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แผนงานที่ 12 : การพฒันาระบบข๎อมูลสารสนเทศด๎านสุขภาพ
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด๎านการเงินการคลังสุขภาพ
แผนงานที่ 14 : การพฒันางานวจิัยและนวตักรรมด๎านสุขภาพ
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร๎างและการพฒันากฎหมายด๎านสุขภาพ

สารบญั
เน้ือหน้า

สรุปงบประมาณตามแผนปฏบิติัการปงีบประมาณ 2563 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอ.บา๎นมํวง จังหวดัสกลนคร
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรส์่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลิศ(PP&Excellence)
แผนที่ 1 : การพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลํุมวยั (ด๎านสุขภาพ) 
แผนที่ 2 : การพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ
แผนที่ 3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเส่ียงด๎านสุขภาพ
แผนที่ 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล๎อม
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรด์้านบรกิารเปน็เลิศ  (Sevice Excellence)
แผนงานที่ 5:  การพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ
แผนงานที่ 6 : การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Sevice Plan)  
แผนงานที่ 7 : การพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสํงตํอ
แผนงานที่ 8 : การพฒันาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ ครบวงจร การทอํงเที่ยวเชิงคุณภาพความงามและแพทย์แผนไทย
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 บคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพฒันาระบบบริหารจัดการก าลังคนด๎านสุขภาพ
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพฒันาระบบธรรมภบิาลและองค์กรคุณภาพ



ล าดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
1 โครงการพฒันาความรอบร๎ูด๎านสุขภาพ 1.พฒันาชํองทางการเข๎าถึงสุขภาพรายบคุคล 5 กลํุมวยั ตค.62 - กย.63 - CUP นายวฒุธสิรรณ์

(Smart Hospital) เกื้อหนุน
2.เชิญชวนประชาชนสมัครเข๎าใช๎ข๎อมูลด๎านสุขภาพ
ในทกุกลํุมวยั
3.ส่ือสารความร๎ูด๎านสุขภาพในชํองทางเฉพาะ
4.ใหค๎ าแนะน าในการปรับเปล่ียนสุขภาพในชํอง
ทางเฉพาะ

ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ1.ทบทวนค าส่ังคณะกรรมการ คณะกรรมการ, เดือน ธค. 62 20,000 CUP วุฒธิสรรณ์

(พชอ.) อ าเภอบ๎านมํวง จังหวัด
สกลนคร  พชอ. อ าเภอบ๎านมํวงให๎เป็น อนุกรรมการ/ ม.ีค. 63,พ.ค. 63

เกื้อหนุน

ปีงบประมาณ 2563  ปัจจจุบัน คณะท างาน ส.ค.-63

2.จัดต้ังคณะท างาน/ จ านวน 50 คน
 คณะอนุกรรมการแตํละ
ประเด็น

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน คปสอ.บ้านมว่ง

ยุทธศาสตร์ที ่1 สํงเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและค๎ุมครองผ๎ูบริโภคเป็นเลิศ(Promotion Prevention&Protection Excellence)
แผนงานที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลํุมวัย (ด๎านสุขภาพ)  โครงการที ่2 โครงการพัฒนาความรอบร๎ูด๎านสุขภาพของประชากร

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน คปสอ.บ้านมว่ง

ยุทธศาสตร์ที ่1 สํงเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและค๎ุมครองผ๎ูบริโภคเป็นเลิศ(Promotion Prevention&Protection Excellence)
แผนงานที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โครงการที ่1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ)



3.จัดประชุมคณะกรรมการ,คณะ
อนุกรรมการ/คณะท างาน ทุก
 3 เดือน

ล าดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
1 โครงการซ๎อมแผน การซ๎อมแผนสาธารณภยัเพื่อเตรียมความพร๎อมและ 1 คร้ัง ต.ค. 62-กย.63 20,000 เทศบาลต าบล    นางวรรณนิสา 

ตอบโต๎ภาวะฉุกเฉินและ ตอบโต๎ภาวะฉุกเฉินด๎านโรคและภยัสุขภาพ บา๎นมํวง แสนณรงค์
ภยัสุขภาพ

2 โครงการเตรียมความพร๎อม -ตอบโต๎ภาวะฉุกเฉินในกรณีมีภาวะฉุกเฉินด๎านสาธารณสุขทกุเหตุการณ์ ต.ค. 62-กย.63 200,000 CUP นส.บญุยัง ขันทะหดั
ตอบโต๎ภาวะฉุกเฉินและ -ประชุมทมีSRRT ทกุ3เดือน 4 คร้ัง ต.ค. 62-กย.64
ภยัสุขภาพ

ล าดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1

โครงการค๎นหาผ๎ูปว่ยวณัโรค 1.ประชุมชี้แจงการด าเนินงานผ๎ูเกี่ยวข๎องทกุ 3 เดือน 9 ต าบล

 ต.ค.62 - ก.ย.63

น.ส.พรทวิา

รายใหมํเพื่อขึ้นทะเบยีน 2.อบรมผ๎ูรับผิดชอบงานวณัโรค เฮียงราช

ยุทธศาสตร์ที ่1 สํงเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและค๎ุมครองผ๎ูบริโภคเป็นเลิศ(Promotion Prevention&Protection Excellence)
แผนงานที ่3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด๎านสุขภาพ  โครงการตอบโต๎ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน คปสอ.บ้านมว่ง

ยุทธศาสตร์ที ่1 สํงเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและค๎ุมครองผ๎ูบริโภคเป็นเลิศ(Promotion Prevention&Protection Excellence)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน คปสอ.บ้านมว่ง

แผนงานที ่3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด๎านสุขภาพ  โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ



3.ตรวจคัดกรองค๎นหาผ๎ูปว่ยวณัโรคในกลํุม
ประชากรหลักและผ๎ูมีอาการสงสัยวณั
โรค ด๎วยการเอ็กเรย์ปอดและวนิิจฉัยที่รวดเร็ว
(Molecular test) พร๎อมขึ้นทะเบยีน
รักษาทกุราย

22,000 อปท. PCU

2 โครงการปอ้งกันโรคหนอน 1. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานผ๎ูเกี่ยวข๎อง  - ตรวจอุจจาระ  ต.ค.62 - ก.ย.63 220,000 อปท. นางวรรณนิสา 
พยาธ ิพยาธใิบไม๎ตับและ 2. ตรวจอุจจาระและใหก๎ารรักษาในกลํุมเปา้หมาย ประชากร 15 ปขีึ้นไป แสนณรงค์
มะเร็งทอํน้ าดี 3. สร๎างกระบวนการเรียนร๎ู ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทกุต าบล รพ.สต.ทกุแหงํ

สุขภาพของกลํุมเปา้หมาย PCU

3 โครงการเฝ้าระวงัปอ้งกัน 1. ประชุมชี้แจงผ๎ูเกี่ยวข๎องทกุ 6 เดือน 9 ต าบล  ต.ค.62 - ก.ย.63 19,600 CUP นายณัฐพล แงํพรหม
ควบคุมโรคมือเทา๎ปาก 2. ออกประเมินศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็ก 34 ศพด. รพ.สต.ทกุแหงํ

ปลอดโรค ทกุ 6 เดือน PCU

4 โครงการฝ้าระวงัปอ้งกัน 1. ประชุมผ๎ูเกี่ยวข๎องชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 9 ต าบล  ต.ค.62 - ก.ย.63 นายวฒุธสิรรณ์
ควบคุมโรคไข๎เลือดออก 2. ผลักดันการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการ  เกื้อหนุน

พาหะน าโรคแบบผสมผสานในระดับต าบล รพ.สต.ทกุแหงํ
3. ใหค๎วามร๎ูโดย อสม./ผ๎ูน าชุมชนทางหอกระจาย PCU
ขําวในหมูํบา๎น
4.ส ารวจและรายงานผลคําดัชนีลูกน้ ายุงลายโดย
อสม.รํวมกับเจ๎าหน๎าที่



5.คัดกรองผ๎ูปว่ยสงสัยและควบคุมโรคเชิงรุก
ในชุมชนโดยการพนํหมอกควนัหรือน าสเปรย์
กระปอ๋งฉีดพนํก าจัดยุงในบา๎นผ๎ูปว่ย
6.พนํหมอกควนัปอ้งกันกํอนเปดิเทอมในโรงเรียน โรงเรียน 49 แหงํ  ต.ค.62 - ก.ย.63 200,000 อปท.
ศพด.ปลีะ 2คร้ัง

5 โครงการปอ้งกันโรคติดตํอ 1. ประชุมเชิงปฏบิติัการงานสร๎างเสริม 11 หนํวยบริการ  ต.ค.62 - ก.ย.63 5,000 CUP นางนราภรณ์ 
ที่ปอ้งกันได๎ด๎วยวคัซีน ภมูิค๎ุมกันโรค แกํกลํุมเปา้หมาย ปลีะ 1 คร้ัง ไทยสีหราช

2. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานใน Cookpit, รพ.สต.ทกุแหงํ
HDC และประเมินมาตรฐานการด าเนินงาน PCU
สร๎างเสริมภมูิค๎ุมกันโรค

6 โครงการปอ้งกันเด็กจมน้ า 1. จัดประชุมผ๎ูเกี่ยวข๎องปลีะ 2 คร้ัง 9 ต าบล  ต.ค.62 - ก.ย.63 นายณัฐพล แงํพรหม
2. สร๎างทมีผ๎ูกํอนการดีปอ้งกันการจมน้ า รพ.สต.ทกุแหงํ
3.ประชุมเชิงปฏบิติัการทมีผ๎ูกํอการดีทกุต าบล PCU
4. อมหลักสูตรการลอยน้ าเพื่อเอาชีวติรอดในเด็ก เด็กอายุ 7-15 ปี 360,000 อปท.
7-15 ป ี จ านวน 900 ราย
5.สํงเสริมผ๎ูปกครองเด็กเล็กต่ ากวาํ 5 ป ีสร๎าง 100 ราย/ 1 ต าบล
คอกกั้นเด็กในครัวเรือน

7 โครงการปอ้งกันและ 1 จัดประชุมน าเสนอสถานการณ์และผลการด าเนิน 9 ต าบล  ต.ค.62 - ก.ย.63 11,000 อปท. นายวฒุธสิรรณ์
ลดอุบติัเหตุทางถนน งานกับผ๎ูเกี่ยวข๎องระดับต าบล ปลีะ 2 คร้ัง  เกื้อหนุน

2. สร๎างทมี ศปถ.ต าบลทกุต าบล รพ.สต.ทกุแหงํ
3. ประชุมเชิงปฏบิติัการถอดบทเรียนในพื้นที่ต าบล เยาวชนชายที่ขับขี่ 22,000 อปท. PCU
ทกุต าบล รถจักรยานยนต์ไมํ

สวมหมวกนิรภยั
จ านวน 220 ราย



ล าดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
1 โครงการ อย.น๎อยค๎ุมครองผ๎ูบริโภค  - จัดอบรม/ออกติดตาม/ส ารวจ/แนะน าโดยทมีเคร่ือง นักเรียน อย.น๎อย  ต.ค.62 - ก.ย.63        165,000        อปท ภญ.ปญิาภรณ์    

ในโรงเรียนด๎านผลิตภณัฑ์ สุขภาพ ขํายอย.น๎อย                                         และครูจ านวน 100 คน      ( 15,000 *11 ) นามวงสา
ประจ าป ี2563    - ออกตรวจเฝ้าระวงัแกํร๎านช าตามเกณฑ์ รพสต.ติดดาว รพ.สต. 11 แหงํ

รํวมกับ PCU และ รพ.สต. ทั้ง 10 แหงํ

2 โครงการ อบรมเชิงปฏบิติัการ         - จัดอบรม/ออกติดตาม/ส ารวจ/แนะน าโดย ผลิตน้ าบริโภคใน  ต.ค.62 - ก.ย.63 6,000 CUP ภญ.ปญิาภรณ์
และเฝ้าระวงัน้ าด่ืมในภาชนะ ทมีระดับอ าเภอ ภาชนะบรรจุ นามวงสา 
บรรจุที่ปดิสนิทในเขต ที่ปดิสนิท 25 ราย  น.ส.ปยิะมาศ 
อ าเภอบา๎นมํวง ประจ าป ี2563  เจ๎าหน๎าที่ 11 รพสต. ศุภโกศล

ยุทธศาสตร์ที ่1 สํงเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและค๎ุมครองผ๎ูบริโภคเป็นเลิศ(Promotion Prevention&Protection Excellence)

ล าดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
1 โครงการGREEN&CLEAN 1.1 การพฒันางานด๎านอนามัยส่ิงแวดล๎อมตามเกณฑ์

 Hospital  GREEN&CLEAN Hospital
 - ดูแลระบบบ าบดัน้ าเสียและตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพ รพ.บา๎นมํวง  ต.ค.62 - ก.ย.63 25000 CUP น.ส.ปยิะมาศ ศุภโกศล
น้ าทิ้งของโรงพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน คปสอ.บ้านมว่ง

แผนงานที ่4 การบริหารจัดการส่ิงแวดล๎อม  โครงการที ่1 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล๎อม

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน คปสอ.บ้านมว่ง

ยุทธศาสตร์ที ่1 สํงเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและค๎ุมครองผ๎ูบริโภคเป็นเลิศ(Promotion Prevention&Protection Excellence)
แผนงานที ่3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด๎านสุขภาพ  โครงการค๎ุมครองผ๎ูบริโภคด๎านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ



1.2 ตรวจคุณภาพน้ าประปาและคุณภาพน้ าทิ้งของ รพ.บา๎นมํวง  ต.ค.62 - ก.ย.63 5,000 CUP น.ส.ปยิะมาศ ศุภโกศล
โรงพยาบาล
1.3 การประเมินและติดตามรับรองระบบบริการ
อนามัยส่ิงแวดล๎อมองค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น 9 ต าบล  ม.ค. - พ.ค.63 นายณัฐพล แงํพหรม

2 โครงการเฝ้าระวงัอาหารและ 2.1  ตรวจคุณภาพน้ าด่ืมส าหรับผ๎ูรับบริการ รพ.บา๎นมํวง  ต.ค.62 - ก.ย.63 5,000 CUP น.ส.ปยิะมาศ ศุภโกศล
น้ าด่ืมส าหรับผ๎ูรับบริการ ในโรงพยาบาลบา๎นมํวง
โรงพยาบาลบา๎นมํวง 2.2  เฝ้าระวงัโคลิฟอร์มแบคทเีรียของอาหารผ๎ูปว่ย

ในโรงพยาบาลบา๎นมํวง
รพ.บา๎นมํวง  ต.ค.62 - ก.ย.63 5,000 CUP

น.ส.ปยิะมาศ ศุภโกศล

3  โครงการเฝ้าระวงัความปลอดภยั 3.1 เฝ้าระวงัความปลอดภยัด๎านอาหารเชิงรุกในโรงเรียนรพ./รพ.สต. 11 
แหงํ

 ต.ค.62 - ก.ย.63 220,000 อปท. นายณัฐพล แงํพหรม 

ด๎านอาหารเชิงรุก เขตอ าเภอบา๎นมํวง  วดั ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และร๎านอาหาร/แผงลอย น.ส.ปยิะมาศ ศุภโกศล 
ในเขตอ าเภอบา๎นมํวง เจ๎าหน๎าที่
3.2 มอบปา้ย Clean food good taste แกํร๎านอาหาร/  รพ.สต. ทกุแหงํ
แผงลอยที่ผํานเกณฑ์มาตรฐาน

4 โครงการผลิตน้ ายาเอนก  - ผลิตน้ ายาเอนกประสงค์ในโรงพยาบาลบา๎นมํวง รพ.บา๎นมํวง  ต.ค.62 - ก.ย.63 70,000 เงินบ ารุง รพ. น.ส.ชณุตพร ชรินทร์
ประสงค์ในโรงพยาบาลบา๎นมํวง ได๎แกํ สบูํเหลว น้ ายาล๎างจาน และน้ ายาถูพื้น

5 โครงการผลิตน้ ายาเอนกประสงค์สถาน

 -  ผลิตน้ ายาเอนกประสงค์ในสถานบริการสาธารณสุข รพ.สต. 10 แหงํ
 ต.ค.62 - ก.ย.63

30,000
เงินบ ารุง 

นายณัฐพล แงํพหรม
บริการสาธารณสุขเขตอ าเภอบา๎นมํวง เขตอ าเภอบา๎นมํวง รพ.สต. น.ส.ปยิะมาศ ศุภโกศล

6 โครงการสํงเสริมและสนับสนุนตลาด  - จัดต้ังตลาดสีเขียวเพื่อจ าหนํายผักและผลไม๎ปลอดสารพษิ รพ.สต. 10 แหงํ  ต.ค.62 - ก.ย.63 20,000 อปท. นายณัฐพล แงํพหรม
สีเขียวในชุมชน สํู active community ในชุมชน สํู active community     เจ๎าหน๎าที่              

รพ.สต. ทกุแหงํ



7  โครงการซ๎อมแผนปอ้งกันและ  - ประชุมซ๎อมแผนปอ้งกันและระงับอัคคีภยัใน คปสอ.บา๎นมํวง  มค. - เมย. 63 อปท. น.ส.ปยิะมาศ ศุภโกศล
ระงับอัคคีภยั(บรูณาการรํวมกับEOC) เขตเทศบาล ต าบลมํวง อ าเภอบา๎นมํวง หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

จ านวน 100 คน

ยุทธศาสตร์ 2 ด๎านบริการเป็นเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานที ่5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ   โครงการที ่1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการเปิดให๎บริการPCC  -ประชุมแตํงต้ังคณะท างาน พืน้ทีต่ าบลมํวง พย.62-กย.63 300,000 CUP นส.บุญยัง ขันทะหัด
 -ประสานขอใช๎สถานทีเ่พือ่จัด
ต้ัง PCC
 -จัดทีมสหวิชาชีพให๎บริการ
 -ด าเนินการเปิดให๎บริการ
ในเขตรับผิดชอบต าบลมํวง

ล าดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการอบรม อสม. นักจดัการ อบรม อสม.นักจดัการ 90 คน ก.พ.-63 18,000 ส านักงานสนับสนุน นายณัฐพล แงํพรหม

สุขภาพ สุขภาพ บริการสุขภาพที่เขต 8

ประเมิน อสม.นักจดัการสุขภาพ 90 คน ก.พ.-63
เชิงคุณภาพและปริมาณ

2 อบรม อสม.ใหมํ สํงอบรม อสม.ใหมํ/ทดแทน 50 คน เม.ย.-63 75,000 อปท. นายณัฐพล แงํพรหม

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน  คปสอ. บ้านมว่ง

แผนปฏิบตัิการปงีบประมาณ 2563
หน่วยงานคปสอ.บา้นม่วง

ยทุธศาสตร์ที ่2 บริการเป็นเลิศ (Sevice Excellence)
แผนงานที ่5 การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ โครงการที ่2 พฒันาเครือขาํยก าลังคนด๎านสุขภาพ และ อสม.



3 โครงการเวทีแลกเปล่ียนเรียนร๎ู เวทีแลกเปล่ียนเรียนร๎ู  192 คน ส.ค.-63 19,200 CUP นายณัฐพล แงํพรหม
อสม.ดีเดํนระดับอ าเภอ อสม. ดีเดํน 12 สาขา

ระดับอ าเภอ 
อบรม อสค. 1,649 คน ต.ค.62-ก.ย.63
ประเมิน อสค.ตามเกณฑ์ 1,649 คน ต.ค.62-ก.ย.63
มาตรฐานทีก่ าหนด 

4 โครงการอบรมเชิงปฏับัติการ อบรมและน าเสนอผลงานต าบล มาย ต.ค.62-ก.ย.63 3,000 สสจ.สกลนคร นายณัฐพล แงํพรหม
ต าบลจดัการสุขภาพ จดัการสุขภาพ

5 อบรมให๎ความร๎ู อสม. แนะน าการดูแลสุขภาพชํองปาก อสม. จ านวน มค63-กย63  ทันตสาธารณสุข
เร่ืองทันตสุขศึกษาใน รร. อสม. และตระหนักถงึความส าคัญของฟนั 1426 ราย ทพญ.ชนิกานต์ อตัปัญญา

ยุทธศาสตร์ที ่2  บริการเป็นเลิศ(Service Excellence)
แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  โครงการที ่1 สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 คัดกรองกลํุมเส่ียงตํอโรคหอบหืด 1.คัดกรองกลํุมเส่ียงโดยใช๎ Spirometer ประชาชนกลํุมเส่ียง ต.ค.62-ก.ย.63 50,000 อปท พว.มนเทียน ศรีวิพันธ์

2. อบรมให๎ความร๎ู 500 คน
3. สํงตํอเมื่อพบความผิดปกติ

2 สํงเสริมสุขภาพผ๎ูป่วยทีใ่ช๎ยา 1. อบรมให๎ความร๎ู ผ๎ูป่วยทีใ่ช๎ Warfarin ต.ค.62-ก.ย.63 20,000 อปท พว.มันใจ ปลัดกอง

วาร์ฟารีน (Warfarin) 2. ติดตามภาวะสุขภาพ จ านวน 100 คน
3 ป้องกนัภาวะหัวใจหลอดเลือดใน 1. อบรมให๎ความร๎ู ผ๎ูป่วย DM HT จ านวน ต.ค.62-ก.ย.63 50,000 อปท. พว.วลัยภรณ์ กุลวงค์

ผ๎ูป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 2. ติดตามภาวะสุขภาพ 500 คน
4 โครงการสํงเสริมสมรรถภาพในผ๎ู 1.คัดกรองผ๎ูป่วยเบาหวาน ผ๎ูป่วยเบาหวานในเขต ม.ค.-ก.ย.63 7,750 อปท. ศฤงคาร ยิ่งยืน

ป่วยโรคเบาหวานในเขตเทศบาล 2.ทดสอบสมรรถภาพ เทศบาลมํวง 50 คน

หน่วยงาน……คปสอ.บ้านมว่ง  
แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563



ต.มํวง 3.ให๎ความร๎ูเกี่ยวกบัการออกก าลังกาย
ทีเ่หมาะสมส าหรับผ๎ูป่วยเบาหวาน

5 โครงการสํงเสริมสมรรถภาพในผ๎ู 1.คัดกรองผ๎ูป่วยเบาหวาน ผ๎ูป่วยเบาหวานในเขต ม.ค.-ก.ย.63 7,750 อปท. ศฤงคาร ยิ่งยืน

ป่วยโรคเบาหวานในเขต อบต. 2.ทดสอบสมรรถภาพ อบต.มํวง 50 คน
มํวง 3.ให๎ความร๎ูเกี่ยวกบัการออกก าลังกาย

และออกก าลังกายทีเ่หมาะสมส าหรับ
ผ๎ูป่วยเบาหวาน

6 โครงการคัดกรองภาวะหลอดเลือด 1. อบรมให๎ความร๎ู จทน. จนท.50 คน ต.ค.62-ก.ย.63 25,000 อปท. พว.วลัยภรณ์ กุลวงค์

แดงตีบในผ๎ูป่วย NCD 2. อบรมให๎ความร๎ูผ๎ูป่วย ผ๎ูป่วย NCD ในเขต
2. ติดตาม/ประเมินภาวะสุขภาพ  ต.มํวง 200 คน
ของผ๎ูปวยกลํุมเส่ียง

ยุทธศาสตร์ 2 ด๎านบริการเป็นเลิศ (Service  Excellence)

ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการพัฒนาระบบบริการ 1.แตํงต้ังคณะกรรมการบูรณาการงาน บุคลากรในสถาน พย.62-กย.63 100,000 CUP IC ,SRRT

โรคติดตํอ โรคอุบัติใหมํและ เข๎ากับงาน EOC พยาบาลทุกคน
อุบัติซ้ า 2.ก าหนดแนวทางการเตรียมความ

พร๎อมในโรคทีก่ าหนด 
3.เตรียมความพร๎อมด๎านอัตราก าลัง
ในการดูแล
4.เตรียมความพร๎อมในหนํวยงานทีใ่ห๎

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยงาน คปสอ.บ้านมว่ง

แผนงานที ่6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  โครงการที ่2    พัฒนาระบบบริการโรคติดตํอ  โรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ า



การสนับสนุน 
5.ประชุมรํวมกับทีมสหวิชาชีพ 
6.บูรณาการซ๎อมแผนรํวมกับงาน SRRT 
7.ติดตามการปฏิบัติเพือ่ให๎การ
สนับสนุนด๎านวิชาการและวัสดุอุปกรณ์

ยุทธศาสตร์ที ่2  บริการเป็นเลิศ(Service Excellence)
แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที ่3 ป้องกันและควบคุมการด้ือยาต๎านจุลชีพและการใช๎ยาอยํางสมเหตุสมผล
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการลดการใช๎ยา อบรมประชาชน ผ๎ูสูงอายุทีม่ารับ ประชากรผ๎ูมารับ พย.62-กย.63 CUP นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
ไมํสมเหตุสมผลในชุมชน บริการที ่รพสต.ปรับเปล่ียน บริการที ่รพสต. นางสาวผํองพรรณ การีชุม

พฤติกรรมของผ๎ูรับบริการเพือ่ และเจ๎าหน๎าที ่รพสต.
น าไปสํูการใช๎ยาอยํางสมเหตุผล
ทีย่ั่งยืนในสังคม

2 โครงการเยี่ยมบ๎านผ๎ูป่วยที่ 1. อบรมเจ๎าหน๎าทีใ่นแตํละ รพ.สต. รพ.สต. 10 แหํง  มค. 63 10,000 CUP นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร

มีปัญหาด๎านการใช๎ยา /PCU โรงพยาบาลเร่ืองการใช๎ยา PCU 1 แหํง นางสาวผํองพรรณ การีชุม
เฉพาะราย อยํางเหมาะสมในผ๎ูป่วยโรคไมํติดตํอ และ จนท. และเจ๎าหน๎าที ่รพสต.

เร้ือรัง รวม 40 คน
2. ติดตามเยี่ยมผ๎ูป่วยทีเ่กิดปัญหา ผ๎ูป่วยและญาติ
ไมํเหมาะสมในชุมชน
3. ท าโปสเตอร์ยาสามัญประจ าบ๎าน
ทีส่ามารถจ าหนํายได๎ในร๎านค๎า

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน  คปสอ. บ้านมว่ง



3 โครงการอบรม อสม. เร่ือง 1. บูรณาการเร่ือง การใช๎ยาอยําง  อสม. 1,452 คน  ธค.62- กพ. 63 CUP นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร

การใช๎ยาอยํางสมเหตุสมผล สมเหตุสมผลในโรงเรียน อสม. นางสาวผํองพรรณ การีชุม
ในโรงเรียน อสม. และเจ๎าหน๎าที ่รพสต.

ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร   1.อบรมเจ๎าหน๎าทีเ่ร่ืองการดูแล เจ๎าหน๎าที ่สธ. 50 คนต.ค. 62 - ก.ย. 63 5,000 CUP นส.เสาวนีย์

ในการดูแลทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิดโดยกุมารแพทย์ ครองทรัพย์
นางสุกัญญา

มกราเจริญกุล

2.การท า Case Conference 2.case G-I ได๎รับการ
ทบทวนทุกราย

3.สนับสนุนด๎านวิชาการและ ทุกหนํวยงาน

จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์

ยุทธศาสตร์ที2่  (Service  exellence)   

ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการเข๎าถึงระบบบริการ 1.จัดท าระบบแจ๎งเตือนศูนย์ดูแล ผ๎ูป่วยกลํุม Palliative ม.ค. - ก.ย. 63 CUP กาญจนา   บุษมงคล

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน อุบัตเิหตแุละฉกุเฉนิ

แผนงานที ่ 6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service  plan) โครงการที ่6 การดูแลผ๎ูป่วยระยะท๎ายแบบประคับประคองและการดูแลผ๎ูป่วยกึ่งเฉียบพลัน

แผนปฏิบัตกิารงานป้องกันและควบคุมการตดิเชื้อ  ปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน คปสอ.บ้านมว่ง

ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์ด๎านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
 แผนงานที ่6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)       โครงการที ่ 5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาทารกแรกเกิด



ดูแลแบบประคับประคอง ประคับประคองแบบ Real Time
แบบ Real Time 2.ติดตามเยี่ยมบ๎านโดยทีมสหวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที ่7.โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 1.ให๎บริการคลิกนิกเชี่ยวชาญ ร๎อยละของผ๎ูมารับบริการคลินิกกย.62-ตค.63 30,000 เงินบ ารุง วาทกร วิภาวิน
เฉพาะโรคแพทย์แผนไทย 6 คลินิก เชี่ยวชาญเฉพาะ

โรคเพิม่ขึ้น 10%

2 โครงการปรุงยาส าหรับ 1.ให๎บริการจํายยาปรุงส าหรับ ร๎อยละของการจํายยาปรุงเพิม่ขึ้นกย.62-ตค.63 30,000 เงินบ ารุง วาทกร วิภาวิน
ผ๎ูป่วยเฉพาะราย ผ๎ูป่วยเฉพาะราย        ร๎อยละ 10

2.จัดซ้ือวัตถุดิบสมุนไพร
3 อบรมสํงเสริมการเรียนร๎ู 1.อบรมให๎ความร๎ูเชิงปฏิบัติการ มีการจัดอบรมในสถานศึกษา กย.62-ตค.63 20,000 เทศบาล/อปท พรสุดา จันทิมา

แพทย์แผนไทยสํูเยาวชน จ านวน 2 แหํง
ในสถานศึกษา

4 อบรมการสร๎างเครือขําย 1.อบรมให๎ความร๎ูเชิงปฏิบัติการ ร๎อยละ 100 ของหมอพืน้บ๎านกย.62-ตค.63 10,000 เทศบาล/อปท สุนิสา อินทะเสย์
หมอพืน้บ๎าน ผํานการอบรม

แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
 คปสอ.บ้านมว่ง

พัฒนาการด าเนินงานคลินิก
เชี่ยวชาญเฉพาะโรคแพทย์แผน
ไทย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน  คปสอ. บ้านมว่ง



ยุทธศาสตร์ 2 ด๎านบริการเป็นเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานที.่5      โครงการที ่1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service  plan) โครงการ ที่8 สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการคัดกรองโรคซึมเศร๎า 1.คัดกรองโรคซึมเศร๎าในกลํุม ประชากรอายุ พย.62-กย.63 100,000 อปท.ทุกแหํงใน นางยุวลี สหายแกํน
และเฝ้าระวังแก๎ไขปัญหาการ ประชากรอายุ 15ปีขึ้นไปในชุมชน 15 ปีขึ้นไป อ าเภอบ๎านมํวง ผ๎ูรับผิดชอบงาน
ฆาํตัวตาย อ าเภอบ๎านมํวง โดย เครือขํายจิตเวชชุมชน เชํน สุขภาพจิต ทุก รพ.สต.

อสม./ผ๎ูน าชุมชน

2.คัดกรองโรคซึมเศร๎าในสถาน ผ๎ูมารับบริการใน 

พยาบาลทัง้ผ๎ูป่วยนอกและผ๎ูป่วยใน รพ.บ๎านมํวง

ในกลํุมโรคเร้ือรัง  ผ๎ูสูงอายุ และ
ผ๎ูรับบริการทัว่ไปในคลินิคตํางๆ

2 โครงการป้องกันการฆาํตัวตาย 1. คัดกรองความเส่ียงตํอการฆาํ ผ๎ูป่วยจิตเวช พย.62-กย.63 29,800 อปท.ทุกแหํงใน นางยุวลี สหายแกํน

ในผ๎ูป่วยจิตเวช ตัวตายในผ๎ูป่วยจิตเวช จ านวน 298 คน อ าเภอบ๎านมํวง ผ๎ูรับผิดชอบงาน

2.ท ากิจกรรมจิตบ าบัด สุขภาพจิต ทุก รพ.สต.

3.เยี่ยมครอบครัวผ๎ูป่วยจิตเวชทีม่ี
ความเส่ียงในการฆาํตัวตายสูง

ยุทธศาสตร์ที2่  (Service  exellence)   แผนงานที ่ 6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service  plan) โครงการที ่9 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาความร๎ูเร่ือง 1.อบรมให๎ความร๎ูแกํบุคลลากร บุคลากร รพ.บ๎านมํวง ม.ีค.-63 5,000 CUP วาสนา  สิงสอน
การดูแลผ๎ูป่วยโรคติดเชื้อ เกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติ และ รพ.สต 50 คน
ในกระแสเลือด เร่ืองโรคติดเชื้อในกระแสเลือด

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน คปสอ.บ้านมว่ง



2.อบรมให๎ความร๎ูเร่ืองโรค อสม.จ านวน 1452 คนม.ค. - ก.ย.  2563 วาสนา  สิงสอน
ติดเชื้อและคัดกรองผ๎ูป่วย 
โรคติดเชื้อในกระแสเลือด

เบือ้งต๎นส าหรับ อสม.ใน
โรงเรียน อสม.

ยุทธศาสตร์ที2่  (Service  exellence)   แผนงานที ่ 6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service  plan) โครงการที ่10 สาขาโรคหัวใจ
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการให๎ความร๎ูแนวทางการ 1.อบรมให๎ความร๎ูโรค  อาการ  บุคลากร รพ.บ๎านมํวง ก.พ.-63 5,000 อปท ณัฐยา  หลาบมาลา
ดูแลผ๎ูป่วย ACS  ส าหรับ อาการแสดง  การวินิจฉัย  และ รพ.สต 50 คน
บุคลากรโรงพยาบาลบ๎านมํวง การรักษาและการสํงตํอ    

2.  ให๎ความร๎ูเร่ือง Basic  EKG 
3.  ชี้แจงแนวทางการดูแลผ๎ูป่วย
ตามแนวปฏิบัติ  CPG  MI  
4.  ให๎ความร๎ูเร่ือง  STEMI  
fast track  วิธีการให๎ยาและการ

ดูแลผ๎ูป่วยขณะให๎ยา Streptokinase
1.อบรมให๎ความร๎ูเร่ืองโรคหลอดเลือด อสม.จ านวน 1452 คนม.ค. - ก.ย.  2563 5,000 อปท ณัฐยา หลาบมาลา
หัวใจและคัดกรองผ๎ูป่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจเบือ้งต๎นส าหรับ อสม

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน คปสอ.บ้านมว่ง

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน……คปสอ.บ้านมว่ง  



ยุทธศาสตร์ที ่2  บริการเป็นเลิศ(Service Excellence)
แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  โครงการที ่11 สาขาโรคมะเร็ง
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 คัดกรองมะเร็งเต๎านม 1. อบรมให๎ความร๎ูแกนน า สตรีอาย3ุ0-70ปี ตค62-กย 63 ใช๎งบรํวมกับ PP รพ.สต./PCU
/มะเร็งปากมดลูกสตรี /สตรีกลํุมเป้าหมาย คัดกรองมะเร็งเต๎านม PCT

2,ด าเนินการตรวจคัดกรองเต๎านม สตรีอาย3ุ0-60ปี
3. สํงตํอในรายผิดปกติ/ติดตามผล Papsmear
ทางพยาธิวิทยา
ในรายสํงตรวจชิ้นเนื้อ

2 คัดกรองมะเร็งล าไส๎ 1. อบรมให๎ความร๎ูกลํุมเป้าหมาย ประชาชนอายุ ตค62-กย 63 50,000 อปท. รพ.สต./PCU
2. ด าเนินการคัดกรอง 30-70 ปี PCT
การตรวจ FIT test
3. ด าเนินการตามระบบสํงตํอ
ในรายผิดปกติ

3 คัดกรองมะเร็งทางเดินน้ าดี 1. อบรมให๎ความร๎ูกลํุมเป้าหมาย ประชาชนอายุ ตค62-กย 63 ใช๎งบรํวมกับ PP รพ.สต./PCU
/มะเร็งตับ 2. ด าเนินการคัดกรอง 40 ปีขึ้นไป PCT

ultrasound
3. ด าเนินการตามระบบสํงตํอ
ในรายผิดปกติ

ยุทธศาสตร์ที ่2  บริการเป็นเลิศ(Service Excellence)
แผนงานที ่ 6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service  plan) โครงการที ่12 สาขาโรคไต

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน……คปสอ.บ้านมว่ง  



ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 ชะลอไตเส่ือม CKD1-3a ติดตามผ๎ูป่วย CKD3a ผ๎ูป่วย CKD3a ต.ค.62-ก.ย.63 100,000 อปท พว.กุลจิรา จันทะลุน

 (รพ.สต.) อบรมให๎ความร๎ู จ านวน 1000 คน
2 ชะลอไตเส่ือม CKD3b-5 ติดตามผ๎ูป่วย CKD3b-5 ผ๎ูป่วย CKD3b-5 ต.ค.62-ก.ย.63 50,000 อปท พว.กุลจิรา จันทะลุน

อบรมให๎ความร๎ู จ านวน 500 คน

ยุทธศาสตร์ที ่2  บริการเป็นเลิศ(Service Excellence)
แผนงานที ่ 6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service  plan) โครงการที ่13 สาขาจักษุวิทยา
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 ป้องกันภาวะแทรกซ๎อนทางตา 1. ถํายภาพจอตา ผ๎ูป่วย DM 2500 คนต.ค.62-ก.ย.63 50,000 CUP บ๎านมํวง พว.วลัยภรณ์ กุลวงค์
และถํายภาพจอประสาทตาใน 2. ให๎ความร๎ู
ผ๎ูป่วยเบาหวาน 3. สํงตํอเมื่อพบความผิดปกติ

ยุทธศาสตร์ที2่  (Service  exellence)   แผนงานที ่2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service  plan) โครงการที ่14 สาขาปลูกถํายอวัยวะ
ล าดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลํงงบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ

1 โครงการให๎ความร๎ูเร่ืองการปลูก
ถํายอวัยวะและการบริจาครํางกาย

1. ท าแผนประชาสัมพันธ์และผลิตส่ือเพือ่
ประชาสัมพันธ์และท าความเข๎าใจเร่ืองสมอง
ตายและการบริจาคอวัยวะส าหรับประชาชน

เจ๎าหน๎าทีแ่ละ
ประชาชนทัว่ไป

เดือนมกราคม 
2563

CUP กาญจนา   บุษมงคล

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน……คปสอ.บ้านมว่ง  

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน อุบัตเิหตแุละฉกุเฉนิ



2.อบรมให๎ความร๎ูแกํบุคลากรเกี่ยวกับความร๎ู
ทัว่ไปและกฎหมายทีเ่กี่ยวข๎องเร่ืองการปลูก
ถํายอวัยวะและการบริจาครํางกาย

อสมในโรงเรียน
อสม , 
เจ๎าหน๎าที่
ในคปสอ. บ๎าน
มํวง

เดือนมกราคม 
2563

ยุทธศาสตร์ 2 ด๎านบริการเป็นเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานที ่6      การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service  plan) โครงการที ่15 สาขาพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผ๎ูป่วยยาเสพติด
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการป้องกันแก๎ไขปัญหา 1.จัดอบรมให๎ความร๎ูแกํกลํุมเป้าหมาย                    2.คัดกรองผ๎ูป่วยยาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียนในสถานศึกษาพย.62-กย.63 100,000 อปท. นางยุวลี สหายแกํน
ยาเสพติด อ าเภอบ๎านมํวง ทุกแหํงในเขตอ าเภอ ผ๎ูรับผิดชอบงาน

บ๎านมํวง ยาเสพติด ทุก รพ.สต.

2.การติดตามหลังการเข๎ารับการ ผ๎ูป่วยสารยาเสพติดทุกพย.62-กย.63

บ าบัดรักษา บุหร่ี สุรา และสารเสพติด ประเภท

ในสถานพยาบาล
3.ดูแลแบบ one stop service ผ๎ูมารับบริการบ าบัดในพย.62-กย.63

สถานพยาบาล
2 โครงการวัยรํุนต๎องร๎ู แตํ 1. จัดอบรม ด าเนินกิจกรรม ให๎ความร๎ู กลํุมนักเรียนทีม่ีอายุ 15ม.ีค.-ก.ย. 2563 25,000 อปท. นางยุวลี สหายแกํน

ไมํต๎องลอง แกํเยาวชนกลํุมเป้าหมายถึงโทษพิษภัย ปีขึ้นไป ในสถานศึกษา นางสาวมัณฑนา ศรีภูมี
ของยาเสพติดและอบายมุข  และ ในเขตเทศบาลต าบล
ความร๎ูเกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมาย บ๎านมํวง จ านวน 150
2. ติดตามประเมินพฤติกรรมการเสพ คน

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน  คปสอ. บ้านมว่ง



อบายมุขของกลํุมเป้าหมาย 
3. ตรวจปัสสาวะ (ยาบ๎า/กัญชา) 
ให๎กับผ๎ูเข๎ารับการอบรม
4. การน าผ๎ูเสพสารเสพติดเข๎าสํู
กระบวนการบ าบัดรักษา และลง
ทะเบียน ติดตามนัดเข๎ารับการบ าบัด
รักษาฟืน้ฟูตามเกณฑ์ 
5.ติดตามประเมินผลระยะยาวโดยการ
บูรณาการกับคลินิกวัยรํุนในโรงเรียน 
ทุกสัปดาห์ ในห๎วงเวลาเปิดภาคเรียน

ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 พัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพใน 1.อบรมสหวิชาชีพใน จนท.รพ.บ๎านมํวง และต.ค. 62 - ก.ย.63 6,000              CUP PCT

การดูแลผ๎ูป่วย การดูแลผ๎ูป่วยIMC รพ.สต.จ านวน 60 คน

ยุทธศาสตร์ 2 ด๎านบริการเป็นเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service  plan) โครงการที ่17 ระบบบริการ one  day  sergery
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารงานป้องกันและควบคุมการตดิเชื้อ  ปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน คปสอ.บ้านมว่ง

ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์ด๎านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)     โครงการที ่16 การบริบาลฟืน้สภาพระยะกลาง (Intermediate care : IMC)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน  คปสอ. บ้านมว่ง



1 พัฒนาศักยภาพ จนท.เพือ่รับ 1.นิเทศน์การดูแลผ๎ูป่วยหลังผําตัด พยาบาลทุกคน ต.ค.62 - ก.ย. 63 CUP PCT

การสํงกลับผ๎ูป่วยหลังผําตัด โดยทีม PCT 
2. ให๎ความร๎ู Bedside care 
3. รวบรวมข๎อมูลการับกลับทุกเดือน

ยุทธศาสตร์ที ่2 การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที ่18.โครงการกัญชาทางการแพทย์
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 อบรมการให๎บริการคลินิก 1.อบรมให๎ความร๎ูเชิงปฏิบัติการ มีการจัดอบรมบุคลากรกย.62-ตค.63 13,200 CUP พรสุดา จันทิมา
กัญชาทางการแพทย์ ในรพ.และรพ.สต. 60 คน

2 อบรม อสม. การใช๎กัญชา 1.อบรม อสม.ในโรงเรียน อสม. อสม.  1,452 คน กย.62-ตค.63 วาทกร วิภาวิน
ทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์ที2่  (Service  exellence)   แผนงานที ่ 7  การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบสํงตํอ
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบบริการ 1.อบรมฟืน้ฟูให๎ความร๎ูอาสา ผ๎ูปฏิบัติการฉุกเฉินม.ค. - ก.ย.  2563 5,000 CUP ทิพวรรณ   สมรัตน์ 
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร ฉุกเฉินในเครือขําย เบือ้งต๎นและอาสากู๎ชีพ  ศศิธร  ปานมาศ 
และระบบการสํงตํอ 2 .อบรมให๎ความร๎ูแนวทางการ จ านวน จ านวน 50 คน สุภาวดี  ละครศรี

ดูแลและสํงตํอผ๎ูป่วย  Head 
 injury  and  Trauma 

3. การพัฒนาเครือขําย EMS  

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน อุบัตเิหตแุละฉกุเฉนิ

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563
 คปสอ.บ๎านมํวง



ให๎มีคุณภาพและการเข๎าถึง
บริการได๎อยํางรวดเร็ว

ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงานงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 สํงเสริมยติุการใช๎สารเคมี  -จัดอบรมให๎ความร๎ูผลกระทบการใช๎ รพ./รพ.สต. ม.ิย.63 - ส.ค.63 110,000 อปท. นายณัฐพล แงํพหรม
ทางการเกษตรทีอ่นัตรายตํอสุขภาพแกสํารเคมีก าจัดศัตรูพืชแกํประชาชน 11 แหํง น.ส.ปิยะมาศ ศุภโกศล
ประชาชน ในพืน้ทีอ่ าเภอบ๎านมํวง  -จัดซ้ือกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส เจ๎าหน๎าที ่

จากองค์กรเภสัชกรรม รพ.สต.ทุกแหํง
 -ตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดใน
ประชาชน

 -ให๎ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวในการใช๎
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทีถู่กต๎อง
 -สํงเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังตลาด

สีเขียว (ตลาดเกษตรอินทรีย)์
2 ส ารวจความเส่ียงทางสุขภาพ  -ประเมินส่ิงแวดล๎อม,ประเมินสุขภาพ, 3 ต าบล ม.ิย.63 - ส.ค.63 30,000 อปท. นายณัฐพล แงํพหรม

และจัดท าฐานข๎อมูลจากมลพิษ สรุปและวิเคราะห์สถานการส่ิงแวดล๎อมใน น.ส.ปิยะมาศ ศุภโกศล
ส่ิงแวดล๎อมเบือ้งต๎น อ.บ๎านมํวง พืน้ที่,จัดกิจกรรมป้องกัน/แก๎ไขปัญหา เจ๎าหน๎าที ่
ปีงบประมาณ 2563 ส่ิงแวดล๎อม รพ.สต.ทุกแหํง

 -จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม

แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หน่วยงาน คปสอ.บ้านมว่ง

ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ด๎านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่8 การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการ เฉลิมพระเกียรติและพืน้ทีเ่ฉพาะ



ส่ิงแวดล๎อมในสถานบริการสุขภาพ

3 จดับริการอาชีวอนามัยและ  -จัดอบรมให๎ความร๎ูแกํสมาชิกใน รพ./รพ.สต.11 แหํงม.ิย.63 - ส.ค.63 110,000 อปท. นายณัฐพล แงํพหรม
เวชกรรมส่ิงแวดล๎อมในสถาน สถานประกอบการ น.ส.อนุชธิดา เข็มพันธ์
ประกอบการ(กจิการทีเ่ป็นอตัราย  -ตรวจสุขภาพเบือ้งต๎นแกํสมาชิกใน เจ๎าหน๎าที ่
ตํอสุขภาพตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข สถานประกอบการและตรวจสุขภาพตาม รพ.สต.ทุกแหํง
พ.ศ. 2535) ความเส่ียง

 -ด าเนินการประเมินความเส่ียงใน
สถานประกอบการ
 -ด าเนินการแก๎ไขและความคุมความเส่ียง
 -ตรวจวัดสภาพแวดล๎อมในการท างาน
ด๎วยเคร่ืองมือทางอาชีวสุขศาสตร์

4 ซ๎อมแผนฉุกเฉินด๎านมลพิษ  -ประชุมวางแผนเตรียมรับมือกับปัญหา เจ๎าหน๎าที ่คปสอ. เม.ย.63 - พ.ค.63 20,000 อปท.บํอแก๎ว นาง อรพรรณ ฤาชา
ส่ิงแวดล๎อม มลพิษส่ิงแวดล๎อมในพืน้ทีรํ่วมกับ บ๎านมํวง 

หนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎อง และหนํวยงาน
 -ซ๎อมแผนฉุกเฉินด๎านมลพิษส่ิงแวดล๎อม ทีเ่กี่ยวข๎อง
รํวมกับหนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎อง จ านวน 100 คน

ยุทธศาสตร์ที ่2 การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การทํองเทีย่วเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  โครงการที ่1.โครงการพัฒนาการทํองเทีย่วเชิงสุขภาพและการแพทย์

แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
 คปสอ.บ้านมว่ง



ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 พัฒนาศูนย์เรียนร๎ูด๎านสมุนไพร 1.อบรมให๎ความร๎ูเชิงปฏิบัติการ เจ๎าหน๎าทีศู่นย์เรียนร๎ู กพ.-มีค.63 10,000 อปท. สุนิสา อินทะเสย์

ในชุมชน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 100 คน
2 ประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย 1.อบรมให๎ความร๎ูเชิงปฏิบัติการ จนท. 200 คน กย.63 20,000 CUP วาทกร วิภาวิน

และงานมหกรรมสมุนไพร 2.จัดงานมหกรรมสมุนไพร

ยุทธศาสตร์ที ่3  บุคลากรเป็นเลิศ(People Excellence)
แผนงานที ่10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด๎านสุขภาพ. โครงการ.ผลิตและพัฒนาก าลังคนด๎านสุขภาพสํูความเป็นมืออาชีพ
ล าดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลํงงบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร  1.อบรมเฉพาะทาง 4-6 เดือน ตค.62 -กย.63 CUP กลํุมการฯ
   - วิกฤต 1 70,000            
   - ทารกแรกเกิด 1 70,000            
   - อบรมไตเทียม 1 80,000            
   -อบรมพยาบาล NP 2 140,000           
   - อบรม Case manager 1 70,000            
   - อบรมการดูแลผ๎ูสูงอายุ 2 140,000           
   - อบรม Paliative care 1 70,000            
   - อบรมกายภาพชุมชน 1 70,000            
2.อบรมหลักสูตรระยะส้ันเร่ือง 2 ตค.62 -กย.63 CUP
   - อบรม IC ใน รพ. 2 60,000            
   - อบรมหลักสูตร ผบต. 2 100,000
   - อบรมหลักสูตร ผบก. 1 50,000

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน…คปสอ.บ้านมว่ง



   - อบรมฟืน้ฟูความร๎ู NP 4 ตค.62 -กย.63 28,000          CUP
   - ปฐมนิเทศบุคลากรใหมํทุกระดับ 10 - 20 10,000
   - ประชุมเชิงปฏิบัติการนอกสถาน 20 80,000
ทีก่ิจกรรมประชุมรับรองแผน

ล าดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลํงงบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 375 ตค.62 -กย.63 500,000 CUP กลํุมการฯ
ทุกระดับตามงานทีรั่บผิดชอบ
4.สํงบุคลากรเข๎าอบรมงานคุณภาพ 60,000            CUP
5.ประชุมพัฒนาความร๎ูเฉพาะ 50 ธค.62-กย.63 30,000            CUP วลัยภรณ์ 
 - งานปฏิบัติงานโดยใช๎หลักฐาน กุลวงค์
เชิงประจักษ์  
 - การดูแลสุขภาพประชาชน
กลํุมผ๎ูสูงอายุ
 - ฟืน้ฟูความร๎ูเร่ืองงานวิจัย

2 อบรมฟืน้ฟูความร๎ูแบบ 1.อบรมฟืน้ฟูความร๎ูด๎านการป้องกัน 1 ตค.62 -กย.63 10,000            CUP กานดา
บูรณาการด๎านการป้องกันและ และควบคุมการแพรํกระจายเชื้อ ชิณวัฒน์
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และอาชีวอนามัย
และอาชีวอนามัย 2..อบรมความร๎ูการป้องกันการ 1 ตค.62 -กย.63 5,000 CUP

ติดเชื้อในต าแหนํงส าคัญของ รพ.
3 อบรมการจัดท าแผน  -แตํละหนํวยงานสรุปผลงาน 10 เดือน 50 สค-กย 63 10,000 CUP บุญยัง

ประจ าปี 2564 ประจ าปี 2563 ขันทะหัด
 -จัดท าแผนประจ าปี 1วัน



 -น าเสนอแผนประจ าปี คปสอ.
4 พัฒนาศักยภาพ 1.อบรมพัฒนาศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ 15 คน ธ.ค.-62 8,000              CUP วุฒธิสรรณ์

เจ๎าหน๎าทีท่ีมสอบสวน ทีมสอบสวนโรคทุกคน เกื้อหนุน
ควบคุมโรคทุกระดับ 2.จัดเวทีน าเสนอผลงานสอบสวน 1 คร้ัง พ.ค.-63 7,000              CUP

โรค
ล าดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลํงงบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ

5 โครงการอบรมการประเมิน 1.อบรมเจ๎าหน๎าทีผ๎ู่จัดท าแผนงาน 50 คน ม.ค. - ม.ีค. 63 5,000              CUP วุฒธิสรรณ์
โครงการแกํเจ๎าหน๎าที่ เกื้อหนุน

ยุทธศาสตร์ที ่3  บุคลากรเป็นเลิศ(People Excellence)
แผนงานที ่ 10   การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด๎านสุขภาพ. โครงการบริหารและจัดการคนด๎านสุขภาพ
ล าดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท) แหลํงงบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ

1 จัดสรรหาวิชาชีพทีค่ลาดแคลน  -ท าแผนบุคลากรแตํละวิชาชีพ วารุณี  
 พยาบาลวิชาชีพ 4 มีค-พค 720,000           CUP วงศ์ประทุม
นักรังสีการแพทย์ 1 มีค-พค 200,000           

นักเทคนิคการแพทย์ 1 มีค-พค 200,000           

นวก.ทันตสาธารณสุข 2 มีค-พค 400,000           

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน…คปสอ.บ้านมว่ง



ยุทธศาสตร ์4 บริหารเป็นเลิศด๎วยธรรมมาภิบาล (Governance  Excellence)
แผนงานที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ      โครงการที ่1. โครงการประเมินคุณธรรมความโปรํงใส
ล าดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 การประเมินITA   - รพ.และ สสอ.สํงแบบประเมินตนเอง  รพ และ สสอ. ตค.62-กย.63 10,000 CUP นายสด อุดมฉวี

ทกุไตรมาส

 

2 การประเมินควบคุมภายใน 5 มิติ   - ผ๎ูรับผิดชอบงานในแตํละมิติ เตรียม ทกุหนํวยงานใน รพ. ตค.62-กย.63 CUP นส.เสาวนีย์ ครองทรัพย์

ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(EIA) หลักฐานเพื่อแนบข๎อมูลเข๎าสํูระบบตาม นส.สมสมร ชีมุน

หวัข๎อประเมิน   โดยสํงแบบประเมิน นส.พศิสุดา แก๎วกันหา

ตนเองทกุส้ินปี นส.สายฝน สุภาชาติ

นายสด อุดมฉวี

นส.ลภสัรดา โถตันค า

3 โครงการตรวจสอบภายใน -ตรวจสอบภายใน รพ.สต. ตค.62-กย.63 6000 CUP นายสังคีบ กุลวงค์

ยุทธศาสตร ์4 บริหารเป็นเลิศด๎วยธรรมมาภิบาล (Governance  Excellence)
แผนงานที ่11   การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที ่2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเร่ืองการพัฒนา  -ประชุมชี้แจงเจ๎าหน๎าที่ จนท. 60 คน มค.63 36,000 CUP นายวุฒธิสรรณ์ เกื้อหนุน
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ทีรั่บผิดชอบจ านวน 1 วัน 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน  คปสอ. บ้านมว่ง

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน  คปสอ. บ้านมว่ง



 -แตํงต้ังคณะท างาน
 - เยี่ยมประเมินเครือขําย กพ.-พค.63

2 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนร๎ู  -ประชุม อบรมและconference จนท. 30 คนx 6คร้ัง ธค62.-ตค.63 27,000 CUP ทีมน า รพ.
ในการด าเนินงานคุณภาพ ทุก 2 เดือน น.ส.วารุณี วงศ์ประทุม
ในโรงพยาบาล  -แตํงต้ังคณะท างาน ทีมน า

3 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนร๎ูใน  -มีการจัดประชุมอบรม จ านวน 2 คร้ัง 2563 60,000 CUP ทีมน า รพ.
การด าเนินงานคุณภาพใน  -อบรมList menatment น.ส.วารุณี วงศ์ประทุม
โรงพยาบาล 2 P safety

4 โครงการเยี่ยมส ารวจเพือ่  -ประชุมคณะกรรมการพฒันา บุคลากรกลํุมงาน ม.ค.-พ.ค. 2563 39,500 CUP นางรัตนาภรณ์ ปิยะกะโพธิ์
รับรองระบบบริหารคุณภาพ คุณภาพและบุคลากร กลํุมงาน เทคนิคการแพทยแ์ละ นายชัยพล อินทชัย
ห๎องปฏิบัติการตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ บุคลากรหนํวยงานอื่นที่ น.ส.กัญณิชาพร โชติชารี
งานเทคนิคการแพทย์ 2560  -จดัท าเอกสารยื่นสมัครขอรับการ เกี่ยวขอ๎งกบัระบบ นายฉัตรชัย อุปรี

ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ คุณภาพของโรงพยาบาล

ห๎องปฏิบัติการตามมาตรฐานงาน จ านวน 27 คน

เทคนิคการแพทย ์2560 จาก

สภาเทคนิคการแพทย์

 -ทบทวนการปฏิบัติตามมาตรฐาน บุคลากรกลํุมงาน ม.ค.-พ.ค. 2563
เทคนิคการแพทย ์2560 แกไ๎ขและ เทคนิคการแพทยแ์ละ

ปรับปรุงให๎ได๎ตามขอ๎ก าหนดของ ผ๎ูตรวจประเมินภายใน

มาตรฐาน จงัหวัด



 -จดัท าเอกสารคุณภาพและรับการ

ตรวจติดตามภายในโดยเครือขาํย

ห๎องปฏิบัติการในจงัหวัดสกลนคร

 -รับการเยี่ยมส ารวจและตรวจ บุคลากรกลํุมงาน ม.ค.-พ.ค. 2563
ประเมินจากผ๎ูเยี่ยมส ารวจ แกไ๎ข เทคนิคการแพทยแ์ละ

ตามค าแนะน าของผ๎ูตรวจเยี่ยม บุคลากรหนํวยงานอื่นที่

เกี่ยวขอ๎งกบัระบบ

คุณภาพของโรงพยาบาล

จ านวน 27 คน

5 โครงการประเมินคุณภาพ ประเมินคุณภาพบริการทันตกรรม รพ.สต. 2 แหํง 2563 2,400 CUP ทพญ.ชนิกานต์ อัตปัญญา
บริการทันตกรรมจังหวัด จังหวัดสกลนคร
สกลนคร

6 คณะกรรมการออกตรวจ ตรวจติดตามและประเมินผลคลีนิก คลีนิกทันตกรรมอ าเภอ 2563 5,000 CUP ทพญ.ชนิกานต์ อัตปัญญา
ติดตามและประเมินผล ทันตกรรมคุณภาพ (โซน3)1.อ าเภอบ๎านมํวง
คลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Thai Dental Safety Goals) 2.อ าเภอเจริญศิลป์

3.อ าเภอสวํางแดนดิน
4.อ าเภอสํองดาว
5.อ าเภอค าตากล๎า

ยุทธศาสตร ์4 บริหารเป็นเลิศด๎วยธรรมมาภิบาล (Governance  Excellence)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน  คปสอ. บ้านมว่ง



แผนงานที ่11     การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   โครงการที ่3.  โครงการHappy  MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหํงความสุข
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 ด าเนินงานตามแนวทาง  -ประเมินดัชนีความสุขของ ปีละคร้ัง 2563 CUP น.ส.วารุณี วงศ์ประทุม
Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข คนท างาน

 -วิเคราะห์การคงอยูํของ ทุก 6 เดือน มีค,กย.
บุคลากรและทุกคนทีล่าออก CUP น.ส.วารุณี วงศ์ประทุม

ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการ ตรวจสอบตัวชี้วัด QOF 1. จัดท ารายงานตัวชี้วัด QOF เจ๎าหน๎าทีฝ่่ายสารสนเทศพย.62- กย.63 - CUP นายพงษ์ดนัย วรสาร

ผํานระบบ Datacenter แบบ ตาม Template Cookpit 63 ทุกคนใน CUP
Real Time Processing 2. อบรมชี้แจงเร่ืองวิธีการ ผ๎ูรับผิดชอบตัวชี้วัดทุกคนพย.62 - - นส.ศิริกัญญา ถาบุตร

บันทึกข๎อมูลและตรวจสอบ ใน CUP
ข๎อมูล
4. ติดตามประเมิณผลตัวชี้วัด ผ๎ูรับผิดชอบตัวชี้วัดทุกคนพย.62- กย.63 - - นส.ศิริกัญญา ถาบุตร
ผํานเกณฑ์คุณภาพทุก 1 เดือน ใน CUP

2 โครงการก ากับติดตามการบันทึก 1.จัดท าแผนออกก ากับติดตาม รพ.สต. พย.62- กย.63 - CUP นายณัฐพล แงํพรหม

ข๎อมูล ในระบบ 43 แฟ้ม การบันทึกข๎อมูล
2.ออกติดตามการบันทึกข๎อมูล

ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศด๎วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที ่12 การพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศด๎านสุขภาพ โครงการ พัฒนาระบบข๎อมูลขําวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหํงชาติ (NHIS)

แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงานคปสอ.บ้านมว่ง



ใน รพ.สต.

ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการ Paperless เวชระเบียน 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบันทึกการ

ตรวจรักษาผํานระบบ HOSxP
เวชระเบียนทุกหนํวยงานตค. 62- กย.63 - - นายสุเทพ สุวรรณไตร

2. พัฒนาโปรแกรม การScanและจัดหา 
Server เพือ่รองรับระบบ Paperless

เวชระเบียนทุกหนํวยงานตค.62- กย.63 672,000 CUP นายสุเทพ สุวรรณไตร

3. อบรมชี้แจงเร่ืองการท า  เจ๎าหน๎าทีทุ่กหนํวยงาน ตค.62 - - นายสุเทพ สุวรรณไตร
Paperless เวชระเบียน
4. ติดตามประเมิณผลการ ทุกหนํวยงาน ตค.62- กย.63 - - นายสุเทพ สุวรรณไตร
ท างานทุก 1 เดือน

2  โครงการระบบ Queue Automation1. พัฒนาโปรแกรม Queue  จุดคัดกรองผ๎ูป่วยและ ตค.62 121,500 CUP นายพงษ์ดนัย วรสาร
Automation หน๎าห๎องตรวจรักษาOPD
2. อบรมชี้แจงเร่ืองการท างาน เจ๎าหน๎าทีจุ่ดคัดกรอง พย.62 - - นายพงษ์ดนัย วรสาร
ของระบบ Queue Aumation ผ๎ูป่วยเจ๎าหน๎าทีห่๎องบัตร

และเจ๎าหน๎าทีห่น๎าห๎อง
ตรวจรักษา

3. ผ๎ูรับบริการทราบล าดับขั้นตอนการรับ
บริการด๎วยระบบ Queue  Automation

ผ๎ูรับบริการห๎องตรวจ OPDพย.62- กย.63 - - นายพงษ์ดนัย วรสาร

4. ติดตามประเมิณผลทุก จุดคัดกรองผ๎ูป่วยและพย.62- กย.63 - - นายพงษ์ดนัย วรสาร

แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงานคปสอ.บ้านมว่ง

ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศด๎วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที ่12 การพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศด๎านสุขภาพ โครงการ Smart Hospital



1 เดือน หน๎าห๎องตรวจ
รักษา OPD

ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศด๎วยธรรมาภิบาล (Gonernance Excellence)
แผนงานที ่13: การบริหารจัดการด๎านการเงินการคลังสุขภาพ โครงการลดความเล่ือมล้ าของ 3 กองทุน
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการลดความเหล่ือมล้ า 1.รายจํายตํอหัว ของ 3 กองทุน ลดลงจากปีทีผํ่านมา ตค. 62- กย.63 CUP น.ส.วารุณี วงศ์ประทุม
ของ ๓ กองทุน ปรับตามโครงสร๎างอายุมีคําความ 5%

ตํางจากคําเฉล่ียของทัง้3 ระบบมีคํา
ใกล๎เคียงกัน
2.การจํายเงินของแตํละระบบหลัก ภายใน 2565 บรรลุตค. 62- กย.63 CUP น.ส.วารุณี วงศ์ประทุม
ประกันเป็นราคาเดียวกันในทุกประ ความเป็นธรรม
เภทและระดับบริการสุขภาพทัง้ 3
ระบบหลักให๎แกํสถานพยาบาลเป็น
ราคาเดียวกันทุกประเภทและระดับ
บริการ
3.ประชาชนทีเ่จ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ร๎อยละ 20 ตค. 62- กย.63 CUP นางกาญจนา บุษมงคล
ได๎รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินทีไ่ด๎มาตรฐานต้ังแตํ
จุดเกิดเหตุจนถึงสถานบริการโดยการ
ส่ังการของศูนย์รับแจ๎งเหตุและส่ังการ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน คปสอ.บ้านมว่ง

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศด๎วยธรรมาภิบาล (Gonernance Excellence)
แผนงานที ่13: การบริหารจัดการด๎านการเงินการคลังสุขภาพ โครงการบริหารจัดการด๎านการเงินการคลัง
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการบริหารจัดการด๎าน 1.วิเคราะห์สถานการณ์การเงินจาก ผํานวิกฤติ 7 2563 น.ส.วารุณี วงศ์ประทุม
การเงินการคลัง การรายงานเป็นรายเดือนและราย น.ส.พิรัญญา มูลลัดดา

ไตรมาส น.ส.ลภัสลดา โถตันค า
2.ควบคุมและติดตาม ด๎านรายรับ/ นายสุเทพ สุวรรณไตร
รายจํายตามแผน Plan fin
 -แผนการจัดซ้ือตามระเบียบดังนี้
 1.ต๎นทุนยา 15,000,269.68 เงินบ ารุง
 2.ต๎นทุนเวชภัณฑ์มิใชํยาและวัสดุการแพทย์ 8,982,034.39 เงินบ ารุง
 3.ต๎นทุนวัสดุทันตกรรม 872,775.02 เงินบ ารุง
 4.ต๎นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,558,097.00 เงินบ ารุง
 5. ควบคุมต๎นทุน Unit cost ตามเกณฑ์

ยุทธศาสตร ์4 บริหารเป็นเลิศด๎วยธรรมมาภิบาล (Governance  Excellence)
แผนงานที ่14 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด๎านสุขภาพ     โครงการที ่1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1  เวทีแลกเปล่ียนเรียนร๎ู  -ประชุมชี้แจงคณะท างาน จนท. 60 คน มค.63 30,000 CUP นส.บุญยัง ขันทะหัด
และน าเสนอผลงานวิชาการ และการท าแผนการท าวิจัย

แตํละหนํวยงาน

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน  คปสอ. บ้านมว่ง

หน่วยงาน คปสอ.บ้านมว่ง



 - จัดน าเสนอผลงานวิชาการ กพ.-พค.63

ของบุคลากร 2วัน
2 โครงการพัฒนาและสํงเสริม จัดท าวิจัยเร่ือง "ประสิทธิภาพ งานวิจัย 1 เร่ือง ม.ค.-ก.ย.63 5,000 CUP วาทกร วิภาวิน

งานวิจัย นวัตกรรม สไลม์พอกเขําเพือ่ลดอาการปวด
ด๎านการแพทย์แผนไทย ในคลินิกจับโปงเขํา"

ยุทธศาสตร ์4 บริหารเป็นเลิศด๎วยธรรมมาภิบาล (Governance  Excellence)
แผนงานที ่15 การปรับโครงสร๎างและการพัฒนากฎหมายด๎านสุขภาพ
ล าดบั ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงานงบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการปรับโครงสร๎างและ 1. ส ารวจข๎อมูลการออกข๎อก าหนดท๎องถิ่น 9 ต าบล ต.ค.-ธ.ค. 62 CUP (พชอ.) นายวุฒธิสรรณ์ 
พัฒนากฎหมายด๎านสุขภาพ เกื้อหนุน

2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ เจ๎าพนักงานตาม ต.ค. 62-กย.63 CUP (พชอ.) นายวุฒธิสรรณ์ 
เจ๎าพนักงานในการบังคับใช๎กฎหมายด๎าน อ านาจหน๎าที่ เกื้อหนุน
สาธารณสุขในการควบคุมกิจการทีเ่ป็น พ.รบ.การสาธารณสุข 
อันตรายตํอสุขภาพขององค์กรปกครอง พ.ศ. 2535  
สํวนท๎องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข อ าเภอบ๎านมํวง
พ.ศ. 2535  และแก๎ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐
3. สํงเสริมการขับเคล่ือนและติดตาม    10 อปท.   ต.ค. 62-กย.63 CUP (พชอ.) นายวุฒธิสรรณ์ 
การออกข๎อก าหนดท๎องถิ่น อ าเภอบ๎านมํวง เกื้อหนุน

แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หน่วยงาน คปสอ.บ้านมว่ง



ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ โครงการ งานประจ า งบ(บาท) โครงการ งบ(บาท)

1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรส์่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลิศ(PP&Excellence)
แผนที่ 1 : การพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลํุมวยั (ด๎านสุขภาพ) 41 15 8 73,800                0 -                                 
แผนที่ 2 : การพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ 0 0 -                     -                                 
แผนที่ 3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเส่ียงด๎านสุขภาพ 0 0 -                     0 -                                 
แผนที่ 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล๎อม 0 0 -                     0 -                                 

รวม 41 15 8 73,800               0 -                                
2 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรด์้านบรกิารเปน็เลิศ  (Sevice Excellence)

แผนงานที่ 5:  การพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ 0 0 -                     0 -                                 
แผนงานที่ 6 : การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Sevice Plan)  0 0 0 -                     0 -                                 
แผนงานที่ 7 : การพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสํงตํอ0 0 -                     -                                 
แผนงานที่ 8 : การพฒันาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ0 0 -                                 
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ ครบวงจร การทอํงเที่ยวเชิงคุณภาพความงามและแพทย์แผนไทย0 0 -                     0 -                                 

รวม 0 0 0 -                    0 -                                
3 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 บคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 10 : การพฒันาระบบบริหารจัดการก าลังคนด๎านสุขภาพ0 0 -                     -                                 
รวม 6 6 3,193,000           -                                

4 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพฒันาระบบธรรมภบิาลและองค์กรคุณภาพ 0 0 0 -                     -                                 
แผนงานที่ 12 : การพฒันาระบบข๎อมูลสารสนเทศด๎านสุขภาพ 0 0 -                     -                                 
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด๎านการเงินการคลังสุขภาพ 0 0 0 -                                 
แผนงานที่ 14 : การพฒันางานวจิัยและนวตักรรมด๎านสุขภาพ 0 0 -                     -                                 
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร๎างและการพฒันากฎหมายด๎านสุขภาพ0 0 0 -                                 

สรปุงบประมาณตามแผนปฏบิตัิการปงีบประมาณ 2563 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ์คปสอ.บา้นม่วง จังหวัดสกลนคร
 CUP งบ อปท.



รวม 0 0 0 0 -                                
47 21 8 3,266,800 0 -                                

                     ผู้เสนอแผน     ลงชื่อ.....................................................................................................  ลงชื่อ...........................................................................................
                                                             (นายทวีศิลป ์         ไชยบตุร)                                                                                (นางค าเพยีร   สายเย็น)
                                                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบา้นม่วง                         สาธารณสุขอ าเภอบา๎นมํวง                                                                         

รวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์
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