
สรุปผลการประเมินติดตามการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 

ปีงบประมาณ 2563 

1. โครงการตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2563 แยกตาม
ยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.เจริญศิลป์ ปี 2563 

2.กลุ่ม Promotion  Prevention & protection  Excellence (PP&P Excellence) จ านวน116 
โครงการ   จ านวน 2,344,670 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการด าเนินการโครงการ กลุ่ม PP&P Excellence   จากตารางพบว่า โครงการทั้งหมด 
116 โครงการ  ด าเนินการได้ 104 โครงการ  ไม่สามารถด าเนินการได้ 12 โครงการ  ด าเนินการได้ร้อยละ 
89.65 
 
 
 

    ประเภท
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ /งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
โครงการ/งบฯ 

เงินบ ารุง เงินบ ารุง รพ.
สต. 

กองทุน อ่ืนๆ 

PP&P 9/244,490 28/299,400 74/1,490,780 5/310,000 116 โครงการ 
2,344,670 

Service 11/276,360 15/273,200 15/162,200 - 41/711,760 

People 10/228,850 - - - 10/228,850 

Governace 15/342,640 - - - 15/342,640 

รวม 45/1,092,340 43/572,600 89/1,652,890 5/310,000 181  โครงการ 
3,627,920  



3. กลุ่ม Service  Excellence  จ านวน 41 โครงการ   จ านวน 711,760 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการด าเนินการโครงการ กลุ่ม Service Excellence   จากตารางพบว่า โครงการทั้งหมด  
 
41 โครงการ  ด าเนินการได้ 36 โครงการ  ไม่สามารถด าเนินการได้ 5 โครงการ  ด าเนินการได้ร้อยละ 87.80 
 

4. กลุ่ม People  Excellence  จ านวน 10 โครงการ   จ านวน 228,850 บาท 
         ด าเนินการแล้วเสร็จ 5  โครงการ จ านวนเงิน  149,050   บาท  ด าเนินการได้ร้อยละ 50    ไม่ได้
ด าเนินการ 5 โครงการ   จ านวนเงิน 79,800 บาท   คิดเป็นร้อยละ 50 
 

5. กลุ่ม Governance Excellence จ านวน 15 โครงการ   จ านวน 342,650 บาท 
           ด าเนินการแล้วเสร็จ 13  โครงการ  จ านวนเงิน  320,650   บาท ด าเนินการได้ร้อยละ 86.66 
ไม่ได้ด าเนินการ 2 โครงการ จ านวนเงิน 22,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.34 
 

 6. ปัญหาอุปสรรค 
6.1 เกิดการระบาดของโรค Covid-19   
6.2 โครงการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณ 
6.3 บางโครงการจัดท าขึ้นรองรับเหตุการณ์ เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์จึงไม่มีการด าเนินการโครงการ 
6.4 ความพร้อมของผู้ด าเนินการและกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

PP&p 1 โครงการฝากท้องเร็ว แม่ลูกดี มีคุณภาพ ต าบลบ้าน
เหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี 2563

1.  ศึกษา/รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ของ
โรคติดเช้ือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.  ประสานงานกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่า  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
3.  เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
4.  ประชุมคณะท างาน                        
     5. อบรมให้ความรู้ตามแผนตารางการ
อบรม6.ประเมินผล สรุปและรายงานผล
โครงการ

หญิงต้ังครรภ์/
หลังคลอด ใน
ต าบลบ้านเหล่า 
ท้ัง 11 หมู่บ้าน 
จ านวน ๘๐ คน

เม.ย.-มิ.ย.63 10,000  กองทุน รพ.สต.บ้านเหล่า /นางสาว
อาทิติยา  ภูษาวิโศธน์

บ้านเหล่า 1

PP&p 2 โครงการการป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร รพ.
สต.บ้านเหล่า ปี 2563

1.  ศึกษา/รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ของ
โรคติดเช้ือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.  ประสานงานกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่า  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
3.  เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
4.  ประชุมคณะท างาน                        
    5. อบรมให้ความรู้ตามแผนตารางการ
อบรม 6.ประเมินผล สรุปและรายงานผล
โครงการ

กลุ่มเด็กวัยเรียน 
ต าบลบ้านเหล่า 
จ านวน 224 คน

ต.ค. - ธ..ค.62 25,000 กองทุน รพ.สต.บ้านเหล่า /นางสาว
อาทิติยา  ภูษาวิโศธน์

บ้านเหล่า 1

PP&p 3 โครงการส่งเสริมพัฒนการและเฝ้าระวังพัฒนการใน
เด็กปฐมวัย (0-6 ปี) รพ.สต.บ้านเหล่า ปี 2563

1.  ศึกษา/รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ของ
โรคติดเช้ือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.  ประสานงานกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่า  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
3.  เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
4.  ประชุมคณะท างาน                        
 5. อบรมให้ความรู้ตามแผนตารางการ
อบรม6.ประเมินผล สรุปและรายงานผล
โครงการ

กลุ่มผู้ปกครอง
เด็ก 0-6 ปี

ต.ค.-ธ.ค.62 35,000 เงินบ ารุง  
รพ.สต.

รพ.สต.บ้านเหล่า /นางสาว
อาทิติยา  ภูษาวิโศธน์

บ้านเหล่า 1

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่ง
งบประมาณ 

 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

PP&p 4 โครงการเด็กไทยยุคใหม่ สุขภาพดี ไม่อ้วน 
ปีงบประมาณ 2563

1. จัดอบรมให้ความรู้ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 
2 ส.
2. จัดท าระบบการคัดกรอง ส่งต่อ 
และแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเส่ียงใน
สถานศึกษา สถานบริการ
สาธารณสุขและคลินิกไร้พุง DPAC
3. ติดตามประเมินกลุ่มเส่ียง และส่ง
ต่อพัฒนาระบบข้อมูลการเฝ้าระวัง
ภาวะโภชนาการ ให้มีความ
ครอบคลุม ความถูกต้อง 
5. สรุปผลการด าเนินงาน/รายงานผล

1. ครูอนามัย 
จ านวน 4 คน  
  ๒.เด็ก
นักเรียนอายุ
5-15 ปี ท่ีมี
ภาวะ
โภชนาการ 
อ้วน เร่ิมอ้วน
จ านวน 75 คน
 3. อสม.ภาคี
เครือข่าย 
จ านวน 33 คน

เม.ย-มิ.ย. ๖๓ 13,000 เงินบ ารุง  
รพ.สต.

รพ.สต.บ้านเหล่า /ศรินญา 
แสงโพธ์ิ         
089-5584668   
sarinyakanna2529@gm
ail.com

บ้านเหล่า 2

PP&p 5 โครงการ ผู้สูงวัย ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่เหงา กินข้าวแซบ  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑.เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติต่อ
ประธานกองทุนฯ
๒.ประชุมสมาชิกกลุ่มฯ เพ่ือวางแผน
ด าเนินงาน                               
  ๓.ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ                                  
  4.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุจ า
วน ๒๕๐ คน ในเร่ือง อารมณ์ อาหาร
 ออกก าลังกาย การจัดบริเวณท่ีอยู่
อาศัยให้เหมาะสม

ผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดสังคม
จ านวน ๒๕๐ 
คน

ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๓ 25,000 กองทุน รพ.สต.บ้านเหล่า /นางสาว
โชติกา   จากผา  
093-323-9626

บ้านเหล่า 1

PP&p 6 โครงการตรวจและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก0-5ปี ต.หนองแปน
 ปี 2563

1.ส่งเสริมพัฒนาการในคลินิกwbcและศพด.       
            2.ตรวจพัฒนาการเด็ก0-5ปี

เด็ก0-5ปี ต.ค.62-กย.63 0 เงินบ ารุง  
รพ.สต.

รพ.สต.ดงสง่า / วิลาพร ม่ิงมิตร ดงสง่า 1

PP&p 7 โครงการตรวจและส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก0-5ปี ต.
หนองแปน ปี 2563

1.ตรวจโภชนาการเด็ก0-5ปี     2.ส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในwbcและศพด.

เด็ก0-5ปี ต.ค.62-กย.63 0 เงินบ ารุง  
รพ.สต.

รพ.สต.ดงสง่า / วิลาพร ม่ิงมิตร ดงสง่า 1

PP&p 8 โครงการคลินิกWBC รพ.สต.หนองแปน ปี 2563 1.ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน  ภาวะโภชนการและ
พัฒนาการในเด็ก0-5ปี

เด็ก0-5ปี ต.ค.62-กย.63 0 เงินบ ารุง  
รพ.สต.

รพ.สต.ดงสง่า / วิลาพร ม่ิงมิตร ดงสง่า 1

PP&p 9 โครงการคลินิกฝากครรภ์ รพ.สต.หนองแปน  ปี 2563 1.การฝากครรภ์แบบมีคุณภาพและการส่งเสริม
ทารกในครรภ์

หญิงต้ังครรภ์ ต.ค.62-กย.63 0 เงินบ ารุง  
รพ.สต.

รพ.สต.ดงสง่า / วิลาพร ม่ิงมิตร ดงสง่า 1

PP&p 10 โครงการตรวจประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ต.หนองแปน ปี
 2563

ประเมิน ADL อายุ 60 ปีข้ึนไป ต.ค.62-กย.63 0 เงินบ ารุง  
รพ.สต.

รพ.สต.ดงสง่า /วรรณนิศา บุญ
สิงห์

ดงสง่า 1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

PP&p 11 โครงการอนามัยโรงเรียน ต.หนองแปน  ปี 2563 1.ตรวจและส่งเสริมสุขภาพ      2.ตรวจและ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการในนักเรียน             3. 
ฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียน

นักเรียนอายุ0-18ปี ต.ค.62-กย.63 0 เงินบ ารุง  
รพ.สต.

รพ.สต.ดงสง่า / นางสาวกมล
เนตร สามาตรถตรา

ดงสง่า 1

PP&p 12 โครงการตรวจสุขภาพช่องปากใน ศพด. ต.หนองแปน อ.
เจริญศิลป์ ปี 2563

1.ตรวจประเมินและรักษาภาวะสุขภาพช่องปาก นักเรียนในศพด. ต.ค.62-กย.63 0 เงินบ ารุง  
รพ.สต.

รพ.สต.ดงสง่า / จิณณา สุวรรณ ดงสง่า 1

PP&p 13 โครงการตรวจสุขภาพช่องปากในโรงเรียน 1.ตรวจประเมินและรักษาภาวะสุขภาพช่องปาก นักเรียนในโรงเรียน ต.ค.62-กย.63 0 เงินบ ารุง  
รพ.สต.

รพ.สต.ดงสง่า / จิณณา สุวรรณ ดงสง่า 1

PP&p 14 ให้ความรู้นักเรียนเร่ืองเพศศึกษาในวันวาเลนไทน์ 1.ให้ความรู้นักเรียนเร่ืองเพศศึกษาและการป้องกัน นักเรียนช้ันมัธยม1-6 ต.ค.62-กย.63 0 เงินบ ารุง  
รพ.สต.

รพ.สต.ดงสง่า / ศราวุธ ฟองอ่อน ดงสง่า 1

PP&p 15 คลินิกวางแผนครอบครัว 1.ให้ค าปรึกษาและวางแผนครอบครัว หญิงและชายวัย
เจริญพันธ์

ต.ค.62-กย.63 0 เงินบ ารุง  
รพ.สต.

รพ.สต.ดงสง่า / วิลาพร ม่ิงมิตร ดงสง่า 1

PP&p 16 ออกเย่ียมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง palativecare 1.ออกเย่ียมผู้ป่วย ผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
และโรคแทรกซ้อน

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

ต.ค.62-กย.63 0 เงินบ ารุง  
รพ.สต.

รพ.สต.ดงสง่า /วรรณนิศา บุญ
สิงห์

ดงสง่า 1

PP&p 17 อบรมการเย่ียมบ้านผู้พิการผู้สูงอายุ 1.ให้ความรู้ภาคีเครือข่ายในการออกเย่ียม
ผู้สูงอายุผู้พิการ

อสม.ผู้ดูแลผู้พิการ
ผู้สูงอายุ ภาคี

เครือข่าย

ต.ค.62-กย.63 0 เงินบ ารุง  
รพ.สต.

รพ.สต.ดงสง่า /วรรณนิศา บุญ
สิงห์

ดงสง่า 1

PP&p 18 ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเน่ืองในวันผู้สูงอายุ 1.ตรวจภาวะสุขภาพ             2.ให้ความรู้ ผู้สูงอายุ ต.ค.62-กย.63 0 เงินบ ารุง  
รพ.สต.

รพ.สต.ดงสง่า /วรรณนิศา บุญ
สิงห์

ดงสง่า 1

PP&p 19 โครงการ กิน กระตุก กระตุ้นจุดก าเนิดสุขภาพดี ต.หนองแปน
 ปี 2563

อบรมให้ความรู้ ผู้ปกครอง หญิง
ต้ังครรภ์

ต.ค.62-กย.63 16,100 กองทุน รพ.สต.ดงสง่า / วิลาพร ม่ิงมิตร ดงสง่า 1

PP&p 20 โครงการ ส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนใน
ชุมชน “เพ่ิมไอโอดีน เพ่ิมไอคิว”

 1.อบรมให้ความรู้ เร่ืองการป้องกันควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน แก่ตัวแทน  อบต./อสม./ผู้น า
ชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน /ตัวแทนโรงเรียน/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ประชาชน
2.จัดกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เร่ืองการป้องกันควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนและ
การบริโภคผลิตภัณฑ์เกลือเสริมไอโอดีน ในหมู่บ้าน 
3.. จัดต้ังคณะกรรมการตรวจเกลือเสริมไอโอดีน
ในหมู่บ้านเพ่ือ ส ารวจคุณภาพ เกลือเสริมไอโอดีน 
 ในครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สถานศึกษาปีละ
 ๒ คร้ัง  4..ออกส ารวจเกลือเสริมไอโอดีน   ๒ 
คร้ังต่อปี
7. จัดประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานในกลุ่ม
เครือข่าย

ผู้น าชุมชน
และแกนน า
ชุมชน/
หมู่บ้านและ
ประชาชนใน
เขต
รับผิดชอบ
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ
ต าบลบ้าน
หนองแวง 
จ านวน  ๕๐ 
คน

ตุลาคม  2562 – 
กันยายน  2563

5,000 กองทุน รพ.สต.หนองแวง /นางสาย
ฝน  สารินทร์

หนองแวง 1
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PP&p 21 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองทันตสุขภาพในผู้น า
นักเรียน

อบรมให้ความรู้เร่ืองการตรวจประเมิน
ความสะอาดสุขภาพช่องปากแก่กลุ่มผู้น า
นักเรียน 
จัดกิจกรรมให้ผู้น านักเรียนตรวจสุขภาพ
ช่องปากให้ตนเองและผู้น านักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

ผู้น านักเรียน
ท้ัง 2 
โรงเรียน ใน
ระดับช้ัน ป.5
 , ป.6

มกราคม 2563 – 
 กุมภาพันธ์ 2563

5,000 กองทุน รพ.สต.หนองแวง / 
นางสาววธัญญา  ธรรมคันที

หนองแวง 1

PP&p 22 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ
ในชุมชน ปี 2563

1.อบรมศักยภาพให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ                                          
2.ฝึกปฏิบัติวิธีการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ

ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ 
จ านวน 70 
คน

ต.ค. 62- ก.ย. 63 10,300 กองทุน รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/
นางสาวนิตยา อุ่นเบ้า/
092-
7454842/nitty25195
1@gmail.com

กุดนาขาม 1

PP&p 23 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นวัยใสป้องกันโรค
และการท้องก่อนวัยอันควร

1.อบรมให้ความรู้กับเด็กวัยเรียน       2.
จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน

กลุ่มวัยเรียน 
จ านวน 80 คน

ต.ค. 62- ก.ย. 63 10,000 กองทุน รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/นาง
อาทิตยา ศรีพงศ์/
085-
7520159/Sp_sujitra@h
otmail.com

กุดนาขาม 3 ไม่ได้รับอนุมัติ

PP&p 24 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามนโยบาย 
3 ก (กิน กระตุ้น กระตุก) ปี 2563

1.อบรมให้ความรู้หญิงต้ังครรภ์และ
ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี

หญิงต้ังครรภ์
และ
ผู้ปกครองเด็ก
 0-5 ปี

ต.ค. 62- ก.ย. 63 11,800 กองทุน รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/
นางสาวนิตยา อุ่นเบ้า/
092-
7454842/nitty25195
1@gmail.com

กุดนาขาม 1

PP&p 25 โครงการจัดอบรมเด็กต าบลทุ่งแกสมองดี  สุขภาพดี 
 อารมณ์ดีมีคุณธรรม ต าบลทุ่งแก  อ าเภอเจริญศิลป์ 
 จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2563

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ หญิงต้ังครรภ์/
สามีและ อสม.ในเร่ืองการฝากครรภ์
คุณภาพและการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วย
นมแม่ 2.อบรมให้ความรู้นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา

1.หญิงวัยเจริญ
พันธ์ในหมู่บ้านท่ี
พร้อมทุกราย3.
หญิงหลังคลอด
ระยะให้นมบุตร
4.กลุ่มเด็กอายุ
0-5 ปี  5.กลุ่ม
เด็ก 6-12 ปี๗ 
ผู้ปกครองเด็ก
อายุ0-5 ปี

ก.ค.63-ก.ย.63 15,000 กองทุน รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร/  
นายเกริกชัย  ทองอ้ม       
 
0823047585/krirkchai
@windowslive.com

ดอนสร้างไพร 1
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PP&p 26 โครงการเด็กวัยเรียนยุคใหม่ห่างไกลฟันผุ รพ.สต.
บ้านดอนสร้างไพร ต.ทุ่งแก ปีงบประมาณ 2563

อบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ  และฝึก
ทักษะการแปรงฟันท่ีถูกวิธี

นักเรียนใน
โรงเรียน
ประถมศึกษา

ก.ค.63-กย.63 25,000 เงินบ ารุง  
รพ.สต.

รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร/  
นายเกริกชัย  ทองอ้ม       
 
0823047585/krirkchai
@windowslive.com

ดอนสร้างไพร 1

PP&p 27 การป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ต าบลทุ่ง
แก  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ  2563

1.วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพเยาวชนมี
พฤติกรรมเส่ียงด้า
3.ก าหนดแผนการจัดการอบรมให้ความรู้
นักเรียน

นักเรียนใน
โรงเรียน
ประถมศึกษา

ก.ค.63-กย.63 15,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
ต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร / 
นางเพ็ญประภา  สอนสมนึก

ดอนสร้างไพร 1

PP&p 28 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านไอคิว(IQ)และอีคิว
(EQ)ในเด็กนักเรียน เขต อบต.ต าบลเจริญศิลป์ 
อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 
2563

จัดอบรมให้ความรู้ นร.ช้ันอ.2 
และ ป.1 
จ านวน 100
 คน

พ.ค.-ก.ย.2563 15,000 เงินกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
ต าบลเจริญ

ศิลป์

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ /นายรณฤทธ์ิ  มายูร/
0903345586

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 3 ไม่ได้รับอนุมัติ

PP&p 29 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านไอคิว (IQ)และอี
คิว(EQ)ในเด็กนักเรียน เขตเทศบาลต าบลเจริญศิลป์ 
อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 
2563

จัดอบรมให้ความรู้ นร.ช้ันอ.2 
และ ป.1 
จ านวน 200
 คน

พ.ค.-ก.ย.2563 30,000 กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ /นายรณฤทธ์ิ  มายูร/
0903345587

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 1

PP&p 30 โครงการเพ่ิมพูนความรู้ด้านจินตคณิต คปสอ เจริญ
ศิลป์

จัดอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าท่ี คปสอ 
เจริญศิลป์ 160

คน

พ.ค.-ก.ย.2563 16,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ /นายรณฤทธ์ิ  มายูร/
0903345588

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 2

PP&p 31 โครงการค้นหาผู้ปกครองต้นแบบด้านจินตคณิต เขต
 อบต.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ2563

ประกวด และคัดเลือก ผู้ปกครอง100คน พ.ย62มี.ค.63 15,000 กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 2

PP&p 32 โครงการค้นหาผู้ปกครองต้นแบบด้านจินตคณิต 
เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ2563

ประกวด และคัดเลือก ผู้ปกครอง200คน พ.ย62-มี.ค.63       30,000 กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 2

PP&p 33 โครงการเพ่ิมไข่เพ่ิมนม 90วันในหญิงต้ังครรภ์ จัดซ้ือนมกล่องและไข่แก่หญิงต้ังครรภ์ 20
คน

 นมกล่อง 1800
ไข่สด 1800ฟอง

พย.62-ก.ย.63       25,000 กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 2
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PP&p 34 โครงการเพ่ิมทักษะชีวิต ไม่คิดต้ังครรภ์ในวัยเรียน 
เขต อบต. เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนช้ัน 
ป.5-6
จ านวน60คน

พย.62-กย.63 6,000 กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 2

PP&p 35 กิจกรรมคัดกรอง ADL และส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว

ค้นหาผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง,คัดกรอง 1000คน  พ.ย.-ธ.ค2562. 40,000 กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 1

PP&p 36 พัฒนาผู้ดูแล ผู้สูงอายุ (Care Giver ) อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ 70 ชม. 20คน  ม.ค.-มี.ค.2563 100,000 สปสช. กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 2

PP&p 37 โครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กาย
ใจเป็นสุข

1.ให้ความรู้                      2.ตรวจ
สุขภาพเพ้ืองต้น

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

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 3 ไม่ได้รับอนุมัติ

PP&p 38 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ าดี อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  
ปีงบประมาณ  2563

ตรวจอัลตร้าซาวด์           ตรวจอุจจาระ 500             
905

ม.ค.-พ.ค.2563 105,600 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ /นายรณฤทธ์ิ  มายูร/
0903345587

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 2

PP&p 39 โครงการสมาร์ทผู้ปกครอง เขต อบต.ต าบลเจริญศิลป์
 อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 
2563

อบรมการใช้คู่มือ DSPM, DAIM 200 คน มค.-กย.2563 20,000 กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯนางประยูร  ศรีมงคล

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 2

PP&p 40 โครงการประกวดหมู่บ้านไอโอดีน อบรมเชิงปฏิบัติการ 7 หมู่บ้าน มค.-กย.2563 21,000 กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 2

PP&p 41 โครงการ เดิน-ว่ิง-ป่ัน ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี และว่ิง
จ้าวสนาม จังหวัดสกลนคร ปีท่ี 18 อ าเภอเจริญศิลป์
 จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ  2563

ม.ค. - เม.ษ. 63 25,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 2

PP&p 42 โครงการเพ่ิมทักษะชีวิต ไม่คิดต้ังครรภ์ในวัยเรียน   
เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ นักเรียน,1 และ
ม.2จ านวน200

คน

มค.-กย.2563 20,000 กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 2

PP&p 43 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ร่วม
ใจต่อต้านยาฆ่าหญ้า3ชนิด

1.ให้ความรู้ 2.ตรวจเลือดเกษตร 200 คน เม.ย-มิ.ย.63 20,000 กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 1

PP&p 44 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านมในสตรีอายุ 30 -70 ปี

อบรมเพ่ิมศักยภาพในการดูแลตนเองและ
ตระหนักรู้ในการตรวจคัดกรองประจ าปี

700 คน ต.ค.62 -ก.ย.63 70,000 กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/ไพร์วรรณ ขุนทูน

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 1

PP&p 45 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเส่ียง
เพ่ือป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

อบรมเชิงปฏิบัติการในประชาชนกลุ่มเส่ียง
ต่อโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

200 คน ต.ค.62 -ก.ย.63 50,000 กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/นางประยูร  ศรีมงคล

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 1
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PP&p 46 ค้นหาผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง คัดกรอง 1000  พ.ย.-ธ.ค. 2562 80,000 กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 2

PP&p 47 โครงการอบรมนักบริบาล (Care Giver) อบรมตามหลักสูตร 70 ช่ัวโมง 20  ม.ค.-ก.ย. 2563 100,000 สปสช. กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 2

PP&p 48 โครงการพัฒนาระบบ บริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยา 
เสพติด

ติดตามผู้ป่วยท่ีหยุดเสพต่อเน่ือง 3 เดือน 
หลังจากจ าหน่ายจากการบ าบัดครบ

ติดตามผู้ป่วยท่ี
หยุดเสพ 
หลังจากจ าหน่าย
จากการบ าบัดครบ

ตลอดปี 50,000 สสจ.(สป) กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 2

PP&p 49 โครงการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล
(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  ปีงบประมาณ 
2563

อบรมให้ความรู้ 50 ม.ค.63-มี.ค.63 8,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 1

PP&p 50 โครงการก้าวสู่โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ2563

อบรมตามเกณฑ์โรงเรียนสุขบัญญัติ โรงเรียน1 แห่ง  
ครูและนักเรียน

200คน

มค.-กย.2563 2,000  กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 1

PP&p 51 โครงการคัดเลือกหนูน้อยจินตคณิตคิดเร็ว อ าเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563

ประกวด และคัดเลือก 1.อายุ5-7ปี 10
คน

มค.-กย.2563 20,000  กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 1

PP&p 52 โครงการประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ เขต 
อบต.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ2563

ประกวด และคัดเลือก โดยใช้เกณฑ์จาก
กระทรวงสาธารณสุข

4โรงเรียน มค.-กย.2563 20,000  กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 1

PP&p 53 โครงการเย่ียมเสริมพลังชมรมผู้ใหญ่ฉลาดและ อสม.
เช่ียวชาญด้านอนามัยแม่และเด็ก เขตเทศบาลเจริญ
ศิลป์ ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมการเย่ียมหญิงต้ังครรภ์ มารดาหลัง
คลอดและทารกแรกเกิด พร้อมสอนความรู้
 ทักษะต่างๆฯลฯ

อสม.หญิง
ต้ังครรภ์ มารดา
หลังคลอดและ
ทารก100คน

ตค.62-กย.63 10,000  กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 2

PP&p 54 โครงการเย่ียมเสริมพลังชมรมผู้ใหญ่ฉลาดและ อสม.
เช่ียวชาญด้านอนามัยแม่และเด็ก เขต อบต.เจริญ
ศิลป์ ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมการเย่ียมบ้านหญิงต้ังครรภ์ 
มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด พร้อม
สอนความรู้ ทักษะต่างๆฯลฯ

อสม.หญิง
ต้ังครรภ์ มารดา
หลังคลอดและ
ทารก100คน

ตค.62-กย.63 10,000  กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 2
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PP&p 55 โครงการอฝากท้องเร็ว แม่ลูกดี มีคุณภาพ  ต าบล
โคกศิลา  ประจ าปีงบประมาณ 2563

1.  ศึกษา/รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ของ
โรคติดเช้ือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.  ประสานงานกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกศิลา  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
3.  เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
4.  ประชุมคณะท างาน                        
 5. อบรมให้ความรู้ตามแผนตารางการ
อบรม6.ประเมินผล สรุปและรายงานผล
โครงการ

หญิงต้ังครรภ์/
หลังคลอด ใน
ต าบลโคกศิลา ท้ัง
 8  หมู่บ้าน 
จ านวน ๘๐ คน

เม.ย.-มิ.ย.63 8,000  กองทุน รพ.สต.โคกศิลา / นาง
รัตนาภรณ์  เหมะธุลิน

โคกศิลา 1

PP&p 56 การป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร  ต าบลโคก
ศิลา  ประจ าปีงบประมาณ 2563

1.  ศึกษา/รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ของ
โรคติดเช้ือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.  ประสานงานกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกศิลา  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
3.  เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
4.  ประชุมคณะท างาน                        
 5. อบรมให้ความรู้ตามแผนตารางการ
อบรม6.ประเมินผล สรุปและรายงานผล
โครงการ

กลุ่มเด็กวัยเรียน 
ต าบลโคกศิลา 
จ านวน 190 คน

ต.ค. - ธ..ค.62 19,000  กองทุน รพ.สต.โคกศิลา / นาง
รัตนาภรณ์  เหมะธุลิน

โคกศิลา 1
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PP&p 57 โครงการอบรมการป้องกันภาวะหกล้มและภาวะ
สมองเส่ือมด้วยการออกก าลังกายในผู้สูงอายุต าบล
โคกศิลา  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓

1. อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุให้ทราบ 
เก่ียวกับสถานการณ์และการป้องกันภาวะ
สมองเส่ือม                                       
     2.  อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุให้ทราบ
 เก่ียวกับเกมส์ง่ายๆท่ีสามารถป้องกันภาวะ
สมองเส่ือม                                      
3.  อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุให้ทราบ 
เก่ียวกับการออกก าลังกายท่ีสามารถ
ป้องกันการหกล้มและป้องกันภาวะสมอง
เส่ือม           4.  ฝึกปฏิบัติการออกก าลัง
กายด้วยบาสโลป เพ่ือป้องกันภาวะหกล้ม
และป้องกันภาวะสมองเส่ือม                  
                 5.  ประเมินคัดกรองภาวะ
หกล้มและภาวะสมองเส่ือมในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุต าบล
โคกศิลา  ต้ังแต่ 

๖๕ ปีข้ึนไป 
จ านวน 100 คน

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563

11,800  กองทุน รพ.สต.โคกศิลา / นางสาว
มณีนุช  บาลจบ  โทร 
๐๙๕-๑๖๙๘๙๑๘E-mail: 
nongio๕๔@
hotmail.co.th

โคกศิลา 1

PP&p 58 โครงการอบรมเยาวชนยุคใหม่ ย้ิมม่ันใจ ฟ. ฟัน
แข็งแรง ต าบลโคกศิลา ประจ าปีงบประมาณ 2563

1. ท าแบบทดสอบความรู้และทัศนคติ
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก ก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรม                                     
        2. ให้ความรู้ต่างๆเก่ียวกับช่องปาก ,
 โรคในช่องปาก , การเกิดโรค , วิธีการ
รักษา       3. นัดให้บริการป้องกันและ

เยาวชนในเขต 
ต าบลโคกศิลา 
อายุระหว่าง 15 -
 17  ปีจ านวน 
90คน

ต.ค.62-กย.63 9000 กองทุน นางสาวสลักจิตร  ม่ิงมิตร   
      098-596-589-2    
        
puyjang1908@gmail.co
m

ดงสง่า 1
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PP&p 59 โครงการอบรมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการและ
ผู้ดูแลผู้พิการ ต าบลโคกศิลา ประจ าปีงบประมาณ 
2563

1. ท าแบบทดสอบความรู้และเก่ียวกับการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
    2. ให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
ช่องปากช่องปาก                                
          3. นัดให้บริการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพช่องปาก    ขูดหินปูน อุดฟัน
  เกลารากฟัน ในผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมี
ปัญหาสุขภาพช่องปาก  และส่งต่อในกรณีท่ี
เกินขอบเขต ความสามารถ  (เพ่ือความ
รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาหาก
ผู้ป่วยด าเนินการเอง)    4. ท าแบบทดสอบ
ความรู้และทัศนคติเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพช่องปาก หลังเข้าร่วมกิจกรรม

 ผู้พิการจ านวน 
50 คน และ
ผู้ดูแลผู้พิการ 
จ านวน 50 คน

ต.ค.62-กย.63 14000 กองทุน รพ.สต.ดงสง่า /นางสาว
สลักจิตร  ม่ิงมิตร         
098-596-589-2          
puyjang1908@gmail.co
m

ดงสง่า 1

PP&p 60 โครงการลดพุงลดโรค ตามหลัก 3 อ.  ๒ ส. ๑.เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติต่อ
ประธานกองทุนฯ
๒.ประชุมสมาชิกกลุ่มฯ เพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน                     
 ๓.ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชา
ชนท่ัวไปเพ่ือให้เป้าหมายท่ีมีภาวะ
เส่ียงหรือมีความสนใจเข้าร่วมโครง
หาร          ๔.จัดอบรมให้ความรู้
เร่ือง อาหาร อารมณ์และการออก
ก าลังกาย         ๕.ติดตามกับกับ
ดูแลประเมินผลเก่ียวกับน้ าหนักและ
รอบเอวของผู้เข้าร่วมโครงการทุก 
เดือน

ประชาชน
ท่ัวไปท่ีมีอายุ 
๓๕ ปีข้ึนไปท่ี
มีภาวะเสียง 
จ านวน  ๒๐๐
 คน

ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๓ 20,000 เงินบ ารุง 
รพ.สต.

รพ.สต.บ้านเหล่า / นางสาว
โชติกา   จากผา  
093-323-9626

บ้านเหล่า 1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

PP&p 61 โครงการ ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓

วิธีด าเนินการ (บรรยายเพ่ิมเติม)
๑.เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติต่อ
ประธานกองทุนฯ
๒.ประชุมสมาชิกกลุ่มฯ เพ่ือวาง
๓.ประสานวิทยากรจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง มาอบรมให้ความรู้เร่ือง
การการออกก าลังกายท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม
๔.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ือง
การออกก าลังกายแก่ประชาชนท่ัวไป
จ านวน ๒๕๐ คน

ประชาชน
ท่ัวไปอายุต้ังแต่
 /๘ปีข้ึนไป ท่ี
สนใจการออก
ก าลังกาย 
จ านวน ๒๕๐ 
คน

เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๓ 25,000 กองทุน รพ.สต.บ้านเหล่า / นางสาว
โชติกา   จากผา  
093-323-9627

บ้านเหล่า 1

PP&p 62 ส ารวจความเส่ียงจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรต าบลบ้านเหล่า

1.ตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มเส่ียง
ประชาชน ในต าบลบ้านเหล่า จ านวน
 100คน                                 
 2.อบรมให้ความรู้ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงท่ีได้จากการคัดกรองตรวจ
สารเคมีในเลือด 3. ติดตาม ดูแล 
กลุ่มเส่ียง ด้วยการให้ค าแนะน าและ
การใช้ยาสมุนไพร

ประชาชน 
100  คน ใน
ต าบลบ้านเหล่า

ก.พ - เม.ย.63 20,000 เงินบ ารุง 
รพ.สต.

รพ.สต.บ้านเหล่า / 
น.ส.อรพรรณ  สีพ่ัว

บ้านเหล่า 1

PP&p 63 อบรมการป้องกันระบบกล้ามเน้ือและกระดูกเส่ือม
ในผู้สูงอายุต าบลหนองแปน

อบรม  สาธิต  บรรยายให้ความรู้ และฝึก
ปฏิบัติ

ผู้สูงอายุ ต.ค.62-กย.63 32,900 กองทุน รพ.สต.ดงสง่า/วรรณนิศา 
บุญสิงห์ ดงสง่า

1

PP&p 64 สมุนไพรไทยใกล้ตัวและภูมิปัญญาท้องถ่ินดูแลสุขภาพ อบรม  สาธิต  บรรยายให้ความรู้ และฝึก
ปฏิบัติ

ประชาชนท่ัวไป ต.ค.62-กย.63 16,700 กองทุน รพ.สต.ดงสง่า/นารีลักษณ์ 
ธีระโคตร ดงสง่า

1

PP&p 65 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สมุนไพรในชุมชนรักษาโรค อบรม  สาธิต  บรรยายให้ความรู้ และฝึก
ปฏิบัติ

ประชาชนท่ัวไป ต.ค.62-กย.63 23,000 กองทุน รพ.สต.ดงสง่า /อสม. 
ต าบลหนองแปน ดงสง่า

                     1 

PP&p 66 อบรมเชิงปฏิบัติการไอโอดีนเพ่ิมไอคิว อบรม  สาธิต  บรรยายให้ความรู้ และฝึก
ปฏิบัติ

ประชาชนท่ัวไป ต.ค.62-กย.63 29,200 กองทุน รพ.สต.ดงสง่า /อสม. 
ต าบลหนองแปน ดงสง่า

1

PP&p 67 ป้องกันการเกิดมะเร็งจากสารเคมีในเลือดของ
เกษตรกร

อบรม  สาธิต  บรรยายให้ความรู้ และฝึก
ปฏิบัติ

กลุ่มเส่ียงใน
เกษตรกร

ต.ค.62-กย.63 39,200 กองทุน รพ.สต.ดงสง่า/ศราวุธ ฟอง
อ่อน ดงสง่า

1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

PP&p 68 โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเส่ียงเกษตร ปลอดภัย
จากสารเคมี  ปี 2563

 1. ด าเนินการตรวจหาสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างในกลุ่มเกษตรกร ตามวัน 
และเวลาท่ีนัดหมาย
2. จัดบริการรักษาพยาบาล และฟ้ืนฟู
สุขภาพให้แก่เกษตรกรกลุ่มเส่ียงในต าบล
บ้านเหล่า โดยเภสัชกรและเจ้าหน้าท่ี รพ.
สต.บ้านหนองแวง และนัดการตรวจซ้ า 
 3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
เม่ือส้ินสุดโครงการ พร้อมรายงานผลการ
ด าเนินงาน

เกษตรกรท่ี
ใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช
ในการ
ประกอบ
อาชีพใน
ต าบลบ้าน
เหล่า จ านวน 
 100  คน

มกราคม  –  
กันยายน 2563

10,000 กองทุน รพ.สต.หนองแวง /
นางสาวพรทิพา มโนวงค์

หนองแวง 1

PP&p 69 โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพต้านโรค ๑. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้าน
เหล่า 2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้
ท่ีสนใจในพ้ืนท่ีทราบ
 3. จัดจ้างครูผู้น าออกก าลังกายเต้นแอโรบิด
 4. ด าเนินการตามโครงการทุกวันพุธ วัน
พฤหัสบดี  และวันศุกร์ จนส้ินสุดโครงการ
 5. กิจกรรมว่ิง 2.4 กิโลเมตรปิดโครงการ

1.ประชาชน
ในเขต
รับผิดชอบ 
รพ.สต.บ้าน
หนองแวง 
และผู้ท่ีสนใจ
เข้าร่วม
โครงการออก
ก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ
ต้านโรค  
ประมาณ 30
 คน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖3
 –  มีนาคม  ๒๕๖3

20,000 กองทุน รพ.สต.หนองแวง / นาย
ทวีศักด์ิ  ด้วงทองสา

หนองแวง

1

PP&p 70 โครงการรณรงค์เดิน ว่ิง และป่ันจักรยานเพ่ือสุขภาพ
 ต าบลทุ่งแก  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

1)จัดกิจกรรมรณรงค์การออกก าลังกาย
โดยการเดิน ว่ิง และป่ันจักรยานรอบ
หมู่บ้านกุดนาขาม                       2)
ติดตามการออกก าลังกายอย่างต่อเน่ือง

ประชาชนท่ัวไป ก.ค.63-ก.ย.63 8,000 เงินบ ารุง 
รพ.สต.

รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร /
นายยุทธนา  สุวรรณโคตร

ดอนสร้างไพร

1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

PP&p 71 โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองกลุ่มเส่ียง
เกษตร ปลอดภัยจากสารเคมี  
ต าบลทุ่งแก  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

1.ตรวจหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างใน
กลุ่มเกษตรกร ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย
2. จัดบริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟู
สุขภาพ อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่ม
เส่ียง
 

เกษตรกรท่ีใช้
สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในการ
ประกอบอาชีพ

ก.ค.63-ก.ย.63 15,000 กองทุน  รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร /
นางยศสาวดี     สุรินทะ

ดอนสร้างไพร                      1 

PP&p 72 โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองนักเรียน
ในต าบลโคกศิลาปลอดภัยจากสารเคมี  
ต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

 1. อบรมให้ความรู้และด าเนินการ
ตรวจหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในกลุ่ม
เกษตรกร ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย
2. จัดบริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟู
สุขภาพให้แก่เกษตรกรกลุ่มเส่ียงในต าบล
โคกศิลา โดยเจ้าหน้าท่ี รพ.สต.โคกศิลา
และนัดการตรวจซ้ า 
 7. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
เม่ือส้ินสุดโครงการ  พร้อมรายงานผลการ
ด าเนินงาน

เด็กนักเรียนใน
ต าบลโคกศิลา  
จ านวน 200  คน

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563

22,400 กองทุน  รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร /
 นางสาวนงลักษณ์  ซุยเซ็ง

ซะ

ดอนสร้างไพร 1

PP&p 73 โครงการค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมคีโต ลดอ้วน ลด
พุง ลดเส่ียง  ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 256๓

 . อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ร่วมโครงการฯ 
โดยใช้หลักการ 3 อ. 2 ส.และคีโตเจนิก

 50 คน ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563

52700 กองทุน รพ.สต.โคกศิลา /นางสาว
มณีนุช  บาลจบ  โทร 
๐๙๕-๑๖๙๘๙๑๘E-mail: 
nongio๕๔@
hotmail.co.th

โคกศิลา 1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

PP&p 74 โครงการติดตามการดูแลรักษาและเย่ียมบ้านผู้ติดเช้ือ
เอชไอวี/เอดส์
ในระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ โดยอาสาสมัครผู้ติด
เช้ือเอชไอวีท่ีปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยบริการประจ าปี
 256๓

1. การจัดบริการท่ีสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของผู้ติดเช้ือ/เอดส์
2. การจัดบริการท่ีมีความครอบคลุมและ
ต่อเน่ือง
3. การให้บริการยึดหลักผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง และมีระบบการรักษาความลับ
4. มีระบบบันทึกข้อมูลท่ีเอ้ือต่อการท างาน
ของกลุ่ม ในการวางแผนการติดตาม
ประเมินผล และมี

สมาชิกกลุ่ม
สายสัมพันธ์ 
274 คน

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563

30000 สปสช เขต
 10

รพ.เจริญศิลป์ / นางดวงฤดี
 วรชิณ 0868574977 
klunghosp@hotmail.co.t
h

รพ.เจริญศิลป์ ARV 1

PP&p 75 โครงการบริการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ภายใต้ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 
๒๕๖3

      1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน
การติดเช้ือ HIV/AIDS ยุคใหม่แบบองค์รวม 
      2. จัดเวทีแลกเปล่ียน รูปแบบกิจกรรม
 เรียนรู้เป็นฐาน โดยแกนน า “กลุ่มสาย
สัมพันธ์เจริญศิลป์”

300 คน ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563

30000 สปสช เขต
 10

รพ.เจริญศิลป์ / นางดวงฤดี
 วรชิณ 0868574977 

klunghosp@hotmail.co.t
h

รพ.เจริญศิลป์ ARV 1

PP&p 76 โครงการประชาชนใส่ใจก าจัดแหล่งเพาะพันธ์
ยุงลาย และป้องกันโรคไข้เลือดออก
ปีงบประมาณ ๒๕๖3

 1. จัดอบรมให้สุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก และขอ
ความร่วมมือให้ประชาชนท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุและก าจัดลูกน้ ายุงลาย
 2. รณรงค์และท าลายแหล่งเพาะ
พันธ์ลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้านร่วมกับ
โรงเรียน แกนน าประจ าครอบครัว 
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน
 3. ติดตามและประเมินความพึง
พอใจการด าเนินกิจกรรม

ประชาชน 
200 คน

เม.ย. – ก.ย. 2563       20,000 กองทุน รพ.สต.บ้านเหล่า /น.ส.
ประภาวดี ดีกุดเรือ

บ้านเหล่า 1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

PP&p 77 ขับข่ีปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร  1.อบรมให้ความรู้ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับกฎหมายจราจร ,พ.ร.บ.
จราจร และพ.ร.บ.ขนส่งท่ีควรรู้ 
 2.เคร่ืองหมายและสัญญาณจราจร
 3.สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจร
 4.มารยาท คุณธรรมและความมี
น้ าใจในการขับรถ
 5.ความรู้เก่ียวกับความผิดทาง
อาญาของผู้ขับข่ี

นักเรียน
โรงเรียนขยาน
โอกาศในเขต
รับผิดชอบ

ก.ค.-ส.ค. 63 15,000 กองทุน รพ.สต.บ้านเหล่า / 
นายอิศวโชค กาญจนา
ภา 080-1809247

บ้านเหล่า 1

PP&p 78 โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสุขภาพระดับ
ต าบล

ประชุม คณะกรรมการสภา ต.ค.62-กย.63 45,700 เงินบ ารุง
รพ.สต.

รพ.สต.ดงสง่า /รัชนี วงศ์
กระจ่าง

ดงสง่า 1

PP&p 79 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับข่ีปลอดภัยและการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน

อบรมความรู้ ประชาชนท่ัวไป ต.ค.62-กย.63 25,520 กองทุนฯ รพ.สต.ดงสง่า /อสม. ดงสง่า 1

PP&p 80 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เคร่ืองพ่นหมอกควันและ
การป้องกันไข้เลือดออกแบบภาคีเครือข่าย

อบรมความรู้ ประชาชนท่ัวไป ต.ค.62-กย.63 26,780 กองทุนฯ รพ.สต.ดงสง่า / อสม. ดงสง่า 1

PP&p 81 อบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาประเด็นพชอ.และ
OTOPต าบลอย่างเป็นระบบ

อบรมความรู้ ประชาชนท่ัวไป ต.ค.62-กย.63 45,700 เงินบ ารุง
รพ.สต.

รพ.สต.ดงสง่า / ศราวุธ 
ฟองอ่อน

ดงสง่า 1

PP&p 82 โครงการอบรมให้ความรู้ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดอก

 1. จัดอบรมให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 
เก่ียวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
 และขอความร่วมมือให้ประชาชนท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุและก าจัดลูกน้ ายุงลาย
 2. รณรงค์และท าลายแหล่งเพาะพันธ์
ลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้านร่วมกับโรงเรียน 
แกนน าประจ าครอบครัว และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

1. นักเรียน
 2. อสม./ผู้น า
ชุมชน
 3. ประชาชน
ท่ัวไป
จ านวนท้ังหมด  
100 คน

เมษายน – 
มิถุนายน 2563

10,000 กองทุน รพ.สต.หนองแวง /
นางสาวพรทิพา มโนวงค์

หนองแวง 1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

PP&p 83 โครงการอบรมให้ความรู้อุบัติเหตุจราจร  1. อบรมให้ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
กฎหมายจราจร ,พ.ร.บ.จราจร และพ.ร.บ.
ขนส่งท่ีควรรู้ 
 2. เคร่ืองหมายและสัญญาณจราจร
 3. สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
 4. มารยาท คุณธรรมและความมีน้ าใจใน
การขับรถ
 5. ความรู้เก่ียวกับความผิดทางอาญาของ
ผู้ขับข่ี

1. นักเรียน ม.ต้น
 และครูอนามัย
โรงเรียน
 2. อสม./ผู้น า
ชุมชน
 3. ประชาชน
ท่ัวไป
จ านวนท้ังหมด  
100 คน

มกราคม – มีนาคม
 2563

10,000 กองทุน รพ.สต.หนองแวง /
นางสาวพรทิพา มโนวงค์

หนองแวง 1

PP&p 84 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ต าบลทุ่งแก  อ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2563

1. ให้ความรู้วินัยจราจร ประชาชนท่ัวไป 
150 คน

ก.ค.63-ก.ย.64 15,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร / 
นางยศสาวดี     สุรินทะ

ดอนสร้างไพร 1

PP&p 85 โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563

ณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร จ านวน
 4 คร้ัง เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ 
และติดตามการด าเนินงาน พชอ.

40 คน ธ.ค.62, ก.พ.63,
เมย.63 และ ส.ค.

63

16,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

งานแผนยุทธศาสตร์ฯ     
นายอุทัย  สุขานนท์  
0899438680

รพ.เจริญศิลป์ แผนยุทธ์ 2

PP&p 86 โครงการประชาชนใส่ใจก าจัดแหล่งเพาะพันธ์
ยุงลาย และป้องกันโรคไข้เลือดออก
ปีงบประมาณ ๒๕๖3

 1. จัดอบรมให้สุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก และขอ
ความร่วมมือให้ประชาชนท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุและก าจัดลูกน้ ายุงลาย
2. รณรงค์และท าลายแหล่งเพาะ
พันธ์ลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้านร่วมกับ
โรงเรียน แกนน าประจ าครอบครัว 
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน

ประชาชน 
200 คน

เม.ย. – ก.ย. 2563       20,000 กองทุน รพ.สต.บ้านเหล่า /น.ส.
ประภาวดี ดีกุดเรือ

บ้านเหล่า 1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

PP&p 87 โครงการขับข่ีปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร  1.ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย
จราจร ,พ.ร.บ.จราจร และพ.ร.บ.
ขนส่งท่ีควรรู้ 
 2.เคร่ืองหมายและสัญญาณจราจร
 3.สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจร
 4.มารยาท คุณธรรมและความมี
น้ าใจในการขับรถ
 5.ความรู้เก่ียวกับความผิดทาง
อาญาของผู้ขับข่ี

นักเรียน
โรงเรียนขยาย
โอกาศในเขต
รับผิดชอบ   
จ านวน  100 
 คน

ก.ค.-ส.ค. 63 10,000 กองทุน รพ.สต.โคกศิลา /
นางสาวประภัสสร   
นามวิชัย

โคกศิลา 1

PP&p 88 โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ า ต.บเนเหล่า อ.
เจริญศิลป์ ปี 2563

1. เตรียมความพร้อมของผู้ด าเนินการ
     - จัดประชุมช้ีแจงการด าเนินงานให้
ผู้เก่ียวข้องทราบ
     - เขียนโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
   2.จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการเอาชีวิด
รอดในน้ า การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเม่ือ
เจอคนจมน้ า

นักเรียนใน
โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบ

ก.ค.-ส.ค. 63 25,000 กองทุน รพ.สต.บ้านเหล่า / นาย
อิศวโชค กาญจนาภา 
080-1809247

บ้านเหล่า 1

PP&p 89 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ า อบรมความรู้
เด็ก6-12 ปี

ต.ค.62-กย.63 39020 กองทุนฯ รพ.สต.ดงสง่า /กมลเนตร 
สามารถตรา

ดงสง่า 1

PP&p 90 โครงการ Ketogenic ลดโรคลดพุง ปี 2563 1.บรรยายวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไรให้
ปลอดภัย                          2.จัด
กิจกรรมลดโรค ลดพุง

ประชาชนท่ีสนใจ
 50 คน

ต.ค. 62- ก.ย. 63 10,000 เงินบ ารุง 
รพ.สต.

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/นาง
อาทิตยา ศรีพงศ์/
085-7520159 
/Sp_sujitra@hotmail

กุดนาขาม 1

PP&p 91 โครงการเดิน ว่ิง ป่ัน เพ่ือสุขภาพ รพ.สต.บ้านกุดนา
ขาม ปี 2563

1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพ
ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี 2. เพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ออกก าลังกายท่ีถูกต้อง

ประชาชน 80 คน ต.ค. 62- ก.ย. 63 10,000 เงินบ ารุง 
รพ.สต.

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/นาง
อาทิตยา ศรีพงศ์/
085-7520159 
/Sp_sujitra@hotmail

กุดนาขาม 1

PP&p 92 คัดกรองผู้ป่วยใน 7 กลุ่มเส่ียงวัณโรค 7 กลุ่มเส่ียงต่อวัณโรค
พ.ค. - ก.ค. 62

ม.ค.-เ.ย.63  25,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

กลุ่มงานปฐมภูมิฯ/           
  นายโสภิต  ยอดสะอึ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

PP&p 93 อบรมเชิงปฎิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 250

ต.ค.-ธ.ค.62 56,750 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

กลุ่มงานปฐมภูมิฯ/นาย
บ ารุงศักด์ิ  แสนสวาท

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 1

PP&p 94 พัฒนาศักยภาพทีม SRRT อ าเภอเจริญศิลป์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพทีม
 SRRT 60

ต.ค.62-ธ.ค.62 8,060 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

กลุ่มงานปฐมภูมิฯ/นาย
บ ารุงศักด์ิ  แสนสวาท

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 1

PP&p 95 โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะการป้องกันเด็ก
จมน้ า  ประจ าปี  2563

1 นักเรียนท่ีเข้าอบรมมีความรู้และทักษะ
ในการเอาชีวิตรอดในน้ า มีความรู้พ้ืนฐาน
ในการว่ายน้ าหรือการลอยตัวเพ่ือเอาตัว
รอดในน้ าได้        2นักเรียนท่ีเข้าอบรมมี
ความรู้พ้ืนฐานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และช่วยฟ้ืนคืนชีพ

กลุ่มเด็กอายุต่ า
กว่า 15 ปี

ตค62-กย63 45,000 เงินบ ารุง 
รพ.สต.

 รพ.สต.โคกศิลา / ลักขณา
 หลักทอง             
0807483729  
/lakthong12@hotmail.c
om

โคกศิลา 1

PP&p 96 .โครงการรณรงค์บ้านโรงเรียน ชุมชน วัด ปลอด
ลูกน้ ายุงลาย ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ืองโรค
ไข้เลือดออกแก่ อสม. ผู้น าชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป

อสม. ผู้น าชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 225คน

ต.ค.62-กย.63 25,000 กองทุน  รพ.สต.โคกศิลา / ลักขณา
 หลักทอง             
0807483729  
/lakthong12@hotmail.c
om

โคกศิลา 1

PP&p 97 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖3

 1.  ประชุมคณะท างาน
เพ่ือด าเนินโครงการ ดังต่อไปน้ี
    1) สถานการณ์โรคติดต่อในเด็กปฐมวัย
    2) ความรู้เร่ืองโรคติดต่อท่ีส าคัญ เช่น 
อุจจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก 
การเฝ้าระวังโรค การป้องกันการควบคุมโรค
    3) ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเกิดโรค การ
จัดการส่ิงแวดล้อม การล้างท าความสะอาด
ของเล่น อุปกรณ์ท่ีเด็กใช้
    4) การคัดกรองอาการป่วยโรคติดต่อ
ชนิดต่างๆ  
    5) ทักษะในการดูแลเด็กเบ้ืองต้น การ
เช็ดตัวลดไข้ การวัดไข้เด็ก

ครูและผู้ปกครอง
 จ านวน 100 คน

เม.ย.-มิ.ย.2563 1000 เงินบ ารุง 
รพ.สต.

รพ.สต.บ้านเหล่า /น.ส.
ประภาวดี ดีกุดเรือ

บ้านเหล่า 1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

PP&p 98 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมก้วยปิงปอง 7 สี อบรมความรู้ กลุ่มเส่ียง ต.ค.62-กย.63 25,700 กองทุนฯ รพ.สต.ดงสง่า /รัตนา ในใจ
ตรอง

ดงสง่า 1

PP&p 99 โครงการชะลอไตวายในผู้ป่วยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง

อบรมความรู้ ผู้ป่วยเบาหวาน
และความดัน

โลหิตสูง

ต.ค.62-กย.63 23,000 กองทุนฯ รพ.สต.ดงสง่า /รัตนา ในใจ
ตรอง

ดงสง่า 1

PP&p 100 โครงการป้องกันฝันผุในนักเรียนอายุ3-12ปี อบรมความรู้ ผู้ปกครอง
นักเรียนท่ีมี
ปัญหาทันตกรรม

ต.ค.62-กย.63 23,000 กองทุนฯ รพ.สต.ดงสง่า / จิณณา 
สุวรรณ

ดงสง่า 1

PP&p 101 การป้องกันมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ าดีจากพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร

อบรมความรู้ กลุ่มเส่ียง ต.ค.62-กย.63
20,000

กองทุนฯ รพ.สต.ดงสง่า / ศราวุธ 
ฟองอ่อน

ดงสง่า 1

PP&p 102 โครงการอบรมให้ความรู้และควบคุมป้องกัน
โรคมะเร็งท่อน้ าดี

 จัดการอบรมและบริการตรวจโรค
หนอนพยาธิใบไม้ตับในสถานบริการและ
นอกสถานบริการในลักษณะหน่วยตรวจ
เคล่ือนท่ีเข้าไปด าเนินการในหมู่บ้าน  โดย
อาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ในการเตรียมชุมชน
4. รณรงค์เร่งรัดให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม
ทางด้านสุขภาพท่ีถูกต้องและเลิกกินปลาดิบ

ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงโรคพยาธิ

ใบไม้ในตับ/ผู้น า
ชุมชน/อสม.

จ านวน 60 ราย
 กลุ่มนักเรียน

จ านวน 40 ราย

เมษายน  - 
กันยายน   2563

10,000 กองทุน รพ.สต.หนองแวง / 
นางสาวพรทิพา มโนวงค์

หนองแวง 1

PP&p 103 โครงการหมู่บ้านใส่ใจ ห่างไกลโรคไข้เลือดออก ปี 
2563

1.ให้ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออกและวิธี
ป้องกันการเพาะพันธ์ของลูกน้ ายุงลาย      
 2.รณรงค์คว่ าภาชนะ และขัดโอ่งทุกอาทิตย์

อสม.และ
ประชาชน จ านวน

 80 คน

ต.ค. 62- ก.ย. 63 12,000 กองทุน รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/นาง
อาทิตยา ศรีพงศ์/
085-7520159 
/Sp_sujitra@hotmail

กุดนาขาม 1

PP&p 104 .โครงการรณรงค์บ้านโรงเรียน ชุมชน วัด ปลอด
ลูกน้ ายุงลาย ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ืองโรค
ไข้เลือดออกแก่ อสม. ผู้น าชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป

อสม. ผู้น าชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 225คน

ก.ค.63-ก.ย.63 15,000 กองทุน รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร/
นางยศสาวดี     สุรินทะ

ดอนสร้างไพร 2



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

PP&p 105 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖3

    1) อบรมให้ความรู้เร่ืองโรคติดต่อท่ี
ส าคัญ เช่น อุจจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ โรค
มือ เท้า ปาก การเฝ้าระวังโรค การป้องกัน
การควบคุมโรคส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเกิด
โรค การจัดการส่ิงแวดล้อม การล้างท า
ความสะอาดของเล่น อุปกรณ์ท่ีเด็กใช้
    2) การคัดกรองอาการป่วยโรคติดต่อ
ชนิดต่างๆทักษะในการดูแลเด็กเบ้ืองต้น 
การเช็ดตัวลดไข้ การวัดไข้เด็ก

ครูและผู้ปกครอง
 จ านวน 100 คน

เม.ย.-มิ.ย.2563 1000 เงินบ ารุง 
รพ.สต.

รพ.สต.บ้านเหล่า / น.ส.
ประภาวดี ดีกุดเรือ

บ้านเหล่า 1

PP&p 106 พัฒนาศักภาพแกนน า อย.น้อยในโรงเรียน 1.อบรมให้ความรู้กับอย.น้อย ทุก
โรงเรียนในต าบลบ้านเหล่า          2.
ให้แกนน าฝึกปฏิบัติการอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์อาหาร

นักเรียน 
จ านวน 100 
คน

พ.ค.-ก.ย63 10,000 เงินบ ารุง 
รพ.สต.

รพ.สต.บ้านเหล่า /     
น.ส.อรพรรณ  สีพ่ัว

บ้านเหล่า 1

PP&p 107 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยด้าน
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1. ประชุมช้ีแจงโครงการแก่ อบต. และ

ผู้น าชุมชน อสม. โรงเรียน
3. ให้ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยด้าน
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่นักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียนและประชาชน
4. เจ้าหน้าท่ี อสม. อย.น้อย ออกส ารวจ
ร้านค้าในชุมชนและโรงอาหารในโรงเรียน
เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

นักเรียน บุคลากร
ในโรงเรียนและ
ประชาชน จ านวน
 100 คน

มกราคม  2562 
 -  กันยายน  

2562

10,000 กองทุน รพ.สต.หนองแวง / 
นางสาวสุภาภรณ์  ภูวงศ์

หนองแวง 1

PP&p 108 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ปลอดภัยด้วยสมุนไพร
รางจืด ปี 2563

1.อบรมให้ควารู้เกษตรกร หลีกเล่ียงการใช้
สารเคมี                          2.เจาะเลือด
เกษตรกรท่ีเส่ียง

เกษตรกร 80 คน ต.ค. 62- ก.ย. 63 9,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ต าบล

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/นาง
อาทิตยา ศรีพงศ์/
085-7520159/ 
Sp_sujitra@hotmail

กุดนาขาม 3 ไม่ได้รับอนุมัติ



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

PP&p 109 โครงการร้านช ามาตรฐานผู้ประกอบการมีความรู้ 
ขยายเครือข่ายสู่การบริโภคอย่างปลอดภัย

1 อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ผู้
ประกอบอาหารใน รร.2อบรมเครือข่ายอ
สม./อย.น้อย3.สุ่มตรวจสาธิตสารเคมี
ตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหาร ยา4 สุ่มตรวจ
ประเมินร้านค้า

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า นักเรียน
ในโรงเรียน
ประถมศึกษา

ก.ค.63-ก.ย.63 15,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร /  
 นางศิริกุล  หอมไสย

ดอนสร้างไพร 1

PP&p 110 พัฒนาศักภาพแกนน า อย.น้อยในโรงเรียน 1.อบรมให้ความรู้กับอย.น้อย ทุก
โรงเรียนในต าบลบ้านเหล่า          2.
ให้แกนน าฝึกปฏิบัติการอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์อาหาร

โรงเรียน ใน
ต าบลโคกศิลา
ท้ังหมด 3 
โรงเรียน  
จ านวน 100 
คน

พ.ค.-ก.ย63 10,000 กองทุน
หลักประกั
นสุขภาพ
ต าบล
โคกศิลา

รพ.สต.โคกศิลา /      
 น.ส.นงลักษณ์ ซุยเซ็ง
ซะ

โคกศิลา 1

PP&p 111 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน รพ.สต.
บ้านเหล่า ปี 2563

1.อบรมให้ความรู้กับ อสม.ในต าบล
บ้านเหล่า                                
     2. ให้ อสม.มีนวัตกรรม อย่าง
น้อย หมู่บ้านละ 1 ช้ิน จากเศษวัสดุ

กลุ่ม อสม. ใน
ต าบลบ้านเหล่า

 100 คน

ก.พ-ส.ค63 10,000 เงินบ ารุง 
รพ.สต.

รพ.สต.บ้านเหล่า /     
น.ส.อรพรรณ  สีพ่ัว

บ้านเหล่า 2

PP&p 112 อบรมเชิงปฏิบัติ 3R ในการก าจัดขยะอย่างเป็น
รูปธรรม

อบรมความรู้ ประชาชนท่ัวไป ต.ค.62-กย.63 17,960 กองทุน รพ.สต.ดงสง่า / นายศราวุธ
  ฟองอ่อน

ดงสง่า 1

PP&p 113 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม
ในชุมชนประจ าปี ๒๕63

1.อบรมให้ความรู้เร่ืองส่ิงแวดล้อม
2. จัดกิจกรรมด าเนินการรณรงค์ท าความ
สะอาดหมู่บ้าน/ ท่ีพักอาศัย (บ้านเรือน) ให้
ถูกสุขลักษณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
หมู่บ้านให้สวยงามอย่างต่อเน่ืองทุกสัปดาห์ 
 และอบรมให้ความรู้เร่ืองส่ิงแวดล้อม การ
ก าจัดขยะในชุมชน
3. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน รณรงค์สุ่ม
หาลูกน้ ายุงลาย แจกทรายอะเบท ฉีดพ่น
หมอกควันก าจัดยุงลาย

 หมู่บ้านเขต
รับผิดชอบ รพ.
สตบ้านหนองแวง 
 เข้าประกวดตาม
โครงการฯ
 ประชาชน/อสม/
ผู้น าชุมชน 
จ านวน 100 คน

มกราคม – มีนาคม
 2563

10,000 กองทุน รพ.สต. หนองแวง / 
นางสาวพรทิพา มโนวงค์

หนองแวง 1



ระยะเวลาด าเนินการ
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  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

PP&p 114 โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการ
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี ต าบลทุ่งแก  อ าเภอเจริญศิลป์ 
 จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2563

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน

ประชาชนท่ัวไป ก.ค.63-ก.ย.66 15,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ต าบล/
เทศบาล

 รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร /
 นางยศสาวดี     สุรินทะ

ดอนสร้างไพร 1

PP&p 115 ครัวเรือนสะอาดสถานท่ีสาธารณะปลอดลูกน้ ายุงลาย
 ต าบลเจริญศิลป์

ประกวด/ประเมินและดัชนีลูกน้ ายุงลายใน
หมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลเจริญศิลป์

ม.ค. - ก.ย.2563 50,000 กองทุน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 1

PP&p 116 ครัวเรือนสะอาดสถานท่ีสาธารณะปลอดลูกน้ ายุงลาย
 อ าเภอเจริญศิลป์

ประกวด/ประเมินและดัชนีลูกน้ ายุงลายใน
หมู่บ้านในเขตอ าเภอเจริญศิลป์

ทุกหมู่บ้านใน
อ าเภอ

ม.ค. - ก.ย.2563 50,000 เงินบ ารุง 
โรงพยาบาล

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 1

s 117 โครงการ อบรมผู้ดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงแก่ญาติ 
และอสม. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วิธีด าเนินการ (บรรยายเพ่ิมเติม)
๑.เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติต่อประธาน
กองทุนฯ
๒.ประชุมสมาชิกกลุ่มฯ เพ่ือวาง
๓.ประสานวิทยากรจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มา
อบรมให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพกับผู้ดูแล
๔.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการ 
ผู้ป่วยติดเตียง และอสม.ท่ีรับผิดชอบ ๕๐ คน 
จ านวน ๒ วัน
๕.ลงพ้ืนท่ีเย่ียมบ้านคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง 
ร่วมกับ อสม. ตรวจสุขภาพ  เพ่ือฝึกปฏิบัติจริงกับ
ผู้ป่วย

ญาติผู้พิการและ
ผู้ป่วยติดเตียง 
จ านวน ๕๐ คน

เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๓ 15,400 กองทุน รพ.สต.บ้านเหล่า /นางสาวโชติ
กา   จากผา  093-323-9626

บ้านเหล่า 1

s 118 โครงการอบรมความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขสู่ความ
เป็นเลิศ อ าเภอเจริญศิลป์ ปี 2563

ประชุมทีมงานเพ่ือวางแผนในการ
ด าเนินงานอบรมความรู้ อสม. ดีเด่น 12 
สาขา

60 คน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63 14,060 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

 (UC)

กลุ่มงานปฐมภูมิฯ,สสอ. รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 1

s 119 โครงการอบรมและฟ้ืนฟูองค์ความรู้อาสาสมัคร
สาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ 
อ าเภอเจริญศิลป์ ปี 2563

ประชุมทีมงานเพ่ือวางแผนในการ
ด าเนินงานอบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือฟ้ืนฟู
องค์ความรู้อสม. ดีเด่น 12 สาขา

100 คน ก.ค. 63 - ก.ย. 63 15,000 กองทุน กลุ่มงานปฐมภูมิฯ รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 1

s 120 โครงการอบรมและฟ้ืนฟูองค์ความรู้อาสาสมัคร
สาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอ
เจริญศิลป์ ปี 2563

ประชุมทีมงานเพ่ือวางแผนในการ
ด าเนินงานอบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือฟ้ืนฟู
องค์ความรู้อสม. ดีเด่น 12 สาขา

100 คน ก.ค. 63 - ก.ย. 63 15,000 กองทุน กลุ่มงานปฐมภูมิฯ รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 1
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s 121 โครงการลดพฤติกรรมเส่ียง  เล่ียงการเกิด
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

1  อบรมให้ความรู้เร่ืองโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
          -เรียนรู้การประกอบอาหารเพ่ือ
การดูแลสุขภาพ 
            -  เรียนรู้การออกก าลังกาย 
            - การฝึกคลายเครียด

รวมท้ังหมด 100
  คน

ต.ค2562-ก.พ
2563

      10,000 กองทุน รพ.สต.หนองแวง / นาง
สายฝน     สารินทร์

หนองแวง 1

s 122 โครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวานเพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนปี2562

ถ่ายภาพจอประสาทตา,ตรวจฟัน,ตรวจเท้า 400คน ต.ค2562-ก.พ
2563

40,000 เงินบ ารุง  
(PPA)

 รพ.เจริญศิลป์ /กลุ่มการ
พยาบาล/นางพรทิพย์ อุ่น
จิตรเบอร์โทร.
0801099746/lawanrat
18@hotmail.co.th

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ 1

s 123 โครงการพัฒนาระบบการวัดความดันท่ีบ้าน อบรมเชิงปฏิบัติการ 100คน พ.ค2563-ก.ย
2563

10,500 อปท  รพ.เจริญศิลป์ /กลุ่มการ
พยาบาล/นางพรทิพย์ อุ่น
จิตรเบอร์โทร.
0801099746/lawanrat
18@hotmail.co.th

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ 1

s 124 โครงการฝึกอาชีพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแกนน า
ชมรมฌาปณกิจเบาหวานความดันโลหิตสูงอบต.
เจริญศิลป์

อบรมเชิงปฏิบัติการ 100คน พ.ค2563-ก.ย
2563

10,500 อปท  รพ.เจริญศิลป์ /กลุ่มการ
พยาบาล/นางพรทิพย์ อุ่น
จิตรเบอร์โทร.
0801099746/lawanrat
18@hotmail.co.th

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ 1

s 125 โครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวานเพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนปี2562

ถ่ายภาพจอประสาทตา,ตรวจฟัน
,ตรวจเท้า

400คน ต.ค2562-ก.พ
2563

40,000 เงินบ ารุง 
โรงพยาบา
ล (PPA)

 รพ.เจริญศิลป์ /กลุ่มการ
พยาบาล/นางพรทิพย์ อุ่น
จิตรเบอร์โทร.
0801099746/lawanrat
18@hotmail.co.th

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ 1
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s 126 โครงการพัฒนาระบบการวัดความดันท่ีบ้าน อบรมเชิงปฏิบัติการ 100คน พ.ค2563-ก.ย
2563

10,500 อปท  รพ.เจริญศิลป์ /กลุ่มการ
พยาบาล/นางพรทิพย์ อุ่น
จิตรเบอร์โทร.
0801099746/lawanrat
18@hotmail.co.th

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ 1

s 127 โครงการพัฒนาระบบการวัดความดันท่ีบ้าน อบรมเชิงปฏิบัติการ 100คน พ.ค2563-ก.ย
2563

10,500 อปท  รพ.เจริญศิลป์ /กลุ่มการ
พยาบาล/นางพรทิพย์ อุ่น
จิตรเบอร์โทร.
0801099746/lawanrat
18@hotmail.co.th

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ 1

s 128 โครงการฝึกอาชีพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแกนน า
ชมรมฌาปณกิจเบาหวานความดันโลหิตสูง
อบต.เจริญศิลป์

อบรมเชิงปฏิบัติการ 100คน พ.ค2563-ก.ย
2563

10,500 อปท  รพ.เจริญศิลป์ /กลุ่มการ
พยาบาล/นางพรทิพย์ อุ่น
จิตรเบอร์โทร.
0801099746/lawanrat
18@hotmail.co.th

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ 1

s 129 โครงการพัฒนายาดมสมุนไพรและพิมเสนน้ าใน
ชุมชนบ้านกุดนาขาม ปี 2563

1.อบรมให้ความรู้วิธีการท ายาดมสมุนไพร  
                                  2.จัดยาดม
สมุนไพรและบรรจุภัณฑ์สวยงาม

อสม.และแกนน า
ชาวบ้าน รวม 60

 คน

ต.ค. 62- ก.ย. 63 52,500 เงินบ ารุง 
รพ.สต.

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/น.ส.
สุนิสา หาญชาติ/

0918281705/Sunisah
anchat1994@gmail.co

m

กุดนาขาม 1

s 130 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ต าบลทุ่งแก  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัด
สกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2563

1.ให้ความรู้เบ้ืองต้นของสมุนไพร ด้าน
สรรพคุณและการน าไปใช้ประโยชน์         
 2.การแปรรูปสมุนไพร

ประชาชนท่ัวไปท่ี
มีความสนใจ

ก.ค.63-ก.ย.63 15,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
ต าบล/
เทศบาล

นายยุทธนา  สุวรรณโคตร  
รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร

ดอนสร้างไพร 1

s 131 โครงการน้ ามันไพลไกลปวดเม่ือย ปี 2563 1.อบรมเรียนรู้วิธีการท าน้ ามันไพล    2.
สาธิตวิธีท าน้ ามันไพล                 3.ฝึก
ปฏิบัติการท าน้ ามันไพลเป็นกลุ่ม

ประชาชนท่ีสนใจ
 60 คน

ต.ค. 62- ก.ย. 63 7,500 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
ต าบล

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/น.ส.
สุนิสา หาญชาติ/

0918281705/Sunisah
anchat1994@gmail.co

m

กุดนาขาม 1
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s 132 โครงการสมุนไพรพ้ืนบ้านต้านโรคไข้เลือดออก ปี 
2563

1.ให้ความรู้เก่ียวกับโรคไข้เลือดออกและให้
ความรู้เก่ียวกับสมุนไพรพ้ืนบ้านท่ีช่วย
ป้องกันยุง                          2.การ
สาธิตการท าสเปรย์กันยุงจากสมุนไพร
พ้ืนบ้าน

อาสาสมัคร
สาธารณสุข

จ านวน 150 คน

ม.ค.-มี.ค. 2563 15,000 เงินบ ารุง 
รพ.สต.

รพ.สต.บ้านเหล่า / 
นางสาวจิตนาถ เปล่ียนศรี
081-0285066

บ้านเหล่า 1

s 133 โครงการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยวิถีแผนไทย ปี 
2563

1.ให้ความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวานเบ้ืองต้น  
    2.การให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย                             
                   3.การแนะน าการดูแลเท้า
และการนวดเท้าในผู้ป่วยเบาหวานท่ีมี
อาการชาเท้า

ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน

จ านวน 150 คน

ก.ค.-ก.ย. 2563 15,000 เงินบ ารุง 
รพ.สต.

รพ.สต.บ้านเหล่า / 
นางสาวจิตนาถ เปล่ียนศรี
081-0285067

บ้านเหล่า 1

s 134 โครงการอบรมให้ความรู้สมุนไพรพ้ืนบ้านต้านภัยโรค 1.ประชุมภาคีเครือข่ายคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้าน
หนองแวง ในการน านโยบายด้าน
การแพทย์แผนไทย ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน
2.จัดอบรมเสริมสร้างความรู้การแพทย์แผน
ไทยส าหรับ อสม.และผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน 
50 คน  

1. อสม. ต าบล
บ้านเหล่า   

จ านวน 44  คน  
2. ผู้ใหญ่บ้าน
จ านวน ๖ 

หมู่บ้าน (หมู่ 
๕,๖,๑๐,๑๒,๑๔,๑

๖)

ม.ค. –  ก.ย.  
๒๕๖3

5,000 กองทุน รพ.สต.หนองแวง / นาย
ทวีศักด์ิ ด้วงทองสา

หนองแวง 1

s 135 โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองพืชสมุนไพร
ท้องถ่ิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกศิลา  
ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

จัดอบรมให้ความรู้ในภาคทฤษฎีดังน้ี
- ความหมายของสมุนไพร                     
    -ความส าคัญของสมุนไพรในท้องถ่ิน
- ให้ความรู้รูป รส กล่ิน สี ช่ือ และ
สรรพคุณยาสมุนไพร
- ให้ความรู้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผน
ปัจจุบัน

รวม จ านวน ๒๐๐
 คน

ต.ค.62-กย.63 22,500 เงินบ ารุง 
รพ.สต.

รพ.สต.โคกศิลา /        
นางสาวรติรมย์ เหลาลม   
เบอร์โทร ๐๘๘-๖๑๕๔๑๕๓

โคกศิลา 1

s 136 โครงการอบรมความรู้เครือข่ายผู้ดูแล ผู้ป่วยจิตเวช
ซับซ้อน  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร
ปีงบประมาณ 2563

1. เพ่ือกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทัศนคติ
ท่ีดีข้ึนในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช

ซับซ้อน

360 คน พ.ค. - ก.ค.63 55,000 เงินบ ารุง รพ.เจริญศิลป์ /งานจิตเวช 
นางช่อมณฑา พุทธโชติ

ปัญญา

รพ.เจริญศิลป์ จิตเวช 2



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

s 137 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนในการดูแล 
ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัด
สกลนครปีงบประมาณ 2563

1. เพ่ือกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทัศนคติ
ท่ีดีข้ึนในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช

ฉุกเฉิน

60 คน พ.ค. - ก.ค.63 10,000 เงินบ ารุง รพ.เจริญศิลป์ /งานจิตเวช 
นางช่อมณฑา พุทธโชติ

ปัญญา

รพ.เจริญศิลป์ จิตเวช 2

s 138 โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยและ ครอบครัวจิตเวชเร้ือรัง
ท่ีมีปัญหาซับซ้อน อ าแภอเจริญศิลป์  จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ  2562

1. เพ่ือความให้กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติ
และความรู้ท่ีดีข้ึนในการช่วยเหลือผู้ป่วยจิต

เวชซับซ้อนและครอบครัว

60 คน พ.ค. - ก.ค.63 10,000 เงินบ ารุง รพ.เจริญศิลป์ / งานจิตเวช
 นางช่อมณฑา พุทธโชติ

ปัญญา

รพ.เจริญศิลป์ จิตเวช 2

s 139 โครงการประชุมอบรมอสม. สัญจร  เพ่ือป้องกัน
ปัญหาการฆ่าตัวตาย  อ.เจริญศิลป์  จ. สกลนคร

  -น าข้อมูลปัญหาเข้าร่วมในแผนงานของ
พชอ.                 -อบรมความรู้ให้กับอ
สม.ทุกแห่งๆละ1คร้ังเพ่ือมีความรู้ในการ
คัดกรองความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย  ใน
กิจกรรมประชุมอสม.ตามปกติของแต่ละ
หน่วยงาน                       -  ติดตาม
ปัญหาอุปสรรคและผลการคัดกรองอย่าง
น้อย 1 คร้ังต่อปีในการประชุมอสม.      - 
 ติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในทีมพชอ.
เพ่ือโอกาสพัฒนาในปีต่อไป

อสม.ทุกคนอ.
เจริญศิลป์

พ.ย.62-ก.ย.63  
เม่ือหน่วยงาน
ประสานมา,เม่ือ
คณะกรรมการ
พชอ.เจริญศิลป์ 
ประสานมา

0 เงินบ ารุง งานสุขภาพจิตและจิตเวช  
 /ช่อมณฑา  พุทธโชติ
ปัญญา และเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงาน   รพ.สต.ทุก
แห่ง อ.เจริญศิลป์ /
chawmontha@hotmail 
.co.th

รพ.เจริญศิลป์ จิตเวช 2

s 140 โครงการเยียวยาจิตใจภาวะวิกฤติ  อ าเภอเจริญศิลป์ 
 จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2563

1. เพ่ือป้องกันการฆ่าตัวตายส าเร็จจาก
ภาวะวิกฤติ  ในกลุ่มเส่ียงผู้ป่วยจิตเวช
เร้ือรังและครอบครัว

60 คน ก.พ. - เม.ย.63 15,000 เงินบ ารุง รพ.เจริญศิลป์  / งานจิตเวช
 นางช่อมณฑา พุทธโชติ

ปัญญา

รพ.เจริญศิลป์ จิตเวช 2

s 141 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กพิเศษ 
ของเครือข่ายชมรมผู้ปกคองเด็กพิเศษ อ.เจริญศิลป์ 
จ.สกลนคร ปี2563

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงานของชมรม
ผู้ปกครองเด็กพิเศษ อ.เจริญศิลป์             
     2.จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการดูแล
เด็กพิเศษ ของเครือข่ายชมรมผู้ปกครอง
เด็กพิเศษ อ.เจริญศิลป์

150 คน ตค 2562-กย.
2563

      16,300 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

รพ.เจริญศิลป์ / งาน
สุขภาพจิตและจิตเวช   นาง
 รัตนา สิมวงค์  
0885617304         
นางช่อมณฑา พุทธโชติ
ปัญญา  0915643895

รพ.เจริญศิลป์ จิตเวช 1

s 142 โครงการ สตรียุคใหม่ รู้ทัน รู้ไว ห่างไกล มะเร็งเต้า
นม มะเร็งปากมดลูก ปี 2563

1. เพ่ือนให้กลุ่มเป้าหมาย (สตรีอายุ 
30-60 ปี) มีความรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก
 2. เพ่ือค้นหาผู้ท่ีสงสัยเป็นมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูกในระยะเร่ิมแรก

สตรีอายุ 30-60
 ปี จ านวน 60 คน

ต.ค. 62- ก.ย. 63 8,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
ต าบล

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/
นางสาวนิตยา อุ่นเบ้า/
092-
7454842/nitty25195
1@gmail.com

กุดนาขาม 1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

s 143 โครงการอบรมป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ าดีและพยาธิใบไม้ตับ 
ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในกลุ่มเส่ียง 
บริการตรวจโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับ ให้
การบ าบัดในรายท่ีตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ

ประชาชนท่ัวไปท่ี
มีอายุ 15 ปีข้ึนไป

 มี.ค. 2563 - 
พ.ค. 2563

20,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ต าบล/
เทศบาล

รพ.สตดอนสร้างไพร /นาย
เกริกชัย  ทองอ้ม    
0823047585/krirkchai
@windowslive.com

ดอนสร้างไพร 1

s 144 โครงการสตรีไทยใส่ใจป้องกัน มะเร็งเต้านม มะเร็ง
ปากมดลูก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. จัดท าทะเบียนรายช่ือสตรีกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายอายุ ๓๐-๖๐ ปี 
 ๒. จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งปาก
มดลูก และมะเร็งเต้านม
      - ให้ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก 
     - สอนทักษะการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 
 ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านส่ือต่างๆ 
 ๔. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ให้ความรู้/สอนทักษะการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านม ด้วยตนเองแก่สตรี
กลุ่มเป้าหมาย 
 ๕. จัดคลินิกให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 
 ๖. แจ้งผลการตรวจ
 ๗. ติดตามและส่งต่อ กลุ่มเป้าหมาย
 ๘. ประเมินผลการด าเนินงาน

1. อสม. จ านวน 
50 คน ๒. สตรี
อายุ30-60 ปี 

จ านวน 250 คน

ก.ค-ก.ย. ๖๓ 30,000 กองทุน รพ.สต.บ้านเหล่า / ศรินญา
 แสงโพธ์ิ         
089-5584668   
sarinyakanna2529@gm
ail.com

บ้านเหล่า 1

s 145 โครงการป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหาโรคมะเร็ง
ตับ มะเร็งท่อน้ าดีและพยาธิใบไม้ตับ ต าบลโคกศิลา 

อ าเภอเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ บริการตรวจโรค
หนอนพยาธิใบไม้ตับ ให้การบ าบัดในรายท่ี

ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ

ประชาชนท่ัวไปท่ี
มีอายุ 15 ปีข้ึนไป
 จ านวน 200 คน

 ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563

20,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
ต าบล

รพ.สต.โคกศิลา  / ลักขณา
 หลักทอง            
0807483729  
/lakthong12@hotmail.c
om

โคกศิลา 1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

s 146 โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก และมะเร็งเต้านมประจ าปีงบประมาณ

๒๕๖๓

 ๑.จัดเตรียมข้อมูลหญิงวัยเจริญพันธ์ุอายุ
ต้ังแต่๓๐ปี-๖๐ปี ท่ีเกิดระหว่างวันท่ี ๑ 
เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๐๓ –วันท่ี๓๑เดือน
มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๒ เพ่ือรับการอบรมและ
ตรวจคัดกรอง     ๒.ประสานงานกับผู้น า
ชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.อบต. 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจากหน่วยบริการ
ต่างๆ   ๓.จัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือเสนอ 
พิจารณาลงนามอนุมัติแผน

๓๐0 คน  ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563

35300  เงินบ ารุง 
รพ.สต.

 นางสาวมณีนุช  บาลจบ  
โทร ๐๙๕-๑๖๙๘๙๑๘
E-mail: nongio๕๔@
hotmail.co.th

โคกศิลา 1

s 147 โครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
เพ่ือชะลอไตวาย ปี 2563

1.อบรมเร่ืองไต                        2.
อบรมให้ความรู้เร่ือง การป้องกัน และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือชะลอไตเส่ือม

ผู้ป่วย
เบาหวาน
และผู้ป่วย
ความดัน
โลหิต จ านวน
 80 คน

ต.ค. 62- ก.ย. 63 9,500 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
ต าบล

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/
นางสาวนิตยา อุ่นเบ้า/
092-
7454842/nitty25195
1@gmail.com

กุดนาขาม 1

s 148 โครงการอบรมชะลอภาวะไตวายผู้ป่วยป่วย
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ต าบลทุ่งแก  อ าเภอ
เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  
2563

1. จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองการชะลอไตวาย 
             2. การบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย

ผู้ป่วยป่วย
เบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูง

ก.ค.63-ก.ย.65 15,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร / 
นางสุขสันต์  พฤกษมาศ

ดอนสร้างไพร 1

s 149 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมชะลอไตเส่ือม ๑.ประชุมหาแนวทางการด าเนินงาน      
๒.คัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน ท่ีมีภาวะเส่ียงโรคไตและจัดท า

ทะเบียน                           3.จัดอบรม
ผู้ป่วยเร้ือรัง (ความดันโลหิตสูง/เบาหวานให้
เกิดการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม เช่น อาหาร 
อารมณ์ การออกก าลังกาย เพ่ือลดเส่ียง 

ป้องกันภาวะไตเส่ือม    4.สรุปผลโครงการ

ผู้ป่วยเบาหวาน
และความดัน

โลหิตสูง

มค.-ก.พ. 63 25,000 เงินบ ารุง 
รพ.สต.

รพ.สต.บ้านเหล่า / นาย
อิศวโชค กาญจนาภา 
080-1809247

บ้านเหล่า 1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

s 150 โครงการ ลดเส่ียง เล่ียงไตวาย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านหนองแวง

ข้ันเตรียมการ  ด าเนินการดังน้ี
     1.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
ด าเนินงาน ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ

    2.  รับสมัครเข้าร่วมโครงการตามความ
สมัครใจ

    3.  จัดท าทะเบียนรายช่ือผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายท้ังหมดท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
     4.  ประชุมช้ีแจงคณะท างานและวาง

แผนการด าเนินงาน
     5.  จัดเตรียมแผนการจัดกิจกรรม และ

วิธีการติดตามประเมินผล
     6.  ก าหนด วัน เวลา สถานท่ี นัดหมาย

ในการจัดกิจกรรมให้ผู้ป่วยทราบ
     7.  เตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และ

ทีมพ่ีเล้ียงในการดูแล
     8.  จัดเตรียมแบบทดสอบความรู้ก่อน

และหลังเข้าร่วมกิจกรรม
ข้ันด าเนินการ    

      1.  ประเมินความรู้โดยใช้
แบบทดสอบก่อนเข้าสู่กระบวนการ
      2.  กิจกรรมนันทนาการละลาย

พฤติกรรม
      3.  อบรมเชิงปฏิบัติการณ์ ความรู้เร่ือง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและ

เบาหวาน  ในเขต
รพ.สต.บ้าน
หนองแวง   

จ านวน   70  คน
2. ผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูง 
    จ านวน   30 

 คน
  รวมท้ังหมด     

 100  คน

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน  2563

10,000 กองทุน รพ.สต.หนองแวง /         
นางสายฝน  สารินทร์

หนองแวง 1

s 151 โครงการ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย CKD stage 
3-3b

1.คัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิต
สูง เพ่ือเข้าร่วมโครงการ                       
      2.แบ่งเป็นฐานให้ความรู้                 
    2.1ให้ความรู้ความรู้เร่ืองโรคและการ
เกิดภาวะแทรกซ้อน
 2.2 เรียนรู้การประกอบอาหารเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพ                                      
     2.3 การดูแลสุขภาพฟัน                  
      2.4 การออกก าลังกาย 
 2.5 ใช้ยา/สมุนไพร

80 มค.63-มีค.63 11,000  กองทุน 
อปท.

เทศบาล

 รพ.จริญศิลป์ / OPD/
เกษฎาภรณ์ กาญ

จนกัณโห/
neesri@hotmail.com

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ 1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

s 152 โครงการพัฒนาระบบการดูแลต่อเน่ืองผู้ป่วย CKD 
stage 4-5

        -เสริมพลังให้ความรู้ในผู้ป่วย CKD 
stagr 4-5และ care giver                    

               - สร้างเครือข่ายการติดตาม
เย่ียมบ้านดูแลต่อเน่ืองในชุมชน

80 เมย.63-มิย.63 11000  กองทุน 
อปท.

เทศบาล

 รพ.จริญศิลป์ / OPD/
เกษฎาภรณ์ กาญ

จนกัณโห/
neesri@hotmail.com

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ 1

s 153 โครงการ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย CKD stage 
3-3b

1.คัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิต
สูง เพ่ือเข้าร่วมโครงการ                       
      2.แบ่งเป็นฐานให้ความรู้                 
      2.1ให้ความรู้ความรู้เร่ืองโรคและการ

เกิดภาวะแทรกซ้อน
 2.2 เรียนรู้การประกอบอาหารเพ่ือการ

ดูแลสุขภาพ                                      
      2.3 การดูแลสุขภาพฟัน                 

       2.4 การออกก าลังกาย 
 2.5 ใช้ยา/สมุนไพร

80 มค.63-มีค.63 1100  กองทุน 
อปท.

เทศบาล

 รพ.จริญศิลป์ / OPD/
เกษฎาภรณ์ กาญ

จนกัณโห/
neesri@hotmail.com

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ 1

s 154 โครงการพัฒนาระบบการดูแลต่อเน่ืองผู้ป่วย CKD 
stage 4-5

 -เสริมพลังให้ความรู้ในผู้ป่วย CKD stagr 
4-5และ care giver                           

        - สร้างเครือข่ายการติดตามเย่ียม
บ้านดูแลต่อเน่ืองในชุมชน

80 เมย.63-มิย.63 1100  กองทุน 
อปท.

เทศบาล

 รพ.จริญศิลป์ / OPD/
เกษฎาภรณ์ กาญ

จนกัณโห/
neesri@hotmail.com

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ 1

s 155 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมชะลอไตเส่ือม ๑.ประชุมหาแนวทางการด าเนินงาน      
๒.คัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน ท่ีมีภาวะเส่ียงโรคไตและจัดท า

ทะเบียน                           3.จัดอบรม
ผู้ป่วยเร้ือรัง (ความดันโลหิตสูง/เบาหวานให้
เกิดการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม เช่น อาหาร 
อารมณ์ การออกก าลังกาย เพ่ือลดเส่ียง 

ป้องกันภาวะไตเส่ือม                           
         4.สรุปผลโครงการ

ผู้ป่วยเบาหวาน
และความดัน

โลหิตสูง

มค.-ก.พ. 63 18,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ

รพ.สต.โคกศิลา /           
นางรัตนาภรณ์  เหมะธุลิน

โคกศิลา 1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

s 156 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่  ภาคีเครือข่ายอ าเภอ
เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ปี 2563

ฝึกซ้อมรับกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่โดยเหตุ
กาณ์จ าลอง  โดยมีภาคีเครือข่ายร่วม
ด าเนินการ

80 คน Dec-62 8,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

รพ.เจริญศิลป์  / งาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน  นาง
จันทราตรี  วงษ์ลา

รพ.เจริญศิลป์ อุบัติเหตุ 1

s 157 โครงการอบรมการช่วยฟ้ืนคนชีพ (CPR)  เครือข่าย
อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ปี 2563

อบรม  บรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ การ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ  ( CPR) แก่บุคลากร
สาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
(ด าเนินการ 2 รุ่น)

 100 คน Mar-63 10,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

รพ.เจริญศิลป์  / งาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน  นาง
จันทราตรี  วงษ์ลา

รพ.เจริญศิลป์ อุบัติเหตุ 1

p 158 โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือรับ
นิเทศงาน /ประเมิน ติดตามงาน คปสอ. เจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ ๒๕63

ประชุมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเตรียมความพร้อม
และจัดท าเอกสารรับการประเมิน นิเทศ 
ติดตามงานสาธารณสุข

310 คน พ.ย.62 , ก.พ.63
 , เม.ย.63 , มิ.ย.

63

37,500 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

รพ.เจริญศิลป์ /งานแผน
ยุทธศาสตร์ฯ   นายอุทัย  
สุขานนท์ 0899438680

รพ.เจริญศิลป์ แผนยุทธ์ 1

p 159 โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ี คปสอ.เจริญศิลป์ เพ่ือ
รองรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560  โรงพยาบาล
เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ปี 2563

อบรมเจ้าหน้าท่ี คปสอ.เจริญศิลป์ เพ่ือ
รับทราบและด าเนินการตามแนวทางระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ 2560

100 พ.ย.-ธ.ค.62 32500 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

รพ.เจริญศิลป์ / งานชันสูตร
   น.ส.ชไมพร  สุวรรณชัยรบ

รพ.เจริญศิลป์ ชันสูตร 1

p 160 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย อ าเภอเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ      ๒. จัดฝึก
ปฏิบัติบนโต๊ะและภาคสนาม                  
     ๓.ฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย

๒๑๓ คน มีนาคม ๒๕๖๓ - 
พฤษภาคม ๒๕๖๓

29,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป        
  นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา 
๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmail.co
m

รพ.เจริญศิลป์ บริหาร 2

p 161 โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีใหม่
 คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 - จัดอบรมปฐมนิเทศ ๒๘ คน พฤษภาคม ๒๕๖๓
 - กรกฎาคม 
๒๕๖๓

3,300 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป        
  นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา 
๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmail.co
m

รพ.เจริญศิลป์ บริหาร 2

p 162 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คป
สอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อบรมเชิงปฏิบัติการ ๒๑๔ คน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 29,100 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป        
  นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา 
๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmail.co
m

รพ.เจริญศิลป์ บริหาร 1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

p 163 โครงการคัดเลือกคนดีศรีเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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

๑.คณธกรรมการ
 ๑๕ คน          
 ๒. คนดีศรีเจริญ

ศิลป์ ๒๐ คน

มิถุนายน -สิงหาคม
 ๒๕๖๓

18,100 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป        
  นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา 
๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmail.co
m

รพ.เจริญศิลป์ บริหาร 1

p 164 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร คป
สอ.เจริญศิลป์ ด้วยรักเหนือรักสู่โรงพยาบาลคุณธรรม
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑.จัดอบรมให้ความรู้           ๒.กิจกรรม
สมาธิ

100 คน พฤษภาคม-
กรกฎาคม ๒๕๖๓

4,800 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

ชมรมจริยธรรม คปสอ.
เจริญศิลป์                 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป       
 นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา 
๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmail.co
m

รพ.เจริญศิลป์ บริหาร 2

p 165 โครงการประชุมวิชาการและสาธิตการออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพของบุคลากร คปสอ.เจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. จัดอบรม สาธิตและปฏิบัติ ๒. วัดและ
ประมวลผลดัชนีมวลกาย

๑๖๐ คน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 - เมษายน ๒๕๖๓

26,700 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

งาน HRD รพ.เจริญศิลป์ รพ.เจริญศิลป์ บริหาร 2

p 166 โครงการอบรมส่งเสริมการออมและการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓

๑.จัดอบรม                             ๒. ท า
กิจกรรม/ปฏิบัติ

๘๐ คน ธันวาคม ๒๕๖๒ - 
กุมภาพันธ์๒๕๖๓

14,600 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป       
นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา 
๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmail.co
m  และงาน HRD รพ.
เจริญศิลป์

รพ.เจริญศิลป์ บริหาร 1

p 167 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการส่งเสริมสุขภาพ
ท่ีพึงประสงค์ ของบุคลากร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  ท ากิจกรรมสาธิต  ๘๓ คน ธันวาคม ๒๕๖๒ - 
กุมภาพันธ์๒๕๖๓

16,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป       
นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา 
๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmail.co
m  และงาน HRD รพ.
เจริญศิลป์

รพ.เจริญศิลป์ บริหาร 2



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

G 168 โครงการประชุมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเตรียมความพร้อมรับ
การนิเทศติดตามงาน OV E-Book  คปสอ.เจริญศิลป์
 จังหวัดสกลนคร  ปี 2563

ประชุมบุคลากร และภาคีเครือข่ายเพือ
เตรียมความพร้อม  และจัดท าเอกสารรับ
การประเมินการด าเนินงาน OV E-Book  
คปสอ.เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  ปี 
2563

200 มีนาคม ๒๕๖๓ - 
พฤษภาคม ๒๕๖๓

20,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

รพ.เจริญศิลป์ / งาน
บริการด้านปฐมภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ งานปฐมภูมิ 2

G 169 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและ
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลเจริญศิลป์  
และคปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖3

1.จัดอบรมการป้องกันและควบคุมการติด
เช้ือในโรงพยาบาล  ๒  รุ่น  รุ่นละ ๑  วัน
(เดือน ต.ค.๒๕๖2- ก.ย.๒๕๖3)2นิเทศ
ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน IC ใน  
รพ. เจริญศิลป์ 3.ประชุมคณะท างานจัด
อบรมการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือใน
 โรงพยาบาล

200 คน ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563

16000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

งานป้องกันและควบคุม
การติดเช้ือ โรงพยาบาล
เจริญศิลป์ นางดวงฤดี วร
ชิณ 0868574977 
klunghos@hotmail.co.th

รพ.เจริญศิลป์ ARV 1

G 170 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คป
สอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อบรมเชิงปฏิบัติการ ๒๑๔ คน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 29,100 เงินบ ารุง กลุ่มงานบริหารท่ัวไป        
  นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา 
๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmail.co
m

รพ.เจริญศิลป์ บริหาร 1

G 171 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร คป
สอ.เจริญศิลป์ ด้วยรักเหนือรักสู่โรงพยาบาลคุณธรรม
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑.จัดอบรมให้ความรู้           ๒.กิจกรรม
สมาธิ

100 คน พฤษภาคม-
กรกฎาคม ๒๕๖๓

4,800 เงินบ ารุง ชมรมจริยธรรม คปสอ.
เจริญศิลป์                 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป       
 นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา 
๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmail.co
m

รพ.เจริญศิลป์ บริหาร 1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

G 172 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับการ
เย่ียมส ารวจเฝ้าระวังกระบวนการคุณภาพ 
(surveillance survey)
ตามมาตรฐาน HAโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖3

1. Hospital presentation และน าเสนอ
ผลการพัฒนาทีมน าระบบต่างๆ 2. ตาม
รอยระบบหน่วยงาน 3. แลกเปล่ียนเรียนรู้
กับทีม 4. exit  conference

1. ทีมน าทุกทีม 
และหน่วย
สนับสนุนบริการ
รวม 130 คน

3-Oct-62 31,000 เงินบ ารุง 1. นางรัติยา  รักดี /กลุ่มการ
ฯ               2. tel 
0817494695      
Rattiya_tune@hotmail.co
m

รพ.เจริญศิลป์ งานคุณภาพ 1

G 173
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกวด
ผลงานวิชาการสาธารณสุข คปสอ.เจริญศิลป์
 ปีงบประมาณ ๒๕๖3

1.น าเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข 2. 
คกก.แลกเปล่ียนเรียนรู้ 3. สรุปผลและ
ประกาศผลการน าเสนอผลงาน

1. หัวหน้าฝ่าย/
หน.งาน และ
เจ้าหน้าท่ี คปสอ.
 รวม 80 คน

พฤษภาคม-
กรกฎาคม 2563

        8,000 เงินบ ารุง 1. นางรัติยา  รักดี /กลุ่มการ
ฯ               2. tel 
0817494695      
Rattiya_tune@hotmail.co
m

รพ.เจริญศิลป์ งานคุณภาพ 1

G 174 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
ความเส่ียงในองค์กร คปสอ.เจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ 2563

1. การบรรยาย  2. กิจกรรม wokshop 3.
 น าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4. สรุปกิจกรรม

1. หัวหน้าฝ่าย/
หน.งาน /คกก. 
ความเส่ียงและ
เจ้าหน้าท่ี คปสอ.
 รวม 80 คน

กุมภาพันธ์ -
มีนาคม 2563

2,000 เงินบ ารุง 1. นางรัติยา  รักดี /กลุ่มการ
ฯ               2. tel 
0817494695      
Rattiya_tune@hotmail.co
m

รพ.เจริญศิลป์ งานคุณภาพ 2

G 175

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการรับการเย่ียม
ส ารวจกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
HA (reaccreditation 2)และเย่ียมส ารวจ
รับรองระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District 
Health System Standards) คปสอ.เจริญ
ศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖3

1. Opening meeting & Hospital 
presentation และสรุปภาพรวมของ
อ าเภอ,น าเสนอผลการพัฒนาทีมน าระบบ
ต่างๆ 2. เย่ียมชุมชน และ รพ.สต. ,ตาม
รอยระบบหน่วยงาน รพ. 3. สัมภาษณ์ทีม 
และตัวแทนชุมชนแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4. 
Education session  5. surveyor 
meeting 6. exit  conference

1. ทีมผู้บริหาร 
คปสอ. และ
เจ้าหน้าท่ีใน   
คปสอ. 2. ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ
รวม 200 คน

มีนาคม-พฤษภาคม
 2563

186,800 เงินบ ารุง 1. นางรัติยา  รักดี /กลุ่มการ
ฯ               2. tel 
0817494695      
Rattiya_tune@hotmail.co
m

รพ.เจริญศิลป์ งานคุณภาพ 1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

G 176 โครงการพัฒนาความสุขด้านสังคม ๔.๐ ของยุค Gen
 Y และ Gen X แบ่งปันความสุข ด้วยรักเหนือรัก 
คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. สร้างเวทีให้แสดงความสามารถตามท่ี
ถนัด      ๒. สอนการใช้ Social Medie/
เทคโนโลยี กับ Gen อ่ืนๆ     ๓.กิจกรรม
จิตอาสา/ออกค่ายพัฒนา/สันทนาการ       
 ๔. สร้างกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์เพ่ือ
ละลายพฤติกรรม Buddy ต่าง Gen เพ่ือ
ความย่ังยืน

๑. GEN Y  GEN 
X และผู้อายุงาน
ท่ีน้อยกว่า ๒ ปี 

จ านวน  ๖๐ คน  
     .

มกราคม ๒๕๖๓ - 
มีนาคม ๒๕๖๓

13,700 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป       
 นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา 
๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotmail.co
m

รพ.เจริญศิลป์ บริหาร 1

G 177 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
คปสอ.เจริญศิลป์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ
การ คปสอ. เจริญศิลป์ ปี 2564

30 คน  กันยายน 2563       12,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

รพ.เจริญศิลป์  /           
งานแผนยุทธศาสตร์ฯ     
นายอุทัย สุขานนท์  
0899438680

รพ.เจริญศิลป์ แผนยุทธ์ 1

G 178 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุข อ าเภอเจริญ
ศิลป์  จังหวัดสกลนคร ประจ าปี ๒๕๖2

อบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือการบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ

40 คน  พฤษภาคม 2563 4,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

รพ.เจริญศิลป์  /           
งานแผนยุทธศาสตร์ฯ     
นายอุทัย สุขานนท์  
0899438680

รพ.เจริญศิลป์ แผนยุทธ์ 1

G 179 โครงการประชุมเพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพระดับอ าเภอ           
  คปสอ.เจริญศิลป์  ปีงบประมาณ ๒๕62

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดพัฒนาระบบ
การบันทึก  การจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ 
และการบริการด้วย SMART Hospital

30 คน มกราคม - เมษายน
 2563

6,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

รพ.เจริญศิลป์  / งานแผน
ยุทธศาสตร์ฯ               
นายอุทัย สุขานนท์  
0899438680

รพ.เจริญศิลป์ แผนยุทธ์ 1

G 180 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรใกล้ตัว ให้ความรู้เร่ืองสมุนไพรในชมชุน สาธิตการ
ท าสบู่เหลวสมุนไพร และผู้เข้าอบรมปฏิบัต
การท าสบู่เหลวสมุนไพร

อสม.กลุ่มแม่บ้าน
และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน

มกราคม - มีนาคม พ.ส. 25636,300 เงินบ ารุง
จาก

โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

โรงพยาบาลเจริญศิลป์      
 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 
นางสุรัตน์ดา การินไชย 
เบอร์โทร 
081-0655470 E-mail 
suratda854@hotmallco
m   

รพ.เจริญศิลป์ แผนไทย 1



ระยะเวลาด าเนินการ

(5)

เป้าหมาย (4)

กลุ่ม หน่วยงาน สถานะ 0=ยังไม่ท า
 1=ระหว่าง

ด าเนินการ 2=
ด าเนินการแล้ว

หน่วยงานย่อย
แหล่ง

งบประมาณ 
 (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3)

  งบประมาณ   
        (บาท)    
         (6)

G 181 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยาหม่องไพล ไกลฟกช้ า อ.เจริญศิลป์สอนท่ากายบริหารฤาษีดัดตน บรรยายการ
ปวดเม่ือยกล้ามเน้ือและอาการฟกช้ าสาธิต
ท ายาหม่องไพลและผู้เข้าอบรมปฏิบัติการ
ท ายาหม่องไพล

ประชาชน
ผู้สูงอายุและอสม.
 จ านวน 40 คน

กุมภาพันธ์-
เมษายน  พ.ศ. 

2563

10,340 เงินบ ารุง
จาก

โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

โรงพยาบาลเจริญศิลป์      
 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 
นางสาวฟาริดา ไชยะมี 
เบอร์โทร ๐๘๕-
๔๕๗๕๘๑๔ E-mail 
chimi2537@gmail.com 

รพ.เจริญศิลป์ แผนไทย 1


