใน
การป้องกัภาวะแทรกซ้อนท่ีจะ
เกิดข้ึนได้ 3)ให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือด
สมองในชุมชน  4)ให้เจ้าหน้าท่ี
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และสนับสนุน
ด้านวิชาการและอุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์

1)จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
และขอสนับสนุนงบประมาณ   
             2)ประชุมช้ีแจงผู้ท่ี
มีส่วนเก่ียวข้องรับทราบ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ                    3)
จัดอบรมให้ความรู้/กิจกรรม

กลุ่มผู้ป่วย
เบาหวานความ
ดันโลหิตสูง
และหลอด
เลือดสมอง      
    จ านวน  90
 คน

ตค.61-กย.62 10,000 กองทุนฯ นางบุญผ่อง ใครบุตร



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

14 ๓ อ. ลดพุง ลดโรค รพ.สต.บ้านเหล่า 
อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ
 ๒๕๖๒

๑. เพ่ือให้ประชาชนเขตรับผิดชอบ
 รพ.สต.บ้านเหล่าได้รับบริการ
ตรวจประเมินสภาวะสุขภาพและ
พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพรวมท้ัง
คัดกรองกลุ่มเส่ียงต่อโรคอ้วนลงพุง
      ๒.เพ่ือให้ของประชาชนเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.บ้านเหล่ามี
ความรู้เก่ียวกับการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ 
การออกก าลังกาย และอารมณ์ ๓.
เพ่ือให้มีกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ 
การลดน้ าหนักของกลุ่มเส่ียง

๑.จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
ความรู้การบริโภคอาหารและ
การออกก าลังกายแก่ผู้เข้าร่วม
อบรม ๒. จัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวประสบการณ์การ
ลดน้ าหนัก ๓.ติดประเมินผลทุก
 ๑ เดือน

ประชาชนท่ีมี
ภาวะอ้วนลง
พุงหรือผู้สนใจ
ในเขต
รับผิดชอบ รพ.
สต.บ้านเหล่า 
จ านวน ๑25 
คน

ตค.61-กย.62 14,000 เงินบ ารุงทุน
หมุนเวียน รพ.
สต.บ้านเหล่า

นางสาวโชติกา  จาก
ผา  นักวิชาการ
สาธารณสุข ๐๙-
๓๓๒๓-๙๖๒๖



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

15 ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับ 
มะเร็งท่อน้ าดีและพยาธิใบไม้ตับ 
ประจ าปี 2562

๑.เพ่ือสร้างความรู้และทัศนคติแก่
ประชาชนท่ัวไปให้ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการควบคุม ป้องกัน   
                                          
   2. เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพในกลุ่มเส่ียงท่ีตรวจพบไข่
พยาธิใบไม้ตับ                    3. 
เพ่ือตรวจอัลตราซาวต์ตับ ใน
ประชาชนกลุ่มอายุ ๔๐ ปี ข้ึนไปท่ี
ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ในตับ
และส่งตัวให้การรักษาในรายท่ี
ตรวจพบความผิดปกติ

๑.เพ่ือสร้างความรู้และทัศนคติ
แก่ประชาชนท่ัวไปให้
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ
ควบคุม ป้องกันโรคมะเร็งท่อ
น้ าดี และพยาธิใบไม้ตับ         
                     ๒ . เพ่ือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
ในกลุ่มเส่ียงท่ีตรวจพบไข่พยาธิ
ใบไม้ตับ                          
3. เพ่ือตรวจอัลตราซาวต์ตับ 
ในประชาชนกลุ่มอายุ ๔๐ ปี 
ข้ึนไปท่ีตรวจพบไข่พยาธิใบไม้
ในตับ   และส่งตัวให้การรักษา
ในรายท่ีตรวจพบความผิดปกติ 
             4. ให้ความรู้
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคปลาดิบ

ประชากร
อายุ 40 ปี
ข้ึนไป  ใน
หมู่บ้านใน
เขตพ้ืนท่ี
บริการ
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ
ต าบลบ้าน
เหล่า

ตค.61-กย.62 12,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.

บ้านเหล่า

นางสาวอรพรรณ  
สีพ่ัว  นักวิชาการ
สาธารณสุข ๐๘-
๐๑๘๗-๗๔๕๕



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

16 ส ารวจความเส่ียงจากการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรต าบลบ้าน
เหล่า

1.เพ่ือค้นหาประชากรกลุ่มเส่ียง
จากการประกอบอาชีพเกษตรกร
ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช      
    2.เพ่ือตรวจสุขภาพของ
เกษตรกรกลุ่มเส่ียงท่ีใช้สารเคมี     
 3.เพ่ือสร้างความรู้ และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ใน
เกษตรกรกลุ่มเส่ียง การให้
ค าแนะน า/การส่งต่อเพ่ือรักษา

1.อบรมภาคทฤษฎีเก่ียวกับ 
วิธีการดูแลตนเองท่ีถูกต้องต่อ
กลุ่มเส่ียง                          
          2.จัดการ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม
เกษตรกรทราบเพ่ือเตรียม
กลุ่มเป้าหมาย และนัด วัน 
เวลา และสถานท่ีในการตรวจ  
        
3.เตรียม เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรอง
โดยการตรวจเลือด โดยใช้
กระดาษทดสอบเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรส             4.พบ
กลุ่มเส่ียง แนะน าการดูแล
ตัวเองและการส่งต่อเพ่ือรักษา

กลุ่มเส่ียง
เกษตรกร  
ในต าบลบ้าน
เหล่า จ านวน
 100 คน

ตค.61-กย.62 12,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.

บ้านเหล่า

นางสาวอรพรรณ  
สีพ่ัว  นักวิชาการ
สาธารณสุข ๐๘-
๐๑๘๗-๗๔๕๕



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

17 โครการป้องกันภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน มีความรู้ 
ในการดูแลตนเอง   สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาล
 2. เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคแทรก
ซ้อนทาง ตา ไต เท้า ในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  

1. อบรมภาคทฤษฎีเก่ียวกับ 
วิธีการดูแลตนเองท่ีถูกต้องต่อ
ผู้ป่วยเบาหวานเบาหวาน  
2. ภาคปฏิบัติเก่ียวกับแนว
ทางการดูแลตนเองและการ
ประเมินสุขภาพเบ้ืองต้นด้วย
ตนเอง
3. การจัดเมนูอาหาร
แลกเปล่ียน  และอาหาร
พ้ืนบ้าน  เพ่ือควบคุมภาวะ
โรคเบาหวาน
5. แนะน าการใช้โปรแกรม
สร้างสุขภาพด้วยตนเอง

ผู้ป่วย
เบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูง 
200 คน

ตค.61-กย.62 20,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.

บ้านเหล่า

นายอิศวโชค  
กาญจนาภา พยาบาล
วิชาช าช านาญการ 
๐๘-๐๑๘๐-๙๒๔๗

18 โครงการยาสมุนไพร ใส่ใจชุมชน สนใจ
สุขภาพปีงบประมาณ 2562

1.เพ่ือสนับสนุนให้อสม.และ
ประชาชนสนใจการปลูกสมุนไพร 
2.สามารถน าสมุนไพรในครัวเรือน
มาท าเป็นยาสมุนไพรท่ีสามารถ
ผลิตและใช้ในครัวเรือนได้           
    3.จัดต้ังกลุ่มแปรรูปสมุนไพร 
ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

1.อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
ปลูกสมุนไพร                     
 2.การแปรรูปสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร          
 3.การลงมือผลิตและแปรรูป
สมุนไพร                           
 4.ร่วมกันหาแนวทางการ
จัดต้ังกลุ่มแปรรูปสมุนไพรและ
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แกนน าอสม.
จ านวน 50 
คน 
ประชาชนท่ี
สนใจจ านวน
 50 คน     
      รวม 
๑๐๐ คน

ตค.61-กย.62 15,000 เงินบ ารุงทุน
หมุนเวียน รพ.
สต.บ้านเหล่า

นางสาวจิตนาถ  
เปล่ียนศรี นักแพทย์
แผนไทย  ๐๘-
๑๐๒๘-๕๐๖๖



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

19 โครงการการนวดแผนไทย 1.เพ่ือสนับสนุนให้อสม.เร่ืองการ
นวดแก้อาการปวดเบ้ืองต้น         
 2.เพ่ือให้อสม.ใส่ใจสุขภาพและ
อาการปวดเม่ือยร่างกาย            
 3.เพ่ือจัดต้ังแกนน าอสม.นวดแผน
ไทย สนับสนุนการให้บริการนวด
นอกหน่วยบริการ

1.อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
นวดเบ้ืองต้น                      
 2.ฝึกปฏิบัติการนวดแก้
อาการส่วนต่างๆของร่างกาย   
         3.จัดต้ังแกนน าอสม.
นวดแผนไทย เพ่ือสนับสนุน
การนวดนอกหน่วยบริการ

แกนน าอสม.
จ านวน 60 
คน

ตค.61-กย.62 15,000 เงินบ ารุงทุน
หมุนเวียน รพ.
สต.บ้านเหล่า

นางสาวจิตนาถ  
เปล่ียนศรี นักแพทย์
แผนไทย  ๐๘-
๑๐๒๘-๕๐๖๖

20 โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัด
กรองกลุ่มเส่ียงเกษตร ปลอดภัยจาก
สารเคมี  
ต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ 
 2562

1. เพ่ือค้นหาประชากรกลุ่มเส่ียง
จากการประกอบอาชีพเกษตรกร
ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
 2. เพ่ือตรวจสุขภาพ 
รักษาพยาบาลและปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นแก่เกษตรกร

 1. เตรียมเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรอง
โดยการตรวจเลือด 
 2.ตรวจหาสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างในกลุ่มเกษตรกร
 ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย
3. จัดบริการรักษาพยาบาล
และฟ้ืนฟูสุขภาพให้แก่
เกษตรกรกลุ่มเส่ียง
 

เกษตรกรท่ีใช้
สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในการ
ประกอบอาชีพ
ในต าบลโคก
ศิลา  จ านวน 

200  คน

ตค.61-กย.62 10,500 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

โคกศิลา

นางสาวนงลักษณ์  ซุย
เซ็งซะ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล
โคกศิลา  อ าเภอเจริญ
ศิลป์  จังหวัดสกลนคร

21 โครงการสถานประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เพ่ือให้ความรู้แนวทางการป้องกัน

ตนเอง จากโรคประกอบอาชีพ

1.ให้ความรู้                      
2.ตรวจสุขภาพเพ้ืองต้น

50 คน มิ.ย.- ส.ค. 62 5,500 กองทุน กลุ่มงานเวช



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

22 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี อ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ  2560

1. เพ่ือตรวจอัลตร้าซาวด์แก่ผู้ท่ีมี
อายุ 40 ปีข้ึนไป ท่ีเป็นชาวอิสาน
แต่ก าเนิด ท่ีตอบแบบคัดกรองด้วย
วาจา (verbal screening) ว่า 
“ใช่” ต้ังแต่ 3 ข้อข้ึนไป             
   2.เพ่ือตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ
ใบไม้ตับผู้ท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป      
  3.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนมีการอบรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมจัดกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักและรณรงค์ให้ประชาชน
รับประทานอาหารปรุงสุกอาหาร
ปลอดภัยพร้อมท้ังมีการจัดการส่ิง
ปฏิกูล                                  
                                          
                                          
        4.เพ่ือการจัดระบบการดูแล
แบบประคับประคองในผู้ป่วย
มะเร็งท่อน้ าดีติดตามการผ่าตัด
รักษาผู้ป่วยรายใหม่เพ่ือการดูแล
รักษา ติดตามเย่ียมผู้ป่วยรายใหม่
ให้ก าลังใจ                              
                   5.เพ่ือเป็นส่ือกลาง
ในการถ่ายทอดความรู้ท้ังในบ้าน 
วัด โรงเรียน

ตรวจอัลตร้าซาวด์           
ตรวจอุจจาระ

500             
905

ต.ค.-ก.ย. 200000 จังหวัดสกลนคร PCU/นายรณฤทธ์ิ มา
ยูร/0903345587



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

23 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
หนอนพยาธิและพยาธิใบไม้ตับ
องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญศิลป์ 
อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
ปีงบประมาณ 2561

1. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันและควบคุมโรค
หนอนพยาธิและโรคพยาธิใบไม้ตับ
 2. ประชาชนกลุ่มเส่ียงทุกคน
ได้รับการตรวจและรักษาโรค
หนอนพยาธิและโรคพยาธิใบไม้ตับ
 3. เพ่ือเฝ้าระวังการเกิดและการ
ระบาดของโรคหนอนพยาธิและ
โรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน

จัดอบรมให้ความรู้ 220 พ.ค.-ก.ย. 25,770 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
เจริญศิลป์

PCU/นายรณฤทธ์ิ มา
ยูร/0903345587

24 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
หนอนพยาธิและพยาธิใบไม้ตับ
เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญ
ศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 
2561

1. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันและควบคุมโรค
หนอนพยาธิและโรคพยาธิใบไม้ตับ 
 2. ประชาชนกลุ่มเส่ียงทุกคน
ได้รับการตรวจและรักษาโรค
หนอนพยาธิและโรคพยาธิใบไม้ตับ
 3. เพ่ือเฝ้าระวังการเกิดและการ
ระบาดของโรคหนอนพยาธิและ
โรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน

จัดอบรมให้ความรู้ 180 พ.ค.-ก.ย. 21130 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาลต าบล
เจริญศิลป์

PCU/นายรณฤทธ์ิ มา
ยูร/0903345587

25 โครงการพัฒนาครู ข.เร่ืองจินตคณิต เพ่ิมศักยภาพความรู้เร่ืองจิตคณิต จัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย 220 พย.2561 0 CUP กลุ่มงานเวช
26 โครงการหมู่บ้านไอโอดีน เพ่ือครัวเรือนใช้เกลือเสริมไอโอดีน

ครอบคลุม100เปอร์เซนต์
อบรมเชิงปฏิบัติการ 9 หมู่บ้าน พย.61-มิ.ย62 18000 กองทุนต าบล กลุ่มงานเวชฯ

27 โครงการว่ิงทดสอบสมรรถภาพ ว่ิง
ครอบครัวและว่ิงจ้าวสนาม อ าเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
ปีงบประมาณ  2561

เพ่ือว่ิงทดสอบสมรรถภาพ ว่ิง
ครอบครัวและว่ิงจ้าวสนาม

จัดกิจกรรมว่ิงจ้าวสนาม ม.ค. - เม.ษ. 62 30000 กองทุน นายวิทยา นาคา



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

PP&P 
Excellence

แผนงานท่ี 1
โครงการท่ี 4

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)
1 ออกเย่ียมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง 

palativecare
1.เพ่ือออกเย่ียมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและโรคแทรก
ซ้อน

1.ออกเย่ียมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและโรค
แทรกซ้อน

ผู้สูงอายุ        
ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

ตค.61-กย.62 0 เงินบ ารุง วรรณนิศา บุญสิงห์

2 อบรมความรู้ชมรมผู้สูงอายุต าบล
หนองแปน

1.เพ่ือให้ความรู้ภาคีเครือข่าย
ผู้สูงอายุผู้พิการ

1.ให้ความรู้ภาคีเครือข่าย
ผู้สูงอายุผู้พิการ

ชมรมผู้สูงอายุ ตค.61-กย.62 52,000 กองทุนฯ วรรณนิศา บุญสิงห์

3 ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเน่ืองในวัน
ผู้สูงอายุ

1.เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

1.ตรวจภาวะสุขภาพ         2.
ให้ความรู้

ผู้สูงอายุ ตค.61-กย.62 0 เงินบ ารุง ศราวุธ ฟองอ่อน

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี  5. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี 3. 1 ส่งเสริมป้องกัน  3.2 ควบคุมป้องกันโรค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)
แหล่ง

งบประมาณ(8)

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี 3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที 6. การสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

4 โครงการน้ ามันไพลไกลปวดเม่ือย ๑ เพ่ือช่วยแก้ไปัญหาอาการปวด
เม่ือยของคนในชุมชน ให้คนใน
ชุมชนสามารถท าน้ ามันไพลได้ด้วย
ตนเอง และสามารถนาใช้ในการ
แก้อาการปวดเม่ือยของตนเองได้
๒ เพ่ือให้คนในชุมชนได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 

๑.ให้ความรู้เร่ืองสมุนไพรในชม
ชุน  ๒. สาธิตและปฏิบัติท า
น้ ามันไพล

ประชาชน/
ผู้สูงอายุใน     
 ต.เจริญศิลป์   
  อ.เจริญศิลป์  
  จ.สกลนคร 
จ านวน ๔๐ คน

ตค.61-กย.62 7,500 เงินบ ารุง กลุ่มงานแพทย์แผน
ไทย/น.ส.ฟาริดา ไช
ยะมี /๐๘๕-
๔๕๗๕๘๑๔

5 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
และผู้พิการในชุมชนปี 2562

1)ให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ
ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและถูก
วิธี                2)เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการตระหนักในการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้พิการ                  
   3)เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการปัญหา
สุขภาพของคนในชุมชน

1)จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
และขอสนับสนุนงบประมาณ   
   2)ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องรับทราบนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ      
  3)จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ือง
การดูแลสุขภาพอนามัยของ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

1.กลุ่ม
ผู้สูงอายุผู้
พิการและ
ทุพพภาพ    
  จ านวน  
160 คน

ตค.61-กย.62 15,360 กองทุนฯ นางอาทิตยา ศรีพงศ์



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

6 ผู้สูงวัย สุขใจ สุขกาย รพ.สต.บ้านเหล่า
 อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง
ภาวะสุขภาพ                          
   ๒.เพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
กายและจิตใจของผู้สูงอายุ          
     ๓.เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
รวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการท า
กิจกรรมร่วมกัน 

๑.ตรวจคัดกรองประเมิน
สภาวะสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ  ๒.
จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
ในหัวข้อ "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่
ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย" ๓. ฝึก
ทักษะการออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สูงอายุ ๔.จัดต้ังชมรม
ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

ผู้สูงอายุ
จ านวน 
๒๐๐ คน

ตค.61-กย.62 25,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ

นางสาวโชติกา  จาก
ผา  นักวิชาการ
สาธารณสุข ๐๙-
๓๓๒๓-๙๖๒๖

7 ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ/ทุพลภาพและ
ด้อยโอกาส รพ.สต.บ้านเหล่า อ.เจริญ
ศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑.ผู้พิการ/ทุพลภาพหรือ
ผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ในเร่ืองสิทธิ
และประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก
หน่วยงานภาครัฐ ๒.ผู้พิการ/ทุพล
ภาพและด้อยโอกาส มีความรู้ใน
การดุแลสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
๓.ผู้ดูแล มีความรู้ ความเข้าใจใน
การผู้พิการ/ทุพลภาพและด้อย
โอกาส ท้ังทางจิตใจและสังคม

๑.จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองสิทธิ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากภาครัฐ ๒.
 จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การดูแลสุขภาพแก่ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและญาติ

ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
และญาติ 
จ านวน ๘๒ 
คน

ตค.61-กย.62 10,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ

นางสาวโชติกา  จาก
ผา  นักวิชาการ
สาธารณสุข ๐๙-
๓๓๒๓-๙๖๒๖



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

8  โครงการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร
ใช้ในครัวเรือน ต าบลโคกศิลา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒

๑.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ
แปรรูปสมุนไพรไว้ใช้ได้เองใน
ครัวเรือน                            ๒.
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจในการท ายาดมสมุนไพร  ๓.
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เสริม
จากการแปรรูปสมุนไพร         4.
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเห็น
ความส าคัญของสมุนไพรในท้องถ่ิน

๑.ให้ความรู้เร่ืองการใช้
สมุนไพร   ๒.ฝึกอบรมให้
ความรู้การแปรรูปสมุนไพร     
                ๓ .ฝึกปฏิบัติการ
ท ายาดมด้วยสมุนไพร

๑.
ประชาชนท้ัว
ไป  จ านวน
 ๒๐๐ คน

ตค.61-กย.62 27,080 เงินบ ารุง นางสาวรติรมย์ เหลา
ลม ๐๘๘-๖๑๕๔๑๕๓
 
Ratiromlao@gmail.c
om

9 รู้ทันปลอดภัย 2 โรคร้ายในช่องปาก  1.เพ่ือเสริมความรู้เก่ียวกับโรคใน
ช่องปากโดยเฉพาะ ฟันผุ และ 
เหงือกอักเสบ ซ่ึงพบได้บ่อย         
 2.เพ่ือให้ผู้ร่วมโครงการสามารภ
ตรวจสุขภาพ และ ความสะอาด 
ในช่องปากเบ่ืองต้นท้ังของตัวเอง
และบุคคลใกล้ชิดได้

1.เย่ียมชมมุมให้ความรู้ต่างๆ
เก่ียวกับช่องปาก , โรคในช่อง
ปาก , การเกิดโรค , วิธีการ
รักษา                           2.
 รับฟังความรู้จาก วิทยากร
ด้านสุขภาพช่องปาก             
 3. ฟึกท าเม็ดสีย้อมคราบ
จุลินทรีย์จากสมุนไพร เช่น 
ดอกอัญชัน

ประชาชน 
อายุระหว่าง
 20 - 59 
ปีจ านวน 
100 คน

ตค.61-กย.62 10,500 งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ ต าบล
โคกศิลา

นางสาวสลักจิตร  ม่ิง
มิตร         
098-596-589-2   
          
puyjang1908@gma
il.com



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

10 โครงการ อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้
พิการในชุมชน ปี ๒๕62

๑. เพ่ือให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้
พิการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
และถูกวิธี
๒. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักในการดูแลผู้สูงอายุและผู้
พิการเห็นความสามารถดูแล
สุขภาพของตนเอง และลด
ภาวะแทรกซ้อน ความพิการน้อยลง
๓. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพ
ของคนในชุมชน

1.จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ือง
การการดูแลสุขภาพอนามัย
ของผู้สูงอายุและผู้พิการแก่
กลุ่มเป้าหมาย
2.มีการท าแบบทดสอบก่อน/
หลังการอบรม
3.สรุปผลการด าเนินงานและ
ติดตามผลหลังจากการอบรม
ทุก ๑ เดือนและวิเคราะห์ปัญหา
4.รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

อสม.และ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
และผู้พิการใน
ต าบลบ้านเหล่า
 6 หมู่บ้าน  
จ านวน 60  
คนน

ตค.61-กย.62 ๑๐,๐๐๐ กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
บ้านเหล่า

นางสาวสุภาภรณ์ ภู
วงศ์

11 กิจกรรมคัดกรอง ADL และส่งเสริม
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ค้นหาผู้สูงอายุท่ีมาภาวะพ่ึงพิง คัดกรอง
1000

 พ.ย.-ธ.ค. 62
40,000

กองทุน
สุขภาพต าบล

กลุ่มงานเวชปฏิบัติ

12 โครงการพัฒนาผู้ดูแล ผู้สูงอายุ อ าเภอ
เจริญศิลป์

อบรมให้ความรู้ จัดอบรมกลุ่มเป้า 20  ม.ค.-มี.ค. 62 100000 สปสช. กลุ่มงานเวชปฏิบัติ

PP&P 
Excellence

แผนงานท่ี 2
โครงการท่ี 1

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี8. สนับสนุนกลไกการทางานสาธารณสุขให้เป็นไปเพ่ือส่งเสริมการสร้างความม่ันคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที 5. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี 16.กลุ่มภาคีเครือข่าย



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)
1 ประชุมคณะกรรมการสภาสุขภาพต าบล 1.เพ่ือน าปัญหาภาวะสุขภาพ

ร่วมกันแก้ไขในวาระการประชุม
ของภาคีเครือข่าย

1.ประชุมคณะกรรมการสภา
สุขภาพต าบล

คณะกรรมการ
สภาสุขภาพ
ต าบล

ตค.61-กย.62 0 uc รัชนี วงศ์กระจ่าง

2 โรงเรียนอสม. 1.เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
แก้ปัญหาระดับต าบล

1.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างอสม.และภาคีเครือข่าย

อสม. ตค.61-กย.62 0 uc กลุ่มงานเวชฯ

3 ประชุมคณะกรรมการชมรมอสม. 1.เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
แก้ปัญหาระดับต าบล

1.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างอสม.และภาคีเครือข่าย

อสม. ตค.61-กย.62 0 uc กลุ่มงานเวชฯ

4 พัฒนาศักยภาพอสม.สู่ความเป็นเลิศ อสม.ผ่านการคัดเลือกอสม.ดีเด่น
ระดับจังหวัด

อบรมความรู้ 13 สาขา อสม. พ.ย.61-ม.ค.62 18500 uc กลุ่มงานเวชฯ

5 อบรมความรู้อสม.ตามปัญหา พชอ.
เจริญศิลป์

อสม.ร่วมแก้ปัญหาพชอ. อบรมความรู้ปัญหาตามพชอ. อสม. กพ.61-เม.ย.62 27800 uc กลุ่มงานเวชฯ

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงและ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และโรคหลอดเลือดสมองรพ.สต.บ้าน
หนองแวง  ต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอ
เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  

 เพ่ือให้บุคคลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และโรคหลอดเลือดสมองมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และ
สามารถดูแลตนเองได้อย่างต่อเน่ือง

 อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเส่ียง
เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพในการป้องกันการเกิด
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
และโรคหลอดเลือดสมอง   1 
วัน 

1.กลุ่มเส่ียงโรค
เร้ือรัง  จ านวน 
 200 คน
  2.กลุ่มผู้ป่วย
โรคเร้ืองรัง   
จ านวน  100 
คน

ในระหว่างเดือน 
มีนาคม 2561 – 
กันยายน 2561

30,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
บ้านเหล่า

นางสายฝน สารินทร์

แหล่ง
งบประมาณ(8)

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี 1. บริหารจัดการ

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ
รวม (7)



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

7 โครงการถนนสีขาวปีงบประมาณ ๒๕
62

1.เพ่ือเสริมสร้างวินัยการจราจร
ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้เคารพ
กฎจราจร
2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจในกฎจราจรดี
ข้ึนเป็นอย่างดี และ
สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปแนะน า
ให้แก่บุคคลอ่ืน (หรือผู้ฝ่าฝืนกฎ
จราจร) ให้เห็นความส าคัญของ
วินัยจราจรและปฏิบัติอย่างถูกต้อง

1.ประชมผู้เก่ียวข้องจัดท า
โครงการ เพ่ือขออนุมัติโครงการ
2.จัดประชุมช้ีแจงซักซ้อมความ
เข้าใจในการจ าอบรม
3.ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
โครงการ ท่ีจะมีการฝึกอบรม
4.ก าหนดวันจัดโครงการ
5.ขอสนับสนุนทีมวิทยากร

อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
อาสาสมัคร 6 
หมู่บ้าน จ านวน
 60 คน

พฤษภาคม – 
กันยายน 2562

5,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
บ้านเหล่า

นาบวิชาญ  มู,สาร

8 โครงการอบรมให้ความรู้และควบคุม
ป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดี

1. เพ่ือลดอัตราความชุกของพยาธิ
ใบไม้ตับในประชาชน
2. เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรค
หนอนพยาธิล าไส้ชนิดต่างๆและ
ภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจากโรค
หนอนพยาธิ
3. เพ่ือให้ กลุ่มเป้าหมายได้รับยา
บ าบัดโรคหนอนพยาธิได้
ครอบคลุม100 %

1. จัดท าโครงการเสนอขอ
อนุมัติ
2. ช้ีแจงโครงการแก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลและผู้น า
ชุมชน จัดการอบรม

ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงโรคพยาธิ
ใบไม้ในตับ
จ านวน 150 
ราย

เมษายน  - 
กันยายน   2562

15,000 กองทุน นางสาวพรทิพา มโน
วงค์



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

9 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก   ๑. เพ่ือดูแลควบคุมและป้องกัน
การเกิดโรคไข้เลือดออก 
  ๒. เพ่ือให้ประชาชนในรพ.สต.
บ้านหนองแวงเกิดความตระหนัก
ในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
  ๓. เพ่ือให้ประชาชนในรพ.สต.
บ้านหนองแวงได้ดูแลรักษาความ
สะอาดของบริเวณบ้านเรือน
โดยรอบ 
  

  1.จัดท าโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
  2. ส่งโครงการเข้า
คณะอนุกรรมการเพ่ือ 
พิจารณากล่ันกรองโครงการ 
  3. คณะกรรมการกองทุนฯ
ประชุมพิจารณาโครงการ 

  1. 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน จ านวน
  60  คน
  2 .อสม.    
จ านวน  91  
คน
  3. ประชาชน
ทุกหลังคาเรือน

เมษายน  - 
กันยายน   2562

20,000 กองทุน นายวิชาญ มูลสาร

10 โครงการฟ้ืนฟูพัฒนาทักษะการช่วยฟ้ืน
คืนชีพ(CPR)100%เจ้าหน้าท่ีคปสอ.
เจริญสิลป์

พัฒนา/ฟ้ืนฟูทักษะเจ้าหน้าท่ี
ท้ังคปสอ.100%

อบรมเชิงปฏิบัติการ(2รุ่น) เจ้าหน้าท่ีมี
ความและ
ทักษะ100%

ต.ค.61-ก.ย.62 7,500 UC จันทราตรี วงษ์ลา/
0981380717/Tim
_wongla@hotmail.c
om

11 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

อบรมฟ้ืนฟูทักษะอาสากู้ชีพใน
เครือข่ายอ าเภอ

อบรมเชิงปฏิบัติการ,เข้าร่วม
กิจกรรมRally EMS

เจ้าหน้าท่ีมี
ความและ
ทักษะ100%

ต.ค.61-ก.ย.62 8,000 เงินบ ารุง ร.พ. 
(PPA)

จันทราตรี วงษ์ลา/
0981380717/Tim
_wongla@hotmail.c
om



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

12 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า  ประจ าปี  
2562

1. เพ่ือลดปัญหาเด็กอายุต่ ากว่า 
15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ า       
   2. เพ่ือให้เด็กมีความรู้และ
ทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้ า 
และมีความรู้พ้ืนฐานในการ
ช่วยเหลือผู้จมน้ าและปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นได้

1.ออกให้ความรู้นักเรียน
โรงเรียนในเขตเป้าหมายให้
ครอบคลุม                    2.
ประชุมให้ความรู้ กับประชาชน
 ผู้น าชุมชน อสม.ในพ้ืนท่ีน า
ร่องการป้องกันการจมน้ า       
                   3.ร่วมกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในแหล่งเส่ียงท่ี
ส าคัญให้ครอบคลุม

กลุ่มเด็กอายุต่ า
กว่า 15 ปี 
และประชาชน
ในพ้ืนท่ีท่ีมีส่วน
เก่ียวข้อง

ตค61-กย62 20,000 เงินบ ารุง ร.พ. 
(PPA)

จันทราตรี วงษ์ลา/
0981380717/Tim
_wongla@hotmail.c
om

13 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อ.เจริญ
ศิลป์ ปี 2562

เพ่ือเป็นการซ้อมรับกรณีเกิด
อุบัติเหตุหมู่

 -จ าลองเหตุการณ์กรณีเกิด
อุบัติเหตุหมู่ในพ้ืนท่ีอ าเภอ ให้
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีได้มี
การฝึกเสมือนสถานการณ์จริง

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
100%และ
ภาคีเครือข่าย

เม.ย.-62 8,000 UC จันทราตรี วงษ์ลา/
0981380717/Tim
_wongla@hotmail.c
om

14 โครงการฟ้ืนฟูพัฒนาทักษะการช่วยฟ้ืน
คืนชีพ(NCPR)100%เจ้าหน้าท่ีคปสอ.
เจริญสิลป์

พัฒนา/ฟ้ืนฟูทักษะเจ้าหน้าท่ี
ท้ังคปสอ.100%

อบรมเชิงปฏิบัติการ(2รุ่น) เจ้าหน้าท่ีมี
ความและ
ทักษะ100%

ต.ค.61-ก.ย.62 10,000 UC LR,OPD,IPD,PCU,
รพ.สต.

15 โครงการรับประเมินงานอนามัยแม่และ
เด็ก

อบรมฟ้ืนฟูทักษะบุคลากรใน
หน่วยงานเพ่ือรับการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการ,เข้าร่วม
กิจกรรม on the job training

เจ้าหน้าท่ีมี
ความและ
ทักษะ100%

ต.ค.61-ก.ย.62 15,000 UC LR,OPD,IPD,PCU,
รพ.สต.



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

16 โครงการคุณแม่คุณภาพลูกเกิดรอด 
แม่ปลอดภัย ปี2562 ๑.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ตระหนักถึง

ความส าคัญของการฝากครรภ์และ
การดูแลสุขภาพตนเองขณะ
ต้ังครรภ์  ๒.เพ่ือลดอัตราการตาย
ของมารดาและทารก๓.เพ่ือให้
หญิงต้ังครรภ์ได้รับความรู้และ
ได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ
ในขณะต้ังครรภ์

1.ประชุมเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด
รูปแบบการด าเนินงานตาม
โครงการ                          
2.ประชุมให้ความรู้ กับหญิง
ต้ังครรภ์และสามีกลุ่มเป้าหมาย
ในเขต

หญิงต้ังครรภ์ใน
เขตคป.สอ.
เจริญศิลป์

ต.ค.61-ก.ย. 62 15,000 UC รัตนวงษ์ ด้นด้ัน,
0807622115

17 โครงการซ้อมแผนวิกฤติในห้องคลอด เพ่ือเป็นการซ้อมรับกรณีเกิดภาวะ
วิกฤติในห้องคลอด

 -จ าลองเหตุการณ์กรณีเกิด
วิกฤติในห้องคลอดให้
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีได้มี
การฝึกเสมือนสถานการณ์จริง

เจ้าหน้าท่ีห้อง
คลอด100%

ตค61-กย62 3,000 UC รัตนวงษ์ ด้นด้ัน,
0807622115

18 โครงการฝึกทักษะเจ้าหน้าท่ีห้องคลอด
ท่ีรพ.แม่ข่าย

เพ่ือฝึกทักษะการดูแลมารดาคลอด
,การท าคลอดให้มีประสิทธิภาพ

ฝึกทักษะในการดูแลมารดา
คลอดท่ีรพ.แม่ข่าย

เจ้าหน้าท่ีห้อง
คลอด100%

ตค61-กย62 2,000 UC รัตนวงษ์ ด้นด้ัน,
0807622115

19 โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจาคลูก
น้ ายุงลาย ปี 2561

1)เพ่ืออบรมให้ความรู้โรค
ไข้เลือดออก
2)เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
   3)เพ่ือส่งเสริมหมู่บ้านให้เป็น
หมู่บ้านสะอาดอย่างย่ังยืน 
4)เพ่ือส่งเสริมให้ทุกหลังคาเรือน
เล้ียงปลาหางนกยูง

1)จัดอบรม                    2)
แบ่งฐานการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมตรวจสอบในแต่ละ
บ้าน  3)ออกส ารว               
     4)ปลาหางนกยูงให้ทุก
หลังคาเรือน

1) อสม.
2) ผู้น าชุมชน 
3)ประชาชน
จ านวน 100 
คน

ตค61-กย62 12,000 UC เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

20 โครงการประเมินความเส่ียงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

1. เพ่ือลดโอกาสเส่ียงต่อโรคหลอด
เลือดและโรคหัวใจในผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง                             2.
 เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากโรค
หลอดเลือดสมอง               3. 
เพ่ือให้เข้าใจการดูแลในภาวะฉุกเฉิน

1.ให้บริการผู้ป่วยในคลินิกโรค
เร้ือรัง โดยการช่ังน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง ประเมินค่าดัชนีมวล
กาย   วัดความดันโลหิต ตรวจ
ระดับน้ าตาลในเลือด          
2.ผู้ป่วยรับประทานอาหารเช้า
ร่วมกัน 

กลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวาน
และโรคความ
ดันโลหิตสูง 
จ านวน 80 คน
 จ านวน 2 วัน

ตค61-กย62 15,500 กองทุน นางบุญผ่อง ใครบุตร

21 โครงการป้องกันโรคสมองเส่ือมใน
ผู้สูงอายุ ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญ
ศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ
2562

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้เก่ียวกับ
โรคสมองเส่ือม                     2.
เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ฝึกพัฒนาสมอง
ป้องกันโรคสมองเส่ือมได้      3.
เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้พบปะ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองการ
ป้องกันภาวะสมองเส่ือม

1.ให้ความรู้เร่ืองภาวะสมอง
เส่ือมในผู้สงอายุ                
2.ทดสอบการคัดกรองภาวะ
สมองเส่ือมในผู้สูงอายุ         
3.ฝึกปฏิบัติการป้องกันภาวะ
สมองเส่ือมในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุท่ีมี
อายุต้ังแต่ 65 
ปีข้ึนไปจ านวน
314คน

ต.ค.61-ก.ย.62 31,900 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
โคกศิลา

นางสาวมณีนุช บาล
จบ     โทร.
0951698918     
Email:nongio54@h
otmail.co.th

22 โครงการปรับเปล่ียนฟฤติกรรมเชิง
ปฏิบัติการค่ายคีโต หุ่นสวย หน้าใส ไร้
โรค ไร้พุง ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญ
ศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 
2562

.เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารอย่างถูกต้องห่างไกล
โรคและลดพุงได้

ให้ความรู้เก่ียวกับการ
รับประทานอาหารกลุ่มคีโตเจ
นิกเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย

ประชาชนท่ีมี
ระดับBMI เกิน
 25 กิโลกรัม/

เมตร2จ านวน
30คน

ต.ค.61-ก.ย.62    
   จ านวน 3 วัน3คืน

53,200 กองทุนฯ นางสาวมณีนุช บาล
จบ     โทร.
0951698918     
Email:nongio54@h
otmail.co.th

23 ครัวเรือนสะอาดสถานท่ีสาธารณะ
ปลอดลูกน้ ายุงลาย ต าบลเจริญศิลป์

1.เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก     
 2.เพ่ือระดมความร่วมทุกจากภาค
ส่วนในการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ
ลูกน้ ายุงลาย

ประกวด/ประเมินและดัชนี
ลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลเจริญศิลป์

ม.ค. - ก.ย. 50,000 กองทุน กลุ่มงานเวชฯ



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

24 ครัวเรือนสะอาดสถานท่ีสาธารณะ
ปลอดลูกน้ ายุงลาย อ าเภอเจริญศิลป์

1.เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก     
 2.เพ่ือระดมความร่วมทุกจากภาค
ส่วนในการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ
ลูกน้ ายุงลาย

ประกวด/ประเมินและดัชนี
ลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้านในเขต
อ าเภอเจริญศิลป์

ทุกหมู่บ้านใน
อ าเภอ

ม.ค. - ก.ย. 50,000 เงินUC
โรงพยาบาล 
(PPA)

กลุ่มงานเวชฯ

25 โครงการฝึกทักษะเจ้าหน้าท่ีห้องคลอด
ท่ีรพ.แม่ข่าย

เพ่ือฝึกทักษะการดูแลมารดาคลอด
,การท าคลอดให้มีประสิทธิภาพ

ฝึกทักษะในการดูแลมารดา
คลอดท่ีรพ.แม่ข่าย

เจ้าหน้าท่ีห้อง
คลอด100%

ตค61-กย62 5,000 UC รัตนวงษ์ ด้นด้ัน,
0807622115

PP&P 
Excellence

แผนงานท่ี 2
โครงการท่ี 2

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)
๑ โครงการอบรมให้ความรู้ อสม . เพือคัด

กรองและติดตามดูแลผู้ป่วยวัณโรค ใน
เขตอ าเภอเจริญศิลป์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒

เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ในการค้นหาและ
ดูแลผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก

๑.อบรมให้ความรู้อสม. ในเขต
อ าเภอเจริญศิลป์                 
     ๒.คัดกรองผู้ป่วยใน 7 กลุ่ม
เส่ียงวัณโรค

อสม. ๗ สถาน
บริการปฐมภูมิ 
ในเขต  อ าเภอ

เจริญศิลป์

พ.ค. - ก.ค. 62        22,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล 

(PPA)

กลุ่มงานเวชฯ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี8. สนับสนุนกลไกการทางานสาธารณสุขให้เป็นไปเพ่ือส่งเสริมการสร้างความม่ันคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที 5. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี 16.กลุ่มภาคีเครือข่าย

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี 1. บริหารจัดการ

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7) แหล่ง
งบประมาณ(8)

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

PP&P 
Excellence

แผนงานท่ี 3
โครงการท่ี 1

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/

E-mail  (9)
1 ตรวจร้านค้าจ าหน่ายอาหารและ

ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ
1.เพ่ือตรวจร้านค้าจ าหน่ายอาหาร
และผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ

1.ตรวจร้านค้าจ าหน่ายอาหาร
และผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ

ร้านค้า/ร้าน
แผงลอย

ตค.61-กย.62 0 uc วรรณนิศา บุญสิงห์

2 อบรมกลุ่มเส่ียงสารเคมีในเกษตรกร 1.เพ่ือคัดกรองเกษตรกรกลุ่มเส่ียง 1.เจาะเลือดตรวจคลอรีน
เอสเตอเรส

เกษตรกร เม.ย.62-มิ.ย.62 30,600 กองทุนฯ ศราวุธ ฟองอ่อน

3 คลินิคเกษตรกรรม ลดโรคท่ีเกิดจากสารเคมีในเลือด ให้ความรู้ รักษา เกษตรกร ตค.61-กย.62 0 uc ศราวุธ ฟองอ่อน

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี 3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที 5. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี 16.กลุ่มภาคีเครือข่าย

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี  3.1 ส่งเสริมป้องกัน 3.2 ควบคุมป้องกันโรค

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)
แหล่ง

งบประมาณ(8)

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

4 โครงการพัฒนาร้านอาหาร แผงลอย
และร้านขายของช า ปีงบประมาณ 
๒๕61

1. เพ่ือพัฒนาร้านและแผงลอย
จ าหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน 
อาหารสะอาด รสชาดอร่อย
 2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่าย
อาหารและร้านช า มีความรู้ในการ
เลือกอาหารมาจ าหน่ายให้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์สุขาภิบาลอาหาร

1. ประสานเจ้าหน้าท่ี
ผู้เก่ียวข้องจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน
2. ส ารวจข้อมูลแผงลอย
จ าหน่ายอาหารและร้านช า
พร้อมท าทะเบียน
3. อบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่าย
อาหารและร้านช า

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร 
แผงลอย
จ าหน่าย

อาหารและร้าน
ช า6 หมู่บ้าน  
จ านวน 50 คน

ตุลาคม ๒๕60 – 
กันยายน ๒๕61

6,500 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่า

นางสาวพรทิพา มโน
วงค์

5 โครงการสร้างเสริมความรู้
ผู้ประกอบการ เสริมสร้างภาคีเครือข่าย
 เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  อ าเภอ
เจริญศิลป์

๑ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ 
ในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้า
มาขายในร้าน ทราบถึง กฎหมาย

ของผู้กระท าผิด ๒ สร้างภาคี
เครือข่ายสุขภาพเพ่ือตอบโต้ปัญหา

สุขภาพในชุมชน

1 จัดท าโครงการให้ความรู้ 2 
ลงพ้ืนท่ีตรวจติตามผลการ
ด าเนินการ 3 ขยายผล

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ในพ้ืนท่ี 4 สรุปผลการ

ด าเนินงาน

ผู้ประกอบการ 
และผู้น าชุมชน
 อสม.รวม 
300 คน

ต.ค.61-ธ.ค.61 30,000 เงินบ ารุง (PPA) ฝ่ายเภสัชกรรม PCU 
รพ.สต.ดงสง่า รพสต.
ดอนสร้างไพร รพ.สต.

กุดนาขาม รพ.สต.
หนองแวง รพสต.บ้าน
เหล่า รพ.สต.โคกศิลา

6 ส่งเสริมประชาชนปลูกสมุนไพร เพ่ือพัฒนาสู่เมืองสมุนไพร ส่งเสริมประชาชนปลูกสมุนไพร ประชาชน
หมู่บ้านกุดนา
ขาม

ต.ค61-ก.ย.62 0 UC เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

7 จัดการขยะเพ่ือสุขภาวะและส่ิงแวดล้อม 1.เพ่ือให้ประชาชนในต าบลบ้าน
เหล่า มีความรู้เก่ียวกับการก าจัด
และคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม          
              2. เพ่ือลดปริมาณขยะ
ในครัวเรือนและชุมชน

1. ประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือน
ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ         
           ๒.อบรมความรู้ใน
การก าจัดขยะตามหลัก ๓ R  
๓.รณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วม
เป็นสมาชิกธนาคารขยะเพ่ือ
ลดปัญหาขยะ

ตัวแทน
ครัวเรือนใน
ต าบลบ้านท้ัง
 จ านวน 
๑๘๐
ครัวเรือน

๑ มกราคม ๖๒ - 
๓๑ มีนาคม ๖๒

20,000 กองทุนฯ นางสาวอรพรรณ  
สีพ่ัว  นักวิชาการ
สาธารณสุข ๐๘-
๐๑๘๗-๗๔๕๕

PP&P 
Excellence

แผนงานท่ี 3
โครงการท่ี 2

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)
1 คัดกรองภาวะเส่ียงมะเร็งตับมะเร็งท่อ

น้ าดี
1.เพ่ือค้นหาประชากรกลุ่มเส่ียง
มะเร็งตับมะเร็งท่อน้ าดี

1.คัดกรองค้นหาประชากรกลุ่ม
เส่ียงมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ าดี

ประชากรอายุ
40ปีข้ึนไป

ตค.61-มค.62 0 uc ศราวุธ ฟองอ่อน

2 อบรมกลุ่มเส่ียงโรคหนอนพยาธิ 1.เพ่ือตรวจอุจจาระกลุ่มเส่ียงหา
หนอนพยาธิ

1.ตรวจอุจจาระกลุ่มเส่ียงหา
หนอนพยาธิ

ประชากรอายุ
40ปีข้ึนไป

ก.ค.62-กย.62 27800 กองทุนฯ ศราวุธ ฟองอ่อน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี 3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที 2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี 15.กลุ่มสนับสนุน

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี 3.1 ส่งเสริมป้องกัน 3.2 ควบคุมป้องกันโรค

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)
แหล่ง

งบประมาณ(8)

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

3 มาตรฐานครัวเรือนไทย 1.เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจเข้าใจ
มาตรฐานครัวเรือนไทย

1.ลดโรคติดต่อในชุมชน ประชาชนท่ัวไป ก.ค.62-กย.62 20300 กองทุนฯ ศราวุธ ฟองอ่อน

4 ตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง เพ่ือค้นหาผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมี
ภาวะแทกซ้อนทางสายตา

ตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วย
โรคเร้ือรัง

ผู้ป่วยเบาหวาน พ.ย.-ธ.ค. 61 0 CUP นางบุญผ่อง ใครบุตร

5 ตรวจตาในกลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือค้นหาผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาทาง
สายตา

ตรวจตาในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 161 
คน

พ.ย.-ธ.ค. 61 0 UC นางบุญผ่อง ใครบุตร

6 คัดกรองกลุ่มเส่ียงเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง

เพ่ือค้นหากลุ่มเส่ียงโรค และ
ด าเนินการป้องกันและปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

ตรวจหาค่าความดันโลหิตและ
ระดับน้ าตาลเพ่ือหากลุ่มเส่ียง
ในประชากร 35ปีข้ึนไป

ประชากร 35 
ปีข้ึนไป

ต.ค.-61 0 UC นางบุญผ่อง ใครบุตร

7 โครงการหมอชวนว่ิง ปีท่ี 1 ใน
บุคลากรสาธารณสุข อ าเภอเจริญศิลป์ 
 จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ  2562

1. สนับสนุนตัวช้ีวัดกิจกรรมคลินิก
 DPAC                2. เพ่ือ
ส่งเสริมการออกก าลังกายใน
บุคลากรสาธารณสุข คปสอ.เจริญ
ศิลป์อย่างต่อเน่ือง                    
        3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
สาธารณสุข คปสอ.เจริญศิลป์ มี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง              
                     4. เพ่ือส่งเสริม
การลด ละ เลิก อบายมุขและสาร
เสพติดทุกรูปแบบ

จัดว่ิงออกก าลังกายและเต้นแอ
โรบิค เวลา ๑๕.๐๐- ๑๖.๐๐น.

 ทุกวันพุธ

เจ้าหน้าท่ี คป
สอ เจริญศิลป์

ต.ค-ก.ย. 12,150 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

PCU/นายรณฤทธ์ิ มา
ยูร/0903345587

PP&P 
Excellence

แผนงานท่ี 3

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี 3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเ



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

โครงการท่ี 3

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)
1 คลินิกโรคเร้ือรัง 1.เพ่ือดูแล รักษากลุ่มผู้ป่วย        

      2. เพ่ือเฝ้าระวังอาการแทรก
ซ้อน

1.ดูแล รักษากลุ่มผู้ป่วย         
  2. เฝ้าระวังอาการแทรกซ้อน

กลุ่มผู้ป่วยโรค
เร้ือรังเบาหวาน
 ความดันโลหิต
สูง ไทรอยด์ 
หัวใจ

ตค.61-กย.62 0 uc วิลาพร ม่ิงมิตร

2 ให้ความรู้ merit marker ในโรงเรียน 1.เพ่ือเฝ้าระวังการจ้มน้ าในนักเรียน 1.ให้ความรู้ทักษะการลอยตัว
ในน้ า                               
        2.ให้ความรู้การ
ช่วยเหลือผู้ตกน้ า  3.สอนการ
ฟ้ืนคืนชีพ

นักเรียนในเขต
รับผิดชอบ

ตค.61-กย.62 0 uc วรรณนิศา บุญสิงห์

3 ให้ความรู้อุบัติเหตุในโรงเรียนและชุมชน 1.เพ่ือลดอุบัติการในการเกิด
อุบัติเหตุ

1.สอนกฏจราจร                 
      2.สร้างความตระหนักใน
การเกิดอุบัติเหตุ

นักเรียนในเขต
รับผิดชอบและ
ประชาชน

ตค.61-กย.62 0 uc ศราวุธ ฟองอ่อน

4 รณรงค์เตือนสติอุบัติเหตุ 1.เพ่ือเตือนสติผู้ขับข่ีในการ
ระมัดระวังอุบัติเหตุ

1.จัดท าป้ายรณรงค์เตือนสติ ประชาชนท่ัวไป ตค.61-กย.62 0 uc ศราวุธ ฟองอ่อน /
อปท.

5 อบรมการขับข่ีปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ
ในท้องถนน

ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในท้อง
ถนน

อบรมผู้ขับข่ี ประชาชนท่ัวไป มิ.ย.62-สค.62 55,600 กองทุน ศราวุธ ฟองอ่อน

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที5. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี 6. ด้านพัฒนาระบบการควบคุมโรค

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี 3.1 ส่งเสริมป้องกัน 3.2 ควบคุมป้องกันโรค

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)
แหล่ง

งบประมาณ(8)

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

6 คลินิคโรคเร้ือรัง เพ่ือดูแล รักษากลุ่มผู้ป่วย เฝ้า
ระวังอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรค
เร้ืองรัง

ดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วย เฝ้าระวัง
อาการแทรกซ้อน

กลุ่มผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง 
เบาหวาน 
ความดันโลหิต
สูง ไทรอยด์ 
หัวใจ

ต.ค.61-ก.ย62 0 UC เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.

7 รณรงค์เตือนสติในการป้องกันอุบัติเหตุ เพ่ือเตือนสติผู้ขับข่ีในการป้องกัน 
และระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุใน
ชุมชน

จัดท าป้ายเตือนการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนท่ัวไป ต.ค.61-ก.ย62 0 UC เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.

8 ประชาชนใส่ใจ ก าจัดแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลายและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ โรงพยายาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหล่า

๑. เพ่ือลดอัตราป่วยและไม่มี
ผู้ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก
 ๒. เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลาย และก าจัดลูกน้ ายุงลาย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนและชุมชน

๑.ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง อบต. โรงเรียน 
ชุมชน และอ่ืนๆ ร่วมกัน
วางแผนด าเนินการ ๒.แจ้งผู้น า
ชุมชน ผู้น าศาสนา อาสาสมัคร
(อสม.) และภาคีเครือข่าย ผู้
เก่ียวข้องฯ

ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ี รพ.
สต.บ้านเหล่า 
จ านวน  248 
คน

๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.
 ๖๒

25,000 กองทุนฯ นางสาวประภาวดี  ดี
กุดเรือ นักวิชาการ
สาธารณสุข ๐๘-
๔๗๙๗-๖๓๓๖

PP&P 
Excellence

แผนงานท่ี 3
โครงการท่ี 4

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี 3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที 5. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้าน  7. ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.  3.5) คุ้มครองผู้บริโภค



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)
1 ตรวจผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารแปร

รูป น้ าด่ืมและมือผู้ประกอบอาหาร
1.เพ่ือตรวจหาสารปนเป้ือนใน
สารอาหารและน้ าด่ืม

1.ตรวจหาสารปนเป้ือนใน
สารอาหารและน้ าด่ืม

โรงอาหาร 
ตัวอย่างอาหาร
และน้ า

ตค.61-กย.62 0 เงินบ ารุง ศราวุธ ฟองอ่อน

2 อบรมร้านค้าด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.ร้านค้ามีความรู้ในการจ าหน่าย
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อบรมใหความรู้ ผู้ประกอบการ 
อสม. เม.ย.62-มิ.ย.62 35,300 กองทุน กมลเนตร สามารถตรา

3 ตรวจอาหารสด อาหารแปรรูป น้ าด่ืม 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เพ่ือตรวจหาสารปนเป้ือนใน
สารอาหารและน้ าด่ืม

ตรวจหาสารปนเป้ือนในอาหาร
 เคร่ืองด่ืมและมือ
ผู้ประกอบการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน

โรงอาหาร
ตัวอย่างอาหาร
และน้ า

มกราคม-มีนาคม 
2562

0 เงินบ ารุง นางสาวสุนิสา หาญ
ชาติ

4 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค (Clean
 Food good taste) ประจาปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านเหล่า ต.
 บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร

เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการและ
แกนน า อย.น้อย ด้านอาหาร
ปลอดภัย  ให้ตระหนักและเฝ้า
ระวังตนเองจากการบริโภคอาหาร
ท่ีไม่เหมาะสม

๑.จัดอบรมเร่ืองสุขาภิบาล
อาหารและสารปนเป้ือนใน
อาหาร ๒.ติดตามตรวจ
ประเมินร้านค้าและแผง
ลอยในหมู่บ้าน

ผู้ประกอบการ
จ านวน ๖๐ คน

๑ มกราคม - ๓๐ 
มีนาคม ๖๒

8,000 เงินบ ารุง นางสาวอรพรรณ  
สีพ่ัว  นักวิชาการ
สาธารณสุข ๐๘-
๐๑๘๗-๗๔๕๕

PP&P 
Excellence

แผนงานท่ี 3
โครงการท่ี 5

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)
แหล่ง

งบประมาณ(8)

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี 3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที5. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี  7. ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)
1 ตรวจร้านค้าจ าหน่ายอาหารและ

ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ ต.หนองแปน อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี 2562

เพ่ือตรวจร้านค้าจ าหน่ายอาหาร
และผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ

1.ตรวจร้านค้าจ าหน่ายอาหาร
และผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ

ร้านค้า/ร้าน
แผงลอย

ตค.61-กย.62 0 uc วรรณนิศา บุญสิงห์

2 โครงการอบรมกลุ่มเส่ียงสารเคมีใน
เกษตรกร ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ 
จ.สกลนคร ปี 2562

เพ่ือคัดกรองเกษตรกรกลุ่มเส่ียง 1.เจาะเลือดตรวจคลอรีน
เอสเตอเรส

เกษตรกร เม.ย.62-มิ.ย.62 30,600 กองทุนฯ ศราวุธ ฟองอ่อน

3 โครงการให้บริการคลินิคเกษตรกรรม 
 ต.หนองแปน  อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร ปี 2562

เพ่ือลดโรคท่ีเกิดจากสารเคมีใน
เลือด

ให้ความรู้ รักษา เกษตรกร ตค.61-กย.62 0 uc ศราวุธ ฟองอ่อน

PP&P 
Excellence

แผนงานท่ี 4
โครงการท่ี 1

ระยะเวลาด าเนินการ

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี 3.5 คุ้มครองผู้บริโภค

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)
แหล่ง

งบประมาณ(8)

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที5. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี 8. ด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี 3.4 ฟ้ืนฟู

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)
แหล่ง

งบประมาณ(8)



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

(6)
1 โครงการรณรงค์การแยกขยะและการ

จัดขยะต้นทาง ต.หนองแปน อ.เจริญ
ศิลป์ จ.สกลนคร ปี 2562

1.เพ่ือลดขยะต้นทาง 1.รณรงค์การแยกขยะและการ
จัดขยะต้นทาง

ประชาชนท่ัวไป ตค.61-กย.62 0 uc ศราวุธ ฟองอ่อน

2 โครงการธนาคารขยะ ต.หนองแปน อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี 2562

1.เพ่ือลดขยะต้นทาง 1.รณรงค์การแยกขยะและการ
จัดขยะต้นทาง

รร อสม. ศพด. ตค.61-กย.62 0 uc ศราวุธ ฟองอ่อน

3 โครงการอบรมการป้องกันอันตราย
จากขยะมูลฝอยติดเช้ือ ต.หนองแปน 
อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี 2562

1.เพ่ือเพ่ิมความรู้ในการจัดการ
และป้องกันขยะติดเช้ือ

1อบรมการป้องกันอันตราย
จากขยะมูลฝอยติดเช้ือ

จนท.รพ.สต.
บ้านดงสง่า

ตค.61-กย.62 0 uc วิลาพร ม่ิงมิตร

4 โครงการติตามเย่ียมผู้ป่วย TB  ต.
หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี
 2562

เพ่ือเพ่ิมพูนความส าเร็จในการ
รักษาโรควัณโรค

ติดตามเย่ียมผู้ป่วย TB ผู้ป่วยวัณโรค ต.ค.61-ก.ย.62 0 UC นางอาทิตยา ศรีพงศ์

Service 
Excellence

แผนงานท่ี 5
โครงการท่ี 1

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/

E-mail  (9)

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี บูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหว่างสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที  พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้าน  ด้านระบบบริการระดับปฐมภูมิ

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ด้าน  ส่งเสริมป้องกัน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหล่ง
งบประมาณ(8)

กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ล าดับ(1) โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)

งบประมาณรวม 
(7)

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)
แหล่ง

งบประมาณ(8)



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

1 โครงการประชุมพัฒนาคณะกรรมการ
พัฒนาชีวิตคุณภาพอ าเภอเจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ 2562

เพ่ือประชุมคณะกรรมการ พชอ.
เพ่ือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
และสุขภาพประชาชน อ าเภอ
เจริญศิลป์ ปี 2562

ประชุมติดตามและประเมินผล
 การด าเนินการ พชอ. เจริญ
ศิลป์ รวมท้ังการ จัดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กรรมการ 
พชอ.

คณะกรรมการ
 พชอ.40 คน

ธ.ค.61        กพ
..-มี.ค.62    พ.ค.-
มิ.ย.62   ส.ค.-
ก.ย.62

24,000 UC คปสอ.เจริญศิลป์  
นายครรชิต  พรมสุ่ย/
นายอุทัย  สุขานนท์

Service 
Excellence

แผนงานท่ี 6
โครงการท่ี 1

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

1 โครงการ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป้วย
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ

เพ่ือให้ความรู้/สร้างความตระหนัก
ในการดูแลและการมีส่วนร่วมใน
การดูแลของเครือข่าย

อบรมให้ความรู้ประชาชนใน
กลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย Care 
Givver,จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ป้องกัน

100คน ต.ค.60-ก.ย.61 0 เงินบ ารุง กลุ่มงานการพยาบาล/
           จันทราตรี 
วงษ์ลา 
0981380717/   
Tim_wongla@hotm
ail.com

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหล่ง
งบประมาณ(8)

กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/

E-mail  (9)

งบประมาณรวม 
(7)

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี 3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ท่ี 2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี 9. ด้านระบบบริการระดับปฐมภูมิ  10.ด้านระบบบริการระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี 3.3) รักษาพยาบาล

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

2 โครงการอบรมกลุ่มเส่ียง
ภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานปี
2562

เพ่ือคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา
,ฟันและเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

ถ่ายภาพจอประสาทตา,ตรวจ
ฟัน,ตรวจเท้า

485 คน พ.ย2561-มค
2562

48,500 เงินบ ารุง  
(PPA)

กลุ่มการพยาบาล/นางพร
ทิพย์ อุ่นจิตรเบอร์โทร.
0970982602/lawanr
at18@hotmail.co.th

3 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย

เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงปี2562

ให้ความรู้เพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง,

หลอดเลือดหัวใจ,ตา,ไต,เท้าใน
ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

อบรมเชิงปฏิบัติการ 100คน พ.ค2562-ก.ย
2562

8,500 อปท กลุ่มการพยาบาล/
นางพรทิพย์ อุ่นจิตร

เบอร์โทร.
0970982602/law
anrat18@hotmail.c

o.th

4 โครงการชะลอภาวะไตวายผู้ป่วยโรค
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

1.เพ่ือชะลอภาวะไตเส่ือมในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง2เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถ
ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องโดยครอบครัวมี
ส่วนร่วม

1.ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน
โครงการแก่ อสม. แกนน า
ชุมชนและเจ้าหน้าท่ี            
 2.จัดอบรมให้ความรู้เร่ือง
ภาวะไตเส่ือมกลุ่มป่วยและ
ผู้ดูแล                         2.1
 ความรู้เร่ืองโรค            2.2
ความรู้เร่ืองการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ         
2.3 ความรู้เร่ืองรับประทาน
อาหาร                       2.4
 ความรู้เร่ืองการรับประทานยา
ของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง

ผู้ป่วย
เบาหวาน/

ความดันโลหิต
สูงท่ีมีภาวะไต
วายระดับ3 ข้ึน
ไป จ านวน 80

 คน

ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2561 -ถึงเดือน
กันยายน 2562 

จ านวน 2 วัน

8,000 กองทุน
สุขภาพต าบล

นางสุขสันต์  พฤก
ษมาศ     รพ.สต.
บ้านดอนสร้างไพร

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

Service 
Excellence

แผนงานท่ี 6
โครงการท่ี 2

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)
1 โครงการพัฒนาชมรมรักษ์ไตเจริญ

ศิลป์ปีงบประมาณ 256๒
1.เพ่ือให้เกิดความเข็มแข็งมี
เครือข่ายภาคประชาชนในการ
ดูแล/ป้องกันปัญหาโรคไตวาย
เร้ือรังในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง

1.คัดเลือกสมาชิกชมรมตาม
ความสมัครใจเพ่ือเข้าร่วม
โครงการ                         
2.ประชุมช้ีแจงแนวทาง
กิจกรรมของชมรม/กองทุน/
การติดตามเย่ียม การ
ช่วยเหลือผู้ป่วยไตเร้ือรัง         
  

อสม./ผู้น า
ชุมชน/ผู้ป่วย
ป่วยเบาหวาน/
ความดันสูง ข้ึน
ไปในเขตต าบล
เจริญศิลป์ 60 
คน

มค6๒-กย6๒ 10,000 อปท. กลุ่มการพยาบาล/นาง
เกษฎาภรณ์ กาญ
จนกัณโห เบอร์โทร.
0616505619/nee
sri@hotmail.co.th

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี 3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ท่ี 2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

แหล่ง
งบประมาณ(8)

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้าน 9. ด้านระบบบริการระดับปฐมภูมิ  10.ด้านระบบบริการระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ. ท่ี 3.1 ส่งเสริมป้องกัน 3.2 ควบคุมป้องกันโรค.



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

2 โครงการคลินิกโรคไตวาย (CKD Clinic) เพ่ือัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย
ไตวายระดับ ๔-๕  เพ่ือลด
ภาวะแทรกซ้อน

อบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วย
ไตวายระดับ ๔- ๕ แก่ญาติ

60 คน  ม.ค.๖๒ เม.ย.6๒ 10,000 อปท. กลุ่มการพยาบาล/นาง
เกษฎาภรณ์ กาญ
จนกัณโห เบอร์โทร.
0616505619/nee
sri@hotmail.co.th

3 โครงการพัฒนาชมรมรักษ์ไตเจริญ
ศิลป์ปีงบประมาณ 256๒

 เพ่ือให้เกิดความเข็มแข็งมี
เครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชนใน
การดูแล/ป้องกันปัญหาโรคไตวาย
เร้ือรังในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง

1.คัดเลือกสมาชิกชมรมตาม
ความสมัครใจเพ่ือเข้าร่วม
โครงการ                         
2.ประชุมช้ีแจงแนวทาง
กิจกรรมของชมรม/กองทุน/
การติดตามเย่ียม การ
ช่วยเหลือผู้ป่วยไตเร้ือรัง         
  

อสม./ผู้น า
ชุมชน/ผู้ป่วย
เบาหวาน/
ความดันสูง ใน
เขตเทศบาล
เจริญศิลป์

มค6๒-กย6๒ 10,000 อปท.(เทศบาล) กลุ่มการพยาบาล/นาง
เกษฎาภรณ์ กาญ
จนกัณโห เบอร์โทร.
0616505619/nee
sri@hotmail.co.th

4 โครงการพัฒนาคลินิกโรคไตวาย (CKD
 Clinic)

  เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลรักษา
ผู้ป่วยไตวายระดับ ๔-๕  เพ่ือลด
ภาวะแทรกซ้อน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

อบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วย
ไตวายระดับ ๔- ๕ แก่ผู้ป่วย

และญาติ(ผู้ดูแล)

ผู้ป่วยโรคไต
เร้ือรัง ระดับ
๔-๕ และญาติ
หรือผู้ดูแลใน

เขตต าบลเจริญ
ศิลป์

 ม.ค.๖๒ เม.ย.6๒ 10,000 อปท.(ต าบล) กลุ่มการพยาบาล/นาง
เกษฎาภรณ์ กาญ
จนกัณโห เบอร์โทร.
0616505619/nee
sri@hotmail.co.th



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

5   โครงการลดเส่ียงเล่ียงไตวายต าบล
เจริญศิลป์ปีงบประมาณ 256๒

   เพ่ือให้ ผู้ป่วยเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูงท่ีมีอัตราการกรองของ
ไตระดับ ๓(a-b) มีความรู้ / 
ตระหนักในการดูแลสุขภาพ 
ป้องกันภาวะไตวายเร้ือรังและ
ชะลอการเกิดไตวายระยะสุดท้าย

1.คัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง เพ่ือเข้าร่วม
โครงการ                        
2.แบ่งเป็นฐานให้ความรู้       
2.1ให้ความรู้ความรู้เร่ืองโรค
และการเกิดภาวะแทรกซ้อน
 2.2 เรียนรู้การประกอบ
อาหารเพ่ือการดูแลสุขภาพ   
2.3 การดูแลสุขภาพฟัน       
 2.4 การออกก าลังกาย 
 2.5 ใช้ยา/สมุนไพร
  

ผู้ป่วย
เบาหวาน/
ความดันสูงท่ีมี
อัตราการกรอง
ของไตระดับ   
๓(a-b) ในเขต
ต าบลเจริญศิลป์

มค6๒-กย6๒ 8,000 อปท.(ต าบล) กลุ่มการพยาบาล/นาง
เกษฎาภรณ์ กาญ
จนกัณโห เบอร์โทร.
0616505619/nee
sri@hotmail.co.th

Service 
Excellence

แผนงานท่ี 6
โครงการท่ี 5

ระยะเวลาด าเนินการ

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี 3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย

แหล่ง
งบประมาณ(8)

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้าน 5. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี 3.4 ฟ้ืนฟู

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ท่ี 2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

(6)
1 ออกเย่ียมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง 

palativecare
1.เพ่ือออกเย่ียมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและโรคแทรก
ซ้อน

1.ออกเย่ียมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและโรค
แทรกซ้อน

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

ตค.60-กย.61 0 เงินบ ารุง วรรณนิศา บุญสิงห์

2 ติดตามการส่งต่อผู้ป่วยตามระบบ LTC 1.เพ่ือติดตามผู้ป่วยท่ีส่งต่อจากรพ. 1.ออกเย่ียมติดตามผู้ป่วยท่ีส่ง
มายังสถานบริการระดับล่าง

ผู้ป่วย palative
 care

ตค.60-กย.61 0 เงินบ ารุง วรรณนิศา บุญสิงห์

3 ให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีในการจ่ายยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

1.ลดอัตราการจ่ายยาปฏิชีวนะ
อย่างไม่สมเหตุสมผล

1.ให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีในการ
จ่ายยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผล

จนท. ธ.ค.61-กพ.61 0 เงินบ ารุง รัตนา นาใจตรอง

4 คลินิกโรคเร้ือรัง 1.เพ่ือดูและรักษาผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 1.ตรวจภาวะสุขภาพ            
      2.ให้สุขศึกษา               
           3.จ่ายยารักษา

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ตค.61-กย.62 0 เงินบ ารุง รัตนา นาใจตรอง

5 การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังแบบองค์รวม
โดยการมีส่วนร่วมขอชุมชน

1.เพ่ือให้ความรู้และทักษะในการ
ควบคุมระดับน้ าตาลและระดับ
ความดันโลหิต

1.เพ่ือให้ความรู้และทักษะใน
การควบคุมระดับน้ าตาลและ
ระดับความดันโลหิต

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ตค.61-กย.62 0 เงินบ ารุง รัตนา นาใจตรอง

6 เดินว่ิงจราจรชีวิต 7 สี 1.เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย
ในกลุ่มผู้ป่วย

1.เดินว่ิงจราจรชีวิต 7 สี ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ตค.61-กย.62 0 เงินบ ารุง ศราวุธ ฟองอ่อน

7 รณรงค์โรคหลอดเลือดสมอง 1.เพ่ือลดการเกิดโรค                 
       2.เพ่ือลดความรุนแรงของ
โรคหลอดเลือดสมอง

1.ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ประชาชนท่ัวไป ตค.61-กย.62 0 cup รัตนา นาใจตรอง

Service 
Excellence

แผนงานท่ี 6
โครงการท่ี 6

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี 3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย

แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ท่ี 2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปร
รูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชน

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้
และทักษะในการน าสมุนไพร
พ้ืนบ้านมาใช้ประโยชน์  2. เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถถ่ายทอด
ความรู้และทักษะท่ีได้ให้กับชุมชน
สืบต่อไป

1.ให้ความรู้เบ้ืองต้นของ
สมุนไพร ด้านสรรพคุณและ
การน าไปใช้ประโยชน์ 2.การ
สาธิตการท าซัลไล และลูก

ประคบ

ประชาชน / 
อสม ในเขต
ต าบลเจริญศิลป์
 จ านวน 50 คน

มิถุนายน-สิงหาคม 
2561

8,500 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

นางสุรัตน์ดา การิน
ไชย 
081-0655470  
นางสาวสุพัตรา  สัก
ขาพรหม E-mail 
sakkhaphrom_sk@h
otmail.com

2 ประชาสัมพันธ์การให้บริการและ
อบรมการลงกิจกรรมในโปรแกรม
อย่างถูกต้อง

1.เพ่ือเพ่ิมการรับบริการและการ
ลงข้อมูลท่ีถูกต้อง

1.เพ่ิมการรับบริการและการ
ลงข้อมูลท่ีถูกต้อง

ประชาชน ตค.60-กย.61 0 เงินบ ารุง นารีลักษณ์ ธีระโคตร

3 สนับสนุนการใช้สมุนไพร 1.เพ่ือเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพร 1.สนับสนุนการและ
ประชาสัมพันธ์ใช้สมุนไพร

ประชาชน ตค.60-กย.61 0 เงินบ ารุง นารีลักษณ์ ธีระโคตร

4 อบรมความรู้การทับหม้อเกลือ ส่งเสริมการทับหม้อเกลือในหญิง
หลังคลอด

อบรมการทับหม้อเกลือ ประชาชน 
จ านวน 180 

คน

เม.ย.62-มิ.ย.62 18000 กองทุน นารีลักษณ์ ธีระโคตร

5 อบรมพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่งเสริมการใช้สมุนไพร แปรรูปสมุนไพร ประชาชน 
จ านวน 240 

คน

เม.ย.62-มิ.ย.62 24000 กองทุน นารีลักษณ์ ธีระโคตร

วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณรวม 

(7)

กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/

E-mail  (9)

แหล่ง
งบประมาณ(8)

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี 9. ด้านระบบบริการระดับปฐมภูมิ  10. ด้านระบบบริการระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี  3.3 รักษาพยาบาล

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2)



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

6 สนับสนุนการใช้และแปรรูปสมุนไพร
ต าบลทุ่งแก

1.เพ่ือเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพร 1.สนับสนุนการและ
ประชาสัมพันธ์ใช้สมุนไพร

ประชาชน200 ตค.60-กย.62 20000 กองทุน นายยุทธนา  สุวรรณ
โคตร

7 โครงการพัฒนาชมรมรักษ์ไตเจริญ
ศิลป์ปีงบประมาณ 256๒

 เพ่ือให้เกิดความเข็มแข็งมี
เครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชนใน
การดูแล/ป้องกันปัญหาโรคไตวาย
เร้ือรังในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง

1.คัดเลือกสมาชิกชมรมตาม
ความสมัครใจเพ่ือเข้าร่วม
โครงการ                         
2.ประชุมช้ีแจงแนวทาง
กิจกรรมของชมรม/กองทุน/
การติดตามเย่ียม การ
ช่วยเหลือผู้ป่วยไตเร้ือรัง         
  

อสม./ผู้น า
ชุมชน/ผู้ป่วย
เบาหวาน/
ความดันสูง ใน
เขตเทศบาล
เจริญศิลป์

มค6๒-กย6๒ 10,000 อปท.(เทศบาล)

8 โครงการพัฒนาคลินิกโรคไตวาย (CKD
 Clinic)

  เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลรักษา
ผู้ป่วยไตวายระดับ ๔-๕  เพ่ือลด
ภาวะแทรกซ้อน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

อบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วย
ไตวายระดับ ๔- ๕ แก่ผู้ป่วย

และญาติ(ผู้ดูแล)

ผู้ป่วยโรคไต
เร้ือรัง ระดับ
๔-๕ และญาติ
หรือผู้ดูแลใน

เขตต าบลเจริญ
ศิลป์

 ม.ค.๖๒ เม.ย.6๒ 10,000 อปท.(ต าบล)



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

9   โครงการลดเส่ียงเล่ียงไตวายต าบล
เจริญศิลป์ปีงบประมาณ 256๒

   เพ่ือให้ ผู้ป่วยเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูงท่ีมีอัตราการกรองของ
ไตระดับ ๓(a-b) มีความรู้ / 
ตระหนักในการดูแลสุขภาพ 
ป้องกันภาวะไตวายเร้ือรังและ
ชะลอการเกิดไตวายระยะสุดท้าย

1.คัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง เพ่ือเข้าร่วม
โครงการ                        
2.แบ่งเป็นฐานให้ความรู้       
2.1ให้ความรู้ความรู้เร่ืองโรค
และการเกิดภาวะแทรกซ้อน
 2.2 เรียนรู้การประกอบ
อาหารเพ่ือการดูแลสุขภาพ   
2.3 การดูแลสุขภาพฟัน       
 2.4 การออกก าลังกาย 
 2.5 ใช้ยา/สมุนไพร
  

ผู้ป่วย
เบาหวาน/
ความดันสูงท่ีมี
อัตราการกรอง
ของไตระดับ   
๓(a-b) ในเขต
ต าบลเจริญศิลป์

มค6๒-กย6๒ 8,000 อปท.(ต าบล)

Service 
Excellence

แผนงานท่ี 6
โครงการท่ี 7

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ

รวม (7)

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเ
ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ท่ี 2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ

แหล่ง
งบประมาณ(8)

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้าน 9. ด้านระบบบริการระดับปฐมภูมิ  10. ด้านระบบบริการระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ. ท่ี 3.1 ส่งเสริมป้องกัน  3.2 ควบคุมป้องกันโรค 3.3 รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

(6)
1 โครงการคัดกรองโรคซึมเศร้า 1.เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของ

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
1.คัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
2.ส่งผู้ป่วยสงสัยโรคซึมเศร้า
เข้ากระบวนการคัดกรองและ
รับยา

ประชาชนท่ัวไป ตค.61-ธ.ค.62 0 เงินบ ารุง รัตนา นาใจตรอง

2 โครงการอบรม  ฝึกอาชีพ ผู้ป่วย
จิตเวช  อ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 
2562

1. เพ่ือลดอัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ ผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังจาก
ปัญหา  การตกงานหรือปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ

 จัดอบรมและฝึกอาชีพให้กลุ่ม
เป้าหมา   ด าเนินการประกอบ
อาชีพ   จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอาชีพ  จัดต้ังชมรม ฝึก
อาชีพ  ในนามชมรมญาติกา

30 คน ม.ค. - มี.ค.62 30,000 สปสช 61 งานจิตเวช              
          ช่อมณฑา    
พุทธโชติปัญญา
091-5643895  
chawmontha@hot
mail. co.th

3 โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยและ 
ครอบครัวจิตเวชเร้ือรังท่ีมีปัญหา
ซับซ้อน อ าแภอเจริญศิลป์  จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ  2562

1. เพ่ือลดอัตราการฆ่าตัวตาย  
และหรือลดอัตราการท าร้าย
ร่างกายจิตใจทรัพย์สินผู้อ่ืนของ
ผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังอย่างน้อย 1
เคสหรือ1ครอบครัว

อบรมความรู้ด้านเวชเร้ือรัง 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้ัง
ในและนอกองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการ
อบรม  จัดซ้ือของเย่ียมบ้าน 
ให้ทีมชุมชนออกเย่ียมผู้ป่วย
และครอบครัว

60 คน เม่ือมีอุบัติ         
การณ์ชุมชนร้องขอ 
       ภายในต.ค.
61-ก.ย. 62

10,000 UC งานจิตเวช              
          ช่อมณฑา    
พุทธโชติปัญญา
091-5643895  
chawmontha@hot
mail. co.th

งบประมาณ
รวม (7)

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

4 โครงการเยียวยาจิตใจภาวะวิกฤติ  
อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  
ปีงบประมาณ 2562

1. เพ่ือป้องกันการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จจากภาวะวิกฤติ  ในกลุ่ม
เส่ียงผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังและ
ครอบครัว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายMCATT ท้ังเจ้าหน้าท่ี
  อสม.  เพ่ือฟ้ืนฟูองค์ความรู้
และหาแนวทางปฏิบัติงานให้
เป็นไปในทางเดียวกันตาม
มาตรฐานงาน  , จัดซ้ือวัสดุใน
การประชุมและเคร่ืองอุปโภค
บริโภคในการออกประเมิน
อาการ  ออกเย่ียมบ้าน  และ
ติดตามเฝ้าระวังความเส่ียงด้าน
จิตเวช

60 คน เม่ือมีอุบัติ         
การณ์ภายในต.ค.
61-ก.ย.62

15,000 UC งานMCATT            
           ช่อมณฑา   
 พุทธโชติปัญญา
091-5643895  
chawmontha@hot
mail. co.th

Service 
Excellence

แผนงานท่ี 6
โครงการท่ี 14

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณ
รวม (7)

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ท่ี 2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้าน 11. ด้านการป้องกันและบ าบัดรักษายาเสพติด

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ. ท่ี 3.3 รักษาพยาบาล

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี 3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

1 โครงการลดละเลิกบุหร่ีเพ่ือชีวีมีสุข 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ จะได้เกิด
ความตระหนักถึงโทษภัยของบุหร่ี  
     2.เพ่ือป้องกันไม่ให้มีผู้สูบบุหร่ี
หน้าใหม่                               
    3.เพ่ือสร้างแรงจูงใจส่งเสริมให้
เกิดการลด ละ เลิก การสูบบุหร่ี 
เพ่ือสุขภาพท่ีดีของตนเองและผู้อยู่
ใกล้เคียง

1. จัดอบรมเก่ียวกับโทษพิษ
ภัยของบุหร่ี /โรคท่ีเกิดจาก
การสูบบุหร่ี/กลยุทธ์ในการเลิก
บุหร่ี/การเข้าระบบการบ าบัด 
เพ่ือเลิกบุหร่ี
2. ติดตามประเมินผู้เข้าร่วม
โครงการ                      3.
สรุปและรายงานผล การ
ด าเนินงานแก่คณะกรรมการ
กองทุนฯ

1.อสม.ท่ีสูบ
บุหร่ีและอสม.
ท่ีสนใจจ านวน 
55 คน      2.
ประชาชนท่ี
สนใจเลิกบุหร่ี 
จ านวน 110 
คน  รวม
ผู้เข้าร่วมอบรม
ท้ังหมด 165 
คน

ต้ังแต่เดือน ต.ค.
61-ก.ย62

       16,500 กองทุน
สุขภาพต าบล

ยศสาวดี  สุรินทะ     
              รพ .สต.
บ้านดอนสร้างไพร

2 คลินิก mattrix program ลดการติดยาเสพติด เข้าโปรแกรมmattrixprogram ผู้ป่วยยาเสพติด ต.ค.61-กย.62 0 เงินบ ารุง ศราวุธ ฟองอ่อน

Service Excellence

แผนงานท่ี 7
โครงการท่ี 1

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี 3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ทีj 2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้าน 15.กลุ่มสนับสนุน   16.กลุ่มภาคีเครือข่าย
ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี 3.1 ส่งเสริมป้องกัน 3.2 ควบคุมป้องกันโรค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหล่ง
งบประมาณ(8)

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการ
ค้นหา ดูแลรักษาผู้ติดเช้ือเอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์ (RRTTR)โรงพยาบาลเจริญ
ศิลป์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า  จังหวัดสกลนคร  ปี ๒๕๖๒(
 ประชาชนท่ัวไป / ผู้น าชุมชน / กลุ่ม
เส่ียง MSM /TG )

๑.      เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้
ประชาชน  เกิดความตระหนักถึง
การมีพฤติกรรมทางเพศท่ีถูกต้อง
๒.      เพ่ือพัฒนาศักยภาพของทีม
สุขภาพ ให้มีทักษะในการดูแล ผู้ติด
เช้ือผู้ป่วยเอดส์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   ๓.      ผู้ติดเช้ือ
ผู้ป่วยเอดส์สามารถเข้าถึงบริการ
รักษาท่ีมีมาตรฐานโดยทีมสุขภาพ

๑.      จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลรักษาผู้ติดเช้ือ HIV/AIDS 
ยุคใหม่แบบองค์รวม ๒.      จัด
เวทีแลกเปล่ียน รูปแบบ
กิจกรรม เรียนรู้เป็นฐาน  ของ
สมาชิก “กลุ่มสายสัมพันธ์
เจริญศิลป์”  ๓.      จัดอบรม
ส าหรับประชาชนกลุ่มเส่ียง
เพ่ือค้นหาและน าสู่การตรวจ
เลือดและเข้าสู่การรักษาด้วย
ยาต้านไวรัส

   ทีมสุขภาพ 
และ
ผู้รับผิดชอบงาน
เอดส์  จาก คป
สอ.เจริญศิลป์  
  M14 -   ติด
เช้ือเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์  
L13 M13     
 ประชากรกลุ่ม
เส่ียง (MSM TG
 )และญาติ ผู้ติด
เช้ือเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์  
อสม. / 
อาสาสมัคร / 
ผู้น าชุมชน

ต.ค.60-ก.ย.61 30,000 สปสช งบ QI นางดวงฤดี วรชิณ 
klunghosp@hotmail
.co.th868574977

2 พัฒนาบุคคลากร FR 1.เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของ
FR

1.จัดอบรมความรู้ FR 1.FR ต าบล
หนองแปน

ต.ค.60-กย.61 0 cup วิลาพร ม่ิงมิตร

Service Excellence

แผนงานท่ี 8
โครงการท่ี 1

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี 3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ท่ี 2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)
1 ติดตามผู้ป่วยTBและพัฒนาระบบdot 1.เพ่ือเพ่ิมความส าเร็จการรักษา

ผู้ป่วยวัณโรค
1.ติดตามผู้ป่วยTBและพัฒนา
ระบบdot

1.ผู้ป่วยวัณโรค ตต.61-กย.62 0 เงินบ ารุง ศราวุธ ฟองอ่อน

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรในด้านการบริหารความเส่ียง 
(risk management) คปสอ.เจริญศิลป์
 ปีงบประมาณ 2562

๑.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
 และเข้าใจถึงหลักการบริหารความ
เส่ียง         2.      เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมอบรมน าความรู้ด้านการ
บริหารความเส่ียงไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม

1. ประชุมบุคลากร/เขียน
โครงการ2. เสนอโครงการเพ่ือ
ขอรับการอนุมัติ3.  ประชุม
ช้ีแจงข้ันตอนการด าเนินงาน
และประชาสัมพันธ์5.  จัด
อบรมตามแผน 6. สรุปผล
โครงการ

1. บุคลากร 
คปสอ.เจริญ
ศิลท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 8๐ คน

ก.ค.- ก.ย. 2562 8,000 เงินบ ารุง รพ. นางรัติยา  รักดี 
ต าแหน่งพยาบาล
วิชาชีพช านาญการ 
email : 
Rattiya_tune@hotm
ail.com โทร.
0817494695

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“พัฒนาคุณภาพเพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ป่วยอย่างย่ังยืน”โรงพยาบาล
เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 
ปีงบประมาณ 2562

1.      เพ่ือให้องค์กรมีระบบการ
จัดการและระบบงานท่ีเอ้ือต่อการ
มีคุณภาพสูง 2.      เพ่ือให้องค์กร
สามารถต่อยอดองค์ความรู้ การ
น าไปใช้ และสามารถประเมินเพ่ือ
การขอรับรองได้ต่อไป

1.  ประชุมช้ีแจงข้ันตอนการ
ด าเนินงานและประชาสัมพันธ์ 
             2.  จัดอบรมตาม
แผน      3. สรุปผลโครงการ
และพัฒนาตามข้อเสนอแนะ

1. บุคลากรท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม
จนท.คปสอ.จศ.
 จ านวน 120 
คน

3 รอบ รอบท่ี 1 
ม.ค.-ก.พ.  รอบท่ี 2
 มี.ค.-เม.ย รอบท่ี 3
 พ.ค.-ก.ค. 2562

124,800 เงินบ ารุง รพ. นางรัติยา  รักดี 
ต าแหน่งพยาบาล
วิชาชีพช านาญการ 
email : 
Rattiya_tune@hotm
ail.com โทร.
0817494695

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี  6. ด้านพัฒนาระบบการควบคุมโรค
ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี 3.2 ควบคุมป้องกันโรค

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

4 โครงการรับการเย่ียมส ารวจเพ่ือเฝ้า
ระวังกระบวนการคุณภาพ (pre 
survielance) ตามมาตรฐาน HA 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
 ปีงบประมาณ ๒๕๖2

1.   เพ่ือให้องค์กรมีระบบการ
จัดการ มีระบบงานท่ีเอ้ือต่อการมี
คุณภาพสูง และพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 2.    เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพมีทิศทางและได้ผลลัพธ์
ตามเป้าหมาย

1. ประชุมบุคลากร/เขียน
โครงการ   2. เสนอโครงการ
เพ่ือขอรับการอนุมัติ  3. 
ประชุมช้ีแจงข้ันตอนการ
ด าเนินงานและประชาสัมพันธ์ 
 5. รับการเย่ียมตามแผน

1. บุคลากรท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
 จ านวน 130 
คน

มี.ค.-พ.ค. 2562 31,000 เงินบ ารุง รพ. นางรัติยา  รักดี 
ต าแหน่งพยาบาล
วิชาชีพช านาญการ 
email : 
Rattiya_tune@hotm
ail.com โทร.
0817494695

5 โครงการรับการเย่ียมส ารวจเพ่ือรับรอง
ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District 
Health System Standards) คปสอ.
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
ปีงบประมาณ 2562

1.      เพ่ือให้องค์กรมีระบบการ
จัดการและระบบงานท่ีเอ้ือต่อการ
มีคุณภาพสูง 2.      เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพมีทิศทางและได้
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 3. เพ่ือให้
บุคลากรได้แลกเปล่ียน เรียนรู้ 
กระบวนการคุณภาพกับเครือข่าย
และอาจารย์ผู้เย่ียม

1. ประชุมช้ีแจงข้ันตอนการ
ด าเนินงานและการเย่ียมส ารวจ
                 2. ตามรอย
ระบบในพ้ืนท่ี 3. รับการเย่ียม
ตามแผน   4. สรุปผลโครงการ
 และน าข้อเสนอแนะพัฒนาต่อ

1. บุคลากรท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
 จ านวน 200 
คน

ก.ค.-ก.ย. 2562 150,800 เงินบ ารุง รพ. นางรัติยา  รักดี 
ต าแหน่งพยาบาล
วิชาชีพช านาญการ 
email : 
Rattiya_tune@hotm
ail.com โทร.
0817494695

Service Excellence

แผนงานท่ี 9
โครงการท่ี 1

ระยะเวลาด าเนินการ

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี 6. วิจัยและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพครบวงจรและเกิดผลดี ต่อเศรษฐกิจไทย

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ท่ี .2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี 15.กลุ่มสนับสนุน   16.กลุ่มภาคีเครือข่าย
ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี 3.1 ส่งเสริมป้องกัน 3.2 ควบคุมป้องกันโรค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหล่ง
งบประมาณ(8)

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

(6)
1 ส่งเสริมประชาชนปลูกสมุนไพร 1.เพ่ือพัฒนาสู่เมืองสมุนไพร 1.ส่งเสริมประชาชนปลูก

สมุนไพร
ประชาชนท่ัวไป ตค.61-กย.62 0 เงินบ ารุง นารีลักษณ์ ธีระโคตร

People 
Excellence

แผนงานท่ี 10
โครงการท่ี 1

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)
๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง 

การป้องกันและระงับอัคคีภัย
อ าเภอเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการมีความรู้เร่ือง
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 ๒.เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์กรณีเกิด
อัคคีภัยข้ึนในหน่วยงานในเขต
อ าเภอเจริญศิลป์

๑.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ    
๒.จัดฝึกปฏิบัติบนโต๊ะและ
ภาคสนาม                    ๓.
ฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย

๓๑๖ คน มิถุนายน ๖๒.- 
สิงหาคม ๖๒

31,400 เงินบ ารุง นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา
 ๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmai
l.com

แหล่ง
งบประมาณ(8)

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี 5. ให้ความสาคัญในการพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุขท้ังความรู้ ทักษะ การผลิต การใช้ การสร้างขวัญกาลังใจ

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที ๔. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรทุกระดับ

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี 13. ด้านพัฒนาบุคลากร

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี  2. วิชาการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหล่ง
งบประมาณ(8)

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

๒ โครงการปฐมนิเทศและพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีใหม่ คปสอ.
เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้  
ความสามารถ และทักษะใน
การปฏิบัติงาน                  
๒. เพ่ือให้บุคลากรใหม่ ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข        
 3. เพ่ือให้บุคลากร 
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ

 - จัดอบรมปฐมนิเทศ ๒๘ คน มิถุนายน - สิงหาคม
 ๒๕๖๒

3,300 เงินบ ารุง นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา
 ๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmai
l.com

๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒

๑.เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้ความ
เข้าใจด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของข้าราชการท่ีบัญญัติไว้เป็น
กฎหมาย กฎ และระเบียบ    
 ๒.เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒๑๑ คน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 -มกราคม ๒๕๖๒

๒๘,๘๐๐ เงินบ ารุง นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา
 ๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmai
l.com



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

๔ โครงการคัดเลือกคนดีศรีเจริญ
ศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลากอ าเภอเจริญ
ศิลป์ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน       
 ๒. เพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีมี
ผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม เป็นคนดีศรีเจริญ
ศิลป์

๑.ประชุมคณะกรรมการ       
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ   
๓.คัดเลือก                     ๔.
 ประกาศผล                ๕. 
มอบโล่เกียรติคุณ

1.
คณะกรรมการ
 ๑๒ คน         
    ๒. คนดีศรี
เจริญศิลป์ ๒๐ 
คน

มิถุนายน -สิงหาคม
 ๒๕๖๒

18,100 เงินบ ารุง นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา
 ๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmai
l.com

๕ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 บุคลากร คปสอ.เจริญศิลป์ ด้วยรัก
เหนือรักสู่โรงพยาบาลคุณธรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ๑.เพ่ือสร้างคนดีในทุกระดับ
ด้วยคุณธรรม รักเหนือรัก ให้
เป็นพ่อแบบแม่แบบท่ีดีงาม
ของสังคม                         
    ๒. เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้
สอดคล้องกับนโยบาย
โรงพยาบาลคุณธรรมของ
กระทรวงสาธารณสุข           
   ๓.เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติ
การสร้างสุข Happy Soul 
ของ คปสอ.เจริญศิลป์

 ๑.จัดอบรมให้ความรู้          
๒.กิจกรรมตักบาตรทุวันศุกร์  
๓.กิจกรรมจิตอาสาเราท า
ความดีด้วยหัวใจ

๑๖๐ คน พฤษภาคม-
กรกฎาคม ๒๕๖๒

6,400 เงินบ ารุง นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา
 ๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmai
l.com



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

๖ โครงการประชุมวิชาการและสาธิตการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของบุคลากร
 คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒

๑.เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะและ
ความรู้ในการออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพได้อย่างถูกต้องและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน                     
๒.เพ่ือให้บุคลากรมีดัชนีมวลกายดี
ข้ึน     ๓.บุคลากรค่าเฉล่ียความสุข
 Happy Body เพ่ิมข้ึน

๑. จัดอบรม สาธิตและปฏิบัติ  
 ๒. วัดและประมวลผลดัชนี
มวลกาย                          
๓.จัด Event ออกก าลังกาย

๑๔๑ คน ธันวาคม ๒๕๖๑ - 
กุมภาพันธ์๒๕๖๒

18,200 เงินบ ารุง งาน HRD รพ.เจริญ
ศิลป์

๗ โครงการพัฒนาความสุขด้านสังคม ๔.๐
 ของยุค Gen Y แบ่งปันความสุข ด้วย
รักเหนือรัก คปสอ.เจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. เพ่ือให้บุคลากร คปสอ.เจริญ
ศิลป์ มีการระดับความสุขของการ
มีปฎิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานเพ่ิมข้ึน   
     ๒. เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการ
สร้างสุข Happy Society ของ 
คปสอ.เจริญศิลป์

 ๑. สร้างเวทีให้แสดง
ความสามารถตามท่ีถนัด       
๒. สอนการใช้ Social Medie/
เทคโนโลยี กับ Gen อ่ืนๆ       
  ๓.กิจกรรมจิตอาสา/ออก
ค่ายพัฒนา/สันทนาการ         
    ๔. สร้างกิจกรรมเช่ือม
ความสัมพันธ์เพ่ือละลาย
พฤติกรรม Buddy ต่าง Gen 
เพ่ือความย่ังยืน

๑. GEN Y c
และผู้อายุงาน
ท่ีน้อยกว่า๑ ปี 
จ านวน  ๓๐ 

คน       .

กุมภาพันธ์ - 
เมษายน ๒๕๖๒

60,500 เงินบ ารุง นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา
 ๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmai
l.com    และงาน 
HRD รพ.เจริญศิลป์



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

๘ โครงการอบรมการประกอบอาชีพ
เสริมและตลาดสร้างสุข ด้วยรักเหนือ
รัก   คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒

๑. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ท่ีจะ
ประกอบอาชีพเสริม และร่วม
กิจกรรมตลาดสร้างสุข ด้วยรัก
เหนือรัก ส าหรับกลุ่มเป้าหมายมี
รายได้เพ่ิมข้ึน                        
๒. เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการสร้าง
สุข Happy Money ของ คปสอ.
เจริญศิลป์

๑.จัดอบรม                     ๒.
 จัดสถานท่ี/แผงสินค้า

๘๐ คน ธันวาคม ๒๕๖๑ - 
กุมภาพันธ์๒๕๖๒

14,600 เงินบ ารุง นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา
 ๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmai
l.com    และงาน 
HRD รพ.เจริญศิลป์

๙ โครงการอบรม Happy Family
เพ่ิมพูนศักยภาพคนท างาน ด้วยรัก
เหนือรัก คปสอ.เจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑.เพ่ือส่งเสริมให้ทุกคนตระหนัก
ในความส าคัญของครอบครัว สร้าง
ความรักความอบอุ่นเพ่ือสร้างเสริม
สัมพันธภาพและป้องกันปัญหาใน
ครอบครัว                              
 ๒.เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการสร้าง
สุข Happy Famili ของ คปสอ.
เจริญศิลป์

๑.จัดอบรม                       
๒. จัดมุมแลกเปล่ียนเรียนรู้    
๓.เผยแพร่เอกสาเก่ียวกับ
ครอบครัว                        
๔.จัดบอร์ดนิทรรศการข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยขน์ต่อ
ครอบครัว                        
๕. จัดประกวดภาพถ่าย
ครอบครัว เร่ืองเล่าครอบครัว  
 ๖. จัดกิจกรรมแรลล่ี
ครอบครัวทัวร์ธรรมมะ

๘๐ คน พฤษภาคม-
กรกฎาคม ๒๕๖๒

30,000 เงินบ ารุง นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา
 ๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmai
l.com    และงาน 
HRD รพ.เจริญศิลป์



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

๑๐ โครงการอบรมสร้างสุข พักงาน พักใจ 
รพ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

1.เพ่ือให้บุคลากรมีความเครียด
ลดลง                                  
๒.เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการสร้าง
สุข Happy Relax

๑.จัดอบรมบุคลากรในสังกัดใน
การสร้างสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจให้เข้มแข็ง            2.จัด
มุมอ่านหนังสือ/ธรรมะ  3.
จัดท าป้ายเพ่ือส่ือถึงเวลา
พักผ่อน                          
4. สมาธิก่อนการท างาน    ๖. 
ยืดเหยียด เวลา ๑๕.๐๐ น.

บุคลากร คป
สอ.เจริญศิลป์  
จ านวน 224 
คน

มีนาคม - 
พฤษภาคม ๒๕๖๒

22,400 เงินบ ารุง นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา
 ๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmai
l.com    และงาน 
HRD รพ.เจริญศิลป์

๑๑ โครงการอบรมเทคนิคการส่ือสารอย่าง
มีความสุข ด้วยรักเหนือรัก ในองค์กร 
คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ๑. เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาด้าน
เทคนิคในการใช้ภาษาในการ
ส่ือสารท่ีถูกต้องมากข้ึน              
 ๒.Happy Brain ของ คปสอ.
เจริญศิลป์ เพ่ิมข้ึน

๑. จัดอบรม ๒ รุ่น             
๒.ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
เรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ    
  ๓.การให้รางวัลแก่ผู้ท่ี
ปฏิบัติงานดี

๑๐๐ คน มิถุนายน - สิงหาคม
 ๒๕๖๒

20,100 เงินบ ารุง นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา
 ๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmai
l.com    และงาน 
HRD รพ.เจริญศิลป์

๑๒ โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้วิชาการ  
ภายในโรงพยาบาลและคปสอ.เจริญ
ศิลป์ ปี 2562

 1.เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้วิชาการในกลุ่ม
โรคส าคัญในพ้ืนท่ีให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน                           
    2.เพ่ือ update ความรู้วิชาการ
    3.เพ่ือปรับปรุงทบทวนแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยและCPG

 1.อบรมให้ความรู้วิชาการ    
 2.work shop                  
 3.จัดท าเอกสารประกอบการ
อบรม

แพทย์ เภสัชกร
 พยาบาล 
บุคลากรอ่ืนท่ี
เกียวข้องใน
หน่วยงานตาม
กลุ่มโรคส าคัญ

ตุลาคม 61 - 
กันยายน 62

6,000 เงินบ ารุง        งานผู้ป่วยใน     
           นางปิยะนันท์
 ศรีทิน        086 
2372067 
plr_2513@hotmail.
com



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

๑๓ โครงการประชุมประจ าเดือน ทีมน า
ทางคลินิก รพ.เจริญศิลป์ ปี 2562

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการทาง
คลินิก ให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
บริบทขององค์กร

จัดประชุมประจ าเดือน คณะกรรมการ
ทีมน าทางคลินิก

ตุลาคม 61 - 
กันยายน 62

6,000 เงินบ ารุง        งานผู้ป่วยใน     
           นางปิยะนันท์
 ศรีทิน        086 
2372067 
plr_2513@hotmail.
com

๑๔ โครงการรับประเมิน                 การ
ประกันคุณภาพการพยาบาล(QA) ปี
2562

1.เพ่ือรับประเมินและรับนิเทศ
ทางการพยาบาลจากทีมจังหวัด/
เขต                   2.เพ่ือพัฒนา
ระบบการพยาบาล3.เพ่ือเป็นช่อง
ทางการส่ือสารการพัฒนาระหว่าง
วิชาชีพพยาบาล

รับประเมินจากทีมจังหวัด/เขต หัวหน้าพยาบาล
, หัวหน้างาน

,พยาบาล
วิชาชีพ  รวม 

50 คน

ตุลาคม 61 - 
กันยายน 62

0 เงินบ ารุง กลุ่มการพยาบาล  
นางสาวจิราภรณ์ ภู่

สมบูรณ์

๑๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การ
ป้องกันและควบคุมการติดเช้ือใน
สถานบริการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๖2

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑.มีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับ  
การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ
๒.สามารถให้ค าปรึกษาแนะน า
ด้านการป้องกันและควบคุมการติด
เช้ือในโรงพยาบาล
๓.เป็นแกนน าในการพัฒนา
คุณภาพบริการเพ่ือควบคุมและ
ป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล

จัดอบรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเช้ือ

บุคลากรใน  
คปสอ.เจริญ

ศิลป์  160  คน

พฤศจิกายน 61-
กุมภาพันธ์ 62

16,000 เงินบ ารุง ดวงฤดี วรชิณ
klunghosp@hotmail
.co.th
868574977



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

๑๖ ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย

๑.เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
สธ.๒.เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่
จนท.

อบรม/สึกษาดูงาน จนท.สธ.๓ คน   ก.ย.๖๒ 90,000 เงินบ ารุง รพ.
สต.

นางนิตยา  อ้วนอินทร์
 นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การ ๐๘-๑๗๓๙-
๑๓๕๘

๑๗ โครงการศึกษาต่อ ระดับป.โท ๑.เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
สธ๒.เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่
จนท.

ศึกษาต่อ นว.ก.สธ.๓ คน ๒ ปี 0 เงินบ ารุง รพ.
สต.

นางนิตยา  อ้วนอินทร์
 นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การ ๐๘-๑๗๓๙-
๑๓๕๘

๑๘ ประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสาธารณสุข

๑.เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
สธ.๒.เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่
จนท.

อบรม/สึกษาดูงาน จนท.สธ.๕ คน   กันยายน ๖๒ 0 เงินบ ารุง รพ.
สต.

นางสาวโชติกา  จาก
ผา     นักวิชากา
สาธารณสุขปฏิบัติการ
 ๐๙-๓๓๒๓-๙๖๒๖

๑๙ ประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสาธารณสุข

๑.เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
สธ.๒.เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่
จนท.

อบรม/สึกษาดูงาน จนท.สธ.๕ คน   กันยายน ๖๒ 20,000 เงินบ ารุง รพ.
สต.

นางสาวโชติกา  จาก
ผา     นักวิชากา
สาธารณสุขปฏิบัติการ
 ๐๙-๓๓๒๓-๙๖๒๖



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

๒๐ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
สานสัมพันธ์บุคลากรเพ่ือเสริมสร้าง
พลัง พัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ืองและ
ย่ังยืน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ
เจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร 
ปีงบประมาณ 256๒

1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
 ความเข้าใจในเร่ืองการท างาน
ร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข      
และประสบความส าเร็จ
เจริญก้าวหน้าในสภาวะปัจจุบัน   
 2.เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงาน  ได้แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นแบบสร้างสรรค์ซ่ึงจะน าไปสู่
 การพัฒนาตนเอง  หน่วยงานและ
องค์กร                 3.เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดทัศนคติท่ีดี  
ต่อเพ่ือนร่วมงานและต่อองค์กร 
ช่วยกันพัฒนางานภายใน องค์กร  
จนเกิดความรักความผูกพันในหมู่
เพ่ือนร่วมงานและองค์กร            
  4.เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและ
ความสามัคคีแก่บุคลากรน าไปสู่
ความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา
องค์กร

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒๒๔ คน มกราคม - มีนาคม
 ๒๕๖๒

600,000 เงินบ ารุง นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา
 ๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmai
l.com

Governace 
Excellence

แผนงานท่ี 11
โครงการท่ี 2

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี บูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหว่างสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที ๓. การจัดการระบบข้อมูลด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(6)
1 โครงการประชุมเตรียมความพร้อม

เจ้าหน้าท่ี คปสอ.เจริญศิลป์เพ่ือรับ
การนิเทศ/ประเมิน ติดตามงาน  คป
สอ.เจริญศิลป์ ปี 2562

เพ่ือประชุมการจัดท าข้อมูลและ
เตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ปี 
2562 ดังน้ี  1. นิเทศ คปสอ.  2
 คร้ังต่อปี          2.การตรวจสอบ
ภายใน 2 คร้ังต่อปี       3.นิเทศ/
ประเมินมาตรฐานอาคาร 
ส่ิงแวดล้อมและมาตรฐานสุขศึกษา
           4. นิเทศ งานแพทย์แผน
ไทย              5. นิเทศ/ประมิน 
รพ.สต.ติดดาว          6. นิเทศ  
Green/Clean Hospital        7.
 นิเทศประเมิน Merit Maker       
   8.ประเมินงานอนามัยแม่และ
เด็ก        9.ประเมินติดตามงาน
วัณโรค              10.ประเมิน
ระบาดวิทยา CDCU           11.
ประเมินหมู่บ้านไอโอดีน

1.ประชุมเจ้าหน้าท่ี   2.
จัดเตรียมเอกสารรับการปะะ
เมิน      3.รับการประเมิน

1.รพ.เจริญ
ศิลป์    2. รพ.
สต. 6 แห่ง

ม.ค..62 -  ก.ค.62 45,500 เงินบ ารุง รพ. นายอุทัย  สุขานนท์ 
089-9438680

แหล่ง
งบประมาณ(8)

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี  15.กลุ่มสนับสนุน

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี 2. วิชาการ



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

2 ปรับปรุงฐานข้อมูลพ้ืนฐานประชากร
และอบรมการจัดท าfamily folder

ร้อยละข้อมูลคุณภาพมากกว่าร้อย
ละ 95

อบรมการจัดท าเคร่ืองมือ7ช้ิน
และการเก็บข้อมูลประชากร

อสม.170 กพ.62-เม.ย.62 42,700 เงินบ ารุง รพ.
สต.ดงสง่า

ศราวุธ ฟองอ่อน

Governace 
Excellence

แผนงานท่ี 12
โครงการท่ี 1

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/

E-mail  (9)

1 ประชุมพัฒนาคุณภาพข้อมูล อ าเภอ
เจริญศิลป์ ปี 2562

 1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพข้อมูล
สาธารณสุข อ.เจริญศิลป์       2. 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาฐานข้อมูล คปสอ.    2.
 ติดตามความก้าวหน้าผ่าน
โปรแกรมออนไลน์

 10 คน ธ.ค61-กย.62 4,000 เงินบ ารุง นายอุทัย  สุขานนท์

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณรวม 

(7)

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับท้ังการบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูล
สุขภาพยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที ๓. การจัดการระบบข้อมูลด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้าน 15.กลุ่มสนับสนุน
ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ. 2. วิชาการ

แหล่ง
งบประมาณ(8)

กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ อ.เจริญศิลป์
 ปี 2562

1. เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์ในการให้บริการ
            2. เพ่ือให้การบันทึก
ข้อมูลและการติดตามผลการ
บันทึกท่ีมีประสิทธิภาพ

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะบุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์  - การใช้
คอมพิวเตอร์ในการบันทึก
ข้อมูล                              
 - การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
เบ้ืองต้น                           
  - การดูแลรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

30 เม.ย. - มิ.ย.62 3,000 เงินบ ารุง นายอุทัย  สุขานนท์

3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบ 2562

 เพ่ือจัดหาครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ

จัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

3 รายการ ม.ค.-ก.พ.62 48,000 เงินบ ารุง นายอุทัย  สุขานนท์

Governace 
Excellence

แผนงานท่ี 12
โครงการท่ี 2

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/

E-mail  (9)

งบประมาณ
รวม (7)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับท้ังการบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที ๓. การจัดการระบบข้อมูลด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี 15.กลุ่มสนับสนุน
ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี 2. วิชาการ

แหล่ง
งบประมาณ(8)



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

1 การประชุมจัดท าแผนและรับรอง
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ  
 คปสอ.เจริญศิลป์ ปี 2562

1. เพ่ือจัดแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ ปึ 
2562                               2.
 เพ่ือรับรองแผนฯ ปี 2562

1ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนระดับ คปสอ. ปี 2562   
                     2. ประชุม
ทบทวนและรับรองแผน คปสอ.
 ปี 2562

50 คน ต.ค.-พ.ย.61 12,600 เงินบ ารุง นายอุทัย  สุขานนท์

2 การประชุมจัดท าแผนและรับรอง
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ  
 คปสอ.เจริญศิลป์ ปี 2563

1. เพ่ือจัดแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ ปึ 
2563                               2.
 เพ่ือรับรองแผนฯ ปี 2563

1ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนระดับ คปสอ. ปี 2563   
                     2. ประชุม
ทบทวนและรับรองแผน คปสอ.
 ปี 2563

50 คน  ก.ย.62 12,600 เงินบ ารุง นายอุทัย  สุขานนท์

Governace 
Excellence

แผนงานท่ี 15
โครงการท่ี 1

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี7. เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุข เพ่ือประสิทธิผล ท่ีดีต่อสุขภาวะของประชาชน
ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ท่ี 7. การบังคับใช้กฎหมายและสนับสนุนการใช้นโยบายสาธารณะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือ

ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
งบประมาณ

รวม (7)
แหล่ง

งบประมาณ(8)

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี 15.กลุ่มสนับสนุน

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี 1.บริหารจัดการ



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ประกวดผลงานวิชาการ
สาธารณสุข คปสอ.เจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ 2562

1. เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรและ
ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีการ
พัฒนาผลงานวิชาการ
สาธารณสุขอย่างต่อเน่ือง     
2. เพ่ือเป็นเวทีส่งเสริมให้
บุคลากรได้แสดง
ความสามารถและน าผลงาน
ออกสู่เวทีภายนอกท้ังในระดับ
จังหวัด เขต และประเทศ

1. ประชุมบุคลากร/เขียน
โครงการ  2. เสนอ
โครงการเพ่ือขอรับการ
อนุมัติ   3.  ประชุมช้ีแจง
ข้ันตอนการด าเนินงาน
และประชาสัมพันธ์        
4.  รวบรวมผลงาน และ
จัดเป็นหมวดหมู่           
5.  จัดประกวดผลงาน
วิชาการสาธารณสุข        
 6. สรุปผลโครงการ

1. บุคลากร 
คปสอ.เจริญ
ศิลท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน ๑3๐
 คน

มิ.ย.- ส.ค. 2562 13,000 เงินบ ารุง รพ. นางรัติยา  รักดี 
ต าแหน่งพยาบาล
วิชาชีพช านาญการ
 email : 
Rattiya_tune@ho
tmail.com โทร.
0817494695

Governace 
Excellence

แผนงานท่ี 15
โครงการท่ี 1

ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

ภารกิจพ้ืนฐานของคปสอ.ท่ี 1.บริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง

งบประมาณ(8)
งบประมาณ

รวม (7)

กลุ่มงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบช่ือ-สกุล/
เบอร์โทร/E-mail  (9)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อท่ี7. เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุข เพ่ือประสิทธิผล ท่ีดีต่อสุขภาวะของประชาชน
ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ท่ี 7. การบังคับใช้กฎหมายและสนับสนุนการใช้นโยบายสาธารณะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี
(1)

โครงการ  (2)

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

ยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านท่ี 15.กลุ่มสนับสนุน



ระยะเวลาด าเนินการ

(6)

งบประมาณรวม 
(7)

กิจกรรม (4) เป้าหมาย (5)
แหล่ง
งบประมาณ(8)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี(1)

โครงการ  (2) วัตถุประสงค์ (3)
กลุ่มงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ
ช่ือ-สกุล/เบอร์โทร/
E-mail  (9)

1 โครงการพัฒนางานวิจัย/ 
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

 1.ร้อยละผลงานวิจัย/R2R 
ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงาน
ต่างๆน าไปใช้ประโยชน์       
 2.ร้อยละงบประมาณท่ี
เก่ียวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1.5 ของ
งบด าเนินการต่อปี

พฤติกรรมดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
 ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
 ปี 2562

กลุ่มผู้ป่วย
เบาหวานใน
เขตต าบล
เจริญศิลป์ 
จ านวน 506
 คน

ตลอดปี 0 เงินบ ารุง กลุ่มงานเวชฯ


