
PP&P 
Excellence

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ทักษะในดูแลและการฟ้ืนฟูสภาพ
ส าหรับผู้ป่วยระยะ Sub-acute, ผู้
พิการด้านการเคล่ือนไหว

ให้ความรู้และฝึกทักษะในการ
ฟ้ืนฟูสภาพส าหรับผู้ป่วยระยะ 
Sub-acute, ผู้พิการด้านการ
เคล่ือนไหว รวมถึงการดูแล
ผู้ป่วยติดเตียง

ผู้พิการด้านการ
เคล่ือนไหว, ผู้ป่วย
ระยะ Sub-acute, 
ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
 จ านวน ๘0 คน

ก.พ.-64 8,500 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

งานกายภาพบ าบัด/ 
รสริน นิลศิริ /
089-2599446

รพ.เจริญศิลป์ กายภาพ 0
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2 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับ
ผู้ปกครองเด็กพิเศษ ของเครือข่าย
ชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ  อ.เจริญ
ศิลป์  จ.สกลนคร ปี2564

1.ออกพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามความ
ต้องการในเร่ืองอาชีพของผู้ดูแล
และเด็กพิเศษ           2.
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับกลุ่ม เป้าหมายในพ้ืนท่ี
เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริม 
พัฒนาท่ีเหมาะสม                 
     3.อบรมให้ความรู้ตาม
หลักสูตรท่ีก าหนดและ การ

100 คน เม.ย.-ก.ค. 
2564

10,500 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

นางรัตนา สิมวงค์    
โทร 
0885617304   
matoom1156@g
mailcom

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ 1
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3 โครงการจัดอบรมเด็กต าบลทุ่งแก
สมองดี  สุขภาพดี  อารมณ์ดีมี
คุณธรรม ต าบลทุ่งแก  อ าเภอเจริญ
ศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ  2564

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ หญิง
ต้ังครรภ์/สามีและ อสม.ในเร่ือง
การฝากครรภ์คุณภาพและการ
ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
2.อบรมให้ความรู้นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา

1.หญิงวัยเจริญพันธ์
ในหมู่บ้านท่ีพร้อม
ทุกราย3.หญิงหลัง
คลอดระยะให้นม
บุตร4.กลุ่มเด็กอายุ
0-5 ปี  5.กลุ่มเด็ก
 6-12 ปี๗ 
ผู้ปกครองเด็กอายุ
0-5 ปี

ก.ค.64-
กย.64

44,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้า
ไพร/  นายเกริกชัย  
ทองอ้ม        
0922526453/krir
kchai@windowslive
.com

ดอนสร้างไพร 1

สรุปผลการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร  ปี 2564

  งบประมาณ
             (6)

แหล่งงบประมาณ
  (7)

หน่วยงาน/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร/

E-mail  (8)

หน่วยงาน หน่วยงานย่อย ติดตามสถานะ     0
 ไม่ได้ด าเนินการ  1 
 ด าเนินการแล้วกิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5)ยุทธศาสตร์ ล าดับ โครงการ  (2)
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4 โครงการการป้องกันการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น ต าบลทุ่งแก  อ าเภอ
เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  
ประจ าปีงบประมาณ  2564

1.วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ
เยาวชนมีพฤติกรรมเส่ียงด้า
3.ก าหนดแผนการจัดการอบรม
ให้ความรู้นักเรียน

นักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา

ก.ค.64-
กย.64

40,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้า
ไพร / นางเพ็ญ
ประภา  สอนสมนึก

ดอนสร้างไพร 1
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5 โครงการรณรงค์เดิน ว่ิง และป่ัน
จักรยานเพ่ือสุขภาพ ต าบลทุ่งแก  
อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  
ประจ าปีงบประมาณ  2564

1)จัดกิจกรรมรณรงค์การออก
ก าลังกายโดยการเดิน ว่ิง และ
ป่ันจักรยานรอบหมู่บ้านในเขต
พ้ืนท่ีต าบลทุ่งแก                 
2)ติดตามการออกก าลังกาย
อย่างต่อเน่ือง

ประชาชนท่ัวไป ก.ค.64-
ก.ย.64

20,000 เงินบ ารุง รพ.สต. รพ.สต.บ้านดอนสร้า
ไพร /นายยุทธนา  
สุวรรณโคตร      
0611488988     
         
yuttana@hotmail.c
om

ดอนสร้างไพร 0
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6 โครงการเด็กวัยเรียนยุคใหม่ห่างไกล
ฟันผุ รพ.สต.บ้านดอนสร้างไพร ต.ทุ่ง
แก ปีงบประมาณ 2564

อบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ
  และฝึกทักษะการแปรงฟันท่ี
ถูกวิธี

นักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา

ก.ค.64-
กย.64

25,000 เงินบ ารุง  รพ.
สต.

รพ.สต.บ้านดอนสร้า
ไพร/  นายเกริกชัย  
ทองอ้ม        
0922526453/krir
kchai@windowslive

ดอนสร้างไพร 1
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7 โครงการตรวจและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก0-5ปี รพ.สต.ดงสง่า ต.หนอง
แปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี
2564

1.ส่งเสริมพัฒนาการในคลินิก
wbcและศพด.  2.ตรวจ
พัฒนาการเด็ก0-5ปี

เด็ก0-5ปี ต.ค.63-
กย.64

0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.

วิลาพร ม่ิงมิตร ดงสง่า 1
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8 โครงการตรวจและส่งเสริมภาวะ
โภชนาการเด็ก 0-5ปี รพ.สต.ดงสง่า 
ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
 ปี2564

1.ตรวจโภชนาการเด็ก0-5ปี    
 2.ส่งเสริมภาวะโภชนาการใน
wbcและศพด.

เด็ก0-5ปี ต.ค.63-
กย.64

0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.

วิลาพร ม่ิงมิตร ดงสง่า 1
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9 โครงการคลินิกWBC รพ.สต.ดงสง่า 
ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
 ปี2564

1.ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน  ภาวะ
โภชนการและพัฒนาการในเด็ก
0-5ปี

เด็ก0-5ปี ต.ค.63-
กย.64

0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.

วิลาพร ม่ิงมิตร ดงสง่า 1
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10 โครงการคลินิกฝากครรภ์ รพ.สต.ดง
สง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร ปี2564

1.การฝากครรภ์แบบมีคุณภาพ
และการส่งเสริมทารกในครรภ์

หญิงต้ังครรภ์ ต.ค.63-
กย.64

0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.

วิลาพร ม่ิงมิตร ดงสง่า 1

PP&P 
Excellence

11 โครงการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ
ผู้สูงอายุ รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน
 อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี2564

ประเมิน ADL อายุ 60 ปีข้ึนไป ต.ค.63-
กย.64

0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.

วรรณนิศา บุญสิงห์ ดงสง่า 1
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12 โครงการอนามัยโรงเรียน รพ.สต.ดง
สง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร ปี2564

1.ตรวจและส่งเสริมสุขภาพ     
 2.ตรวจและส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในนักเรียน            
 3. ฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียน

นักเรียนอายุ0-18ปี ต.ค.63-
กย.64

0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.

กมลเนตร สามาตรถ
ตรา

ดงสง่า 1
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13 โครงการตรวจสุขภาพช่องปากใน
ศพด. รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี2564

1.ตรวจประเมินและรักษา
ภาวะสุขภาพช่องปาก

นักเรียนในศพด. ต.ค.63-
กย.64 0

เงินบ ารุง  รพ.
สต.

กมลเนตร สามาตรถ
ตรา

ดงสง่า 1
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14 โครงการตรวจสุขภาพช่องปากใน
โรงเรียน รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน
 อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี2564

1.ตรวจประเมินและรักษา
ภาวะสุขภาพช่องปาก

นักเรียนในโรงเรียน ต.ค.63-
กย.64

0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.

กมลเนตร สามาตรถ
ตรา

ดงสง่า 1
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15 โครงการให้ความรู้นักเรียนเร่ือง
เพศศึกษาในวันวาเลนไทน์ รพ.สต.ดง
สง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร ปี2564

1.ให้ความรู้นักเรียนเร่ือง
เพศศึกษาและการป้องกัน

นักเรียนช้ันมัธยม1-6 ต.ค.63-
กย.64

0

เงินบ ารุง  รพ.
สต.

ศราวุธ ฟองอ่อน ดงสง่า 1
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16 โครงการคลินิกวางแผนครอบครัว 
รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญ
ศิลป์ จ.สกลนคร ปี2564

1.ให้ค าปรึกษาและวางแผน
ครอบครัว

หญิงและชายวัยเจริญ
พันธ์

ต.ค.63-
กย.64

0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.

วิลาพร ม่ิงมิตร ดงสง่า 1
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17 โครงการออกเย่ียมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติด
เตียง palativecare รพ.สต.ดงสง่า 
ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
 ปี2564

1.ออกเย่ียมผู้ป่วย ผู้สูงอายุเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพและโรคแทรก
ซ้อน

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

ต.ค.63-
กย.64

0

เงินบ ารุง  รพ.
สต.

วรรณนิศา บุญสิงห์ ดงสง่า 1
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18 โครงการอบรมการเย่ียมบ้านผู้พิการ
ผู้สูงอายุ รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน
 อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี2564

1.ให้ความรู้ภาคีเครือข่ายใน
การออกเย่ียมผู้สูงอายุผู้พิการ

อสม.ผู้ดูแลผู้พิการ
ผู้สูงอายุ ภาคีเครือข่าย

ต.ค.63-
กย.64

0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.

วรรณนิศา บุญสิงห์ ดงสง่า 1

PP&P 
Excellence

19 โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเน่ือง
ในวันผู้สูงอายุ รพ.สต.ดงสง่า ต.หนอง
แปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี
2564

1.ตรวจภาวะสุขภาพ            
 2.ให้ความรู้

ผู้สูงอายุ ต.ค.63-
กย.64 0

เงินบ ารุง  รพ.
สต.

วรรณนิศา บุญสิงห์ ดงสง่า 1
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20 โครงการเพ่ือจัดบริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้ท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิงตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเร่ืองการก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี รพ.สต.
บ้านดงสง่า  ต.หนองแปน อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี2564

1.ตรวจประเมินผู้ป่วย            
              2. CG ดูแลผู้ป่วย

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
 8 คน (LTC)

ต.ค.63-
กย.64

40,000 กองทุนฯ วรรณนิศา บุญสิงห์ ดงสง่า 1
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21 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ CG ใน
การดูแลผู้พิการผู้ด้อยโอกาส  ต.
หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 
ปี2564

1 อบรมความรู้                    
              2. ฝึกปฏิบัติ

CG บริบาลท้องถ่ิน 
11 คน

ต.ค.63-
กย.64

5,475 กองทุนฯ วรรณนิศา บุญสิงห์ ดงสง่า 0
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22 โครงการอบรมปฎิบัติการกินกระตุ้น
กระตุกและจินตคณิต  ต.หนองแปน 
อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี2564

1.อบรมจินตคณิต 2.ความรู้
ส่งเสริมพัฒนาการ

ครูศพด. ครู ผู้ปกครอง ต.ค.63-กย.
64

16,600 กองทุนฯ วิลาพร ม่ิงมิตร ดงสง่า 0



PP&P 
Excellence

23 โครงการส่งเสริมโภชนาการแม่ และ
กระตุ้นพัฒนาการลูก(เด็ก 0-5 ปี) 
บ้านกุดนาขาม ต าบลเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

อบรมให้ความรู้แก่หญิงต้ังครรภ์
 และหญิงหลังคลอดเร่ือง
โภชนาการ และกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

หญิงต้ังครรภ์ และ
เด็กและผู้ปกครอง
เด็ก 0-5 ปี จ านวน
 80 คน

ต.ค.63-
ก.ย.64

10,500 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

รพ.สต.บ้านกุดนา
ขาม/นางสาวนิตยา 
อุ่นเบ้า/
092-
7454842/nitty25
1951@gmail.com

กุดนาขาม 0

PP&P 
Excellence

24 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรค
หลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงบ้านกุดนาขาม 
ต าบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
ปีงบประมาณ 2564

อบรมให้ความรู้ปละจัดเวที
เสวนาเพ่ือถ่ายทอดความรู้ฝ
ประสบการณ์จากผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
ท่ีผ่านการรักษาจาก
โรงพยาบาลมาถ่ายทอดความรู้
ให้กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
จ านวน 80 คน

ต.ค.63-
ก.ย.65

11,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

รพ.สต.บ้านกุดนา
ขาม/นางสาวนิตยา 
อุ่นเบ้า/
092-
7454842/nitty25
1951@gmail.com

กุดนาขาม 0

PP&P 
Excellence

25 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นวัยใส
ป้องกันโรคและการท้องก่อนวัยอัน
ควรบ้านกุดนาขาม ต าบลเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.อบรมให้ความรู้กับเด็กวัย
เรียน       2.จัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน

กลุ่มวัยเรียน จ านวน
 80 คน

ต.ค. 62- 
ก.ย. 63

10,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

รพ.สต.บ้านกุดนา
ขาม/นางอาทิตยา 
ศรีพงศ์/
0857520159/Sp
_sujitra@hotmail.c

กุดนาขาม 0

PP&P 
Excellence

26 โครงการอบรมป้องกันโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในกลุ่มเส่ียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.อบรมให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคโดยใช้หลัก 3อ.2ส.          
                                  2. 
ติดตามและประเมินโครงการ

250 มี.ค.64-
เม.ย.64

25,000 เงินบ ารุง  รพ.
สต.

รพ.สต.บ้านเหล่า/
อิศวโชค กาญจนา
ภา/0801806247

บ้านเหล่า 0



PP&P 
Excellence

27 โครงการสตรีไทยใส่ใจป้องกัน 
มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4

1. จัดอบรมให้ความรู้เร่ือง
โรคมะเร็งปากมดลูก และ
มะเร็งเต้านมแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข                 
2. จัดคลินิกตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 
 3. แจ้งผลการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
แก่ผู้รับบริการ

1. อสม. จ านวน 
50 คน         ๒. 
สตรีอายุ30-60 ปี
 จ านวน 250 คน

ก.ค-ก.ย. ๖4 30,000 กองทุน ศรินญา แสงโพธ์ิ      
   089-5584668 
  
sarinyakanna2529
@gmail.com

บ้านเหล่า 0

PP&P 
Excellence

28 โครงการเด็กไทยยุคใหม่ สุขภาพ
ดี ไม่อ้วน เต้ียปีงบประมาณ 
2564

1. จัดอบรมให้ความรู้ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 3
 อ. 2 ส.
2. จัดท าระบบการคัดกรอง ส่ง
ต่อ และแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน
กลุ่มเส่ียงในสถานศึกษา สถาน
บริการสาธารณสุขและคลินิกไร้
พุง DPAC

1. ครูอนามัย 
จ านวน 4 คน    ๒.
เด็กนักเรียนอายุ
5-15 ปี ท่ีมีภาวะ
โภชนาการ อ้วน
เต้ีย เร่ิมอ้วน 
จ านวน 140 คน 
3. อสม.ภาคี
เครือข่าย จ านวน 
56 คน

ก.ค.-ก.ย. 
๖4

20,000 กองทุน ศรินญา แสงโพธ์ิ      
   089-5584668 
  
sarinyakanna2529
@gmail.com

บ้านเหล่า 0

PP&P 
Excellence

29 โครงการอบรมป้องกันการต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควร

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 2.กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้การเข้าถึงส่ือ
เร่ืองเพศ,  กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้สถานการณ์ในเร่ืองเพศ
และวิธีการปฏิเสธเร่ืองเพศ, 
เร่ืองเพศศึกษาและการป้องกัน
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น,

กลุ่มเด็ก วัยเรียน
จ านวน 250 คน

ก.พ 64 – 
เม.ย.64

10,000 เงินบ ารุง  รพ.
สต.

นางสาวอาทิติยา 
ภูษาวิโศธน์

บ้านเหล่า 0



PP&P 
Excellence

30 โครงการอบรม ฝากท้องไว แม่ลูกปลอดภัย มีคุณภาพ 1.จัดอบรมให้ความรู้ 
ความส าคัญของการฝากครรภ์ 
ฃและปัจจัยเส่ียงใรหญิงต้ังครรภ์
     การเปล่ียนแปลงของ
มารดาขณะต้ังครรภ์      การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของ
ทารกในครรภ์ การดูแลตนเอง
และการบรรเทาความไม่สุข
สบายขณะต้ังครรภ์  2.ฝึก
บริหารร่างกายและการฝึกการ
หายใจเพ่ือเตรียมคลอด

หญิงต้ังครรภ์พร้อม
สามี 100 คน

เม.ย.64-
มิ.ย.64

   10,000 กองทุน นางสาวอาทิติยา 
ภูษาวิโศธน์
095-6724763

บ้านเหล่า 1

PP&P 
Excellence

31 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเฝ้า
ระวังพัฒนาการในเด็กปฐมวัย (๐-5 ปี)

1. จัดกิจกรรมอบรบให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองและผู้ปกครองเด็ก
 ๐ – 5 ปี

กลุ่มผู้ปกครองเด็ก 
0-5 ปี   250 คน

พ.ค. 6 -
ก.ค. 64

25,000 กองทุน นางสาวอาทิติยา 
ภูษาวิโศธน์

บ้านเหล่า 1

PP&P 
Excellence

32 โครงการผู้พิการสุขภาพดี  รพ.สต.
บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี
 2564

1.ส ารวจข้อมูลสุขภาพ
และท าทะเบียนผู้พิการ    
                   2.ตรวจ
คัดกรองสภาวะสุขภาพ
ผู้พิกา 3.ฝึกอบรมให้
ความรู้และทักษะการ
ดูแลสุขภาพผู้พิการ

ผู้พิการและญาติ
จ านวน ๑๐๐ คน

เดือน ๑
เมษายน - 

๓๐ 
มิถุนายน 
๒๕๖๔

10,000 กองทุน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน
เหล่า         นางสาว
โชติกา  จากผา       
   โทร 
09-33239626

บ้านเหล่า 1

PP&P 
Excellence

33 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
สู่สุขภาวะท่ีดี รพ.สต.บ้านเหล่า 
อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี 
2564

1.ตรวจคัดกรองสภาวะ
สุขภาพผู้สูงอายุ            
                 2.ฝึกอบรม
ให้ความรู้และทักษะการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุจ านวน 
250 คน

เดือน ๑
เมษายน - 

๓๐ 
มิถุนายน 
๒๕๖๔

25,000 กองทุน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน
เหล่า         นางสาว
โชติกา  จากผา       
   โทร 
09-33239626

บ้านเหล่า 1



PP&P 
Excellence

34 โครงการ ๓ อ. ลดพุง ลดโรค 
รพ.สต.บ้านเหล่า  อ.เจริญศิลป์ 
จ.สกลนคร ปี 2564

1.จัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับความรู้การบริโภค
อาหารและการออกก าลัง
กายแก่ผู้เข้าร่วมอบรม       
                    2. จัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียว
ประสบการณ์การลดน้ าหนัก

ประชาชนท่ีมีภาวะ
อ้วนลงพุงหรือ
ผู้สนใจในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.
บ้านเหล่า จ านวน 
๒๕๐คน

เดือน ๑
เมษายน - 

๓๐ 
มิถุนายน 
๒๕๖๔

25,000 กองทุน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน
เหล่า         นางสาว
โชติกา  จากผา       
   โทร 
09-33239626

บ้านเหล่า 1

PP&P 
Excellence

35 โครงการ ส่งเสริมป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน “เพ่ิมไอโอดีน เพ่ิม
ไอคิว”

1.ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือ
จัดท ามาตรการควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน
 2.อบรมให้ความรู้ เร่ืองการ
ป้องกันควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน แก่ตัวแทน  อบต./อส
ม./ผู้น าชุมชน/คณะกรรมการ
หมู่บ้าน /ตัวแทนโรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/ประชาชน

ผู้น าชุมชนและแกน
น าชุมชน/หมู่บ้าน
และประชาชนใน
เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนองแวง
 จ านวน  ๕๐ คน

มิ.ย  
2564 – 

ส.ค.  2564

5,000 กองทุน นางสายฝน  สารินทร์
      รพ.สต.บ้าน
หนองแวง ต.บ้าน
เหล่า อ.เจริญศิลป์ 
จ.สกลนคร

หนองแวง 1

PP&P 
Excellence

36 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองทันต
สุขภาพในผู้น านักเรียน

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองการ
ดูแลช่องปาก การแปรงฟันท่ีถูก
วิธี การใช้ไหมขัดฟัน แก่กลุ่ม
ผู้น านักเรียน
2. อบรมให้ความรู้เร่ืองการ
ตรวจประเมินความสะอาด
สุขภาพช่องปากแก่กลุ่มผู้น า
นักเรียน 
3. กิจกรรมให้ผู้น านักเรียน
ตรวจสุขภาพช่องปากให้ตนเอง
และผู้น านักเรียนท่ีเข้าร่วม

ผู้น านักเรียนท้ัง 2 
โรงเรียน ใน
ระดับช้ัน ป.5 , ป.6

มกราคม 
2564 –  
กุมภาพันธ์
 2564

5,000 กองทุน นางสาววธัญญา  
ธรรมคันที รพ.สต.
บ้านหนองแวง ต.
บ้านเหล่า อ.เจริญ
ศิลป์ จ.สกลนคร

หนองแวง 0



PP&P 
Excellence

37 โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเส่ียง
เกษตร ปลอดภัยจากสารเคมี  ปี 
2564

1. ด าเนินการตรวจหาสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชตกค้างในกลุ่ม
เกษตรกร ตามวัน และเวลาท่ี
นัดหมาย
2. จัดบริการรักษาพยาบาล 
และฟ้ืนฟูสุขภาพให้แก่
เกษตรกรกลุ่มเส่ียงในต าบลบ้าน
เหล่า โดยเภสัชกรและเจ้าหน้าท่ี
 รพ.สต.บ้านหนองแวง และนัด
การตรวจซ้ า 
 3. ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน เม่ือส้ินสุดโครงการ 

เกษตรกรท่ีใช้
สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในการ
ประกอบอาชีพใน
ต าบลบ้านเหล่า 
จ านวน  100  คน

มิ.ย  
2564 – 

ส.ค.  2564

10,000 กองทุน นางสาวพรทิพา มโน
วงค์

หนองแวง

0
PP&P 

Excellence
38 โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ

ต้านโรค
๑. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลบ้าน
เหล่า 2. ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและผู้ท่ีสนใจในพ้ืนท่ี
ทราบ
 3. จัดจ้างครูผู้น าออกก าลังกาย
เต้นแอโรบิด
 4. ด าเนินการตามโครงการทุก
วันพุธ วันพฤหัสบดี  และวัน
ศุกร์ จนส้ินสุดโครงการ

1.ประชาชนในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.
บ้านหนองแวง และ
ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วม
โครงการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพต้าน
โรค  ประมาณ 30 
คน

กุมภาพันธ์
 ๒๕๖4 – 
 มีนาคม  
๒๕๖4

20,000 กองทุน นายทวีศักด์ิ ด้วงทอง
สา   รพ.สต.บ้าน
หนองแวง ต.บ้าน
เหล่า อ.เจริญศิลป์ 
จ.สกลนคร

หนองแวง

0
PP&P 

Excellence
39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ความสามารถอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านสู่ความเป็นเลิศ

1.อบรมให้ความรู้ 2.ประกวดอ
สม.ดีเด่นระดับจังหวัด ภาค 
ประเทศ

อสม.สถานบริการ
ละ 12 คน รวม
ท้ังส้ิน 84 คน

พฤศจิกายน
 63- กพ.

64

17,300 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

นายโสภิศ ยอดสะอึ รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ

1
PP&P 

Excellence
40 โครงการอบรมแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี อ าเภอ
เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  
ปีงบประมาณ  2564

จัดประชุมอบรมให้ความรู้ และ
ตรวจอัลตร้าซาวด์

ประชาชน 250 คน เมษายน-
กันยายน 
2564

25,000 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
   นายรณฤทธ์ิ มายูร
            090-
3345587

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ

0



PP&P 
Excellence

41 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดพุง
 ลดโรค (คลินิก DPAC) อ าเภอเจริญ
ศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ
  2564

จัดท าคลินิก DPAC อย่างเป็น
รูปธรรม ในโรงพยาบาลเจริญ
ศิลป์

ประชาชนกลุ่มเส่ียง
 100 คน

มกราคม-
เมษายน 
2564

20,000 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
  นายรณฤทธ์ิ มายูร 
           090-

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ

0
PP&P 

Excellence
42 โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพในเขต

ต าบลเจริญศิลป์
อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  
ปีงบประมาณ  2564

จัดท าวัดศิริราษฎร์วัฒนา ใน
ระดับพ้ืนฐานให้เป็นวัดส่งเสริม
สุขภาพในระดับก้าวหน้า

1 วัด พฤษภาคม-
สิงหาคม 
2564

20,000 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
   นายรณฤทธ์ิ มายูร
            090-
3345587

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ

0
PP&P 

Excellence
43 โครงการป้องกันและควบคุมโรค

หนอนพยาธิและพยาธิใบไม้ตับ
เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
ปีงบประมาณ 2564

จัดประชุมอบรมให้ความรู้ ประชาชน 200 คน สิงหาคม - 
2564-
กันยายน

20,250 เงินกองทุน ทต.
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
 นายรณฤทธ์ิ มายูร  
          090-
3345587

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ

0
PP&P 

Excellence
44 โครงการป้องกันและควบคุมโรค

หนอนพยาธิและพยาธิใบไม้ตับ
องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญศิลป์ 
อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
ปีงบประมาณ 2564

จัดประชุมอบรมให้ความรู้ ประชาชน 200 คน สิงหาคม-
กันยายน 
2564

20,250 เงินกองทุนอบต.
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
 นายรณฤทธ์ิ มายูร  
          090-
3345587

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ

0
PP&P 

Excellence
45 โครงการก้าวสู่โรงเรียนสุขบัญญัติ

แห่งชาติ ปีงบประมาณ2563
อบรมตามเกณฑ์โรงเรียนสุข
บัญญัติ

โรงเรียน1 แห่ง  ครู
และนักเรียน200คน

พ.ค.--ส.ค.
64

20,000  กองทุน ทต.
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิฯ

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ
0

PP&P 
Excellence

46 โครงการพัฒนาทักษะกายใจในการ

ดูแลสุขภาพ และคัดกรองสุขภาพ

ผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ 

อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ 331 คน มี.ค.64-
เม.ย.64

33,100  กองทุน ทต.
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
 นางรัตนา  แก้วมีสี 
0630275047

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ

0



PP&P 
Excellence

47 โครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be 

No.1 ในโรงเรียนมัธยม เทศบาลต าบล

เจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัด

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

อบรมให้ความรู้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

270 คน มิ.ย  
2564 – 

ส.ค.  2564

27,500  กองทุน ทต.
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
 นางรัตนา  แก้วมีสี 
0630275047

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ

0
PP&P 

Excellence
48 โครงการพัฒนาทักษะกายใจในการ

ดูแลสุขภาพ และคัดกรองสุขภาพ

ผู้สูงอายุ ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอ

เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ 331 คน มี.ค.64-
เม.ย.64

33,100  กองทุน อบต.
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
 นางรัตนา  แก้วมีสี 
0630275047

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ

0
PP&P 

Excellence
49 โครงการรณรงค์ป้องกันส่งเสริมการ

ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปาก

มดลูก เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ 

อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

อบรมให้ความรู้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย

260 คน มี.ค.64-
ส.ค.64

26,300  กองทุน ทต.
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
 นางไพร์วรรณ ขุนทูน

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ

0
PP&P 

Excellence
50 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ

โภชนาการดีสมส่วน  ต าบลเจริญศิลป์

 อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

อบรมครูและผู้ปกครองเด็ก
นักเรียน

159 พ.ค. - ก.ค.
64

15,900  กองทุน อบต.
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
 นางไพร์วรรณ ขุนทูน

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ

0
PP&P 

Excellence
51 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ

โภชนาการดีสมส่วน  เทศบาลต าบล

เจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัด

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

อบรมครูและผู้ปกครองเด็ก
นักเรียน

159 พ.ค. - ก.ค.
64

15,900  กองทุน ทต.
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
 นางไพร์วรรณ ขุนทูน

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ

0



PP&P 
Excellence

52 โครงการโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ 

เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอ

เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

อบรมครูและผู้ปกครองเด็ก
นักเรียน

130 พ.ค. - ก.ค.
64

13,300  กองทุน ทต.
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
 นางไพร์วรรณ ขุนทูน

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ

0
PP&P 

Excellence
53 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่  ภาคี

เครือข่ายอ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัด
สกลนคร  ปี 2564

ฝึกซ้อมรับกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่
โดยเหตุกาณ์จ าลอง  โดยมีภาคี
เครือข่ายร่วมด าเนินการ

150 คน ธันวาคม 
2563- 
เมษายน 
2564

15,000 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

รพ.เจริญศิลป์  / 
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
 นางจันทราตรี  วงษ์
ลา

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ

0
PP&P 

Excellence
54 โครงการอบรมการช่วยฟ้ืนคนชีพ 

(CPR)  เครือข่ายอ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร ปี 2564

อบรม  บรรยาย  สาธิต  ฝึก
ปฏิบัติ การช่วยฟ้ืนคืนชีพ  ( 
CPR) แก่บุคลากรสาธารณสุข
และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
(ด าเนินการ 2 รุ่น)

 100 คน มี.ค.-63 10,000 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

รพ.เจริญศิลป์  / 
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
 นางจันทราตรี  วงษ์
ลา

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ

0
PP&P 

Excellence
55 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ต าบลทุ่งแก  อ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ  2564

1. ให้ความรู้วินัยจราจร ประชาชนท่ัวไป ก.ค.63-
ก.ย.64

40,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้า
ไพร / นางยศสาวดี   
  สุรินทะ       
08111796354   
       
thantara2555@ho

ดอนสร้างไพร

0
PP&P 

Excellence
56 โครงการซ้อมแผนอุบติเหตุทางท้อง

ถนน รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี 2564

1.ซ้อมแผนอุบัติเหตุ จนท./อสม/อปท. 1ก.ย.63-30
ต.ค.64

0 เงินบ ารุงรพ.สต. กมลเนตร สามารถ
ตรา รพ.สต.ดงสง่า 
ต.หนองแปน อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

ดงสง่า

0
PP&P 

Excellence
57 โครงการป้องกันการจมน้ าและการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพ รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 
ปี 2564

1.ฝึกการลอยตัวในน้ า 2.ฝึก
การCPR

อายุ7-15ปี 220 คน 1ก.ย.63-30
ต.ค.64

38,800 กองทุนฯ กมลเนตร สามารถ
ตรา รพ.สต.ดงสง่า 
ต.หนองแปน อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

ดงสง่า

0
PP&P 

Excellence
58 โครงการซ้อมแผนไฟไหม้ รพ.สต.ดง

สง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร ปี 2564

1.ซ้อมแผนการดับเพลิง จนท./อสม/อปท. 1ก.ย.63-30
ต.ค.64

0 เงินบ ารุงรพ.สต. กมลเนตร สามารถ
ตรา รพ.สต.ดงสง่า 
ต.หนองแปน อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

ดงสง่า

0



PP&P 
Excellence

59 โครงการซ้อมแผนกรณีผู้ป่วยแพ้ยา/
ผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.สต.ดงสง่า ต.หนอง
แปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี 
2564

1.ซ้อมแผนการCPR 2.การส่ง
ต่อผู้ป่วย

จนท./อสม/อปท. 1ก.ย.63-30
ต.ค.64

0 เงินบ ารุงรพ.สต. วิลาพร ม่ิงมิตร รพ.
สต.ดงสง่า ต.หนอง
แปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร

ดงสง่า

0
PP&P 

Excellence
60 โครงการอบรมชะลอภาวะไตวาย

ผู้ป่วยป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
 บ้านกุดนาขาม ต าบลเจริญศิลป์  
อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  
ประจ าปีงบประมาณ  2564

จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองการ
ชะลอไตวายและส่งเสริมการ
บริโภคอาหารท่ีปลอดภัย

ผู้ป่วยป่วยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง

ก.ค.64-
ก.ย.64

10,500 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

รพ.สต.บ้านกุดนา
ขาม/นางสาวนิตยา 
อุ่นเบ้า/
092-
7454842/nitty25
1951@gmail.com

กุดนาขาม

0
PP&P 

Excellence
61 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ห่างไกลโรคและภาวะซึมเศร้าบ้านกุด
นาขาม ต าบลเจริญศิลป์  อ าเภอ
เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  
ประจ าปีงบประมาณ  2564

จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองโรค
ต่างๆท่ีพบบ่อยในวัยผู้สูงอายุ 
และประเมินภาวะสุขภาพ

ผู้สูงอายุ จ านวน 80 
คน

ก.ค.64-
ก.ย.64

9,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

รพ.สต.บ้านกุดนา
ขาม/นางสาวนิตยา 
อุ่นเบ้า/
092-
7454842/nitty25
1951@gmail.com

กุดนาขาม

0
PP&P 

Excellence
62 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพชีวิตวิถีใหม่ป้องกันห่างไกลโรค
 Covid-19 บ้านกุดนาขาม ต าบล
เจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ  2564

จัดอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขและแกนน า อบต. 
ผู้น าชุมชน ในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคท่ีก าลังระบาดใน
ประเทศ

อสม. แกนน าและ
ผู้น าชุมชน 80 คน

ก.ค.64-
ก.ย.64

12,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

รพ.สต.บ้านกุดนา
ขาม/นางอาทิตยา 
ศรีพงศ์/
0857520159/Sp
_sujitra@hotmail.c
om

กุดนาขาม

1
PP&P 

Excellence
63 โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
เหล่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

1.อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
เอาชีวิตรอดในน้ า                 
                                2.
ฝึกการลอยตัวในน้ า เป็นการ
สอนให้เด็กมีทักษะ                
                               3. 
ติดตามและประเมินความพึง

250 ก.ค.64-
ก.ย.64

25,000 กองทุน รพ.สต.บ้านเหล่า/
อิศวโชค กาญจนา
ภา/0801806247

บ้านเหล่า

0
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64 โครงการอบรมให้ความรู้อุบัติเหตุ
จราจร รพ.สต.บ้านหนองแวง ต.บ้าน
เหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี 
2564

 1. ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
กฎหมายจราจร ,พ.ร.บ.จราจร 
และพ.ร.บ.ขนส่งท่ีควรรู้ 
 2. เคร่ืองหมายและสัญญาณ
จราจร
 3. สาเหตุและการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร
 4. มารยาท คุณธรรมและ
ความมีน้ าใจในการขับรถ
 5. ความรู้เก่ียวกับความผิด
ทางอาญาของผู้ขับข่ี

1. นักเรียน ม.ต้น 
และครูอนามัยโรงเรียน
 2. อสม./ผู้น าชุมชน
 3. ประชาชนท่ัวไป
จ านวนท้ังหมด  100
 คน

มกราคม –
 มีนาคม 
2564

10,000 กองทุน นางสาวพรทิพา มโน
วงค์  รพ.สต.บ้าน
หนองแวง ต.บ้าน
เหล่า อ.เจริญศิลป์ 
จ.สกลนคร

หนองแวง
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65 โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะ

การป้องกันเด็กจมน้ า  ประจ าปี  
2564

1.นักเรียนท่ีเข้าอบรมมีความรู้
และทักษะในการเอาชีวิตรอด
ในน้ า มีความรู้พ้ืนฐานในการ
ว่ายน้ าหรือการลอยตัวเพ่ือเอา
ตัวรอดในน้ าได้    2.นักเรียนท่ี
เข้าอบรมมีความรู้พ้ืนฐานใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ

กลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 
15 ปี

ก.พ. - มี.ค.
64

20,000 เงินบ ารุง รพ.สต.  รพ.สต.โคกศิลา      
         / ลักขณา 
หลักทอง 
lakthong12@hotm
ail.com

โคกศิลา

0
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66 โครงการอบรมให้ความรู้ รณรงค์

ควบคุมป้องกันโรค      โควิด-19
 1. จัดอบรมให้สุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับการ
ควบคุมป้องกันโรคโรคโควิด-19
 2. รณรงค์ให้ความรู้ในหมู่บ้าน
ร่วมกับโรงเรียน แกนน าประจ า
ครอบครัว และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

1. นักเรียน
 2. อสม./ผู้น าชุมชน
 3. ประชาชนท่ัวไป
จ านวนท้ังหมด  100
 คน

เมษายน – 
มิถุนายน 

64

10,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

นางสาวลักขณา 
หลักทอง E-mail 
lakthong12@hotm
ail.com

โคกศิลา

1
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67 โครงการส่งเสริมทักษะผู้ปกครอง
ป้องกันฟันผุในลูกรัก ต าบลโคกศิลา 
อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

1. น าเสนอปัญหาท่ีพบจากการ
ตรวจและการให้บริการนักเรียน
ในแต่ละปีซ้ึงพบว่ามีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน                              
          2. อบรมให้ความรู้ใน
การดูแลสุขภาพช่องปากของ
บุตรหลาน                          
      3. สร้างตระหนักถึงปัญหา
ท่ีเกิดจากการละเลยในการดูแล
สุขภาพช่องปากและเช่ือมโยม
ไปถึงปัญหาด้านอ่ึนๆ             
           4. แบบทดสอบก่อน 
และ หลัง รับการอบรม

ผู้ปกครองเด็ก อายุ
 6-12 ปี ท่ีมี
ปัญหาสุขภาพช่อง
ปาก จ านวน 265 
คน

ส.ค.-64 8,425 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

โคกศิลา

นางสาวสลักจิตร  
ม่ิงมิตร  
098-596-5892   
puyjang1908@gm
ail.com

โคกศิลา
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68 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขต าบล
โคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ประจ าปี
งบประมาณ 2564

1. อบรมให้ความรู้ พัฒนา
ศักยภาพ และแลกเปล่ียน
เรียนรู้การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น
2.อบรมให้ความรู้ความรู้
ด้านนักจัดการสุขภาพตาม
กลุ่มวัย 
1.3 ฝึกปฎิบัติการแปรรูป
สมุนไพรต้านโรคโควิด 19
 1.4 อบรมความรู้ด้านการ
ป้องกัน และควบคุมโรคใน
ชุมชน 

อสม.จ านวน 103 คน มิ.ย.-ส.ค. 6410,300 กองทุนโคก
ศิลา

นางสาวนงลักษณ์ 
 ซุยเซ็งซะ เบอร์
โทร ๐๘
3-123-2697

โคกศิลา

1
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69 โครงการเด็กโคกศิลา สมองดี 
สุขภาพดี อารมณ์ดี มีคุณธรรม  
ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ประจ าปี
งบประมาณ 2564

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้เข้าร่วมอบรมการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้เป็นไปตามวัย 
 2ให้ความรู้การปรุงอาหาร
ส าหรับเด็กอายุ0 - 5 ปีเพ่ือ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
การบ ารุงสมอง          3ให้
ความรู้ผู้ปกครองเก่ียวกับการมา
รับวัคซีนให้ครบตามเกณ์ทุกคร้ัง
      4.จัดกิจการรมประกวด 
หนูน้อยอารมณ์ดี พัฒนาการดี  
     5.ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6
เดือน   6.ประชาสัมพันให้
ประชาชนท่ัวไปเห็นความส าคัญ
เก่ียวกับการมาฝากครรภ์ก่อน
อายุครรภ์12สัปดาห์

1.ผู้ปกครองเด็กอายุ 
0 - 5 ปี  จ านวน 
180  คน

พฤษภาคม-
สิงหาคม
2564

19,800 เงินบ ารุง รพ.สต. รพ.สต.โคกศิลา       
      น.ส.ประภัสสร 
นามวิชัย  โทร
0821419526 
prapasson_001@h
otmail.com

โคกศิลา

0
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70 โครงการการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

 ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ
 2564

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

1.เด็กวัยเรียน/
วัยรุ่นจ านวน 80คน

พฤษภาคม-
สิงหาคม
2564

2,900 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

โคกศิลา

รพ.สต.โคกศิลา       
      น.ส.ประภัสสร 
นามวิชัย โทร
0821419526 
prapasson_001@h
otmail.com

โคกศิลา

0
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71 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณา

การป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ปี
2563

1. อบรมให้ความรู้ IC ใน
บุคคลากรสาธารสุข 2. อบรม
ความรู้/แนวทางในการควบคุม
โรคโควิด-19

จนท./ทีมSRRT/ผู้น า
ชุมชน/ครู/อสม.
จ านวน 250 คน

ม.ค.64-
มี.ค.64

25,500 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

นายบ ารุงศักด์ิ แสน
สวาท

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ

0
PP&P 

Excellence
72 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ

รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกและ
โรคท่ีมียุงเป็นพาหะน าโรค

1.อบรมให้ความรู้การป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 2. รณรงค์
ป้องกันโรคท่ีเกิดจากยุงเป็น
พาหะน าโรค

จนท./ทีมSRRT/ผู้น า
ชุมชน/ครู/อสม.
จ านวน 330 คน

เม.ย.64-
มิ.ย.64

33,500 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

นายบ ารุงศักด์ิ แสน
สวาท

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ

0
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73 โครงการอบรมให้ความรู้ อสม . ใน

การป้องกันและลดการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุจราจรทางถนน (RTI) ต าบล

เจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัด

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

อบรมให้ความรู้ อสม.การ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

180 มี.ค.- เม.ย.
64

18,270 กองทุน อบต.
เจริญศิลป์

งานบริการปฐมภูมิ
และองค์รวม  รพ.
เจริญศิลป์  นาย
โสภิต  ยอดสะอึ 
093 3394661

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ
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74 โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน  า 

ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ 

จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

อบรมให้ความรู้ อสม.การ
ป้องกันเกจมน้ า

180 มี.ค.- เม.ย.
64

19,800 กองทุน อบต.
เจริญศิลป์

งานบริการปฐมภูมิ
และองค์รวม  รพ.
เจริญศิลป์  นาย
โสภิต  ยอดสะอึ 
093 3394661

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ
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75 โครงการอบรมให้ความรู้ อสม . ใน

การป้องกันและลดการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุจราจรทางถนน (RTI) 

เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอ

เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2563

อบรมให้ความรู้ อสม.การ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

180 มี.ค.- เม.ย.
64

18,270 กองทุน ทต.
เจริญศิลป์

งายบริการปฐมภูมิ
และองค์รวม  รพ.
เจริญศิลป์  นาย
โสภิต  ยอดสะอึ 
093 3394661

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ
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76 โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน  า 

เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอ

เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2563

อบรมให้ความรู้ อสม.การ
ป้องกันเกจมน้ า

180 มี.ค.- เม.ย.
64

19,800 กองทุน ทต.
เจริญศิลป์

งายบริการปฐมภูมิ
และองค์รวม  รพ.
เจริญศิลป์  นาย
โสภิต  ยอดสะอึ 
093 3394661

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ
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77 โครงการเทศบาลต าบลเจริญศิลป์ร่วม

ใจ ต้านภัย COVID-19 ในรูปแบบ

ชีวิตวิถีใหม่ New Normal 

ปีงบประมาณ 2564

อบรมให้ความรู้ประชาชน 260 คน มี.ค.- เม.ย.
64

26,300 กองทุน ทต.
เจริญศิลป์

งานบริการปฐมภูมิ
และองค์รวม  รพ.
เจริญศิลป์  นาย
บ ารุงศักด์ิ แสนสวาท

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ

0
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78 โครงการต าบลเจริญศิลป์ร่วมใจ ต้าน

ภัย COVID-19 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่

 New Normal ปีงบประมาณ 2564

อบรมให้ความรู้ประชาชน 260 คน มี.ค.- เม.ย.
64

26,300 กองทุน อบต.
เจริญศิลป์

งานบริการปฐมภูมิ
และองค์รวม  รพ.
เจริญศิลป์  นาย
บ ารุงศักด์ิ แสนสวาท

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ
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79 โครงการรณรงค์ป้องกันส่งเสริมการ

ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปาก

มดลูก ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญ

ศิลป์  จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ

 2564

อบรมให้ความรู้ประชาชน 260 คน มี.ค.- เม.ย.
64

26,300 กองทุน อบต.
เจริญศิลป์

งานบริการปฐมภูมิ
และองค์รวม  รพ.
เจริญศิลป์  นางไพร์
วรรณ  ขุนทูน

รพ.เจริญศิลป์ ปฐมภูมิฯ
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80 โครงการอบรมให้ความรู้ รณรงค์

ควบคุมป้องกันโรค      โควิด-19 
ปีงบประมาณ 2564

 1. จัดอบรมให้สุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับการ
ควบคุมป้องกันโรคโรคโควิด-19
 2. รณรงค์ให้ความรู้ในหมู่บ้าน
ร่วมกับโรงเรียน แกนน าประจ า
ครอบครัว และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

1. นักเรียน
 2. อสม./ผู้น าชุมชน
 3. ประชาชนท่ัวไป
จ านวนท้ังหมด  250
 คน

เมษายน – 
มิถุนายน 

64

25,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้า
ไพร / นางยศสาวดี   
  สุรินทะ       
08111796354   
       
thantara2555@ho
tmail.conm

ดอนสร้างไพร

1
PP&P 

Excellence
81 .โครงการรณรงค์บ้านโรงเรียน ชุมชน

 วัด ปลอดลูกน้ ายุงลาย ต าบลทุ่งแก 
อ าเภอเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 
2564

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ือง
โรคไข้เลือดออกแก่ อสม. ผู้น า
ชุมชน ประชาชนท่ัวไป

อสม. ผู้น าชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 225คน

ก.ค.64-
ก.ย.64

40,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้า
ไพร/      นางยศสาว
ดี     สุรินทะ

ดอนสร้างไพร

0
PP&P 

Excellence
82 โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพ

ประชาชน 15 ปีข้ึนไป  รพ.สต.ดง
สง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิล์ จ.
สกลนคร ปี 2564

1.ให้ความรู้ 2.คัดกรองภาวะ
สุขภาพ

ประชาชน 15 ปีข้ึนไป ต.ค.63-
กย.64

0 เงินบ ารุงรพ.สต. ศราวุธ ฟองอ่อน  
รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.
เจริญศิล์ จ.สกลนคร
 ปี 2564

ดงสง่า

0



PP&P 
Excellence

83 อบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมป้องกัน
การระบาดของโรคโควิด-19 รพ.สต.
ดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิล์ จ.
สกลนคร ปี 2564

1.ฝึกการวัดอุณหภูมิ 2.ให้
ความรู้

ประชาชนท่ัวไป 150
 คน

ต.ค.63-
กย.64

22,850 กองทุนฯ ศราวุธ ฟองอ่อน  
รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.
เจริญศิล์ จ.สกลนคร

ดงสง่า

1
PP&P 

Excellence
84 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ

มะเร็งเต้านม
1.ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม

สตรีอายุ 30 ปีข้ึนไป ต.ค.63-
กย.64

0 เงินบ ารุงรพ.สต. วิลาพร ม่ิงมิตร  รพ.
สต.ดงสง่า ต.หนอง
แปน อ.เจริญศิล์ จ.
สกลนคร ปี 2564

ดงสง่า

0
PP&P 

Excellence
85 อบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมป้องกัน

โรคท่ีเกิดจากสารเคมีในเลือดของ
เกษตรกร รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน
 อ.เจริญศิล์ จ.สกลนคร ปี 2564

1.ตรวจสารเคมีในเลือด 2.
อบรม 3.รักษา

เกษตรกรกลุ่มเส่ียง 
200 คน

ต.ค.63-
กย.64

29,100 กองทุนฯ ศราวุธ ฟองอ่อน  
รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.
เจริญศิล์ จ.สกลนคร
 ปี 2564

ดงสง่า

0
PP&P 

Excellence
86 คัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย

เบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.
สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิล์ 
จ.สกลนคร ปี 2564

1.ตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน 2.ให้ความรู้ 
3.รักษา

ผู้ป่วยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง

ต.ค.63-
ธ.ค.63

0 เงินบ ารุงรพ.สต. รัตนา นาใจตรอง 
รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.
เจริญศิล์ จ.สกลนคร

ดงสง่า

0
PP&P 

Excellence
87 อบรมเชิงปฏิบัติการลดความเส่ียงต่อ

ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง รพ.สต.ดงสง่า 
ต.หนองแปน อ.เจริญศิล์ จ.สกลนคร 

1.ให้ความรู้ 2.ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

ผู้ป่วยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง 
100 คน

ต.ค.63-
กย.64

16,600 กองทุนฯ รัตนา นาใจตรอง 
รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.
เจริญศิล์ จ.สกลนคร

ดงสง่า

0
PP&P 

Excellence
88 อบรมเชิงปฏิบัติการลดหวานมันเค็ม

ลดโรคเร้ือรัง รพ.สต.ดงสง่า ต.หนอง
แปน อ.เจริญศิล์ จ.สกลนคร ปี 2564

1.ให้ความรู้ 2.ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

กลุ่มเส่ียงเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง

ต.ค.63-
กย.64

16,600 กองทุนฯ วรรณวิศา บุญสิงห์  
รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.
เจริญศิล์ จ.สกลนคร

ดงสง่า

0
PP&P 

Excellence
89 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

แก้ปัญหาประเด็นพชอ. OTOPต าบล
และโควิด-19 อย่างเป็นระบบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านดงสง่า  ปีงบประมาณ 2563

1.อบรมให้ความรู้ในประเด็น
OTOP เบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง 2.อบรมให้ความรู้
ประเด็น พชอ. ขยะ 
ไข้เลือดออก อนามัยแม่และเด็ก
 อุบัติเหตุ 3.อบรมความรู้โรค
อุบัติใหม่ โควิด-19

อปท. ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ครู 
ประชาชนท่ัวไป 200

 คน

ม.ค.64-
เม.ย.64

52,200 เงินบ ารุงรพ.สต. ศราวุธ ฟองอ่อน  
รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.
เจริญศิล์ จ.สกลนคร
 ปี 2564

ดงสง่า

0



PP&P 
Excellence

90 อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันควบคุม
โรคหนอนพยาธิ รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.เจริญศิล์ จ.สกลนคร ปี
 2564

1.ตรวจพยาธิ 2. ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 3.รักษา

กลุ่มเส่ียงโรค
หนอนพยาธิ 200 คน

ต.ค.63-
กย.64

29,100 กองทุน ศราวุธ ฟองอ่อน  
รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.
เจริญศิล์ จ.สกลนคร

ดงสง่า

0
PP&P 

Excellence
91 โครงการประชาชนใส่ใจก าจัดแหล่ง

เพาะพันธ์ยุงลาย และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖4

1. จัดอบรมให้สุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับการ
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
และขอความร่วมมือให้
ประชาชนท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุและก าจัดลูกน้ ายุงลาย
 2. รณรงค์และท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลายใน
หมู่บ้านร่วมกับโรงเรียน แกน
น าประจ าครอบครัว และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน

ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 50 คน และ 
อสม. 100 คน รวม 
150 คน

เม.ย. – 
มิ.ย. 2564

15,000 กองทุน น.ส.ประภาวดี ดีกุด
เรือ  รพ.สต.บ้าน
เหล่า ต.บ้านเหล่า อ.
เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร ปี 2564

บ้านเหล่า

0
PP&P 

Excellence
92 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้

ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า2019 (covid 19)  รพ.สต.
บ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ 
จ.สกลนคร ปี 2564

1.จัดอบรมให้ความรู้ให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน(อสม.) ในการป้องกัน
โรคไวรัสโคโรนา 19 
(COVID-19)
2.สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้า
ระวัง สอบสวนและควบคุมโรค
ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
โดยการอบรมให้ความรู้จัดท า
วัสดุอุปกรณ์ป้องการการติดเช้ือ
ตามแนวทางในการสอบสวน
โรคและควบคุมโรคของกรม

อสม. 150 คน เม.ย. – 
มิ.ย. 2564

15,000 กองทุน น.ส.ประภาวดี ดีกุด
เรือ  รพ.สต.บ้าน
เหล่า ต.บ้านเหล่า อ.
เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร ปี 2564

บ้านเหล่า

1



PP&P 
Excellence

93 โครงการอบรมให้ความรู้ รณรงค์
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดอก  รพ.
สต.บ้านหนองแวง ต.บ้านเหล่า อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี 2564

1. จัดอบรมให้สุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับการ
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
และขอความร่วมมือให้
ประชาชนท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุและก าจัดลูกน้ ายุงลาย
 2. รณรงค์และท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลายใน
หมู่บ้านร่วมกับโรงเรียน แกน
น าประจ าครอบครัว และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน

1. นักเรียน
 2. อสม./ผู้น าชุมชน
 3. ประชาชนท่ัวไป
จ านวนท้ังหมด  100
 คน

เมษายน – 
มิถุนายน 
2564

10,000 กองทุน นางสาวพรทิพา มโน
วงค์ รพ.สต.บ้าน
หนองแวง ต.บ้าน
เหล่า อ.เจริญศิลป์ 
จ.สกลนคร ปี 2564

หนองแวง

0
PP&P 

Excellence
94 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้

ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า2019 (covid 19)   รพ.
สต.บ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.เจริญ
ศิลป์ จ.สกลนคร ปี 2564

1.จัดอบรมให้ความรู้ให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน(อสม.) ในการป้องกัน
โรคไวรัสโคโรนา 19 
(COVID-19)
2.สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้า
ระวัง สอบสวนและควบคุมโรค
ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
โดยการอบรมให้ความรู้จัดท า
วัสดุอุปกรณ์ป้องการการติดเช้ือ
ตามแนวทางในการสอบสวน
โรคและควบคุมโรคของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

1. นักเรียน      2.
 อสม./ผู้น าชุมชน  
          3. 
ประชาชนท่ัวไป
จ านวนท้ังหมด  
100 คน

มกราม 
2564- 
มีนาคม 
2564

10,000 กองทุน น.ส.พรทิพา มโนวงค์
  รพ.สต.บ้านเหล่า 
ต.บ้านเหล่า อ.เจริญ
ศิลป์ จ.สกลนคร ปี 
2564

หนองแวง

0



PP&P 
Excellence

95 โครงการอบรมให้ความรู้และควบคุม
ป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดี  รพ.สต.
บ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ 
จ.สกลนคร ปี 2564

1. บริการตรวจโรคหนอนพยาธิ
ใบไม้ตับในสถานบริการและ
นอกสถานบริการในลักษณะ
หน่วยตรวจเคล่ือนท่ีเข้าไป
ด าเนินการในหมู่บ้าน  โดย
อาศัยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการเตรียม
ชุมชน
2. รณรงค์เร่งรัดให้สุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม
ทางด้านสุขภาพท่ีถูกต้องและ
เลิกกินปลาดิบ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีและใช้ส้วมท่ีถูก
สุขลักษณะครบทุกหลังคาเรือน
4. ให้การบ าบัดในรายท่ีตรวจ
พบไข่พยาธิใบไม้ตับทุกราย

ประชาชนกลุ่มเส่ียง
โรคพยาธิใบไม้ในตับ/

ผู้น าชุมชน/อสม.
จ านวน 60 ราย

 กลุ่มนักเรียนจ านวน
 40 ราย

เมษายน  -
มิถุนายน  
 2564

10,000 กองทุน นางสาวพรทิพา มโน
วงค์ รพ.สต.บ้าน
หนองแวง ต.บ้าน
เหล่า อ.เจริญศิลป์ 
จ.สกลนคร ปี 2564

หนองแวง

0
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Excellence
96 โครงการป้องกันและควบคุมโรค

หนอนพยาธิและพยาธิใบไม้ตับ 

เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอ

เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564

อบรมประชาชนกลุ่มเส่ียง 200 คน มิ.ย.- ส.ค.
64

20,250 กองทุน ทต.
เจริญศิลป์

งานบริการปฐมภูมิ
และองค์รวม   นาย
รณฤทธ์ิ  มายูร

รพ.เจริญศิลป์

ปฐมภมูฯิ 0
PP&P 

Excellence
97 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการ

ควบคุมโรค เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ 

 อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  

ปีงบประมาณ 2564

อบรม อสม. 160 คน มี.ค. - พ.ค.
64

16,940 กองทุน ทต.
เจริญศิลป์

งานบริการปฐมภูมิ
และองค์รวม   นาย
บ ารุงศักด์ิ  แสนสวาท

รพ.เจริญศิลป์

ปฐมภมูฯิ 0



PP&P 
Excellence

98 โครงการป้องกันและควบคุมโรค

หนอนพยาธิและพยาธิใบไม้ตับ ต าบล

เจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัด

สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

อบรมประชาชนกลุ่มเส่ียง 200 คน มิ.ย.- ส.ค.
64

20,250 กองทุน อบต.
เจริญศิลป์

งานบริการปฐมภูมิ
และองค์รวม   นาย
รณฤทธ์ิ  มายูร

รพ.เจริญศิลป์

ปฐมภมูฯิ 0
PP&P 

Excellence
99 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการ

ควบคุมโรค ต าบลเจริญศิลป์  อ าเภอ

เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  

ปีงบประมาณ 2564

อบรม อสม. 160 คน มี.ค. - พ.ค.
64

16,940 กองทุน อบต.
เจริญศิลป์

งานบริการปฐมภูมิ
และองค์รวม   นาย
บ ารุงศักด์ิ  แสนสวาท

รพ.เจริญศิลป์

ปฐมภมูฯิ 0
PP&P 

Excellence
100 โครงการครัวเรือนและสถานท่ี

สาธารณะปลอดลูกน  ายุงลาย ต าบล

เจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัด

สกลนคร  ปี 2564

อบรมประชาชนเพ่ือก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลายในชุมชน

480 ก.พ. - ส.ค.
64

48,200 กองทุน อบต.
เจริญศิลป์

งานบริการปฐมภูมิ
และองค์รวม   นาย
บ ารุงศักด์ิ  แสนสวาท

รพ.เจริญศิลป์

ปฐมภมูฯิ 0
PP&P 

Excellence
101 โครงการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยจากการท างาน ในสถาน

ประกอบการ เทศบาลต าบลเจริญ

ศิลป์ ปีงบประมาณ 2564

อบรมประชาชน ผู้ประกอบการ 130 ก.พ. - ส.ค.
64

13,300 กองทุน ทต.
เจริญศิลป์

งานบริการปฐมภูมิ
และองค์รวม   
นางสาวอุบล  แสง
เพชร

รพ.เจริญศิลป์

ปฐมภมูฯิ 0
PP&P 

Excellence
102 โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัด

กรองกลุ่มเส่ียงเกษตร ปลอดภัยจาก
สารเคมี  
ต าบลทุ่งแก  อ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ  2564

1.ตรวจหาสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างในกลุ่มเกษตรกร
 ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย
2. จัดบริการรักษาพยาบาล
และฟ้ืนฟูสุขภาพ อบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเส่ียง
 

เกษตรกรท่ีใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชในการ
ประกอบอาชีพ

ก.ค.64-
ก.ย.64

40,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล/
เทศบาล

 รพ.สต.บ้านดอนสร้า
ไพร /นางยศสาวดี    
 สุรินทะ        
0811179354     
  
thantara2555@ho
tmail.com

กุดนาขาม

0



PP&P 
Excellence

103 โครงการร้านช ามาตรฐาน
ผู้ประกอบการมีความรู้ ขยาย
เครือข่ายสู่การบริโภคอย่างปลอดภัย

1 อบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบ
อาหารใน รร.2อบรม
เครือข่ายอสม./อย.น้อย    3.
สุ่มตรวจสาธิตสารเคมีตกค้างใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา              
                 4 สุ่มตรวจ
ประเมินร้านค้า

ประชาชน  
ผู้ประกอบการร้านค้า 
ร้านช า ร้านอาหาร 
อย. น้อย

ก.ค.64-
ก.ย.65

40,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล/
เทศบาล

 รพ.สต.บ้านดอนสร้า
ไพร /นางศิริกุล  
หอมไสย์

กุดนาขาม

0
PP&P 

Excellence
104 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้

ประกอบและสัมผัสอาหารผลิต
อาหารอย่างปลอดภัย

1.อบรมความรู้ผู้ประกอบและ
สัมผัสอาหาร

ผู้ประกอบอาหารและ
สัมผัส 100 คน

1ก.ย.
63-30
ต.ค.64

16,600 กองทุนฯ วรรณนิศา บุญสิงห์ ดงสง่า

0
PP&P 

Excellence
105 โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัด

กรองกลุ่มเส่ียงเกษตร ปลอดภัยจาก
สารเคมี  
บ้านกุดนาขาม ต าบลเจริญศิลป์  
อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  
ประจ าปีงบประมาณ  2564

1.ตรวจหาสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างในกลุ่มเกษตรกร
 ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย
2.จัดบริการรักษาพยาบาลและ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรกลุ่มเส่ียง

เกษตรกรท่ีใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชในการ
ประกอบอาชีพ

ก.ค.64-
ก.ย.64

อบรม 2 วัน

14,000 เงินบ ารุง รพ.สต. รพ.สต.บ้านกุดนา
ขาม/นางอาทิตยา 
ศรีพงศ์/
0857520159/Sp
_sujitra@hotmail.c
om

กุดนาขาม

0
PP&P 

Excellence
106 โครงการพัฒนายาดมสมุนไพรและ

พิมเสนน้ าในชุมชนบ้านกุดนาขาม ปี 
256๔

1) จัดอบรมวิธีการท ายาดม
สมุนไพรและพิมเสนน้ า
2) สาธิตการท ายาดมสมุนไพร
และพิมเสนน้ า

1) อสม.บ้านกุดนา
ขามจ านวน 45  
คน 
2) ประชาชนจิต
อาสา 15 คน

ก.ค.64-
ก.ย.64

14,000 เงินบ ารุง รพ.สต. รพ.สต.บ้านกุดนา
ขาม/นางสาวสุนิสา  
หาญชาติ
(0918281705)/S
unisahanchat199
4@gmail.com

กุดนาขาม

0
PP&P 

Excellence
107 โครงการอบรมการออกก าลังกายและ

สร้างเครือข่ายแกนน าสุขภาพบ้านกุด
นาขาม ต าบลเจริญศิลป์  อ าเภอ
เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  
ประจ าปีงบประมาณ  256

จัดอบรมประชาชน
กลุ่มเป้าหมายและจัดกิจกรรม
รณรงค์การออกก าลังกายโดย
การเดิน ว่ิง และป่ันจักรยาน
รอบหมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ี

ประชาชนท่ัวไป ก.ค.64-
ก.ย.64

12,000 เงินบ ารุง รพ.สต. รพ.สต.บ้านกุดนา
ขาม/นางอาทิตยา 
ศรีพงศ์/
0857520159/Sp
_sujitra@hotmail.c
om

กุดนาขาม

0



PP&P 
Excellence

108 โครงการ  เฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านอาหารในร้านค้าชุมชนและ
โรงเรียน  ปีงบประมาณ 2564

1.อบรมให้ความรู้ในเร่ือง
การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ได้
อย่างถูกต้อง            2.
สาธิตการฝึกอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์อาหารและ
เคร่ืองส าอางค์ท่ีถูกวิธี     
  3.อบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการร้านค้าใน
การเลือกผลิตภัณฑ์และ
อาหารท่ีเหมาะสมมา

150 คน ก.ค.64-
ก.ย.64

15,000 กองทุน       อรพรรณ สีพ่ัว  
รพ.สต.บ้านเหล่า ต.
บ้านเหล่า อ.เจริญ
ศิลป์ จ.สกลนคร ปี 
2564                 
     โทร
080-1877456

บ้านเหล่า

0
PP&P 

Excellence
109 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความ

ปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

1. ให้ความรู้เก่ียวกับความ
ปลอดภัยด้านอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่นักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียนและ
ประชาชน
2. เจ้าหน้าท่ี อสม. อย.น้อย 
ออกส ารวจร้านค้าในชุมชนและ
โรงอาหารในโรงเรียนเพ่ือเฝ้า
ระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3. ปรับสภาพแวดล้อมในโรง
อาหาร ให้ความรู้แก่สมาชิกใน
ชมรม อย.น้อย

นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนและ
ประชาชน จ านวน 
100 คน

มกราคม  
2564  -  
มีนาคม  
2564

10,000 กองทุน นางสาวสุภาภรณ์  ภู
วงศ์ รพ.สต.บ้าน
หนองแวง ต.บ้าน
เหล่า อ.เจริญศิลป์ 
จ.สกลนคร   ปี 
2564

หนองแวง

0



PP&P 
Excellence

110 โครงการค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมคี
โต ลดอ้วน ลดพุง ลดเส่ียง  ต าบล
โคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร ประจ าปี 2564

.1. ส ารวจคัดกรองสุขภาพ
ประชาชนอายุ ๑5 ปี ข้ึนไป ท่ี
มีภาวะอ้วน รอบเอวเกิน และ
ค่าดัชนีมวลกายเกิน 25 
กิโลกรัมต่อเมตร2    2. รับ
สมัครกลุ่มเส่ียงผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 8 หมู่บ้าน 
รวมท้ังส้ิน 50 คน                
 3. อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้
ร่วมโครงการฯ โดยใช้หลักการ 
3 อ. 2 ส.และคีโตเจนิก

ประชาชนกลุ่มเส่ียง
อายุ ๑5 ปีข้ึนไปท่ีม่ี
ค่าBMI เกินเกณฑ์ 
จ านวน 50 คน

เม.ย. – 
มิ.ย. 64

11,400 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
โคกศิลา

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

โคกศิลา

0
PP&P 

Excellence
111 โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัด

กรองเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมี  
ต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ  2564

1. ด าเนินการตรวจหาสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชตกค้างในกลุ่ม
เกษตรกร ตามวันและเวลาท่ี
นัดหมาย
2. จัดบริการรักษาพยาบาล
และฟ้ืนฟูสุขภาพให้แก่
เกษตรกรกลุ่มเส่ียงในต าบลโคก
ศิลา โดยเจ้าหน้าท่ี รพ.สต.โคก
ศิลาและนัดการตรวจซ้ า 
 3. ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานเม่ือส้ินสุดโครงการ  
พร้อมรายงานผลการด าเนินงาน

เกษตรกรกลุ่มเส่ียงใน
ต าบลโคกศิลา  
จ านวน 80  คน

ตุลาคม 
2562 - 
กันยายน 
2563

9,800 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
โคกศิลา

นางสาวนงลักษณ์  
ซุยเซ็งซะ

โคกศิลา

0



PP&P 
Excellence

112 โครงการอบรมการป้องกันภาวะหก
ล้มและภาวะสมองเส่ือมด้วยการออก
ก าลังกายในผู้สูงอายุต าบลโคกศิลา  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4

  ๑.  อบรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุให้ทราบ เก่ียวกับ
สถานการณ์และการป้องกัน
ภาวะหกล้ม การป้องกันภาวะ
สมองเส่ือม      การออกก าลัง
กายท่ีสามารถป้องกันการหกล้ม
และป้องกันภาวะสมองเส่ือม    
             2  ฝึกปฏิบัติการ
ออกก าลังกายด้วยบาสโลป 
เพ่ือป้องกันภาวะหกล้มและ
ป้องกันภาวะสมองเส่ือม          
              3  ประเมินคัด
กรองภาวะหกล้มและภาวะ
สมองเส่ือมในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุต าบลโคกศิลา
  ต้ังแต่ ๖๕ ปีข้ึนไป 
จ านวน 100 คน

เม.ย. – 
ส.ค. 64

6,900 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

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

โคกศิลา

0
PP&P 

Excellence
113 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่ม

เส่ียงโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงประจ าปีงบประมาณ 2564

1.รับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลัก 3 อ. 2 ส. 
2. เพ่ือลดอัตราการเกิดโรค
แทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานไม่
เกินร้อยละ5

 กลุ่มเส่ียง จ านวน 
100 คน

เม.ย. – 
ส.ค. 64

11,800 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

นางรัตนาภรณ์  เห
มะธุลิน  โทร 
089-572-6234

โคกศิลา

0



PP&P 
Excellence

114 โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัด
กรองนักเรียนในต าบลโคกศิลา
ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในเลือด  
ต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ  2564

 1. ด าเนินการตรวจหาสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชตกค้างใน
กลุ่มเป้าหมาย ตามวันและเวลา
ท่ีนัดหมาย
2. จัดบริการรักษาพยาบาล
และฟ้ืนฟูสุขภาพให้แก่
กลุ่มเป้าหมายโดยเจ้าหน้าท่ี 
รพ.สต.โคกศิลาและนัดการ
ตรวจซ้ า 
3. ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานเม่ือส้ินสุดโครงการ  
พร้อมรายงานผลการด าเนินงาน

เด็กนักเรียนในต าบล
โคกศิลา  จ านวน 
200  คน

พ.ค.-ก.ย. 
2564

24,200 เงินบ ารุง รพ.สต. นางสาวนงลักษณ์  
ซุยเซ็งซะ  โทร 
083-123-2697

โคกศิลา

0
PP&P 

Excellence
115 โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัด

กรองกลุ่มเส่ียงเกษตร ปลอดภัยจาก
สารเคมี  
ต าบลทุ่งแก  อ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ  2564

1.ตรวจหาสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างในกลุ่มเกษตรกร
 ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย
2. จัดบริการรักษาพยาบาล
และฟ้ืนฟูสุขภาพ อบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเส่ียง
 

เกษตรกรท่ีใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชในการ
ประกอบอาชีพ

ก.ค.64-
ก.ย.64

40,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล/
เทศบาล

 รพ.สต.บ้านดอนสร้า
ไพร /นางยศสาวดี    
 สุรินทะ       
0811179354     
  
thantara2555@ho
tmail.com

ดอนสร้างไพร

0
PP&P 

Excellence
116 โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยก

ขยะ และการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
ต าบลทุ่งแก  อ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ  2564

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
คัดแยกขยะในครัวเรือน

ประชาชนท่ัวไป ก.ค.64-
ก.ย.64

40,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล/
เทศบาล

 รพ.สต.บ้านดอนสร้า
ไพร / นางยศสาวดี   
  สุรินทะ

ดอนสร้างไพร

0
PP&P 

Excellence
117 โครงการอบรมให้ความรูส้วม HAS 

รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญ
ศิลป์ จ.สกลนคร ปี 2564

อบรมความรู้ จนท.
จนท.ลจ.ทุกท่าน ต.ค.63-

กย.64 0
เงินบ ารุง  รพ.
สต.

ศราวุธ ฟองอ่อน      
    รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.เจริญ
ศิลป์ จ.สกลนคร

ดงสง่า

1
PP&P 

Excellence
118 โครงการพัฒนา รพ.สต.ด้วยหลัก 5 

ส. รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี 2564

อบรมความรู้ จนท. จัดกิจกรรม
บ๊ิก คลีนน่ิงเดย์

จนท.ลจ.ทุกท่าน ต.ค.63-
กย.64 0

เงินบ ารุง  รพ.
สต.

ศราวุธ ฟองอ่อน      
    รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.เจริญ
ศิลป์ จ.สกลนคร

ดงสง่า

1



PP&P 
Excellence

119 โครงการพัฒนา รพ.สต.gleen clean
 hospital รพ.สต.ดงสง่า ต.หนอง
แปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี 
2564

อบรมความรู้ จนท. จนท.ลจ.ทุกท่าน ต.ค.63-
กย.64 0

เงินบ ารุง  รพ.
สต.

ศราวุธ ฟองอ่อน      
    รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.เจริญ
ศิลป์ จ.สกลนคร

ดงสง่า

1
PP&P 

Excellence
120 โครงการจัดท าผ้าป่าขยะ/กองทุนขยะ

 รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญ
ศิลป์ จ.สกลนคร ปี 2564

รับบริจาคขยะในครัวเรือน ทุกครัวเรือน พ.ค.64-
กันยายน64

0
เงินบ ารุง  รพ.
สต.

ศราวุธ ฟองอ่อน      
    รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.เจริญ
ศิลป์ จ.สกลนคร

ดงสง่า

1
PP&P 

Excellence
121 โครงการอบรมการคัดแยกขยะใน

ครัวเรือน รพ.สต.บ้านเหล่า ต.บ้าน
เหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี 
2564

1.อบรมให้ความรู้กับ อสม.
ในต าบลบ้านเหล่า           
                      2. ให้ 
อสม.มีนวัตกรรม อย่างน้อย
 หมู่บ้านละ 1 ช้ิน จากเศษ
วัสดุ          3. ติดตาม
และประเมินความพึงพอใจ
การด าเนินกิจกรรม

อสม. และ
ประชาชนในชุมชน
 จ านวน 200 คน

ก.พ - 
ส.ค. 64

20,000 เงินบ ารุง  รพ.
สต.

น.ส.อรพรรณ  
สีพ่ัว   รพ.สต.บ้าน
เหล่า ต.บ้านเหล่า
 อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร

บ้านเหล่า

0
PP&P 

Excellence
122 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด

และส่ิงแวดล้อมในชุมชนประจ าปี 
๒๕64

1. จัดกิจกรรมด าเนินการ
รณรงค์ท าความสะอาดหมู่บ้าน/
 ท่ีพักอาศัย (บ้านเรือน) ให้ถูก
สุขลักษณะและปรับปรุงภูมิทัศน์
ในหมู่บ้านให้สวยงามอย่าง
ต่อเน่ืองทุกสัปดาห์  และอบรม
ให้ความรู้เร่ืองส่ิงแวดล้อม การ
ก าจัดขยะในชุมชน
2. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน 
รณรงค์สุ่มหาลูกน้ ายุงลาย แจก
ทรายอะเบท ฉีดพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลาย

 หมู่บ้านเขต
รับผิดชอบ รพ.สต
บ้านหนองแวง  เข้า
ประกวดตามโครงการฯ
 ประชาชน/อสม/ผู้น า
ชุมชน จ านวน 100 
คน

มกราคม –
 มีนาคม 
2564

10,000 กองทุน นางสาวพรทิพา มโน
วงค์ รพ.สต.หนอง
แวง ต.บ้านเหล่า อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

หนองแวง

0



Service 

Excellence
123 โครงการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเจริญ
ศิลป์  จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ
 2564

ณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร จ านวน 4 คร้ัง 
เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ 
และติดตามการด าเนินงาน พชอ.

40 คน ธ.ค.63, 
ก.พ.64,
เมย.64 

และ ส.ค.64

16,000 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

งานแผนยุทธศาสตร์ฯ
     นายอุทัย  สุขา
นนท์  
0899438680

รพ.เจริญศิลป์ งานแผนยุทธ์ฯ

0
Service 

Excellence
124 โครงการอบรม อสม.สร้างระบบ

สุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง โดยการ
ยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
 พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถ อสม.หมอประจ าบ้าน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

อบรม อสม. 160 คน ก.พ. - 
พ.ค.64

16,940 กองทุน ทต.
เจริญศิลป์

งานปฐภูมิและองค์
รวม  นายโสภิต  
ยอดสะอึ 093 
3384661

รพ.เจริญศิลป์

ปฐมภมูฯิ 0
Service 

Excellence
125 โครงการอบรม อสม.สร้างระบบ

สุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง โดยการ
ยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
 พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถ อสม.หมอประจ าบ้าน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

อบรม อสม. 160 คน ก.พ. - 
พ.ค.64

16,940 กองทุน อบต.
เจริญศิลป์

งานปฐภูมิและองค์
รวม  นายโสภิต  
ยอดสะอึ 093 
3384661

รพ.เจริญศิลป์

ปฐมภมูฯิ 0
Service 

Excellence
126 โครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/

ความดันโลหิตสูงเพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน  คป.สอเจริญ
ศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัด
สกลนคร ปี ๒๕๖4

1.อบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูง  2.คัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน 
 3.จัดกลุ่ม Self health group

360คน กพ.-เมย.
2563

   36,000 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

กลุ่มการพยาบาล /
นางพรทิพย์ อุ่นจิตร 
lawanrat18@hotm
ail.co.th 091-869-
5741

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ

0



Service 

Excellence
127 โครงการการพัฒนาระบบการ

ด าเนินงานชมรมเบาหวานภายใต้
งบประมาณของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ2564

1.ติดตามการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 2.จัดท า
แผนการด าเนินงานของชมรม
ให้มีประสิทธิภาพ                 
         3.จัดท ากิจกรรมท่ี
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและ
เป็นการสร้างสุขภาพ สร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับสมาชิกในชมรม

110 ก.ค-ก.ย
2564

12,000  กองทุน อบต กลุ่มการพยาบาล /
นางพรทิพย์ อุ่นจิตร 
lawanrat18@hotm
ail.co.th 091-869-
5742

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ

1
Service 

Excellence
128 โครงการการพัฒนาระบบการ

ด าเนินงานชมรมเบาหวานภายใต้
งบประมาณของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลเจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ2564

1.ติดตามการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค2.จัดท า
แผนการด าเนินงานของชมรม
ให้มีประสิทธิภาพ                 
        3.จัดท ากิจกรรมท่ี
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและ
เป็นการสร้างสุขภาพ สร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับสมาชิกในชมรม

100 ก.ค-ก.ย
2564

11,000  กองทุนเทศบาล กลุ่มการพยาบาล /
นางพรทิพย์ อุ่นจิตร 
lawanrat18@hotm
ail.co.th 091-869-
5743

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ

1
Service 

Excellence
129 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการนวด

และยาสมุนไพรปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับโรค
ระบบกล้ามเน้ือ  สาธิตการ
รักษาและนวดในระบบ
กล้ามเน้ือ     ให้ความรู้และ
สอนท าลูกประคบยาสมุนไพรท่ี
ช่วยรักษาโรคทางระบบ

150 ก.ค.64-
ก.ย.64

20,000 เงินบ ารุง รพ.สต. รพ.สต.บ้านเหล่า/
จิตนาถ เปล่ียนศรี/
0810285066

บ้านเหล่า

1
Service 

Excellence
130 โครงการอบรมป้องกันโรคไตเร้ือรังใน

ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับโรคไต
เร้ือรัง            ฝึกการ
ท าอาหารเมนูลดไตเส่ือม

200 มี.ค.64-
เม.ย.64

20,000 เงินบ ารุง รพ.สต. รพ.สต.บ้านเหล่า/
อิศวโชค กาญจนา
ภา/0801806247

บ้านเหล่า

1



Service 

Excellence
131 โครงการลดพฤติกรรมเส่ียง  เล่ียงการ

เกิดโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
เร่ืองโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง, เรียนรู้การประกอบ
อาหารเพ่ือการดูแลสุขภาพ ,  
เรียนรู้การออกก าลังกาย,ฝึก
คลายเครียด

 
รวมท้ังหมด 100  คน

เมษายน 
2564-

มิถุนายน 
2564

   10,000 กองทุน นางสายฝน     สา
รินทร์

หนองแวง

1
Service 

Excellence
132 โครงการรู้เร็วรู้ทันโรคหลอดเลือด

สมองและโรคหัวใจ
ในเขตรพ.สต.บ้านหนองแวง ปี 2563

จัดบรมให้ความรู้แกนน าเร่ือง
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 
 สร้างเครือข่ายในการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ

ประชาชน  ผู้น า
ชุมชน  อสม. 
จ านวน  100  คน

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน  

2564

   10,000 กองทุน นางสายฝน  สารินทร์ หนองแวง

1
Service 

Excellence
133 โครงการ ลดเส่ียง เล่ียงไตวาย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านหนองแวง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
เร่ืองโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง, เรียนรู้การประกอบ
อาหารเพ่ือการดูแลสุขภาพ ,  
เรียนรู้การออกก าลังกาย,ฝึก
คลายเครียด

    100  คน ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน  

2564

   10,000 กองทุน นางสายฝน  สารินทร์ หนองแวง

1
Service 

Excellence
134 โครงการอบรมให้ความรู้สมุนไพร

พ้ืนบ้านต้านภัยโรค  โควิด-19 รพ.
สตหนองแวง ต.บ้านเหล่า อ.เจริญ
ศิลป์ จ.สกลนคร ปี 2564

1.จัดอบรมเสริมสร้างความรู้
การแพทย์แผนไทยส าหรับ อส
ม.และผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน 50 
คน  
2.จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์
และประโยชน์  จากการนวด
แผนไทยพร้อมท้ัง
ประชาสัมพันธ์ทาง หอกระจาย
ข่าว  การเปิดคลินิกบริการนวด
แพทย์แผนไทยเพ่ือสุขภาพ
3.จัดท าสวนสาธิตสมุนไพร  
เพ่ือสนับสนุนการใช้สมุนไพร  
และการขยายพันธ์ุพืชสมุนไพร

1. อสม. ต าบลบ้าน
เหล่า   จ านวน 44  
คน  
2. ผู้ใหญ่บ้านจ านวน
 ๖ หมู่บ้าน (หมู่ 
๕,๖,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖)

ม.ค. –  
ก.ย.  ๒๕๖4

     5,000 กองทุน นายทวีศักด์ิ ด้วงทอง
สา    รพ.สตหนอง
แวง ต.บ้านเหล่า อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

หนองแวง

1
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Excellence
135 โครงการอบรมให้ความรู้สู่การพัฒนา

เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับยา
วาร์ฟารินในเขตอ าเภอเจริญศิลป์

1.จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ใน
การดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับยาวาร์
ฟารินส าหรับ ผู้ป่วยท่ีได้รับยา
วาร์ฟาริน care griver 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และ อส
ม.  จ านวน 100 คน  

100 คน มีนาคม 
2564 - 

พฤษภาคม 
 2564

   10,000 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

เภสัชกรรมชุมชน
และคุ้มครองผู้บริโภค
 นางสาวกาญจนา 

วาริคิด

รพ.เจริญศิลป์ เภสัข

1
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136 โครงการอบรมชะลอภาวะไตวาย

ผู้ป่วยป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
 ต าบลทุ่งแก  อ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ  2564

1. จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองการ
ชะลอไตวาย   2. การบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัย

ผู้ป่วยป่วยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง

ก.ค.64-
ก.ย.64

30,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้าง
ไพร /  นางสุขสันต์  

พฤกษมาศ

ดอนสร้างไพร
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137 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปร

รูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้านโควิด 19 
 ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ  2564

1.ให้ความรู้เบ้ืองต้นของ
สมุนไพร ด้านสรรพคุณและการ
น าไปใช้ประโยชน์         2.การ
แปรรูปสมุนไพรป้องกันโควิด

ประชาชนท่ัวไปและ 
อสม. จ านวน  200คน

ก.ค.- ก.ย.
64

20,000 เงินบ ารุง รพ.สต. นางสาวรติรมย์ 
เหลาลม      โทร 
088-615-4153

ดอนสร้างไพร
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138 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปร

รูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต าบลทุ่งแก  
อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  
ประจ าปีงบประมาณ  2564

1.ให้ความรู้เบ้ืองต้นของ
สมุนไพร ด้านสรรพคุณและการ
น าไปใช้ประโยชน์          2.
การแปรรูปสมุนไพร

ประชาชนท่ัวไปท่ีมี
ความสนใจ

ก.ค.64-
ก.ย.64

5,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้าง
ไพร /นายยุทธนา  
สุวรรณโคตร      
0611488988     
         

ดอนสร้างไพร
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139 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแปร

รูปสมุนไพรใกล้ตัว
ให้ความรู้เร่ืองสมุนไพรในชมชุน
 สาธิตการท าสบู่เหลวสมุนไพร 
และผู้เข้าอบรมปฏิบัตการท าสบู่
เหลวสมุนไพร

อสม.กลุ่มแม่บ้านและ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จ านวน 50 คน

กุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ. 25645,500 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

นางสุรัตน์ดา การิน
ไชย เบอร์โทร 
081-0655470 
E-mail 
suratda854@hotm
allcom กลุ่มงาน
แพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลเจริญ
ศิลป์ อ าเภอเจริญ
ศิลป์ จังหวัดสกลนคร

รพ.เจริญศิลป์ แผนไทย
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140 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยา

หม่องไพล ไกลฟกช้ า อ.เจริญศิลป์
สอนท่ากายบริหารฤาษีดัดตน 
บรรยายการปวดเม่ือย
กล้ามเน้ือและอาการฟกช้ า
สาธิตท ายาหม่องไพลและผู้เข้า
อบรมปฏิบัติการท ายาหม่องไพล

ประชาชนผู้สูงอายุ
และอสม. จ านวน 60

 คน

กุมภาพันธ์-
เมษายน  

พ.ศ. 2564

6,500 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

นางสาวฟาริดา ไช
ยะมี เบอร์โทร 
๐๘๕-๔๕๗๕๘๑๔ 
E-mail 
chimi2537@gmail.

รพ.เจริญศิลป์ แผนไทย
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141 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง 

การป้องกันและระงับอัคคีภัย อ าเภอ
เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖4

๑.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ      
        ๒. จัดฝึกปฏิบัติบนโต๊ะ
และภาคสนาม  ๓.ฝึกซ้อมแผน
ระงับอัคคีภัย

160 คน มีนาคม 
๒๕๖4 - 
พฤษภาคม
 ๒๕๖4

23,700 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป
          นาย
สุทธิวรณ์ ค าโสภา 
๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotma

รพ.เจริญศิลป์ บริหาร
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142 โครงการปฐมนิเทศและพัฒนา

ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีใหม่ คปสอ.เจริญ
ศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖4

 - จัดอบรมปฐมนิเทศ 30 คน พฤษภาคม
 ๒๕๖4 - 
กรกฎาคม 
๒๕๖4

3,300 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป
          นาย
สุทธิวรณ์ ค าโสภา 
๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotma
il.com

รพ.เจริญศิลป์ บริหาร
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143 โครงการประชุมคณะกรรมการ

คัดเลือกคนดีศรีเจริญศิลป์ อ าเภอ
เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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

๑.คณธกรรมการ ๑๕
 คน     ๒. คนดีศรี
เจริญศิลป์ ๒๐ คน

มิถุนายน -
สิงหาคม 
๒๕๖4

18,250 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป
          นาย
สุทธิวรณ์ ค าโสภา 
๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotma

รพ.เจริญศิลป์ บริหาร
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144 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการ

ส่งเสริมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ของ
บุคลากร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  ท า
กิจกรรมสาธิต

 ๘0 คน ,มกราคม 
2564 - 
เมษายน 
๒๕๖4

16,000 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป
       นายสุทธิวรณ์ 
ค าโสภา 
๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotma
il.com  และงาน 

รพ.เจริญศิลป์ บริหาร
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145 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

พัฒนาทักษะบุคลากรในการ
บ ารุงรักษาและการใช้เคร่ืองมือทาง
การแพทย์ คป.สอ.เจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4

จัดอบรมทักษะด้านการ
บ ารุงรักษารักษาและการใช้
เคร่ืองมือทางการแพทย์

150 คน ธันวาคม 
๒๕๖๒ -

15,000 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

ทีมเคร่ืองมือแพทย์ /
รัตนวงษ์ ด้นด้ัน Tel.
 0918625732

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ
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146 โครงการประชุมเตรียมความพร้อม

เจ้าหน้าท่ีเพ่ือรับนิเทศงาน /ประเมิน 
ติดตามงาน คปสอ. เจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ ๒๕
64

ประชุมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเตรียม
ความพร้อมและจัดท าเอกสาร
รับการประเมิน นิเทศ ติดตาม
งานสาธารณสุข

475 คน ม.ค.64, 
มี.ค.64 , 
มิ.ย.64 , 
ก.ค.64

47,500 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

รพ.เจริญศิลป์ /งาน
แผนยุทธศาสตร์ฯ   
นายอุทัย     สุขา
นนท์    
0899438680

รพ.เจริญศิลป์ งานแผนยุทธ์ฯ

1
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147 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

ป้องกันและควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาลเจริญศิลป์  และคปสอ.
เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖4

1.จัดอบรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล  ๒  รุ่น  รุ่นละ ๑  
วัน (เดือน ต.ค.๒๕๖3- ก.ย.
๒๕๖4)2นิเทศติดตาม  
ประเมินผลการด าเนินงาน IC 
ใน  รพ. เจริญศิลป์ 3.ประชุม
คณะท างานจัดอบรมการ
ป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ
ใน โรงพยาบาล

200 คน ตุลาคม 
2563

กันยายน 
2564

16000 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

งานป้องกันและ
ควบคุมการติดเช้ือ 
โรงพยาบาลเจริญ

ศิลป์ นางดวงฤดี วร
ชิณ 

0868574977 
klunghos@hotmail.

co.th

รพ.เจริญศิลป์  กลุ่มการฯ
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148 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง

คุณธรรมและความโปร่งใส การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ภายใต้
แนวคิด Model Strong คปสอ.เจริญ
ศิลป์ ปีงบประมาณ 2564

อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 160 คน  กุมภาพันธ์
 ๒๕๖4

   29,100 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป
          นาย
สุทธิวรณ์ ค าโสภา 
๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotma
il.com

รพ.เจริญศิลป์ บริหาร
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149 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม ด้วยรักเหนือรักในระดับศัล
 ๕ บุคลากร คปสอ.เจริญศิลป์  
ปีงบประมาณ ๒๕๖4

๑.จัดอบรมให้ความรู้           
๒.กิจกรรมสมาธิ

40 คน กุมภาพันธ์ -
 เมษายน 
๒๕๖4

   40,900 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

ชมรมจริยธรรม คป
สอ.เจริญศิลป์  กลุ่ม
งานบริหารท่ัวไป     
นายสุทธิวรณ์ ค า
โสภา 
๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotma

รพ.เจริญศิลป์ บริหาร

1
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150 โครงการอบรมการเสริมสร้างและ

พัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษา
วินัย การป้องกันมิให้ท าผิดวินัย  และ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ คปสอ เจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ2564

อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 80 ธันวาคม 
63 - กุม

พาพันธ์ 64

     4,300 เงินบ ารุง กลุ่มงานบริหารท่ัวไป
          นาย
สุทธิวรณ์ ค าโสภา 
๐๘๑๙๖๔๑๖๘๘ 
p_hos121@hotma
il.com

รพ.เจริญศิลป์ บริหาร

1
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151  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การบริหารความเส่ียงในองค์กร 
คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 
2564

 - บรรยายให้ความรู้         
           - กิจกรรมกลุ่ม 
(workshop)           - 
น าเสนอรายกลุ่ม             
         - ซักถาม และสรุป

 - หน.ฝ่าย/ หน.งาน 
15 คน              - 
คกก. RM 25 คน - 
จนท.อ่ืนๆ ในรพ./รพ.
สต. 30 คน  รวม 70
 คน

ธันวาคม 
2563 - 
กุมภาพันธ์
 2564

7,500 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

ศูนย์คุณภาพ 
โรงพยาบาล          
นางรัติยา  รักดี  
(พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ)           
     โทร. 
081-7494695

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ
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152   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 ประกวดผลงานวิชาการ
สาธารณสุข คปสอ.เจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4

 - น าเสนอผลงาน 
นวัตกรรม, CQI, R2R, เร่ือง
เล่า และภาพถ่าย            
 - กรรมการวิพากษ์แต่ละ
ผลงาน       - สรุปผล
คะแนนแต่ละประเภท       
  - ประกาศผล มอบรางวัล
และมอบเกียรติบัตร

 - หน.ฝ่าย/ หน.งาน 
15 คน               - 
จนท. ในรพ./รพ.สต. 
85 คน  รวม 100 
คน

เมษายน - 
มิถุนายน 
2564

11,000 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

ศูนย์คุณภาพ 
โรงพยาบาล          
นางรัติยา  รักดี  
(พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ)           
     โทร. 
081-7494695

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ
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153  โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ

ประเมิน รับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (re accreditation
 2) ตามมาตรฐาน HA และ
ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 
(District Health System 
Standards) คปสอ.เจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 
๒๕๖4

  - น าเสนอผลการพัฒนา
คุณภาพ       -  ผู้เย่ียม
ส ารวจซักถามทีม            -
 แบ่งทีม ตามรอยหน้างาน
ใน รพ.และ  รพ.สต. 3 แห่ง
                     - ผู้เย่ียม
ส ารวจซักถาม พูดคุยภาคี
เครือข่าย                      
            - ผู้เย่ียมส ารวจ 
ลงพ้ืนท่ีในชุมชน      - 

 - ผู้บริหาร คปสอ. 
และหัวหน้างาน 30 
คน            - 
เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท้ัง 
คปสอ. 140 คน - 
ภาคีเครือข่าย 50 คน
        รวม 220 คน

กรกฎาคม -
 กันยายน
2564

191,200 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

ศูนย์คุณภาพ 
โรงพยาบาล          
นางรัติยา  รักดี  
(พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ)           
     โทร. 
081-7494695

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ

1
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154 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพแบบ
เครือข่าย คปสอ. เจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 
2564

 - น าเสนอผลการพัฒนา
คุณภาพ          - ตามรอย
หน้างานใน รพ.และ รพ.สต.
   - สรุป ให้ข้อเสนอแนะ

 - ผู้บริหารระดับ คป
สอ./หัวหน้างาน และ
 คกก.ทีมน าระบบ 
จ านวน   100 คน

กรกฎาคม -
 กันยายน
2564

37,600 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

ศูนย์คุณภาพ 
โรงพยาบาล          
นางรัติยา  รักดี  
(พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ)           
     โทร. 

รพ.เจริญศิลป์ กลุ่มการฯ
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155 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า

แผนปฏิบัติการ คปสอ.เจริญศิลป์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการ คปสอ. เจริญ
ศิลป์ ปี 2565

30 คน  กันยายน 
2564

   12,000 เงินบ ารุง รพ.
เจริญศิลป์

รพ.เจริญศิลป์  /      
     งานแผน
ยุทธศาสตร์ฯ     
นายอุทัย สุขานนท์  
0899438680

รพ.เจริญศิลป์ งานแผนยุทธ์ฯ

1
วิเคราะห์ผลการด าเนินการ
1. โครงการใชงบประมาณเงินบ ารุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จ านวน 30  โครงการเป็นเงิน 372,650 บาท  ด าเนินการแล้ว 12โครงการ เป็นเงิน 403,550 บาท ไม่ได้ด าเนิการ 18 โครงการ 
 ด าเนินการได้ ร้อยละ 60 
2. โครงการใชงบประมาณเงินบ ารุง รพ.สต. จ านวน 38  โครงการเป็นเงิน 316,200 บาท  ด าเนินการแล้ว 20 โครงการ เป็นเงิน 65,000 บาท ไม่ได้ด าเนิการ 18 โครงการ  
ด าเนินการได้ ร้อยละ 47.38
3. โครงการใชงบประมาณเงินกองทุนประกันสุขภาพ จ านวน 87  โครงการเป็นเงิน 1,673,650 บาท  ด าเนินการแล้ว 22 โครงการ เป็นเงิน 407,150 บาท ไม่ได้ด าเนิการ 65 โครงการ 
 ด าเนินการได้ ร้อยละ 25.28



4. สรุปภาพรวมโครงการตามแผนปฏิบัติการ ฯ จ านวน 155  โครงการ  จ านวนเงิน 2747900 บาท  ด าเนินการได้ 54  โครงการ  เป็นเงิน 875,700 บาท  ไม่ได้ด าเนินการ 101  โครงการ
 จ านวนเงิน 1,846,800 บาท ด าเนินการได้ 33.88  ของโครงการท้ังหมด
ปัญหาอุปสรรค
 1. มีสถานการณ์ ภารกิจท่ีจ าเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19

 2. สถานการณ์ไม่เอื ออ านวยต่อการจัดท าโครงการ เช่น โครงการท่ีเป็นการประชุม หรือกิจกรรมกลุ่ม 


