
                                      “อยู่บ้าน  หยุดเชื้อ  เพื่อชาติ” 

                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลเจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร      

ที ่ สน 0033.301/1474  วันที ่     29  พฤศจิกายน  2565     

เรื่อง   ขอรายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.เจริญศิลป์ปีงบฯ 2565  

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

        ด้วย    งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาล 
เจริญศิลป์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2565 และได้สรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ แล้วนั้น  

   ในการนี้  งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  จึงขอรายงาน 
สรุปผลการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2565 ดังมี
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบข้างท้ายนี้ 
  
                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 
                       (นายอุทัย  สุขานนท์) 

                      นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 
                                                                   ทราบ 
 

                                                                  
 
                                                         (นายสัจพงษ์   โชคคติวัฒน์) 
                                           นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

 
 
 
 
 
  
 

งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางแพทย์ 
โทร ๐-๔๒๗๐-๙๑๔๘ ถึง ๕๑  ตอ่  136 
โทรสาร ๐-๔๒๗๐-๙๑๔๘  



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

1 พัฒนาทักษะอาชีพส าหรับผู้ปกครองเด็ก
พิเศษ ข่ายชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ  อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนครของเครือ

1.ออกพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามความต้องการใน
เร่ืองอาชีพของผู้ดูแลและเด็กพิเศษ 2.
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีเพ่ือหาแนวทางการ
ส่งเสริมพัฒนาท่ีเหมาะสม    3.อบรมให้
ความรู้ตามหลักสูตรท่ีก าหนดและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้     4.ติดตามประเมินผล
การด าเนินงานโครงการ      5.สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ

100 คน เม.ย.-ก.ค. 2565 10,500 เงินบ ารุง 
โรงพยาบาล

นางรัตนา สิมวงค์   โทร
 0885617304 
matoom1156@gmail
.com

2

2 โครงการส่งเสริมโภชาการแม่ และกระตุ้น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565

1.รณรงค์การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ เพ่ือส่งเสริม
สายใยรักแห่งครอบครัว             2. อบรม
ให้ความรู้เร่ืองโภชาการการกระตุ้น
พัฒนาการแม่ และส่งเสริมคุณธรรมและจริ
ธรรมแก่เด็กซ่ึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีในอ
นาตค            3.ตรวจคัดกรองพัฒนาการ
เด็ก(0-5ปี )หากสงสัยล่าช้าจะติดตามเย่ียม
กระตุ้นพัฒนาการล่าช้าจะส่งพบแพทย์ท่ี รพ.
 แม่ข่าย

60 คน เม.ย. - มิ.ย.65 8,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
เจริญศิลป์

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/
นางสาวนิตยา อุ่นเบ้า/
0927454842/nitty2
51951@gmail.com

1

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

3 โครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมวัยรุ่น 
ห่างไกลโรคและป้องกันการท้องก่อนวัยอัน
ควรบ้านกุดนาขาม ต าบลเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ 2565

1.อบรมให้ความรู้กับเด็กวัยเรียน             
2.จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน

กลุ่มวัย
เรียน 
จ านวน 80
 คน

พ.ค.- ก.ค. 65 10,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
เจริญศิลป์

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/
นางอาทิตยา ศรีพงศ์/
0857520159/Sp_su
jitra@hotmail.com

1

4 โครงการอบรมพัฒน าศักยภาพ อสม. ในการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน
พ้ืนฐาน( CPR )โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านกุดนาขาม ปี งบประมาณ 2565

1. อบรมการปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินใน
ภาวะต่างๆ (อุบัติเหตุบนท้องถนน)           
2.อบรมเร่ืองการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ( CPR )และ
ฝึกปฎิบัติรายบุคคล เพ่ือให้ อสม.มีความรู้
ความเข้าใจในข้ันตอนการกู้ชีพข้ันฐานและมี
ทักษะในการ CPR อย่างถูกต้อง              
3.ทดสอบความรุ้ก่อน-หลังการอบรม

อสม. จ านวน
 45 คน  - 
ผู้น าชุมชน 5

 คน

มี.ค. - มิ.ค.65 7,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
เจริญศิลป์

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/
นางสาวนิตยา อุ่นเบ้า/
0927454842/nitty2
51951@gmail.com

1

5 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านมเชิงรุกในสตรี 30-70
 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2565

1.ออกรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก                 2.ออกให้
ความรุ้และตรวจมะเร็งเต้านมให้ผู้สูงอายุท่ี
ติดบ้านติดเตียง/ผู้พิการ/ผู้มีภาวะพ่ึงพิงใน
ชุมชน                      3. ให้บริการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านมท่ี รพ.สต.  
จัดอบรมให้ความรู้สตรีอายุ 30-70 ปี เร่ือง
โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

60 คน พ.ค.- ก.ค. 65 7,500 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
เจริญศิลป์

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/
นางสาวนิตยา อุ่นเบ้า/
0927454842/nitty2
51951@gmail.com

1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

6 โครงการคัดกรอง ด้านหากลุ่มเส่ียง 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพ่ือส่งเสริม 
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในชุมชน

1.ออกคัดกรองกลุ่มเส่ียงเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง โดยเจ้าหน้าท่ี รพ.สต. อสม.ท่ี
ผ่านการอบรมแล้ว                   2.ข้ึน
ทะเบียนกลุ่มดี กลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย            
                              3. จัดกิจกรรม
โครงการหน่ึงหมู่บ้านหน่ึงเบาหวาน/ความ
ดันตัวอย่างเพ่ือมอบเกียรติบัตและรางวัลเพ่ือ
เป็นขวัญและก าลังใจให้ผู้ป่วย

80 คน .ม.ค.-มีค.65 10,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
เจริญศิลป์

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/
นางสาวนิตยา อุ่นเบ้า/
0927454842/nitty2
51951@gmail.com

1

7 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
และบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในเขตพ้ืนท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกุดนาขาม ปี
 งบประมาณ 2565

1.จัดท าโครงการ วางแผนการให้บริการแก่
ผู้สูงอายุ และบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงแต่ละ
รายตาม Care plan   2. จัดจ้างเหมา
บริการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
(Care giver)      3.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ในการดูแลผู้สูงอายุตามCare plan

ผู้สูงอายุและ
บุคคลอ่ืนท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง 2
 คน

เม.ย.- มิ.ย.65 12,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
เจริญศิลป์

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/
นางสาวนิตยา อุ่นเบ้า/
0927454842/nitty2
51951@gmail.com

1

8 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรสุขภาพร่วม
สร้างเครือข่ายแกนน าสุขภาพ(เดิน ว่ิง ป่ัน) 
บ้านกุดนาขาม ต าบลเจริญศิลป์  อ าเภอ
เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ  2565

จัดอบรมประชาชนกลุ่มเป้าหมายและจัด
กิจกรรมรณรงค์การออกก าลังกายโดยการ
เดิน ว่ิง และป่ันจักรยานรอบหมู่บ้านในเขต
พ้ืนท่ี

ประชาชน
ท่ัวไป 80 
คน

ก.ค. - ก.ย.65 10,000 เงินบ ารุง รพ.
สต.กุดนาขาม

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/
นางอาทิตยา ศรีพงศ์/
0857520159/Sp_su
jitra@hotmail.com

1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

9 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วย
เร้ือรังเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง เพ่ือ
ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือด
สมอง  ปีงบปะมาณ 2565

1.ตรวจสุขภาพประจ าปี ผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง กรณีพบความผิดปกติส่ง
ตรวจรักษา รพ.แม่ข่าย                         
 2.อบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง เร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพให้เหมาะสม

กลุ่มเส่ียง 80
 คน

มิ.ย. - ส.ค.65 10,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
เจริญศิลป์

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/
นางสาวนิตยา อุ่นเบ้า/
092-
7454842/nitty2519
51@gmail.com

1

10 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพชีวิต
วิถีใหม่ป้องกันห่างไกลโรค Covid-19 บ้าน
กุดนาขาม ต าบลเจริญศิลป์  อ าเภอเจริญ
ศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ
  2565

จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขและแกนน า 
อบต. ผู้น าชุมชน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา
โรคท่ีก าลังระบาดในประเทศ

อสม. แกน
น าและผู้น า
ชุมชน 80 คน

ก.ค - ก.ย.65 12,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
เจริญศิลป์

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/
นางอาทิตยา ศรีพงศ์/
0857520159/Sp_su
jitra@hotmail.com

1

11 โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ า การช่วยฟ้ืน อบรม  บรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ การว่าย 1. นักเรียน มิ.ย.- ส.ค..65 12,000 กองทุน รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/ 1
12 โครงการรณรงค์บ้านโรงเรียน ชุมชน วัด 

ปลอดลูกน้ ายุงลาย  ปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก
แก่ อสม. ผู้น าชุมชน ประชาชนท่ัวไป

อสม. ผู้น า
ชุมชน 
ประชาชน
ท่ัวไป จ านวน
 80 คน

มี.ค. - พ.ค.65 10,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
เจริญศิลป์

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/
นางอาทิตยา ศรีพงศ์/
0857520159/Sp_su
jitra@hotmail.com

1

13 โครงการอบรมป้องกันโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงในกลุ่มเส่ียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

๑. ประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ี เพ่ือจัดท า
โครงการฯ
 2.อบรมให้ความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

250 มี.ค.65-เม.ย.65 25,000 เงินบ ารุง รพ.
สต.บ้านเหล่า

รพ.สต.บ้านเหล่า/อิศว
โชค กาญจนาภา/
0801806247

2



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

14 โครงการสตรีไทยใส่ใจป้องกัน มะเร็ง
เต้านม มะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ
 ๒๕๖5

 จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งปาก
มดลูก และมะเร็งเต้านมแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข และลุ่มเส่ียง

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

ก.ค.65-ก.ย. ๖5 30,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

ศรินญา แสงโพธ์ิ         
089-5584668   
sarinyakanna2529@g
mail.com

1

15 โครงการเด็กไทยยุคใหม่ สุขภาพดี ไม่
อ้วน เต้ียปีงบประมาณ 2565

1. จัดอบรมให้ความรู้ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2 
ส.
2. คัดกรอง ส่งต่อ และแก้ไขปัญหาเด็ก
อ้วนกลุ่มเส่ียงในสถานศึกษา สถาน
บริการสาธารณสุขและคลินิกไร้พุง 
DPAC

200 คน ก.ค.65-ก.ย. ๖5 20,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

ศรินญา แสงโพธ์ิ         
089-5584668   
sarinyakanna2529@g
mail.com

1

16 โครงการอบรมป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัย
อันควร

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็ก วัย
เรียนจ านวน
 250 คน

ก.พ 65 – เม.ย.65 10,000 เงินบ ารุง รพ.
สต.บ้านเหล่า

นางสาวอาทิติยา ภูษาวิ
โศธน์

2



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

17 โครงการอบรม ฝากท้องไว แม่ลูกปลอดภัย มีคุณภาพ .จัดอบรมให้ความรู้   ความส าคัญของการ
ฝากครรภ์ ฃและปัจจัยเส่ียงใรหญิงต้ังครรภ์  
 การเปล่ียนแปลงของมารดาขณะต้ังครรภ์  
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกใน
ครรภ์   การดูแลตนเองและการบรรเทาความ
ไม่สุขสบายขณะต้ังครรภ์    บริหารร่างกาย
และการฝึกการหายใจเพ่ือเตรียมคลอด   การ
เตรียมตัวเข้าสู่บทบาทการเป็น พ่อ-แม่

หญิง
ต้ังครรภ์
พร้อมสามี 
100 คน

เม.ย.65-มิ.ย.65      10,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

นางสาวอาทิติยา ภูษาวิ
โศธน์  095-6724763

1

18 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเฝ้าระวัง
พัฒนาการในเด็กปฐมวัย (๐-5 ปี)

จัดอบรบให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและ
ผู้ปกครองเด็ก ๐ – 5 ปี  

กลุ่ม
ผู้ปกครองเด็ก
 0-5 ปี   
250 คน

พ.ค. 65 -ก.ค. 65 25,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

นางสาวอาทิติยา ภูษาวิ
โศธน์

1

19 โครงการผู้พิการสุขภาพดี โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอ
เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 
๒๕๖5

ฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะการ
ดูแลสุขภาพผู้พิการ

ผู้พิการ
และญาติ
จ านวน 
๑๐๐ คน

เม.ย.65 - มิ.ย.65 10,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหล่า  
  นางสาวโชติกา  จากผา
          โทร 
09-33239626

1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

20 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สู่สุขภาวะท่ีดี ฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ
จ านวน 
250 คน

เม.ย.65 - มิ.ย.65 25,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหล่า  
  นางสาวโชติกา  จากผา
          โทร 
09-33239626

1

21 โครงการ ๓ อ. ลดพุง ลดโรค 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
เหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖5

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับความรู้การ
บริโภคอาหารและการออกก าลังกาย
แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ประชาชน
ท่ีมีภาวะ
อ้วนลงพุง 
จ านวน 
๒๕๐คน

เม.ย.65 - มิ.ย.65 25,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหล่า  
  นางสาวโชติกา  จากผา
          โทร 
09-33239626

1

22 โครงการเพ่ือจัดบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหล่า 
 อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
ปีงบประมาณ ๒๕๖5

1.ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย                        
2.จัดท าแผนการดูแล                           
 3.เสนอแผนการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการ 4.ให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง       5. สนับสนุนวัสดุทาง
การแพทย์              6.สรุปผลการ
ด าเนินงาน น าเสนอต่อคณะกรรมการ

ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง 
25 คน

ต.ค.64-ก.ย.65 112,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหล่า  
  นางสาวโชติกา  จากผา
          โทร 
09-33239626

1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

23 โครงการ ส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ในชุมชน “เพ่ิมไอโอดีน เพ่ิมไอคิว”

 อบรมให้ความรู้ เร่ืองการป้องกันควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน แก่ตัวแทน  อบต./อสม./
ผู้น าชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน /ตัวแทน
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ประชาชน

ผู้น าชุมชน
และแกน
น าชุมชน/
หมู่บ้าน
และ
ประชาชน 
จ านวน  

มิ.ย.65 – ส.ค.65 5,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

นางสายฝน  สารินทร์ 1

24 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองทันตสุขภาพใน
ผู้น านักเรียน

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองสุขภาพช่องปาก โรค
ช่องปากต่างๆ แก่กลุ่มผู้น านักเรียน
2. อบรมให้ความรู้เร่ืองการดูแลช่องปาก 
การแปรงฟันท่ีถูกวิธี การใช้ไหมขัดฟัน แก่
กลุ่มผู้น านักเรียน
3. อบรมให้ความรู้เร่ืองการตรวจประเมิน
ความสะอาดสุขภาพช่องปากแก่กลุ่มผู้น า
นักเรียน 
4. กิจกรรมให้ผู้น านักเรียนตรวจสุขภาพช่อง
ปากให้ตนเองและผู้น านักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ

ผู้น า
นักเรียนท้ัง
 2 
โรงเรียน 
ในระดับช้ัน
 ป.5 , ป.6

ม.ค.65 –  ก.พ.65 5,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

นางสาววธัญญา  ธรรม
คันที

1

25 โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเส่ียงเกษตร 
ปลอดภัยจากสารเคมี  ปี 2565

จัดอบรมความรู้แก่เกษตรกร 
และตรวจคัดกรองสุขภาพให้แก่เกษตรกร
กลุ่มเส่ียงในต าบลบ้านเหล่า โดยเภสัชกรและ
เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.บ้านหนองแวง 
 

เกษตรกรท่ี
จ านวน  
100  คน

มิ.ย.65 – ส.ค.65 10,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

นางสาวพรทิพา มโนวงค์ 1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

26 โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพต้านโรค ๑. จัดอบรมทักษะการออกก าลังกาย ประชาชน
ใน 30 คน

ก.พ.๖5 –  มี.ค.๖5 20,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

นายทวีศักด์ิ ด้วงทองสา 1

27 โครงการรณรงค์ เดิน ว่ิง และป่ันจักรยาน
เพ่ือสุขภาพ ต าบลทุ่งแก  อ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  
2565

1)จัดกิจกรรมรณรงค์การออกก าลังกายโดย
การเดิน ว่ิง และป่ันจักรยานรอบหมู่บ้านใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลทุ่งแก                            
2)ติดตามการออกก าลังกายอย่างต่อเน่ือง

ประชาชน
ท่ัวไป

ก.ค.65-ก.ย.65 10,000 เงินบ ารุง รพ.
สต.ดอนสร้าง

ไพร

รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร
 /นายยุทธนา  สุวรรณ
โคตร      
0611488988         
       
yuttana@hotmail.com

1

28 โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรอง
กลุ่มเส่ียงเกษตร ปลอดภัยจากสารเคมี  
ต าบลทุ่งแก  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัด
สกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2565

1.ตรวจหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างใน
กลุ่มเกษตรกร ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย
2. จัดบริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพ
 อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเส่ียง
 

เกษตรกรท่ี
ใช้สารเคมี
ก าจัด
ศัตรูพืชใน
การ
ประกอบ
อาชีพ

ก.ค.65-ก.ย.65 15,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล/
เทศบาล

 รพ.สต.บ้านดอนสร้า
ไพร /นางยศสาวดี     สุ
รินทะ        
0811179354       
thantara2555@hotm
ail.com

1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

29 โครงการจัดอบรมเด็กต าบลทุ่งแกสมองดี  
สุขภาพดี  อารมณ์ดีมีคุณธรรม ต าบลทุ่งแก 
 อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  
ประจ าปีงบประมาณ  2565

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ หญิงต้ังครรภ์/สามี
และ อสม.ในเร่ืองการฝากครรภ์คุณภาพและ
การส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 2.อบรม
ให้ความรู้นักเรียนช้ันประถมศึกษา

1.หญิงวัย
เจริญพันธ์
ในหมู่บ้าน
ท่ีพร้อมทุก
ราย3.
หญิงหลัง
คลอดระยะ
ให้นมบุตร
4.กลุ่มเด็ก
อายุ0-5 ปี
  5.กลุ่ม
เด็ก 6-12
 ปี๗ 
ผู้ปกครอง

ก.ค.65-กย.65 22,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้า
ไพร/  นายเกริกชัย  
ทองอ้ม        
0922526553/krirkc
hai@windowslive.com

1

30 โครงการเด็กวัยเรียนยุคใหม่ห่างไกลฟันผุ 
รพ.สต.บ้านดอนสร้างไพร ต.ทุ่งแก 
ปีงบประมาณ 2565

อบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ  และฝึก
ทักษะการแปรงฟันท่ีถูกวิธี

นักเรียนใน
โรงเรียน
ประถมศึกษา
 ครูและ
ผู้ปกครอง

ก.ค.65-กย.65 25,000 เงินบ ารุง  รพ.
สต.ดอนสร้าง

ไพร

รพ.สต.บ้านดอนสร้า
ไพร/  นายเกริกชัย  
ทองอ้ม        
0922526553/krirkc
hai@windowslive.com

2

31 โครงการอบรมให้ความรู้วัดส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ
 2565

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ืองวัดส่งเสริม
สุขภาพ แก่ อสม. ผู้น าชุมชน ประชาชนท่ัวไป

พระสงฆ์ อส
ม. ผู้น าชุมชน
 ประชาชน
ท่ัวไป จ านวน
 150 คน

ก.ค.64-ก.ย.64 20,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้า
ไพร/  นายเกริกชัย  
ทองอ้ม        
0922526553/krirkc
hai@windowslive.com

1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

32 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ต าบลทุ่ง
แก อ าเภอเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2565

1.ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชาชนท่ัวไป
เพ่ือให้เป้าหมายท่ีมีภาวะเส่ียงหรือมีความ
สนใจเข้าร่วมโครงการ        2.จัดอบรมให้
ความรู้เร่ือง อาหาร อารมณ์และการออก
ก าลังกาย  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ     
   3.ติดตามกับกับดูแลประเมินผลสภาวะ
สุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชน
ท่ัวไป และ
กลุ่มเส่ียงต่อ
การเกิดโรค
จ านวน  
๒๐๐ คน

ก.ค.65-ก.ย.65 25,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล/
เทศบาล

 รพ.สต.บ้านดอนสร้า
ไพร /นางยศสาวดี   สุ
รินทะ    
0811179354       
thantara2555@hotm
ail.com

1

33 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ต าบลทุ่งแก  อ าเภอ
เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ  2565

อบรม ให้ความรู้วินัยจราจร ประชาชน
ท่ัวไป 150 
คน

ก.ค.63-ก.ย.65 15,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร
 / นางยศสาวดี   สุริน
ทะ      
08111796354       
thantara2555@hotm
ail.com

1

34 โครงการการป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น ต าบลทุ่งแก  อ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  
2565

1.วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพเยาวชนมี
พฤติกรรมเส่ียงด้า
2.ก าหนดแผนการจัดการอบรมให้ความรู้
นักเรียน

นักเรียนใน
โรงเรียน
ประถมศึกษา

ก.ค.65-กย.65 15,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร
 / นางเพ็ญประภา  
สอนสมนึก   
0857552151

1

35 โครงการตรวจและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
0-5ปี รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญ
ศิลป์ จ.สกลนคร ปี2565

1.ส่งเสริมพัฒนาการในคลินิกwbcและศพด. 
 2.ตรวจพัฒนาการเด็ก0-5ปี

เด็ก0-5ปี ต.ค.64-กย.65 0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.ดงสง่า

วิลาพร ม่ิงมิตร 1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

36 โครงการตรวจและส่งเสริมภาวะโภชนาการ
เด็ก 0-5ปี รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี2565

1.ตรวจโภชนาการเด็ก0-5ปี     2.ส่งเสริม
ภาวะโภชนาการในwbcและศพด.

เด็ก0-5ปี ต.ค.64-กย.65 0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.ดงสง่า

วิลาพร ม่ิงมิตร 1

37 โครงการคลินิกWBC รพ.สต.ดงสง่า ต.หนอง
แปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี2565

1.ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน  ภาวะโภชนการและ
พัฒนาการในเด็ก0-5ปี

เด็ก0-5ปี ต.ค.64-กย.65 0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.ดงสง่า

วิลาพร ม่ิงมิตร 1

38 โครงการคลินิกฝากครรภ์ รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี2565

1.การฝากครรภ์แบบมีคุณภาพและการ
ส่งเสริมทารกในครรภ์

หญิงต้ังครรภ์ ต.ค.64-กย.65 0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.ดงสง่า

วิลาพร ม่ิงมิตร 1

39 โครงการตรวจประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ
 รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร ปี2565

ประเมิน ADL อายุ 60 ปี
ข้ึนไป

ต.ค.64-กย.65 0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.ดงสง่า

วรรณนิศา บุญสิงห์ 1

40 โครงการอนามัยโรงเรียน รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี2565

1.ตรวจและส่งเสริมสุขภาพ      2.ตรวจ
และส่งเสริมภาวะโภชนาการในนักเรียน       
      3. ฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียน

นักเรียนอายุ
0-18ปี

ต.ค.64-กย.65 0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.ดงสง่า

กมลเนตร สามาตรถตรา 1

41 โครงการตรวจสุขภาพช่องปากในศพด. รพ.
สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร ปี2565

ตรวจประเมินและรักษาภาวะสุขภาพช่องปาก นักเรียนใน
ศพด.

ต.ค.64-กย.65
0

เงินบ ารุง  รพ.
สต.ดงสง่า

กมลเนตร สามาตรถตรา 1

42 โครงการตรวจสุขภาพช่องปากในโรงเรียน 
รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร ปี2565

ตรวจประเมินและรักษาภาวะสุขภาพช่องปาก นักเรียนใน
โรงเรียน

ต.ค.64-กย.65 0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.ดงสง่า

กมลเนตร สามาตรถตรา 1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

43 โครงการให้ความรู้นักเรียนเร่ืองเพศศึกษาใน
วันวาเลนไทน์ รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี2565

ให้ความรู้นักเรียนเร่ืองเพศศึกษาและการ
ป้องกัน

นักเรียนช้ัน
มัธยม1-6

ต.ค.64-กย.65 0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.ดงสง่า

ศราวุธ ฟองอ่อน 1

44 โครงการคลินิกวางแผนครอบครัว รพ.สต.ดง
สง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 
ปี2565

ให้ค าปรึกษาและวางแผนครอบครัว หญิงและชาย
วัยเจริญพันธ์

ต.ค.64-กย.65 0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.ดงสง่า

วิลาพร ม่ิงมิตร 1

45 โครงการออกเย่ียมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง 
palativecare รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน 
อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี2565

ออกเย่ียมผู้ป่วย ผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
และโรคแทรกซ้อน

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส

ต.ค.64-กย.65

0

เงินบ ารุง  รพ.
สต.ดงสง่า

วรรณนิศา บุญสิงห์ 1

46 โครงการอบรมการเย่ียมบ้านผู้พิการผู้สูงอายุ
 รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร ปี2565

ให้ความรู้ภาคีเครือข่ายในการออกเย่ียม
ผู้สูงอายุผู้พิการ

อสม.ผู้ดูแลผู้
พิการ

ผู้สูงอายุ ภาคี
เครือข่าย

ต.ค.64-กย.65 0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.ดงสง่า

วรรณนิศา บุญสิงห์ 1

47 โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเน่ืองในวัน
ผู้สูงอายุ รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี2565

1.ตรวจภาวะสุขภาพ                            
2.ให้ความรู้

ผู้สูงอายุ ต.ค.64-กย.65
0

เงินบ ารุง  รพ.
สต.ดงสง่า

วรรณนิศา บุญสิงห์ 1

48 โครงการเพ่ือจัดบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
 รพ.สต.บ้านดงสง่า  ต.หนองแปน อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี2565

1.ตรวจประเมินผู้ป่วย                           
 2. CG ดูแลผู้ป่วย

ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส
 8 คน (LTC)

ต.ค.64-กย.65 40,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
หนองแปน

วรรณนิศา บุญสิงห์ 1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

49 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ CG ในการดูแลผู้
พิการผู้ด้อยโอกาส  ต.หนองแปน อ.เจริญ
ศิลป์ จ.สกลนคร ปี2565

1 อบรมความรู้                                   
 2. ฝึกปฏิบัติ

CG บริบาล
ท้องถ่ิน 11 

คน

ต.ค.64-กย.65 5,475 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
หนองแปน

วรรณนิศา บุญสิงห์ 1

50 โครงการอบรมปฎิบัติการกินกระตุ้นกระตุก
และจินตคณิต  ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ 
จ.สกลนคร ปี2565

1.อบรมจินตคณิต                               
2.ความรู้ส่งเสริมพัฒนาการ

ครูศพด. ครู 
ผู้ปกครอง

ต.ค.64-กย.65 16,600 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
หนองแปน

วิลาพร ม่ิงมิตร 1

51 โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ 2565

ณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร จ านวน 4 คร้ัง 
เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ และติดตาม
การด าเนินงาน พชอ.

40 คน ธ.ค.64, ก.พ.65,
เมย.65 และ ส.ค.

65

16,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

งานแผนยุทธศาสตร์ฯ    
 นายอุทัย  สุขานนท์  
0899438680

1

52 โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหล่า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1.อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเอาชีวิตรอด
ในน้ า                                             
2.ฝึกการลอยตัวในน้ า เป็นการสอนให้เด็กมี
ทักษะ

250 ก.ค.65-ก.ย.65 25,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

รพ.สต.บ้านเหล่า/อิศว
โชค กาญจนาภา/
0801806247

1

53 โครงการอบรมให้ความรู้อุบัติเหตุจราจร จัดอบรมให้ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย
จราจร ,พ.ร.บ.จราจร และพ.ร.บ.ขนส่งท่ีควร
รู้  เคร่ืองหมายและสัญญาณจราจร
 

 นักเรียน/อส
ม./ผู้น า
ชุมชน/
 ประชาชน
ท่ัวไป
จ านวน  
100 คน

ม.ค. 65– มี.ค. 65 10,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

นางสาวพรทิพา มโนวงค์ 1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

54 โครงการอบรมให้ความรู้ รณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 1 จัดอบรมให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 
เก่ียวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
และขอความร่วมมือให้ประชาชนท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุและก าจัดลูกน้ ายุงลาย
 2.รณรงค์และท าลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ า
ยุงลายในหมู่บ้านร่วมกับโรงเรียน แกนน า
ประจ าครอบครัว และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

1. นักเรียน
 2. อสม./
ผู้น าชุมชน
 3. 
ประชาชน
ท่ัวไป
จ านวน
ท้ังหมด  
100 คน

เม.ย.65 – มิ.ย. 65 10,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

นางสาวพรทิพา มโนวงค์ 1

55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า2019 
(covid 19)

จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกันการแพร่
ระบาดของในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 
19 (COVID-19)

  100 คน ม.ค.65- มี.ค. 
65

10,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

น.ส.พรทิพา มโนวงค์ 1

56 โครงการอบรมให้ความรู้และควบคุมป้องกัน
โรคมะเร็งท่อน้ าดี

1.อบรมให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม
ทางด้านสุขภาพท่ีถูกต้องและเลิกกินปลาดิบ
2. ให้การบ าบัดในรายท่ีตรวจพบไข่พยาธิ
ใบไม้ตับทุกราย

จ านวน 100
 ราย

เม.ย.65 – มิ.ย. 65 10,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

นางสาวพรทิพา มโนวงค์ 1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

57 โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ า การช่วยฟ้ืน
คนชีพ (CPR) ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ 2565

อบรม  บรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ การว่าย
น้ า และช่วยฟ้ืนคืนชีพ  ( CPR) แก่นักเรียน 
บุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานภาคี
เครือข่าย (ด าเนินการ 2 รุ่น)

1. นักเรียน
 2. อสม./
ผู้น าชุมชน
 3. 
ประชาชน
ท่ัวไป
จ านวน
ท้ังหมด  
100 คน

ก.ค.64-ก.ย.65 20,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร
 / นางยศสาวดี     สุริน
ทะ       
08111796354       
     
thantara2555@hotm
ail.conm

1

58 โครงการอบรมให้ความรู้ ควบคุมป้องกันโรค 
     โควิด-19 ปีงบประมาณ 2565

 1. จัดอบรมให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 
เก่ียวกับการควบคุมป้องกันโรคโรคโควิด-19
 2. รณรงค์ให้ความรู้ในหมู่บ้านร่วมกับ
โรงเรียน แกนน าประจ าครอบครัว และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

1. อสม./
ผู้น าชุมชน
2. 
ประชาชน
ท่ัวไป
จ านวน
ท้ังหมด  
300 คน

เมษายน – 
มิถุนายน 65

30,000 เงินบ ารุง รพ.
สต.โคกศิลา

นางสาวลักขณา หลัก
ทอง E-mail 
lakthong12@hotmail.
com

2



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

59 โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565

 1. จัดอบรมให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 
เก่ียวกับการควบคุมป้องกันโรคโรคโควิด-19
 2. รณรงค์ให้ความรู้ในหมู่บ้านร่วมกับ
โรงเรียน แกนน าประจ าครอบครัว และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

1. นักเรียน
 2. อสม./
ผู้น าชุมชน
 3. 
ประชาชน
ท่ัวไป
จ านวน
ท้ังหมด  
100 คน

เมษายน – 
มิถุนายน 65

10,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
โคกศิลา

นางสาวลักขณา หลัก
ทอง E-mail 
lakthong12@hotmail.
com

1

60 โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะการ
ป้องกันเด็กจมน้ า  ประจ าปี  2565

1.นักเรียนท่ีเข้าอบรมมีความรู้และทักษะใน
การเอาชีวิตรอดในน้ า มีความรู้พ้ืนฐานในการ
ว่ายน้ าหรือการลอยตัวเพ่ือเอาตัวรอดในน้ าได้
    2.นักเรียนท่ีเข้าอบรมมีความรู้พ้ืนฐานใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยฟ้ืนคืนชีพ

กลุ่มเด็กอายุ
ต่ ากว่า 15 ปี
  จ านวน
ท้ังหมด  
200 คน

ก.พ. - มี.ค.65 20,000 เงินบ ารุง รพ.
สต.โคกศิลา

 รพ.สต.โคกศิลา          
     / ลักขณา หลักทอง 
lakthong12@hotmail.
com

2



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

61 โครงการส่งเสริมทักษะผู้ปกครองป้องกันฟัน
ผุในลูกรัก ต.โคกศิลา อ. เจริญศิลป์  จ.
สกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. น าเสนอปัญหาท่ีพบจากการตรวจและการ
ให้บริการนักเรียนในแต่ละปีซ้ึงพบว่ามีแนว
โนมเพ่ิมข้ึน             2. อบรมให้ความรู้ใน
การดูแลสุขภาพช่องปากของบุตรหลาน       
  3. สร้างตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดจากการ
ละเลยในการดูแลสุขภาพช่องปากและเช่ือม
โยมไปถึงปัญหาด้านอ่ึนๆ

ผู้ปกครอง
เด็ก อายุ 
6-12 ปี 
ท่ีมีปัญหา
สุขภาพ
ช่องปาก 
จ านวน 
100คน

ส.ค.-65 11,800 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
โคกศิลา

นางสาวสลักจิตร  ม่ิง
มิตร  
098-596-5892   
puyjang1908@gmail.
com

1

62 โครงการอบรมป้องกันภาวะหกล้มและภาวะ
สมองเส่ือมด้วยการออกก าลังกายในผู้สูงอายุ
ต าบลโคกศิลาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ อายุต้ังแต่ ๖๐
 ปีข้ึนไป                     ๒.ฝึกปฏิบัติการ
ออกก าลังกายเพ่ือป้องกันภาวะหกล้ม และ
ภาวะสมองเส่ือมของผู้สูงอายุ

กลุ่มผู้สูงอายุ
 ๖๐  ปีข้ึนไป

  จ านวน
ท้ังหมด  
๑๐๐  คน

ม.ค. - มี.ค.๖๕ 17,200 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
โคกศิลา

นางสาวมณีนุช  บาลจบ
E-mail nongio๕๔@
hotmail.co.th

1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคีโต ลดอ้วน ลดพุง ลดเส่ียงต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 256๕1.อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย   ๒.ฝึก
ปฏิบัติการออกก าลังกายแบบคาดิโอ     3.
จัดเวทีแลกแปล่ียนเรียนรู้การลดน้ าหนัก

กลุ่ม
ประชาชนท่ี
มีอายุ 15  
ปีข้ึนไปท่ีมี
รอบเอวชาย
มากกว่า 90

ซม. และ
หญิงรอบเอว
มากกว่า 80

 ซม.  
จ านวน

ท้ังหมด  4๐ 
 คน

ม.ค. - มี.ค.๖๕ 22,800 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
โคกศิลา

นางสาวมณีนุช  บาลจบ
E-mail nongio๕๔@
hotmail.co.th

1

64 โครงการอบรมการใช้สมุนไพรไทยห่างไกล
โรคโควิด-19 ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญ
ศิลป์ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี  2565

1. อบรมให้ความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้
สมุนไพรไทยป้องกันโรคโควิด-19            
2. ฝึกปฎิบัติการแปรรูปสมุนไพรไทยต้านโรค
โควิด-19                                         
3. ทดสอบความรู้ก่อน และ หลัง การอบรม

1. อสม./
ผู้น าชุมชน
 2. 
ประชาชน
ท่ัวไป
จ านวน
ท้ังหมด  
200 คน

ก.ค. - ส.ค.65 24,800 เงินบ ารุง รพ.
สต.โคกศิลา

 รพ.สต.โคกศิลา/
นางสาวรติรมย์ เหลาลม 
 
Ratiromlao@gmaill.co
m  088-615-4153

2



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

65 โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรอง
เกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมี  ต าบลโคก
ศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  
ประจ าปีงบประมาณ  2565

1. ด าเนินการตรวจหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างในกลุ่มเกษตรกร ตามวันและเวลาท่ี
นัดหมาย
2. จัดบริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพ
ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเส่ียงในต าบลโคกศิลา 
โดยเจ้าหน้าท่ี รพ.สต.โคกศิลาและนัดการ
ตรวจซ้ า 
 3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
เม่ือส้ินสุดโครงการ  พร้อมรายงานผลการ
ด าเนินงาน

เกษตรกร
กลุ่มเส่ียงใน
ต าบลโคก
ศิลา  จ านวน
 100  คน

มี.ค. -  ก.ย.2565 13,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
โคกศิลา

นางสาวนงลักษณ์  ซุย
เซ็งซะ

1

66 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ประจ าปีงบประมาณ 2565

1.รับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ.
 2 ส. 
2. เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ไม่เกินร้อยละ5

 กลุ่มเส่ียง 
จ านวน 100

 คน

เม.ย. – ส.ค. 65 11,800 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
โคกศิลา

นางรัตนาภรณ์  เห
มะธุลิน  โทร 
089-572-6234

1

67 โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรอง
นักเรียนในต าบลโคกศิลาปลอดภัยจาก
สารเคมีตกค้างในเลือดต าบลโคกศิลา  อ าเภอ
เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ  2565

 1. ด าเนินการตรวจหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างในกลุ่มเป้าหมาย ตามวันและเวลาท่ี
นัดหมาย
2. จัดบริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพ
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยเจ้าหน้าท่ี รพ.สต.
โคกศิลาและนัดการตรวจซ้ า 
3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
เม่ือส้ินสุดโครงการ  พร้อมรายงานผลการ
ด าเนินงาน

เด็กนักเรียน
ในต าบลโคก
ศิลา  จ านวน
 200  คน

พ.ค.-ก.ย. 2565 24,200 เงินบ ารุง รพ.
สต.โคกศิลา

นางสาวนงลักษณ์  ซุย
เซ็งซะ  โทร 
083-123-2697

2



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

68 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมชะลอไตเส่ือม
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูง ต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนครประจ าปีงบประมาณ 2565

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงมีความรู้ในการดูแลป้องกัน  การ
เกิดภาวะไตเส่ือม          2.เพ่ือให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  
ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพป้องกันภาวะไต
วายเร้ืองรังและชะลอการเกิดไตวายระยะ
สุดท้าย  3.เพ่ือให้เกิดเคร่ือข่ายภาค
ประชาชนในการดูแล  ป้องกันปัญหาโรคไต
วายเร้ือรังในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง

ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน
และโรค
ความดัน
โลหิตสูง  
จ านวน  
200  คน

มี.ค - ก.ย. 2565 23,600 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
โคกศิลา

นางรัตนาภรณ์  เห
มะธุลิน  โทร 
089-572-6234

1

69 โครงการอบรมสร้างสุขภาพดีด้วยการออก
ก าลังกาย ต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์ 
 จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  
2565

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้
และประสบการณ์เก่ียวกับวิธีการออกก าลัง
กายท่ีถูกต้องและสามารถน าไปถ่ายทอด
ให้กับผู้ท่ีสนใจ  2. เพ่ือให้ชมรมคนรัก
สุขภาพต าบลโคกศิลา  ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร การรณรงค์อย่างท่ัวถึงและเกิดการ
พัฒนากิจกรรมการสร้างสุขภาพ อย่าง
ต่อเน่ือง 3. เพ่ือเป็นการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายของประชาชนท่ัวไป

ประชาชน
ท่ัวไป  
จ านวน  
200  คน

มี.ค - ก.ย. 2565 21,800 เงินบ ารุง รพ.
สต.โคกศิลา

นางสาวนงลักษณ์  ซุย
เซ็งซะ  โทร 
083-123-2697

2



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

70 โครงการเด็กโคกศิลา  สมองดี  สุขภาพดี  
อารมณ์ดี  มีคุณธรรม  ประจ าปี 2565

1.จัดอบรมณ์หญิงต้ังครรภ์ หญิงหลังคลอด 
และผู้ปกครองเด็ก อายุ0-5ปี อสม.เร่ืองการ
ดูแลตนเองต้ังแต่ยังไม่ต้ังครรภ์จนหลังคลอด
เพ่ือส่งเสริม ให้เด็กมีสมองท่ีดี สุขภาพดี มี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี  2.หญิงต้ังครรภ์ หญิงหลัง
คลอด และผู้ปกครองเด็ก อายุ0-5ปี อสม.
สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปฎิบัติตามได้อย่า
ถูกต้อง

1.หญิง
ต้ังครรภ์ 
หญิงหลัง
คลอด และ
ผู้ปกครองเด็ก
 อายุ0-5ปี 
อสม.จ านวน
 190คน

พฤษภาคม-
กรกฎาคม2565

26,200 เงินบ ารุง รพ.
สต.โคกศิลา

นางสาวประภัสสร  นาม
วิชัย E-mail 
prapasson_001@hot
mail.com โทร
0821419526

2

71 โครงการการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ต าบล
โคกศิลา ประจ าปี 2565

1.จัดอบรมให้ความรู้เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
ในต าบลโคกศิลาอายุต้ังแต่ 12-18ปีให้มี
ความรู้เก่ียวกับการดูแลตนเองไม่ให้ต้ังครรภ์
ในวัยเรียนและวัยรุ่น

1.เด็กวัย
เรียนและ
วัยรุ่นต าบล
โคกศิลา 
อายุต้ังแต่
12-18ปี 
จ านวน 100
 คน

พฤษภาคม-
กรกฎาคม2565

13,600 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
โคกศิลา

นางสาวประภัสสร  นาม

วิชัย E-mail 

prapasson_001@hotm

ail.com โทร

0821419526

1

72 โครงการซ้อมแผนอุบติเหตุทางท้องถนน รพ.
สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร ปี 2565

ซ้อมแผนอุบัติเหตุ จนท./อสม/
อปท.

1ก.ย.64-30ต.ค.65 0 เงินบ ารุงรพ.
สต.ดงสง่า

กมลเนตร สามารถตรา 
รพ.สต.ดงสง่า ต.หนอง
แปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร

2

73 โครงการป้องกันการจมน้ าและการช่วยฟ้ืน
คืนชีพ รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญ
ศิลป์ จ.สกลนคร ปี 2565

ฝึกการลอยตัวในน้ า 2.ฝึกการCPR อายุ7-15ปี 
220 คน

1ก.ย.64-30ต.ค.65 38,800 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
หนองแปน

กมลเนตร สามารถตรา 
รพ.สต.ดงสง่า ต.หนอง
แปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร

2



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

74 โครงการซ้อมแผนไฟไหม้ รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี 
2565

ซ้อมแผนการดับเพลิง จนท./อสม/
อปท.

1ก.ย.64-30ต.ค.65 0 เงินบ ารุงรพ.
สต.ดงสง่า

กมลเนตร สามารถตรา 
รพ.สต.ดงสง่า ต.หนอง
แปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร

1

75 โครงการซ้อมแผนกรณีผู้ป่วยแพ้ยา/ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญ
ศิลป์ จ.สกลนคร ปี 2565

1.ซ้อมแผนการCPR                           
2.การส่งต่อผู้ป่วย

จนท./อสม/
อปท.

1ก.ย.64-30ต.ค.65 0 เงินบ ารุงรพ.
สต.ดงสง่า

วิลาพร ม่ิงมิตร รพ.สต.
ดงสง่า ต.หนองแปน อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

1

76
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟู
ทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
(CPR)เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล เจริญศิลป์
 จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ ๒๕65

1.ซ้อมแผนการCPR               2.
การส่งต่อผู้ป่วย

จนทเ.รพ.
เจริญศิลป์

14 --15 ธ.ค.64 31,100 เงินบ ารุงรพ.
เจริญศิลป์

นางจันทราตรี  วงษ์ลา 
 พยาบาลวิชาชีช านาญ
การ  รพ.เจริญศิลป์

1

77 โครงการประชาชนใส่ใจก าจัดแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลาย และป้องกันโรคไข้เลือดออก
ปีงบประมาณ ๒๕๖5

 1.จัดอบรมให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 
เก่ียวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
และขอความร่วมมือให้ประชาชนท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุและก าจัดลูกน้ ายุงลาย
 2. รณรงค์และท าลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ า
ยุงลายในหมู่บ้านร่วมกับโรงเรียน แกนน า
ประจ าครอบครัว และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
 

ประชาชน
ท่ัวไป จ านวน
 50 คน และ
 อสม. 100 
คน รวม 
150 คน

เม.ย.65 – มิ.ย. 65 15,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

น.ส.ประภาวดี ดีกุดเรือ 1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

78 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า2019 
(covid 19)

จัดอบรมให้ความรู้ให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ในการ
ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

1.อสม. 155
 คน2.
ประชาชน
ท่ัวไป 45 คน

เม.ย.65 – มิ.ย. 65 20,000 เงินบ ารุง รพ.
สต.บ้านเหล่า

น.ส.ประภาวดี ดีกุดเรือ 2

79 โครงการรณรงค์บ้านโรงเรียน ชุมชน วัด 
ปลอดลูกน้ ายุงลาย ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญ
ศิลป์ ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก
แก่ อสม. ผู้น าชุมชน ประชาชนท่ัวไป

อสม. ผู้น า
ชุมชน 
ประชาชน
ท่ัวไป จ านวน
 225คน

ก.ค.64-ก.ย.64 15,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร
 นางยศสาวดี   สุรินทะ  
 08111796354  
thantara2555@hotm
ail.conm

1

80 โครงการอบรมให้ความรู้ รณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรค  โควิด-19 ปีงบประมาณ 2565

 1. จัดอบรมให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 
เก่ียวกับการควบคุมป้องกันโรคโรคโควิด-19
 2. รณรงค์ให้ความรู้ในหมู่บ้านร่วมกับ
โรงเรียน แกนน าประจ าครอบครัว และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

1. นักเรียน
 2. อสม./
ผู้น าชุมชน
 3. 
ประชาชน
ท่ัวไป
จ านวน
ท้ังหมด  
100 คน

ก.ค.64-ก.ย.65 15,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร
 นางยศสาวดี   สุรินทะ
 08111796354   
hantara2555@hotma
il.conm

1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

81 โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน 15
 ปีข้ึนไป  รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.
เจริญศิล์ จ.สกลนคร ปี 2565

1.ให้ความรู้ 2.คัดกรองภาวะสุขภาพ ประชาชน 
15 ปีข้ึนไป

ต.ค.64-กย.65 0 เงินบ ารุงรพ.
สต.ดงสง่า

ศราวุธ ฟองอ่อน  รพ.
สต.ดงสง่า ต.หนองแปน
 อ.เจริญศิล์ จ.สกลนคร 
ปี 2565

1

82 อบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมป้องกันการ
ระบาดของโรคโควิด-19 รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.เจริญศิล์ จ.สกลนคร ปี 2565

1.ฝึกการวัดอุณหภูมิ 2.ให้ความรู้ ประชาชน
ท่ัวไป 150 
คน

ต.ค.64-กย.65 22,850 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
หนองแปน

ศราวุธ ฟองอ่อน  รพ.
สต.ดงสง่า ต.หนองแปน
 อ.เจริญศิล์ จ.สกลนคร 
ปี 2565

1

83 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม

1.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม

สตรีอายุ 30
 ปีข้ึนไป

ต.ค.64-กย.65 0 เงินบ ารุงรพ.
สต.ดงสง่า

วิลาพร ม่ิงมิตร  รพ.สต.
ดงสง่า ต.หนองแปน อ.
เจริญศิล์ จ.สกลนคร ปี 
2565

1

84 อบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคท่ีเกิด
จากสารเคมีในเลือดของเกษตรกร รพ.สต.ดง
สง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิล์ จ.สกลนคร ปี 
2565

1.ตรวจสารเคมีในเลือด 2.อบรม 3.รักษา เกษตรกร
กลุ่มเส่ียง 
200 คน

ต.ค.64-กย.65 29,100 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
หนองแปน

ศราวุธ ฟองอ่อน  รพ.
สต.ดงสง่า ต.หนองแปน
 อ.เจริญศิล์ จ.สกลนคร 
ปี 2565

1

85 คัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง รพ.สต.ดงสง่า ต.
หนองแปน อ.เจริญศิล์ จ.สกลนคร ปี 2565

1.ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน 2.ให้ความรู้
 3.รักษา

ผู้ป่วย
เบาหวาน/
ความดัน
โลหิตสูง

ต.ค.64-ธ.ค.64 0 เงินบ ารุงรพ.
สต.ดงสง่า

รัตนา นาใจตรอง รพ.
สต.ดงสง่า ต.หนองแปน
 อ.เจริญศิล์ จ.สกลนคร 
ปี 2565

1

86 อบรมเชิงปฏิบัติการลดความเส่ียงต่อ
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.
เจริญศิล์ จ.สกลนคร ปี 2565

1.ให้ความรู้ 2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ผู้ป่วย
เบาหวาน/
ความดัน
โลหิตสูง 
100 คน

ต.ค.64-กย.65 16,600 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
หนองแปน

รัตนา นาใจตรอง รพ.
สต.ดงสง่า ต.หนองแปน
 อ.เจริญศิล์ จ.สกลนคร 
ปี 2565

1
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ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/
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87 อบรมเชิงปฏิบัติการลดหวานมันเค็มลดโรค
เร้ือรัง รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.
เจริญศิล์ จ.สกลนคร ปี 2565

1.ให้ความรู้ 2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรม กลุ่มเส่ียง
เบาหวาน/
ความดัน
โลหิตสูง

ต.ค.64-กย.65 16,600 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
หนองแปน

วรรณวิศา บุญสิงห์  รพ.
สต.ดงสง่า ต.หนองแปน
 อ.เจริญศิล์ จ.สกลนคร 
ปี 2565

1

88 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแก้ปัญหา
ประเด็นพชอ. OTOPต าบลและโควิด-19 
อย่างเป็นระบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านดงสง่า  ปีงบประมาณ 2565

1.อบรมให้ความรู้ในประเด็นOTOP 
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 2.อบรมให้
ความรู้ประเด็น พชอ. ขยะ ไข้เลือดออก 
อนามัยแม่และเด็ก อุบัติเหตุ 3.อบรมความรู้
โรคอุบัติใหม่ โควิด-19

อปท. ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน 
อสม. ครู 
ประชาชน

ท่ัวไป 200 
คน

ม.ค.65-เม.ย.65 52,200 เงินบ ารุงรพ.
สต.ดงสง่า

ศราวุธ ฟองอ่อน  รพ.
สต.ดงสง่า ต.หนองแปน
 อ.เจริญศิล์ จ.สกลนคร 
ปี 2565

1

89 อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค
หนอนพยาธิ รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.
เจริญศิล์ จ.สกลนคร ปี 2565

1.ตรวจพยาธิ 2. ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 3.
รักษา

กลุ่มเส่ียง
โรค

หนอนพยาธิ 
200 คน

ต.ค.64-กย.65 29,100 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
หนองแปน

ศราวุธ ฟองอ่อน  รพ.
สต.ดงสง่า ต.หนองแปน
 อ.เจริญศิล์ จ.สกลนคร 
ปี 2565

1

90 โครงการ  เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
อาหารในร้านค้าชุมชนและโรงเรียน  
ปีงบประมาณ 2565

1.อบรมให้ความรู้ในเร่ืองการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง                 2.
สาธิตการฝึกอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
และเคร่ืองส าอางค์ท่ีถูกวิธี        3.อบรม
ให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าในการ
เลือกผลิตภัณฑ์และอาหารท่ีเหมาะสมมา
จ าหน่าย

150 คน ก.ค.65-ก.ย.65 15,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

      อรพรรณ สีพ่ัว 
080-1877456

1
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91 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัย
ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัย
ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่นักเรียน
 บุคลากรในโรงเรียนและประชาชน

นักเรียน 
บุคลากรใน
โรงเรียนและ
ประชาชน 
จ านวน 100
 คน

ม.ค.65  -  มี.ค.65 10,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

นางสาวสุภาภรณ์  ภูวงศ์ 1

92 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัย
ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบ 
2565

ให้ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยด้านอาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่นักเรียน บุคลากร
ในโรงเรียนและประชาชน

นักเรียน 
บุคลากรใน
โรงเรียนและ
ประชาชน 
จ านวน 80 
คน

กรกฎาคม 65  -  
กันยายน 65

15,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร
 / นางศิริกุล  หอมไสย  
    0833761189     
   
king.pun@gmail.com

1

93 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบและ
สัมผัสอาหารผลิตอาหารอย่างปลอดภัย

อบรมความรู้ผู้ประกอบและสัมผัสอาหาร ผู้ประกอบ
อาหารและ
สัมผัส 100 
คน

1ก.ย.64-30ต.ค.
65

16,600 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
หนองแปน

วรรณนิศา บุญสิงห์ 1

94 โครงการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 1.อบรมให้ความรู้กับ อสม.ในต าบล
บ้านเหล่าในการคัดแยกขยะในครัวเรือน

อสม. และ
ประชาชน
ในชุมชน 
จ านวน 
200 คน

ก.พ.65-ส.ค.65 20,000 เงินบ ารุง  
รพ.สต.บ้าน

เหล่า

น.ส.อรพรรณ  สีพ่ัว 2
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95 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนประจ าปี ๒๕65

 จัดอบรมการท าความสะอาดหมู่บ้าน/ ท่ีพัก
อาศัย (บ้านเรือน) ให้ถูกสุขลักษณะและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้สวยงามอย่าง
ต่อเน่ืองทุกสัปดาห์  และอบรมให้ความรู้
เร่ืองส่ิงแวดล้อม การก าจัดขยะในชุมชน

 ประชาชน/
อสม/ผู้น า
ชุมชน 
จ านวน 100
 คน

ม.ค.65 – มี.ค.65 10,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

นางสาวพรทิพา มโนวงค์ 1

96 โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ 
และการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี ต าบลทุ่งแก  
อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ  2565

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน

ประชาชน
ท่ัวไป

ก.ค.65-ก.ย.65 20,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล/
เทศบาล

 รพ.สต.บ้านดอนสร้าง
ไพร /นางยศสาวดี     สุ
รินทะ        
0811179354       
thantara2555@hotm
ail.com

1

97 โครงการอบรมให้ความรูส้วม HAS รพ.สต.
ดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
 ปี 2565

อบรมความรู้ จนท. จนท.ลจ.ทุก
ท่าน

ต.ค.64-กย.65 0 เงินบ ารุง  รพ.
สต.ดงสง่า

ศราวุธ ฟองอ่อน         
 รพ.สต.ดงสง่า ต.หนอง
แปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร

1

98
โครงการพัฒนา รพ.สต.ด้วยหลัก 5 ส. รพ.
สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร ปี 2565

อบรมความรู้ จนท. จัดกิจกรรมบ๊ิก คลีนน่ิง
เดย์

จนท.ลจ.ทุก
ท่าน

ต.ค.64-กย.65

0
เงินบ ารุง  รพ.
สต.ดงสง่า

ศราวุธ ฟองอ่อน         
 รพ.สต.ดงสง่า ต.หนอง
แปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร

1
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99
โครงการพัฒนา รพ.สต.gleen clean 
hospital รพ.สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี 2565

อบรมความรู้ จนท. จนท.ลจ.ทุก
ท่าน

ต.ค.64-กย.65

0
เงินบ ารุง  รพ.
สต.ดงสง่า

ศราวุธ ฟองอ่อน         
 รพ.สต.ดงสง่า ต.หนอง
แปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร

1

100 โครงการจัดท าผ้าป่าขยะ/กองทุนขยะ รพ.
สต.ดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร ปี 2565

รับบริจาคขยะในครัวเรือน ทุกครัวเรือน พ.ค.65-กันยายน
65

0

เงินบ ารุง  รพ.
สต.ดงสง่า

ศราวุธ ฟองอ่อน         
 รพ.สต.ดงสง่า ต.หนอง
แปน อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร

1

101
โครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความ

ดันโลหิตสูงเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน
 ปี ๒๕๖5 คป.สอเจริญศิลป์  อ าเภอ

เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

อบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง2.
คัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน3.
จัดกลุ่ม Self health group

360คน กพ.-เมย.2565      36,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

กลุ่มการพยาบาล /นาง
พรทิพย์ อุ่นจิตร  
lawanrat18@hotmail.
co.th            091-
869-5741

2

102 โครงการการพัฒนาระบบการด าเนินงาน
ชมรมเบาหวานภายใต้งบประมาณของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ2565

1.ติดตามการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค
  2.จัดท าแผนการด าเนินงานของชมรมให้มี
ประสิทธิภาพ                3.จัดท ากิจกรรม
ท่ีส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและเป็นการสร้าง
สุขภาพ สร้างขวัญก าลังใจให้กับสมาชิกใน
ชมรม

110 ก.ค-ก.ย2565 12,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
เจริญศิลป์

กลุ่มการพยาบาล /นาง
พรทิพย์ อุ่นจิตร  
lawanrat18@hotmail.
co.th            091-
869-5741

1

103 โครงการการพัฒนาระบบการด าเนินงาน
ชมรมเบาหวานภายใต้งบประมาณของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ2565

1.ติดตามการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค
 2.จัดท าแผนการด าเนินงานของชมรมให้มี
ประสิทธิภาพ 3.จัดท ากิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพในชุมชนและเป็นการสร้างสุขภาพ 
สร้างขวัญก าลังใจให้กับสมาชิกในชมรม

100 ก.ค-ก.ย2565 11,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
เจริญศิลป์

กลุ่มการพยาบาล /นาง
พรทิพย์ อุ่นจิตร  
lawanrat18@hotmail.
co.th            091-
869-5741

1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

104 โครงการลดเส่ียงเล่ียงไตวายต าบลเจริญศิลป์
ปีงบประมาณ 2565

1.คัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
เพ่ือเข้าร่วมโครงการ                            
2.แบ่งเป็นฐานให้ความรู้                      
2.1ให้ความรู้ความรู้เร่ืองโรคและการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน
 2.2 เรียนรู้การประกอบอาหารเพ่ือการดูแล
สุขภาพ                                           
2.3 การดูแลสุขภาพฟัน                       
2.4 การออกก าลังกาย                        
2.5 ใช้ยา/สมุนไพร
  

ผู้ป่วย
เบาหวาน/
ความดันสูงท่ี
มีอัตราการ
กรองของไต
ระดับ 2 ข้ึน
ไปในเขต
ต าบลเจริญ
ศิลป์

มค.65-กย.65 13,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
เจริญศิลป์

กลุ่มการพยาบาล/     
นางเกษฎาภรณ์ กาญ
จนกัณโห เบอร์โทร.
616505619/neesri
@hotmail.co.th

1

105 โครงการอบรมป้องกันโรคไตเร้ือรังในผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับโรคไตเร้ือรัง     ฝึก
การท าอาหารเมนูลดไตเส่ือม

200 มี.ค.65-เม.ย.65 20,000 เงินบ ารุงรพ.
สต.บ้านเหล่า

รพ.สต.บ้านเหล่า/อิศว
โชค กาญจนาภา/
0801806247

2

106 โครงการลดพฤติกรรมเส่ียง  เล่ียงการเกิด
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

 จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง

 100  คน เม.ย. 65-มิ.ย. 65      10,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

นางสายฝน     สารินทร์ 1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

107 โครงการรู้เร็วรู้ทันโรคหลอดเลือดสมองและ
โรคหัวใจในเขตรพ.สต.บ้านหนองแวง ปี 
2565

 จัดบรมให้ความรู้แกนน าเร่ืองโรคหลอด
เลือดสมองและหัวใจ 
สร้างเครือข่ายในการด าเนินงานเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 
ติดตามการด าเนินงานในพ้ืนท่ี
สรุผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน จัดท าแผนแก้ไขปัญหาในปีต่อไป

ประชาชน 
 ผู้น าชุมชน
  อสม. 
จ านวน  
100  คน

ต.ค.65 - ก.ย.65      10,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

นางสายฝน  สารินทร์ 1

108 โครงการ ลดเส่ียง เล่ียงไตวาย โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองแวง

 จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคไตวายเร้ือรัง       100  
คน

ต.ค.65 - ก.ย.65      10,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

นางสายฝน  สารินทร์ 1

109 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน ท่ี
ควบคุมะดับน้ าตาลไม่ได้ เพ่ือชะ
ภาวะแทรกซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. ให้ความรู้การเลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์                                         
 2. ให้ความรู้เร่ือง การป้องกัน และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือชะลอไตเส่ือม

ผู้ป่วย
โรคเบาหวา
นจ านวน 
80 คน

ก.ค.65-กย.65 15,000 เงินกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล/
เทศบาล

รพ.สต.บ้านดอนสร้าไพร
 / นางสุขสันต์  พฤกศ
มาศ       
089840590       
jek_suksan@gmail.co
m

1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

110 โครงการให้ความรู้กัญชาทางการแพทย์ 1.ยืดเหยียดกล้ามเน้ือด้วยท่าฤาษีดัดตน,SKT
 2.บรรยายให้ความรู้กัญชาทางการแพทย์   
 3.ถาม-ตอบ ปัญหาความรู้

ประชาชน 
70 คน

ม.ค. - มี.ค.65 9,000 เงินบ ารุง รพ.
สต.กุดนาขาม

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/
นางสาวสุนิสา  หาญชาติ
(0918281705)/Suni
sahanchat1994@gm
ail.com

2

111 โครงการให้ความรู้ต ารับยาสมุนไพรต้านภัย
โควิด

1.ยืดเหยียดกล้ามเน้ือด้วยท่าฤาษีดัดตน,SKT
 2.บรรยายให้ความรู้ต ารับยาสมุนไพรต้าน
โควิด                                                
   3.ถาม-ตอบ ปัญหาความรู้

ประชาชน 
70 คน

มี.ค. - พ.ค.65 9,000 เงินบ ารุง รพ.
สต.กุดนาขาม

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/
นางสาวสุนิสา  หาญชาติ
(0918281705)/Suni
sahanchat1994@gm
ail.com

2

112 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการนวดและยา
สมุนไพรปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๑. ประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ี เพ่ือจัดท า
โครงการฯ
 2. จัดท าโครงการ
 3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ร่วมกันวางแผนด าเนินการ                      
 -อบรมให้ความรู้เก่ียวกับโรคระบบกล้ามเน้ือ
   -สาธิตการรักษาและนวดในระบบ
กล้ามเน้ือ     ให้ความรู้และสอนท าลูก
ประคบยาสมุนไพรท่ีช่วยรักษาโรคทางระบบ
กล้ามเน้ือ

150 ก.ค.65-ก.ย.65 20,000 เงินบ ารุง รพ.
สต.บ้านเหล่า

รพ.สต.บ้านเหล่า/จิต
นาถ เปล่ียนศรี/
0810285066

2



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

113 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแปรรูป
สมุนไพรใกล้ตัว

ให้ความรู้เร่ืองสมุนไพรในชมชุน สาธิตการ
ท าสบู่เหลวสมุนไพร และผู้เข้าอบรมปฏิบัต
การท าสบู่เหลวสมุนไพร

อสม.กลุ่ม
แม่บ้านและ
กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน 
จ านวน 50 

คน

กุมภาพันธ์-
เมษายน พ.ศ. 

2565

5,500 เงินบ ารุง 
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

นางสุรัตน์ดา การินไชย 
เบอร์โทร 
081-0655470 
E-mail 
suratda854@hotmall
com กลุ่มงานแพทย์
แผนไทย โรงพยาบาล
เจริญศิลป์ อ าเภอเจริญ
ศิลป์ จังหวัดสกลนคร   

2

114 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยาหม่องไพล 
ไกลฟกช้ า อ.เจริญศิลป์

สอนท่ากายบริหารฤาษีดัดตน บรรยายการ
ปวดเม่ือยกล้ามเน้ือและอาการฟกช้ าสาธิต
ท ายาหม่องไพลและผู้เข้าอบรมปฏิบัติการท า
ยาหม่องไพล

ประชาชน
ผู้สูงอายุ

และอสม. 
จ านวน 60 

คน

กุมภาพันธ์-
เมษายน  พ.ศ. 

2565

6,500 เงินบ ารุง 
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

นางสาวฟาริดา ไชยะมี 
เบอร์โทร ๐๘๕-
๔๕๗๕๘๑๔ E-mail 
chimi2537@gmail.co
m 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
อ าเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร   

2



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

115 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการนวดและยา
สมุนไพรปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๑. ประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ี เพ่ือจัดท า
โครงการฯ
 2. จัดท าโครงการ
 3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ร่วมกันวางแผนด าเนินการ                     -
อบรมให้ความรู้เก่ียวกับโรคระบบกล้ามเน้ือ  
 -สาธิตการรักษาและนวดในระบบกล้ามเน้ือ 
    ให้ความรู้และสอนท าลูกประคบยา
สมุนไพรท่ีช่วยรักษาโรคทางระบบกล้ามเน้ือ

150 ก.ค.65-ก.ย.65 20,000 เงินบ ารุง รพ.
สต.บ้านเหล่า

รพ.สต.บ้านเหล่า/จิต
นาถ เปล่ียนศรี/
0810285066

2

116 โครงการให้ความรู้กัญชาทางการแพทย์ 1.ยืดเหยียดกล้ามเน้ือด้วยท่าฤาษีดัดตน,SKT
 2.บรรยายให้ความรู้กัญชาทางการแพทย์   
 3.ถาม-ตอบ ปัญหาความรู้

ประชาชน 
70 คน

ม.ค. - มี.ค.65 9,000 เงินบ ารุง รพ.
สต.กุดนาขาม

รพ.สต.บา้นกดุนา

ขาม/นางสาวสนุสิา 

 หาญชาติ

(0918281705)/Suni

sahanchat1994@g

mail.com

2

117 โครงการให้ความรู้ต ารับยาสมุนไพรต้านภัย
โควิด

1.ยืดเหยียดกล้ามเน้ือด้วยท่าฤาษีดัดตน,SKT
 2.บรรยายให้ความรู้ต ารับยาสมุนไพรต้าน
โควิด                             3.ถาม-ตอบ 
ปัญหาความรู้

ประชาชน 
70 คน

มี.ค. - พ.ค.65 9,000 เงินบ ารุง รพ.
สต.กุดนาขาม

รพ.สต.บ้านกุดนาขาม/
นางสาวสุนิสา  หาญชาติ
(0918281705)/Suni
sahanchat1994@gm

ail.com

2



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

118 โครงการอบรมให้ความรู้สมุนไพรพ้ืนบ้าน
ต้านภัยโรค

1.จัดอบรมเสริมสร้างความรู้การแพทย์แผน
ไทยส าหรับ อสม.และผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 50
 คน  
2.จัดให้อสม และผู้ใหญ่บ้าน บริการส่งเสริม
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ด้วยการใช้
สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน แก่คนใน
ครอบครัวและเพ่ือนบ้านใกล้เคียง

1. อสม. 
ต าบลบ้าน
เหล่า   

จ านวน 44 
 คน  
2. 

ผู้ใหญ่บ้าน
จ านวน ๖ 

หมู่บ้าน (หมู่
 

๕,๖,๑๐,๑๒,
๑๔,๑๖)

ม.ค. 65–  ก.ย. 
65

5,000 เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต.
บ้านเหล่า

นายทวีศักด์ิ ด้วงทองสา 1

119 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ิมทักษะใน
การดูแลและการฟ้ืนฟูสภาพส าหรับผู้ป่วย
ระยะกลาง(Interdediate Care; IMC) และ
ผู้พิการด้านการเคล่ือนไหว

ให้ความรู้และฝึกทักษะในการฟ้ืนฟูสภาพ
ส าหรับผู้ป่วยระยะ Sub-acute, ผู้พิการด้าน
การเคล่ือนไหว การดูแลผู้ป่วยติดเตียง และ
การจ่ายเคร่ืองช่วยกายอุปกรณ์ตามความ
เหมาะสม

ผู้พิการ
ด้านการ
เคล่ือนไหว,
 ผู้ป่วย
ระยะ 
Sub-acute,
 ผู้ดูแล
ผู้ป่วยติด
เตียง 
จ านวน ๘0
 คน

พ.ค.-65 15,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

งานกายภาพบ าบัด/     
รสริน นิลศิริ /
089-2599446

2



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

120 โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าท่ี
เพ่ือรับนิเทศงาน /ประเมิน ติดตามงาน คป
สอ. เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  
ปีงบประมาณ ๒๕65

ประชุมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเตรียมความพร้อมและ
จัดท าเอกสารรับการประเมิน นิเทศ ติดตาม
งานสาธารณสุข

465 คน ม.ค.65, มี.ค.65 ,
 มิ.ย.65 , ก.ค.65

46,500 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

รพ.เจริญศิลป์ /งานแผน
ยุทธศาสตร์ฯ   นายอุทัย
     สุขานนท์    
0899438680

2

121 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย อ าเภอเจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ              ๒. จัด
ฝึกปฏิบัติบนโต๊ะและภาคสนาม  ๓.ฝึกซ้อม
แผนระงับอัคคีภัย

186 คน มีนาคม ๒๕๖๕ - 
พฤษภาคม ๒๕๖๕

26,300 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป    
      นายสุทธิวรณ์ ค า
โสภา ๐๘๓๔๕๒๔๙๙๖
 
p_hos121@hotmail.c
om

2

122 โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีใหม่ คปสอ.เจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 - จัดอบรมปฐมนิเทศ 3๕ คน พฤษภาคม ๒๕๖๕
 - กรกฎาคม 
๒๕๖๕

4,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป    
      นายสุทธิวรณ์ ค า
โสภา ๐๘๓๔๕๒๔๙๙๖ 
 
p_hos121@hotmail.c
om

2

123 โครงการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนดี
ศรีเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑.ประชุมคณะกรรมการ                ๒. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ           ๓.คัดเลือก  
  ๔. ประกาศผล            ๕. มอบโล่เกียรติ
คุณ

๑.คณธกรรม
การ ๑๕ คน 
    ๒. คนดี
ศรีเจริญศิลป์
 ๒๐ คน

มิถุนายน -สิงหาคม
 ๒๕๖๕

18,250 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป    
      นายสุทธิวรณ์ ค า
โสภา ๐๘๓๔๕๒๔๙๙๖ 
 
p_hos121@hotmail.c
om

1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

124 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการส่งเสริม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ ของบุคลากร 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  ท ากิจกรรมสาธิต  ๘0 คน มีนาคม 256๕ - 
พฤษภาคม ๒๕๖๕

16,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป    
      นายสุทธิวรณ์ ค า
โสภา ๐๘๓๔๕๒๔๙๙๖ 
 
p_hos121@hotmail.c
om  และงาน HRD รพ.
เจริญศิลป์

2

125 โครงการอบมรมให้ความรู้แก่บุคลากรและ
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ
ในการท างาน

จัดอบมรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประกาศ
เจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างาน

60 คน มิถุนายน -สิงหาคม
 ๒๕๖4

6000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป    
     นายสุทธิวรณ์ ค า
โสภา ๐๘๓๔๕๒๔๙๙๖ 
 
p_hos121@hotmail.c
om  และงาน HRD รพ.
เจริญศิลป์

1

126 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ทักษะบุคลากรในการบ ารุงรักษาและการใช้
เคร่ืองมือทางการแพทย์ คป.สอ.เจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จัดอบรมทักษะด้านการบ ารุงรักษารักษาและ
การใช้เคร่ืองมือทางการแพทย์

150 คน ธันวาคม ๒๕๖๔ -
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

15,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

ทีมเคร่ืองมือแพทย์ /
รัตนวงษ์ ด้นด้ัน Tel. 
0918625732

1

127 โครงการสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุ
บุคลากร   คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕

จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ๑๐๐ คน พฤษภาคม ๒๕๖๕
 - กรกฎาคม 
๒๕๖๕

14,100 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป    
      นายสุทธิวรณ์ ค า
โสภา ๐๘๓๔๕๒๔๙๙๖ 
 
p_hos121@hotmail.c
om  และงาน HRD รพ.
เจริญศิลป์

1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

128 โครงการจัดนิทรรศการวันพระโพธิสัตว์ จัดนิทรรศการ  ๑ 
นิทรรศการ

 ธันวาคม ๒๕๖๔ 4,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป    
      นายสุทธิวรณ์ ค า
โสภา ๐๘๓๔๕๒๔๙๙๖ 
 
p_hos121@hotmail.c
om  และงาน HRD รพ.
เจริญศิลป์

1

129 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 
 คปสอ.เจริญศิลป์  ปีงบประมาณ  256๕

ตรวจสุขภาพประจ าปี บุคลากร คปสอ.เจริญ
ศิลป์

148 คน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 - เมษายน ๒๕๖๕

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป    
      นายสุทธิวรณ์ ค า
โสภา ๐๘๓๔๕๒๔๙๙๖ 
 
p_hos121@hotmail.c
om  และงาน HRD รพ.
เจริญศิลป์

1

130 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองคุณธรรมและ
ความโปร่งใส การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  ภายใต้แนวคิด Model Strong คปสอ.
เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 256๕

อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 218 คน ธันวาคม 6๔ - 
กุมภาพันธ์ 6๕

     29,500 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป    
      นายสุทธิวรณ์ ค า
โสภา ๐๘๓๔๕๒๔๙๙๖
 
p_hos121@hotmail.c
om

1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

131 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 ด้วยรักเหนือรักในระดับศีล ๕ บุคลากร คป
สอ.เจริญศิลป์  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑.จัดอบรมให้ความรู้      ๒.กิจกรรมสมาธิ  
 ๓. ออกก าลังกาย

๕0 คน มิถุนายน - 
สิงหาคม ๒๕๖๕

     46,200 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

ชมรมจริยธรรม คปสอ.
เจริญศิลป์  กลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป     นาย
สุทธิวรณ์ ค าโสภา 
๐๘๓๔๕๒๔๙๙๖ 
p_hos121@hotmail.c
om

1

132 โครงการอบรมการให้ความรู้การเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย
รวมท้ังการป้องกันมิให้ท าผิดวินัย  และแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
คปสอ เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ256๕

อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 100 ธันวาคม 6๔ - 
กุมภาพันธ์ 6๕

       4,800 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป    
      นายสุทธิวรณ์ ค า
โสภา ๐๘๓๔๕๒๔๙๙๖
 
p_hos121@hotmail.c
om

1

133  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
บริหารความเส่ียงในองค์กร คปสอ.
เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2565

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

   50 คน เมษายน 2565 - 
มิถุนายน 2565

5,500 เงินบ ารุง 
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

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

1



0 = ยกเลิก
ระยะเวลาด าเนินการ

1 = ด าเนินการแล้ว

(5) 2.=ไม่ได้ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ  (7)

ล าดับ
โครงการ
ย่อยท่ี  

(1)

โครงการ  (2)
หน่วยงาน/ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/E-mail  (8)
กิจกรรม (3) เป้าหมาย (4)

  งบประมาณ  
         (บาท)  
           (6)

134  โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการประเมิน
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (re 
accreditation 2) ตามมาตรฐาน HA  
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
 ปีงบประมาณ ๒๕๖5

  - น าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ รพ.  
      - ผู้เย่ียมส ารวจซักถามทีมน า และ
ทีมคร่อมสายงานในแต่ละทีม            
         - สรุปผลการเย่ียม /
ข้อเสนอแนะจาก   ผู้เย่ียมและแจ้งผล

      130 คน พฤศจิกายน 
2564 - มกราคม
 2565

67,000 เงินบ ารุง 
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

ศูนย์คุณภาพ 
โรงพยาบาล          นาง
รัติยา  รักดี  (พยาบาล
วิชาชีพช านาญการ)      
          โทร. 
081-7494695

1

135 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการ คปสอ.เจริญศิลป์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖6

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ
การ คปสอ. เจริญศิลป์ ปี 2566

30 คน  กันยายน 2565      12,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

รพ.เจริญศิลป์  /          
 งานแผนยุทธศาสตร์ฯ   
  นายอุทัย สุขานนท์  
0899438680

1

วิเคราะห์ผลการด าเนินการ
   1. โครงการใชงบประมาณเงินบ ารุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จ านวน 22  โครงการเป็นเงิน 435,750 บาท  ด าเนินการแล้ว 13 โครงการ เป็นเงิน 269,450 บาท 
  ไม่ได้ด าเนิการ 9 โครงการ จ านวนเงิน 166,300 บาท ด าเนินการได้ ร้อยละ 59.09
    2. โครงการใชงบประมาณเงินบ ารุง รพ.สต. จ านวน 54  โครงการเป็นเงิน 106,500 บาท  ด าเนินการแล้ว 25 โครงการ เป็นเงิน 72,200 บาท ไม่ได้ด าเนิการ 19 โครงการ  
 จ านวนเงิน 34,300 บาท ด าเนินการได้ ร้อยละ 46.29
   3. โครงการใชงบประมาณเงินกองทุนประกันสุขภาพ จ านวน 68  โครงการเป็นเงิน 1,149,025 บาท  ด าเนินการแล้ว 67 โครงการ เป็นเงิน 1,110,225 บาท 
  ไม่ได้ด าเนิการ 1 โครงการ ด าเนินการได้ ร้อยละ 98.52
   4. สรุปภาพรวมโครงการตามแผนปฏิบัติการ ฯ จ านวน 135  โครงการ  จ านวนเงิน 1,691,275 บาท  ด าเนินการได้ 75  โครงการ  เป็นเงิน 1,451,875 บาท  
 ไม่ได้ด าเนินการ 29  โครงการ จ านวนเงิน 239,400 บาท ด าเนินการได้ 55.55  ของโครงการท้ังหมด
ปัญหาอุปสรรค
   1. มีสถานการณ์ ภารกิจท่ีจ าเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19

   2. สถานการณ์ไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดท าโครงการ เช่น โครงการท่ีเป็นการประชุม หรือกิจกรรมกลุ่ม 


