
 



 
 

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการดานสุขภาพ 
คปสอ.น้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี ปงบประมาณ 2563 

 
วิสัยทัศน  บริการสุขภาพมืออาชีพ บริหารมีเอกภาพ ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ    1. จัดบริการสุขภาพเพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพ ครอบคลุมแบบไรรอยตอ 
    2. บริการจัดการระบบสุขภาพอยางมีธรรมาภิบาล 
             3. พัฒนาบุคลากรแบบมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม มี 4 ประเด็นดงันี้ 
ประเด็นที่ 1  พัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภค   
ประเด็นที่ 2  พัฒนาระบบบริการเปนเลิศ  
ประเด็นที่ 3  พัฒนากําลังคนดานสุขภาพเปนเลิศ 
ประเด็นที่ 4  พัฒนาระบบขอมูลและธรรมาภิบาลเปนเลิศ 
 โดยทาง คปสอ.นํ้าโสม ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการดานสุขภาพ ภายใตแผน
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดานของกระทรวง
สาธารณสุข คือ 1) ดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention & 
Protection Excellence) 2) ด านบ ริก าร เป น เลิ ศ  (Service Excellence) 3) ด าน บุคลากรเป น เลิศ (People 
Excellence) และ 4) ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) รวมทั้งสิ้น 81 โครงการ เงิน
บํารุง 3,114,720.00 บาท กองทุน สปสช.(UC) 4,262,232.50 บาท รวมงบประมาณ  7,376,952.50 บาท 
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ประกอบดวย 
 ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
  จํานวน……48….…..แผนงาน  งบประมาณ……… 2,897,386.50 …...บาท 
 ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
  จํานวน……16……...แผนงาน  งบประมาณ……… 3,397,121.00 ……บาท 
 ยุทธศาสตรดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 
  จํานวน……7…....แผนงาน   งบประมาณ……... 505,540..00 …....…บาท 
 ยุทธศาสตรดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
  จํานวน…….10.…..แผนงาน  งบประมาณ……... 486,905.00 …...…บาท 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
(นายสุพัฒน  กองศรีมา) 

ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอน้ําโสม 
รองประธาน คปสอ.นํ้าโสม 

ผูเสนอแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

 
(นางกัลยารัตน  อินทบุญศรี) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลนํ้าโสม 
ประธาน คปสอ.น้ําโสม 

ผูเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

 (นายปรเมษฐ ก่ิงโก) 
ตําแหนง นายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุดรธานี 

ผูอนุมัตแิผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 
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      แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการดานสุขภาพ คปสอ.น้ําโสม จังหวัดอุดรธานี  ปงบประมาณ  2563  
เปนการปรับตามกรอบของแผนพัฒนายุทธศาสตรชาติและกระทรวงสาธารณสขุ    ซึ่งมีความสําคัญในการกําหนดทิศทาง 
การพัฒนา เพื่อนําไปสูแผนปฏิบัติการ กิจกรรม และโครงการตาง ๆ รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์และวสัิยทัศนที่วางไว 
       คปสอ.น้ําโสม มีความมุงมั่นที่จํานําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการฉบับน้ีไปใชใหเกิดประสิทธภิาพ
สูงสุดตามเปาหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน   
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สารบัญ 
 

เร่ือง                        หนา 
 
วิสยัทัศน/พันธะกิจ/ยุทธศาสตร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี                           1 
ขอมูลทั่วไป/สภาพปญหา/SWOT            3 
วิสยัทัศน/พันธกิจ/ยุทธศาสตร คปสอ.นํ้าโสม ป 2563         9 
แผนปฏิบัติการดานสุขภาพ                                                                                                        13 
ภาคผนวก 
   
 
 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
..................................................... 

             กระทรวงสาธารณสุขเปนกระทรวงที่มีความสําคัญอยางยิ่ง มีภารกิจดูแลประชาชนทุกชวงวัย 
ต้ังแตเกิดจนสิ้นอายุขัย ตองทํางานทั้งในมิตสิุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อลดความเจ็บปวย ลดความจน 
ของประชาชน ดังนั้น นโยบายที่ตองการใหเกิดผลตอประชาชนทุกคนในประเทศไทย นับจากวันนี้ คือ 
“ลดรายจาย เพิ่มรายได รางกายแข็งแรง ทําใหเศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” 
โดยการรวมแรงรวมใจกันทํางาน ท่ีสําคัญ 5 ดาน ดังนี ้
           1. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการท่ี
เก่ียวเน่ืองกับพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคเพ่ือ สืบสาน รักษา ตอยอดและพัฒนาการบริการดาน
สาธารณสุข ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
            2. การดูแลใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ 
เพ่ือใหคนไทยทุกชวงวัยมสีุขภาพแข็งแรง และลดอตัราการเจ็บปวยโรคเร้ือรัง 
              (2.1) สรางเสริมใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพท่ีถูกตอง เพ่ือการมีสุขภาพที่ดสีงเสริมการ
ออกกําลังกาย และโภชนาการท่ีถูกสุขอนามัย ใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นที ่
             (2.2) พัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพ ต้ังแตอยูในครรภอยางตอเน่ือง จนถึงเด็กวยัเรียนใหมี
พัฒนาการสมวัย มีคุณภาพเพื่อสงตอการพัฒนาในระยะถัดไป 
             (2.3) จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอยางเปนระบบ ใหผูสูงอายุมสุีขภาพดี ลดจํานวน
ผูปวยติดบาน ติดเตียง เขาถึงการบริการอยางมีศักดิ์ศรี สนับสนุนให ชุมชน ทองถ่ิน และภาคเอกชน เขามา
จัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ โดยกํากับดูแลใหมีมาตรฐาน 
            (2.4) จัดการภัยคกุคามความม่ันคงทางสุขภาพอยางครบวงจรและบูรณาการ ปองกันและควบคุม
ปจจัยเส่ียงตอสุขภาพ วิกฤตการณดานสาธารณสุข โรคระบาด โรคอุบัติใหม อุบัติซํ้า การคุมครองผูบริโภค 
โดยความรวมมือกับเครือขายภาครัฐ ประชาชน ทองถิ่น และเอกชนรวมท้ังการยกระดับความรวมมือทาง
สาธารณสุขกับตางประเทศ ดานความมั่นคงทางสุขภาพโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน และพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
           3. การดูแลใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ  ปลอดภยั   ลดความเหลือ่มล้ํา  ลดความแออัด  
ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระคาใชจายของประชาชน 
           (3.1) เพ่ิมศักยภาพการใหบริการของหนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ 
เหมาะสมกับบริบทของแตละพ้ืนที่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศนูยโรงพยาบาลทั่วไป เพ่ิมขีด
ความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  (รพ.สต.) จัดระบบการแพทยปฐม

ค



ภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลอยางท่ัวถึง รวมท้ังการพัฒนาหองฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพ และ
กําลังคนทีเ่พียงพอ 
 

 

           (3.2) พัฒนาและยกระดับความรูอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือ อสม. ใหเปนหมอ
ประจําบาน ในการดูแลสขุภาพประชาชนในชุมชน ใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ เขาถึงขอมูลและแบง
เบาภาระคาใชจายของประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย 
             (3.3) ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริการ 
ไดแก ระบบการแพทยทางไกล (Telemedicine) ระบบคิว ระบบงานบริการของโรงพยาบาลระบบสงตอ 
ตลอดจนการเช่ือมโยงขอมูลการบริการสุขภาพใหเปนหน่ึงเดียว เพ่ือใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ (Big -
Data) ในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
     4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข 
          (4.1) ใหประชาชนเขาถึงการใชกัญชาและสมุนไพรทางการแพทยไดอยางปลอดภัยเรงศึกษาวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการใชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย อตุสาหกรรมทางการแพทย 
เพ่ือสรางโอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจ และการสรางรายไดของประชาชน โดยกําหนดกลไกการ
ดําเนินงานท่ีรัดกุมเพ่ือมิใหเกิดผลกระทบทางสังคม ตามที่กฎหมายบัญญัติไว 
          (4.2) สงเสริมนวตักรรมและศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ทั้งดานระบบบริการทางการแพทย 
การสรางเสริมสขุภาพ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การศกึษาวิจัย การผลิตและพัฒนากําลังคนดานสขุภาพ 
เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการดานสุขภาพท่ีทันสมัย เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจเพ่ิมรายไดของประชาชน ให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยของเอเชีย (Medical Hub) 
        5. การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการ 
          (5.1) ใหทุกหนวยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใส ในการปฏิบัติงานกระจายอํานาจการ
บริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสูเขตสุขภาพ เพ่ือความคลองตัวและตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีไดดียิ่งข้ึน 
         (5.2) สรางขวัญกําลังใจบุคลากร ผูบริหารหนวยงานทุกระดับตองใหความสําคัญกับการดูแล
บุคลากรตั้งแตเร่ิมเขาทํางาน ความปลอดภยั และความสุขในการทํางาน การพัฒนาศักยภาพความกาวหนา
ในอาชีพพัฒนาสูการเปนองคกรนวัตกรรม เพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพในการใหบริการแกประชาชน 
 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 
การประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข 

หองประชุมชัยนาทนเรนทร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 

 



 



 

 
 



   ขอมูลทั่วไปอําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
 

1. ประวัติความเปนมา 
น้ําโสมเปนชื่อของลําหวยซึ่งอุดมสมบูรณเปรียบเสมือนสายเลือดหลอเล้ียงชาวนํ้าโสมตลอดทั้งป สันนิษฐานวา

เรียกชื่อลําหวยตามนามของ พญาศรีสัตตะบรรณโสมวารี อนันตนาคราช ผูเปนกษัตริยพญานาคทางฝงลาว พระสหาย
ของพญาศรีสุทโธนาคราช(นาคาธิบด-ีสีสุทโธ) ผูเปนกษัตริยพญานาคฝงไทย มีเขตแดนปกครอง ตั้งแตวดัหินหมากเปง 
มาจนถึงวัดพระธาตุพนม สุดเขตแดนที่แกงกะเบา  ซึ่งเดิมอําเภอนํ้าโสม มีสภาพเปนพื้นที่ปาเขาอันอุดมสมบูรณไปดวย
พันธุไมนานาชนิด ขึ้นอยูอยางหนาแนนโดยเฉพาะไมเน้ือแข็งที่ใชในการกอสรางบานเรือน เชน ไมตะเคียน  ไมมะคา  ไม
ประดู  ไมพยุง ไมยาง ไมเต็ง ไมแดง ฯลฯ ไมประดูจาก  อําเภอนํ้าโสม จัดไดวามีคุณภาพดีเยี่ยม  ในเขตปาเขาแหงน้ี มี
สัตวปาอาศัยอยูมากมาย เชน ชาง  เกง  กวาง  กระทิง เสือ หมี หมูปา หมาปา ไกปา ลิง นกชนิดตาง ๆ  จากความอุดม
สมบูรณของ  ผืนปาแหงน้ี จึงดึงดูดใหราษฎรในถิ่นตาง ๆ อพยพมาตั้งถ่ินฐานจับจองที่ดินทําการเกษตรอยางมากมาย 

เมื่อ พ.ศ.2501 มีราษฎรจํานวนหน่ึงอพยพมากจากทางจังหวัดเลย เขามาตั้งเปนบานน้ําโสม บานกอง บาน
หยวก บานนางัว บานนํ้าซึม บานนาเก็น ฯลฯ ตอมาป 2490 มีราษฎรเขามาสมทบอีกจากอําเภอบานผือ อําเภอหนอง
หาน อําเภอกุมภวาป อําเภอทาบอ และอําเภออ่ืน ๆ ที่อยูใกลเคียง อพยพเขามามากขึ้นเปนตําบลตาง ๆ คือ ตําบลนํ้า
โสม ตําบลนางัว ตําบลหนองแวง ตําบลบานหยวก และตําบลนาแค อําเภอบานผือ หลังจากป พ.ศ. 2500 มีราษฎรจาก
ทิศตาง ๆ อพยพหลั่งไหลเขามาตั้งถ่ินฐานมิไดขาด เพิ่มจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ กอใหเกิดเปนชุมชนหนาแนน สภาพผืนปา
และสัตวปาที่อุดมสมบูรณก็คอยๆ เบาบางลงไป 

ป พ.ศ. 2510 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ไดเสด็จมาทรงเย่ียมเยียนตํารวจตระเวนชายแดน  และ
พสกนิกรที่วัดกลาง ตําบลนํ้าโสม ทรงมีพระดําริวา “ชุมชนแหงนี้สมควรตั้งเปนก่ิงอําเภอไดแลว เพราะอยูหางไกลและ
ทุรกันดารจากตัวอําเภอบานผือ”  ดังน้ัน วันที่  12 พฤษภาคม พ.ศ.2512  จึงไดยกฐานะเปนกิ่งอําเภอนํ้าโสม แบงการ
ปกครองออกเปน 5 ตําบล ไดแก ตําบลนํ้าโสม ตําบลนางัว ตําบลหนองแวง ตําบลบานหยวก และตําบลนาแค  จาก
สภาพพื้นที่อําเภอนํ้าโสม เปนพื้นที่ประกอบดวยปาไม ภูเขา และอยูหางจากตัวจังหวัด การคมนาคมไมสะดวก จึงเปน
เหตุใหฝายตรงขาม (ผูกอการรายคอมมิวนิสต) เขามาปฏิบัติการบอนทําลายไดงาย เม่ือเจาหนาที่ฝายบานเมืองออกมาทํา
การปราบปรามจึงเกิดการตอสูดวยอาวุธและเกิดการสูญเสียชีวิตทั้งสองฝายเปนจํานวนมาก   วันที่ 28 มีนาคม 2517 
ไดยกฐานะเปนอําเภอน้ําโสม ป พ.ศ. 2526 เม่ือเหตุการณสงบเรียบรอยทางราชการพรอมดวยประชาชนในพ้ืนที่  มีมติ
ใหกอสรางอนุสาวรียเพื่อเก็บอัฐิของวีรชนเหลานั้นไว เปนที่ระลึกและทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกวีรชนเหลาน้ัน ในเดือน
พฤศจิกายน ตั้งแตป พ.ศ. 2526 เปนตนมา   วันที่ 1 มกราคม 2531 ไดแยกพื้นที่ของอําเภอน้ําโสม ไปจํานวน 3 
ตําบล ไดแก ตําบลนายูง ตําบลนาแค และตําบลโนนทอง จัดตั้งเปนก่ิงอําเภอนายูง   พ.ศ. 2535 ทางราชการกับ
ประชาชนชาวอําเภอน้ําโสม ไดรวมกันกอสรางและบูรณะอนุสาวรียขึ้นใหม เพื่อใหมั่นคงและแข็งแรง และจัดงาน
บวงสรวงอนุสาวรียวีรชนและของดีเมืองนํ้าโสม ข้ึนในระหวางเดือนพฤศจิกายน ของทุกป โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปน
การระลึกถึงวีรกรรมและอุทิศสวนกุศลใหแกเหลาวรีชนที่ไดเสียชีวิตในการตอสูกับผูกอการรายคอมมิวนิสต เปนการ
สงเสริมผลผลิตทางการเกษตรใหแพรหลายเปนที่รูจักใหมากขึ้น เปนการสงเสริมและเชื่อมความสามัคคีระหวาง
ขาราชการ พอคา ประชาชนและใหประชาชนในพื้นที่ไดรับความสนุกสนาน ร่ืนเริง หลังฤดูการเก็บเก่ียว และสงเสรมิ
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น ตลอดจนการทองเที่ยวของจังหวัด                                                              
    

                              



2. ขนาดและที่ตั้ง 
อําเภอนํ้าโสมมีพื้นที่   742.13  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ   463,831.25  ไร  เปนอําเภอที่มีพื้นที่

มากเปนอันดับ  8  ของจังหวัดอุดรธานี   ต้ังอยูที่พิกดั  เสนรุงที่ 17  องศา  46 ลิปดา 14  ฟลิปดา  เหนือ    เสนแวง
ที่  102  องศา 11  ลิปดา  23  ฟลิปดา ตะวันออก   ต้ังอยูหางจากตัวจังหวัดอุดรธานีไปทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 2348 ระยะทาง 110 กิโลเมตร หางจาก กรุงเทพมหานคร 677  กิโลเมตร   

 

3. การปกครอง 
แบงการปกครองออกเปน  7 ตําบล 85 หมูบาน การปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวยองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นทั้งหมด  9  แหง ไดแก เทศบาลตําบล 2  แหง  คือ  เทศบาลตําบลนางัว และเทศบาลตําบลนํ้าโสม องคการ
บริหารสวนตําบล   จํานวน  7  แหง ประกอบดวย อบต.นางัว    อบต.นํ้าโสม    อบต.หนองแวง  อบต.บานหยวก  
อบต.โสมเย่ียม  อบต.สามัคคี และ  อบต.ศรีสําราญ 
     

                                                             
 
 
4. อาณาเขตติดตอ 
ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
ทิศใต  ติดตออําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู 
ทิศตะวันออก   ติดตออําเภอบานผือ  จงัหวดัอุดรธานี 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับอําเภอปากชม  จังหวัดเลย 
 

5. ลักษณะภูมิประเทศ 
              สภาพภูมิประเทศของอําเภอน้ําโสมสวนใหญเปนพื้นที่ราบสลับภูเขาและเนินเต้ีย มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ประมาณ  ๒๐๐  เมตร มีลําน้ําสําคัญหลายสาย ไดแก ลําหวยโสม ซ่ึงมีนํ้าไหลตลอดป ตนนํ้าเกิดจากเทอืกเขาภูซางไหล
ผานทอดยาวผานตําบลนํ้าโสม ศรีสําราญ โสมเยี่ยม และหนองแวง ผานอําเภอนายูงเชื่อมถึงแมน้ําโขงที่บานปากโสม 
อําเภอสังคม จังหวดัหนองคาย นอกจากนั้นยังมีลําหวยอ่ืน ๆ เชน ลําหวยราง ลําหวยน้ําทรง ลําหวยน้ําปู ลําหวยคะนาน 
ลําหวยเชียงเครือเปนตน พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูงสลับภูเขาและมีที่ราบลุมบางสวน สภาพพ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณ
เหมาะแกการเพาะปลูกพชืไร พืชสวน ตลอดจนผลไมชนิดตาง ๆ สําหรับการทํานาปลูกขาวมีในที่ราบลุมตามลําหวยตาง  
พื้นที่ดานทิศตะวันตกสวนใหญเปนภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ 
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6. สภาพทางภูมิอากาศ 
 
 สภาพอากาศของอําเภอน้ําโสมแบงออกเปน  3  ฤดู  ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว              
 - ฤดูรอน      เริ่มต้ังแตเดือน  มีนาคม  -  มิถุนายน  อากาศรอนถึงรอนจัด 
 - ฤดูฝน        เริ่มตั้งแตเดือน  กรกฎาคม - ตุลาคม  ฝนจะตกหนักเปนชวงๆโดยเฉพาะชวงเดือนสิงหาคม ฝนตก
หนักถึง 516  มิลลิเมตร (2539) และอาจเกิดฝนทิ้งชวง ทําใหผลผลิตทางการเกษตรเสียหายได 
 - ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแตเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ  อากาศหนาวถึงหนาวจัด เนื่องจากอยูใกลเขตภูเขา 
หมอกลงจัดในชวงเชา มีความช้ืนในอากาศสูง 
 - อุณหภูมิ อากาศจะชื้นในฤดูฝน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ําสุด 
12  องศาเซลเซียส ในเดือน ธันวาคมและมกราคมของทุกป 
  
7. สภาพเศรษฐกิจ/อาชีพ 
 

ชาวอําเภอน้ําโสมประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยสวนใหญจะประกอบอาชีพทํานา ทําไร ทําสวน โดยมีพื้นที่
การเกษตร 314,883 ไร  
    1) ขาว พื้นที่ปลูกขาวประมาณ  51,952  ไร   
     2) มันสําปะหลัง จะมีพื้นที่ปลูกประมาณ  59,900 ไร   
     3) ออย มีพื้นที่เพาะปลูกออยประมาณ 25,408  ไร   
     4) ขาวโพดเล้ียงสัตว พื้นที่ปลูกประมาณ  1,500  ไร  
     5) ยางพารา พื้นที่ปลูก 96, 767  ไร  ปจจุบันสามารถเปดกรีดแลว 71,154 ไร 

6) ไมผล พ้ืนท่ีปลูก  3,326  ไร   ชนิดไมผลที่นิยมปลูกไดแก ลําไย พันธุอีดอ มะขามหวาน พันธุสี
ชมพูและสีทอง กลวยนํ้าวา กลวยหอมทอง และมะนาว 

      7) พืชผัก  พื้นที่ปลูก  524 ไร 
      8) พื้นทีท่ําการเกษตรอ่ืนๆ  มีพื้นท่ีประมาณ  10,976 ไร   เชนปลูกไมโตเร็ว พื้นที่เลี้ยงสัตว สระน้ํา
ขนาดเลก็เพื่อการเกษตรผสมผสาน  

          9) ปาลมนํ้ามัน พื้นที่ 2,045 ไรนิยมปลูกพันธุสงเสริม เชน เนเทอรา สุราษฎร 7 
 
8. ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 
 

ลักษณะชุมชนและการอพยพ  อําเภอน้ําโสมเปนชุมชนขนาดกลาง จะอยูรวมกันเปนกลุมไมกระจัดกระจาย    
การตั้งถิ่นฐานและภูมิลําเนาของคนในอําเภอน้ําโสมจะเกาะกลุมตั้งชุมชนตามกลุมชนผูอพยพ ซ่ึงอพยพมาจากทุกภาค
ของประเทศไทย  สวนใหญอพยพมาจากอําเภอบานผือ  จังหวดัอุดรธานี 

ประชากรอําเภอน้ําโสม  มีครัวเรือนทั้งหมด  17,122  ครัวเรือน 
  ประชากร  จํานวน 59,604  คน   ชาย  29,938  คน   หญิง  29,666  คน 
  โดยเฉลี่ย  3.48  คน/ครัวเรือน  
 
 
 

 



9. ศาสนา/ขนบธรรมเนียมประเพณี    
ประชากรอําเภอน้ําโสมนับถือศาสนาพุทธ 99.6 % ศาสนาอื่น 0.4 % มีวดัพุทธศาสนา  78  แหง  โบสถคริสต  

3  แหง (2 นิกาย) สุเหลา 1 แหง   มีการทําบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณี ประจําเดือน(ฮีต 12 ) ที่สาํคัญๆ ดังนี้ 
 1) ประเพณีการทําบุญข้ึนปใหม ตรงกับวันที่ 1 มกราคม มีการทําบุญตักบาตร เพื่อเปนศริิมงคล 
 2) ประเพณีทําบุญมหาชาติ (บุญพระเวส) จัดในเดือน 4 ของทุกป มีพิธีเทศนมหาชาติ 

3) ประเพณีวนัสงกรานต จัดในเดือน 5 ของทุกป ตรงกับวันที่ 13 - 15 เมษายน มีการสรงนํ้าพระ รดนํ้าดําหัว
แกผูสูงอายุ และผูที่เคารพนับถือ 
4) ประเพณีบุญบั้งไฟ จัดขึ้นในเดือน 6 ของทุกป มีการจุดบั้งไฟเพื่อเปนการขอฝนจากพระยาแถน ใหตกลงมา 
เพื่อใหพืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ จะทําเปนบางหมูบาน 
5) ประเพณีบุญเบิกบาน   จะจัดกันในบริเวณก่ึงกลางหมูบาน เชนศาลากลางบาน เพื่อเปนศิริมงคลในการ
ประกอบอาชีพ และประชากรอยูเย็นเปนสุข 
6) ประเพณีบุญเขาพรรษา ตรงกับเดือน 8 ของทุกป มีการทําบุญตักบาตร ถวายผาอาบน้ําฝนใหแกพระภิกษุ
สงฆ และสามเณร ที่จําพรรษาในวดัตลอดระยะเวลา ๓ เดือน 
7) ประเพณีบุญขาวประดับดิน (สารทลาว) ตรงกับเดือน 9 ชาวบานจะเตรียมอาหารไปถวายพระ เพื่ออุทิศ สวน
บุญ ใหแกภูตผี ตางๆ และอุทิศสวนกุศลใหแกญาติผูลวงลับ 
8) ประเพณีทําบุญสารทไทย (ขาวกระยาสารท) ตรงกับเดือน 10 เพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกญาติที่ลวงลับไปแลว 

 9) ประเพณีออกพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ของทุกป 
 10) ประเพณีทําบุญกฐิน เริ่มตั้งแตแรม 1 ค่ําเดือน 11 ถึง ขึ้น 15 ค่ําเดือน 12 ของทุกป 
 11) ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 12 ของทุกป 

12) ประเพณีทําบุญขาวจ่ี ทํากันในเดือน 3 ในโอกาสวันมาฆะบูชา เรียกชื่อบุญตามอาหารที่ถวายพระสงฆ  

10. สถานบันการศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา   จํานวน  29   แหง  ขยายโอกาส 3  แหง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา   จํานวน    3   แหง 
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน    1  แหง 
อนุบาลเอกชน    จํานวน    1   แหง   เปดสอนถึง ม.3 
สถานบันการอาชีวศึกษา 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ  จํานวน    1 แหง 

11.  การสาธารณสุข 
อําเภอนํ้าโสม มีสถานบริการดานสาธารณสุข แบงออกไดดังน้ี 

สํานักงานสาธารณสขุอําเภอ     จํานวน    ๑ แหง 
โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ เตียง     จํานวน    ๑ แหง 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล     จํานวน    9 แหง 
ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลนํ้าโสม     จํานวน    ๑ แหง 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเทศบาลตําบล  จํานวน    2 แหง 

 
 
 
 
 

 
 



12. การสาธารณูปโภค 
 
 ระบบประปาระดับอําเภอ  ระดับตําบล  และระดับหมูบาน   ดังน้ี 
  การประปาสวนภูมิภาค (สวนยอย) จํานวน    1 แหง  
  ระบบประปาหมูบาน  จํานวน  74 แหง 
  การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย จํานวน    1 แหง  
  

14. สถานที่ทองเที่ยว 
 

                     

                      
          
 
 

                                
                              นํ้าตกสามเทพ                                             นํ้าตกแกงชะโนด    
                ต้ังอยูที่ หมูที ่11  ตําบลหนองแวง                           ตั้งอยูที่ หมูที่ 11  ตําบลหนองแวง 
                 อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี                                 อําเภอนํ้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

มณฑปวัดภูนาหลาว       ต้ังอยูท่ีวัดทาโสม 

(วดัภูนาหลาว) หมูที่  ๑๑  ตําบลศรีสําราญ  

อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

 



 

 

 
 
 
 

       

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ปญหาสุขภาพของพื้นที่อําเภอน้ําโสม (ODOP) ป 2562 

1. โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด ถุงลงโปงพอง 
2. อุบัติเหตุจราจร ไขเลือดออก 
3. อนามัยแมและเด็ก เด็กปฐมวัย  วัยเรียน วยัรุน 
4. ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน (ไตวาย stage 3-5) 
5. มะเร็ง 

SWOT Analysis   คปสอ.น้ําโสม 

S : Strengths 

    1. บุคลากรสายงานหลักมีความเปนมืออาชีพ 

    2. มีศักยภาพทางดานทรัพยากรการบริหาร (เงิน,เครื่องมืออุปกรณอํานวยความสะดวกและทันสมัย) 

    3. บุคลากรมีความสามัคคี การบริหารมีเอกภาพ 

W : Weaknesses 

    1. ผูบริหารทุกระดับมีศักยภาพและความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธยังไมเพียงพอ 

    2. ระบบจัดการการเรียนรูยงัไมสนับสนุนยุทธศาสตร 

    3. ขาดระบบการบริหารจัดการแบบบูรณ๕การ (งาน / คน / เงิน / Risk) 

O : Opportuities 

    1. ผูนําชุมชนใหความรวมมือในการดําเนินงาน 

    2. นโยบายยกระดับและขยายการจัดบริการใหมีมาตรฐานสูงข้ึนและใกลบาน ใกลใจ (รพ.สต.) 

    3. เอ้ือตอการปรับระบบการจัดบริการสุขภาพใหตอบสนองตอความคาดหวัง,ความตองการ,ประสบการณ 

T : Threats 

    1. พฤติกรรมการใชชีวิตที่เส่ียงตอการเกิดโรคไมติดตอ /โรคติดตอ /ประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม (โรคเรื้อรัง) 

    2. พฤติกรรมพึ่งพิงระบบสุขภาพ (สงู) /การเขาถึงบริการสขุภาพ/ยายถ่ิน 

    3. ปญหาสังคม   ครอบครัวขาดความอบอุน/เปนภาระของชุมชนและสังคม (Socail Force) 

SWOT  Matrix 

SO  :  พัฒนาระบบการจัดบริการองครวมและรวมพลังทางสังคม 

ST  :  เสริมสรางศักยภาพภาคีเครือขายผูนําในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

WO : พัฒนาคุณภาพบริหารทุกระดับใหมีมาตรฐาน 

WT  : ระดมพลังทางสังคมในการจัดการสุขภาพ 

 

 



แผนยุทธศาสตรดานสุขภาพ อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

 
วิสัยทัศน 

“บริการสุขภาพมืออาชีพ   บริหารมีเอกภาพ ภายใตหลักธรรมาภิบาล” 
 

พันธกิจ 
 1. จัดบริการสุขภาพ เพื่อใหประชาชนเขาถงึบริการสุขภาพ 
             มีคุณภาพและครอบคลุมแบบไรรอยตอ 
 2. บริหารจัดการระบบสุขภาพอยางมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาบุคลากรแบบมืออาชีพ 

 

คานิยม (Core Value) 
“UDMOPH”   
U : Unity เปนเอกภาพ      D : Diversity มีความหลากหลาย    
M : Mastery เปนนายตนเอง     O : Originality เรงสรางส่ิงใหม   
P : People center ใสใจประซาซน   H: Humility ถอมตนออนนอม 

 

เปาประสงค (Goal) 
 1.ประชาชนสุขภาพดี 
  ตัวช้ีวัด 
   1.อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy : LE) ไมนอยกวา 80 ป 
    1.1 External causes 
    1.2 Chronic diseases 
   2.อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Lift Expectancy  

                                           : HALE)  ไมนอยกวา 72 ป     
2.1 ลดปจจัยเสี่ยงและการเจ็บปวย 

    2.2 สงเสริมสุขภาพของคนไทย 
 2.เจาหนาที่มีความสุข 
  ตัวช้ีวัด 
   1.ดัชนีวัดความสุขดวยตนเองของคนในองคกร (Happy Work Life Index)  
                                   เปาหมาย ≥ รอยละ 50 
   2.ดัชนีสุขภาวะองคกร (Happy Workplace Index) ≥ 57 
 3.ระบบสุขภาพยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 
1.  Access : เขาถึงบริการ 
2. Coverage : บริการสุขภาพครอบคลมุ 
3. Quality : บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
4. Governance : บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 



 

เปาหมายการใหบริการ 
1.ประชาชนทุกกลุมวัย มีคุณภาพซวิีตท่ีดี ไดรับการสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค   

              ภัยสุขภาพ และการคุมครองผูบรโิภคดานสุขภาพที่มีคุณภาพ  
2. ประชาชนเขาถึงบริการและไดรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
3. ประชาชนไดรับบริการจากบุคลากรสาธารณสขุที่มีคุณภาพ 
4. ประชาชนไดรับบริการดานการแพทยและสาธารณสุขดวยระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธภิาพ 

 
ยุทธศาสตร การดําเน ินงาน ประกอบดวย  
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพอยางม ี
                    ประสิทธิภาพ (PP&P Excellence) 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบบริการดานการแพทยและสาธารณสุขใหมีคุณภาพ มาตรฐาน 
                    เพื่อใหบริการท่ีเปนเลิศ (Service Excellence)  
ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพใหมีคุณภาพและประสิทธภิาพ    ( People   Excellence) 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการแพทยและการสาธารณสุข และระบบขอมูล 
                    อยางมีประสิทธภิาพและยึดหลักธรรมาภิบาล (Governance  Excellence 
 

ยุทธศาสตรเนนหนัก  ป 2563 
 การสรางเสริมสุขภาพ 
  1. การปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 
  2. การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  3. การสงเสริมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร 
  

 การปองกันโรค 
  4. การปองกันควบคุมโรควณัโรค 
  5. การปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก หมูบานปลอดลูกน้ํายุงลาย (DHF) 
  6. การปองกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI) 
  7. ลดการใชสารเคมีในเกษตรกร 
 

 การรักษาพยาบาล 
  8. การลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
  9. การปองกันการติดเช้ือในกระแสเลือด (Sepsis) 
  10. การปองกันภาวะแผลท่ีเทาในผูปวยเบาหวาน (DM foot) 
  

 การฟนฟูสภาพ 
  11. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผูปวยระยะยาวดานสาธารณสุข (LTC) 
  12. พัฒนาระบบการดูแลตอเนื่อง (COC) 
  13. พัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะสุดทาย (Palliative care) 
 



ที่ แผนงาน ยุทธศาสตร จุดเนน สสจ. จุดเนน คปสอ. งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

1 ระบบเฝาระวังเหตุการณเพ่ืออําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง PP&P excellence DHF DHF 60,000.00             pp คปสอ. สุกรรณ โยธะคง

2 แผนออกใหบริการเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาล

น้ําโสม

PP&P excellence COC 456,000.00           เงนิบํารุง อริษา สุจันทรา

3 โครงการตําบลปลอดลูกน้ํายุงลายเครือขายสุขภาพคปสอ.น้ําโสม ป 2563 PP&P excellence DHF DHF 102,270.00           pp คปสอ. ธนกฤต ออนละมุล

4 โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุและผูที่มีภาวะพึ่งพิงใน

ชุมชน เครอืขาย คปสอ.น้ําโสมปงบประมาณ 2563

PP&P excellence LTC LTC 91,965.00             pp คปสอ. สุมินชา

5 โครงการอําเภอตนแบบปองกันอุบัติเหตุทางถนนและหนวยงาน

มาตรการองคกรดีเดนอําเภอน้ําโสม ป 2563

PP&P excellence RTI RTI 104,040.00           pp คปสอ. ธนกฤต ออนละมุล

6 โครงการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน อําเภอน้ําโสม ป 2563 PP&P excellence RTI RTI 9,000.00              pp คปสอ. ธนกฤต ออนละมุล

7 โครงการคัดกรองคนหาผูปวยวัณโรครายใหม และพัฒนาระบบสงตอ

ติดตามการรักษาผูปวยวัณโรค

PP&P excellence TB TB 24,600.00             pp คปสอ. สุมินชา

8 ประชุมชี้แจงและติดตามการดําเนินงาน วัณโรค PP&P excellence TB TB 32,500.00             เงนิบํารุง สุมินชา

9 แผนงานนิทศประเมินการดําเนินงานวัณโรคเครือขายคปสอ.น้ําโสม

ปงบประมาณ2563

PP&P excellence TB TB 5,200.00              เงนิบํารุง สุมินชา

10 แผนการออกนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู งานพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ

การดําเนินงานของผูรับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย

PP&P excellence พัฒนาการเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย 2,640.00              เงนิบํารุง ปรินทรยาฉัตร ใจศิริ

11 โครงการพัฒนาศักยภาพงานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กน้ําโสม แข็งแรง 

เกง ดีมีวินัย มีความสุข

PP&P excellence พัฒนาการเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย 60,900.00             pp คปสอ. อรุญณีย จําปาเรือง

12 โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กคุณภาพ PP&P excellence พัฒนาการเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย 9,540.00              pp คปสอ. อรุญณีย จําปาเรือง

13 งาน.อนามัยเด็กวัยเรียน โครงการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับ

ทองสูระดับเพชร

PP&P excellence โรงเรยีนระดับเพชร 314,420.00           pp คปสอ. บุญหวาย

14 แผนงานจัดทําฐานขอมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (Occupational 

and Environmental Health Profile : OEHP ) ดานเกตรกรรมและมี

การรายงานการเจ็บปวยหรือเสียชีวิตทางการเกษตร

PP&P excellence ลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 1,200.00              pp คปสอ. สุเนตร จําปาเรอืง

15 โครงการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใชสารเคมีทางการเกษตรที่มี

อันตรายสูงรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของในระดับอําเภอ

PP&P excellence ลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 7,460.00              pp คปสอ. สุเนตร จําปาเรอืง

16 โครงการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม(คลินิก

เกษตรกร) ใน รพ./ รพ.สต

PP&P excellence ลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 50,750.00             pp คปสอ. สุเนตร จําปาเรอืง

17 แผนงานจัดคลินิกบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อ

คุมครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยง  (Hot 

Zone)  ดานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร

PP&P excellence ลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 1,200.00              pp คปสอ. สุเนตร จําปาเรอืง

แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข/ใชงบประมาณ  คปสอ.น้ําโสม  ปงบประมาณ  2563



ที่ แผนงาน ยุทธศาสตร จุดเนน สสจ. จุดเนน คปสอ. งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

18 แผนงานพัฒนาการใช Mobile Applicationแจงขาว การใช / 

การปวยจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร

PP&P excellence ลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 600.00                 pp คปสอ. สุเนตร จําปาเรอืง

19 แผนงานจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณาการมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน

PP&P excellence ลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 28,200.00             pp คปสอ. สุเนตร จําปาเรอืง

20 แผนงาน Green & Clean Hospital ตลาดสีเขียว PP&P excellence ลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 13,000.00             เงนิบํารุง สุกรรณ โยธะคง

21 โครงการพัฒนารูปแบบแกปญหาขาดสารไอโอดีนโดยการมีสวนรวมป 

2563

PP&P excellence Mother&Child ไอโอดีน 900.00                 เงนิบํารุง พัชราวดี

22 โครงการควบคุมและปองกันการขาดสารไอโอดีน PP&P excellence Mother&Child ไอโอดีน 33,540.00             pp คปสอ. อรุญณีย จําปาเรือง

23 โครงการรักษหัวใจและสมอง ปงบ 2563 PP&P excellence Stroke 115,625.00           pp คปสอ. สตารัตน

24 ประกวด GREEN & Clean Office PP&P excellence 100,000.00           เงนิบํารุง สุกรรณ โยธะคง

25 โครงการเฝาระวังและปองกันมารดา ทารกตาย คปสอ.น้ําโสม จังหวัด

อุดรธานี ป 2563

PP&P excellence Mother&Child 14,805.00             เงนิบํารุง สุนทรา ทีทอง

26 โครงการตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพพระภิกษุสงฆ PP&P excellence 32,600.00             pp คปสอ. สุมินชา

27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให

คําปรึกษากอนและหลังการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี

PP&P excellence 6,240.00              เงนิบํารุง หงษทอง

28 แผนปฏิบัติงานออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี

PP&P excellence 114,687.50           pp คปสอ. จุติมา

29 แผนออกปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดานทันตกรรม

สําหรับเด็กวัยเรียน ในเขตอําเภอน้ําโสม ปงบประมาณ ๒๕๖๓  อําเภอ

PP&P excellence 605,200.00           เงนิบํารุง จุติมา

30 โครงการเบาหวานย้ิมสดใส PP&P excellence DM/HT 30,000.00             เงนิบํารุง ณัฐชยา

31 โครงการใหความรูเก่ียวกับสุขภาพ และระบบบริการของ รพ.น้ําโสม แก

ผูปวย

ญาติ และบุคลากรในโรงพยาบาล ปงบประมาณ ๒๕๖๓

PP&P excellence 10,000.00             เงนิบํารุง หัตถกาญจน

32 โครงการ “คนน้ําโสมสุขภาพดี ดวยระบบสุขภาพอําเภอ” ผานทางวิทยุ

ชุมชน

อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี ปงบประมาณ ๒๕๖๓

PP&P excellence 26,000.00             pp คปสอ. หัตถกาญจน

33 โครงการฟนสะอาด เหงือกแข็งแรง PP&P excellence -                      เงนิบํารุง จุติมา

34 โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กออนหวาน PP&P excellence 46,720.00             pp คปสอ. จุติมา

35 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพในเด็กที่มารับบริการในคลินิกเด็กดี PP&P excellence 41,100.00             เงนิบํารุง จุติมา

36 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมหญิงตั้งครรภ PP&P excellence Mother&Child 4,200.00              เงนิบํารุง จุติมา

37 โรงเรยีนเครือขายเด็กไทยฟนดี อําเภอน้ําโสม ปงบประมาณ 2563 PP&P excellence 19,600.00             pp คปสอ. จุติมา

38 แผนพัฒนาขอมูลการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดของ ประเทศ

ไทย (บสต.)

PP&P excellence To be no.1/ยาเสพติด 9,000.00              เงนิบํารุง กมล



ที่ แผนงาน ยุทธศาสตร จุดเนน สสจ. จุดเนน คปสอ. งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

39 แผนการติดตามผูปวยหลังผานการบําบัดยาเสพติด PP&P excellence To be no.1/ยาเสพติด 9,984.00              เงนิบํารุง กมล

40 โครงการเด็กรุนใหม

ใสใจโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต

PP&P excellence 38,900.00             เงนิบํารุง ปรินทรญาฉัตร

41 โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช ปงบประมาณ 2563   

กิจกรรมอบรมผูดูแล/ผูปวยจิตเวชเรื้อรงั

PP&P excellence 49,080.00             เงนิบํารุง ปรินทรญาฉัตร

42 โครงการประกวดเด็กน้ําโสมฉลาด พัฒนาการดี มีโภชนาการสมวัย ไม

ขาดสารไอโอดีน

PP&P excellence พัฒนาการเด็กปฐมวัย 23,040.00             pp คปสอ. อรุญณีย จําปาเรือง

43 แผนงานจัดการขยะที่ตนทางตามแนวทาง 3Rs PP&P excellence 168,100.00           pp คปสอ. สุเนตร จําปาเรอืง

44 ประชุมราชการชี้แจงและติดตามผลงาน Fee schedule , QOF คปสอ.

น้ําโสม  ประจําปงบประมาณ 2563

PP&P excellence Digital Tranformation 8,000.00              เงนิบํารุง สุกรรณ โยธะคง

45 แผนงานคุมครองผูบริโภค PP&P excellence 22,610.00             pp คปสอ. ชาญยุทธ

46 แผนสนับสนุนใหผูปวยยาเสพติดใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธี PP&P excellence To be no.1/ยาเสพติด 19,990.00             เงนิบํารุง กมล

47 แผน 5 ส. แอดวานซ โรงพยาบาลน้ําโสม PP&P excellence 19,980.00             เงนิบํารุง วิจิตรา

48 ประชุมชี้แจงแนวทางการการดําเนินงาน 

อาชีวอนามัย แกบุคลากรโรงพยาบาลน้ําโสม

PP&P excellence 42,000.00             เงนิบํารุง วิจิตรา

49 โครงการทีมหมอครอบครัวดูแลตอเนื่องผูปวยโรคเรื้อรงัและผูปวยระยะ

สุดทาย

Service excellence LTC COC 143,856.00           เงนิบํารุง หนูกาญจน

50 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลผูปวยเบาหวาน

ในรพ.สต.

Service excellence DM/HT DM Foot 228,000.00           pp คปสอ. พสชนัน

51 โครงการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพใหเจาหนาที่รพ.สต.ในการตรวจคัดกรอง

เทาเบาหวานอ.น้ําโสม จ.อุดรธานีปงบประมาณ 2563

Service excellence DM/HT DM Foot 15,495.00             pp คปสอ. พสชนัน

52 ประชุมชี้แจงและติดตามการดําเนินงาน LTCโครงการ/งบประมาณป Service excellence LTC LTC 44,500.00             เงนิบํารุง สุมินชา

53 แผนงานนิเทศประเมินผลงานตําบล LTC Service excellence LTC LTC 21,000.00             เงนิบํารุง สุมินชา

54 พัฒนาศักยภาพของ care giverในการดูแลผูปวยเตียง 3 Service excellence LTC Sepsis 1,800.00              เงนิบํารุง จรรยา

55 แผนการออกติดตามเย่ียมบานผูปวยพัฒนาการลาชารอบดาน สงเสริม

พัฒนาการใหสมวัย

Service excellence พัฒนาการเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย 28,800.00             เงนิบํารุง ปรินทรยาฉัตร ใจศิริ

56 โครงการตรวจสุขภาพประจําปผูปวยเบาหวาน Service excellence DM/HT 2,175,370.00         pp คปสอ. พสชนัน

57 แผนงานปฏิบัติงานการใหบริการทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ Service excellence 300,000.00           เงนิบํารุง จุติมา

58 แผนงานแพทยแผนไทยออกใหบริการเชิงรุกในชุมชน ปงบประมาณ 

2563 คปสอ.น้ําโสม จังหวัดอุดรธานี

Service excellence แพทยแผนไทย 86,400.00             เงนิบํารุง ศิวรักษ

59 โครงการพัฒนาระบบบรกิารหองอุบัติเหตุฉุกเฉินและการแพทยฉุกเฉิน (

 EMS) อ.น้ําโสม ป 2563

Service excellence 201,700.00           เงนิบํารุง อัญชิษฐา



ที่ แผนงาน ยุทธศาสตร จุดเนน สสจ. จุดเนน คปสอ. งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

60 แผนงานปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยาง

สมเหตุสมผลใน รพ.น้ําโสม และรพสต. ทุกแหงในคปสอ.น้ําโสม

Service excellence -                      เงนิบํารุง สุมาลี

61 โครงการดูแลหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงสูง ปงบประมาณ 2563 Service excellence Mother&Child 13,200.00             เงนิบํารุง พัชราวดี

62 โครงการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย เพ่ือขอรับรอง

ระบบคุณภาพ มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย  โรงพยาบาลน้ําโสม 

อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี   ป 2563

Service excellence 47,000.00             เงนิบํารุง นิตติยา บุตรวงษ

63 พัฒนาระบบ Smart Queue Service excellence Digital Tranformation 36,000.00             เงนิบํารุง พิริยวิชช สนิทชนม

64 ใหบริการการดูแลผูปวยเบาหวาน ใน รพ.สต. (สนับสนุน CMU) Service excellence DM/HT 54,000.00             pp คปสอ. พสชนัน

65 โครงการองคกรสรางสุข สุขสรางงานโรงพยาบาลน้ําโสมป 2563 people excellence HRH Tranformation 44,400.00             เงนิบํารุง นิตติยา บุตรวงษ

66  โครงการ Show  and Share R2Rสูองคกรแหงการเรียนรูคปสอ.น้ําโสม

 อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานีป 2563

people excellence HRH Tranformation 78,200.00             pp คปสอ. นิตติยา บุตรวงษ

67 บุคลากร รพ.น้ําโสม มีความสุข ดวย Happy 8 plus people excellence HRH Tranformation 138,440.00           เงนิบํารุง สุกรรณ โยธะคง

68 โรงพยาบาลสดใส ทุกกลุมวัยไดออกกําลัง people excellence HRH Tranformation 50,000.00             เงนิบํารุง สุกรรณ โยธะคง

69 ประกวดผลงานการสอบสวนโรค people excellence HRH Tranformation 45,100.00             pp คปสอ. สุกรรณ โยธะคง

70 บุคลากร คปสอ.น้ําโสม แข็งแรง ทาวิ่ง 2.4 Kms people excellence HRH Tranformation 137,400.00           pp คปสอ. สุกรรณ โยธะคง

71 ประชุมชี้แจงแนวทางการเผชิญเหตุอัคคีภัยโรงพยาบาลน้ําโสม people excellence 12,000.00             เงนิบํารุง อวัสดา

72 โครงการพัฒนาระบบงานดานการเงินและบัญชีและตรวจสอบคุณภาพ

บัญชีของ รพช./รพ.สต.คปสอ.น้ําโสม ปงบ 2563

Governance excellence Financial management 51,800.00             เงนิบํารุง ปุณญาพร เหล็กหลม

73 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกาพบรหิารจัดการดานการเงินการคลัง

และตนทุนบริการ(Unit Cost)และพัฒนาประสิทธิภาพของศนูยจัดเก็บ

รายได  ปงบประมาณ 2563

Governance excellence Financial management 17,940.00             เงนิบํารุง ปุณญาพร เหล็กหลม

74 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนบริการ(Unit Cost)

ปงบประมาณ 2563

Governance excellence Financial management 3,600.00              เงนิบํารุง ปุณญาพร เหล็กหลม

75 โครงการตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด คปสอ.

น้ําโสมปงบประมาณ 2563

Governance excellence Financial management 14,400.00             เงนิบํารุง ปุณญาพร เหล็กหลม

76 ทบทวนยุทธศาสตรคปสอ. ปงบประมาณ2563 Governance excellence 10,800.00             เงนิบํารุง สุกรรณ โยธะคง

77 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานดานพัสดุ        คปสอ. 

น้ําโสม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

Governance excellence Financial management 48,285.00             เงนิบํารุง พิชญดา ขันงาม

78 แผนงานรับรองการประชุม / นิเทศ ติดตามงานคปสอ.น้ําโสม Governance excellence 60,000.00             pp คปสอ. ปญญวัฒน อุดชาชน

79 การประชุมราชการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานโรงพยาบาล

น้ําโสม อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานีป 2563

Governance excellence 48,960.00             เงนิบํารุง นิตติยา บุตรวงษ



ที่ แผนงาน ยุทธศาสตร จุดเนน สสจ. จุดเนน คปสอ. งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

80 การประชุมราชการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานคุณภาพและ

ประชุมเตรียมความพรอมบุคลากรโรงพยาบาลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม 

จังหวัดอุดรธานีป 2563

Governance excellence Quality organization 227,520.00           เงนิบํารุง นุดี ชาลีเชียงพิณ

81 ประชุมชี้แจงแนวทางการการดําเนินงาน  การบริหารจัดการระบบ

เคร่ืองมือ แกบุคลากรโรงพยาบาลน้ําโสม

Governance excellence 3,600.00              เงนิบํารุง วิจิตรา

7,376,952.50        รวมงบประมาณทั้งสิ้น  เจ็ดลานสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเการอยหาสิบสองบาทหาสิบสตางค
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Service Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........Service Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……To be bo.1 / ยาเสพติด...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ......Service Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนพัฒนาข้อมูล
การบ้าบัดรักษาและ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพตดิ
ของ ประเทศไทย 
(บสต.) 

"1.เพื่อปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วย 
ยาเสพตดิและสรุปรายงาน 
ผลการบ้าบัดส่งให้หน่วยงาน
ที่ส่งผู้ป่วยมาเข้ารับการบ้าบัด 
2.เพื่อให้ข้อมูลผู้ป่วยท่ีเข้ารับ
การบ้าบัดยาเสพติด ในระบบ
ผู้ป่วยฟ้ืนฟูยาเสพติดของ
ประเทศไทย (บสต.) เป็น
ปัจจุบัน" 

ผู้ป่วยท่ีเข้า
รับการ
บ้าบัดรักษา
และฟื้นฟูยา
เสพติดใน
โรงพยาบาล
น ้าโสม 

1.คีย์ข้อมูล้ป่วยยาเสพ
ติดลงระบบฟื้นฟูยา
เสพติดของประเทศ
ไทย (บสต.) ออนไลน ์
2.สรุปรายงานผลการ
บ้าบัดให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

1.ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา วันละ 4 ช.ม.ๆ 
ละ 50 บาท x 45 วัน = 9,000 บาท 

4,500 4,500 ผู้รับผิดชอบ
งานยาเสพ
ติด
โรงพยาบาล
น ้าโสม 

 4,500 4,500  
รวมงบประมาณ 9,000.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Service Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........Service Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……To be bo.1 / ยาเสพติด...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ......Service Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนการตดิตาม
ผู้ป่วยหลังผ่านการ
บ้าบัดยาเสพติด 

"1.เพื่อทราบผลของการบ้าบดั 
และพัฒนาการคณุภาพชีวิต
หลังการบ้าบดั 
2.ป้องกันการกลับไปใช้ยาเสพ
ติดซ ้า โดยให้ค้าปรึกษา และ
จูงใจต่อเนื่องทั งผู้ป่วยและ
ครอบครัว" 

"ผู้ป่วยท่ี
บ้าบัดครบ 
และผูป้่วยท่ี
ขาดช่วงการ
บ้าบัด
จ้านวน 23 
ราย  
(เยี่ยม 4 
ครั ง/ปี)" 

"1.ออกเยี่ยมติดตาม
ผู้ป่วยในชุมชน และ
สัมภาษณ์ปัญหา
เกี่ยวกับการใช้สารเสพ
ติดของผู้ป่วยและญาต ิ
2.สุ่มตรวจปัสสาวะ 
3.ให้ค้าปรึกษาและ
สร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ป่วย" 

"1.ค่าเบี ยเลี ยงในการออกติดตามผู้ป่วยยา
เสพติด ครึ่งวัน 120 บาท x 8 วัน x 4 ครั ง 
x จนท. 2 คน = 7,680 บาท 
2.ค่าน ้ามันในการออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 
32 ครั ง ไปกลับระยะทางเฉลีย่ 18 กม.  
กม. ละ 4 บาท = 2,304 บาท  
รวมเป็นเงิน = 9,984 บาท " 

 9,984.00 ผู้รับผิดชอบ
งานยาเสพ
ติด 
โรงพยาบาล
น ้าโสม 

 - 9,984.00  
รวมงบประมาณ 9,984.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....Service Excellence..........          2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........Service Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……DM / HT...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………............................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ......Service Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม...………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (   /   ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

3.โครงการจดัอบรม
เพิ่มศักยภาพให้
เจ้าหน้าท่ีรพ.สต.ใน
การตรวจคัดกรอง
เท้าเบาหวาน CUP 
น ้าโสม ประจ้าปีงบ 
ประมาณ 2563 

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ี 
ประจ้ารพ.สต.ในการ
ตรวจคัด 
กรองเท้าเบาหวาน  
2.เพื่อให้ผู้ป่วย
เบาหวานได้เข้าถึง 
ระบบคัดกรองเท้า
ครอบคลมุมาก 
ยิ่งขึ น 
3.เพื่อลดอุบัติการณ์
การเกิดแผลที ่
เท้า 

1.เจ้าหน้าที่
ประจ้ารพ.
สต. 
เครือข่ายทุก
แห่ง/PCU  
รวม 72 คน 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประชุมชี แจง
ผู้เกี่ยวข้องใน  
คปสอ.น ้าโสม 
2.จัดท้าโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ 
3.จัดอบรมเจ้าหน้าที่
ทีมสุขภาพ 
รพ.สต.ตามรูปแบบ
ของโครงการ 
และสอน-สาธิตการ
ตรวจเท้า 
โดยใช้ 
monofilament 
พร้อม 

1.ค่าอาหารว่างช่วงบ่าย 30 บาท x 72 
คน = 2,160 บาท 
2.ค่าท้าป้ายไวนิลชื่อโครงการ ขนาด 
1.5 x 3เมตร x 1 ป้าย = 675 บาท 
3.ค่าท้าป้ายไวนิลกลไกการเกิดแผลเท้า
เบาหวานและป้ายการดูแลเท้าในผู้ป่วย
เบาหวาน(2ป้าย/รพ.สต.)ขนาด 0.8 
เมตร x 2 เมตร x 20 ป้าย = 4,800 
บาท 
4.ค่าจัดท้าเอกสารคู่มือตรวจเท้าแจกให้
เจ้าหน้าที่72 ชุด x 5 บาท = 360 บาท 
5.ชุดตรวจ monofilament ส้าหรับ
ตรวจเท้าผู้ป่วย100 ชิ น = 7,500 บาท 
 

 7,500.00   7,995.00  พสชนัน 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ทั งสอนการประเมิน
และจ้าแนก 
ระดับความเสี่ยงที่จะ
เกิดแผลที่ 
เท้าในแต่ละระดับ 
4.อบรมเจ้าหน้าที่ใน
การฝึกใช้ 
กระจกตรวจเท้า
เบาหวานด้วยตน 
เองเพ่ือกลับไปสอน
ผู้ป่วยได ้

 7,500.00 7,995.00  
รวมงบประมาณ 15,495.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[/  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....Service Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........Service Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……DM / HT...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………............................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ......Service Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (  /    ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) 

วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(7) งวดที่ 1 

(ตค-มีค) 
งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการ
สนับสนุน 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ระบบการดูแล
ผู้ป่วย 
เบาหวานในรพ.
สต. 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ระบบการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานในรพ.สต. 
2.เพื่อสร้างการเรียนรู้
รูปแบบการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานของนสค. 
ประจ้ารพ.สต.โดยใช
กระบวนการCBL 
3.เพื่อส่งเสรมิให้ผู้ป่วย
สามารถดูแลตนเองได้
อย่างเหมาะสม 

1.รพ.สต.แม่ข่ายในเขต 
อ.น ้าโสมจา้นวน 5 แห่ง 
2.ทีมนสค.ประจ้ารพ.
สต. 
5 เครือข่าย จ้านวน 40  
คน 
3.ผู้ป่วยเบาหวานในเขต 
รับผิดชอบ รพ.สต.ทุก
คน  
จ้านวน 620 ราย/เดือน 

1.ประชุมชี แจงผู้เกี่ยวข้องใน 
คปสอ.น ้าโสม 
2.จัดท้าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
3.จัดประชุคณะกรรมการ 
พัฒนาและทีมสุขภาพรพ.สต.
ก้าหนดรูปแบบและแนว
ทางการให้บริการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการทีม
สุขภาพรพ.สต. 
4.จัดท้าแผนการออให้บริการ
เชิงรุกและรับอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1.ค่าตอบแทนเวชปฏิบัติครอบครวั 
ทีมสหวิชาชีพ รพ.น ้าโสม ดังนี  
 1.1แพทย์ 1 คน x 1,100 บาท x 
60 ครั ง =66,000 บาท 
 1.2เภสัชกร 1 คน x 900 บาท x 
60 =54,000 บาท 
 1.3พยาบาลวิชาชีพ 2 คน x 600 
บาท/คนx 60 ครั ง = 72,000 บาท 
 1.4จพง.เภสัชกรรม 1 คน x 600 
บาท x 60ครั ง = 36,000 บาท 
 1.5พนักงานขับรถ 1 คน x 75 
บาท x 60 ครั ง =4,500 บาท 

114,000.00 114,000.00 พสชนัน 

 116,250.00 116,250.00  
รวมงบประมาณ 228,000.00  

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[/  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Service Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........Service Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……DM / HT...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………............................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ......Service Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (   /   ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

1.โครงการตรวจ
สุขภาพประจ้าปีและ
ตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนใน 
ผู้ป่วยเบาหวานCUP  
น ้าโสมปี 
งบประมาณ  
2563 
 

1.เพื่อค้นหา
ภาวะแทรกซ้อนใน 
ผู้ป่วยเบาหวาน 
2.เพื่อช่วยในการ
วางแผนระบบ 
การดูแลผู้ป่วย
เบาหวานให้ม ี
ประสิทธิภาพ 
3.ลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนทาง 
ตา, ไต, เท้า, หัวใจ
และหลอดเลือด 
สมอง 

ผู้ป่วย
เบาหวานที่
อยู่ในเขต
รับผิดชอบ
ของ 
คปสอ.น ้าโสม 
จ้านวน  
2,770 ราย 

1.ประชุมทีคณะกรรมการ 
คปสอ.น ้าโสม 
2.เขียนโครงการเสนอเพื่อ
ขออนุมัติ 
3.ประสานงานกับรพ.สต.
และทีมสหวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง 
4.ด้าเนินการตรวจสุขภาพ
ประจ้าปตีามแผน 
5.ในวันท่ีมีการนัดตรวจ
เท้าที่รพ.สต. ให้แพทย์
แผนไทยและนัก
กายภาพบ้าบัดเข้ามามี
ส่วนร่วมในการประเมิน

1.ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
570 บาท x 2,770 ราย = 1,578,900 บาท 
2.ค่าตรวจ urine protein  ในผู้ปว่ยทุกราย 
1 บาท x 2,770 ราย = 2,770 บาท 
3.ค่าตรวจสุขภาพช่องปาก   
50 บาท x 2,770 ราย  = 138,500  บาท 
4.ค่าตรวจคดักรองจอประสาทตา  
150 บาท x 2,770 ราย  = 415,500  บาท 
5.ค่าจัดท้าสมุดคัดกรองตรวจตาและเท้า 
100 บาท x 100 เล่ม = 10,000 บาท 
2.ค่าตอบแทนออกตรวจคัดกรองเบาหวาน
ขึ นจอประสาทตาที่รพ.สต.ทั ง 9 แห่ง 
• พยาบาลวิชาชีพ 600 บาท x 1 คน x 12 
วัน   = 7,200 บาท 

2,175,370.00  พสชนัน 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

กลุ่มเสี่ยงปานกลางและ
เสี่ยงสูง 
6.ออกตรวจตาให้ผู้ป่วย
เบาหวาน 
ณ รพ.สต.ทุกแห่ง 
6.สรุปผลการด้าเนินงาน 

• เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 300บาท 
 x 1 คน x 12 วัน = 3,600 บาท 
• นักกายภาพบ้าบัด 600 บาท x 1 คน x 12 
วัน = 7,200 บาท 
• แพทย์แผนไทย 600 บาท x 1 คน x 12 
วัน = 7,200 บาท 
• พนักงานท่ัวไป 300 บาท x 1 คน x 12 
วัน= 3,600 บาท  
• พนักงานขับรถ 75 บาท x 1 คน x 12 วัน 
= 900 บาท  

 2,175,370.00   
รวมงบประมาณ 2,175,370.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Service Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........Service Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……แพทย์แผนไทย...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ......Service Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนงานแพทย์แผน
ไทยออกให้บริการ
เชิงรุกในชุมชน 
ปีงบประมาณ 2563 
คปสอ.น ้าโสม 
จังหวัดอุดรธาน ี
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยโรค
เรื อรังที่มีภาวะพึ่งพิง
กลุ่ม (long term 
care ) เตียง 2,3 
และให้บริการ
การแพทย์แผนไทย
ส้าหรับผู้ป่วยท่ีไม่
สามารถเข้ารับ
บริการที่โรงพยาบาล
ได้  
2.เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
เรื อรังที่มีภาวะพึ่งพิง

1.ผู้ป่วยโรคเรื อรังท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงกลุ่ม (long term care 
เตียง 2,3) ซึ่งประกอบไปด้วย 
8 กลุ่มโรค/อาการ ได้แก่ 1) 
โรคหลอดเลือดสมอง 
(stroke) 2) โรคหัวใจ 
(stemi) 3) ผู้ที่ได้รบับาดเจ็บ
ที่ศีรษะ(head injury) 4) ผู้ที่
ได้รับบาดเจบ็ทางไขสันหลัง 
(spinal cord injury) 5) 
โรคเบาหวาน 6) โรคความ
ดันโลหติสูง 7) ผู้พิการ 8) 
ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม 

1.เตรียมการ
รวบรวมข้อมลูภาวะ
สุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
การวางแผน
ปฏิบัติงาน ประชุม
ทีมงานเพื่อแบ่ง
หน้าท่ีรับผดิชอบ 
2.ด้าเนินการออก
ให้บริการกลุม่ผู้ป่วย
เป้าหมายในชุมชน
และในรพ.สต.  
3.ประเมินผลการ

1.ค่าตอบแทนแพทย์แผนไทย 1 คน 
คนละ 75 บาท/ช่ัวโมงx4ช่ัวโมง x 
192 วัน เป็นเงิน 57,600 บาท 
2.ค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย/
พนักงานบริการ 1 คน คนละ 37.50 
บาท/ช่ัวโมงx4ช่ัวโมง x 192 วัน เป็น
เงิน 28,800 บาท 
รวมงบประมาณ 86,400 บาท (แปด
หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 

43,200.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43,200.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศิวรักษ ์
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

 
 
 
 
 
 
 

และจ้าเป็นต้องไดร้ับ
บริการดูแลสุขภาพ 
ส่งเสริม ป้องกัน 
รักษา ฟ้ืนฟูด้วยวิธี
ทางการแพทย์แผน
ไทยตามความ
เหมาะสมอย่าง
ครอบคลมุทั งอ้าเภอ 
3.เพื่อเกิดการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ด้านการแพทย์แผน
ไทยในหน่วยบริการ
ใหส้ามารถจัดบริการ
ตอบสนองต่อความ
จ้าเป็นของผู้ป่วยโรค
เรื อรังที่ไมต่ิดต่อได้
อย่างเหมาะสม 

(osteoarthritis of the 
knee)  
2.ผู้ป่วยท่ีไมส่ามารถมารับ
บริการแพทย์แผนไทยที่
โรงพยาบาลน า้โสม 
ประกอบด้วย 9 กลุ่มโรค 
ได้แก่ 1) กลุ่มอาการทาง
กล้ามเนื อและกระดูก 2) 
กลุ่มอาการทางระบบ
ไหลเวียนโลหิต 3) กลุ่ม
อาการทางระบบทางเดิน
อาหาร 4) กลุ่มอาการทางสตูิ
ศาสตร์ นารีเวชวิทยา 5) 
กลุ่มอาการไข้ 6)กลุ่มอาการ
ของระบบทางเดินหายใจ 7) 
กลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง 
8) กลุ่มอาการทางระบบ
ทางเดินปัสสาวะ 9) อื่นๆ 
เช่น แพ้สารเคมี ลดความ
อยากบุหรี ่

ออกปฏิบัติงานใน
ชุมชน ผลของการ
รักษาฟ้ืนฟู และ
ประเมินความพึ่ง
พอใจในการ
ให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 43,200.00 43,200.00  
รวมงบประมาณ 86,400.0  

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....Service Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........Service Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…………............        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ......Service Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
แผนงาน/โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนางาน
สุขภาพจิตและจติ
เวช ปีงบประมาณ 
2563   กิจกรรม
อบรมผูดู้แล/ผู้ป่วย
จิตเวชเรื อรัง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยจิตเวช 
และผูดู้แล ป้องกัน
การก้าเริบซ ้า 

1.ญาติผูดู้แล/ผู้ป่วย
จิตเวชเรื อรัง ในเขต
อ้าเภอน ้าโสม 
จ้านวน 303 คน 

1.จัดท้าแผนงาน/โครงการเพื่ออนุมัติ
ด้าเนินการ 
2. จัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแล/ผู้ป่วยจิต
เวชเรื อรังในพื นที่ รพ.สต. โดยแบง่กลุ่ม
ท้ากิจกรรมการเรียนรูต้ามหัวข้อ  
2.1 โรคทางจิตเวช           
2.2การรับประทานยา        
2.3การดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่อง                   
3.ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชเรื อรัง 
4.การส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการ
ก้าวร้าวรุนแรง  

1. ค่าป้าย 600 บาท ขนาด 
3x1.5 เมตร  = 600 บาท  
2. ค่าอาหารกลางวัน 80 
บาท x303 คน x 1 มื อ 
=24,240 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 30 บาทx303 
คน x 2 มื อ =18,180 บาท 
4.ค่าจัดท้าเอกสาร เล่มละ 
20 บาท x 303 คน= 
6,060 บาท 
 

 49,080.00 ปรินทร์ยา
ฉัตร  ใจศิร ิ

  49,080.00  
รวมงบประมาณ 49,080.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผูเ้สนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
 

( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
 

( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนมุัติแผนฯ 
              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Service Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........Service Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……DM / HT...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ......Service Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (   /   ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ให้บริการการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน ใน 
รพ.สต. (สนับสนุน 
CMU) 
 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการ
ดูแลผูป้่วยเบาหวานในรพ.สต. 
2.เพื่อสร้างการเรียนรู้รูปแบบการ
ดูแลผูป้่วยเบาหวานของนสค. 
ประจ้ารพ.สต.โดยใชกระบวนการ
CBL 
3.เพื่อส่งเสรมิให้ผู้ป่วยสามารถดูแล
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

1.ผู้ป่วย
เบาหวานในเขต 
รับผิดชอบ รพ.
สต.ทุกคน  
จ้านวน 620 
ราย/เดือน 

1.ให้บริการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มารับบริการ
คลินิก CMU นอก 
นอกเวลาราชการ 

1.ค่าตอบแทนเวชปฏิบัติครอบครวั 
ของ จนท. รพ.สต คนละ 300 x 3 
คน x 60 ครั ง เป็นเงิน 54,000 บาท 

27,000.00 27,000.00 พสชนัน 

 27,000.00 27,000.00  
รวมงบประมาณ 54,000.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....Service Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........Service Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……DM/HT...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ......Service Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการเบาหวาน
ยิ มสดใส 

1. เพื่อให้ผู้ป่วย
เบาหวานท่ีมารบั
บริการที่คลินิก
เบาหวานได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปาก  
2. เพื่อให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีมี
ปัญหาสุขภาพช่อง
ปากไดร้ับการรักษา
ทางทันตกรรม 

ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมา 
รับบริการที่คลินิก 
เบาหวาน รพ.น ้าโสม  
 

1.เสนอเขียน
โครงการ 
2.จัดเตรียมอุปกรณ ์
3.ออกตรวจสุขภาพ
ช่อง 
ปากในผู้ป่วย
เบาหวาน  
4.มีระบบส่งต่อให้มา
รับ 
การรักษาทันตกรรม
ต่อ 

1.ชุดสาธิตการแปรงฟัน 30,000บาท 
 

30,000.00  น.ส.ณัฐชยา  
นันทวิชาวุ
ธสาร 

 30,000.00   
รวมงบประมาณ 30,000.00  

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Service Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........Service Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…………............        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ......Service Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
แผนงาน/โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

"โครงการเด็กรุ่นใหม ่
ใส่ใจโรคซมึเศร้า
เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต" 

1.ส่งเสรมิสุขภาพจิต
ในโรงเรียนและ
ชุมชนตามกลุ่มวยั  
2.คัดกรองและเฝ้า
ระวังกลุ่มเสี่ยงต่อ
การฆ่าตัวตายและ
สื่อสารเรื่องสญัญาณ
เตือนการฆา่ตัวตาย
ในชุมชน  
3.มีสื่อ
ประชาสมัพันธ์การ
ให้บริการ 

กลุ่มเด็กนักเรียน 
ที่มีความเสี่ยงของ
ภาวะซึมเศร้าหรือ
ภาวะเครียดมีปัญหา
เรื่องการเรียน และ
การจัดการอารมณ์
ตนเอง จ้านวน 300 
คน 

1. จัดท้าแผน/โครงการเพื่อขอ
อนุมัติด้าเนินการ 
2. ขออนุมัติแผน 
3. ประสานหน่วยงานเตรยีมความ
พร้อมจัดโครงการอบรม 
4. จัดอบรมตามแผน 
5. สรุปการอบรมเพื่อเสนอ
ผู้บริหาร 

1.ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 
300 คนx1 วัน x 1 มื อ 
=21,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
25 บาทx300 คนx 2 มื อ x1 
วัน =15,000 บาท 
3.ค่าสมนาคณุวิทยากร 2 คน
x300 บาท x 4 ช่ัวโมงx1 วัน 
=2,400 บาท 
4.ค่าป้ายไวนลิ 2x2.5 เมตร = 
500 บาท 
 

 38,900.00 ปรินทร์ยา
ฉัตร  ใจศิร ิ

  38,900.00  
รวมงบประมาณ 38,900.00  

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....Service Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........Service Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……-...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ......Service Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 

แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนงานป้องกันและ
ควบคุมการดื อยาต้านจลุ
ชีพและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลใน รพ.น ้า
โสม และรพสต. ทุกแห่ง
ในคปสอ.น ้าโสม 

เพื่อให้ความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ยา และ
ลดค่าใช้จ่าย
ด้านยาที่ไม่
จ้าเป็น 

คปสอ.น ้าโสม 
 
 

ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลโดย 
1.ประชุมชี แจงทบทวนแนวทางการ
ด้าเนินงานผ่านคณะกรรมการคปสอ.และ
ทีมพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล 
2.ติดตามและรายงานความก้าวผลการ
ด้าเนิน งานทุกเดือน 

   สุมาลี/   
ฌาญวิชช์ 

 0 0  
รวมงบประมาณ 0  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....Service Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........Service Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ......Service Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม...Sepsis....... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนา
ระบบบริการ 
ผู้ป่วย Sepsis 

เพื่อพัฒนาระบบบริการ  
การดูแล การคัดกรอง 
การเข้าถึงบริการทีร่วดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ ลด 
การป่วยและเสียชีวิต 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 
มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย 
สามารถประเมินอาการ 
และส่งต่อได้อยา่งรวดเร็ว 

1. เจ้าหน้าที่ 
นสค.  
/ PCU  รวม  
10 แห่ง 

1.พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ี   
 รพ.สต.ในการดูแล
ผู้ป่วย  
Sepsis 
2.พัฒนาศักยภาพของ 
care  
giverในการดูแลผู้ป่วย 
เตียง 3 
 

1.ค่าอาหารว่างช่วงบ่าย 
30 บาท * 20  คน 
รวมเป็นเงิน 600 บาท 
 
 
2.ค่าอาหารว่างช่วงบ่าย 
30 บาท * 40  คน 
รวมเป็นเงิน 1,200 บาท 

600.00 
 
 
 
 

1,200.00 

 จรรยา 

 1,800.00   
รวมงบประมาณ 1,800.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Service Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........Service Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…Quality organization...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ......Service Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ ( /   ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนา
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ เพื่อขอ
รับรองระบบคุณภาพ 
มาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์  
โรงพยาบาลน า้โสม 
อ้าเภอน ้าโสม  
จังหวัดอุดรธานี   ปี 
2563 
 
 

เพื่อพัฒนางานตาม 
มาตรฐานงานเทคนิค 
การแพทย์ 2560 
(LA) 
 และ  มาตรฐาน HA    

1.บุคลากรประจ้า
ห้อง 
ปฏิบัติการทาง
การแพทย์ 
2.พยาบาลวิชาชีพ
และผู ้
ช่วยเหลือคนไข้
ประจ้าตึก 
ผู้ป่วย 

1. ทบทวนระบบงาน 
2. ทบทวนระบบ
เอกสาร 
3. อบรมเพิ่ม
ศักยภาพ 
บุคลากรเรื่องการ
เก็บและ 
การน้าส่งสิ่งส่งตรวจ
ทาง 
ห้องปฏิบัติการ 
4. รับการตรวจ
ติดตาม 
ภายใน (IS) 

1.ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
   30  คน x 30 บาท x 2 มื อ x 1 ครั ง 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน  
   30  คน x 120 บาท x 1 มื อ x 1 ครั ง 
2.ค่าใช้จ่ายในการรับการตรวจติดตามภายใน 
(IS) 
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
   10  คน x 30 บาท x 2 มื อ x 1 ครั ง 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน  
   10  คน x 120 บาท x 1 มื อ x 1 ครั ง 
3. ค่าใช้จ่ายในการรับการตรวจประเมิน (LA) 

 
 
 
1,800.00 
 
3,600.00 
 
 
 
600.00 
 
1,200.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.นิตติยา 
บุตรวงษ ์
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. รับการตรวจ
ประเมินระบบ 
คุณภาพมาตรฐาน
งาน 
เทคนิคการแพทย์  
2560 (LA) 

3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
   20  คน x 30 บาท x 2 มื อ x 1 ครั ง 
3.2 ค่าอาหารกลางวัน  
   20  คน x 120 บาท x 1 มื อ x 1 ครั ง 
3.3 ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ตรวจประเมิน 
   2 คน x 12,500 บาท  
3.4 ค่าเดินทางวิทยากรผูต้รวจประเมิน 
   2 คน x 4,000 บาท  
 
3.5 ค่าที่พักวิทยากรผู้ตรวจประเมนิ 
   2 คน x 1,600 บาท 

 
1,200.00 
 
2,400.00 
 
25,000.00 
 
8,000.00 
 
 
3,200.00 
 

 7,200.00 39,800.00  
รวมงบประมาณ 47,000.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ.... Service Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ Service Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…….........................................        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... Service Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม....................... 
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนงานปฏิบัติงาน
การให้บริการทาง 
ทันตกรรมนอกเวลา
ราชการ 

๑.ให้บริการทางทันตกรมมด้าน
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู
อวัยวะในช่องปากและฟันนอก
เวลาราชการ (๑๖.๐๐ น.- 
๒๐.๐๐ น.) 

๑.ทุกกลุ่มอายุ 
ตั งแต่หญิง
ตั งครรภ์ เด็ก
ปฐมวัย เด็กใน
วัยเรียนวัย
ท้างาน และ
ผู้สูงอาย ุ

๑.จัดให้บริการทันตกรรม
นอกเวลาราชการ 
๒.ตั งเบิกอัตราค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานรายเดือน 
๓.สรุปอัตราผลตอบแทน 
และยอดก้าไรขาดทุน 

ค่าตอบแทนทัตบุคลากร
ปฏิบัติงานนอกเวลราชการ 
300,000 บาท 

150,000.00 150,000.00 ทพญ.ปารีณา 
โชติธิติพร 

 150,000.00 150,000.00  
รวมงบประมาณ 300,000.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....Service Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ ....Service Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……Digital Tranformation...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... ....Service Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
แผนงาน/โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(7) งวดที่ 1 

(ตค-มีค) 
งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ระบบ Smart 
Queue 

- เพื่อให้ประชาชนได้
ประโยชน์จากการรับ
บริการในโรงพยาบาล 
ผ่านช่องทาง online ที่
สะดวก รวดเร็ว และลด
ระยะเวลาในการรอคอย 
- โรงพยาบาลภาครัฐ
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ท่ีเหมาะสมในการ
พัฒนากระบวนการ
ท้างานและการบริหาร
จัดการ 

- โรงพยาบาลน ้าโสม - ติดตั งระบบ Q4U 
- ติดตั งจอภาพใช้เรียกคิว ที่จุดซัก
ประวัติ และโรงอาหาร" 

- จอโทรทัศน์ (Smart TV) 
ใช้เรียกคิว 
จ้านวน 2 เครื่อง 
ราคา 18,000 x 2 = 
36,000 บาท 

36,000.00  พิริยวิชช์ 

 36,000.00   
รวมงบประมาณ 36,000.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
 

( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
 

( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Service Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........Service Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……Mother & Child...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ......Service Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
เสี่ยงสูง 
ปีงบประมาณ 
2563 

๑. เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
และทารกในครรภ์ใหส้มบรูณ ์
๒. เพื่อป้องกันมารดาและทารกตาย 
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนา
บุคลากรที่เกีย่วข้องให้สามารถ
ด าเนินงานแก้ไขปญัหางานอนามยั
แม่และเด็กในพื้นที่รับผดิชอบ 
 

หญิงตั้งครรภ์
ที่มีภาวะเสี่ยง
สูง เดือนละ  
3๐ คน 
จ านวน ๑๒ 
เดือน    

สูติแพทย์ออกตรวจ
หญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะครรภเ์สียงสูง
เดือนละ ๑ ครั้ง 

ค่าตอบแทนแพทย์เฉพาะทางสตูินรี
เวช ในการมาตรวจครั้งละ ๑,๑๐๐
บาทx ๑๒ ครั้ง รวมเป็นเงิน 
๑๓,๒๐๐ บาท 

6,600.00 6,600.00 พัชราวดี 

 6,600.00 6,600.00  
รวมงบประมาณ 13,200.00  

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Service Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........Service Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…LTC….........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……....................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ......Service Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.... COC , Palliative care..,LTC...... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการทีมหมอ
ครอบครัวดูแล
ต่อเนื่องผู้ป่วยโรค
เรื อรังแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้ทีมสุขภาพค้นหา
ปัญหาผู้ป่วยโรคไมต่ิดต่อ
เรื อรังและผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย และหาทางแก้ไข
ปัญหาสุขภาพให้กับผู้ป่วย 
ครอบครัว และชุมชน 
2.เพื่อให้ทีมหมอ
ครอบครัวสามารถ
ประเมินทั งโรค( Disease 
) และความเจ็บป่วย ( 
Illness ) ที่แท้จริงของ
ผู้ป่วย และญาตไิด้อยา่ง
ถูกต้อง ครอบคลุม 

1.กลุ่มผู้ป่วยท่ีเข้ารับ
การรักษาที่
โรงพยาบาลน า้โสม
และแพทย์พิจารณา
ให้ส่งต่อเยี่ยมบ้าน 
2.ผู้ป่วยโรคเรื อรัง 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเตยีง 3 ผู้ป่วย
จิตเวช และผู้ป่วย
อื่นๆในชุมชน ท่ีต้อง
เยี่ยมโดยทีมสห
วิชาชีพ  
3.ผู้ป่วยระยะ

1.ทบทวน
คณะกรรมการทีม
หมอครอบครัว 
2.ทบทวนคู่มือแนว
ทางการเยี่ยมบา้น 
3.ประชุมทีมน้า
คลินิก เพื่อจัดตั ง
คณะกรรมการทีม
หมอครอบครัว และ
วางแผนการ
ด้าเนินงาน 
4.เขียนโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 

ค่าตอบแทนการออกเยี่ยมบ้านผูป้ว่ยโรค
ไม่ตดิต่อเรื อรังและผู้ป่วยระยะสดุท้าย   
 -แพทย ์1 คน x 3 ชม. x 137 บาท x 4 
ครั ง x 12 เดือน =   19,728 บาท 
-พยาบาล 2 คน x 3 ชม. x 75 บาท x 
10 ครั ง x 12 เดือน =       54,000 บาท 
-เภสัชกร 1 คน x 3 ชม. x 112 บาท x 4 
ครั ง x 12 เดือน =       16,128 บาท 
-นักจิตวิทยา 1 คน x 3 ชม. x 75 บาท x  
6 ครั ง x 12 เดือน =       16,200 บาท 
-นักโภชนากร 1 คน x 3 ชม. x 75 บาท 
x 4 ครั ง x 12 เดือน =       10,800 
บาท 

71,928.00 71,928.00 คุณหนู
กาญจน ์
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

 
 

3.เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยโรคเรื อรังและผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายดีขึ น 
4.เพื่อให้ผู้ป่วยและญาตมิี
ความมั่นใจและสามารถ
พึ่งตนเองในการดูแล
สุขภาพท่ีบ้านได้  
5.เพื่อสร้างสมัพันธภาพท่ี
ดีระหว่างทีมหมอ
ครอบครัว ผู้ป่วย 
ครอบครัวและชุมชน 

สุดท้าย       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-พนักงานขับรถ 1 คน x 3 ชม. x 37.50 
บาท x 20 ครั ง x 12 เดือน=    27,000 
บาท 
  
 

    
รวมงบประมาณ 143,856.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม......................       ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม.................    
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Service Excellence..........         2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........Service Excellence..........   
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……-...........                         4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………...75-81............................   
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ......Service Excellence.........         6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม..........  
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม...ER คุณภาพ.. 
แหล่งงบประมาณ (  /   ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     ) 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนา
ระบบบริการห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉินและ
การแพทย์ฉุกเฉิน ( 
EMS) อ.น ้าโสม ปี 
2563 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย
ฉุกเฉิน  ด้านความรู้
ทักษะบุคลากร 
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
การดูแลรักษาท่ีถูก
วิธีและรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 

1เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลน า้โสม 
จ้านวน 200 คน  
2 เจ้าหน้าท่ี รพสต 
อ้าเภอน ้าโสม 
จ้านวน 61 คน 
 
 

อบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพและขีด
ความสามารถในการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ BLS, 
ACLS , ATLS ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1  
1. ค่าอาหารกลางวัน 261 คนx80 บาทx1 
วัน =20880  บาท 
2. ค่าอาหารว่าง 261 คนx30 บาทx 2 มื อx1
วัน =15660บาท 
3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 30 ชุด x 
100 บาท = 3,000 บาท 
4.ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x.600บาท 6 
ซม.x1วัน =1200. บาท 
5.ค่าป้ายโครงการ 300 บาท 
 
 
 
 

 
40,740.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัญชิษฐา 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

 
2.เพื่อฟ้ืนฟูความรู้
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ของเครือข่าย 

 
1.อบรม EMR  เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะ 
 
 
 
 
 
 
 
2.อบรมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม 
EMS RALLY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.อบรมเชิง
ปฏิบัติการความรู้
เรื่อง BLS ภาค

 
กิจกรรมที่ 2  
1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 70 คนx 
30 บาทx 2 มื อ x 5 วัน  =21000 
ค่าอาหาร 70 คนx80 บาท x 5 วัน = 28000 
บาท 
2. ค่าเอกสารประกอบการอบรมชุด70 x 100 
บาท เป็นเงิน 7000 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คน x 600บาทx6
ชม.x2วัน = 36,000 บาท 
4.ค่าป้ายโครงการ 600 บาท 
 
1ค่าอาหารกลางวัน 90 คนx80 =7200บาท 
2 ค่าอาหารว่าง 90x 30x2 =5400 บาท 
3ค่าป้ายโครงการ 600 บาท 
4ค่าจ้างเหมาจดัฐานสาฐติกิจกรรมป้องกัน
ด้านอุบัติเหตุจ้านวน 7 ฐานสาฐิตx3000 
บาท=21000 บาท 
5 ค่ารางวัลที่1-รางวัลชมเชย 11000 บาท 
 
  
 
 
1.ค่าอาหารกลางวัน 200 คนx1 วัน
x80=16000 บาท 
2 ค่าอาหารว่าง 200 คนx 2 มื อx 30วัน 

 
 
92,600.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45,500.00 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ประชาชน 
 
4.อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อซ้อม
แผนรับอุบัตภิัยหมู่" 
 

=12000 บาท 
 
1 ค่าอาหารกลางวัน 250คนx 1วันx 80 
บาท=20000 บาท 
2 ค่าอาหารว่าง 250คนX 2มื อx30บาท = 
15000 บาท 
3 ค่าป้ายโครงการ 600 บาท 

 
 
35,600.00 

    รวมงบประมาณ 201,700.00  
 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผน    ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติแผนฯ  
      (  นายสุกรรณ์  โยธะคง  )             (นายสุพัฒน์  กองศรีมา)                   ( นางกัลยารัตน์  อินทบุญศรี  )  
   ต้าแหน่ง งานแผนงานและยุทธศาสตร์ฯ    รองประธาน คปสอ.                         ต้าแหน่ง  ประธาน คปสอ.  
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Service Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........Service Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……Digital Tranformation...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………...137,138,139,140............................ 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ......Service Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม...  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (   /   ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
งานข้อมูลข่าวสาร 
คปสอ.น ้าโสม 

1.พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ได้
คุณภาพทุกสถาน
บริการ 
2. ร้อยละหน่วย
บริการที่เป็น Smart 
Hospital ระดบั 1 
และระดับ 2 (รพศ./
รพท./รพช)  ร้อยละ 
100 
3.ร้อยละของ รพ.
สต./PCU/ศสม. ใน
การจัดท้าข้อมลู

เจ้าหน้าท่ีงานข้อมูล
ข่าวสาร 
ทั ง 10 สถานบริการ 

1.ประชุมเจ้าหน้าท่ี
งานข้อมูลข่าวสาร 
ทุกรพ.สต.โดยเวยีน
ครบทุกสถานบริการ 
2.วิเคราะห์ข้อมลู 
แนวทางแก้ไข 
ส่งผ่าน 
ทุกช่องทาง 
3. สรุปผลการ
ด้าเนินงาน  
เสนอผู้บริหาร 

1.ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
จ้านวน 20 ชุด* 25 บาท * 12 ครั ง 
เป็นเงิน  6,000 บาท 
2.ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 
เป็นเงิน  6,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 12,000 บาท 

12,000.00  ประชาญ 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

คุณภาพตามเกณฑ์
ของ โปรแกรม e-
Family Folder 
ร้อยละ 70 
4.ร้อยละของ
โรงพยาบาลมีการ
ติดตั ง Loop back 
web service และ
พร้อมใช้งาน ร้อยละ 
100 
5.ร้อยละของหน่วย
บริการที่ผา่นเกณฑ์
คุณภาพข้อมลู ร้อย
ละ 80 

    รวมงบประมาณ 12,000.00  
 
 

 
(.......นายสุกรรณ์  โยธะคง......)ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
(....นายสุพัฒน์  กองศรมีา...)ผู้เห็นชอบแผนฯ 
     รองประธาน คปสอ. 

 
(.....นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี.....)ผู้อนุมัติแผนฯ 

               ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Sevice Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........Sevice Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……LTC...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ......Sevice Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.....LTC..... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (   /   ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ทีม่ี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชน 
เครือข่าย คปสอ.น ้า
โสม ปีงบประมาณ 
2563 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการดูแล
ผู้สูงอายุ และผู้ที่มี
ภาวะพึ่งพงิแก่ Care 
Giver 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้สูงอายไุด้รับบริการ
ที่ใกล้บ้านใกล้ใจท่ีดี
และมีคณุภาพ 
3. เพื่อคัดกรองและ
ค้นหาสูงอายุและผู้ที่
มีภาวะพึ่งพิงได้อย่าง
ครอบคลมุ 

1.เครือข่ายผูดู้แล
ผู้สูงอายุ care giver   
ในเขตอ้าเภอน ้าโสม  
ทั ง 10 แห่ง จ้านวน 
92 คน 
2.ผู้สูงอายุ และผู้ที่มี
ภาวะพึ่งพิง 
จ้านวน 121 คน 
 
 

1 ประชุมวิเคราะห์
ข้อมูล ชี แจงเพื่อท้า
โครงการภายใน คป
สอ. น ้าโสม 
2.เขียนโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 
3.เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 
4.ด้าเนินการคดั
กรองและค้นหา
กลุ่มเป้าหมายให้
ครอบคลมุทุกพื นท่ี 
5.บันทึกข้อมูลการ

1.การอบรมเชิงปฏิบตัิการฟื้นฟูผูด้แูลผูสู้งอายุ 
และผู้ทีม่ีภาวะพึ่งพิงแก่ Care giver 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่88 คน x 30 
บาท x 2 มื อ x 2 วันเป็นเงิน 10,560 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 88 คนx 80 บาทx 1 มื อ 
x2 วันเป็นเงิน 14,080 บาท 
3.ค่าพาหนะ 88 คน x 100 บาทเป็นเงิน 
8,800 บาท 
4.ค่ากระเป๋าเอกสารและอุปกรณก์ารเยี่ยม
บ้าน 88 คน x 250 บาทเป็นเงิน 22,000 
บาท 
5.ค่าวิทยากร 2 คน x 3 ชม.x 2 วันชม.ละ 
600 บาทเป็นเงิน 7,200 บาท 

91,965.00  สุมินชา/ 
ถาวร 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

คัดกรอง 
ในโปรแกรม 
6.วิเคราะห์ข้อมลู 
และวางแผนในการ
จัดการดูแล 
7. จัดอบรมให้
ความรู้เพื่อ 
พัฒนาและฟื้นฟู
ศักยภาพผูดู้แล
ผู้สูงอายcุare giver 
8. สนับสนุนให้มีการ
ติดตามเยี่ยมโดย 
Care giver  อย่าง
ต่อเนื่องครอบคลมุ
ทุกพื นที่ 
9. ก้ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 
 

6.ค่าป้ายโครงการประชุมฯ 1ป้ายขนาด 2.5 
ม.x 3 ม x 150 บาทเป็นเงิน 1,125 บาท 
7.ค่าวัสดุในการด้าเนินการอบรม 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
8.ค่าเอกสารคู่มือสุขศึกษาประกอบการอบรม 
88คนx150 บาทเป็นเงิน 13,200บาท 
2.สนับสนุนการคัดกรองค้นหาผูส้งูอายุและผู้
ที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างครอบคลุม 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าแบบฟอร์มส้ารวจและ
คัดกรองเพื่อการท้างานของ Care giver 
2,000 ชุด x 6 บาทเป็นเงิน …12,000..บาท 
รวมเงินทั งสิ น  91,965  บาท 

 91,965.00   
รวมงบประมาณ 91,965.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองสีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP &P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ PP &P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……LTC...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... PP &P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (   /   ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการตรวจคดั
กรองและประเมิน
สุขภาพพระภิกษุสงฆ ์

1.เพื่อคัดกรองและ
ค้นหาพระภิกษสุงฆ์
ที่มีความเสี่ยงและ
ปัญหาทางด้าสุขภาพ 
2.เพื่อให้ความรู้ใน
การดูแลตนเอง
ทางด้านสุขภาพแก่ 
พระภิกษุสงฆ์ที่มี
ความเสีย่ง 

พระภิกษุสงฆ ์
ในเขตรับผดิชอบ 
จ้านวน 100 รูป 

1.เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ
2.เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ
3.ประชุมชี แจง
วัตถุประสงค์ 
และแนวทางการ
ด้าเนินงานแก่ 
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 
4.ด้าเนินการคดักรอง
และ 
ค้นหากลุ่มเป้าหมายให ้
ครอบคลมุทุกพื นท่ี 
5.ส่งต่อพระภิกษุสงฆ์ที่มี
ความ 

1.กิจกรรมอบรมถวายความรู้แก่พระสงฆ์ 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม100 คน x 
30 บาท x2 มื อ x 1 วันเป็นเงิน  6,000. 
บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน100 คน x 80 บาท x 
1 มื อ x 1 วัน  เป็นเงิน 8,000 บาท 
3. ค่าสมนาคณุวิทยากร 2 คนชม.ละ 600 
บาท x 3 ชม.x 1วันเป็นเงิน 3,600 บาท 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจดัอบรมจา้นวน 
5,000  บาท 
5.ค่าพาหนะผูเ้ข้าอบรม100 คน x 100 
บาท x 1 วันเป็นเงนิ 10,000 บาท 
รวมเงินทั งสิ น  32,600 บาท 
 

32,600.00  สุมินชา/ 
ถาวร 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

เสี่ยง และความผิดปกติ 
เพื่อรับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและพบ
แพทย ์
6.บันทึกข้อมูลการคัด
กรองในโปรแกรม 
7.วิเคราะห์ข้อมลู และ
วางแผนในการจัดการ
ดูแล 
8. จัดอบรมถวายความรู้
แก่พระสงฆ์ที่มคีวาเสีย่ง 
9. ก้ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 

 32,600.00   
รวมงบประมาณ 32,600.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองสีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....Sevice Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........Sevice Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……LTC...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ......Sevice Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.....LTC..... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (    /  ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

3.ประชุมชี แจง
และตดิตาม 
การด้าเนินงาน 
LTC 
โครงการ/
งบประมาณ 
ปี 2563 

1.เพื่อให้บุคลากรที่
รับผิดชอบ 
งานผู้สูงอายุ ทราบ
แนวทาง 
การด้าเนินงาน การ
ดูแล 
ผู้สูงอายุและผู้ทีม่ี
ภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ 2563 

ทุกหน่วยงาน 
ใน รพ.น ้าโสมและ 
รพ.สต.ทุกแห่ง 
จ้านวน 50 คน 

1.จัดประชุมชี แจงรายละเอียดและแนว
ทางการด้าเนินงาน LTC 
2.ชี แจงการบันทึกข้อมูลผ่าน 
โปรแกรม3 c 
3.ชี แจงแผนการด้าเนินงานการส่งเสรมิ
และป้องกันสมองเสื่อมในผูสู้งอายแุละ
พระสงฆ์  การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  
4.ประชุมเตรียมความพร้อมรับการ 
ประเมินงาน LTC จากระดับจังหวดั 
5.ก้ากับ ติดตาม ประเมินผล 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่50 
คน x 30 บาท x 2 มื อ x 6 ครั ง 
 = 18,000 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 80 
บาทx 1 มื อ x 6 ครั ง= 24,,000 
บาท 
3.ค่าถ่ายเอกสารประชุม50 ชุด x 
50 บาท=2,500 บาท 
รวมเงินทั งสิ นน 44,500 บาท 

22,250.00 22,250.00 สุมินชา/ 
ถาวร 

 22,250.00 22,250.00  
รวมงบประมาณ 44,500.00  

 
 

( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
 

( นายสุพัฒน์ กองสีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
 

( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....Sevice Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........Sevice Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……LTC...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ......Sevice Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.....LTC..... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (     ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

5.แผนงานนิทศ
ประเมินผลงาน
ต้าบล LTC 

เพื่อรองรับการนิเทศ 
และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

1.ทีมประเมิน 
15คน 
2.ทีมรับประเมิน 
60 คน รวม75
คน 

รับการออกประเมิน 
งานจาก สสจ.
อุดรธาน ี

1.อาหารว่างและเครื่องดื่มทมีประเมิน15คนx30
บx2มื อx2วัน= 1,800บาท 
2.อาหารกลางวันทีมประเมิน15คนx80บx1มื อx2
วัน=2,400บาท 
3.อาหารว่างและเครื่องดื่มทมีรับประเมิน60คน
x30บาทx2มื อx2วัน = 7,200บาท 
4.อาหารกลางวันทีมรับประเมิน60คนx80บาท 
x1มื อx2วัน= 9,600บาท 
รวมเงินทั งสิ น  21,000 บาท 

 21,000.00 สุมินชา/ 
ถาวร 

  21,000.00  
รวมงบประมาณ 21,000.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
 

( นายสุพัฒน์ กองสีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
 

( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....PP&P  Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ PP&P  Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……....Mother & Child...................................        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... PP&P  Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
แหล่งงบประมาณ ( /   ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
แผนงาน/โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(7) งวดที่ 1 

(ตค-มีค) 
งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการส่งเสริม
ทันตสุขภาพในกลุม่
หญิงตั งครรภ์   

๑.เพื่อให้หญิงตั งครรภไ์ดร้ับ
ความรู้และสามารถดูแลสุขภาพ
ช่องปากระหว่างการตั งครรภ์
และหลังคลอดได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
๒.เพื่อให้หญิงตั งครรภแ์ละหญิง
หลังคลอดรายที่มีปญัหาสุขภาพ
ช่องปากได้รับการรักษาทางทัน
ตกรรมตามความจ้าเป็น 
๓.เพื่อให้หญิงตั งครรภแ์ละหญิง
หลังคลอดมีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

หญิงตั งครรภ์
รายใหม่ที่มารับ
บริการ ฝาก
ครรภ์ในคลินิก
ฝากครรภ์  
จ้านวน ๗๐๐ 
คน 

๑. ซักประวัติการตั งครรภ,์โรคประจ้าตัว 
พฤติกรรมทีผ่ลต่อสุขภาพช่องปาก 
๒. ตรวจประเมินอนามัยช่องปาก หิน
น ้าลาย เหงือกอักเสบและฟันผุและ
สภาพอื่นๆในช่องปากพร้อมบันทกึผล
ตรวจ 
๓. ให้ทันตสุขศึกษาและฝึกทักษะการท้า
ความสะอาดช่องปากเพื่อควบคุมคราบ
จุลินทรียไ์ดด้้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๔. การใหบ้ริการทางทันตกรรมในหญิง
ตั งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่สภาพช่อง
ปากต้องได้รับการรักษา 

ค่าแผ่นพับ ๗๐๐ 
ชุด × ๖ บาท เป็น
เงิน ๔,๒๐๐ บาท 

๔,๒๐๐   

 ๔,๒๐๐.๐๐   
รวมงบประมาณ ๔,๒๐๐.๐๐  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……-...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……ลดการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช…...... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ ( /   ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนงาน 
GREEN&Clean 
Hospital  ตลาดสี
เขียว รพ.น ้าโสม 

ขับเคลื่อน 
GREEN& Clean 
hospital และ
ขยายผลไปยัง
ชุมชน 

ผู้ประกอบการ
จ้าหน่ายพืชผัก
ปลอดภัย ใน
ตลาดสีเขียว 
รพ.น ้าโสม 

1.ส่งเสรมิพืชผักปลอดภัย
เข้ามาจ้าหน่ายในตลาดสี
เขียว รพ.น ้าโสม ทุกวันศุกร ์
2.ลงทะเบียนร้านค้า 
อาหาร/พืชผักปลอดภยั 
3.สนับสนุน เต๊นท์บังแดด
ส้าหรับร้านท่ีผ่านการรับรอง 
พืชผักปลอดภยั  

1.ค่าเต็นท์ขนาด 3x3 เมตร ส้าหรบัสนับสนุน
ร้านพืชผักปลอดภัย เต๊นทืละ 1,500 บาท x 
8 หลัง เป็นเงิน 12,000 บาท 
2.ค่าป้ายไวนลิส้าหรับร้านค้าที่ได้รบัการ
รับรอง ผืนละ 100 บาท x 10 ผืน เป็นเงิน 
1,000 บาท 

12,000.00 
 
 
1,000.00 

 สุกรรณ ์

 13,000.00   
รวมงบประมาณ 13,000.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP&P  Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ PP&P  Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……Mother & Child...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... PP&P  Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการเฝ้าระวัง
และป้องกันมารดา 
ทารกตาย คปสอ.น ้า
โสม จังหวัดอดุรธานี  
ปี 2563 

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านอนามัย 
แม่และเด็กในสถาน
บริการ 
2.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนใหส้ถาน 
บริการทุกแห่งพัฒนา
ระบบบริการตาม 
เกณฑ์มาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก  
 และ รพ.มาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก 

1.คณะกรรมการ  
MCH Board  
ระดับอ้าเภอ 
จ้านวน 20 คน 
2.ผู้รับผดิชอบงาน 
อนามัยแม่และเด็ก 
ระดับอ้าเภอ 
จ้านวน 30 คน 
3.งานอนามัยแม่และ
เด็ก คปสอ.น ้าโสม 
จ้านวน 9 รพ.สต. 1 
PCU 

1.ประชุมคณะกรรมการ  
MCH Board จ้านวน 12 ครั ง  
2. ประชุมวิชาการ งานอนามัย
แม่และเด็ก   
3. ประชุมConference กรณ ี
มารดา/ทารกเสียชีวิต/ 
case near missed  
4. ประชุมน้าเสนอผลงาน 
MCHBoard ระดับ รพ.สต. 
5.ซ้อมแผนการรับส่งต่อมารดา
คลอดและทารกภาวะวิกฤต
ฉุกเฉิน 
 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ้านวน 20 คนx30บาทx12 ครั ง  
= 7,200 บาท 
 
 
 
 
 
 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ้านวน 30 คนx30บาทx1 ครั ง  = 
900 บาท 
 

3,600.00 3,600.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
900.00 
 
 
 

เดือน อุดชา
ชน / สุนทรา 
ทีทอง 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

อย่างต่อเนื่อง 
3.เพื่อพัฒนาระบบ
การรับส่งต่อมารดา 
คลอดและทารก
ภาวะวิกฤติฉุกเฉิน 
4.เพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลมารดาและ 
ทารกต่อเนื่อง 
5.เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูสารสนเทศ 
เครือข่ายดา้นอนามัย
แม่และเด็ก 

6. นิเทศ/ประเมิน/Coaching  
เยี่ยมเสรมิพลัง 
 
 
 
 
 
7. รับนิเทศ/ประเมิน/
Coaching  
เยี่ยมเสรมิพลัง 
 
8.กิจกรรมอบรมหลักสูตร  
การช่วยฟื้นคืนชีพเด็กแรกเกดิ
(NCPR) 

ค่าเบี ยเลี ยง จนท. 
แพทย์ ชม.ละ 137 บาทx3 ชม.  
 x 5 วัน = 2,055 บาท 
พยาบาล ชม.ละ 75 บาทx2 คน 
3 ชม.x5 วัน=2,250 บาท 
รวมทั งสิ น 4,305 บาท 
 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ้านวน 30 คนx30บาทx 
1 ครั ง  = 900 บาท 
 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ้านวน 50 คนx30บาทx 
1 ครั ง  = 1,500 บาท 

4,305.00 
 
 
 
 
 
 
900.00 
 
 
 
1,500.00 

 3,600.00 11,205.00  
รวมงบประมาณ 14,805.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ ....PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……-...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... ....PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (   /   ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(7) งวดที่ 1 

(ตค-มีค) 
งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนปฏิบัติงาน
คุ้มครองผู้บริโภค คป
สอ.น ้าโสม 

เฝ้าระวังการ
ปนเปื้อนของสาร
ปนเปื้อนในอาหาร 
เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหาร
ในร้านอาหาร /แผง
ลอย 
เฝ้าระวัง Post 
makettingg 
เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยของผติ
ภัณฑส์ุขภาพ อาหาร
,  
จัดตั ง คงสภาพความ
ต่อเนื่องของกิจกรรม 
อย.น้อยในโรงเรยีน 

ตลาดสด 3 แห่ง   1.
ตลาดสดเทศบาลนางัว  
2.ตลาดสดเทศบาลน ้า
โสม 3.ตลาดสด อบต.
บ้านหยวก      ตลาดนัด 
3 แห่ง   
1.ตลาดนดันางัว  
2.ตลาดนดับ้านหยวก  
3.ตลาดนดัหนองแวง 
 
ร้านอาหาร/แผงลอยใน
เขตอ้าเภอน ้าโสม    1.
ร้านอาหาร จ้านวน 18 
ร้าน    
2.แผงลอยจ้าหน่าย
อาหาร 32  ร้าน 
1.โรงงานน ้าดื่มจ้านวน  

1.ตรวจสารปนเปื้อน
ในอาหาร 
2.ตรวจร้านอาหาร/ 
แผงลอย 
3.ตรวจสถาน
ประกอบการผลติน ้า
ดื่ม/น ้าแข็ง 
4.ตรวจสถานพยาบาล
เอกชน 
5.ตรวจร้านขายยา 
6.ตรวจร้านช้า 
7.อย.น้อย 

1.ค่าตัวอย่างเนื อหมสู้าหรับตรวจสาร
เร่งเนื อแดง 6 ตัวอย่างๆ ละ 70 บาท 
เป็นเงิน 420 บาท 
ค่าชุดตรวจ      ชุดทดสอบ   
1.ฟอร์มาลิน  50  ชุด x 25  บาท  เป็น
เงิน  1,250  บาท           
2.ชุดทดสอบสารฟอกขาว   3  ชุด x  
110  บาท  เป็นเงิน  330  บาท       
3.ชุดทดสอบบอแรกซ์  3  ชุด x  110  
บาท  เป็นเงิน  330  บาท              
4.ชุดทดสอบกรดซาลิซลิิค  3 ชุด x 
150  บาท  เป็นเงิน  450  บาท       
5.ค่าชุดทดสอบจลุินทรีย์โคลิฟอรม์
แบคทีเรียในอาหาร      4 ชุด  x  950  
บาท  เป็นเงิน 3,800 บาท   
รวมเป็นเงิน 6,160 บาท 
6.ค่าชุดทดสอบ Coliform bacteria 

420 บาท  
 
 
6,160 บาท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,400 บาท

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายญาณ
วิชญ์ นาย
ชาญยุทธ 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(7) 9  โรง  

 2.โรงงานน ้าแข็ง จ้านวน 
2 โรง 
สถานพยาบาลเอกชน
แบบไม่รบัผู้ป่วยไว้ค้างคืน
จ้านวน 19 แห่ง 
ร้านขายยา จ้านวน 11 
ร้าน 
ร้านช้าในเขตอ้าเภอน ้า
โสม 
โรงเรียนประถมมัธยม 
จ้านวน 5 โรงเรียน 

ในน ้าดื่ม และน ้าแข็ง 2 ชุด x 1,200 
บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
ใช้เวลาตรวจนอกเวลาราชการ(ตาม
เวลาเปดิด้าเนินการของสถานพยาบาล
เอกชน) ตั งแต่เวลา 16.30 น. - 20.30 
น. เป็นเวลา 5 ครั ง    
  
1.ค่าล่วงเวลาเภสัชกร 2 คน x 360 
บาท x 5 ครั ง เป็นเงิน 3,600 บาท      
2.ค่าล่วงเวลา จพงเภสัชกรรม 1 คน  x  
300 บาท x 5 ครั ง เป็นเงิน 1,500 
บาท  
รวมเป็นเงิน  5,130 บาท 
1.ค่าวัสดุเอกสาร ชุดความรู,้ Vinyl
ประกอบการจดักิจกกรรม 3,000 บาท              
2.ค่าชุดทดสอบอาหาร              
2.1.ฟอร์มาลิน  30  ชุด x 25  บาท  
เป็นเงิน  750  บาท                
2.2.ค่าชุดทดสอบจุลินทรีย์โคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในอาหาร      5 ชุด  x  950  
บาท  เป็นเงิน 4,750 บาท   
รวมเป็นเงิน8,500 บาท 

  
 
 
 
 
 
 
2,565  บาท
  
  
 
 
  
4,250 บาท
  

 
 
 
 
 
 
  
2,565 บาท
  
  
  
 
 
4,250 บาท
  

 15,795.00 6,815.00  
รวมงบประมาณ 22,610.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ประกวด 
GREEN & 
Clean Office 

1.เพื่อส่งเสรมิ 
ขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงาน GREEN 
& Clean Hospital 
ให้เกิดความยั่งยืน  
2.สร้างจิตส้านักใน
การอนุรักษณ์ 
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ระดับ
หน่วยงาน/แผนก 

โรงพยาบาล
น ้าโสม 

1.ประกาศนโยบาย GREEN & Clean Office ให้บุคลากร
ได้รับทราบ แนวทางและเกณฑ์ในการประกวด 
2.แต่งตั งคณะกรรมการ 
3.แต่ละแผนกเขียนแผนปรับปรุงสถานท่ีท้างานน่าอยู่ เพื่อ
ขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
4.สนับสนุนงบประมาณในการตกแต่ง จัดสถานท่ีปฏิบตัิงาน 
ให้น่าอยู่ น่าท้างาน น่ารับบริการ 
5.คณะกรรมการออกประเมินตามเกณฑ์ หลังจากประกาศ
นโยบายไปแล้ว  
6.ประกาศและมอบรางวัลแก่แผนกท่ีชนะการประกวด 

1.ค่าอุปกรณ์
ตกแต่งสถานท่ี
ท้างานน่าอยู่
แผนกละ 5,000 
บาท x 20 แผนก 
เป็นเงิน 100,000 
บาท 
 

100,000.00   

 100,000.00   
รวมงบประมาณ 100,000.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจา้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผน 5 ส. แอด
วานซ์ 
โรงพยาบาลน า้
โสม 

1.เพื่อท้ากิจกรรม 5 
ส. ในโรงพยาบาลน ้า
โสม 

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
น ้าโสม 
จ้านวน 204 
คน 

1.จัดกิจกรรม 5 ส. แอด
วานซ์ ในโรงพยาบาลน ้าโสม 
ไตรมาสละ 1 ครั ง รวม 4 
ครั ง 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ส้าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม คนละ 30 บาท x 204 x 1 มื อ x 4 ครั ง 
คน เป็นเงิน 24,480 บาท 
2.ค่าวัสดุใช้สอยในการจัดท้ากิจกรรม 5 ส. 5,000 
บาท 
3.ค่าป้ายกิจกรรม 5 ส.แอดวานซ ์

12,240.00 
 
 

2,500.00 
 
 

500.00 

12,240.00 
 
 

2,500.00 

วิจิตรา 

 15,240.00 14,740.00  
รวมงบประมาณ 19,980.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....PP&P  Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ PP&P  Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... PP&P  Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการฟันสะอาด  
เหงือกแข็งแรง 

๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวัน
สวรรคต 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
๒. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนักเรียนชั นม.๑  
รู้จักการตรวจช่องปากด้วยตนเอง  
๓. เพื่อให้เด็กนักเรียนชั นม.๑ มีทนัต
สุขนิสัย 
ที่ดี โดยเรียนรู้วิธีการแปรงฟันที่
ถูกต้อง 

นักเรียนชั น ม.๑ 
โรงเรียนน า้โสมพิทยา
คม, 
โรงเรียนสามคัคีพิทยา
คาร, 
โรงเรียนน า้ซึมพิทยา
คม 

๑.จัดกิจกรรมแปรงฟัน  
พร้อมให้ 
ความรู้ทันตสุขศึกษาแก่
นักเรียน 
ชั น ม.๑ 
๒.บันทึกความสะอาด
ของการแปรงฟัน   
๕.สรุปจากผลการตรวจ
ฟัน   

ไม่ม ี   นายกิตติคณุ 
ค้าแถลง 

 0 0  
รวมงบประมาณ 0  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [/  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....PP&P  Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ PP&P  Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... PP&P  Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนออก
ให้บริการเวช
ปฏิบัติครอบครัว 
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน
โรงพยาบาลน า้
โสม 

1.เพื่อให้บริการเวช
ปฏิบัติครอบครัว แก่
ประชาชนในเขต 
ต้าบลนางัว - ศรี
ส้าราญ 

ประชาชนใน
ต้าบลนางัว 
และต้าบลศรี
ส้าราญ 
จ้านวน  20 
หมู่บ้าน 
  

1.ออกให้บริการเวชปฏิบัติ
ครอบครัวนอกเวลาราชการ 
ในพื นที่รับผิดชอบศูนย์
สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล
น ้าโสม จ้านวน 20 หมู่บ้าน 

1.ค่าตอบแทนบุคลากรในการออกเวชปฏิบัติ
ครอบครัว นอกเวลาราชการ 
 
 

228,000.00 
 
 
 
 
 

228,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

อริษา  
สุจันทรา 

 228,000.00 228,000.00  
รวมงบประมาณ 456,000.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ.... PP&P  Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ PP&P  Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……..พัฒนาการเด็กปฐมวัย................        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... PP&P  Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม....พัฒนาการเด็กปฐมวัย...... 
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอ่อนหวาน 

1. เพื่อเป็นการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
อ้าเภอน ้าโสมด้าเนินกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวาน 
2. เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง
รับทราบสภาพปัญหาสุขภาพช่อง
ปากของเด็ก และเข้าใจผลกระทบ
จากปัญหาสุขภาพช่องปากเพื่อหา
แนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป 
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกฝ่าย
ในชุมชนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการรับรู้ ป้องกันและ 
หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาโรค
ฟันผุและรอยโรคในช่องปาก

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ของอ้าเภอน ้า
โสมทุกแห่ง
จ้านวน 10 ศูนย์ 

1.เสนอโครงการ 
2.ประสานงานกับครูผูดู้แล
เด็กและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
3.ประชุมชี แจงรายละเอียด
การด้าเนินการแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
4.ด้าเนินโครงการ 

1.ฟลูออไรด์วานิช  
(Fluoride varnish) 
4,250บาท 
 
2.Glass ionomer cement 
19,000 บาท 
3.ค่าวัสดสุ้านักงาน โปสเตอร์ 
และแผ่นพับ 4,000 บาท 
5.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิการ 
19,470 บาท 

27,250.00 19,470.00 ทพญ.ปารีณา 
โชติธิติพร 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ตลอด จนปญัหาสุขภาพแบบองค์
รวม 
4. เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการตรวจฟัน ทา
ฟลูออไรดเ์พื่อป้องกันฟันผุ รับ
การบูรณะฟันผคุุณภาพโดย 
SMART technique dental 
restoration และได้รับ การส่งตัว
เพื่อการรักษาท่ีถูกต้องต่อไป 

 27,250.00 19,470.00  
รวมงบประมาณ 46,720.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ.... PP&P  Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ PP&P  Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……..พัฒนาการเด็กปฐมวัย................        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... PP&P  Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม....พัฒนาการเด็กปฐมวัย...... 
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
แผนงาน/โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(7) งวดที่ 1 

(ตค-มีค) 
งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการส่งเสริม
ทันตสุขภาพในเด็ก
ที่มารับบริการใน
คลินิกเด็กด ี

๑.เพื่อให้เด็กแรกเกิดและ
เด็กท่ีมารับบริการใน
คลินิกเด็กดีได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก 
๒.เพื่อให้เด็กอายุ ๙ เดือน 
ถึง ๑ปีครึ่ง ได้รบัการทา
ฟลูออไรด์วานิช เพื่อ
ป้องกันโรคฟันผุและได้รับ
สีฟันอันแรกของหนู 
๓.เพื่อให้ผู้ปกครองไดร้ับ
ทันตสุขศึกษาและ
สามารถดูแลสุขภาพช่อง
ปากให้เด็กได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

เด็กอายุ ๐- ๒ ปี
ที่มารับบริการที่
คลินิกเด็กดี จ้านวน 
๑,๓๐๐ คน 

๑. ตรวจสุขภาพช่องปากและให้คา้ปรึกษา
โดยทันตบุคลากรที่คลินิกเด็กดี และทา
ฟลูออไรด์และทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กท่ี
มีฟันขึ นในช่องปากแล้ว 
๒. แจกแปรงสีฟันอันแรกของหนูส้าหรับ
เด็ก ๙ เดือนถึง๑ ปีครึ่ง ที่ผู้ปกครองพามา
รับบริการในคลินิกเด็กด ี
๓. ให้ทันตสุขศึกษา พร้อมสาธิตการแปรง
ฟันบริการในส้าหรับเด็กเล็กแก่ผู้ปกครอง
ที่พาเด็กมารับบริการ 
๔. รวบรวมรายงาน และคืนข้อมลูให้แก่
หน่วยบริการสุขภาพท่ีรบัผิดชอบเด็ก 
(PCU) เพื่อบันทึกผลลงในโปรแกรม 
JHCIS" 

-ฟลูออไรด์วานิช 
๒๙ กล่อง × ๙๐๐ 
บาท เป็นเงิน 
๒๖,๑๐๐ บาท 
-ชุดสาธิตการแปรง
ฟัน ๑,๕๐๐ ชุด × 
๑๐ บาท เป็นเงิน 
๑๕,๐๐๐ บาท 

 

20,550.00 20,550.00  

 20,550.00 20,550.00  
รวมงบประมาณ 41,100.00  

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ.... PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…….........................................        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม....................... 
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนออก
ปฏิบัติงานส่งเสรมิ
สุขภาพและป้องกัน
โรคด้าน 
ทันตกรรมส้าหรับ
เด็กวัยเรียน 
 ในเขตอ้าเภอน ้า
โสม ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  อ้าเภอน ้า
โสม 

๑. เพื่อให้นักเรียนชั นอนุบาล 
ถึง ชั นประถมศึกษาปีท่ี๖ 
ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 
๒. เพื่อให้นักเรียนชั นอนุบาล 
ถึง ชั นประถมศึกษาปีท่ี๖  
ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์
เพื่อป้องกันฟันผุ   
๓. เพื่อให้นักเรียนชั นอนุบาล 
ถึง ชั นประถมศึกษาปีท่ี๖  
ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน
ใน   
ฟันกรามแท้ซี่ที๑่ และในฟัน
กรามแท้ซี่ที๒่ 
๔.  เพื่อให้โรงเรยีน

เด็กนักเรยีน 
ชั นอนาล ถึง 
ชั น
ประถมศึกษาปี
ที๖่ 
ในเขตอ้าเภอน ้า
โสม 

"๑. ออกปฏิบัติงานส่งเสรมิทันต
สุขภาพในสถานศึกษาและตรวจ
สุขภาพช่องปากของนักเรียนชั น
อนุบาล ถึง ชั นประถมศึกษาปีท่ี๖ 
๒. ออกหน่วยปฏิบัติงาน
ให้บริการทันตกรรมป้องกันโดย
การเคลือบหลมุร่องฟัน และ 
เคลือบฟลูออไรด์แก่นักเรียนชั น
อนุบาล ถึง ชั นประถมศึกษาปีท่ี๖ 
๓. บันทึกข้อมูลการให้บริการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก การเคลือบ
หลุมร่องฟัน และเคลือบ
ฟลูออไรด์ในโปรแกรมบันทึก
ข้อมูลการ   ให้บริการทาง
สุขภาพ(HOSxP) เพื่อรายงานผล

ค่าตอบแทนผู้ออกปฏิบตัิ      
งานนอกสถานบริการในการ
ตรวจเคลือบหลุมร่องฟัน และค
ลือบฟลูออไรด ์
รวมเป็นเงิน  
 ๖o๕,๒oo บาท 

 
๓๕๖,ooo 

 
๒๔๙,๒oo 

นางสาวจุติ
มา ดอกไม้
พวง 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ประถมศึกษามีกิจกรรมการ
แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
ทุกวัน 
๕. เพื่อให้นักเรียนชั นอนุบาล 
ถึง ชั นประถมศึกษาปีท่ี๖ 
ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปากโดยครูอนามัยอย่างน้อย
ปีละ ๒ ครั ง  
๖.   เพื่อให้โรงเรยีน
ประถมศึกษาปราศจากการ
จ้าหน่ายน ้าอัดลมและขนม
กรุบกรอบภายในโรงเรียน 

การปฏิบัติงานและการตรวจสอบ
ผลงานแก่สา้นักงานสาธารณสุข
จังหวัดและส่วนกลาง 
๔. ให้ความรู้การส่งเสรมิและ
ป้องกันโรคด้านทันตสุขภาพใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมฝึกทักษะการแปรงฟัน  
การดูแลสุขภาพช่องปากท่ีถูกต้อง 
และการเลือกบริโภคอาหารที่มี
ประโยชน์แก่ครูและนักเรยีน 
๕. ตรวจสอบการยึดตดิของวัสดุ
เคลือบหลุมร่องฟัน และตรวจสุข
ภาช่องปาก หลังการให้บริการ 

 ๓๕๖,ooo ๒๔๙,๒oo  
รวมงบประมาณ ๖o๕,๒oo.๐๐  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ.... PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…….........................................        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม....................... 
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (  /    ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนปฏิบัติงาน
ออกหน่วยทันต-
กรรมเคลื่อนที่ใน
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบล อ้าเภอน ้า
โสม จังหวัด
อุดรธาน ี

1.เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื นที่ท่ีไม่มีทันตบุคลากร
ได้รับบริการทันตกรรม 
2. เพื่อให้ประชาชนในพื นท่ีมี
ความพึงพอใจในการรับ
บริการ 
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูล ข่าวสารด้านทันต
สุขภาพ 

รพ.สต.ทีไ่ม่มีทันตบุคลากร
ประจ้าในเขตอ้าเภอน ้าโสม
จ้านวน ๕ แห่ง ได้แก่ ต.
หนองแวง ต.โนนสมบูรณ์           
ต.นาเมืองไทย ต.ดงพัฒนา               
ต.น ้าปู่น้อย 

1. ออกให้บริการทัน
ตกรรม ถอนฟัน ขูด
หินปูน อดุฟัน 
2. รณรงคส์ร้างเสริม
ทันตสุขภาพในกลุม่ผู้
มารับบริการ 
3. ให้ความรู้ทันต
สุขภาพผา่นสื่อต่างๆ 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอก
สถานบริการ เป็นเวลา 139 
วัน 
 
 
 
 

57,343.75 57,343.75 นางสาว
ณัฏฐา     
มูลทองน้อย 

 57,343.75 57,343.75  
รวมงบประมาณ 114,687.50  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....PP&P  Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ PP&P  Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... PP&P  Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ประชุมชี แจง
แนวทางการการ
ด้าเนินงาน  
อาชีวอนามัย 
แก่บุคลากร
โรงพยาบาลน า้
โสม 

1.เพื่อประชุมชี แจง
และตดิตาม การ
ด้าเนินงานอาชีว 
อนามัย แก่บุคลากร
โรงพยาบาลน า้โสม 

1.เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
น ้าโสม 
จ้านวน 204
คน 
  

1.จัดประชุมชี แจงและ
ติดตาม การด้าเนินงานอาชีว 
อนามัย แก่บุคลากร
โรงพยาบาลน า้โสม 
2.ตรวจสุขภาพประจ้าปีแก่
บุคลากรเพื่อคัดกรองความ
เสี่ยงจากการท้างาน ที่มี
ความเสีย่งสูง จ้านวน 30 
คน 
 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ส้าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม คนละ 30 บาท x 100 คน x 2 มื อ x 2 
วัน เป็นเงิน 12,000 บาท 
2.ตรวจสุขภาพประจ้าปีแก่บุคลากรเพื่อคัดกรอง
ความเสีย่งจากการท้างาน คนละ 1,000 บาท x 
30 คน เป็นเงิน 30,000 บาท 
 
 

12,000.00 
 
 
 
 
 

 
 
 

30,000.00 
 
 
 
 

วิจิตรา 

 12,000.00 30,000.00  
รวมงบประมาณ 42,000.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ.... PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…….........................................        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม....................... 
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (  /    ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โรงเรียนเครือข่าย
เด็กไทยฟันดี 
อ้าเภอน ้าโสม 
ปีงบประมาณ 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้เกิดเครือข่าย
โรงเรียนเด็กไทยฟันด ี
2. เพื่อให้โรงเรียนในเขต
อ้าเภอน ้าโสมได้แลกเปลีย่น
เรียนรู้และน้าเสนอผลงาน 
นวัตกรรมด้านทันตสุขภาพ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ด้านทันตสุขภาพที่ถูกต้อง
เหมาะสม 
4. เพื่อให้นักเรียนมี
พฤติกรรมด้านทันตสุขภาพท่ี
ถูกต้องเหมาะสม 
5.เพื่อให้นักเรียนมีอัตราการ
เกิดฟันผุและเหงือกอักเสบ
ลดลง 
 
 
 

1.ผู้บริหารและคร ู
ในโรงเรียนในเขตอ้าเภอ 
น ้าโสม จ้านวน 5 โรงเรียน 
และโรงเรียน ตชด. 1
โรงเรียน 
2.นักเรียนแกนน้า 
ในโรงเรียนในเขตอ้าเภอ 
น ้าโสม จ้านวน 5 โรงเรียน 
และโรงเรียน ตชด. 1 
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุม
คณะกรรมการเครือ 
ข่ายโรงเรียน เพื่อ
จัดท้าข้อตกลง 
และแนวทางการ
ด้าเนินงาน พร้อม 
ท้าMOU ร่วมกัน 
2. อบรบครูและแกน
น้านักเรียน 
เพื่อให้ความรู้และท้า
กิจกรรมในการ 
ส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปาก  
ระยะเวลา 1 วัน 
3. ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
น้าเสนอผลงานภายใน
เครือข่าย 

กิจกรรมที1่  
-ค่าอาหารว่าง 12 คน x 30
บาทx2 มื อเป็นเงิน 720 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 12 คน 
x90บาท x1 มื อเป็นเงิน 1080 
บาท 
-ค่าป้ายไวนลิเครือข่าย
โรงเรียน 2 ป้าย 2ม.x3ม.เป็น
เงิน 1000 บาท 
รวมเป็นเงิน 2800 บาท 
 
กิจกรรมที2่  
-ค่าอาหารว่าง 36 คน x 30
บาทx2 มื อเป็นเงิน 2160 
บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 36 คน 
x90บาท x1 มื อ เป็นเงิน 
3240 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,800.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุติมา 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 -ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม/วสัดสุ้านักงาน 
เป็นเงิน 3000 บาท 
รวมเป็นเงิน 8400 บาท 
 
กิจกรรมที่ 3 
-ค่าอาหารว่าง 36 คน x 30
บาทx2 มื อเป็นเงิน 2160 
บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 36 คน 
x90บาท x1 มื อเป็นเงิน 3240 
บาท 
-ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม/วสัดสุ้านักงาน 
เป็นเงิน 3000 บาท 
รวมเป็นเงิน 8400 บาท 

 
 
 
 
 

8,400.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,400.00 
 1,800.00 16,800.00  

รวมงบประมาณ 19,600.00  
 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[ / ] ภารกิจเชงิยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ.... PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……พัฒนาการเด็กปฐมวัย...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………............................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ......PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........พัฒนาการเด็กปฐมวัย.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม...………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนการออกนิเทศ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
งานพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย และการ
ด้าเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
รพ.สต. มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
บันทึกข้อมูล ผล
ประเมินพัฒนาการ
เด็กท่ีถูกต้อง เพื่อให้
ผลงานตัวชี วัด ไม่ตก
เกณฑต์ัวชี วัด
เป้าหมาย 
2.เพื่อเป็นการฟื้นฟู
ทักษะ และ
เสรมิสร้างศักยภาพ
การประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแก่ผู้ประเมิน

ผู้รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย รพ.สต. แห่ง
ละ 1 คน 

"1. จัดท้าแผนเพื่อขอ
อนุมัติด้าเนินการ 
2.จัดท้าแผนออก
เยี่ยมนิเทศภาคี
เครือข่าย 
3. ประสาน
หน่วยงานเตรยีม
ข้อมูลเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
งานพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
4.อบรมฟื้นฟูทักษะ
การประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยทั ง 5 ด้านใน 

1.ค่าเบี ยเลี ยงในการออกนิเทศ ครึง่วัน 120 
บาท x 11 วัน x 11 แห่ง x จนท. 2 คน = 
2,640 บาท 
 

2,640.00  1.นายปริ
นทร์ยาฉัตร 
ใจศิร ิ
2.นายกมล 
วงษ์นนท์ 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

พัฒนาการเด็ก 
2.เพื่อเป็นการ
แลกเปลีย่นข้อมูล
ระหว่าง รพ.น ้าโสม - 
รพ.สต. ในการส่งต่อ
ข้อมูลเด็กท่ีได้รบัการ
ประเมินพัฒนาการ 
เพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ส่งต่อข้อมูลระหว่าง
เครือข่าย 
 
 

5 ช่วงกลุ่มวัย 
4. สรุปการอบรม
เพื่อเสนอผู้บริหาร" 

 2,640.00   
รวมงบประมาณ 2,640.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP&P  Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ PP&P  Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……DHF...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... PP&P  Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม......DHF.... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการต้าบล 
ปลอดลูกน ้ายุงลาย 
เครือข่ายสุขภาพ 
คปสอ.น ้าโสม ปี 
2563 

1.เพื่อให้มีกิจกรรม 
รณรงค์ควบคุมลูกน ้า
ยุงลายทุกต้าบล 
 
2.เพื่อให้ประชาชนมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม
การควบคุม 
ลูกน ้ายุงลาย 
3.เพื่อลดอัตราป่วย
โรคไขเ้ลือดออก 
ไม่เกิน 50/เสน 
ปชก. 
4.เพื่อควบคุมแหล่ง 

7 ต้าบล 
ในเขตอ้าเภอ 
น ้าโสม 
 
จ้านวน 85 หมู่บ้าน 

การป้องกันโรค 
1.จัดท้าค้าสั่งคณะกรรมการ
การด้าเนินงาน 
อ้าเภอ ต้าบล ปลอดลูกน ้า
ยุงลาย 
2.จัดท้าค้าสั่งคณะกรรมการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ระดับอ้าเภอ (คปสอ.) 
3.ประชุมชี แจงคณะกรรมการ  
และ ทีม SRRT อ้าเภอน ้าโสม
เพื่อชี  
แจ้งนโยบายการด้าเนินงาน
ป้อง 

 
1 .ค่าประชุมทีม 
1.ค่าอาหาร ว่าง  
จ้านวน 30 คน x 
25 บาท x 2 มื อ x 1  วัน 
 = 1,500 บาท 
2. ค่าประชุม MOU และKick Off 
1.ค่าอาหาร ว่าง  
จ้านวน 45 คน x 
30 บาท x 2 มื อ x 1  วัน 
 = 2,700 บาท 
2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
Kick Off และ MOU 

 
 
 
 
 
1,500.00 
 
 
 
 
2,700.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนกฤต 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

เพาะพันธ์ุยุงลาย 
ค่า HI=0,CI=0 
5.เพื่อให้ อสม.มี
ความรู้และ 
ความเชี่ยวชาญใน
การสุ่มลูกน ้ายุงลาย 
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
6.เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ทีม SRRT  
ในการสอบสวน 
ควบคุม และ 
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ให้มี
ประสิทธิ 
ภาพ 
7.เพื่อให้ประชาชน 
สามารถพึ่งตนเองได ้
ในการควบคุมและ 
ป้องกันโรคไข้เลือด 
ออก 

กันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
อย่างเข้มแข็ง ปี 63 
 - จัดประชุมชี แจงการ
ด้าเนินงาน Kick Off และ 
ท้าบันทึกข้อตกลง MOU การ
ด้าเนินงานควบคม 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก และ
หมู่บ้านปลอดลุกน ้ายุงลาย 
นายอ้าเภอ ผอ. สสอ. ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผอ.รพ.สต. PCU 
จนท.SRRT รวม 45 คน 
3.จัดอบรม อสม.เช่ียญชาญ
โรคไขเ้ลือดออก 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ทุก
หมู่บ้าน 
ในการสุ่มส้ารวจลุกน ้ายุงลาย 
จัดอบรม อสม.ทั ง 85 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 1 คน 
รวม 85 คน 
4.จัดอบรม ทีม SRRT ให้มี
ความเชีย่วชาญ 
ในการสอบสวนโรค การ
ควบคุมป้องกันโรค 
และการเขียนรายงานสอบสวน
โรคให้มีคณุภาพ 

ขนาด 2x3  
 = 1,500 บาท 
3. ค่าอบรม อสม.เชี่ยวชาญ 
1.ค่าอาหาร ว่าง ผู้เข้าอบรม 
จ้านวน 85 คน x 
30 บาท x 2 มื อ x 1  วัน 
 = 5,100 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าอบรม  
จ้านวน 85 คน x 
120 บาท x  1  วัน 
 = 10,200 บาท 
3.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการไข้เลือดออกวันอบรม 
ขนาด 2x3 เมตร 
 = 1,500 บาท 
4. ค่าวิทยากร 4 คน x 600 บาท 
x 1 วัน 2,400 บาท 
5.ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
25 บาท x 85 ชุด  
 = 2,125 บาท 
 
4. ค่าอบรม ทีม SRRT  
1.ค่าอาหาร ว่าง ผู้เข้าอบรม 
จ้านวน 14 คน x  
30 บาท x 2 มื อ x 1  วัน 
 = 840 บาท 

 
1,500.00 
 
 
 
 
5,100.00 
 
 
 
10,200.00 
 
 
 
1,500.00 
 
2,400.00 
 
 
2,125.00 
 
 
 
 
 
840.00 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

จัดอบรม ทีม SRRT ระดับ
อ้าเภอ จ้านวน 14 คน 
5.สถานบริการแต่ละพื นท่ี 
ประชุมทีมงานควบคุมโรค/อส
ม. 
/อบต./เทศบาล ผู้ใหญ่บ้านใน
การ 
ด้าเนินหมู่บา้นปลอดลูกน ้า
ยุงลาย 
พร้อมจัดประกวดในระดับ
ต้าบล 
6.ทุกหน่วยบริการ ด้าเนินการ
ป้องกันโรค 
ช่วงการระบาด ก่อน มีนาคม 
2563 
เพื่อท้าลายแหล่งเพาะพันธ์ุลุก
น ้ายุงลาย 
โดยเน้นจติอาสา ใน บวร 
ศพด. ส่วนราชการ 
และชุมชนมีส่วนร่วม เน้น
มาตรการ 
 3 ก. 3 ร. (3 เก็บ ป้องกัน 3 
โรค) 
พร้อมทั งจัดท้ารายงาน สสจ.
อย่างน้อย 
เดือนละ 1 ภาพ / หน่วย

2.ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าอบรม  
จ้านวน 14 คน x 
120 บาท x  1  วัน 
 = 1,680 บาท 
3.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
อบรมทีม SRRT 
ขนาด 1x3 เมตร 
 = 750 บาท 
4. ค่าวิทยากร 2 คน x 600 บาท 
x 1 วัน 1,200 บาท 
5.ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
25 บาท x 14 ชุด  
 = 350 บาท 
5. ค่าใช้สอยต้าบลปลอดลูกน ้า 
1.ค่าใบประกาศพร้อมกรอบ 
แก่หลังคาเรือน หมู่บ้าน 
ก้านันและ หน่วยบริการ 
ที่มีผลการด้าเนินการ 
ได้ตามเกณฑ ์
300บาทx 100รางวัล 
 = 30,000 บาท 
(เบิกจ่ายตามจริง) 
 
2.ค่าเบี ยงเลี ยง ทีมคณะกรรมการ 
สุ่มประเมิน เบิกครึ่งวัน 120 
15 คน x 120 x 2 วัน x 9 เดือน  

 
 
 
1,680.00 
 
 
 
750.00 
 
1,200.00 
 
 
350.00 
 
 
 
 
 
 
 
15,000.00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,000.00 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

บริการ 
7.ทุกหน่วยบริการออก
ประชาคมและจดัท้า 
มาตการ กฏกติกาชุมชน ใน
การป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก และช่วยกันก้าจัด
ลุกน ้ายุงลาย 
8.หลังคาเรือนใดท่ีปลอดลูกน ้า
ยุงลายตดิต่อกัน 3 เดือน 
มอบใบประกาศโดยท่าน
นายอ้าเภอ 
9.หมู่บ้านปลอดลุกน ้ายุงลาย 
ผญบ. รับใบประกาศ 
จากท่านนายอ้าเภอทุกเดือน 
(รับรองโดยทีมสุ่ม  
ประเมินระดับอ้าเภอ) 
10.ต้าบลที่มีหมู่บา้นปลอดลุก
น ้ายุงลาย > ร้อยละ 
50 ของหมู่บ้าน ก้านัน ได้รับ
ใบประกาศ 
จากท่านนายอ้าเภอ 
11.หน่วยบริการ ที่มีหมูบ่้าน
ปลอดลุกน ้ายุงลาย 
 > ร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน 
ผอ.รพ.สต. จนท.  
ได้รับใบประกาศจากท่าน

 = 32,400 บาท 
(เบิกจ่ายตามปฏิบัติงาน) 
 
ค่าประชุม สรุปผลงาน 
1.ค่าอาหาร ว่าง  
จ้านวน 45 คน x 
30 บาท x 2 มื อ x 1  วัน 
 = 2,700 บาท 
2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
สรุปผลการด้าเนินงาน 
ขนาด 2x3  
 = 1,500 บาท 
3.ค่าใบประกาศ อปท. 
ที่สนับสนุนงานเีด่น 
300บาทx 9 รางวัล 
 = 2,700 บาท 
4.ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
25 บาท x 45 ชุด  
 = 1,125 บาท 

10,800.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,600.00 
 
 
 
 
 
 
2,700.00 
 
 
 
1,500.00 
 
 
 
2,700.00 
 
 
1,125.00 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

นายอ้าเภอ 
การด้าเนินงานช่วงระบาด 
12.เมื่อมีการระบาดของโรค 
ทีม SRRT ออก 
ด้าเนินการควบคุมและ
สอบสวนโรค 
ตามมาตรการของ สสจ. 3 3 1 
พร้อมรายงานค่าดัชนีลุกน ้า
ยุงลายทุกวัน 
ด้าเนินการให้ ค่า HI = 0 
ภายใน 3 วัน 
และส่งรายการด้าเนินการ
ควบคุมโรค 
ให้ประธาน คปสอ.ทราบ
ภายใน 24 ชม. 
13.ให้สุขศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 
หอกระจายข่าวหมู่บ้านและรถ 
ยนต์ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 
สัปดาหล์ะ 1 ครั ง 
14 .จัดเวทีประชุมตดิตามผล
การด้าเนินงาน 
ทุกไตรมาส ทีมคณะกรรมการ
และทีม   SRRT 
ไตรมาส 1 2 3 
15 .จัดเวทีประชุมตดิตามผล
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

การด้าเนินงาน 
ทุกไตรมาส สรุปการ
ด้าเนินงานสิ นปีงบประมาณ 
พร้อมมอบใบประกาศแก่ 
อปท. หน่วยงานี่สนับสนุน 
การด้าเนินงานได้ดเียี่ยม 

 57,645.00 44,625.00  
รวมงบประมาณ 102,270.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[/  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……RTI...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.....RTI..... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (  /    ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการอ้าเภอ
ต้นแบบ 
ป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน 
และหน่วยงาน
มาตรการ 
องค์กรดีเด่นอ้าเภอ
น ้าโสม 
 ปี 2563 
 
 
 
 

1. เพื่อลดอัตราตายจาก
อุบัติเหตุทางถนน  
 (ลดลง30%) ไม่เกิน 20 
ต่อแสน ประชากร 
 (อ้าเภอน ้าโสม ปี 2562= 
22 ราย) 
ไม่เกิน 12 ราย 
 
2. เพื่อลดจ้านวน
ผู้บาดเจ็บจากอุบัตเิหต ุ
 ทางถนน อ้าเภอน ้าโสม 
(ลดลง 20%) 
 (อ้าเภอน ้าโสม ปี 2562= 

อ้าเภอน ้าโสม 
ประชาชนทุกคน 
 
84 หมู่บ้าน  
9 อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริม ป้องกัน 
1.จัดท้าค้าสั่งคณะกรรมการการ
ด้าเนินงาน 
อ้าเภอต้นแบบความปลอดภัยทาง
ถนน (ศปถ.) 
2.จัดท้าค้าสั่งคณะกรรมการ ลด
อุบัติเหตุทางถนน 
ระดับอ้าเภอ (คปสอ.) และทีม
สอบสวนเชิงลึก 
3.ประชุมชี แจงคณะกรรมการ  
ศปถ .อ้าเภอน ้าโสม นโยบายการ
ด้าเนินงานป้อง 
กันและลดอุบัติเหตุทางถนน อย่าง

 
ค่าประชุมทีม1 
1.ค่าอาหาร ว่าง  
จ้านวน 30 คน x 
30 บาท x 2 มื อ x 1  วัน 
 = 1,800 บาท 
ค่าประชุม MOU 
1.ค่าอาหาร ว่าง  
จ้านวน 45 คน x 
30 บาท x 2 มื อ x 1  วัน 
 = 2,700 บาท 
2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ในการ จัดท้า MOU 

 
 
 
 
 
1,800.00 
 
 
 
 
2,700.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนกฤต 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

942 ราย) 
ลดลงเหลือ 754 ราย 
 
3.เพื่อสร้างองค์กร
ต้นแบบความปลอดภยั 
ทางถนนทุกภาคส่วน 
 
4.เพื่อส่งเสรมิมาตรการ
การสวมหมวกนิรภัย  
100 % มาตรการ 3 ส 1 
ป และ สพด.ต้นแบบ 
หมวกนิรภัย 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ศพด. 26 แห่ง 
ครูผูดู้แลเด็ก
ทั งหมด 
จ้านวน 88 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้มแข็ง ปี 63 
 
 - จัดประชุมชี แจงการด้าเนินงาน  
และ 
ท้าบันทึกข้อตกลง MOU การ
ด้าเนินงานลด 
อุบัติเหตุทางถนน  นายอ้าเภอ ผอ. 
สสอ.  
ผู้บริหารท้องถิ่น ผอ.รพ.สต. PCU 
จนท.SRRT รวม 45 คน 
 
 
4.ทุกสถานบริการจดัท้าป้าย
มาตรการองค์กร 
การขับขี่สวมหมวกนิรภยั และ
รัดเข็มขดั 100% 
ทุกหน่วยบริการส้ารวจ หมวกนิรภัย 
ใน อสม./ประชาชน 
เรื่องการมีและใช้  
5.รพ.สต.ทุกแห่ง จัดหาหมวกนิรภยั
ให้ อสม.ยืมใช้ 
ในกรณีเข้ามาตัวอ้าเภอ  
หรือจัดท้ากองทุนหมวกนิรภัยราคา
ประหยดั 
6. ทุกหน่วยบริการ จัดท้า SRM 
ร่วมกับภาคเีครือข่าย  

ขนาด 2x3  
 = 1,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
มาตรการองค์กร 
4,500 บาท x 11 หน่วย 
 = 49,500 บาท 
 
 
 
10,000 บาท x 10 หน่วย 
 = 100,000 บาท 
งบกองทุน/สสจ.อุดร 
 
 
 

 
1,500.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49,500.00 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พร้อมมาตรการ ชุมชน การป้องกนั
อุบัติเหตุ โดยจดัท้า  
ในทุกพื นที่ มีผู้เสียชีวิต ปี 2562 
(ต้าบลบ้านหยวกไมม่ ี
ผู้เสยีชีวิต) งบ กองทุน / สสจ. 
7.ทุก หน่วยบริการจัดกจิกรรมสรา้ง
ความตระนัก 
วินัยจราจร ในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพ 
 
8.จัดอบรม ครู ผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณครูในการ
ดูแล และส่งเสรมิ 
การสร้างวินัยจราจรในเด็กนักเรียน 
ศพด. 
จ้านวน 26 แห่ง คุณครูจ้านวน 88 
คน 
 
 
 

 
3. ค่าอบรม คุณครู ศพด. 
1.ค่าอาหาร ว่าง ผู้เข้า
อบรม 
จ้านวน 88 คน x 
30 บาท x 2 มื อ x 1  วัน 
 = 5,280 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้า
อบรม จ้านวน 88 คน x 
120 บาท x  1  วัน 
 = 10,560 บาท 
3.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการอบรม ครู ผดด. 
ขนาด 1x3 เมตร= 750 
บาท 
4. ค่าวิทยากร 4 คน x 600 
บาทx 1 วัน 2,400 บาท 
5.ค่าเอกสารประกอบการ
ประชุม 25 บาท x 88 ชุด  
 = 2,200 บาท 
 
3. ค่าประกวดนวัตกรรม 
1.ค่าใบประกาศ นวัตกรรม 
พร้อมกรอบ 300บาทx 9 
อปท.= 2,700 บาท 
1.ค่ารางวัล ประกวด

 
 
 
5,280.00 
 
 
 
 
10,560.00 
 
 
 
750.00 
 
 
 
2,400.00 
 
2,200.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,700.00 
 
 
 



64 
 

แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

นวัตกรรม 
รางวนัท่ี 1 = 2,000 บาท 
รางวันท่ี 2 = 1,500 บาท 
รางวันท่ี 3 = 1,000 บาท 
รางวัลชมเชย 500 บาท 

 
 
 
 
 

5,000.00 
 
 
 
 

    
รวมงบประมาณ   

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[/  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……RTI...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.....RTI..... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (  /    ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการสอบสวน
อุบัติเหต ุ
ทางถนน อ้าเภอ
น ้าโสม 
 ปี 2563 

1.เพื่อทราบสาเหตุ
ของการบาดเจ็บ
เสียชีวิต 
จากอุบัติเหตุทาง
ถนน 
 
2.เพื่อน้าผลที่ได้จา
การสอบสวน 
ไปวางแผนป้องกัน
และแก้ไขปญัหา  
คน ถนน 
ยานพาหนะ 
สิ่งแวดล้อม 
 

ทุกรายที่เสยีชีวิต  
และภาวะวิกฤต 

1.ออกสอบสวน กรณมีีเหตุ ทุกราย 100 %  
ภายใน 24 ช่ัวโมง พร้อม ส่งรายงานสอบสวน
โรคเบื องต้น ส่ง สสจ.อดุรธานี ต่อไป 
 
2.สรุปผลสอบสวน พร้อมคืนข้อมลู การ
ปรับปรุงแก้ไขจดุเสี่ยง แก่ผู้บังคับบัญชา  รพ.
สต. และภาคเีครือข่าย ผู้เกี่ยวข้อง หลังจาก 
สอบสวน ภายใน 7 วัน 
 
3 .จัดเวทีประชุมติดตามผลการด้าเนินงาน 
ศปถ. ทุกไตรมาส ทีมคณะกรรมการ ศปถ. 
และทีม   SRRT ไตรมาส 1 2 3 
 
 

2.ค่าเบี ยงเลี ยง ทีม
สอบสวนเบิกครึ่งวัน 120 
3 คน x 120 x 1 วัน x 
15 ราย= 5,400 บาท  
(เบิกจ่ายตามปฏิบัติงาน) 
 
 
 
 
1.ค่าอาหารว่าง ประชุม
ติดตาม 
จ้านวน 30 คน x 
30 บาท x 2 มื อ x 3 วัน 
 = 5,400 บาท  

5,400.00 
 
 
 
 
 
 
3,600.00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,800.00 
 
 
 

ธนกฤต 
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แผนงาน/
โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

4 .จัดเวทีประชุมติดตามผลการด้าเนินงาน 
สรุปการด้าเนินงานสิ นปีงบประมาณ 
พร้อมมอบใบประกาศแก่ อปท. หน่วยงานท่ี
สนับสนุน 
การด้าเนินงานได้ดเียี่ยม การปรับภูมิทัศและ 
การแก้ไขจุดเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่าประชุม สรุปผลงาน 
1.ค่าอาหาร ว่าง  
จ้านวน 45 คน x 
30 บาท x 2 มื อ x 1  วัน 
 = 2,700 บาท 
2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
สรุปผลการด้าเนินงาน 
ขนาด 2x3  
 = 1,500 บาท 
3.ค่าใบประกาศ อปท. 
ที่สนับสนุนงานีเด่น 
300 บาทx 9 รางวัล 
 = 2,700 บาท 
4.ค่าเอกสารประกอบการ
ประชุม 
25 บาท x 45 ชุด  
 = 1,125 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,700.00 
 
 
 
1,500.00 
 
 
 
2,700.00 
 
 
1,125.00 
 
 
 

 9,000.00   
รวมงบประมาณ   

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ.... PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……พัฒนาการเด็กปฐมวัย...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………............................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ......PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........พัฒนาการเด็กปฐมวัย.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม...………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (   /   ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนการออก
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย
พัฒนาการล่าช้า
รอบด้าน 

1.เพื่อให้ผู้ป่วย
พัฒนาการล่าช้าได้รับ
การติดตามประเมิน
พัฒนาการให้กลับมามี
พัฒนาการสมวัย  
2.เพื่อให้ผู้ดูแลเห็น
ความส้าคญัของการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
อย่างสมวัย" 

เด็กท่ีมีปัญหา
พัฒนาการล่าช้ารอบ
ด้านในปีงบประมาณ 
ที่ยังมีพัฒนาการไม่
สมวัย 

1.จัดท้าแผนงาน/โครงการ
เพื่ออนุมัติด้าเนินการ 
2.ออกติดตามลงเยี่ยมบ้าน
เด็กท่ีมีปัญหาพัฒนาการ
ล่าช้ารอบด้าน เพื่อกระตุ้น
พัฒนาการ และเสรมิสร้าง
ทักษะในการกระตุ้น
พัฒนาการให้กับผู้ดูแลให้
สามารถฝึกกระตุ้นเด็กได ้
3.สรุปผลการด้าเนินงาน 
รายงานต่อผู้บริหาร 

1.ค่าเบี ยเลี ยงออกติดตามเยีย่มบ้าน 
240 บาท x เด็กพัฒนาการล่าช้า 40 
ราย x จนท. 3 คน = 28,800 บาท 

 28,800.00 1.นายปริ
นทร์ยาฉัตร 
ใจศิร ิ
2.นายกมล 
วงษ์นนท์ 
3.จนท. รพ.
สต. 

    
รวมงบประมาณ 28,800.00  

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ PP&P e Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……พัฒนาการเด็กปฐมวัย...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม....พัฒนาการเด็กปฐมวัย...... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (   /   ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานพัฒนา
เด็กปฐมวัยเพื่อเด็ก
น ้าโสม แข็งแรงเก่ง 
ดี มีวินัย มีความสุข 
 
 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้เจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงาน มีทักษะ
และมีการปฏิบตัิงาน
ที่เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
2. เพื่อติดตามผล
การด้าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามเกณฑ์
ที่ก้าหนดไว ้
3. เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ภาคีเครือข่าย 
4. มีระบบพ่ีเลี ยง
(Coaching) ในการ

1.จนท.ผู้รับผิดชอบ
งานทุก รพสต./PCU 
2.จนท.ผู้รับผิดชอบ
งานและผู้ช่วย จนท.
ในการคัดกรอง
พัฒนาการเด็กรพ.สต 
/ PCU ละ 2 คน 
ทั งหมด 20 คน 
3.ผดด. ใน ศพด.ละ 
1 คน ทั งหมด 26 
คน 
4.แกนน้า/อสม.ใน
การคัดกรอง
พัฒนาการ
(DSPM)และ

1.จัดประชุมชี แจงการด้าเนินงาน/
โครงการและตดิตามงาน จนท.
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 
2.อบรม ฟ้ืนฟู การคัดกรอง
พัฒนาการ(DSPM)และโภชนาการ 
 เด็ก 0-5 ปี จ้านวน 2รุ่นๆละ1 วัน 
 -รุ่นที่1อบรม จนท./ผู้ช่วย จนท./
ผดด จ้านวน 46 คน 
 - รุ่นที่2อบรม แกนน้า อสม.
จ้านวน 170 คน 
3.พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้แต่ละ รพ
สต.ของบสนับสนุนจากกองทุนฯ
พื นที่จัดกิจกรรมตามบริบทพื นท่ี 
4.ทบทวนติดตามการด้าเนินงาน 1
ครั ง/เดือน (บูรณาการร่วมกับ 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
  30บาทX10คนX2ครั ง= 600 บาท 
 
1.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
1.5ม.X3ม.X120 บาทX 1ป้าย 
 =540 บาท 
 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 216คนX60 บาท =12,960บาท 
 3.ค่าอาหารกลางวัน 
 216คนX120 บาท =25,920 บาท 
 4.ค่าจัดท้าเอกสาร 
  216คนX30บาท=6480บาท 
 5.ค่าวิทยากร 2คนX600X2วัน 
 =2,400บาท 
 

60,900.00  อรุณญยี ์
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ก้ากับพัฒนางาน 
 
 

โภชนาการ เด็ก 0-5 
ปี ในชุมชน 2 คน/
หมู่บ้าน( 85 
หมู่บ้าน)  170 คน 
5.พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
เด็ก 0-5 ปี 
รวมทั งหมด 216 คน 
 
 

MCH) 
 -ติดตามการคัดกรอง/คีย์บันทึก
ข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมาย 
และคืนข้อมลูให้ ทุก รพสต. 
 5.คณะกรรมการออกนิเทศและ
ติดตามงานเด็กปฐมวยั/คลินิก
สุขภาพเด็กดีครอบคลุมทั ง คปสอ.
(ประธาน MCH/PCU/สสอ. 
 รพ./รพสต.) 

 1.ค่าเบี ยเลี ยง กรรมการออกนิเทศน์
ติดตาม 
5 คนX240X10วัน=12,000 บาท 
 
 
รวมงบประมาณ 60,900 บาท 

 60,900.00   
รวมงบประมาณ 60,900.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ PP&P e Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……พัฒนาการเด็กปฐมวัย...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม....ไอโอดีน, พัฒนาการเด็กปฐมวัย...... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (   /   ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

2. โครงการประกวด
เด็กน ้าโสมฉลาด 
พัฒนาการดี มี
โภชนาการสมวัย ไม่
ขาดสารไอโอดีน 

1.เพื่อให้ผู้ปกครอง/
ผู้ดูแลเด็กตระหนัก
เห็นความส้าคัญของ
พัฒนาการ,
โภชนาการตามวัย
ของเด็ก 0-5 ป ี
2.เพื่อให้ผู้ปกครอง/
ผู้ดูแลเด็กมคีวามรู้
และเห็นความสา้คัญ
ของสารไอโอดีน 
3.เพื่อพัฒนาและ
สนับสนุนการ
ด้าเนินงานส่งเสรมิ

1.จนท.ผู้รับผิดชอบ
งานทุก รพสต./PCU 
2.กลุ่มเด็กอายุ 
18,30,42เดือน (รพ.
สต./PCU)ละ3คน
จ้านวน 30 คน 
2.ผู้ปกครองเด็ก 30 
คน รวมทั งหมด 60 
คน 

1.จัดประชุมชี แจงการ
ด้าเนินงาน/โครงการและ
ติดตามงาน จนท.และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
2.จัดประกวดเด็กน ้าโสม
ฉลาดพัฒนาการดี มี
โภชนาการสมวัย  ไม่
ขาดสารไอโอดีน - จัด
ประกวด กลุม่อายุ 
18,30,42 เดือน ตาม
เกณฑ์ DSPM -จัดบู๊ท
นิทรรศกรให้ความรู้เรื่อง
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  30บาท
X10คนX2ครั ง= 600 บาท 
1.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1.5ม.
X3ม.X120 บาทX 1ป้าย =540 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 60คนX60 
บาท =3,600บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน 60 คนX120 บาท 
=7,200 บาท 
4.ค่าใบประกาศ  30คนX50 บาท 
=1,500บาท 
5.รางวัลการประกวด  
- ชนะเลิศที่1  700 บาท X 3 รุ่น = 
2,100  

23,040.00  อรุณญยี ์
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

พัฒนาการเด็กและ
โภชนาการเด็ก 0-5 
ปี ในอ้าเภอน ้าโสม 
4.เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างผู้ปกครอง
เด็กและเจ้าหนา้ที่ 

0-5 ปี ,ส่งเสริม
โภชนาการ ไอโอดีน -.
ผู้ปกครองที่น้าเด็กมา
ประกวดให้น้าเกลือท่ีใช้
บริโภคตรวจด้วยชุด
ตรวจชุดทดสอบไอคิท (I-
Kit) 

- รองชนะเลิศอันดับ1  500บาทX 3 รุ่น 
= 1,500  
- รองชนะเลิศอันดับ2  300บาทX 3 รุ่น 
= 900  
- รองชนะเลิศอันดับ3  200บาทX 3 รุ่น 
= 600 รวม 5,100 บาท 
6.ค่าจัดบู๊ท/นิทรรศการ ให้ความรูเ้รื่อง   
- ส่งเสริมพัฒนาการ 1 บู๊ทX1500 บาท  
- ส่งเสริมโภชนาการ 1 บู๊ทX1500 บาท  
- ส่งเสริมไอโอดีน  1 บู๊ทX1500 บาท 
รวม 4500 บาท 
รวมงบประมาณทั งหมด 23,040 บาท" 

 23,040.00   
รวมงบประมาณ 23,040.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ PP&P e Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……พัฒนาการเด็กปฐมวัย...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม...., พัฒนาการเด็กปฐมวัย...... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (   /   ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

3.โครงการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กคณุภาพ 

1. สร้างความเข้าใจ
แก่ให้ผู้บริหารและ 
จนท.ที่ปฏิบัติงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง มีการ
ด้าเนินงานท่ีเป็น
แนวทางเดียวกัน 
2.เพื่อพัฒนาศูนย์
เด็กเล็กผ่านเกณฑ์ศู
ฯย์เด็กเล็กคณุภาพ
ใหผ้่านตามเกณฑ ์
3.เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ของคณะท้างาน 

1.จนท.ผูรับผิดชอบ
งานทุก รพสต./
PCU2.ศพด.ใน
อ้าเภอน ้าโสม 26
แห่ง 

1.จัดประชุมชี แจงการ
ด้าเนินงาน/โครงการ 
จนท.งานพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กคณุภาพ 
2.รพ.สต.ทุกแห่งประเมิน 
ศพด.ตนเอง ตามเกณฑ์
กรมอนามัยที8่ 
3.จัดประชุม สรุป
คะแนนประเมิน ศพด.3.
ออกเยี่ยมเสริมพลังโดย
คณะกรรมการพัฒนา 
ศพด.(ผอ.รพ./สสอ
ท้องถิ่นอ้าเภอ/นายก 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  30บาท
X10คนX2ครั ง = 600 บาท 
1.ค่าเบี ยเลี ยง ออกติดตามเสริมพลัง 
คณะกรรมการ 6 คนX240X6วัน = 
8640 บาท 
2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ = 300 
บาท รวมทั งหมด 9,540 บาท 

9,540.00  อรุณญยี ์
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

4.ผู้บริหารตระหนัก
และเล็งเห็น
ความส้าคญัในการ
พัฒนา ศพด. 
5.สร้างขวัญและ
ก้าลังใจ จนท.ในการ
ปฏิบัติงาน 

อปท./ผอรพสต./นวก./
จนท.สธ.)(ติดตาม ศพด.
ที่ได้คะแนนประเมินน้อย
ที่สุดของต้าบล) 
4.คืนข้อมูล แก่ 
คณะกรรมการ พชอ. 

 9,540.00   
รวมงบประมาณ 9,540.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ PP&P e Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……พัฒนาการเด็กปฐมวัย...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม...., พัฒนาการเด็กปฐมวัย...... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (   /   ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

4.โครงการควบคมุ
และป้องกันการขาด
สารไอโอดีน 

1.เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักเห็น
ความส้าคญัของโรค
ขาดสารไอโอดีน 

1.จนท.ผูรับผิดชอบ
งานทุก สสอ. /รพ
สต./PCU 20 คน 
2.อสม. 100 คน3. 
85 หมู่บ้านในอ้าเภอ
น ้าโสม 

1.จัดประชุมชี แจงการ
ด้าเนินงาน/โครงการ 
2.จัดกิจกรรมKick off 
Iodineวันไอโอดีนแห่งชาติ
25 ม.ิย. - จัดประชุม จนท.
และ อสม.ให้ความรูเ้รื่องโรค
ขาดสารไอโอดี - ประกาศ
ต่อต้านโรคขาดสารไอโดอีน 
โดย ผอ.รพ./สสอ. -  ผอ.
รพ./สสอ.ตรวจตัวอย่างเกลือ
โดยชุดทดสอบไอคิท (I-Kit)  
- ทุก รพสต./PCUร่วมกับ 
ผู้น้าชุมชน และ อสม.ทุก

1.ค่าเครื่องดื่ม 30บาทX10คนX2ครั ง 
= 600 บาท 
2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1.5
ม.X3ม.X120 บาทX 1ป้าย = 540 
บาท 
3.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การ
บริโภคเกลือเสรมิไอโอดีน1ม.X3ม.
X120 บาทX 10ป้าย = 1200 บาท 
4.คา่อาหารว่างและเครื่องดืม่ 120คน
X60 บาท = 7,200บาท 
5.ค่าอาหารกลางวัน 120 คนX120 
บาท =14,400 บาท 5.ค่าชุดทดสอบ
ไอคิท (I-Kit) ทดสอบได้ 80 ตัวอย่าง/

 33,540.00 อรุณญยี ์
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

หมู่บ้านร่วมกัน Kick off 
Iodineรณรงค์ออกตรวจ
เกลือโดยชุดทดสอบไอคิท (I-
Kit) ทุกหลังคาเรือนศพด./
รร. 
3.ส่งเสรมิกองทุนเกลือเสริม
ไอโอดีน/ผลิตภณัฑเ์สรมิ
ไอโอดีน เพิ่มทางเลือกแก่
ประชาชน ทุก รพสต. 
4.คืนข้อมูลโรคขาดสาร
ไอโอดีนแก่ พชอ.เพื่อให้
สนับสนุนการใช้เกลือ/
ผลิตภณัฑ์เสริมไอโอดีนใน
การประกอบอาหารกลางวัน
ของเด็กใน ศพด./รร.4.
ส่งเสริมหมู่บา้นไอโอดีน 1 
หมู่บ้าน/ต้าบล 

กล่อง120บาทX 85 หมู่บ้าน X 2
กล่อง = 20,400 บาท 
รวมทั งหมด 33,540บาท 

  33,540.00  
รวมงบประมาณ 33,540.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……To be bo.1 / ยาเสพติด...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค์ 

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนสนับสนุนให้
ผู้ป่วยยาเสพตดิใช้
ถุงยางอนามัยอย่าง
ถูกวิธี 

1.เพื่อป้องกันการติดเชื อ HIV 
โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ 
โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ใน
ผู้ป่วยยาเสพตดิ 

ผู้ป่วยท่ีเข้า
มารับการ
บ้าบัดยา
เสพติดใน
โรงพยาบาล
น ้าโสม 

"1.แจกเอกสารแผ่นพับ
พร้อมให้สุขศึกษาแก่
ผู้ป่วยยาเสพตดิ 
เกี่ยวกับโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ในวันที่มา
รับบริการบ้าบัดฟื้นฟู
ยาเสพตดิ 
2.สนับสนุนถุงยาง
อนามัยให้กับผู้ป่วยยา
เสพติด" 

1.ค่าถุงยางอนามัย 41 แพ็ค 
(144 ชิ น/แพ็ค) x แพ็คละ 390 บาท = 
15,990 บาท 
2.แผ่นพับให้ความรูเ้รื่องโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 2,000 แผ่นๆ ละ 2 บาท = 
4,000 บาท 
รวมเป็นเงิน = 19,990 บาท 

 19,990.00  

 - 19,990.00  
รวมงบประมาณ 19,990.00  

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……-...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ......PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (   /   ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค์ 

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

เฝ้าระวังเหตุการณส์ู่
อ้าเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง 

เพื่อเฝ้าระวัง
เหตุการณ์ สามารถ 
ตรวจจับเหตุการณ์
และตอบ 
สนองต่อเหตุการณ์
ได้อย่างรวดเร็ว 
 ทันเวลา ตาม
มาตรฐานการควบ 
คุมโรค 

ทีมสอบสวนและ
เคลื่อนที่เร็ว คปสอ.
น ้าโสม  15 คน 

1.เฝ้าระวัง ตรวจจับ 
เหตุการณ ์
2.ออกสอบสวน
เหตุการณ์เมื่อพ
เหตุการณผ์ิดปกต ิ
3.ควบคุมโรคตาม
มาตรฐานการควบคมุโรค 
4.สรุปผลการด้าเนินงาน 
เสนอผู้บริหาร 

1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการสอบสวน 
ควบคุม โรค นอกเวลาราชการ 

30,000.00 30,000.00 สุกรรณ ์

 30,000.00 30,000.00  
รวมงบประมาณ 60,0000.00  

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……-...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม...โรงเรียนระดับเพชร....... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (   /   ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

งาน.อนามัยเด็ก
วัยเรียน โครงการ
พัฒนาโรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทองสูร่ะดับ
เพชร 

เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ส่ง เสรมิสุขภาพ
ระดับทองสู่การเป็น
โรงเรียนส่งเสริม 
สุขภาพระดับเพชร 
และสนบัสนุนให้
โรงเรียนด้าเนินการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยนักเรยีน
ครอบคลมุ 
ทั งมิติกาย จิต สังคม  
ตลอดจนพัฒนา
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนใหเ้อื อ 
ต่อการมสีุขภาพด ี

-ผู้บริหารโรงเรียนท่ียัง
ไม่ผา่นระดับเพชร
จ้านวน 24 คน  
 -จนท.สธ. 10 คน 
 -ครูแกนน้า รร.ที่สมัคร
ใจ จ้านวน 10 รร.ๆละ3 
คน รวม 30 คน 
 -แม่ครัว รร.ทีส่มัคร
ใจรร.ละ 2 คน รวม 20 
คน 

-จัดการประชุมผู้บริหาร 
จ้านวน 24 คน 1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ครูแกนน้า จนท.สธ จ้านวน 2 
วัน 40 คน 

- ประชุมผู้บรหิาร 
 -ค่าอาหารว่างและเครื่อง 
ดื่ม 24X60X1 วันรวม 1,440 
 -ค่าอาหารกลางวัน24X120X1 วัน 
รวม 2,880 
 -ค่าวิทยากร 2 คน x600x1 ชม. 
รวม1,200 
 -ค่าจัดท้าเอกสาร24X50=1,200 
 -ค่าป้ายโครงการ 400  
รวม 7,120 บาท 
 
 
- อบรมครู/จนท.สธ. 
 -ค่าอาหารว่างและเครื่อง 
ดื่ม 40X60X2 วัน 

157,210.00 157,210.00 บุญหวาย 
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แผนงาน/
โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดอบรมแมค่รัว จ้านวน 1 
วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดอบรมนักเรียนแกนน้ารร.ที่
เข้าร่วมโครงการ รร.ละ 
10 คนx10 รร.รวม 100 คน 

รวม 4,800 
 -ค่าอาหารกลางวัน 
 40 X 120 X2 วัน รวม 9,600  
 -ค่าวิทยากร 3คน x600x2 ชม.x2 
วัน รวม7,200 
 -ค่าที่พักวิทยากร 1,500 
 -ค่าน ้ามันเชื อเพลิงรถวิทยากร 
1,000 
 -ค่าจัดท้าเอกสาร40X50=2,000 
 -ค่าป้ายโครงการ 400  
 รวม 26,500 บาท 
 
-อบรมแม่ครัว รร. 
 -ค่าอาหารว่างและเครื่อง 
ดื่ม 20X60X1 วัน=1,200 บาท 
 -ค่าอาหารว่างและเครื่อง 
ดื่ม 20X120X1 วัน=2,400 บาท 
 -ค่าวิทยากร 2 x600 x 1 ชม. รวม 
1,200 
-ค่าจัดท้าเอกสาร 20X50=1000 
 -ค่าป้ายโครงการ 400  
 รวม 6,200 บาท 
 
-อบรมเด็กนักเรียนแกนน้า 
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
100X60X4 มื อ=24,000 บาท 
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แผนงาน/
โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ออกติดตามเสรมิพลัง รร.ที ่
เข้าร่วมโครงการ ปลีะ 2 ครั ง 
 
 
 
 
 
-ตรวจน ้าดืม่ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 -ตรวจสุขภาพบุคลากรใน 
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม ฯ 
 

 -ค่าอาหารกลางวัน 
 100X120X2 วัน=24,000 บาท 
 -ค่าวิทยากร 4 คน x600 
x 3 ชม.= 7,200 บาท 
 -ค่าป้ายโครงการ 400  
 -ค่าจัดท้าเอกสารประกอบการ
อบรม 100x50 รวม  
5,000 บาท 
 รวม 60,600 บาท 
 
 
ค่าออกติดตามเสริมพลัง 
 -ค่าเบี ยเลี ยง จนท.5 คนX240X10 
วัน 12,000 บาท 
 -ค่าน ้ามันเชื อเพลิงรถ 20 วันX300 
บาท 6,000 
รวม18,000 บาท 
 
-ค่าตรวจน ้า ตามมาตรฐาน 
กรมอนามัย 1,800 บาท x 
10 รร. 18,000 บาท 
 
 
ค่าตรวจสุขภาพแก่บุคลากร 
ในสถานศึกษา 
 15 คน x 10 x 1,000 บาท 
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แผนงาน/
โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

 
-จัดซื อวัสดุแปรผลการประ 
เมินภาวะโภชนาการเด็ก 
 
 
 
 
 -ประเมินส่งให้เขตรับรอง 

รวม 150,000 บาท 
1.เครื่องช่ังน ้าหนักแบบดิจ ิ
ตอล 10X1,300 รวม 13,000 
2.ที่วัดส่วนสูง 10X1500 รวม 
15,000 
รวมงบ 28,000 บาท 

 157,210.00 157,210.00  
รวมงบประมาณ 314,420.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……TB...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.....TB..... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ ( /   ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

"1)โครงการคัดกรอง
ค้นหาผู้ป่วยวณัโรค
รายใหม่ และพัฒนา
ระบบส่งต่อติดตาม
การรักษาผู้ป่วยวัณ
โรคโรงพยาบาลน า้
โสม อ.น ้าโสม จ.
อุดรธานี 
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 
" 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ส่งต่อผู้ป่วยวณัโรค 
และขึ นทะเบยีน
ผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลุมเสี่ยง ได้แก่ 
เบาหวาน HIV 
เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข ผู้สูงอายุ 
แรงงานต่างด้าว ผู้
สัมัสร่วมบ้านคนไข้
วัณโรค 

1. จัดท้าแผนเพื่อขอ
อนุมัติด้าเนินการ 
2. ขออนุมัติแผน 
3. ประสาน
หน่วยงานภาคี
เครือข่าย เพื่อเข้า
ร่วมประชุม 
4. ด้าเนินการคดั
กรองตามแผน  
5. สรุปแผนการ
ด้าเนินงานเพื่อเสนอ
ผู้บริหาร" 

  
กิจกรรมที่ 1 การค้นหาผู้ป่วยวณัโรครายใหม ่
 ค่าเอกสารแบบฟอร์มคัดกรองจ้านวน3,000 
ชุด *50 สตางค์เป็นเงิน 1,500 บาท 
 ค่าใบปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ หลังคา
เรือนล่ะ 1แผ่น*5,000หลังคาเรือน*แผ่นล่ะ 3
บาท เป็นเงิน 15,000 บาท     
                                                                                                                                                         
กิจกรรมที2่ กิจกรรมรณรงค์ให้ความ 
รู้เรื่องวัณโรคและประชาสมัพันธ์ 
ในชุมชน 
ป้ายไวนิลขนาด 2 *1.5 เมตร  
สถานบริการล่ะ1ผืน *11 แห่ง 

24,600.00  นางสุมินชา 
กัสโป 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผืนล่ะ 400 บาท เป็นเงิน 4,400 
บาท 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมรณรงค์ 
วันวัณโรคสากล 2,000 บาท 
ค่าจ้างท้าไฟน์โฆษณาวณัโรคเพื่อเปิด 
ประชาสมัพันธ์ตามหมู่บ้านจ้านวน 85 
หมู่บ้าน *แผ่นละ่ 20 บาท เป็นเงิน 
ทั งหมด 1,700บาท 
รวมเป็นเงินทั งหมดในโครงการ  
24,600 
(ทุกรายการสามารถเฉลีย่กันได้) 

 24,600.00   
รวมงบประมาณ 24,600.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……TB...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.....TB..... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ ( /   ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(7) งวดที่ 1 

(ตค-มีค) 
งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ประชุมชี แจงและ
ติดตามการ
ด้าเนินงาน วัณโรค
โครงการ/
งบประมาณ 
ปี 2563 

1.เพื่อให้บุคลากรที่
รับผิดชอบงานวัณ
โรค ทราบแนวทาง 
การด้าเนินงาน การ
ดูแล ผู้ป่วยวัณโรคได้
ครอบคลมุและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ 
การท้างาน 

ทุกหน่วยงาน 
ใน รพ.น ้าโสมและ 
รพ.สต.ทุกแห่ง 
จ้านวน 50 คน 

1.จัดประชุมชี แจงรายละเอียด
การด้าเนินงานวณัโรค 
2.ชี แจงการบันทึกข้อมูล 
ผ่านโปรแกรม TBCM on line 
3.ชี แจงแผนการด้าเนินงานวณั
โรค 
4.ประชุมเตรีมความพร้อม
ส้าหรับรับการติดตามนิเทศงาน 
5.ก้ากับติดตามประเมินผล 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
50 คน x 25 บาท x 2 มื อ x 6 
ครั ง 
 = 15,000 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x  
50 บาทx 1 มื อ x 6 ครั ง 
 = 15,000 บาท 
3.ค่าถ่ายเอกสารประชุม 
50 ชุด x 50 บาท= 2,500 บาท 
เป็นเงิน 32,500 บาท 

16,250.00 16,250.00 นางสุมินชา 
กัสโป 

 16,250.00 16,250.00  
รวมงบประมาณ 32,500.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ ์ โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……TB...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.....TB..... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ ( /   ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(7) งวดที่ 1 

(ตค-มีค) 
งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนงานนิทศ
ประเมินการ
ด้าเนินงานวัณโรค 
เครือข่ายคปสอ.น ้า
โสม 
ปีงบประมาณ2563 

เพื่อรองรับการนิเทศ 
และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

1 ทีมประเมินจาก
จังหวัดจ้านวน 10 
คน 
2ทีมรับประเมิน
ของคปสอ. 
น ้าโสม 30 คน 
รวมทั งหมด 40 คน 

รับการออกประเมินงาน 
สสจ.อดุรและ สคร.8 
อุดรธาน ี

1.อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ทีมประเมิน10 คน*25บ.*2มื อ 
เป็นเงิน  500 บาท  
2.อาหารกลางวันทีมประเมิน 
10คน*80บาท*1มื อเป็นเงิน  800 บาท  
3.อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ทีมรับประเมิน 30คน *25บ.*2มื อเป็น
เงิน 1,500 
4..อาหารกลางวันทีมรับประเมิน 
30คน*80บ.*1มื อเป็นเงิน 2,400 
 

 5,200.00 นางสุมินชา 
กัสโป 

  5,200.00  
รวมงบประมาณ 5,200.00  

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....People Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ People Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……HRH Tranformation...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ......People Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

บุคลากร คปสอ.
น ้าโสม แข็งแรง 
ท้าว่ิง 2.4 Kms 

1.เพื่อให้บุคลากร
สาธารณสุข คปสอ.น ้า
โสม ได้พัฒนา
ศักยภาพร่างกาย 
2.เพื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริม สร้างกระแส
การออกก้าลังกายโดย
การวิ่งให้แก่ประชาชน 

บุคลากร คปสอ.
น ้าโสม จ้านวน 
270 คน 

1.จัดกิจกรรมวิ่งทดสอบสมรรถภาพ 
2.4 กิโลเมตรตามนโยบายของ สสจ. 
โดยก้าหนดให้ทดสอบการวิ่ง ไตรมา
สละ 1 ครั ง เพื่อเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้า  รวม 4 ครั ง 
2.จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย ด้านอ่ืนๆ 
3.สร้างกระแสการวิ่งทดสอบสมร
รภาพ 2.4 กิโลเมตร และขยายผลไป
ยังกลุ่ม อสม.    และประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจร่วมทดสอบสมรรถภาพ 

1.ค่าเช่าเครื่องเสียงและสถานท่ี 
60,000 บาท 
2.ค่ากรรมการแข่งขันกีฬา 3,000 
บาท 
3.ค่าอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขัน 
27,200 บาท 
4.ค่าจ้างเหมารถ 44,000 บาท 
5.ค่าเสื อยืดประชาสัมพันธ์ 
53,200 บาท 

137,400.00  สุกรรณ ์

 137,400.00   
รวมงบประมาณ 137,400.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…….............................................        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………50......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ......PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม....ลดการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช...... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (  /    ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนงานจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอย่างบูรณา
การมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 

"เพ่ือจัดการปัจจยัเสีย่งด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ใน 
6 ประเด็น 
 
1.  มีข้อมูล สถานการณ์ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
2.  มีการเฝ้าระวังสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพประชาชน 
3.  มีกลไกการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพประชาชน 

"1.สถานบริการ  
10  แห่ง 
2.อปท 9 แห่ง 
3.ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบงานอาชี
วอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ทั ง 
หน่วยงาน
สาธารณสุข/อปท.
จ้านวน 40 คน" 

1.รับนิเทศการ
ด้าเนินงาน จาก 
สสจ./ศูนย์อนามัย 
2.ประชุมชี แจง
ด้าเนินการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอย่างบูรณา
การมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
3.ศึกษาดูงานอาชีวอ
นามัยและ
สิ่งแวดล้อม ในพื นท่ี
ที่มีการด้าเนินงานดี
เยี่ยม 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (รับ
นิเทศ)จ้านวน 40คนx30บาท เป็นเงิน 
1,200 บาท 
 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (ประชุม) 
จ้านวน 40คนx30บาท เป็นเงิน 1,200 
บาท 
 
 
3.งบประมาณค่า พาหนะ/ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม/คา่อาหารกลางวัน/
ค่าเบี ยเลี ยง/ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็น
เงิน 25,800.-บาท 

1,200.00 
 
 
 

1,200.00 
 
 
 
 

25,800.00 

 "สุเนตร 
จ้าปาเรือง 
ผอ.รพ.สต.ผา
กลางนา" 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

4. มีระบบการจัดการมูล
ฝอยติดเชื อของสถาน
บริการสาธารณสุข 
5. มีการจัดการคุณภาพ
ระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
6. มีชุมชนที่มีศักยภาพใน
การจัดการด้านอนามยั
สิ่งแวดล้อม" 

 

 28,200.00   
รวมงบประมาณ 28,200.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…….............................................        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......50................................ 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ......PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.....ลดการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช..... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (  /    ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนงานจัดการ
ขยะที่ต้นทางตาม
แนวทาง 3Rs 

1.จัดการขยะทีต่้นทาง
ตามแนวทาง 3Rs 
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

1.สถาน
บริการ  
10  แห่ง 
2.ผู้รับผดิชอบ
งานอาชีวอนา
มัยและ
สิ่งแวดล้อม 
จ้านวน 20 
คน 

1.ประชุมชี แจงด้าเนินการจัดการ
ขยะที่ต้นทางตามแนวทาง 3Rs 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
2.จัดหาถังเก็บขยะให้ถูกต้องตาม
แนวทาง 3s 
-บ่อขยะอินทรีย์  
-ถังขยะติดเชื อ 
-ถังขยะเปียก/ทั่งไป/รไีซเคลิ/
อันตราย 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จ้านวน 
20คนx30บาท เป็นเงิน 600 บาท 
2.ค่าบ่อขยะอินทรีย์  
10 บ่อx1,500 เป็นเงิน 15,000.-บาท 
3.ถังขยะติดเชื อ10 ถังx2,500 เป็นเงิน 
25,000.-บาท 
4.ถังขยะเปียก/ทั่งไป/รไีซเคลิ/อันตราย 
10 ชุดx15,000 เป็นเงิน 150,000.-
บาท 

168,100.00  "สุเนตร 
จ้าปาเรือง 
ผอ.รพ.สต.ผา
กลางนา" 

 168,100.00   
รวมงบประมาณ 168,100.00  

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…….............................................        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………....48..................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ......PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม...ลดการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช....... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (  /    ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการ
จัดบริการอาชี
วอนามัยและเวช
กรรม
สิ่งแวดล้อม
(คลินิก
เกษตรกร) ใน 
รพ./ รพ.สต          

1.เพื่อให้บริการอา
ชีวอนามัยและ 
เวชกรรม
สิ่งแวดล้อมใน 
รพ./ รพ.สต  
2.เพื่อให้
ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงได้รับความรู้
และการรักษา
อย่างถูกวิธี" 

1.สถานบริการ  
10  แห่ง 
2.เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานอาชี
วอนามัย  จ้านวน..
20...คน 
3.แกนน้าป้องกันการ
ใช้สารเคมีในเกษตรกร 
จ้านวน.....85....คน 
 

1.อบรมใหค้วามรู้ 
เจ้าหน้าท่ี/แกนน้า ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
2.จัดตั งคลินิกบริการอาชี
วอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม(คลินิก
เกษตรกร) ใน รพ./ รพ.
สต      

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
จ้านวน 105คนx30บาท เป็นเงิน 3,150บาท 
2.ค่าอาหารกลางวนั 
จ้านวน 105คนx120บาท เป็นเงิน 12,600 
บาท 
3.ค่า ชุดตรวจหาเอ็นไซมโ์คลีนเอสเตอเรส 
จ้านวน 20 ชุดx1,500บาท เป็นเงิน 30,000 
บาท 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม 
-ป้ายคลินิก/กล่องเก็บอุปกรณ์ เปน็เงิน 
5,000.-บาท  

50,750.00  "สุเนตร 
จ้าปาเรือง 
ผอ.รพ.สต.ผา
กลางนา" 

 50,750.00   
รวมงบประมาณ 50,750.00  

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…….............................................        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………...47...................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ......PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม...ลดการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช....... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (  /    ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 

แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนงานจัดคลินิกบริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมเพื่อคุ้มครอง
สุขภาพประชาชนจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมในพื นท่ี
เสี่ยง  (Hot Zone)  ด้าน
อุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

1.เพื่อให้บริการอา
ชีวอนามัยและ 
เวชกรรม
สิ่งแวดล้อม 
2.เพื่อให้
ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงได้รับความรู้
และการรักษา
อย่างถูกวิธี 

1.สถานบริการ  
10  แห่ง 
2.เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงาน
อาชีวอนามัย  
จ้านวน..20...คน 

1.ส้ารวจฐานข้อมลูก้าหนดพื นที่
เสี่ยง  (Hot Zone)  ด้าน
อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
การเกษตร 
2.จัดประชุมชี แจงการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมเพื่อคุม้ครองสุขภาพ
ประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
ในพื นที่เสี่ยง  (Hot Zone)  

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
จ้านวน 20คนx30บาท เป็นเงิน 
600 บาท 
2.เอกสารประกอบการประชุม  
จ้านวน 20ชุดx30บาท เป็นเงิน 
600 บาท 

1200.00  "สุเนตร 
จ้าปาเรือง 
ผอ.รพ.สต.ผา
กลางนา" 

 1200.00   
รวมงบประมาณ 1200.00  

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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 แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…….............................................        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………....46..................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ......PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.....ลดการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช..... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (  /    ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 

แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนงานจัดท้าฐานข้อมลูอาชี
วอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(Occupational and 
Environmental Health 
Profile : OEHP ) ด้านเกตรก
รรมและมีการรายงานการ
เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตทาง
การเกษตรและมีการรายงาน
การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตทาง
การเกษตร (รหัสโรค T60) 

1.เพื่อจัดท้า
ฐานข้อมูลอาชี
วอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
2.เพื่อพัฒนา
ระบบการคีย์
ข้อมูลงานอาชี
วอนามัยและ
เวชกรรม
สิ่งแวดล้อม 

1.สถานบริการ  
10  แห่ง 
2.ผู้รับผดิชอบงาน
อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
จ้านวน 20 คน" 

1.ส้ารวจฐานข้อมลูอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม  
2.จัดประชุมชี แจงการคยี์ข้อมูล
การให้บริการอาชีวะอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
จ้านวน 20คนx30บาท เป็นเงิน 
600 บาท 
2.เอกสารประกอบการประชุม  
จ้านวน 20ชุดx30บาท เป็นเงิน 
600 บาท 
 
 
                   " 

1200.00  "สุเนตร 
จ้าปาเรือง 
ผอ.รพ.สต.ผา
กลางนา" 

 1200.00   
รวมงบประมาณ 1200.00  

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…….............................................        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………....45..................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ......PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม...ลดการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช....... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (  /    ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนงานพัฒนาการใช้ 
Mobile Application
แจ้งข่าว การใช้ /  
การป่วยจากการ
สัมผสัสารเคมีทางการ
เกษตร  

1.เพื่อพัฒนาการส่งต่อ
ข้อมูลผ่าน  
Mobile application 
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ 
ส่งต่อข้อมูลการใช้ /  
การป่วยจากการสัมผสั
สารเคมีทางการ
เกษตร  3  ชนิด  

1.เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานอาชี
วอนามัย  จ้านวน..
20...คน 
2.อสม.ทั งหมดใน
อ้าเภอน ้าโสม จ้านวน
...1204....คน 
 

1.จัดประชุมชี แจงการใช้ 
Mobile Applicationแจ้ง
ข่าว การใช้ /  
การป่วยจากการสัมผสั
สารเคมีทางการเกษตร 
ให้แก่ เจ้าหน้าท่ีและอสม.     
 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
จ้านวน 20คนx30บาท เป็นเงิน 
600 บาท 

600.00  "สุเนตร 
จ้าปาเรือง 
ผอ.รพ.สต.ผา
กลางนา" 

 600.00   
รวมงบประมาณ 600.00  

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…….............................................        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………....44..................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ......PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม..ลดการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช........ 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (  /    ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
แผนงาน/
โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที ่2 
(เมย-กย) 

แผนงาน
ขับเคลื่อน
มาตรการยุติ
การใช้
สารเคมีทาง
การเกษตรที่
มีอันตราย
สูง อ้าเภอ
น ้าโสม 

1.เพื่อขับเคลื่อน
ขับเคลื่อนมาตรการ
ยุติการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร 
2.เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนรู้ถึง
อันตรายจากสารเค
ทีทางการเกษตร 

คณะกรรมการ  
พชอ.จ้านวน...
21..คน 
 

1.ประชุมก้าหนดเป็นยุทธศาสตร์  
พชอ. 
2.ประชาสัมพันธ์ยตุิการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงผ่าน
คณะกรรมการ พชอ. 
3. kick off การจัดบริการอาชีวอนา
มัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม(คลินกิ
เกษตรกร) 
4.จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ยตุิ
การใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มี
อันตรายสูง  

1.ป้าย kick off การจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม(คลินิกเกษตรกร) 
- ป้าย kick off ขนาด 2X4 เมตร จ้านวน 1 
ป้าย เป็นเงิน 960 บาท 
2.ป้ายนิทรรศการประชาสัมพันธ์ยตุิการใช้
สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง  (พา
ราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต)  
- ค่าจัดบรูธ เป็นเงิน 5,000 บาท 
3.ค่า ชุดตรวจหาเอ็นไซมโ์คลีนเอสเตอเรส 
จ้านวน 2 ชุดx750บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 

7,460.00  "สุเนตร 
จ้าปาเรือง 
ผอ.รพ.สต.ผา
กลางนา" 

 7,460.00   
รวมงบประมาณ 7,460.00  

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



95 
 

 
แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……………...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (   / ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ และ
ระบบบริการของ 
รพ.น ้าโสม แก่ผู้ป่วย 
ญาติ และบุคลากร
ในโรงพยาบาล 
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 
 
 

๑. เพื่อให้ความรู้ 
ทางด้านสุขภาพ แก่
ผู้ป่วย ญาติและ
บุคลากรของ
โรงพยาบาล 
๒. เพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการ
ให้บริการของ
โรงพยาบาลน า้โสม
แก่ผู้มารับบริการ 
๓. เพื่อให้ผู้ป่วย 
ญาติและบุคลากร
ภายในโรงพยาบาล 

๑. ผู้ป่วย ญาติ และ
บุคลากร ท่ีมารับ
บริการที่โรงพยาบาล
น ้าโสม 
๒. ผู้ป่วยและญาติ
สามารถรับทราบ
ข่าวสารและข้อมลูได้
ทั่วถึง 
๓. ผู้ป่วยจา้หน่าย
ได้รับการสอนสุข
ศึกษา การปฏิบัติ
เกี่ยวกับโรค 
รายบุคคล ทุกราย 

๑.  ประชุมคณะกรรมการสุข
ศึกษาเพื่อคัดเลือกและก้าหนด
ข้อมูลที่จะน้าเสนอโดยยึดตาม
โรคที่พบบ่อยในโรงพยาบาลน ้า
โสม ข้อมลูสิทธิบัตรต่างๆ และ
ข้อมูลขั นตอนในการให้บริการ
ต่างๆ และข้อมลูขั นตอนในการ
ให้บริการของโรงพยาบาลของ
โรงพยาบาลน า้โสมรวมไปถึงโรค
ตามฤดูกาลต่างๆ 
๒. ใหสุ้ขศึกษาเสียงตามสาย ทุก
วัน เวลา ๑๔.๐๐ น. จ้านวน ๑ 
ครั ง และจดัท้าบอร์ด โปสเตอร์

 ค่าจัดท้าโปสเตอร์ บอร์ด
นิทรรศการ ขนาด ๖๖ * ๑๐๕
จ้านวน ๒ ชิ น/เดือน  เดือนละ 
๑,๐๐๐ บาท จ้านวน๑๐ เดือน 
รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ น.ส. หัตถ
กาญจน์ บุญ
เกิด 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ได้รับข้อมลูข่าวสาร
ด้านสุขภาพอยา่ง
ต่อเนื่อง 
๔. เพื่อผลิตสื่อ / 
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย
และญาต ิ

๔. ผู้ป่วยและญาติ มี
ความรู้เพิ่มขึ น 
สามารถน้าไปปฏิบัติ
และแนะน้าผู้อื่นได ้

ให้ค้าแนะน้า  เดือนละ ๒ ครั ง 
และน้าเอกสารแผ่นพับเผยแพร่
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบล 
 
๓.  ตรวจสอบการใหสุ้ขศึกษา
เดือนละครั งให้เป็นไปตามแผน
ด้าเนินงานและน้าเสนอในที่
ประชุมประจ้าเดือนของ
คณะกรรมการสุขศึกษา เพื่อแจ้ง
ความก้าวหน้าในการด้าเนินงาน
และแก้ไขปญัหาที่เกดิขึ นในการ
ด้าเนินงานต่อไป 
 

 
 ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐  

รวมงบประมาณ ๑๐,๐๐๐.๐๐  
 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……………...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (  /    ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

"โครงการ “คนน ้า
โสมสุขภาพดี ด้วย
ระบบสุขภาพ
อ้าเภอ” ผ่านทาง
วิทยุชุมชน 
อ้าเภอน ้าโสม 
จังหวัดอุดรธานี 
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 
" 
 
 
 
 

๑.เพื่อน้าความรู้ 
ทางด้านวิชาการต่าง 
ๆ สู่ประชาชน โดย
การผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง
คลื่น FM  
๒.เพื่อเป็นช่องทาง 
พื นที่ ให้ประชาชน
เข้ามามสี่วนร่วมใน
การแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ในการให้บริการของ
เครือข่ายสุขภาพ
อ้าเภอน ้าโสม 

ประชาชนใน
อ้าเภอน ้าโสม
ทุกกลุ่มวัย 
 
 
 
 

๑. น้าเสนอข้อมูลการประชาสัมพนัธ์
ผ่านคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขอ้าเภอน ้าโสม เพื่อรับ
หลักการการด้าเนินงาน 
๒. สอบถามข้อมลูการรับฟังวิทยุของ
ประชาชนในอ้าเภอน ้าโสม เพื่อเลอืก
สถานีท่ีประชาชนช่ืนชอบและชอบ
ถามราคาค่าเช่าเวลาออกรายการ 
๓. จัดท้าโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
๔. สรรหา  ผูจ้ัดท้ารายการ และผงั
รายการ และผลติสื่อด้านสุขภาพ 
จ้านวน ๘ เรื่อง 
๕. ผู้ดา้เนินรายการ จดัท้ารายการ 

๑. ค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุ  เดือน
ละ ๒,๐๐๐บาท จ้านวน ๑๐ 
เดือน รวม ๒๒,๐๐๐ บาท 
 
๒. ค่าผลิตสื่อด้านสุขภาพ สปอต
เสียง ๘ เรื่อง เรื่องละ ๕๐๐ บาท 
รวม ๔,๐๐๐ บาท 
 
รวมงบประมาณ (สองหมื่นหก
พันบาทถ้วน)จ้านวน ๒๖,๐๐๐
บาท 
  
 
 

11,000.00 
 
 
 
2,000.00 

11,00.00 
 
 
 
2,000.00 

น.ส. หัตถ
กาญจน์ บุญ
เกิด 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

๓.เพื่อเป็นช่องทาง
ในการ
ประชาสมัพันธ์การ
ด้าเนินงานของ
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และระบบสุขภาพ
อ้าเภอ รวมถึงเป็น
ช่องทางในการยก
ย่องชมเชยเครือข่าย 

โดยการจัดรายการทุกวันพุธ ของ 
สัปดาห์ ๆ ละ ๒ ช่ัวโมง โดยก้าหนด
ช่วงรายการ “คนน ้าโสมสุขภาพดี 
ด้วยระบบสุขภาพอ้าเภอ”หรือ
รายการเพื่อสุขภาพ” 
๖.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
ด้าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ้าเภอ
ให้แก่ประชาชนท่ัวไปไดร้ับทราบ  
รวมถึงการช่ืนชมผลงานและยกย่อง
เครือข่ายในการร่วมมือกันด้าเนินงาน
แก้ไขปัญหาสุขภาพของอ้าเภอ 
๗. มีการประเมินผลการจัดท้ารายการ 
ทุก ๖ เดือน โดยการบันทึกจาก
จ้านวนโทรศัพท์ท่ีมาร่วมรายการ  
และจากการสมัภาษณ์ความพึงพอใจ
ของผู้ฟัง 

 13,000.00 13,000.00  
รวมงบประมาณ 26,000.00  

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……-...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (   / ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
การให้ค้าปรึกษา
ก่อนและหลังการ
ตรวจเลือดหาเชื อ
เอชไอวี  
 
 

๑. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ที่เข้าอบรมมี
ความสามารถ เรื่อง
การแจ้งผลการตรวจ
เอชไอวีที่เป็นทั งผล
ลบ ผลไม่ชัดเจน 
และผลบวก พร้อม
ทั งให้การปรึกษาแก่
ผู้รับบริการเพื่วาง
แผนในการดูแล
ตนเองได ้
๒. ๑. เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ี 
 
ที่เข้าอบรมมี

บุคลากรเจ้าหน้าท่ี
ของโรงพยาบาลและ
เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.
จ้านวน ๒๐ คน 
 
 

       จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
โรงพยาบาลน า้โสมและ
เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. ในการให้
ค้าปรึกษาแก่ผูร้ับบริการเพื่อ
ตรวจหาเชื อเอชไอวี จ้านวน  
๒๐  คน จ้านวน ๕ กิจกรรม 
ซึ่งประกอบด้วย 
- กิจกรรมที่ ๑ ประเมินความรู้
ผู้เข้าร่วมอบรมก่อนการอบรม 
- กิจกรรมที่ ๒ บรรยายความรู้ 
เรื่อง เทคนิคกระบวนการ  5 
ขั นตอน ในการให้ค้าปรึกษา
เพื่อตรวจเลือดหาเชื อ  
เอชไอวี  

- ค่าป้ายไวนิล (ขนาด ๑ x ๒ เมตร) 
รวม ๒ ตารางเมตร x ตารางเมตร
ละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน     ๒๔๐  
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ๒๐ คน x ๗๐ 
บาท   เป็นเงิน   ๑,๔๐๐  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๐ 
คน x ๒๕ บาท x ๒ มื อ เป็นเงิน  
๑,๐๐๐  บาท 
- ค่าสัมมนาคณุวิทยากรบรรยาย 
(บุคลากรของรัฐ) ๖ ช่ัวโมง x ๖๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
 

6,240.00  น.ส.หงษ์ทอง
บุตรพรม 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ความสามารถเรื่อง
การช่วยให้
ผู้รับบริการตดัสินใจ
ที่จะเปิดเผยผลตรวจ
เอชไอวีได ้
 
 
 
 

- กิจกรรมที่ ๓ ฝึกปฏิบัตเิรื่อง 
ทักษะและกระบวนการในการ
ให้ค้าปรึกษาขั นท่ี ๑  
- กิจกรรมที่ ๔ ฝึกปฏิบัตเิรื่อง 
ทักษะและกระบวนการในการ
ให้ค้าปรึกษาขั นท่ี ๒ 
- กิจกรรมที่ ๕ ประเมินความรู้
ผู้เข้าร่วมอบรมหลังการอบรม 
 

 6,240.00   
รวมงบประมาณ 6,240.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……พัฒนาการเด็กปฐมวัย...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม....ไอโอดีน...... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(7) งวดที่ 1 

(ตค-มีค) 
งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

1.โครงการพัฒนา
รูปแบบแก้ปัญหา
ขาดสารไอโอดีน 
โดยการมีส่วนร่วม 

1. เพิ่อส่งเสรมิระบบ
จัดการข้อมลูสุขภาพด้าน
ไอโอดีนในหญิงตั งครรภ์/
เด็กปฐมวัย/ทารกแรกเกิด 
2.เพื่อส่งเสรมิระบบเฝ้า
ระวังคุณภาพไอโอดีนใน
หญิงตั งครรภ์/เด็กปฐมวยั 
3.เพื่อศึกษารูปแบบการ
แก้ไขปัญหาการขาดสาร
ไอโอดีนในหญิงตั งครรภ์/
เด็กปฐมวัย 

1.คณะกรรมการ 
MCH Board 
จ้านวน 30 คน 
2.หญิงตั งครรภ์ใน
พื นที ่อ.น ้าโสม 
 

1.จัดประชุมชี แจงการด้าเนิน 
งานควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2.จัดหลักสูตรการสอนความรูเ้รื่อง
ไอโอดีนในกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม ่
3.ตรวจหาสารไอโอดีนในปสัสาวะ
ในหญิงตั งครรภ์รายใหม่ทุกคน 
4.จ่ายยาเมด็เสริมไอโอดีนแก่ 
หญิงตั งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ทุกคน
สนับสนุนจนถึงหลังคลอด 6 เดือน 
5.ติดตามผล TSH ในเด็กในพื นท่ี 
รับผิดชอบ 

1.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม30บาท X 30คน 
= 900 บาท 

900.00  นส.พัชราวด ี
คุณอุดม 
 

 900.00   
รวมงบประมาณ 900.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....PP&P Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ PP&P Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……Stroke , Stemi...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... PP&P Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (   /   ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) 

วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(7) งวดที่ 1 

(ตค-มีค) 
งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการรักษ์
หัวใจและสมอง ปี
งบ 2563 

1. เพื่อให้ผู้ป่วย
เบาหวานความดันโลหิต
สูงรับรู้อาการอาการ
เตือนและตระหนักใน
การป้องกันโรค 
2.เพื่อให้ญาติผู้ป่วยด้วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ 
โรคหลอดเลือดสมองมี
ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย
และกลับมาเป็นซ ้า 
3.สร้างแกนน้าเครือข่าย
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองและหลอดเลือด
หัวใจในชุมชน 
4.เพื่อให้เกิดระบบใน
การเฝา้ระวัง และมีการ
น้าส่งรักษาผู้ป่วยอย่าง
ทันเวลานาทีทอง ของ

1.กลุ่มผู้ป่วยและ 
แกนน้า 
2.ผู้ป่วยDM/HT 
กลุ่มเสี่ยงสูงมาก 
จาก9 รพสต. 
1PCU 300 คน 
3.อสม.หรือแกน
น้า 
หมู่บ้าน สถาน 
บริการละ3 คน 
1.แห่ง 30 คน 

1 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล ชี แจง
เพื่อท้าโครงการภายใน คปสอ. น ้า
โสม 
2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
3.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
4.ด้าเนินการคดักรองกลุม่DM-HT
ค้นหากลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม
ทุกพื นที่ความเสี่ยงสูง 
5.บันทึกข้อมูลการคัดกรองใน
โปรแกรม ท้า smart card  
6.วิเคราะห์ข้อมลู และวางแผนใน
การจัดการดูแล 
7. ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม
เน้น 
7.1พระภิกษุ ให้ความรู้ทุกวันพระ 
มีสื่อ CD สอน  
7.2แจ้งสถานการณ์ คืนข้อมลู
ผู้ป่วย 

1.การอบรมแก่กลุ่มเสี่ยงสูงมาก 
แกนน้า/ อสม.  /ประชาชนท่ัวไป 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่30 
คน x 25 บาท x 2 มื อ x 10แห่ง 
เป็นเงิน 15,000 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน  
30คนx 70 บาทx 1 มื อ x 10
แห่งเป็นเงิน 21,000 บาท 
3.ค่าวัสดุและอุปกรณ์เอกสารจดั
อบรม300 คน x50 บาทเป็นเงิน
15,000 
   -ค่าบัตร+ปา้ย stroke card 
1000x5บาทเป็นเงิน5,000 บาท 
 -ป้ายไวย์นิวประชาสัมพันธ์  
ขนาด 2.5 ม.x 3 ม x 600 บาท 
จ้านวน 10 ป้ายเป็นเงิน6,000 
บาท 
 -แผ่น CD stroke แจก50บาท 

 
 
1,500.00 
 
 
 
 
21,000.00 
 
 
15,000.00 
 
5,000.00 
 
 
6,000.00 
 
2,500.00 

 สตารตัน์/ 
พ.พรทิพา 
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แผนงาน/
โครงการ 

(1) 

วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(7) โรค 

 
 

ในหมู่บ้านในที่ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการทุกเดือน 
7.3จัดสื่อการสอน/ประชาสมัพันธ์ 
 -ท้าป้ายโฆษณา ตามหมู่บ้าน 
 - ท้าแผ่น stroke card ติดที่บ้าน 
คนไข้กลุ่มเสีย่ง ในแต่ล่ะพื นท่ี  
 - ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน
ทุกวันพุธ+เปิดสื่อ CD เสียง 
8. อบรมให้ความรู้กลุ่มเสียง/อสม. 
แกนน้าหมู่บ้าน/ประชาชนท่ัวไป 
มอบ smart card / stroke card  
ติดบ้าน 
 - ก้าหนดหมู่บ้านผู้ป่วยเสีย่งสูง 
รพสต.ละ 1หมู่บ้านเพื่อออก
บริการ 
เชิงรุกโดยเริ่มตั งแต่เวลา 18.00- 
22.00น. โดยสหวิชาชีพ 
 
9.สรุปผลการด้าเนินโครงการ/ 
ประเมินโครงการ 

x50แผ่นรวม2,500บาท 
4.ค่าป้ายโครงการประชุมฯ 1ป้าย
ขนาด 2.5 ม.x 3 ม x 150 บาท
เป็นเงิน 1,125 บาท 
5.ค่าตอบแทนวิทยากร 
 - แพทย์ 1คน x1,100บาท x10 
วันเป็นเงิน 11,000 บาท 
 -เภสัช 1คน x900บาท x10 วัน 
เป็นเงิน 9,000 บาท 
 - พยาบาล 1 คนx600บาท x10
วันเป็นเงิน 6,000 บาท 
 - นักกายภาพ 1 คนx600บาท 
x10วัน 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
 - นักโภชนากร 1 คนx600บาท 
x10วัน 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
 - นวก.2คนx600บาท x10วัน 
เป็นเงิน 12,000 บาท 

 
 
1,125.00 
 
 
50,000.00 
 
 
 

 115,625.00   
รวมงบประมาณ 115,625.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรมีา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Governance Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ Governance Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…Quality organization...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... Governance Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ ( /   ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

การประชุม
ราชการตดิตาม 
ความก้าวหน้า
ผลการ
ด้าเนินงาน 
โรงพยาบาลน า้
โสม อ้าเภอน ้า
โสม จังหวัด
อุดรธาน ี
ปี 2563 

1. เพื่อติดตาม
ความกา้วหน้าผลการ 
ด้าเนินงาน
โรงพยาบาล 
2. เพื่อรับการประเมิน
และนิเทศงาน 
จากหน่วยงาน
ภายนอก 
3. เพื่อธ้ารงกิจกรรม
ของชมรม 
ทั ง 7 ชมรม ให้
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

1. คณะกรรมการ 
บริหารโรงพยาบาล 
 จ้านวน 12 คน 
2. คณะท้างานท่ีเกี่ยว 
ข้องกับการประเมิน 
และนิเทศงาน 
3. สมาชิกชมรม  
ของโรงพยาบาล 
7 ชมรม 204 คน 

1. แต่งตั งคณะกรรมการ
บริหาร 
โรงพยาบาล 
2. ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร  
3. ประชุมสมาชิกชมรมทั ง 7 
ชมรม  
ปีละ 2 ครั ง 
4. ประชุมสรปุและถอด
บทเรียน 
การด้าเนินงาน 

1. ค่าใช้จ่ายในการประชุม
คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล  
12 ครั ง 
  1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  12 
คน x 30 บาท x 1 มื อ x 12 วัน   
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
ติดตามงาน 
  2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  30 
คน x 30 บาท x 1 มื อ x 12 วัน 
3. ค่าใช้จ่ายในการรับประเมินและ
นิเทศงานจากหน่วยงานภายนอก 
 3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  20  
คน x 30 บาท x 2 มื อ x 6 ครั ง 
 3.2 ค่าอาหารกลางวัน 20  คน x 
120 บาท x 1 มื อ x 6 ครั ง 
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมตดิตาม

 
 
 
 
2,160.00 
 
 
5,400.00 
 
 
 
3,600.00 
 
7,200.00 
 
 

 
 
 
 
2,160.00 
 
 
5,400.00 
 
 
 
3,600.00 
 
7,200.00 
 
 

น.ส.นิตติยา 
บุตรวงษ ์
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แผนงาน/
โครงการ 

(1) 

วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ความก้าวหน้าชมรมทั ง 7 ชมรม 
 4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
204  คน x 30 บาท x 2 ครั ง 
 
 
 
 
 

 
6,120.00 

 
6,120.00 

 24,480.00 24,480.00  
รวมงบประมาณ 48,960.00   

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Governance Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ Governance Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……-...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... Governance Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ประชุมราชการชี แจง
และตดิตามผลงาน 
Fee schedule / 
QOF คปสอ. น ้าโสม 

เพื่อประชุมราชการ
ติดตามผลการ
ด้าเนินงาน Fee 
schedule 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
 

สถานบริการ
สาธารณสุข ทั ง 10 
แห่ง 

1.จัดประชุมราชการ
ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี
บันทึกข้อมูล , 
หัวหน้า รพ.สต.  

1.ค่าอาหารว่างส้าหรับผู้ร่วมประชุม คนละ 
30 บาท x 20 คน x 4 ครั ง 
2.ค่าอาหารกลางวันส้าหรับผู้ร่วมประชุม คน
ละ 70 บาท x 20 คน x 4 ครั ง 

1200.00 
 

2,800.00 

1200.00 
 

2,800.00 

สุกรรณ ์

 4,000.00 4,000.00  
รวมงบประมาณ 8,000.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Governance Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........Governance Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……Financial Management...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………..72....................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... Governance Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(7) งวดที่ 1 

(ตค-มีค) 
งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนา
ระบบงานด้าน
การเงินและบัญชี
และตรวจสอบ
คุณภาพบญัชีของ 
รพช./รพ.สต.คปสอ.
น ้าโสม ปีงบ 2563 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้าน
การเงินและบัญชีแก่
หน่วยบริการลูกข่าย 

-รพ.สต.จ้านวน 9 แห่ง 
-สสอ. 1 แห่ง 
-รพ. 1 แห่ง 
-เจ้าหน้าท่ี สอ.จ้านวน 
18 คน 
-เจ้าหน้าท่ี สสอ.
จ้านวน 2 คน 
-เจ้าหน้าท่ี รพ.จ้านวน 
10 คน 
 

ตรวจสอบคุณภาพ
บัญชทีุกเดือน 

1.ค่าอาหารว่าง 30 คน*25*2*12 = 18,000 
2.ค่าอาหารกลางวัน 30 คน *80*1*12 = 
28,800 
3..ค่าวัสด/ุเอกสารประกอบการประชุม = 
5,000  
รวมเป็นจ้านวนเงิน 51,800.-บาท 

25,900.00 25,900.00 ปุณญาพร 

 25,900.00 25,900.00  
รวมงบประมาณ 51,800.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
 

( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
 

( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 
              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Governance Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........Governance Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……Financial Management...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………..72....................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... Governance Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพกาพบริ
หารจัดการด้าน
การเงินการคลัง และ
ต้นทุนบริการ (Unit 
Cost) และพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ศูนย์จัดเก็บรายได้  
ปีงบประมาณ 2563 

พัฒนาประสิทธิภาพ
กาพบริหารจดัการ
ด้านการเงินการคลัง 
และต้นทุนบริการ 
(Unit Cost) และ
พัฒนาประสิทธิภาพ
ของศูนย์จัดเก็บ
รายได้   

-รพ.สต. จ้านวน 9 
แห่ง 
-สสอ. 1 แห่ง-รพ. 1 
แห่ง 
-เจ้าหน้าท่ี สอ. 
จ้านวน 18 คน 
-เจ้าหน้าท่ี สสอ. 
จ้านวน 2 คน 
-เจ้าหน้าท่ี รพ. 
จ้านวน 15 คน-
คณะกรรมการ CFO 
ระดับอ้าเภอจ้านวน 
13 คน 

1.ประชุมชี แจง 
2.ติดตามผล 
3.ศึกษาดูงาน 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมชี แจงผู้ปฏิบตัิงานในเรื่องความหมาย
สิทธิการรักษา/รายการที่คียเ์บิก E-claim ได้ 
จ้านวน 48 คน 
-ค่าอาหารว่าง 48*25*2 = 2,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 48*80 = 3,840 บาท 
-ค่าวัสดุ 3,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ 2 
ติดตามผลการด้าเนินงานของ รพช./รพ.สต. 
-ค่าอาหารว่าง13*25*1 มื อ *12 เดือน = 
3,900 บาท 
 
 
 

9,240.00 
 
 
 
 
 
 
 
1,950.00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1,950.00 

ปุณญาพร 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

 
กิจกรรมที่ 3 
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลใกล้เคียงท่ีเรียกเก็บ
ได้เป็นอันดับต้นๆของจังหวัด 
-ค่าของที่ระลึก 1,500 บาท 
-ค่าเบี ยเลี ยง 20*240=4,800 บาท 
 
 

 
6,300.00 

 15,990.00 1,950.00  
รวมงบประมาณ 17,940.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
 

( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
 

( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 
              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Governance Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........Governance Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……Financial Management...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………..72....................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... Governance Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนาการ
บริหารจดัการต้นทุน
บริการ (Unit Cost) 
ปีงบประมาณ 2563 

สภาพปัญหาที่พบคือ
เจ้าหน้าท่ียังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
และไม่ให้
ความส้าคญัในการ
บันทึกข้อมูลให้
ครบถ้วน 

รพ.น ้าโสม หัวหน้า
ฝ่าย/หัวหน้างาน/
ผู้ปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องในการ
บันทึกข้อมูลในระบบ
การให้บริการจ้านวน 
30 คน 

1.ประชุมชี แจง 
2.ติดตามผล" 

เงินบ้ารุง 
-ค่าอาหารว่าง 30*30*=3,600 บาท 

3,600.00  ปุณญาพร 

 3,600.00 0  
รวมงบประมาณ 3,600.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
 

( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
 

( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 
              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....Governance Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........Governance Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……Financial Management...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………..72....................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... Governance Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการตรวจสอบ
ภายในการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัด 
คปสอ.น ้าโสม
ปีงบประมาณ 2563 

-เพื่อตรวจสอบ
ภายในให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบทั ง 5 ด้าน 
1.ด้านการเงินและ
บัญช ี
2.ด้านการปฏิบตัิ
ตามกฎระเบยีบ 

-รพ.สต.จา้นวน 9 
แห่ง 
-สสอ. 1 แห่ง 
-รพ. 1 แห่ง 
-คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
ระดับอ้าเภอจ้านวน 
5 คน 

1.ประชุมชี แจง 
2.ออกประเมิน 
3.ติดตามผล 

-ค่าเบี ยเลี ยงคณะกรรมการ 5 คน *5 วัน*2 
ครั ง*240=12,000.-บาท 
-ค่าเบี ยเลี ยงพนักงานขับรถ 1 คน *5 วัน*2 
ครั ง*240=2,400.-บาท 
รวมเป็นจ้านวนเงิน 14,400.-บาท" 

7,200.00 7,200.00 ปุณญาพร 

 7,200.00 7,200.00  
รวมงบประมาณ 14,400.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
 

( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
 

( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 
              ประธาน คปสอ. 



112 
 

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [/  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....Governance Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ Governance Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……-...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... Governance Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ้ารงุ (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (  /   ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนงานรับรองการ
ประชุม/ นิเทศ 
ติดตามงาน คปสอ.
น ้าโสม 

1. ประชุมชี แจง 
แผนงาน /นโยบาย 
 งานสาธารณสุข 
2. รับการนิเทศงาน
และตดิตาม 
ความก้าวหน้าการ
ด้าเนินงานของ 
คปสอ 

บุลากรในสังกัด 
คปสอ.น ้าโสม 
100  คน 

1. ประชุมชี แจง 
แผนงาน  
 งานสาธารณสุข 
2. รับการนิเทศงาน
และตดิตาม 
ความก้าวหน้าการ
ด้าเนินงาน 
ของ คปสอ.น ้าโสม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและรับการนิเทศ
งาน  60,000  บาท 

30,000.00 30,000.00 ปัญญวัฒน ์

 30,000.00 30,000.00  
รวมงบประมาณ 60,000.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  /] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Governance Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ Governance Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……-...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... Governance Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ทบทวนยุทธศาสตร ์
คปสอ. 
ปีงบประมาณ 
2563 

เพื่อทบทวนและ
จัดท้าแผน 
ยุทธศาสตร์ คปสอ.
น ้าโสม  
ประจ้าปีงบประมาณ 
2563 

1.คกก. คปสอ.น ้า
โสม 
2.ผู้รับผดิชอบตัวชี  
วัด คปสอ.น ้าโสม 
3.ผู้บริหาร คปสอ. 
น ้าโสม 

1.จัดประชุมราชการ
เพื่อ 
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์
คปสอ.น ้าโสม ปีงบ
ประ 
มาณ 2563 

1.ค่าอาหารกลางวันส้าหรับผู้ร่วมประชุม
ราชการจ้านวน 30 คน x70 บาทxx 3 วัน = 
6300 บาท 
2.ค่าอาหารว่างส้าหรับผู้ร่วมประชุมราชการ 
จ้านวน 30คนx25 บาทx 2 มื อ x 3 วัน = 
4500 บาท 

6300 
 
 
 
4500 

 สุกรรณ ์

 10,800.00   
รวมงบประมาณ 10,800.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  /] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Governance Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ Governance Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……-...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... Governance Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการและ

จ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

การประชุมราชการ
ติดตาม
ความก้าวหน้าผล
การด าเนินงาน
คุณภาพและประชุม
เตรียมความพร้อม
บุคลากร
โรงพยาบาลน้ าโสม  
อ าเภอน้ าโสม 
จังหวัดอุดรธาน ี
ปี 2563 

1. เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน
คุณภาพโรงพยาบาล
น้ าโสม 
2. เพื่อรับการ
ประเมิน 
ต่ออายุจากสถาบัน
รับรอง 
คุณภาพ
สถานพยาบาล 
3. เพื่อธ ารงไว้ซึ่ง
ระบบ 
คุณภาพและการ
พัฒนา 

1. คณะกรรมการ 
งานคุณภาพ
โรงพยาบาล 
ทั้ง ๙ ทีม ทีมละ ๒๐ 
คน 
จ านวน ๑๘๐ คน 
2. บุคลากร
โรงพยาบาล 
น้ าโสม จ านวน 
๒๐๔ คน 

1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการงาน 
คุณภาพโรงพยาบาล 
2. ประชุม
คณะกรรมการ 
งานคุณภาพเดือนละ 
๑ ครั้ง 
๓. ประชุมเตรยีม
ความพร้อม 
บุคลากรในการรับ
ประเมิน 
จากสถาบันรับรอง
คุณภาพ 
สถานพยาบาล 
 

1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมตดิตาม
ความก้าวหน้าคณะกรรมการงานคุณภาพทั้ง 
๙ ทีม จ านวน 12 ครั้ง 
  1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่   
๑๘๐ คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 12 วัน   
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเตรียมความ
พร้อมบุคลากรในการรบัประเมินจาก
สถาบันรับรอง 
คุณภาพสถานพยาบาล 
  2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  ๒๐๔ 
คน x 30 บาท x ๒ มื้อ x 1 วัน 
  ๒.๒ ค่าอาหารกลางวัน๒๐๔ คน x ๑๒๐ 
บาท x ๑ มื้อ x 1 วัน 
3. ค่าใช้จ่ายในการรับประเมินต่ออายุจาก 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

 
 
 
 
32,400.00 
 
 
 
 
12,240.00 
 
24,480.00 
 
 
 

 
 
 
 
32,400.00 

นุดี 



115 
 

แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการและ

จ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ๓.๑ ค่าวิทยากรในการตรวจประเมิน 
๓ คน x ๑๘,๐๐๐ บาท x ๒ วัน 
  ๓.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่   
๕๐ คน x 30 บาท x ๒ มื้อ x ๒ วัน 
  ๓.๓ ค่าอาหารกลางวัน 
๕๐ คน x ๑๒0 บาท x ๑ มื้อ x ๒ วัน 
 

 
108,000.00 
 
6,000.00 
 
12,000.00 
 

 195,120.00 32,400.00  
รวมงบประมาณ 227,520.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[  ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ /  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ......Governance Excellence........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ Governance Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... Governance Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ประชุมชี แจง
แนวทางการการ
ด้าเนินงาน  การ
บริหารจดัการ 
ระบบเครื่องมือ 
แก่บุคลากร
โรงพยาบาลน า้
โสม 

1.เพื่อประชุมชี แจง
และตดิตาม การ
ด้าเนินงาน  
ด้าเนินงาน  การ
บริหารจดัการ 
ระบบเครื่องมือ แก่
บุคลากร
โรงพยาบาลน า้โสม 

1.เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
น ้าโสม 
จ้านวน 30 
คน 
  

1.จัดประชุมชี แจงและ
ติดตาม ด้าเนินงาน  การ
บริหารจดัการ 
ระบบเครื่องมือ แก่บุคลากร
โรงพยาบาลน า้โสม ไตรมาส 
ละ 1 ครั ง รวม 4 ครั ง 
 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ส้าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม คนละ 30 บาท x 30 คน x 1 มื อ x 4 
วัน เป็นเงิน 12,000 บาท 
2.ตรวจสุขภาพประจ้าปีแก่บุคลากรเพื่อคัดกรอง
ความเสีย่งจากการท้างาน คนละ 1,000 บาท x 
30 คน เป็นเงิน 30,000 บาท 
 
 

1,800.00 
 
 
 
 
 

1,800.00 
 
 
 
 
 
 

วิจิตรา 

 1,800.00 1,800.00  
รวมงบประมาณ 3,600.00  

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



117 
 

 
แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....Governance Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ Governance Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……Financial Management...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... Governance Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพทักษะ
การปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ คปสอ. น ้าโสม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ผู้บริหารทุกระดับ มีความ
พร้อมรับผดิ เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
ปฏิบัติงานให้มีความ
โปร่งใสใช้ดุลยพินิจโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 
2. เพื่อให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  มี
ความรู้  ความเข้าใจในการ
น้ารายละเอียดข้อมูลการ
จัดซื อ จัดจ้างบันทึกใน

1. หัวหน้าหน่วยงาน
ภาครัฐ คปสอ. น ้าโสม / 
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. คณะกรรมการซื อ
หรือจ้าง  โรงพยาบาล
น ้าโสม 
3. บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ คปสอ. น ้า
โสม 
4. บุคลากร คปสอ. น ้า
โสม / ชมรมจริยธรรม
และผูส้นใจ 
รวมกลุม่เป้าหมาย  97  

- บรรยาย 
 - แสดงความ
คิดเห็น 
แลกเปลีย่น
ประสบการณ ์
 - ตอบค้าถาม/
ปัญหา-
อุปสรรค 
 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11,640 บ. 
2. ค่าอาหารกลางวัน  13,580  บาท 
3. ค่าสมนาคณุวิทยากร  7,200  บาท 
4. ค่าวัสดุฯ  15,865 บาท 
รวม  48,285 บาท 

48,285.00  น.ส. พิชญดา  
ขันงาม  เจ้า
พนักงาน
การเงินและ
บัญชี
ปฏิบัติงาน 
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

 
 
 
 
 
 

ระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ 
(e-GP)  ได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ  และเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 
3. เพื่อสร้างความเขม้แข็ง
ของกลไกการป้องกันทุจริต  
เกิดวัฒนธรรมในองค์กร
เพื่อร่วมต่อต้านการทุจรติ 
 
 

คน  
 
 
 
 
 

 48,285.00   
รวมงบประมาณ 48,285.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....People Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........People Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……-...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ......People Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ประกวดผลงานการ
สอบสวนโรค/
เหตุการณ์  

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนโรค   ทั ง
บุคลากรสาธารณสุข 
และเครือข่าย อปท. 
2.แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ถอดบทเรียนการ
สอบสวนโรค 

สถานบริการ
สาธารณสุข จ้านวน 
10 แห่ง และ
เครือข่าย อปท. 

1.จัดประกวดผลงาน
วิชาการสอบสวนโรค 
อ้าเภอน ้าโสม ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย  
2.จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ
โรคที่เป็นปญัหาในพื นท่ี 
และแนวทางการเฝ้า
ระวังสอบสวนโรค การ
ควบคุมโรคแก่ เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขและภาคี
เครือข่าย 
 

1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ชม.ละ 600 
บาทx 6 ชม. X 2 คน เป็นเงิน 7,200 
บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน คนละ 80 บาท x 
50 คน x 2 วัน เป็นเงิน 8,000 บาท 
3.ค่าอาหารว่าง คนละ 25 บาท x 50 คน 
x 2 มื อ x 2 วัน  เป็นเงิน 5,000 บาท 
4.ค่าจัดท้าประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ 
2,000 บาท 
5.ค่ารางวัลการประกวดผลงานวิชาการ 
เป็นเงิน 9,500 บาท ดังนี  
  5.1 รางวัลชนะเลิศ 2,000 บาท 
  5.2 รางวัลรองชนะเลิศ 1,500 บาท 

22,550.00 22,550.00 สุกรรณ ์
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

  5.3 รางวัลที่ 3  1,000 บาท 
  5.4 ชมเชย 500 บาท x 10 รางวัล 
6.เอกสารประกอบการอบรม ชุดละ 50 
บาท x 50 ชุด เป็นเงิน 5,000 บาท 
7.ค่าสมนาคณุวิทยากร ชม.ละ 600 บาท 
x 2 ชม. X 2 คน เป็นเงิน 2,400 บาท 
8.วัสดุประชาสัมพันธ์ ชุดละ 150 บาท x 
50 ชุด เป็นเงิน 6,000 บาท 

 22,550.00 22,550.00  
รวมงบประมาณ 45,100.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....People Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ People Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…-...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... People Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ ( /   ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการ Show   
and Share R2R 
สู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้
คปสอ.น ้าโสม 
อ้าเภอน ้าโสม 
จังหวัดอุดรธาน ี
ปี 2563 

1. เพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้เกิด 
การพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ 
2. เพื่อเผยแพร่
ผลงานให้เกดิการ 
เรียนรู้แก่บคุลากร
และผูร้ับบริการ 
ทุกคน 
3. เป็นเวทีน้าเสนอ
ผลงานจากงาน 
ประจ้าและเรียนรู้
ร่วมกันจนเกิดเป็น 

บุคลากร คปสอ.
น ้าโสม จ้านวน 
130 คน 

1. แต่งตั ง
คณะกรรมการ
พัฒนางาน 
วิจัย คปสอ.น ้าโสม 
2. ประชุม
คณะกรรมการ 
3.หน่วยงานน้าเสนอ
ผลงานวิจัยใน 
เวทีมหกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม  
4.ประกวดผลงาน

1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ พัฒนา
งานวิจัย   2 ครั ง 
  1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  10 คน x 30 
บาท x 1 มื อ x 2 วัน   
2. ค่าใช้จ่ายในการน้าเสนอผลงานวิจัยในเวที 
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม  
  2.1 ค่าอาหารกลางวัน 130 คน x 120 บาท x 
1 มื อ x 1 วัน 
  2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  130 คน x 30 
บาท x 2 มื อ x 1 วัน 
3. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน ขนาด 2 เมตร 
x 4  เมตร 

 
 
600.00 
 
 
 
 
15,600.00 
 
7,800.00 
 
800.00 
 

 น.ส.นิตติยา 
บุตรวงษ ์
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แผนงาน/โครงการ 
(1) วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

นวัตกรรมใหม่ๆ และตดัสินมอบ 
รางวัล แยกผลงาน
โรงพยาบาล 
และผลงานของ รพ.
สต. 

4. ค่าจัดบูธ บูธละ 1,000 บาท จ้านวน 25 บูธ 
5. ค่าใช้จ่ายในการน้าเสนอ และประกวดผลงาน  
  5.1 ค่าสมนาคณุวิทยากรวิพากษ์  
2 คน x 600 บาท x 6 ช่ัวโมง 
  5.2 ค่าเงินรางวัลน้าเสนอผลงานประเภท R2R 
(แยกโรงพยาบาลและรพ.สต.) 
รางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัล ละ 3,000  บาท 
รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล รางวัล ละ 2,000  บาท 
รางวัลที่ 3 มี 2 รางวัล รางวัล ละ 1,000  บาท 
รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล รางวัล ละ 500  บาท 
  5.3 ค่าเงินรางวัลผลงานประเภทนวัตกรรม 
รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัล ละ 1,000  บาท 
รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล รางวัล ละ 700  บาท 
รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล รางวัล ละ 500   บาท 
6. ค่าจัดท้าเอกสารสรุปผลงานวิจยั/นวัตกรรม 
 20 เล่ม x 250 บาท 

25,000.00 
 
 
7,200.00 
 
 
6,000.00 
4,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
 
1,000.00 
700.00 
500.00 
 
5,000.00 

 78,200.00   
รวมงบประมาณ 78,200.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....People Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ People Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……HRH Tranformation...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... People Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

บุคลากร รพ.น ้า
โสม มคีวามสุข 
ด้วย Happy 8 
plus 

1.เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิ
ความสุข ของบุคลากร
โรงพยาบาลน า้โสมด้วย 
Happy 8 plus ใน 9 มิติ 
ประกอบด้วย  
1.Happy Body ร่างกาย
ดี  
2.Happy Relax ผ่อน
คลายดี  
3.Happy Heart น ้าใจดี  
4.Happy Soul จิต
วิญญาณดี  
5.Happy Family 

บุคลากร
โรงพยาบาล
น ้าโสม 
จ้านวน 204 
คน 

1. ผู้เข้ารับการอบรมจดัท้า
แบบทดสอบ Happinometer 
ก่อนเข้ารับการอบรม 
2.จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อ
ส่งเสริมความสุข ของบุคลากร
โรงพยาบาลน า้โสม ใน 9 มิติ 9 
ฐาน  ประกอบด้วย 
1.Happy Body ร่างกายดี  
2.Happy Relax ผ่อนคลายดี  
3.Happy Heart น ้าใจดี  
4.Happy Soul จิตวิญญาณดี  
5.Happy Family ครอบครัวดี  
6.Happy Society สังคมดี  

1.ค่าอาหารกลางวันหรับผูเ้ข้ารับการ
อบรม คนละ 80 บาท x 204 คน x 4 วัน 
เป็นเงิน 65,280 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง คนละ 30 บาท x 204 
คน x 2 มื อ x 4 วัน เป็นเงิน 48,960 
บาท 
3.ค่าสมนาคณุวิทยากร ชม. ละ 600 บาท 
x 4 ช่ัวโมง x 4 วัน x 2 คน เป็นเงิน 
19,200 บาท 
4.ค่าวัสดุใช้สอยประกอบการอบรม 
5,000 บาท 

65,280.00 
 
 
24,480.00 
 
 
19,200.00 
 
 
2,500.00 

 
 
 
24,480.00 
 
 
 
 
 
2,500.00 

สุกรรณ ์
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แผนงาน/
โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ครอบครัวดี  
6.Happy Society สังคม
ดี  
7.Happy Brain ใฝ่รู้ดี  
8.Happy Money 
สุขภาพเงินดี  
9.Happy Work Life 
การงานด ี

7.Happy Brain ใฝ่รู้ดี  
8.Happy Money สุขภาพเงินดี  
9.Happy Work Life การงานด ี
   
โดยแบ่ง ผู้เข้ารับการอบรม
ออกเป็น  2  รุ่น 
3.จัดกิจกรรมต่อเนื่องหลังการ
อบรม เพื่อให้บุคลากรมีการ
รวมตัวกันท้ากิจกรรมส่งเสริม
ความสุขทั ง 9 มิติ ในมิติที่
บุคลากรได้คะแนนน้อย 
4.ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

 111,460.00 26,980.00  
รวมงบประมาณ 138,440.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
 



125 
 

 

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ....People Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ........ People Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……HRH Tranformation...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น ้าโสม...... ข้อ...... People Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โรงพยาบาล
สดใส ทุกกลุม่
วัยได้ออกก้าลัง 

1.เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้รับบริการ และบุคลากร
ทางการแพทย์ได้เข้าถึง
การออกก้าลังกายภายใต้
เงื่อนไขข้อจ้ากัดของ
สถานท่ี ในแต่ละจดุ 
2.เพื่อสร้างกระแสการ
ออกก้าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผู้ออกก้าลัง
กายสามารถเลือก
กิจกรรมที่เหมาะสมกับ 
วัย โอกาส เวลา และ
ความถนัด ได ้

ผู้รับบริการ 
และบุคลากร
ทางการ
แพทย์ 
โรงพยาบาล
น ้าโสม 

1.จัดหาอุปกรณ์ส้าหรับออก
ก้าลังกายเพื่อให้ผูร้ับบริการ 
และบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลน า้โสม ได้ออกก้าลัง
กาย ภายใต้เงื่อนไขข้อจ้ากดัของ
สถานท่ี ในแต่ละจดุ  เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการออกก้าลังกาย 
2.จัดตั งคณะกรรมการ ส่งเสริม
กิจกรรมการออกก้าลังกายใน
โรงพยาบาล เพื่อสนับสนุน 
จัดหา จัดกิจกรรมการออกก้าลัง
กายในโรงพยาบาล ส้าหรับ
ผู้รับบริการและบุคลากรทางการ

1.ค่าอุปกรณ์กีฬา ส้าหรับใหผู้้รับบริการ
และบุคลากรทางการแพทยย์ืม ในการ
ออกก้าลังกาย 50,000 บาท 
 

50,000.00  สุกรรณ์ / ศิว
พงษ์ / 
อนุพันธ ์
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แผนงาน/
โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค ์

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

แพทย ์
2.จัดกิจกรรมด้านกีฬาอยา่ง
ต่อเนื่องตามโอกาสต่างๆ เช่น 
การแข่งขันปิงปอง แบดมินตัน
ในบุคลากร เป็นต้น 
3.จัดวางต้าแหน่ง สถานท่ีออก
ก้าลังกาย ให้ผู้รับบริการ และ
บุคลากรทางการแพทยเ์ข้าถึงได้
ง่าย และสะดวก ใกล้ แตไ่ม่
รบกวนหรือขัดขวางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี หรือ
รบกวนการพักรักษาตัวของ
ผู้ป่วย 

 50,000.00   
รวมงบประมาณ 50,000.00  

 
 

 
 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [  ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....People Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ People Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... People Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ (  /  ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 
 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด้าเนินการ

และจ้านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ประชุมชี แจง
แนวทางการ
เผชิญเหตุ
อัคคีภัย
โรงพยาบาลน า้
โสม 

1.เพื่อประชุม
ราชการในการ
เตรียมความพร้อม
เผชิญเหตุอัคคีภยัใน
เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลน า้โสม 
 

1.เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
น ้าโสม 
จ้านวน 204
คน 
  

1.จัดประชุมชี แจงแนว
ทางการเผชิญเหตุอัคคภีัย
โรงพยาบาลน า้โสม 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ส้าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม คนละ 30 บาท x 100 คน x 2 มื อ x 2 
วัน เป็นเงิน 12,000 บาท 
 
 

12,000.00 
 
 
 

 
 
 
 

อวัสดา 

 12,000.00   
รวมงบประมาณ 12,000.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.....น ้าโสม......... ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
[ / ] ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.....น ้าโสม...................... [ / ] ภารกิจประจ้า / พื นฐาน  คปสอ น ้าโสม................. 
1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ข้อ....People Excellence..........          2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อดุรธานี ข้อ........ People Excellence.......... 
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ…-...........        4. ตัวชี วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ………......................................... 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ......น า้โสม...... ข้อ...... People Excellence.........          6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ........น ้าโสม.......... 
7.ตัวชี วัด  คปสอ..น ้าโสม.............………  
แหล่งงบประมาณ ( /   ) เงินบ้ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) PP รพ.น ้าโสม (      ) PP คปสอ.น ้าโสม (     )………………………………………….. 

แผนงาน/
โครงการ 

(1) 

วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

วิธีด้าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(7) งวดที่ 1 

(ตค-มีค) 
งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการองค์กร 
สร้างสุข สุขสรา้ง
งานโรงพยาบาล
น ้าโสมปี 2563 

1.เพื่อให้ผู้บริหาร มีโอกาสใกล ้
ใกล้ชิดและสร้างความเป็น
กันเอง   กับบุคลากรทุกระดบั 
2. เพื่อเสริมสร้างค่านยิมร่วม
ในองค์กร เกิดวัฒนธรรมที่ดี   
3.เป็นการสร้างขวัญและ
ก้าลังใจแก่ผู้ปฏิบตัิงาน 
4.เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมรับรู้   
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วม
แก้ไขปัญหา ในการพัฒนา
องค์กร น้าไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งความสุข 

บุคลากร
โรงพยาบาล 
น ้าโสม 
 จ้านวน 204 
คน 

1. แต่งตั ง
คณะกรรมการ 
ขับเคลื่อน องค์กรแห่ง 
ความสุข 
2. ประชุม
คณะกรรมการ 
3. อบรมพัฒนา
พฤติกรรม 
บริการบุคลากร 
โรงพยาบาลน า้โสม  
 

1.ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ  
องค์กรแห่งความสุข  เดือนละ 1 ครั ง 
 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
   10  คน x 30 บาท x 1 มื อ x 12 ครั ง 
2.ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาพฤติกรรม 
บริการ 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน 
 2.1 ค่าอาหารกลางวัน  
     102 คน x 120 บาทx 1 มื อ x 2 ครั ง 
 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
    102  คน x 30 บาท x 2 มื อ x 2 ครั ง 
 2.3 ค่าวัสดุในการอบรม  204  คน x 20  
บาท 

  
 
 
3,600.00 
 
 
 
24,480.00 
 
12,240.00 
4,080.00 

น.ส.นิตติยา 
บุตรวงษ ์

  44,400.00  
รวมงบประมาณ 44,400.00  

 
 

 ( นายสุกรรณ์  โยธะคง )ผู้เสนอแผนฯ 
        งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
( นายสุพัฒน์ กองศรีมา ) ผู้เห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี )ผู้อนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 
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