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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการอบรมฟนฟูศักยภาพ การดูแล  - อบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ เจาหนาที่ 50 คน มค.65 5,000 CUP กําไร  ถาบุตร

หญิงตั้งครรภใหกับเจาหนาที่

2 โครงการอบรมอสมเรื่องการดูแลหญิง  - อบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ  - อสม.+แมอาสา กพ.-พค.65 19,600 อปท งานอนามัยแม

ตั้งครรภเชิงรุกในชุมขน  - การคนหาหญิงตั้งครรภเชิงรุก หมูบานละ 2 คนX98  =196 

คน และเด็ก

3 โครงการใหความรูแกหญิงคั้งครรภ  - การใหตวามรูเรื่องการปองกันการคลอด  - ผูดูแลหญิงตั้งครรภ+ กพ.-พค.65 50,000 อปท งานอนามัยแม

และครอบครัว กอนกําหนด  LBW  การดูแลตนเอง หญิงตั้งครรภ 500 คน และเด็ก

4 โครงการอบรมฟนฟูความรูเรื่องการเลี้ยงล ู- อบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ เจาหนาที่ 50 คน กพ.-พค.65 5,000 CUP กําไร  ถาบุตร

ดวยนมแม สุกัญญา มกราเจริญกุล

5 โครงการตําบลนมแมและหมูบานไอโอดีน ดําเนินงานตามเกณฑตําบลนมแมและ 2 ตําบล  มค - สค 65 40,000 อปท งานMCH

หมูบานไอโอดีน หวยหลัว,โนนสะอาด

6 โครงการ อบรมฟนฟูการ  - จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใช DSPM ครู ศพด.,  มค. - กพ. 65 220,000 อปท. รพช.และ รพ.สต.

ตรวจพัฒนาการโดยใช DSPM  - ฝกปฏิบัติการใชชุดตรวจพัฒนาการ DSPM เจาหนาที่รพ.สต.ทุกแหง ทุกแหง

แหงละ 20,000

จํานวน 11 แหง

7 โครงการ IQ EQ ดี  - อบรมใหความรูการตรวจคัดกรองพัฒนาก ผูปกครองของกลุมเด็ก ตค 64 -กย .65 110,000 อปท. รพช.และ รพ.สต.

เริ่มตนที่พัฒนาการสมวัย โดยใช DSPM แกผูปกครองเด็ก 0-5 ป ที่สงสัยลาชาแตละตําบล ทุกแหง

 - แบงกลุมฝกปฏิบัติโดยใชเครื่องมือ DSPM แหงละ 10,000

 - ติดตามพัฒนาการของเด็กทุก 1 เดือน จํานวน 11 แหง

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน  คปสอ. บานมวง

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ(Promotion Prevention&Protection Excellence)

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)  โครงการ 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย (กลุมแมและเด็ก)
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

8 โครงการแกไขปญหาทุพโภชนาการ  - จัดอบรมใหความรูผูปกครองและผูดูแลเด็ เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ ตค 64 -กย .65 110,000 อปท. รพช.และ รพ.สต.

0-5 ป ภาวะทุพโภชนาการ ( ผอม เตี้ย อวน) ทุกแหง

 - แนะนําอาหารสาธิต โดย นักโภชนาการใน จากการชั่งน้ําหนัก

จัดอาหารสําหรับกลุมเปาหมาย ไตรมาสที่ 1 ในแตละตําบล 

 - ติดตามการชั่งน้ําหนักโดย อสม. ทุกเดือน

 ติดตอกัน 3 เดือน

รวม 559,600 โครงการ

CUP 10,000 2

อปท 549,600 6
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน  - จายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแกเด็กอายุ 6 ถึง 12 ป เด็กวัยเรียน ป. 1-ป.6 ต.ค.64 - ก.ย. 65 จากฝายเภสัช CUP จิรวรรณ คลังทอง

และวัยรุน สัปดาหละหนึ่งเม็ด พรทิวา เฮียงราช

 - เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ไดรับการตรวจ IQ EQ นักเรียน ป.1 และ ป.2 พัชราพร ยาทองไชย

ทุกราย จํานวน  1,669 คน พัชรี นินันตัง

 - เด็กนักเรียนชั้น ป.2 ไดรับการตรวจ IQ EQ  รพ.สต.ทุกแหง

ซ้ําทุกราย 

2 โครงการอบรมครู ผูปกครองนักเรียน - อบรมครูประจําชั้น ป.1 และ ป.2 ครู ป1 และ ป2 พัชรี นินันตัง

 -อบรมผูปกครองนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 จํานวน  1,669 คน ต.ค.64 - ก.ย. 65 110,000 อปท ผูรับผิดชอบงาน

จนท. 15 คน อนามัยวัยเรียน

 -อาหารเสริมนมรสจืดอยางนอยวันละคนละ ทุกโรงเรียน รพ.สต.ทุกแหง

 3 กลอง ตอวัน

 -ไขไอโอดีนคนละ 3 ฟอง ตอวัน ทุกโรงเรียน

 - ชั่งน้ําหนัก,วัดสวนเด็กวัยเรียน เด็กวัยเรียน ป. 1-ป.6

ปการศึกษาละ 2 ครั้ง

 -จัดหาหรือสนับสนุนเครื่องชั่งน้ําหนักและที่วัดสวนสูง ทุกโรงเรียน

ที่มีความละเอียดอยางนอย 0.1 กก. และ 0.1 ซม. 

แกโรงเรียนและมีการสอบเทียบทุกป

 - ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนปการศึกษาละ 1 ครั้ง ทุกโรงเรียน

 - ตรวจวัดวัดสายตาเด็ก ป.1 ทุกโรงเรียน

 - ติดตามตรวจซ้ําหากมีสายตาผิดปกติ

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน  คปสอ. บานมวง

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ(Promotion Prevention&Protection Excellence)

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)  โครงการ 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย (กลุมวัยเรียนวัยรุน)
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

3 โครงการอบรมนักเรียน อวน เตี้ย ผอ 1.อบรมนักเรียนประถม ที่มีภาวะอวน เตี้ย ผอม ทุกโรงเรียน ตค 64 -กย .65 110,000 อปท พัชรี นินันตัง

 - อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ เด็กเตี้ย 490  คน ผูรับผิดชอบงาน

รับประทานอาหารและการออกกําลังกาย เด็กผอม 560    คน อนามัยวัยเรียน

 -ติดตามผลหลังการอบรม เด็กอวน 453 คน รพ.สต.ทุกแหง

2.สงเสริมใหเด็กที่มีปญหาเรื่องผอมรับไข 3 ฟอง

/วัน นมจืด 3 กลอง / วัน

4 โครงการวัยรุนสดใส หัวใจเบิกบาน 1. สถานบริการเครือขายหรือองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นดําเนินการ

    1.1 จัดหายาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแกเด็กอายุ        

                   6 ถึง 12 ปสัปดาหละหนึ่งเม็ด

จํานวน 5,372 ราย ต.ค.64 - ก.ย. 65 - CUP ฝายเภสัชกรรม

 - เด็กวัยเรียนไดรับการตรวจEQ ทุกราย เด็กวัยเรียน ป.1-ป.6 พรทิวา เฮียงราช

 - จัดอบรมครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับการกระตุน พัชราพร ยาทองไชย

และพัฒนา EQ พัชรี นินันตัง

 - สงตอเด็กที่มี EQ ผิดปกติ ต่ํากวา 50 คะแนน รพ.สต.ทุกแหง

5 โครงการคลินิกเพื่อใจวัยรุน  - ศูนย OSCC เด็กวัยเรียนและวัยรุน ต.ค.64 - ก.ย. 65 CUP นางยุวลี  สหายแกน

 - ดําเนินงาน To be No.1 ใน รร. โรงเรียนมัธยม , น.ส.กําไร ถาบุตร

 - เฝาระวังและใหคําปรึกษาในกลุมเสี่ยง พรทิวา เฮียงราช

 - เสริมสรางทักษะชีวิตกลุมวัยเรียนวัยรุน พัชรี นินันตัง

 - การลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมวัยรุน

 - แนะนําการฝงยาคุมในหญิงหลังคลอดอายุ 15-19ป

 เพื่อปองกันการตั้งครรภซ้ํา

6 โครงการกิจกรรมรณรงคฟนสะอาด 1.ประชุมชี้แจงโครงการแกเจาหนาที่อนามัยและครู     เด็กนักเรียนชั้น ม.1 ตค.64 - กย.65 5,725 อปท. ทพญ.ชนิกานต 
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

เหงือกแข็งแรง ดําเนินการกิจกรรมรณรงคแปรงฟน  รร.ขยายโอกาสจํานวน อัตปญญา

2.สอนการควบคุมแผนคราบจุลินทรียที่ขอบเหงือก        2,200 ราย

3.การรายงานผลกิจกรรม

7 โครงการกิจกรรมอบรมแปรงฟนแปร 1.สอนการแปรงฟนที่ถูกวิธีและสงเสริมการดูแลสุขภาพเยาวชนจํานวน 2,509ราย ตค.64 - กย.65 14,800 อปท. ทพญ.ชนิกานต 

เหงือกกลุมเยาวชนอายุ 15-17 ป ชองปาก อัตปญญา

รวม 240,525 โครงการ

อปท 240,525 4

CUP 3

7



7

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการคัดกรองความเสี่ยงดานสุขภาพ 1. คัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน ประชากร ต.ค-ธค 64 565,820 อปท. นายวุฒธิสรรณ เกื้อหนุน

ในประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป อ.บานมวง

โลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือด กลุมวัยทํางาน รพ.สต.ทุกแหง,PCU

จ.สกลนคร ป 2565 สมองประชากรกลุมเปาหมายดวย อ.บานมวง

Verbral screening /เจาะน้ําตาลในเลือด

2. ประชาชนกลุมเสี่ยงสูงเบาหวาน  28,291 คน

(ระดับ FBS ≥ 126)ไดรับการตรวจยืนยัน 9 ตําบล

ตามเกณฑ

3.กลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง SBP ≥ ๑๔๐ 

DBP  ๙๐ mmHg)ไดรับการตรวจยืนยัน

ตามเกณฑและไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน

4.สรุปและวิเคราะหผลการคัดกรองและ

จัดทําทะเบียนกลุมปกติกลุมเสี่ยง กลุมปวย

5.คืนขอมูลสูแกนนําชุมชน อปท. ภาคี

เครือขายสุขภาพ

2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยง 1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยง ประชาชนกลุมเสี่ยง ม.ค64-ก.ย.65 200,000 อปท. นายวุฒธิสรรณ เกื้อหนุน

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงดวย 3อ และปรับเปลี่ยรพ.สต.ละ 1 โครงการ รพ.สต.ทุกแหง,PCU

โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดส พฤติกรรมแบบ New normal ,DPAC 10 รพ.สต.1 PCU

อ.บานมวง  จ.สกลนคร ป 2565 2.พัฒนาสื่อสาธารณะ รณรงคใหความรู

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน คปสอ.บานมวง

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ(Promotion Prevention&Protection Excellence)

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)  โครงการ 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย (กลุมวัยทํางาน)
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ประชาชนในการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง

ดวย 3อ

3.สงเสริมการมีสวนรวมชุมชนในการดําเนินงาน

เพื่อสรางการมีสวนรวมภาคีทุกภาคสวนใน

การจัดการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการมี

สุขภาพดีลดโรคไมติดตอเรื้อรังและลดปจจัยเสี่ยง

4.สนันสนุนใหมีการเขาถึงบริการ 1669 ,EMS

3 โครงการสงเสริมสุขภาพดวยการ 1.รณรงคและประชาสัมพันธโครงการ ประชาชนทุกกลุมวัย ต.ค.64- ก.ย.65 110,000 อปท. นายวุฒธิสรรณ เกื้อหนุน

ออกกําลังกาย ป 2565 กาวทาใจ season 3 10 รพ.สต.1 PCU รพ.สต.ทุกแหง,PCU

2. กิจกรรมรณรงคและขับเคลื่อน กาวทาใจ 

Season3

 3. ครอบครัวเขาถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

แบบ New normal สะสม จํานวน 2,000,000 

ครอบครัว (กาวทาใจ season3)

4 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย 1.ประเมินการออกกําลังกาย ในรูปแบบวิถีชีวิตใหม เจาหนาที่ทุกคน ต.ค.64- ก.ย.65 10,000 เงินบํารุงรพ. น.ส.ชณุตพร  ชรินทร

ในรูปแบบวิถีชีวิตใหม ปงบประมาณ ของเจาหนาที่ทุกเดือน

2. วัดรอบเอว,รอบสะโพก,ชั่งน้ําหนัก ในกลุมเสี่ยง 

กอนและหลังกิจกรรมทุก 3 เดือน

5 โครงการรณรงตตรวจมะเร็งปากมดลูก 1.จัดรณรงคเชิงรุกในแตละสถานบริการโดยตรวจ สตรีอาย3ุ0-70ป ต.ค.64- ก.ย.65 50,000 อปท. นายวุฒธิสรรณ เกื้อหนุน

และมะเร็งเตานมในสตรีอายุ 30-70ป คัดรกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจอัลตราซาวด อ.บานมวง นางสาวสันตติตา วิชาดี

อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร ป 2565 ในสตรี ใน รพ.สต.โดยสูตินารีแพทย จํานวน 11,274 คน รพ.สต.ทุกแหง

2.ใหความรูเรื่องการตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

การตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุมเปาหมาย

3.ในรายที่ตรวจพบความผิดใหไดรับการรักษา

ตามแผนการรักษาในโรงพบาบาลและ

สงตอรพศ./ศูนยมะเร็ง

4.พัฒนาระบบการสงตอขอมูลในการดูแลผูปวย

รวมกับเครือขาย

5.ติดตามเยี่ยมบานผูปวยมะเร็งเตานมและ

มะเร็งปากมดลูก

6 โครงคัดกรองมะเร็งตับมะเร็งทอน้ําดี 1.ตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงอายุ 40ป ขึ้นไป ประชากรอายุ 40ป ต.ค.64- ก.ย.65 30,000 อปท. นายวุฒธิสรรณ เกื้อหนุน

ดวยการอัลตราซาวดอําเภอบานมวง ดวย verbal screenning ขึ้นไป อ.บานมวง รพ.สต.ทุกแหง,PCU

 จังหวัดสกลนคร ป 2565 2.สงตรวจ ultrasound กลุม 40 ปขึ้นไปรายใหม

3.บันทึกขอมูลลงใน 43 แฟม

4.ใหความรูเรื่องมะเร็งตับ มะเร็งทอน้ําดี

ภาวะไขมันเกาะตับ

3.ในรายที่ตรวจพบความผิดใหไดรับการรักษา

ตามแผนการรักษาในโรงพบาบาลและ

สงตอรพศ./ศูนยมะเร็ง

4.พัฒนาระบบการสงตอขอมูลในการดูแลผูปวย

รวมกับเครือขาย

5.ติดตามเยี่ยมบานผูปวยมะเร็งหลังไดรับการรักษา

7 โครงการสงเสริม การออกกําลังกายเพิ่ม 1.ทดสอบสมรรถภาพ กลุมวัยทํางานที่มี ม.ค.-ก.ย.65 9,500 อปท./เทศบาล น.ส.อัจฉราภรณ บุญทอง

ความยืดหยุนในกลุมปวดบาไหลวัยทํางาน 2.ใหความรูหลักการยศาสตรและออกกําลังกาย อาการปวดบาไหล รวมกับเทศบาลต.มวง

ปองกันการบาดเจ็บ 50 คน
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

8 โครงการสงเสริมหลักการยศาสตร 1.ทดสอบสมรรถภาพ เจาหนาที่อบต.มว ม.ค.-ก.ย.65 5,700 อปท./อบต น.ส.อัจฉราภรณ บุญทอง

 การออกกําลังกายในเจาหนาที่ 2.ใหความรูหลักการยศาสตรและออกกําลังกาย จํานวน30 คน นักกายภาพบําบัด

องคการบริหารสวนตําบลมวง ปองกันการบาดเจ็บ

9 อบรมใหความรู อสม. เรื่องทันตสุขศึกษา แนะนําการดูแลสุขภาพชองปาก อสม. 1426  ราย ตค.64 - กย.65 CUP ทพญ.ชนิกานต อัตปญญา

รวม 981,020 โครงการ

CUP 1

อปท. 971,020 7

เงินบํารุง 10,000 1

9
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 พัฒนาความรูในการดูแลผูสูงอายุ 1.จัดประชุมผูเกี่ยวของ อสม. 1,435 คน พ.ย.64 - ก.ย.65 CUP พรทิวา เฮียงราช

ในโรงเรียนอสม. 2.อบรมใหความรูแก อสม. ณัฏฐิรา กิณเรศ

3.ประเมินผูเขาอบรม

4.สรุปผลการดําเนินงาน

2 การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหย1.จัดประชุมผูเกี่ยวของ ผูสูงอายุในเขต พ.ย.64 - ม.ค.65  - CUP ณัฏฐิรา กิณเรศ

ในโรงเรียนผูสูงอายุในเขต ตําบลมวง 2.ทดสอบสมรรถภาพ ตําบลมวง 1,005 คน พรทิวา เฮียงราช

ความยืดหยุนในผูสูงอายุ จิราวรรณ คลังทอง

3.ออกกําลังกายเพื่อเพิ่ม

ความยืดหยุนโดยใชผาขาวมา

4.ประเมินผูเขาอบรม

5.สรุปผลการดําเนินงาน

3 การคนหาตาบอดจากตอกระจก 1.จัดประชุมผูเกี่ยวของ ผูสูงอายุทุกตําบลใน พ.ย.64 - ม.ค.65  - CUP พรทิวา เฮียงราช

ในผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 2.ประสานงานชมรมผูสูงอายุ อําเภอบานมวง

 อสม. และผูนําชุมชนเพื่อ จํานวน  7,812 คน

ประชาสัมพันโครงการ

3.ออกตรวจคัดกรองตอกระจก

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน คปสอ.บานมวง

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ(Promotion Prevention&Protection Excellence)

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)  โครงการ 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย (กลุมผูสูงอายุและผูพิการ)
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

เบื้องตนโดยการนับนิ้วมือ

4.สรุปผลคัดกรองสายตา

5.สงตอผูสูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง

ตอกระจกพบแพทย

6.สรุปผลการดําเนินงาน

4 ตรวจสุขภาพผูสูงอายุดานกายและจิต1.จัดประชุมผูเกี่ยวของ ผูสูงอายุทุกตําบลใน พ.ย.64 - ม.ค.65  - CUP พรทิวา เฮียงราช

2.ประสานงานชมรมผูสูงอายุ อําเภอบานมวง

 อสม. และผูนําชุมชนเพื่อ จํานวน  7,812 คน

ประชาสัมพันโครงการ

3.ออกตรวจสุขภาพผูสูงอายุ

4.สรุปผลตรวจสุขภาพผูสูงอายุ

5.สงตอผูสูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง

พบแพทย

6.สรุปผลการดําเนินงาน

5 โครงการปองกันภาวะ 1. จัดอบรมใหความรูแกผูสูงอายุแ ผูสูงอายุ ผูดูแล มกราคม - กันยายน 10,000 เทศบาล พว.วลัยภรณ

สมองเสื่อมในผูสูงอายุ ผูดูแล/แกนนํา อสม.หรือแกนนํา 2565 ตําบลบานมวง กุลวงค

เขตเทศบาลตําบลบานมวง 2. การประเมินภาวะสมองเสื่อมโด จํานวน 100 คน

ใชแบบประเมิน MMSE(Thai)

3. การฝกบริหารสมองวิธีตางๆ

6 โครงการปองกันภาวะ 1. จัดอบรมใหความรูแกผูสูงอายุแ ผูสูงอายุ ผูดูแล มกราคม - กันยายน 10,000 อบต.มวง พว.วลัยภรณ
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สมองเสื่อมในผูสูงอายุ ผูดูแล/แกนนํา อสม.หรือแกนนํา 2565 กุลวงค

เขตตําบลมวง 2. การประเมินภาวะสมองเสื่อมโด จํานวน 100 คน

ใชแบบประเมิน MMSE(Thai)

3. การฝกบริหารสมองวิธีตางๆ

7 โครงการผูสูงอายุเดินดี 1. จัดอบรมใหความรูแกผูสูงอายุแ ผูสูงอายุ ผูดูแล มกราคม - กันยายน 10,000 เทศบาล พว.วลัยภรณ

ไมมีลม เขตเทศบาลตําบล ผูดูแล/แกนนํา อสม.หรือแกนนํา 2565 ตําบลบานมวง กุลวงค

บานมวง 2. การประเมินความเสี่ยงตอภาวะ จํานวน 100 คน

หกลม

3. การฝกบริหารรางกาย

8 โครงการผูสูงอายุเดินดี 1. จัดอบรมใหความรูแกผูสูงอายุแ ผูสูงอายุ ผูดูแล มกราคม - กันยายน 10,000 อบต.มวง พว.วลัยภรณ

ไมมีลม เขตตําบลมวง ผูดูแล/แกนนํา อสม.หรือแกนนํา 2565 กุลวงค

2. การประเมินความเสี่ยงตอภาวะ จํานวน 100 คน

หกลม

3. การฝกบริหารรางกาย

9 โครงการทดสอบสมรรถภาพรางกายแ1.ทดสอบสมรรถภาพรางกาย คนพิการในอบต.มวง ตค..-ก.ย.65 9,600 อปท. นายศราวุฒิ แซอึ้ง

คุณภาพชีวิตคนพิการใน อบต.มวง ประเมินคุณภาพพชีวิตและประเมิ 80 ราย นักกายภาพบําบัด

อาการซึมเศราในคนพิการ

2.ออกกําลังกายที่เหมาะสมในคนพิการ

10 โครงการสงเสริมการออกกําลังกายผูสคูัดกรองผูสูงอายุที่มีขอเขาเสื่อม ผูสูงอายุจํานวน 40 คน ม.ค.-ก.ย.65 5,800 อปท. นายศราวุฒิ แซอึ้ง

ที่มีภาวะขอเขาเสื่อมเทศบาลตําบลบาจัดอบรมใหความรู ในเขตเทศบาล นักกายภาพบําบัด
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

การปองกันและสงเสริมเกี่ยว

กับโรคขอเขาเสื่อมแก

11 โครงการสงเสริม การออกกําลังกาย จัดหากลุมเปาหมายเพื่อเขารวมกิจกรร ผูสูงอายุจํานวน ม.ค.-ก.ย.65 5,700 อบต.มวง/อปท นายชญากานฑ กันทะ

เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อต จัดอบรมใหความรูและฝกปฏิบัติ 30 คน นักวิชาการสาธารณสุข

ขาดานหนาโดยใชยางยืดในผูสูงอายุ ประเมินผลโครงการจากแบบทดสอบ

12 โครงการสงเสริม การออกกําลังกาย จัดหากลุมเปาหมายเพื่อเขารวมกิจกรร ผูสูงอายุจํานวน ม.ค.-ก.ย.65 5,700 เทศบาล/อปท นายชญากานฑ กันทะ

เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อต จัดอบรมใหความรูและฝกปฏิบัติ 30 คน นักวิชาการสาธารณสุข

ขาดานหนาโดยใชยางยืดในผูสูงอายุ ประเมินผลโครงการจากแบบทดสอบ

13 โครงการสงเสริมการออกกําลังกายผูสคูัดกรองผูสูงอายุที่มีขอเขาเสื่อม ผูสูงอายุจํานวน 40 คน ม.ค.-ก.ย.65 5,800 อบต.มวง/อปท นายศราวุฒิ แซอึ้ง

ที่มีภาวะขอเขาเสื่อม อบต.มวง จัดอบรมใหความรู ในเขตอบต.

การปองกันและสงเสริมเกี่ยว

กับโรคขอเขาเสื่อม

14 ผูสูงอายุใสใจสุขภาพชองปาก แนะนําการดูแลสุขภาพชองปาก ผูสูงอายุ 6,000ราย ม.ค.-ก.ย.65 - CUP ทันตสาธารรสุข

และตระหนักถึงความสําคัญของฟน ทพญ.ชนิกานต อัตปญญา

บูรณางานเขากับการตรวจสุขภาพ

ผูสูงอายุประจําป

15 โครงการตรวจสุขภาพเบื้องตน ตรวจคัดกรอง ประเมินสุขภาพ 1.รอยละ 80 ของผูสูงอา กย.64-ตค.65 7,500 เทศบาล/อปท น.ส.มัลลิกา เลิศและ

ผูสูงอายุ ผูที่มีภาวะเสี่ยง สงตอการรักษา มีความรูในการดูแล หวยหลัว

ตนเองมากขึ้น

ใหความรูคําแนะนําแจกเอกสาร 2.รอยละ100ของผูสูงอายุ


ที่เสี่ยงไดรับการสงตอเพื่อ



22

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

รักษา

16 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูง ดําเนินการจัดบริการ กย.64-ตค.65 12,000 เทศบาล/อปท น.ส.พิมพสุรางค บัวขันธ

อายุและผูปวยเรื้อรังดวยการ การแพทยแผนไทยเชิงรุกในชุมชน บานบอแกว

แพทยแผนไทยในชุนชม

รพ.สต.บานบอแกว

17 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ อบรมเชิงปฏิบัติการ ผูสูงอายุที่มีอาการ กย.64-ตค.65 10,336 เทศบาล/อปท น.ส.สุนิสา อินทะเสย

ขอเขาเสื่อมดวยวิธีแพทยแผนไทย ปวดเขาจํานวน 50 ราย 

18 โครงการพัฒนาระบบบริการฟนฟู 1.ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยใ1. ผูสูงอายุ ต.ค.-ก.ย.65 CUP นางณัฏฐิรา กิรเรศ

สมรรถภาพทางการแพทยในชุมชน    ชุมชนในกลุมเปาหมาย 2. ผูพิการ นักกายภาพบําบัด

โรงพยาบาลบานมวง ปงบประมาณ 2. ประเมินกายอุปกรณเครื่องชวย3. ผูปวยโรคหลอดเลือด

2565    ความพิการใหกลุมเปามายให    สมอง

   เหมาะสมและทั่วถึงครอบคลุม 4. ผูปวยระยะกลาง

(IMC)

102,436

รวม 102,436 โครงการ

CUP 0 6

อปท. 102,436 12

18

รอยละ 30 ของกลุม

ผูสูงอายุและผูปวย

เรื้อรังไดรับบริการ

การแพทยแผนไทย
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ1.กินอาหารสุขภาพ การออกกําลังกาย จัดการความเครียด 5 กลุมวัย ตค.64 - กย.65 20,000 CUP นายวุฒธิสรรณ

และสุขภาวะประชาชน บุหรี่+สุรา สุขภาพชองปาก การดูแลและประเมินสุขภาพ เกื้อหนุน

ตนเอง สุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน การดูแลสุขภาพเบื้องตน นางสาวพนิสาข

การดูแลสิ่งแวดลอม การใชยา การปองโรคติดตอ สุทธศรี

(เนน โรคCOVID-19 ,โรคไขเลือดออก) โรคติดตอทาง นางสาวจินตรา

เพศสัมพันธ อาหารปลอดภัย การใชผลิตภัณฑสุขภาพ แกนปดชา

การบริการสุขภาพดานความปลอดภัย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน

2.การสรางความรอบรูสุขภาพเฉพาะกลุม ไดแก

การสงเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธ และตั้งครรภ

เด็ก และผูสูงอายุ การปองกันอุบัติเหตุจราจร และการเขาถึง

บริการ EMS 

3.สื่อสารความรูดานสุขภาพแกประชาชนผานชองทาง

ตางๆ ไดแก เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ

เว็บไซดโรงพยาบาล ทาง Line และแผนพับ

รวม 20,000 โครงการ

CUP 20,000 1

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน คปสอ.บานมวง

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ(Promotion Prevention&Protection Excellence)

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)  โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของประชากร
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการบประมาณ(บาทแหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภ1.ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการ คณะกรรมการ, เดือน ธค. 64 10,000 CUP วุฒธิสรรณ

(พชอ.) อําเภอบานมวง จังหวัด

สกลนคร  พชอ. อําเภอบานมวงใหเปน อนุกรรมการ/ มี.ค. 65,พ.ค. 65

เกื้อหนุน

ปงบประมาณ 2565  ปจจจุบัน คณะทํางาน ส.ค.-65

2.จัดตั้งคณะทํางาน/ จํานวน 50 คน

 คณะอนุกรรมการแตละ

ประเด็น

3.จัดประชุมคณะกรรมการ,คณะ

อนุกรรมการ/คณะทํางาน ทุก

 3 เดือน

รวม 10,000 โครงการ

CUP 10,000 1

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน คปสอ.บานมวง

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ(Promotion Prevention&Protection Excellence)

แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ)
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบการ

ตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัย

สุขภาพ

การซอมแผนสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพรอมและ

ตอบโตภาวะฉุกเฉินดานโรคและภัยสุขภาพ

1 ครั้ง ต.ค. 64-กย.65 20,000 เทศบาลตําบล

บานมวง

    นส.บุญยัง     

ขันทะหัด

ประชุมทีมSRRT ทุก3เดือน 4 ครั้ง ต.ค. 64-กย.65 - - นายวุฒธิสรรณ 

เกื้อหนุน

การตอบโตภาวะฉุกเฉินในกรณีมีภาวะฉุกเฉินดาน

สาธารณสุข

ทุกเหตุการณ ต.ค. 64-กย.65 200,000 CUP     นส.บุญยัง     

ขันทะหัด

รวม 220,000            โครงการ

CUP 200,000 1

อปท 20,000             1

2

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน คปสอ.บานมวง

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ(Promotion Prevention&Protection Excellence)

แผนงานที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ  โครงการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ



34

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการคนหาผูปวยวัณโรค 1.ประชุมชี้แจงการดําเนินงานผูเกี่ยวของทุก 3 เดือน 9 ตําบล ต.ค. 64-กย.65 22,000 อปท. น.ส.พรทิวา

รายใหมเพื่อขึ้นทะเบียน 2.อบรมผูรับผิดชอบงานวัณโรค เฮียงราช

3.ตรวจคัดกรองคนหาผูปวยวัณโรคในกลุมประชากร

หลักและผูมีอาการสงสัยวัณโรค ดวยการเอ็กเรยปอด

และวินิจฉัยที่รวดเร็ว (Sputum Gene Xpert) พรอม

ขึ้นทะเบียนรักษาทุกราย

PCU

2 โครงการปองกันโรคหนอน 1. ประชุมชี้แจงการดําเนินงานผูเกี่ยวของ  - ตรวจอุจจาระ ต.ค. 64-กย.65 - สสจ. นายวุฒธิสรรณ

พยาธิ พยาธิใบไมตับและ 2. ตรวจอุจจาระและใหการรักษาในกลุมเปาหมาย ประชากร 15 ปขึ้นไป เกื้อหนุน

มะเร็งทอน้ําดี 3. สรางกระบวนการเรียนรู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในตําบลตนแบบ รพ.สต.ทุกแหง

สุขภาพของกลุมเปาหมาย ต.บอแกว 905 ราย PCU

3 โครงการฝาระวังปองกัน 1. ประชุมผูเกี่ยวของชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน 9 ตําบล ต.ค. 64-กย.65 - CUP นายวุฒธิสรรณ

ควบคุมโรคไขเลือดออก 2. ผลักดันการดําเนินงานตามแนวทางการจัดการ  เกื้อหนุน

พาหะนําโรคแบบผสมผสานในระดับตําบล รพ.สต.ทุกแหง

3. ใหความรูโดย อสม./ผูนําชุมชนทางหอกระจาย PCU

ขาวในหมูบาน

4.สํารวจและรายงานผลคาดัชนีลูกน้ํายุงลายโดย

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน คปสอ.บานมวง

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ(Promotion Prevention&Protection Excellence)

แผนงานที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ  โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

อสม.รวมกับเจาหนาที่

5.คัดกรองผูปวยสงสัยและควบคุมโรคเชิงรุก

ในชุมชนโดยการพนหมอกควันหรือนําสเปรย

กระปองฉีดพนกําจัดยุงในบานผูปวย

6.พนหมอกควันปองกันกอนเปดเทอมในโรงเรียน โรงเรียน 49 แหง ต.ค. 64-กย.65 200,000 อปท.

ศพด.ปละ 2ครั้ง

4 โครงการปองกันเด็กจมน้ํา 1. จัดประชุมผูเกี่ยวของปละ 2 ครั้ง 9 ตําบล ต.ค. 64-กย.65 - - นายณัฐพล แงพรหม

2. สรางทีมผูกอนการดีปองกันการจมน้ํา รพ.สต.ทุกแหง

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมผูกอการดีทุกตําบล PCU

4. อมหลักสูตรการลอยน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดในเด็ก เด็กอายุ 7-15 ป 360,000 อปท.

7-15 ป จํานวน 900 ราย

5.สงเสริมผูปกครองเด็กเล็กต่ํากวา 5 ป สราง 100 ราย/ 1 ตําบล

คอกกั้นเด็กในครัวเรือน

5 โครงการปองกันและ 1 จัดประชุมนําเสนอสถานการณและผลการดําเนิน 9 ตําบล ต.ค. 64-กย.65 11,000 อปท. นายวุฒธิสรรณ

ลดอุบัติเหตุทางถนน งานกับผูเกี่ยวของระดับตําบล ปละ 2 ครั้ง  เกื้อหนุน

2. สรางทีม ศปถ.ตําบลทุกตําบล รพ.สต.ทุกแหง

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนในพื้นที่ตําบล เยาวชนชายที่ขับขี่ 22,000 อปท. PCU

ทุกตําบล รถจักรยานยนตไม

สวมหมวกนิรภัย

จํานวน 220 ราย



36

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

รวม 615,000            โครงการ

CUP 1

อปท 615,000            5

อื่น 1
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแลจัดอบรม/ออกติดตาม/สํารวจ/แนะนําโดยทีมระดับอําเภผูประกอบการสถานที่ผลิต พ.ย.64-ก.ย.65 8,600 อปท ภญ.ณัฐตินี แสนภูมี

เฝาระวัง ควบคุมมาตรฐานการ น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่

ผลิตน้ําดื่มในภาชนะบรรจุที่ ปดสนิท 36 ราย และ

ปดสนิทในเขตอําเภอบานมวง เจาหนาที่ 11 รพสต.

ประจําป 2564

2 เฝาระวังอาหารปลอดภัยในตลาดออกติดตามตรวจสารปนเปอน/สํารวจ/แนะนํา ผูประกอบการ      พ.ย.64-ก.ย.65 7,000 อปท ภญ.นราภรณ 

สด รานอาหารแผงลอยและตลาดโดยทีมระดับอําเภอ  -ตลาดสดเทศบาลตําบลมวง ไทยสีหราช

คลองถมเทศบาลตําบลมวง  -ตลาดคลองถมตําบลมวง    

ปงบประมาณ 2564  -รานคาแผงลอยในเขต

เทศบาลตําบลมวง

 -ตลาดสีเขียวรพ.บานมวง

  -โรงครัว รพ.บานมวง

รวม 15,600             โครงการ

CUP

อปท 15,600 2

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน คปสอ.บานมวง

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ(Promotion Prevention&Protection Excellence)

แผนงานที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ  โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ(Promotion Prevention&Protection Excellence)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการGREEN&CLEAN 1.1 การพัฒนางานดานอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ

 Hospital  GREEN&CLEAN Hospital

 - ดูแลระบบบําบัดน้ําเสียและตรวจวิเคราะหคุณภาพ รพ.บานมวง  ต.ค.64 - ก.ย.65 25,000 เงินบํารุงรพ. น.ส.ปยะมาศ ศุภโกศล

น้ําทิ้งของโรงพยาบาล

 - การจัดการนําน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียกลับมาใช รพ.บานมวง  ต.ค.64 - ก.ย.65 200,000 เงินบํารุงรพ. น.ส.ปยะมาศ ศุภโกศล

ใหม (ใชรดน้ําตนไม)

1.2 ตรวจเฝาระวังคุณภาพน้ําประปาและคุณภาพน้ําทิ้งข รพ.บานมวง  ต.ค.64 - ก.ย.65 5,000 เงินบํารุงรพ. น.ส.ปยะมาศ ศุภโกศล

โรงพยาบาล (pH, ความกระดาง, คลอรีนอิสระคงเหลือ)

2 โครงการบริหารจัดการขยะและ 2.1 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม รพ.บานมวง  ต.ค.64 - ก.ย.65

สิ่งแวดลอม  - จัดซื้อถังขยะอินทรีย 5,000 เงินบํารุงรพ. น.ส.ชณุตพร ชรินทร

 - จัดทําปายสื่อ ประชาสัมพันธในการคัดแยกขยะ 2,500 เงินบํารุงรพ. น.ส.ชณุตพร ชรินทร

3 โครงการเฝาระวังอาหารและ 3.1  ตรวจคุณภาพน้ําดื่มสําหรับผูรับบริการ รพ.บานมวง  ต.ค.64 - ก.ย.65 5,000 เงินบํารุงรพ. น.ส.ปยะมาศ ศุภโกศล

น้ําดื่มสําหรับผูรับบริการ ในโรงพยาบาลบานมวง

โรงพยาบาลบานมวง 3.2  เฝาระวังโคลิฟอรมแบคทีเรียของอาหารผูปวยใน

โรงพยาบาลบานมวง

รพ.บานมวง  ต.ค.64 - ก.ย.65 5,000 เงินบํารุงรพ. น.ส.ปยะมาศ ศุภโกศล

4  โครงการเฝาระวังความปลอดภัย 4.1 จัดอบรมผูประกอบการรานอาหารและแผงลอย  - ผูประกอบการ  ต.ค.64 - ก.ย.65 220,000 อปท. น.ส.ธัญญา นามแสง

ดานอาหารเชิงรุก เขตอําเภอบานมว  จําหนายอาหาร วัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หลักสูตร 6 ชั่วโ  - ผูสัมผัสอาหาร รพ.สต. ทุกแหง

4.2 จัดอบรมผูสัมผัสอาหารในรานอาหารและแผงลอย ในเขตสถานพยาบาล

แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน คปสอ.บานมวง
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

จําหนายอาหาร หลักสูตร 3 ชั่วโมง 11 แหง  

4.3 ตราจเฝาระวังอาหารและน้ําดื่ม (SI2,อ.11) ทุก 3 เดื แหงละ 50 คน

4.4 ตรวจเฝาระวังสารปนเปอนในอาหาร 6 ชนิด รวม 550 คน

(ฟอรมาลีน, สารกันรา, สารฟอกขาว, บอแรกซ, 

สารเรงเนื้อแดง, ยาฆาแมลง)

345 มอบปาย Clean food good taste แกรานอาหาร/ 

แผงลอยที่ผานเกณฑมาตรฐาน

5 โครงการผลิตน้ํายาเอนก  - ผลิตน้ํายาเอนกประสงคในโรงพยาบาลบานมวง รพ.บานมวง  ต.ค.64 - ก.ย.65 50,000 เงินบํารุงรพ. น.ส.ชณุตพร ชรินทร

ประสงคในโรงพยาบาลบานมวง ไดแก สบูเหลว น้ํายาลางจาน และน้ํายาถูพื้น

โครงการอบรมผูจําหนายสินคาเกษต  -จัดอบรมใหความรูผูจําหนายสินคาเกษตรในชุมชน รพ.สต. 10 แหง  ต.ค.64 - ก.ย.65 25,000 อปท. น.ส.ธนพร อองโนนยาง

ในชุมชน สู active community  - จัดตั้งตลาดสีเขียวเพื่อจําหนายผักและผลไมปลอดสาร  แหงละ 15 คน เจาหนาที่              

ในชุมชน สู active community     รวม 150 คน รพ.สต. ทุกแหง

 -สุมตรวจสารปนเปอนในสินคาเกษตรที่จําหนาย

7  โครงการซอมแผนปองกันและ  - ประชุมซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยใน คปสอ.บานมวง  มค. - เมย. 65 20,000 เทศบาลตําบลบานมวง น.ส.ปยะมาศ ศุภโกศล

ระงับอัคคีภัย(บูรณาการรวมกับEOC เขตเทศบาล ตําบลมวง อําเภอบานมวง หนวยงานที่เกี่ยวของ 

จํานวน 100 คน

8 โครงการนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู   - จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานนวัตกรรม คปสอ.บานมวง  มค. - เมย. 65 3,000 CUP น.ส.

นวัตกรรมงานอาชีวอนามัย นวัตกรรมงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม

และอนามัยสิ่งแวดลอม

9 โครงการเฝาระวังอาชีวอนามัยและ  - สํารวจความเสี่ยง และอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุค รพ.บานมวง มี.ค.-ต.ค.65 10,000 เงินบํารุงรพ. น.ส.อนุชธิดา เช็มพันธ

สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลบานมวง ในแตละหนวยงาน

 - จัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหแตละ

หนวยงาน

รวม 575,500 โครงการ

6
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

CUP 3,000 1

อปท 265,000 3

เงินบํารุง 307,500 5

310,500 9
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ยุทธศาสตร 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)

แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ   โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการเปดใหบริการPCU  -ประชุมแตงตั้งคณะทํางาน รพ.สต.ดงหวยเปลือ ตค.64-กย.65 100,000 CUP นส.บุญยัง ขันทะหัด

 -จัดทีมสหวิชาชีพใหบริการ

 -ดําเนินการเปดใหบริการ

รพ.สต.ดงหวยเปลือย

รวม 100,000

CUP 100,000

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน  คปสอ. บานมวง



24

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 อบรม อสม. นักจัดการ อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ 90 คน ก.พ.-65 18,000 สํานักงานสนับสนุน น.ส.ธนพร อองโนนยาง

สุขภาพ บริการสุขภาพที่เขต 8

ประเมิน อสม.นักจัดการสุขภาพ 90 คน ก.พ.-65

เชิงคุณภาพและปริมาณ

2 อบรม อสม.ใหม สงอบรม อสม.ใหม/ทดแทน 60 คน ต.ค.64-ก.ย.65 90,000 สสจ.สกลนคร น.ส.ธนพร อองโนนยาง

3 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนร -อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 180 คน ต.ค.64-ก.ย.65 55,000 CUP น.ส.ธนพร อองโนนยาง

อสม.ดีเดนระดับอําเภอ อสม. ดีเดน 12 สาขา 

 -อบรมจัดทําแผนสุขภาพชุมชนแบบ 180 คน

มีสวนรวม

 -เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  190 คน

อสม. ดีเดน 12 สาขา ระดับอําเภอ 

4 อบรม อสค. อบรม อสค. 1,649 คน ต.ค.64-ก.ย.65 น.ส.ธนพร อองโนนยาง

ประเมิน อสค.ตามเกณฑ 1,649 คน ต.ค.64-ก.ย.65

มาตรฐานที่กําหนด 

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน คปสอ.บานมวง

ยุทธศาสตรที่ 2 บริการเปนเลิศ (Sevice Excellence)

แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ โครงการที่ 2 พัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ และ อสม.
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

5 อบรมเชิงปฏับัติการ อบรมและนําเสนอผลงานตําบล ต.ดงหมอทองใต ต.ค.64-ก.ย.65 3,000 สสจ.สกลนคร น.ส.ธนพร อองโนนยาง

ตําบลจัดการสุขภาพ จัดการสุขภาพ

6 อบรม อสม.หมอประจําบาน อบรม อสม.หมอประจําบาน 98 คน ต.ค.64-ก.ย.65 สสจ.สกลนคร น.ส.ธนพร อองโนนยาง

7 อบรม อสม.อาสาสมัคร  -อบรม อสม.อาสาสมัครคุมประพฤติ 98 คน ต.ค.64-ก.ย.65 สสจ.สกลนคร น.ส.ธนพร อองโนนยาง

คุมประพฤติประจําหมูบาน  -ติดตาม ดูแลชวยเหลือ สงเคราะห

ผูกระทําผิดหรือผูที่ไดรับการสงเคราะห

8 อบรม อสม.ยาเสพติด  -อบรม อสม.ยาเสพติด 11 คน ต.ค.64-ก.ย.65 สสจ.สกลนคร น.ส.ธนพร อองโนนยาง

 -ติดตามดูแลผูที่ผานการบําบัดฟนฟู

อยางตอเนื่อง

9 อบรมใหความรู อสม. เรื่อง แนะนําการดูแลสุขภาพชองปาก อสม. จํานวน ต.ค.64-ก.ย.65 CUP ทพญ.ชนิกานต 

ทันตสุขศึกษา 1426 ราย อัตปญญา

รวม 166,000

อปท. 90,000

CUP 55,000

อื่นๆ 21,000
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ยุทธศาสตรที่ 2  บริการเปนเลิศ(Service Excellence)

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  โครงการที่ 1 สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการคัดกรองปองกันตา

บอด 1. การคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นต ผูปวยโรคเบาหวาน มกราคม - กันยายน 50,000 CUP บานมวง พว.กุลจิรา

ในผูปวยโรคเบาหวาน โดยการถายภาพจอประสาทตา ในอําเภอบานมวง 2565 จันทะลุน

เขตอําเภอบานมวง ดวยเครื่อง Fundus Camera จํานวน2000 คน

2. คัดกรองภาวะตอกระจก/วัดสายตา

3.ตรวจวัดความดันลูกตา ดวยเครื่อง

pneumotonometer

4. ประสานการรักษา/ผาตัดไปยัง

โรงพยาบาลที่มีจักษุแพทยเพื่อ

วินิจฉัยผลการถายภาพจอประสาทตา

รวม 50,000

อปท

CUP 50,000

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน……คปสอ.บานมวง  
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ยุทธศาสตร 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบบริกา1.แตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการงาน บุคลากรในสถาน พย.64-กย.65 100,000 CUP IC ,SRRT

โรคติดตอ โรคอุบัติใหมและเขากับงาน EOC พยาบาลทุกคน

อุบัติซ้ํา 2.กําหนดแนวทางการเตรียมความ

พรอมในโรคที่กําหนด 

3.เตรียมความพรอมดานอัตรากําลัง

ในการดูแล

4.เตรียมความพรอมในหนวยงานที่ให

การสนับสนุน 

5.ประชุมรวมกับทีมสหวิชาชีพ 

6.บูรณาการซอมแผนรวมกับงาน SRRT 

7.ติดตามการปฏิบัติเพื่อใหการ

สนับสนุนดานวิชาการและวัสดุอุปกรณ

2 โครงการการปองกันโรคติดเชื้อไ1. จัดระบบการดูแล ศูนยแรกรับ 1.สถานบริการ ตค.64-กย.65 200,000 CUP IC ,SRRT

โคโรนา 2019  ป 2565 Cohort ward /รพ.สนาม/CI/AI ทุกแหง

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน คปสอ.บานมวง

แผนงานที่ 6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  โครงการที่ 2    พัฒนาระบบบริการโรคติดตอ  โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

2. การบริการฉีดวัคซีนปองกัน 2.กลุมเปาหมาย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉีดวัคซีน

 - การใหความรูเรื่องวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 แกกลุมเปาหมาย

 - การติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน

รวม 300,000

CUP 300,000
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ยุทธศาสตรที่ 2  บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที ่1 2 และ 3 ปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการลดการใชยา

ปฏิชีวนะในชุมชน

อบรมประชากรผูมารับบริการที่

 รพ.สต. 10 แหง  โดยอบรม

แหงละ 1 ครั้ง เพื่อใหตระหนัก

และเกิดเครือขายการใชยา

อยางสมเหตุสมผล

ประชากรผูมา

รับบริการที่ รพ.

สต. ทั้ง 10 แหง

พย.64-กย.65 นางสาวพิมพชนก บุระ

เนตร   นางสาวชลพรรษ

 ตรันเจริญ และเจาหนาที่

 รพ.สต.

2 โครงการเยี่ยมบานผูปวย

ที่มีปญหาดานการใชยา

เฉพาะราย

ติดตามเยี่ยมบานผูปวย

โรคเบาหวานและความดันที่มี

ภาวะไตวายเรื้อรังแทรกซอน 

จํานวน 30 ราย ที่เกิดปญหา

การใชยาไมเหมาะสมในชุมชน

ผูปวยและญาติ

ผูปวย

พย.64-กย.65 นางสาวพิมพชนก บุระ

เนตร   นางสาวชลพรรษ

 ตรันเจริญ และเจาหนาที่

 รพ.สต.

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน  คปสอ. บานมวง
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3 โครงการอบรมใหความรู

แกบุคลากรเรื่องการใช

ยาอยางสมเหตุสมผล

ฟนฟูความรูแกบุคลากรที่

ปฏิบัติงานใน รพ. และ รพ.สต. 

เรื่องการใชยาอยางสมเหตุสมผล

บุคลากรที่

ปฏิบัติงานใน 

รพ. และ รพ.สต.

พย.64-กย.65 นางสาวพิมพชนก บุระ

เนตร   นางสาวชลพรรษ

 ตรันเจริญ
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบบริกา - ประชุมชี้แจงเรื่องมาตรฐานดาน รพ.บานมวง และ ตค.64-กย.65 15,000 CUP น.ส. เสาวนีย 

สุขภาพทารก แมและเด็ก รพ.สต.10 แหง ครองทรัพย

สาขาทารกแรกเกิด  - จัดใหบริการตามมาตรฐานงานแมและเด็ก หอง LR / PP รพ. นางสุกัญญา

(ANC,LR,PP คุณภาพ) มกราเจริญกุล

 - พัฒนาระบบการคัดกรองหญิงตั้งครรภเสี่ยงสูง

 - จัดกิจกรรมใหความรูในการดูแลตนเอง

แกหญิงตั้งครรภที่มีความเสี่ยงสูงที่เหมาะสม

ตามความเสี่ยง

 - ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภที่มีความเสี่ยงสูง

และสงตอขอมูลระหวางเครือขายทุกระดับ

มาตรฐานงานแมและเด็ก

( ANC , LR /PP คุณภาพ )

ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)       โครงการที่  5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาทารกแรกเกิด

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน คปสอ.บานมวง
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการ 1.รพ. และ รพ.สต. ตค.64-กย.65 5,000 CUP น.ส. เสาวนีย 

ดูแลสุขภาพมารดาและทารก เขตอําเภอบานมวง ครองทรัพย

 - อบรม/วิชการเรื่องการดูแล 11 แหง นางสุกัญญา

ทารกแรกเกิด ในภาวะปกติและผิดปกติ มกราเจริญกุล

 - อบรมฟนฟูความรูเรื่องการชวยฟนคืนชีพ จนท.  ที่เกี่ยวของ ตค.64-กย.65 15,000 CUP

ทารกแรกเกิด ( NCPR )และระบบการดูแล

ทารกขณะสงตอ

 - อบรมเครือขายแมและเด็กในชุมชน อสม. แมอาสา ตค.64-กย.65 5,000 CUP

โครงการประชุมงานอนามัยแมและเด็ก จนท.  ที่เกี่ยวของ ตค.64-กย.65 3,000 CUP น.ส. เสาวนีย 

 - จัดประชุม MCH Board อยางนอย 4 ครั้ง ครองทรัพย

 - ทบทวนการดูแล/conferrence นางสุกัญญา

 -ติดตามผลการดําเนินงาน มกราเจริญกุล

รวม 43,000

CUP 43,000
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ยุทธศาสตรที2่  (Service  exellence)   แผนงานที่  6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service  plan)

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการเขาถึงระบบ 1.จัดทําระบบแจงเตือนศูนยดูแล ผูปวยกลุม Palliative ม.ค. - ก.ย. 65 กาญจนา   บุษมงคล

ดูแลแบบประคับประคอง ประคับประคองแบบ Real Time

แบบ Real Time 2.ติดตามเยี่ยมบานโดยทีมสหวิชาชีพ

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โครงการที่ 6 การดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและการดูแลผูปวยกึ่งเฉียบพลัน
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ยุทธศาสตรที่ 2 การบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่ 7.โครงการพัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทย

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 1.ดําเนินการตอเนื่องคลิกนิกเชี่ยวชาญเ  รอยละของผูมารับบริการคลินิก น.ส.พรสุดา จันทิมา

ฉพาะโรค 6 คลินิก   เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเพิ่มขึ้น 10%

2.เปดใหบริการจายยาปรุงสําหรับผูปวย

เฉพาะราย           

3.ติดตามผลและประเมินผลการรักษา 

2 อบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ ตค.64-กย.65 20,000 เทศบาล/อปท น.ส.ฉัตรลดา หงษวิลัย

น.ส.ฐิติมา บุญแฮด

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ ตค.64-กย.65 13,400 เทศบาล/อปท น.ส.มัลลิกา เลิศและ

การทําผลิตภัณฑสมุนไพร หัวยหลัว

กันยุงจากตะไครหอม

4 อบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ มีการจัดอบรมในสถานศึกษาในเขต ตค.64-กย.65 10,000 เทศบาล/อปท น.ส.พิมพสุรางค บัวขันธ

เทศบาล/อปท บานบอแกว บานบอแกว

สมุนไพร จํานวน 1 แหง

5 โครงการอบรมการนวด อบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายมี ตค.64-กย.65 12,400 น.ส.พิมพสุรางค บัวขันธ

ฟนฟูเทาและแชเทาดวย ความรูเกี่ยวการนวดฟนฟูเทาและการ

เทศบาล/อปท

บานบอแกว

อบรมสงเสริมการเรียนรู

แพทยแผนไทยสูเยาวชน 

ใ ึ

มีการจัดอบรมในสถานศึกษาใน

เขตเทศบาล/อปท ตําบลมวง 

ํ  2 มีการจัดอบรมในสถานศึกษาใน

เขตเทศบาล/อปท หวยหลัว 

จํานวน 1 แหง

โครงการอบรมใหความรู

ประโยชนและโทษของยา

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

 คปสอ.บานมวง

1.ติดตามผลดําเนินการ

คลินิกเชี่ยวชาญเฉพาะโรค

แพทยแผนไทย

ตค.64-กย.65 40,000 เงินบํารุง
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สมุนไพรเพื่อลดอาการชาเทา แชเทาดวยสมุนไพรมากขึ้น

ในผูปวยเบาหวาน

6 โครงการอบรมฟนฟู อบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ ตค.64-กย.65 10,000 เทศบาล/อปท น.ส.พิมพสุรางค บัวขันธ

สมรรถภาพผูพิการดวยแพทย บานบอแกว

แผนไทย

รวม 105,800

อปท. 65,800

CUP 40,000

รอยละ90ของผูพิการมีทักษะใน

การดูแลสุขภาพและการออก
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ยุทธศาสตร 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)

แผนงานที่.5      โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service  plan) โครงการที่ 8 สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการคัดกรองโรคซึมเศรา 1.คัดกรองโรคซึมเศราในกลุม ประชากรอายุ พย.64-กย.65 100,000 อปท.ทุกแหงใน นางยุวลี สหายแกน

และเฝาระวังแกไขปญหาการ ประชากรอายุ 15ปขึ้นไปในชุมชน 15 ปขึ้นไป อําเภอบานมวง ผูรับผิดชอบงาน

ฆาตัวตาย อําเภอบานมวง โดย เครือขายจิตเวชชุมชน เชน สุขภาพจิต ทุก รพ.สต.

อสม./ผูนําชุมชน

2.คัดกรองโรคซึมเศราในสถาน ผูมารับบริการใน 

พยาบาลทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน รพ.บานมวง

ในกลุมโรคเรื้อรัง  ผูสูงอายุ และ

ผูรับบริการทั่วไปในคลินิคตางๆ

2 โครงการปองกันการฆาตัวตาย1. คัดกรองความเสี่ยงตอการฆา ผูปวยจิตเวช พย.64-กย.65 29,800 อปท.ทุกแหงใน นางยุวลี สหายแกน

ในผูปวยจิตเวช ตัวตายในผูปวยจิตเวช จํานวน 298 คน อําเภอบานมวง ผูรับผิดชอบงาน

2.ทํากิจกรรมจิตบําบัด สุขภาพจิต ทุก รพ.สต.

3.เยี่ยมครอบครัวผูปวยจิตเวชที่มี

ความเสี่ยงในการฆาตัวตายสูง

รวม 129,800

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน  คปสอ. บานมวง
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อปท 129,800
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ยุทธศาสตรที2่  (Service  exellence)   แผนงานที่  6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service  plan) โครงการที่ 9 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาความรูเรื่อง 1.อบรมใหความรูแกบุคลลากร บุคลากร รพ.บานมวง มี.ค.-65 5,000 CUP วาสนา  สิงสอน

การดูแลผูปวยโรคติดเชื้อ เกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติ และ รพ.สต 50 คน

ในกระแสเลือด เรื่องโรคติดเชื้อในกระแสเลือด

2.อบรมใหความรูเรื่องโรค อสม.จํานวน1,452 คน ม.ค. - ก.ย.  2565 วาสนา  สิงสอน

ติดเชื้อและคัดกรองผูปวย 

โรคติดเชื้อในกระแสเลือด

เบื้องตนสําหรับ อสม.ใน

โรงเรียน อสม.

รวม 5,000

CUP 5,000             

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน คปสอ.บานมวง
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ยุทธศาสตรที2่  (Service  exellence)   แผนงานที่  6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service  plan) โครงการที่ 10 สาขาโรคหัวใจ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการใหความรูแนวทางกา 1.อบรมใหความรูโรค  อาการ  บุคลากร รพ.บานมวง ก.พ.-65 5,000 CUP ณัฐยา  หลาบมาลา

ดูแลผูปวย ACS  สําหรับ อาการแสดง  การวินิจฉัย  และ รพ.สต 50 คน

บุคลากรโรงพยาบาลบานมวง การรักษาและการสงตอ    

2.  ใหความรูเรื่อง Basic  EKG 

3.  ชี้แจงแนวทางการดูแลผูปวย

ตามแนวปฏิบัติ  CPG  MI  

4.  ใหความรูเรื่อง  STEMI  

fast track  วิธีการใหยาและการ

ดูแลผูปวยขณะใหยา Streptokinase

1.อบรมใหความรูเรื่องโรคหลอดเลือดอสม.จํานวน1,452 ค ม.ค. - ก.ย.  2565 ณัฐยา หลาบมาลา

หัวใจและคัดกรองผูปวยโรคหลอดเลือด

หัวใจเบื้องตนสําหรับ อสม..ในโรงเรียน

อสม

รวม 5,000

อปท

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน คปสอ.บานมวง
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CUP 5000
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ยุทธศาสตรที่ 2  บริการเปนเลิศ(Service Excellence)

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  โครงการที่ 11 สาขาโรคมะเร็ง

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 คัดกรองมะเร็งเตานม 1. อบรมใหความรูแกนนํา สตรีอาย3ุ0-70ป ตค64-กย 65 ใชงบรวมกับ PP รพ.สต./PCU

/มะเร็งปากมดลูกสตรี /สตรีกลุมเปาหมาย คัดกรองมะเร็งเตานม PCT

2,ดําเนินการตรวจคัดกรองเตานสตรีอาย3ุ0-60ป

3. สงตอในรายผิดปกต/ิติดตามผPapsmear

ทางพยาธิวิทยา

ในรายสงตรวจชิ้นเนื้อ

2 คัดกรองมะเร็งลําไส 1. อบรมใหความรูกลุมเปาหมายประชาชนอายุ ตค64-กย 65 รพ.สต./PCU

2. ดําเนินการคัดกรอง 30-70 ปขึ้นไป PCT

การตรวจ FIT test

3. ดําเนินการตามระบบสงตอ

ในรายผิดปกติ

3 คัดกรองมะเร็งทางเดินน้ํา 1. อบรมใหความรูกลุมเปาหมายประชาชนอายุ ตค64-กย 65 ใชงบรวมกับ PP รพ.สต./PCU

/มะเร็งตับ 2. ดําเนินการคัดกรอง 40 ปขึ้นไป PCT

ultrasound

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน……คปสอ.บานมวง  
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3. ดําเนินการตามระบบสงตอ

ในรายผิดปกติ
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ยุทธศาสตรที่ 2  บริการเปนเลิศ(Service Excellence)

แผนงานที่  6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service  plan) โครงการที่ 12 สาขาโรคไต

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 พัฒนาคุณภาพการ

บริการผูปวยโรคไตเรื้อรัง

เพื่อปองกันการ

เปลี่ยนแปลงเขาสูโรคไต

เรื้อเรื้องระยะสุดทาย

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อฟนฟูและเพิ่มพูน

ความรูในการดูแลในผูปวย

โรคไตเรื้อรัง

1.ผูปวยโรคไตเรื้อรัง

จํานวน 100 คน

มกราคม - 

กันยายน2565

10,000  บาท เทศบาลบานมวง พว.กุลจิรา จันทะลุน

รวม 10,000

อปท 10,000           

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน……คปสอ.บานมวง  
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ยุทธศาสตรที่ 2  บริการเปนเลิศ(Service Excellence)

แผนงานที่  6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service  plan) โครงการที่ 13 สาขาจักษุวิทยา

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาทแหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการปองกันตาบอด 1. จัดอบรมใหความรูแกผูปวยโรค ผูปวยโรคเบาหวาน มกราคม - กันยายน 10,000 บาท เทศบาล พว.วลัยภรณ

ในผูปวยโรคเบาหวาน เบาหวานและผูดูแล และผูดูแล 2565 ตําบลบานมวง กุลวงค

เขตเทศบาลตําบลบานมวง 2. การคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นต จํานวน 100 คน

โดยการถายภาพจอประสาทตา

ดวยเครื่อง Fundus Camera

3. คัดกรองภาวะตอกระจก/วัดสายตา

4. ประสานการรักษา/ผาตัดไปยัง

โรงพยาบาลที่มีจักษุแพทยกรณี

พบความผิดปกติ

2 โครงการปองกันตาบอด 1. จัดอบรมใหความรูแกผูปวยโรค ผูปวยโรคเบาหวาน มกราคม - กันยายน 10,000 บาท อบต.มวง พว.วลัยภรณ

ในผูปวยโรคเบาหวาน เบาหวานและผูดูแล และผูดูแล 2565 กุลวงค

เขตตําบลมวง 2. การคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นต จํานวน 100 คน

โดยการถายภาพจอประสาทตา

ดวยเครื่อง Fundus Camera

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน……คปสอ.บานมวง  
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาทแหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

3. คัดกรองภาวะตอกระจก/วัดสายตา

4. ประสานการรักษา/ผาตัดไปยัง

โรงพยาบาลที่มีจักษุแพทยกรณี

พบความผิดปกติ

3 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา 1. จัดอบรมใหความรูแกบุคลากร พยาบาล นักวิชาการ มกราคม - กันยายน 8,000 บาท CUP บานมวง พว.วลัยภรณ

ความรูบุคลากรดาน โดยวิทยากรดานจักษุวิทยา ผูชวยเหลือคนไข 2565 กุลวงค

จักษุวิทยา 2. การฝกภาคปฏิบัติการวัดสายตา และเจาหนาที่อื่นๆ

การวัดความดันลูกตา การถายภาพที่เกี่ยวของในการดูแล

จอประสาทตา ทั้งจาก รพ.บานมวง

และ รพ.สต.

จํานวน 60 คน

รวม 28,000

อปท. 20,000

CUP 8,000



41

ยุทธศาสตรที2่  (Service  exellence)   แผนงานที่ 2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service  plan) โครงการที่ 14 สาขาปลูกถายอวัยวะ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ สาขา

ปลูกถายอวัยวะ

1. ทําแผนประชาสัมพันธ

และผลิตสื่อเพื่อ

ประชาสัมพันธและทําความ

เขาใจเรื่องสมองตายและ

การบริจาคอวัยวะสําหรับ

ประชาชน

เจาหนาที่และ

ประชาชนทั่วไป

เดือนมกราคม 

2565

CUP กาญจนา   บุษมงคล

2.อบรมใหความรูแก

บุคลากรเกี่ยวกับความรู

ทั่วไปและกฎหมายที่

เกี่ยวของเรื่องการปลูกถาย

อวัยวะและการบริจาค

รางกาย

อสมในโรงเรียน

อสม , 

เจาหนาที่

ในคปสอ. บาน

มวง

เดือนมกราคม 

2565

CUP กาญจนา   บุษมงคล

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
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ยุทธศาสตร 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)

แผนงานที่ 6      การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service  plan) โครงการที่ 15 สาขาพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการปองกันแกไขปญห1.จัดอบรมใหความรูแกกลุมเปาหมา                      นักเรียนในสถานศึกษา พย.64-กย.65 100,000 อปท. นางยุวลี สหายแกน

ยาเสพติด อําเภอบานมวง ทุกแหงในเขตอําเภอ ผูรับผิดชอบงาน

บานมวง ยาเสพติด ทุก รพ.สต.

2.การติดตามหลังการเขารับการ ผูปวยสารยาเสพติดทุก พย.64-กย.65

บําบัดรักษา บุหรี่ สุรา และสารเสพตปิระเภท

ในสถานพยาบาล

3.ดูแลแบบ one stop service ผูมารับบริการบําบัดใน พย.64-กย.65

สถานพยาบาล

2 โครงการวัยรุนตองรู แต 1. จัดอบรม ดําเนินกิจกรรม ใหความกลุมนักเรียนที่มีอายุ 1 มี.ค.-ก.ย. 2565 25,000 อปท. นางยุวลี สหายแกน

ไมตองลอง แกเยาวชนกลุมเปาหมายถึงโทษพิษภปขึ้นไป ในสถานศึกษา นางสาวมัณฑนา ศรีภูมี

ของยาเสพติดและอบายมุข  และ ในเขตเทศบาลตําบล

ความรูเกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหม บานมวง จํานวน 150

2. ติดตามประเมินพฤติกรรมการเสพคน

อบายมุขของกลุมเปาหมาย 

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน  คปสอ. บานมวง
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ยุทธศาสตร 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)

แผนงานที่ 6      การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service  plan) โครงการที่ 15 สาขาพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน  คปสอ. บานมวง

3. ตรวจปสสาวะ (ยาบา/กัญชา) 

ใหกับผูเขารับการอบรม

4. การนําผูเสพสารเสพติดเขาสู

กระบวนการบําบัดรักษา และลง

ทะเบียน ติดตามนัดเขารับการบําบัด

รักษาฟนฟูตามเกณฑ 

5.ติดตามประเมินผลระยะยาวโดยการ

บูรณาการกับคลินิกวัยรุนในโรงเรียน 

ทุกสัปดาห ในหวงเวลาเปดภาคเรียน

รวม 125,000

อปท 125,000



44

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 พัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพใน1.อบรมสหวิชาชีพใน จนท.รพ.บานมวง และ ต.ค. 64 - ก.ย.65 6,000             CUP PCT

การดูแลผูปวย การดูแลผูปวยIMC รพ.สต.จํานวน 60 คน

รวม 6,000

CUP 6,000

ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)     โครงการที่ 16 การบริบาลฟนสภาพระยะกลาง (Intermediate care : IMC)

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน คปสอ.บานมวง
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ยุทธศาสตร 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service  plan) โครงการที่ 17 ระบบบริการ one  day  sergery

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 พัฒนาศักยภาพ จนท.เพื่อรับ1.นิเทศนการดูแลผูปวยหลังผาตัด พยาบาลทุกคน ต.ค.64 - ก.ย. 65 PCT

การสงกลับผูปวยหลังผาตัด โดยทีม PCT 

2. ใหความรู Bedside care 

3. รวบรวมขอมูลการับกลับทุกเดือน

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน  คปสอ. บานมวง
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ยุทธศาสตรที่ 2 การบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่ 18.โครงการกัญชาทางการแพทย

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 1.อบรมพัฒนาศักยภาพ ฟนฟู อบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ มีการจัดอบรมบุคลากร กย.64-ตค.65   - สสจ. นางจิราพร สุวรรณไตร

ความรูบุคลากร ในการเปดให เจาหนาที่ในรพ.และรพ.สต. น.สพรสุดา จันทิมา

บริการคลินิกกัญชาทาง ทั้ง11 แหง

การแพทย ในรพและรพ.สต.

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

 คปสอ.บานมวง
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ยุทธศาสตรที2่  (Service  exellence)   แผนงานที่  7  การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบสงตอ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการอบรมฟนฟูความรู 1.อบรมฟนฟูใหความรูอาสา ผูปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ค. 2565 5,000 CUP ทิพวรรณ   สมรัตน 

อาสาฉุกเฉิน ฉุกเฉินในเครือขาย เบื้องตนและอาสากูชีพ  ศศิธร  ปานมาศ 

2 .อบรมใหความรูแนวทางการจํานวน จํานวน 50 คน สุภาวดี  ละครศรี

ดูแลและสงตอผูปวย  Head 

 injury  and  Trauma 

การพัฒนาเครือขาย EMS  

ใหมีคุณภาพและการเขาถึง

บริการไดอยางรวดเร็ว

3. การพัฒนาเครือขาย EMS  

ใหมีคุณภาพและการเขาถึง

บริการไดอยางรวดเร็ว

รวม 5,000

CUP 5,000             

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินงานงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 สงเสริมยุติการใชสารเคมี  -จัดอบรมใหความรูผลกระทบการใช รพ./รพ.สต. มิ.ย.65 - ส.ค.65 110,000 อปท. น.ส.ธนพร อองโนนยาง

ทางการเกษตรที่อันตรายตอสุขภาพสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแกประชาชน 11 แหง เจาหนาที่ 

ประชาชน ในพื้นที่อําเภอบานมวง  -จัดซื้อกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส รพ.สต.ทุกแหง

จากองคกรเภสัชกรรม

 -ตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดใน

ประชาชน

 -ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวในการใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง

 -สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาด

สีเขียว (ตลาดเกษตรอินทรีย)

2 สํารวจความเสี่ยงทางสุขภาพ  -ประเมินสิ่งแวดลอม,ประเมินสุขภาพ, 9 ตําบล ต.ค.64 - ก.ย.65 น.ส.ธนพร อองโนนยาง

และจัดทําฐานขอมูลจากมลพิษ สรุปและวิเคราะหสถานการสิ่งแวดลอมใน น.ส.อนุชธิดา เข็มพันธ

สิ่งแวดลอมเบื้องตน อ.บานมวง พื้นที่,จัดกิจกรรมปองกัน/แกไขปญหา เจาหนาที่ 

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน คปสอ.บานมวง

ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริ โครงการ เฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินงานงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ปงบประมาณ 2564 สิ่งแวดลอม รพ.สต.ทุกแหง

 -จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม

สิ่งแวดลอมในสถานบริการสุขภาพ

3 จัดบริการอาชีวอนามัยและ  -จัดอบรมใหความรูแกสมาชิกใน รพ./รพ.สต. ต.ค.64 - ก.ย.65 220,000 อปท. น.ส.ธนพร อองโนนยาง

เวชกรรมสิ่งแวดลอมในสถาน สถานประกอบการ 11 แหง น.ส.อนุชธิดา เข็มพันธ

ประกอบการ(กิจการที่เปนอัตราย  -ตรวจสุขภาพเบื้องตนแกสมาชิกใน เจาหนาที่ 

ตอสุขภาพตาม พ.ร.บ.การสาธารณ  สถานประกอบการและตรวจสุขภาพตาม รพ.สต.ทุกแหง

พ.ศ. 2535) ความเสี่ยง

 -ดําเนินการประเมินความเสี่ยงใน

สถานประกอบการ

 -ดําเนินการแกไขและความคุมความเสี่ยง

 -ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน

ดวยเครื่องมือทางอาชีวสุขศาสตร

รวม 330,000

อปท 330,000
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ยุทธศาสตรที่ 2 การบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย  โครงการที่ 1.โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 1.อบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ กย.64-ตค.65 45,000 เทศบาล/อปท น.ส.สุนิสา อินทะเสย

นายจิรวัฒณ สีตาแสน

2 ประชุมวิชาการแพทยแผนไทย 1.อบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ มีตําบลตนแบบเมืองสมุนไพร กย.64-ตค.65 20,000 CUP น.สพรสุดา จันทิมา

และงานมหกรรมสมุนไพร 2.จัดงานมหกรรมสมุนไพร เพิ่มขึ้น 1 แหง น.สประกายรัตน กาลสุข

3 โครงการอบรมใหความรู และ 1.อบรมเชิงปฎิบัติการ 1.มีการจัดอบรมการปลูกและ กย.64-ตค.65 10,000 เทศบาล/อปท น.ส.พรสุดา จันทิมา

สงเสริมการใชฟาทะลายโจร ใชฟาทะลายโจรในชุมชนใน น.ส.สสุนิสา อินทะเสย
ในชุมชน เขตเทศบาล/อปท จํานวน 

2แหง

รวม 75,000

CUP 20,000              

อปท 10,000              

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

 คปสอ.บานมวง

อบรมการพัฒนาแหลงเรียนรู

และการดูแลสุขภาพดวย

สมุนไพรในชุมชน

1.มีการจัดอบรมพัฒนาแหลง

เรียนรูในชุมชนในเขต

เทศบาล/อปท จํานวน 3 แหง
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ยุทธศาสตรที่ 3  บุคลากรเปนเลิศ(People Excellence)

แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ. โครงการ.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร  1.อบรมเฉพาะทาง 4-6 เดือน ตค.64 -กย.65 CUP กลุมการฯ

   - วิกฤต 3 360,000         

   - อบรมไตเทียม 2 240,000         

   - อบรม Case manager 1 70,000           

   - อบรมการดูแลผูปวยระยะ

กลาง

2

140,000         

   - อบรม Paliative care 2 140,000         

   - อบรมกายภาพชุมชน 1 70,000           

2.อบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง 2 ตค.64 -กย.65 CUP

   - อบรม IC ใน รพ. 2 60,000           

   - อบรมหลักสูตร ผบต. 5 200,000

   - อบรมหลักสูตร ผบก. 1 50,000

   - อบรมฟนฟูความรู NP 8 ตค.64 -กย.65 112,000       CUP

   - ปฐมนิเทศบุคลากรใหมทุกระดับ 10 - 20 10,000

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน…คปสอ.บานมวง
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 407 ตค.64 -กย.65 500,000 CUP กลุมการฯ

ทุกระดับตามงานที่รับผิดชอบ

4.สงบุคลากรเขาอบรมงานคุณภาพ 60,000           CUP

5.ประชุมพัฒนาความรูเฉพาะ บุคลากรทีมสหสาขา  ม.ค. - ก.ย. 65 10,000           CUP วลัยภรณ 

โครงการพัฒนาบุคลากรดานการใช วิชาชีพใน รพ. กุลวงค

หลักฐานเชิงประจักษ

5.1 จัดอบรมใหความรูแกบุคลากร เจาหนาที่จาก รพ.สต.

เรื่องการใชหลักฐานเชิงประจักษ จํานวน 80 คน

5.2 การฝกปฏิบัติคนควาและสกัด

เอกสาร

2 อบรมฟนฟูความรูแบบ 1.อบรมฟนฟูความรูดานการปองกันเจาหนาที่ คปสอ.บานมวง ตค.64 -กย.65 10,000           CUP กานดา

บูรณาการดานการปองกันแลและควบคุมการแพรกระจายเชื้อ จํานวน 300 คน ชิณวัฒน

ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยา และอาชีวอนามัย

และอาชีวอนามัย 2..อบรมความรูการปองกันการ เจาหนาที่ คปสอ.บานมวง ตค.64 -กย.65 5,000 CUP

ติดเชื้อในตําแหนงสําคัญของ รพ. จํานวน 50 คน
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

3 อบรมการจัดทําแผน  -แตละหนวยงานสรุปผลงาน 10 เดื 50 ส.ค-ก.ย 65 10,000 CUP บุญยัง

ประจําป 2565 ประจําป 2564 ขันทะหัด

 -จัดทําแผนประจําป 1วัน

 -นําเสนอแผนประจําป คปสอ.

4 พัฒนาศักยภาพ 1.อบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ 15 คน  พ.ค. 65 8,000             CUP วุฒธิสรรณ

เจาหนาที่ทีมสอบสวน ทีมสอบสวนโรคทุกคน เกื้อหนุน

ควบคุมโรคทุกระดับ 2.จัดเวทีนําเสนอผลงานสอบสวนโร 1 ครั้ง  พ.ค. 65 7,000             CUP

5 โครงการอบรมการประเมิน 1.อบรมเจาหนาที่ผูจัดทําแผนงาน 50 คน ม.ค. - มี.ค. 65 5,000             CUP วุฒธิสรรณ

โครงการแกเจาหนาที่ เกื้อหนุน

รวม 2,067,000      

CUP 2,067,000      

เ
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ยุทธศาสตรที่ 3  บุคลากรเปนเลิศ(People Excellence)

แผนงานที่  10   การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ. โครงการบริหารและจัดการคนดานสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ะยะเวลาดําเนินกา งบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 จัดสรรหาวิชาชีพที่ขาดแคลน  -ทําแผนบุคลากรแตละวิชาชีพ วลัยภรณ กุลวงศ

 พยาบาลวิชาชีพ 4 มีค-พค 65 720,000          CUP

นักรังสีการแพทย 1 มีค-พค 65 200,000          

นักเทคนิคการแพทย 1 มีค-พค 65 200,000          

นวก.ทันตสาธารณสุข 2 มีค-พค 65 400,000          

รวม 1,520,000       

CUP 1,520,000       

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน…คปสอ.บานมวง
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ยุทธศาสตร 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมมาภิบาล (Governance  Excellence)

แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ      โครงการที ่1. โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 การประเมินITA   - รพ.และ สสอ.สงแบบประเมินตนเอง รพ และ สสอ. ตค.64-กย.65 10,000 CUP นายสด อุดมฉวี

ทุกไตรมาส

 

2 การประเมินควบคุมภายใน 5 มิติ   - ผูรับผิดชอบงานในแตละมิติ เตรียม ทุกหนวยงานใน รพ. ตค.64-กย.65 CUP นส.เสาวนีย ครองทรัพย

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(EIA) หลักฐานเพื่อแนบขอมูลเขาสูระบบตาม นส.สมสมร ชีมุน

หัวขอประเมิน   โดยสงแบบประเมิน นส.พิศสุดา แกวกันหา

ตนเองทุกสิ้นป นส.สายฝน สุภาชาติ

นายสด อุดมฉวี

นส.ลภัสรดา โถตันคํา

3 โครงการตรวจสอบภายใน -ตรวจสอบภายใน รพ.สต. ตค.64-กย.65 6000 CUP นายสังคีบ กุลวงค

รวม 16,000

CUP 16,000

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน  คปสอ. บานมวง
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ยุทธศาสตร 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมมาภิบาล (Governance  Excellence)

แผนงานที่ 11   การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ โครงการที ่2. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเรื่องการพัฒนา -ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ จนท. 60 คน มค.65 36,000 CUP นายวุฒธิสรรณ เกื้อหนุน

คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ที่รับผิดชอบจํานวน 1 วัน 

 -แตงตั้งคณะทํางาน

 - เยี่ยมประเมินเครือขาย กพ.-พค.65

2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  -ประชุม อบรมและconference จนท. 30 คนx 6ครั้ง ธค64.-ตค.65 27,000 CUP ทีมนํา รพ.

ในการดําเนินงานคุณภาพ ทุก 2 เดือน นส,บุญยัง  ขันทะหัด

ในโรงพยาบาล  -แตงตั้งคณะทํางาน ทีมนํา

3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใน  -มีการจัดประชุมอบรม จํานวน 2 ครั้ง ธค64.-ตค.65 60,000 CUP ทีมนํา รพ.

การดําเนินงานคุณภาพใน  -อบรมRist management นส,บุญยัง  ขันทะหัด

โรงพยาบาล 2 P safety

4 โครงการเยี่ยมสํารวจเพื่อ  -ประชุมคณะกรรมการพัฒนา บุคลากรกลุมงาน  พค.-กย. 2565 2,000 CUP นางรัตนาภรณ ปยะกะโพธิ์

ตรวจติดตามหองปฏิบัติ คุณภาพและบุคลากร กลุมงาน เทคนิคการแพทยและ นายชัยพล อินทชัย

การตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย บุคลากรหนวยงานอื่นที่ น.ส.กัญณิชาพร โชติชารี

งานเทคนิคการแพทย เกี่ยวของกับระบบ นายฉัตรชัย อุปรี

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน  คปสอ. บานมวง
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

โดย เครือขายเทคนิคการแพทย

จังหวัดสกลนคร

5 โครงการประเมินคุณภาพ ประเมินคุณภาพบริการทันตกรร  รพ.สต. 2 แหง ต.ค.63-ก.ย.64 2,400 CUP ทพญ.ชนิกานต อัตปญญา

บริการทันตกรรมจังหวัด จังหวัดสกลนคร

สกลนคร

รวม 127,400

CUP 127,400
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ยุทธศาสตร 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมมาภิบาล (Governance  Excellence)

แผนงานที่ 11     การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ   โครงการที ่3.  โครงการHappy  MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 ดําเนินงานตามแนวทาง  -ประเมินดัชนีความสุขของ ปละครั้ง ต.ค.64-ก.ย.65 CUP น.ส.วลัยภรณ กุลวงค

Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข คนทํางาน

 -วิเคราะหการคงอยูของ ทุก 6 เดือน มีค,กย. CUP น.ส.วลัยภรณ กุลวงค

บุคลากรและทุกคนที่ลาออก

2 โครงการเพิ่มความสุข ลดความทุกข  - วิเคราะหปญหาจาก ปละครั้ง ต.ค64-ก.ย.65 CUP น.ส.วลัยภรณ กุลวงค

แกบุคลากรสาธารณสุข สู 

  

องคกร

คปสอ.บานมวง แหงความสุข ป 256  - ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ

แกไขปญหาและเพิ่มความสุข

ของเจาหนาที่ ดังนี้

 - จัดกิจกรรม สงเสริมการออก

เจาหนาที่ ต.ค.64-ก.ย.65 เปนโครงการในแผน CUP น.ส.ชณุตพร ชรินทร

กําลังกายดวยวิถีชีวิตแบบใหม คปสอ.บานมวง วัยทํางาน

ทุกคน

 - จัดตลาดสีเขียว และสถานที่ ต.ค.64-ก.ย.65 เปนโครงการใน CUP

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน  คปสอ. บานมวง
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

จําหนายอาหาร ผักและผลไม แผนสิงแวดลอม

สําหรับใหเจาหนาที่สาธารณสุข
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการ ตรวจสอบตัวชี้วัด QO  1. จัดทํารายงานตัวชี้วัด QOF เจาหนาที่ฝายสารสนเทศ พย.64- กย.65 - - นางศิริกัญญา ถาบุตร

ผานระบบ Datacenter แบบ ตาม Template Cockpit 65 ทุกคนใน CUP

Real Time Processing 2. อบรมชี้แจงเรื่องวิธีการ ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดทุกคน พย.64 - - นางศิริกัญญา ถาบุตร

บันทึกขอมูลและตรวจสอบ ใน CUP

ขอมูล

3. ติดตามประเมิณผลตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดทุกคน พย.64- กย.65 - - นางศิริกัญญา ถาบุตร

ผานเกณฑคุณภาพทุก 1 

เดือน

ใน CUP

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงานคปสอ.บานมวง

ยุทธศาสตรที ่4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ โครงการ พัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ (NHIS)
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ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการระบบ Queue 1. พัฒนาโปรแกรม Queue  จุดคัดกรองคลินิควัณโรค ตค.64 - - นายวชิรวิทย อุดมฉวี

Automation Automation

2. อบรมชี้แจงเรื่องการทํางาน เจาหนาที่จุดคัดกรองวัณโรค ธค.64 - -

ของระบบ Queue Automation

3. ผูรับบริการทราบลําดับ

ขั้นตอนการรับบริการดวย

ระบบ Queue  Automation

ผูรับบริการจุดคัดกรอง

คลินิควัณโรค

ธค.64- กย.65 - -

4. ติดตามประเมิณผลทุก 1 เดือจุดคัดกรองคลินิควัณโรค ธค.64- กย.65 - -

รวม 0

UC 0

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงานคปสอ.บานมวง

ยุทธศาสตรที ่4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ โครงการ Smart Hospital
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ยุทธศาสตรที ่4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Gonernance Excellence)

แผนงานที่ 13: การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ โครงการลดความเลื่อมล้ําของ 3 กองทุน

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการลดความเหลื่อมล้ํา 1.รายจายตอหัว ของ 3 กองทุน ลดลงจากปที่ผานมา ตค. 64- กย.65 CUP นางกาญจนา บุษมงคล

ของ ๓ กองทุน ปรับตามโครงสรางอายุมีคาความ 5%

ตางจากคาเฉลี่ยของทั้ง3 ระบบมีคา

ใกลเคียงกัน

2.การจายเงินของแตละระบบหลัก ภายใน 2565 บรรลุ ตค. 64- กย.65 CUP นางกาญจนา บุษมงคล

ประกันเปนราคาเดียวกันในทุก ความเปนธรรม

ประเภทและระดับบริการสุขภาพทั้ง

3 ระบบหลักใหแกสถานพยาบาลเปน

ราคาเดียวกันทุกประเภทและระดับ

บริการ

3.ประชาชนที่เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤติ รอยละ 20 ตค. 64- กย.65 CUP นางกาญจนา บุษมงคล

ไดรับบริการการแพทยฉุกเฉินโดยชุด

ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ไดมาตรฐานตั้งแต

จุดเกิดเหตุจนถึงสถานบริการโดยการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน คปสอ.บานมวง
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สั่งการของศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ
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ยุทธศาสตรที ่4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Gonernance Excellence)

แผนงานที่ 13: การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการบริหารจัดการดาน1.วิเคราะหสถานการณการเงินจาก ผานวิกฤติ 7 2565 นายสุเทพ สุวรรณไตร

การเงินการคลัง การรายงานเปนรายเดือนและราย น.ส.พิรัญญา มูลลัดดา

ไตรมาส น.ส.ลภัสลดา โถตันคํา

2.ควบคุมและติดตาม ดานรายรับ/

รายจายตามแผน Plan fin

 -แผนการจัดซื้อตามระเบียบดังนี้

 1.ตนทุนยา 17,613,705.73 เงินบํารุง

 2.ตนทุนเวชภัณฑมิใชยาและวัสดุการแพทย 9,216,328.66 เงินบํารุง

 3.ตนทุนวัสดุทันตกรรม 603,946.51 เงินบํารุง

 4.ตนทุนวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 4,988,874.40 เงินบํารุง

 5.ตนทุนคุรุภัณฑสํานักงาน 96,000.00 เงินบํารุง

 6. ควบคุมตนทุน Unit cost ตามเกณฑ

ทั้ง OPD/IPD 

     รวม 32,518,855.30

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน คปสอ.บานมวง
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ยุทธศาสตร 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมมาภิบาล (Governance  Excellence)

แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ     โครงการที ่1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  -ประชุมชี้แจงคณะทํางาน จนท. 60 คน มค.-พค.65 30,000 CUP นส.บุญยัง ขันทะหัด

และนําเสนอผลงานวิชาการ และการทําแผนการทําวิจัย

แตละหนวยงาน

 - จัดนําเสนอผลงานวิชาการ

ของบุคลากร 2วัน

รวม 30,000

CUP 30,000           

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน  คปสอ. บานมวง
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ยุทธศาสตร 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมมาภิบาล (Governance  Excellence)

แผนงานที่ 15 การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินงานงบประมาณ(บาท)แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการปรับโครงสรางและ 1. สํารวจขอมูลการออกขอกําหนดทองถิ9 ตําบล ต.ค.-ธ.ค. 64 CUP (พชอ.) นายวุฒธิสรรณ 

พัฒนากฎหมายดานสุขภาพ เกื้อหนุน

2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ เจาพนักงานตาม ต.ค. 64-กย.65 CUP (พชอ.) นายวุฒธิสรรณ 

เจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมายดานอํานาจหนาที่ เกื้อหนุน

สาธารณสุขในการควบคุมกิจการที่เปน พ.รบ.การสาธารณสุข 

อันตรายตอสุขภาพขององคกรปกครอง พ.ศ. 2535  

สวนทองถิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข อําเภอบานมวง

พ.ศ. 2535  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐

3. สงเสริมการขับเคลื่อนและติดตาม    10 อปท.   ต.ค. 64-กย.65 CUP (พชอ.) นายวุฒธิสรรณ 

การออกขอกําหนดทองถิ่น อําเภอบานมวง เกื้อหนุน

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565

หนวยงาน คปสอ.บานมวง



ล ำดับ ประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำนวน จ ำนวนเงิน

โครงกำร โครงการ งานประจ า งบ(บาท) โครงการ งบ(บาท) โครงการ งบ(บาท) (บำท)

1 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&Excellence)

แผนท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 43 6 8 40,000           29 1,862,981       1,902,981   

แผนท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 1 1 10,000           10,000       

แผนท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 10 2 210,000         7 650,600          1 860,600     

แผนท่ี 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 9 6 310,500         3 265,000          575,500     

รวม 63 15 8 570,500        39 2,778,581      1 3,349,081  

2 ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Sevice Excellence)

แผนงานท่ี 5:  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 10 2 1 155,000         7 111,000       266,000     

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Sevice Plan)  31 9 10 457,000         12 350,600          807,600     

แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1 1 5,000            5,000        

แผนงานท่ี 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ 3 3 330,000          330,000     

แผนงานท่ี 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ ครบวงจร การท่องเท่ียวเชิงคุณภาพความงามและแพทย์แผนไทย 3 1 20,000           2 55,000           75,000       

รวม 48 13 11 637,000        17 735,600         7 111,000      1,483,600  

3 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 6 6 3,587,000      3,587,000   

รวม 6 6 3,587,000      3,587,000  

4 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล Governance Excellence)

แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมภิบาลและองค์กรคุณภาพ 10 7 3 143,400         143,400     

แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 2 2 -           

แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 2 2

แผนงานท่ี 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 1 1 30,000           30,000       

แผนงานท่ี 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 1 1 -           

รวม 16 9 7 173,400 173,400    

133 43 26 4,967,900 56 3,514,181      8 111,000 8,593,081

สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ 2565 จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ คปสอ.บ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร

 CUP งบ อปท. งบอ่ืนๆ

รวมท้ัง 4 ยุทธศำสตร์



แผนปฏิบัติการ  สสอ.บานมวง จังหวัดสกลนคร 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕





หนา

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการภาพรวม สสอ.บานมวง รายประเด็น 1

๑.ประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 2

๒.งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 3

๓.โครงการ/งบประประมาณที่จัดทํารวมกับ CUP 5

สารบัญ

ประเด็น



ลําดับ ประเด็นการบูรณาการยุทธศาสตรสุขภาพ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน(บาท)

สสจ. รพ.บานมวง รพ.สต. PPA

1 งบประมาณสนับสนุนจาก สสจ.สกลนคร 1 87,000.00 87,000.00 0 0 0

2 โครงการ/งบประมาณทํารวมกับ CUP 0 0.00 0 0.00 0 0

3 โครงการ/งบประมาณที่ขอสนับสนุนจาก CUP 9 247,000.00 0 247,000 0 0

รวม 10 334,000.00 87,000.00 247,000.00 -           -       

ลงชื่อ ………………………………………. ผูขออนุมัติแผน ลงชื่อ ………………………………………...  ผูอนุมัติแผน

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการอําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร ปงบประมาณ 2565

แหลงงบประมาณ

            (นางสาวพัชรี นินันตัง)

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นายณัฐพล มีพรหม)

ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอบานมวง



ประมาณการรายจายสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ปงบประมาณ  2565

หนี้คางชําระ เงินบํารุงคงเหลือ จํานวน จนท. คาน้ํามัน คาซอมแซม สาธารณูปโภค คาวัสดุ อื่นๆ รวมคาใชจาย สรุปคาตอบแทน/

สสอ. ณ 30  ก.ย.64 ณ 30  ก.ย.64 รถยนต จักรยานยนต (คน) (คน) (บาท)  OT  PP เบี้ยเลี้ยง <m1> <m2> <m3> <m5> (บาท <16> จนท.<17>=

 <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12> <13>  <14> <15>  =<7+8+……15>  <8+9+10>/<5>

บานมวง 0 114,612.09    2          1            11         5    724,236.00  18,000.00   70,000.00     20,000.00    30,000.00    30,000.00    247,000.00       1,139,236.00       0

รวม -        114,612.09    2        1         11       5   724,236.00  - - 18,000.00   70,000.00   20,000.00 30,000.00 39,600.00  247,000.00    1,139,236.00    0

หมายเหตุ  :    รายจายทั้งหมดรวมเบิกจายที่ สสอ.โดยตรง  และ สสอ.วางฎีกาเบิกจายที่ รพ.

                     **เงินเดือนลูกจางชั่วคราว   กรณี รพ.จางใหใหนําขอมูลมาลงดวย

จํานวนพาหนะ (คัน)    คาลูกจางชั่วคราว  คาตอบแทน จนท.



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

เพื่อการ

บริหารจัดการ

งบประมาณ

รายจาย

ประจําปของ

สํานักงาน

0 สสจ. ภาวิดา

- คาเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง

เพื่อการ

ประชุม/อบรม

 แนวทางการ

ดําเนินงาน

จนท.สสอ

 บานมวง

 11 คน

8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ภาวิดา

  -คาวัสดุ

สํานักงาน

10,000 10,000 ภาวิดา

  -คาวัสดุ

คอมพิวเตอร

10,000 10,000

  -คาวัสดุน้ํามัน

เชื้อเพลิง

26,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 ภาวิดา

  -คา

สาธารณูปโภค

14,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ภาวิดา

  -คาซอม

ครุภัณฑ

สํานักงาน

8,000 8,000 ภาวิดา

  -คาซอมแซม

ตางๆและคาจาง

เหมาบริการ

อื่น ๆ

5,000 5,000 0 ภาวิดา

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ลําดั

บ

โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

แหลง

งบประม

าณ

แผนปฏิบัติการอําเภอบานมวง  จังหวัดสกลนคร  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายรัฐบาลขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ขอ  4.

ยุทธศาสตรบูรณาการเขตสุขภาพที่ 8 ประเด็น  กลุมสนับสนุน

ภารกิจพื้นฐาน บริหารจัดการ

ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประเด็นที 2



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ลําดั

บ

โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

แหลง

งบประม

าณ

แผนปฏิบัติการอําเภอบานมวง  จังหวัดสกลนคร  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายรัฐบาลขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ขอ  4.

ยุทธศาสตรบูรณาการเขตสุขภาพที่ 8 ประเด็น  กลุมสนับสนุน

ภารกิจพื้นฐาน บริหารจัดการ

ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประเด็นที 2

 - คาวัสดุงาน

บานงานครัว

4,000 4,000

 - คาประกันภัย

รถยนต

2,000 2,000

2 การประเมิน/

พัฒนาคุณภาพ 

รพสต./คปสอ.

ติดดาว

เรงรัด/พัฒนา

มาตรฐานของ

หนวยบริการ 

ตามเกณฑ รพ

สต.ติดดาว

0 0 วุฒธิสรรณ

3 การพัฒนา

กิจกรรมดาน

สาธารณสุข ของ

 สสอ.

การจัดการ

ระบบการ

กํากับ/

ติดตาม/การ

ปฏิบัติงาน ให

มีประสิทธิภาพ

0 0 ภาวิดา

87,000 0 14,000 28,000 16,000 13,000 6,000 6,000 4,000 0 0 0 0 0

รวมไตรมาสที่ 1 58,000.00 รวมไตรมาสที่ 2 25,000.00 รวมไตรมาสที่ 3 4,000.00 รวมไตรมาสที่ 3 0.00

รอยละ 66.67 รอยละ 28.74 รอยละ 4.60 รอยละ 0.00

รวมไตรมาสที่ 1+2 83,000 รวมไตรมาสที่ 1+2+3 87,000 รวมไตรมาสที่ 1+2+3+4 87,000.00

รอยละ 95.40 รอยละ 100.00 รอยละ 100



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการ

ตรวจสอบ

ภายในระดับ

อําเภอ

เพื่อใหการ

บริหาร

จัดการ

การเงิน 

พัสดุลัเวช

ภัณฑ

ถูกตองตาม

ระเบียบ

รพ.สต. 

10 แหง

12,000 รพ.บาน

มวง

0      6,000 0      6,000 สังคีบ

2 โครงการ

พัฒนาศัยภาพ

ทีม SRRT

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพทีม

 SRRT

15 คน 15,000.00 รพ.บาน

มวง

     15,000 วุฒธิสรรณ

3 โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ

คุณธรรมและ

ความโปรงใสใน

การดําเนินงาน

ของหนวยงาน

ภาครัฐ

เพื่อสงเสริม

ให จนท.มี

คุณธรรม 

และความ

โปรงใสใน

การปฏิบัติ

ราชการ

100 คน 0 สสจ.สน.          -   สังคีบ

4 โครงการอบรม

ประเมินผล

โครงการ

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ 

จนท.

50 คน 5,000      5,000 วุฒธิสรรณ

5 โครงการเวที

แลกเปลี่ยน

เรียนรูอสม.

ดีเดนระดับ

อําเภอ

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ 

อสม.

96 คน 55,000 รพ.บาน

มวง

     55,000 ณัฐพล

แผนปฏิบัติการอําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายรัฐบาลขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน  นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ขอ 4

ยุทธศาสตรบูรณาการเขตสุขภาพที่ 8 ประเด็น  กลุมสนับสนุน ภารกิจพื้นฐาน บริหารจัดการ

ลําดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

แหลง

งบประมา

ณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แผนปฏิบัติการอําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายรัฐบาลขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน  นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ขอ 4

ยุทธศาสตรบูรณาการเขตสุขภาพที่ 8 ประเด็น  กลุมสนับสนุน ภารกิจพื้นฐาน บริหารจัดการ

ลําดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

แหลง

งบประมา

ณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

6 การจาง พกส.

เพื่อทดแทน 

ขรก.

ทดแทน 

ขรก.

3 คน 724,236 รพ.บาน

มวง

60,353 60,353 60,353 60,353 60,353 60,353 60,353 60,353 60,353 60,353 60,353 60,353 สังคีบ

7 โครงการr

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอําเภอ

ประชาชนมี

คุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น

4 ครั้ง 20,000 รพ.บาน

มวง

0 5,000 0 5,000 0 5,000 0 5,000 วุฒธิสรรณ

8 โครงการเฝา

ระวังปองกัน

และควบคุมโรค

มือเทาปากใน 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เพื่อพัฒนา

ศูนยพัฒนา

เด็กใหเปน

ศูนยเด็ก

ปลอดโรค

ศพด. 34

 แหง

19,600 9,800 9,800 ณัฐพล

9 โครงการพัฒนา

ภาคีเครือขาย 

รพ.สต.ติดดาว

เพื่อพัฒนา 

รพ.สต.ให

ผานเกณฑ 

รพ.สต.ติด

ดาว

180 คน 36,000 18,000 18,000 วุฒธิสรรณ

831,236 60,353 60,353 65,353 66,353 75,353 65,353 60,353 60,353 70,353 66,353 115,353 65,353

รวมไตรมาสที่ 1 186,059 รวมไตรมาสที่ 2 207,059 รวมไตรมาสที่ 3 191,059 รวมไตรมาสที่ 3 247,059

รอยละ 22.38 รอยละ 24.91 รอยละ 22.98 รอยละ 29.72

รวมไตรมาสที่ 1+2 393,118 รวมไตรมาสที่ 1+2+3 584,177 รวมไตรมาสที่ 1+2+3+4 831,236

รอยละ 47.29 รอยละ 70.28 รอยละ 100



อันดับ รายการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

1 คาวัสดุสํานักงาน ตค.2564- กค.2565 10,000                

2 คาวัสดุคอมพิวเตอร ตค.2564- กค.2565 10,000                

3 คาวัสดุงานบานงานครัว ตค.2564- กค.2565 4,000                 

4 คาซอมบํารุงครุภัณฑ ตค.2564- กค.2565 8,000                 

5 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ตค.2564- กค.2565 26,000                

6 คาซอมแซมยานพาหนะ ตค.2564- กค.2565 5,000                 

7 คาเบี้ยเลี้ยง ตค.2564- กค.2565 8,000                 

8 คาสาธารณูปโภค ตค.2564- กค.2565 14,000                

9 คาประกันภัยรถยนต ตค.2564- กค.2565 2,000                 

87,000.00           

        แผนการจัดซื้อ/จัดจาง ปงบประมาณ 2565

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร

รวม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.คาวัสดุสํานักงาน รายการ 10,000           วิธีเฉพาะเจาะจง ✓ ✓
2.คาวัสดุคอมพิวเตอร รายการ 10,000           วิธีเฉพาะเจาะจง ✓ ✓
3.คาวัสดุงานบานงานครัว รายการ 4,000             วิธีเฉพาะเจาะจง ✓
4.คาซอมบํารุงครุภัณฑ รายการ 8,000             วิธีเฉพาะเจาะจง ✓
5.คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง รายการ 26,000           วิธีเฉพาะเจาะจง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6.คาซอมแซมยานพาหนะ รายการ 5,000             วิธีเฉพาะเจาะจง ✓ ✓
7.คาเบี้ยเลี้ยง รายการ 8,000             วิธีเฉพาะเจาะจง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8.คาสาธารณูปโภค รายการ 14,000           วิธีเฉพาะเจาะจง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
9.คาประกันภัยรถยนต รายการ 2,000             วิธีเฉพาะเจาะจง ✓

87,000           

ลงชื่อ ผูจัดทําแผน ลงชื่อ

(นางสาวพัชรี นินันตัง)

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2565

หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร

จัดซื้อจัดจางดวยงบประมาณ สนับสนุนภารกิจพื้นฐานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานมวง ปงบประมาณ 2565

ลําดับ

1 งบบริการจัดการ

สนับสนุนภารกิจ

พื้นฐาน สสอ.บาน

มวง

รวม

ผูอนุมัติแผน

ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนหนวยนับ

งบประมาณ 

(บาท)   

(ประมาณการ)

วิธีจัดหา ไตรมาส 1

            

(นายณัฐพล มีพรหม)

สาธารณสุขอําเภอบานมวง                  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



 

 

 

 

 

 

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
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