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โครงการ จ านวนโครงการ จ านวนงบ
รวม 4 Excellence 14 แผนงาน 38โครงการ 213 6,491,391.00              

1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 4 แผนงาน 7 โครงการ 139 3,276,820.00                  
แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย ด้านสุขภาพ (2 โครงการ) 77 1,969,235.00                    
1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มกลุ่มวัย 74 1,889,235.00                    
2. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 3 80,000.00                        
แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (1 โครงการ) 0 -                                 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 0 -                                 
แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ (3โครงการ) 59 1,204,985.00                    
4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 12 237,400.00                       
5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 42 917,475.00                       
6. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 5 50,110.00                        
แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม (1 โครงการ) 3 102,600.00                       
7.โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 3 102,600.00                       
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 5 แผนงาน 22 โครงการ 48 1,948,601.00                  
แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (2 โครงการ) 15 466,801.00                       
8 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 3 80,100.00                        
9.โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม. 12 386,701.00                       
แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (17 โครงการ) 31 1,415,560.00                    
10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 3 846,070.00                       
11.โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 5 101,120.00                       
12.โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 2 14,000.00                        
13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 0 -                                 
14.  โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง  (Palliative Care) 0 -                                 
15.  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 6 78,860.00                        
16. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 4 74,200.00                        
17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 0 -                                 
18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 0 -                                 
19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 6 137,740.00                       

จ าแนกงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
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20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 1 3,250.00                          
21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 0 -                                 
22. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 0 -                                 
23. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 4 160,320.00                       
24. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 0 -                                 
25. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 0 -                                 
26. โครงการกัญชาทางการแพทย์ 0 -                                 
แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (1 โครงการ) 2 66,240.00                        
27. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 2 66,240.00                        
แผนงานท่ี 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพ้ืนท่ีเฉพาะ (1 โครงการ) 0 -                                 
28.โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ 0 -                                 
แผนงานท่ี 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ (1 โครงการ) 0 -                                 
29. โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 0 -                                 
3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 1 แผนงาน 2 โครงการ 5 348,600.00                       
แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ (2 โครงการ) 5 348,600.00                       
30. โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 2 120,000.00                       
31. โครงการ Happy MOPH 3 228,600.00                       
4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4 แผนงาน 7 โครงการ 21 917,370.00                       
แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (2โครงการ) 13 672,070.00                       
32. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเส่ียง 1 40,000.00                        
33. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 12 632,070.00                       
แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 โครงการ) 3 91,800.00                        
34. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 1 42,800.00                        
35. โครงการ Smart Hospital 2 49,000.00                        
แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ) 3 66,200.00                        
36. โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน 0
37. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 3 66,200.00                        
แผนงานท่ี 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวตกรรมด้านสุขภาพ (1 โครงการ) 2 87,300.00                        
38. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2 87,300.00                        
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หมายเหตุ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละ โครงการ งบประมาณ
1 โรงพยาบาลวารินช าราบ 1 23 427,900 17.99
2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ 1 30 979,406 41.17
3 หน่วยบริการปฐมภูมิ 19 41 971,765 40.85 141 3,585,755 

รวม PP&P Excellence 21 94 2,379,071 100.00 213 6,491,391 0.00

เครือข่ายบริการสุขภาพ (ระดับอ าเภอ)

โครงการ จ านวนเงิน โครงการ จ านวนเงิน โครงการ จ านวนเงิน โครงการ จ านวนเงิน
1 กลุ่มงานการพยาบาล 3 43,000      2 162,390     5 205,390      
2 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 1 45,000        1 11,065      1 30,000       3 86,065        
3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 1 42,800        1 14,600      2 57,400        
4 กลุ่มงานเภสัชกรรม (รวมคบส.) 2 14,000      2 14,000        
5 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 3 13,800      2 181,320     5 195,120      
6 กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ 3 59,935      3 59,935        
7 กลุ่มงานสุขศึกษา 1 25,000      1 25,000        
8 คณะกรรมการทีม Service 1 15,000      1 15,000        
9 คลินิกบ าบัดพิเศษ 1 30,000      1 30,000        
10 งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 1 70,400       1 70,400        
11 งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 1 46,000        2 72,100      3 118,100      
12 งานส่งเสริมสุขภาพ (รวมวัดส่งเสริม) 3 63,950        3 63,950        
13 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 1 18,000        2 831,070     3 849,070      
14 งานสุขภาพจิตและยาเสพติด 4 48,320        3 104,800     7 153,120      
15 งานควบคุมโรคติดต่อ 6 133,070      1 15,000      1 2,800         8 150,870      
16 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1 12,800        1 9,600        2 22,400        
17 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน 1 51,240        2 67,500       3 118,740      
18 งานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 1 27,800        2 85,300       3 113,100      
19 งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 4 346,170      4 346,170      
20 งานระบบสุขภาพภาคประชาชน 4 97,656        4 97,656        
21 งานการเงิน 1 24,600        1 24,600        
22 งานบริหาร(พัสดุ) 1 22,000        1 22,000        
23 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 1 10,300       1 10,300        
24 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 3 9,250         3 9,250         
25 งานสังคมสงเคราะห์ 1 8,000         1 8,000         
26 งานนิติการ 1 40000 1 40,000            

30 979,406     23 427,900    19 1,498,330  72 2,905,636   

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอวารินช าราบ ระดับปฐมภูมิ

โครงการ จ านวนเงิน โครงการ จ านวนเงิน โครงการ จ านวนเงิน โครงการ จ านวนเงิน
1 รพ.สต.โนนเกษม 16,870    1 16,870        2 27,800      3 44,670        ✓

2 รพ.สต.ราษฎร์ส าราญ 47,940    2 47,940        10 183,440     12 231,380      ✓

3 รพ.สต.นาโหนนน้อย 46,820    3 46,820        4 147,620     7 194,440      ✓

4 รพ.สต.ห้วยขะยุง 44,320    1 44,315        2 34,980      3 79,295        ✓

5 รพ.สต.ทุ่งบอน 53,370    2 53,370        1 9,000        3 62,370        ✓

6 รพ.สต.โนนน้อย 51,420    2 51,420        10 199,550     3 232,580     15 483,550      ✓

7 รพ.สต.ปากกุดหวาย 32,200    2 32,200        2 48,700      4 80,900        ✓

8 รพ.สต.หนองกินเพล 25,720    1 25,720        2 41,040      3 66,760        ✓

9 รพ.สต.ทุ่งเกษม 61,330    2 61,330        6 101,200     8 162,530      ✓

10 รพ.สต.เพียเภ้า 33,440    1 33,440        3 45,300      4 78,740        ✓

11 รพ.สต.คูเมือง 55,990    2 55,990        9 234,270     3 120,000     14 410,260      ✓

12 รพ.สต.บัววัด 49,670    2 49,670        1 18,000      3 67,670        ✓

13 รพ.สต.โคกเซบูรณ์ 29,080    2 29,000        5 71,000      1 11,000       8 111,000      ✓

14 รพ.สต.โนนยาง 40,630    3 40,630        5 75,600      8 116,230      ✓

15 รพ.สต.โพธ์ิใหญ่ 67,110    2 67,100        9 261,890     2 36,860       13 365,850      ✓

16 รพ.สต.เมืองศรีไค 51,550    2 51,550        2 83,600      2 158,100     6 293,250      ✓

17 รพ.สต.ก่อ 109,410  6 109,430      3 100,000     1 68,640       10 278,070      ✓

18 รพ.สต.วังกางฮุง 98,920    2 98,920        4 66,200      6 165,120      ✓

19 รพ.สต.ค าขวาง 56,050    3 56,050        7 187,620     1 50,000       11 293,670      ✓

20 PCU รพ.วารินช าราบ (32,540บาท) -            

รวม 971,840 41 971,765 87 1,936,810 13 677,180 141 3,585,755 19

รวมทุกงบ

ล าดับ ฝ่าย/งาน
งบPP สสอ.วาริน งบPP รพ.วาริน งบบ ารุง/กองทุนเฉพาะ รวมทุกงบ

หมายเหตุ

ล าดับ สถานบริการ
จ านวน
(แห่ง)

โครงการ งบPP

72 2,905,636 

งบเงินบ ารุง/อ่ืนๆ รวมทุกงบ โครงการ 
The Must

ล าดับ สถานบริการ จัดสรร
งบPP รพ.สต. งบกองทุนฯต าบล
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 ตัวช้ีวัด ..............................................................................................................

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท 6,491,391 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในหญิงต้ังครรภ์และ 1.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์มีความรู้ความเข้า กิจกรรมท่ี 1 / / / กิจกรรมท่ี 1 แม่ลูกฟันดี เร่ิมท่ีซ่ีแรก 11,065 รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

เด็ก 0-12 ปี เขตพ้ืนท่ี PCU รพ.วารินช าราบ ปี2565 ใจท่ีถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปาก หญิงต้ังครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ค่าแปรงสีฟัน จ านวน 40บาท x 35 คน 1,400  2
00

 2
00

 2
00

 2
00

 2
00

 2
00

 2
00 กลุ่มงานทันตกรรม

กิจกรรมท่ี 1 แม่ลูกฟันดี เร่ิมท่ีซ่ีแรก 2.เพือตรวจสุขภาพช่องปากและป้องกัน โรงพยาบาลวารินช าราบ นางกาญจนา พงศ์จรรยากุล

 - ตรวจช่องปาก ให้ความรู้สูขภาพช่องปากแก่หญิง ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพช่องปากในเด็ก จ านวน 35 คน ทันตแพทย์

ต้ังครรภ์ท่ีมารับบริการในโรพงยาบาลวารินช าราบ 0-12 ปี 

 - ฝึกทักษะในการแปรงฟันและแจกแปลงสีแฟน

กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็ก 0 - 12 ปี กิจกรรมท่ี 2 / / / กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็ก 0 - 12 ปี

 1
,26

5

 2
,40

0

 2
,40

0

 2
,40

0

 1
,20

0

เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ PCU โรงพยาบาลวารินช าราบ เด็ก 0 - 12 ปีในเขตพ้ืนท่ี 1.ค่าฟลูออไรด์เจล 4 ขวด x 550 บาท 2,200 

โดยมีโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบ PCU รพ.วารินช าราบ 2.ค่าถาดเคลือบฟลูออไรด์ 50 อัน x 550 บาท 2,500 

 -ตรวจสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษา 3.ค่าหลอดดูน้ าลาย 4 ถุง x 65 บาท 260 

 -เคลือบหลุมร่องฟัน 4.ฟลูออไรด์ 3 หลอดx 635 บาท 1,905 

 -เคลือบฟลูออไรด์ 5.ค่า Silvea diamine Fluoride 1 กล่อง x 2,800 บาท 2,800 

2 โครงการฟ้ืนฟูศักยภาพจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ 1.เพ่ือให้จิตอาสามีความรู้เร่ืองการ 1.จิตอาสา ต.ค าน้ าแซบ 40 คน / / 1. ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 50 บาท x 2 วัน  4,000 9,600  1
,60

0

 1
,60

0

รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

ข้อเข่าเส่ือม ปี2565 คัดกรองภาวะข้อเข่าเส่ือม 2.จิตอาสา ต.โนนโหนน 2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x 25บาทx 40 คน x 2วัน  4,000 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

กิจกรรม 2.เพ่ือให้จิตอาสามีความสามารถใน ม. 1 จ านวน 40 คน 3. ค่าเอกสารคู่มือ 1,600 และแพทย์ทางเลือก

1.ประเมินความรู้และทักษะของ จิตอาสาและทัศนคติในการ การปรุงยาสมุนไพรพอกเข่าบรรเทา รวมท้ังส้ิน 80 คน นางสาวยุพา  ศิลาชัย

ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเส่ือมโดยใช้แบบทดสอบและ อาการอักเสบ แพทย์แผนไทย

การฝึกปฏิบัติ 3.เพ่ือให้จิตอาสามีความสามารถในการ

2.จิตอาสาคัดกรองผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเส่ือมตามแผน ใช้ยาสมุนไพรพอกเข่าได้อย่างถูกต้อง

การรักษา โดยมีเจ้าหน้าท่ีแพทย์แผนไทยเป็นพ่ีเล้ียง 4. มีศูนย์การดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือมใน

3.ประเมินผลการดูแลผู้สูงอายุของ จิตอาสาและประเมินผล ชุมชน (การประเมินผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือม,

การรักษาของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะท่ีมีข้อเข่าเส่ือม ยาสมุนไพรพอกเข่า,การสอนท่าบริหาร)

4.ขยายศูนย์การดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือมในชุมชน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

 E1  E2  E3  E4



2

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท 6,491,391 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

3 โครงการตรวจคัดกรอง  โรคทางจิตเวช ,IQ ,EQ ในเด็ก เพ่ือคัดกรองโรคทางจิตเวชเด็ก IQ EQ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 / / / กิจกรรมท่ี1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้ในการประเมินเด็กแก่ครู 44,600 รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

วัยเรียน อ าเภอวารินช าราบ ปี2565 เด็กวัยเรียน ให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนา  ในอ าเภอวารินช าราบ ประจ าช้ันและบุคลากรสาธารณสุขผู้รับชอบใน รพ.สต.              คลินิกสุขภาพจิตแผนก

กิจกรรมท่ี1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้ในการประเมินเด็กแก่ครู การท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ 1.ค่าอาหารกลางวัน 70 คน x 50 บาท 3,500 

 3
,50

0

ผู้ป่วยนอก 

ประจ าช้ันและบุคลากรสาธารณสุขผู้รับชอบใน รพ.สต.              สังคมในเชิงรุก โดย การบูรณาการทุก 2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x 25 บาทx 70 คน 3,500 

 3
,50

0

นางกัญชมน สีหะปัญญา

กิจกรรมท่ี 2 ออกคัดกรองเด็กท่ีมีภาวะเส่ียงในแต่ละพ้ืนท่ี ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  3.ค่าวิทยากร 2 คน X 3 ชม.X 600บาท 3,600 

 3
,60

0

พยาบาลวิชาชีพ

กิจกรรมท่ี 3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูผู้ปกครองและเด็ก กิจกรรมท่ี 2 ออกคัดกรองเด็กท่ีมีภาวะเส่ียงในแต่ละพ้ืนท่ี

ท่ีมีภาวะเส่ียงและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพ่ือวางแผนแนวทาง 1.ค่าอาหารกลางวัน 5คน x 50 บาท x 48 วัน 12,000 

 6
,00

0

 6
,00

0

การดูแลช่วยเหลือ 2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x 25 บาทx 5 คนx 48 วัน 12,000 

 6
,00

0

 6
,00

0

กิจกรรมท่ี 3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูผู้ปกครองและเด็ก

ท่ีมีภาวะเส่ียงและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพ่ือวางแผนแนวทาง

การดูแลช่วยเหลือ

1.ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 50 บาท 5,000 

 5
,00

0

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x 25 บาทx 100 คน 5,000 

 5
,00

0

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก " กิน กอด เล่น เล่า 1.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ผู้ปกครองเด็กจ านวน 70 คน / / / 1.ค่าอาหารกลางวัน 70 คน X 50 บาท X 1 ม้ือ 3,500 10,000 

 1
0,0

00 รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

เฝ้าดูพัฒนาการ " ปี2565 อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาท้ัง 4 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 70 คน X 25 บาท X 2 ม้ือ 3,500 กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ

ด้านท่ีเหมาะสมตามวัยของเด็ก  3.ชุดประเมินพัฒนาการเด็ก จ านวน 6 ชุด x 500 บาท 3,000 นางวิภาพร สร้อยสิงห์

2. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพท่ีดี ระหว่างเด็ก พยาบาลวิชาชีพ

และผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยในชุมชน

5 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุภาวะข้อเข่าเส่ือม 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการคัดกรองผู้ กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1    กลุ่มเป้าหมาย 89 คน 18,800 

 1
8,8

00 รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

ครบวงจร  ปี2565 สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเส่ือมตามมาตราฐาน อสม จ านวน 100 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน 100 คน X 50 บาท X 1 ม้ือ 5,000 กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ

2.ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีรับผิดชอบหมู่ 1, 3, 6, 7, 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x 25 บาท x 100 คน 5,000 นางวิภาพร สร้อยสิงห์

 8 และ10 ได้รับการคัดกรอง คัดแยก 3.ค่าวิทยากร 3 ชม x  600 บาท 1,800 พยาบาลวิชาชีพ

วินิจฉัยภาวะ  ข้อเข่าเส่ือม 4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 

3.ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเส่ือมได้รับการ กิจกรรมท่ี 2 / กิจกรรมท่ี 2 กลุ่มเป้าหมาย 100 คน

ดูแลตามมาตราฐาน ผู้สูงอายุ จ านวน 100 คน   รุ่นท่ี 1

4. เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเส่ือม จ านวน 2 รุ่น  -ค่าอาหารกลางวัน 50 คน X 50 บาท X 1 ม้ือ 2,500 

มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเองท่ี   รุ่นท่ี 2

ถูกต้องและเหมาะสม  -ค่าอาหารกลางวัน 50 คน X 50 บาท X 1 ม้ือ 2,500 

5.เพ่ือให้มีการบูรณาการ การท างานการ

ลงพ้ืนท่ีร่วมกันของสหวิชาชีพ ทีมหมอ

ครอบครัวการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
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1 2 3 4 รายละเอียด  บาท 6,491,391 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

6 โครงการ มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเพ่ือเด็กไทย ไอคิวดี 1.เพ่ือให้แม่และเด็กมีสุขภาพดี  กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน ฯ 26,650 

 1
0,5

00 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

อีคิวเด่น เน้นครอบครัวคุณภาพ อ าเภอวารินช าราบ ปี2565 ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย จนท.สสอ./รพ./รพ.สต. 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 25 คน x 50บาท x 1 ม้ือ 1,250 งานส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมท่ี 1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่ 2.คัดกรองและประเมินความเส่ียง รวมท้ังหมด25คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 25คน x25บาทx 2ม้ือ 1,250 นางสาวพิมพร หิปะนัด

และเด็กด้วยโปรแกรมคัดกรองความเส่ียง หญิงต้ังครรภ์ 3.ค่าวิทยากร จ านวน 4 ช่ัวโมง x 600 บาท  2,400 นักวิชาการสาธารณสุขฯ

หญิงต้ังครรภ์ Save Mom 3.เพ่ือประเมินความพร้อมหน่วยบริการ 4.ค่าคู่มือการด าเนินงานงานMCH จ านวน200บาทx25เล่ม 5,000 

4.เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี 5.ค่า ไวนิล จ านวน 1 ผืน 600 

ผู้รับผิดชอบงาน พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ขับเคล่ือนการด าเนินงาน  กิจกรรมท่ี 2 / กิจกรรมท่ี 2 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ขับเคล่ือนการด าเนินงาน ฯ

 1
6,1

50

พัฒนาการ กลุ่มเป้าหมายรวมท้ังหมด47คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 47คน x50บาท x1ม้ือ*2คร้ัง 4,700 

รพ.สต.19แห่งๆ2 คน จ านวน38คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน47คนx25บาทx2ม้ือx2คร้ัง 4,700 

สสอ. จ านวน 1 คน 3.ค่าจัดท าคู่มือด าเนินงานพัฒนาการ จ านวน 25เล่ม x200บาท 5,000 

รพ.วาริน/ภาคีเครือข่าย 8 คน 4.ค่าวัสดุการประชุม 1,750 

7 โครงการส่งเสริมพัฒนาต าบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ 1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน กิจกรรมท่ี1 / กิจกรรมท่ี1 การด าเนินงานต าบล LTC คุณภาพ ฯ 18,500 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC)  พัฒนาต าบลต้นแบบด้าน จนท.สสอ./รพ./รพ.สต. 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 25 คน x 50บาท x 1 ม้ือ 1,250 

 9
,25

0

งานส่งเสริมสุขภาพ

อ าเภอวารินช าราบ ปี2565 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว รวมท้ังหมด25คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 25คน x25บาทx 2ม้ือ 1,250 นางสาวพิมพร หิปะนัด

กิจกรรมท่ี1 การด าเนินงานต าบล LTC คุณภาพ 2.เพ่ือติดตามปัญหาอุปสรรคแ 3.ค่าวิทยากร จ านวน 4 ช่ัวโมง x 600 บาท  2,400 นักวิชาการสาธารณสุขฯ

สู่ต าบลต้นแบบปี 65 ละพัฒนาต าบลต้นแบบด้านการดูแล 4.ค่าคู่มือการด าเนินงานงาน LTC ต้นแบบ 150 บ.*25 แห่ง 3,750 

สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 5.ค่า ไวนิลโครงการ  ขนาด2.5*4 ม. 600 

 (Long Term Care : LTC) 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมท่ี 2 / กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ

 9
,25

0

1.ประธานชมรมผส. 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x 50บาท x 1 ม้ือ 2,500 

และเลขาทุกหน่วยบริการ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50คน x25บาทx 2ม้ือ 2,500 

แห่งละ2 คน รวม 50 คน 3.ค่าวิทยากร จ านวน 4 ช่ัวโมง x 600 บาท 2,400 

4.ค่าคู่มือด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ 25เล่ม x50บาท 1,250 

5.ค่า ไวนิลโครงการ จ านวน 1 ผืน 600 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

8 โครงการ พลังบวรอ าเภอคุณธรรม วัดส่งเสริมสุขภาพย่ังยืน 1.เพ่ือส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพ  กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน ฯ 18,800 

 1
8,8

00 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

แพทย์แผนไทยเด่น อ าเภอวารินช าราบ ปี2565 ตนเองของพระสงฆ์ สามเณร พระสงฆ์ สามเณร 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70คน x 50บาท x 1ม้ือ  x 2รุ่น 7,000 งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมท่ี 1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่ 2.เพ่ือให้ความรู้ ทักษะการเลือก รวมท้ังหมด 140 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 70คน x25บาท x 1ม้ือ x2รุ่น 7,000 นางสุพรรณา เถาวัลย์

และเด็กด้วยโปรแกรมคัดกรองความเส่ียง ฉันภัตตาหารของพระสงฆ์ สามเณร แบ่งอบรมเป็น 2รุ่นๆละ 70 คน 3.ค่าวิทยากร จ านวน 4 ช่ัวโมง x 600 บาท x 2รุ่น 4,800 พยาบาลวิชาชีพฯ

หญิงต้ังครรภ์ Save Mom

9 โครงการพัฒนางานทันตสาธารณสุข 1. เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานทันต  กิจกรรมท่ี 1 /  กิจกรรมท่ี 1 ประชุมสรุปผลงานและถ่ายทอดนโยบายปี2565 45,000  5
,00

0

สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

 เครือข่ายทันตสาธารณสุข อ าเภอวารินช าราบ สาธารณสุขมีความรู้ ความเข้าใจ กลุ่มเป้าหมายรวมท้ังหมด50คน 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x 25 บาท x 50 คน 2,500 งานทันตสาธารณสุข

 ปีงบประมาณ2565 นโยบาย/ตัวช้ีวัด และแนวทาง รพ.วารินฯ 3 คน สสอ. 1 คน 2.ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ x 50 บาทx 50 คน 2,500 นางสมาพร  ทัศศรี

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมสรุปผลงานและถ่ายทอดนโยบาย ปี2565 การด าเนินงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.19แห่ง จ านวน38 คน นักวิชาการสาธารณสุขฯ

แก่ทันตาภิบาล,ผู้ช่วยทันตาภิบาล/ผู้รับผิดชอบงานทันตฯ ให้บรรลุตามเกณฑ์ PCU รพ.วารินฯ 2 คน

รพ.วารินฯ,สสอ.วารินฯ,รพ.สต.ทุกแห่ง,PCU รพ.วารินฯ 2. เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน PCU ทม.วารินฯ 6 คน 

PCU ทม.วารินฯ ทันตสาธารณสุข เครือข่ายทันต

สาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานทันตสาธารณสุข 3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทันต  กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานทันตสาธารณสุข  5
,00

0

เครือข่ายทันตสาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ บุคลากรใน รพ.สต./PCU ให้ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  2 ม้ือ x 25 บาท x 50 คน 2,500 

ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.19แห่ง จ านวน 38 คน 2.ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ x 50 บาท x 50 คน 2,500 

ทันตสาธารณสุข สสอ. จ านวน 1 คน

4. เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับ รพ.วาริน/ภาคีเครือข่าย 11คน

บริการด้านทันตสุขภาพท่ีมี

ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ กิจกรรมท่ี 3 / / กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ

 7
,50

0

 7
,50

0

และทักษะในการปฏิบัติงานท่ีจ าเป็นแก่ผู้รับผิดชอบงานทันตฯ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน และทักษะในการปฏิบัติงานท่ีจ าเป็นแก่ผู้รับผิดชอบงานทันตฯ

เครือข่ายทันตสาธารณสุข อ าเภอวารินช าราบ รพ.สต.19แห่ง จ านวน 38 คน 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  2 ม้ือ x 25 บาท x 50 คน x 3 คร้ัง 7,500 

ประชุม 3 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 เดือนมกราคม 2565 สสอ. จ านวน 1 คน 2.ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ x 50 บาท x 50 คน x 3 คร้ัง 7,500 

คร้ังท่ี 2 เดือนเมษายน 2565 และคร้ังท่ี 3 เดือนกรกฎาคม 2565 รพ.วาริน/ภาคีเครือข่าย 11คน

ประชุม 3 คร้ัง เดือน ม.ค. 65

เม.ย. 65 และ ก.ค. 65
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

กิจกรรมท่ี 4 ประชุมพัฒนางานวิชาการวิจัยด้านทันตสาธารณสุข กิจกรรมท่ี 4 / กิจกรรมท่ี 4 ประชุมพัฒนางานวิชาการวิจัยด้านทันตสาธารณสุข

 5
,00

0

เครือข่ายบริการทันตสาธารณสุข อ าเภอวารินช าราบ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  2 ม้ือ x 25 บาท x 50 คน 2,500 

รพ.สต.19แห่ง จ านวน 38 คน 2.ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ x 50 บาท x 50 คน 2,500 

สสอ. จ านวน 1 คน

รพ.วาริน/ภาคีเครือข่าย 11คน

กิจกรรมท่ี 5 ประชุมคัดเลือก อสม.ดีเด่นด้านทันตสาธารณสุข กิจกรรมท่ี 5 / กิจกรรมท่ี 5 ประชุมคัดเลือก อสม.ดีเด่นด้านทันตสาธารณสุข

 5
,00

0

เครือข่ายทันตสาธารณสุข อ าเภอวารินช าราบ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  2 ม้ือ x 25 บาท x 50 คน 2,500 

รพ.สต.19แห่ง จ านวน 38 คน 2.ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ x 50 บาท x 50 คน 2,500 

สสอ. จ านวน 1 คน

รพ.วาริน/ภาคีเครือข่าย 11คน

กิจกรรมท่ี 6 ประชุมคัดเลือก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ กิจกรรมท่ี 6 / กิจกรรมท่ี 6 ประชุมคัดเลือก ศพด.ดีเด่นด้านทันตสาธารณสุข

 5
,00

0

ด้านทันตสาธารณสุข เครือข่ายทันตสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  2 ม้ือ x 25 บาท x 50 คน 2,500 

อ าเภอวารินช าราบ รพ.สต.19แห่ง จ านวน 38 คน 2.ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ x 50 บาท x 50 คน 2,500 

สสอ. จ านวน 1 คน

รพ.วาริน/ภาคีเครือข่าย 11คน

กิจกรรมท่ี 7 ประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุต้นแบบดีเด่น กิจกรรมท่ี 7 / กิจกรรมท่ี 7 ประชุมคัดเลือกชมรม ผส.ต้นแบบเด่น ฯ

 5
,00

0

ด้านทันตสาธารณสุข เครือข่ายทันตสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  2 ม้ือ x 25 บาท x 50 คน 2,500 

 อ าเภอวารินช าราบ รพ.สต.19แห่ง จ านวน 38 คน 2.ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ x 50 บาท x 50 คน 2,500 

สสอ. จ านวน 1 คน

รพ.วาริน/ภาคีเครือข่าย 11คน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

10 โครงการพัฒนาการเข้าถึงและดูแลผู้ป่วย 1.เพ่ือการเข้าถึงบริการในผู้ป่วย กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 อบรม อสม.และผู้ป่วย ผู้สูงอายุฯ 16,870

16
,87

0

รพ.สต.โนนเกษม PP Basic Service

โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน Stroke STEMI และ Hip fracture 1.อสม./ผู้น าชุมชน / 1.ค่าอาหารกลางวันจ านวน  100คนx50บาทx1ม้ือ 5,000 สมพร สายเมฆ

 (STEMI)และภาวะสะโพกหัก(Hip fracture) หมู่บ้านต้นแบบ ท่ีรวดเร็วและทันเวลา ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน100คนx25บาทx2ม้ือ 5,000 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ปี 2565 2.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ อสม.ในการ หมู่บ้าน  50  คน 3.ค่าป้ายไวนิล โครงการฯ    1,500

กิจกรรมท่ี 1 อบรม อสม.และผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยStroke STEMI และ  2.ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ในชุมชน  4.ค่าวิทยากร  ชม.ละ 600 บาทx3ชม.x2วัน 3,600

 ให้มีความรู้ระบบการจัดการด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ Hip fracture 50  คน 5.ค่าวัสดุโครงการ 1,770

Stroke  STEMI และ Hip fracture 3.เพ่ือให้ผู้ป่วย/กลุ่มเสียง/ผู้สูงอายุ  รวมจ านวน 100 คน 

มีความรู้เร่ืองโรคหลอดเลือดสมอง 

โรคหลอดเลือดหัวใจ และกระดูก

สะโพกหัก

11 โครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1.เพ่ือสร้างแกนน าอสม.ในการตรวจ กิจกรรมท่ี 1    / กิจกรรมท่ี 1 อบรม อสม.แกนน าตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 37,940

 1
7,9

60 รพ.สต.ราษฎร์ส าราญ PP Basic Service

ส าหรับโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และภาวะหัวใจ ประเมินภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรค 1.อสม. จ านวน 103 คน แบ่งการอบรมเป็น 2รุ่น ได้แก่ รุ่น1 50คน, รุ่น2 53คน นางรุ่งฤดี อ่อนทา

ขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI  รพ.สต.ราษฎร์ส าราญ หลอดเลือดสมองและภาวะหัวใจ แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 103คน x60บาทx1ม้ือ 6,180 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

 ปีงบประมาณ 2565 ขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI รุ่น1 50คน, รุ่น2 53คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน103คน ×25บาท x2ม้ือ 5,150 

กิจกรรมท่ี 1 อบรม อสม.แกนน าตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ในผู้สูงอายุเบ้ืองต้นได้ 3. ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท x 3ช่ัวโมง x 2รุ่น 3,600 

2.เพ่ือให้แกนน าในครอบครัวมีความรู้ 4. วัสดุในการอบรม   3,030 

และประเมินภาวะเส่ียงต่อการเกิด

 กิจกรรมท่ี2 อบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกันและดูแล โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะหัวใจ กิจกรรมท่ี 2 /  กิจกรรมท่ี2 อบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกันและดูแลผู้สูงอายุ

 1
9,9

80

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI  1.แกนน าดูแลผู้สูงอายุ 50คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50คน x60บาทx1ม้ือ x2รุ่น 6,000 

ชนิด STEMI แก่ผู้สูงอายุ และแกนน าในในครอบครัว ของผู้สูงอายุ 2.ผู้สูงอายุ  50 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน50คน ×25บาทx2ม้ือ x2รุ่น 5,000 

จัดท าสติกเกอร์ช่วยชีวิต 2  โรคมอบให้ทุกครัวเรือน 3.เพ่ือให้การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3. ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท x 3ช่ัวโมง x 2รุ่น 3,600 

ในเบ้ืองต้นได้ 4. วัสดุในการอบรม 2,380 

5. ค่าจ้างท าสติกเกอร์ช่วยชีวิต จ านวน1,000แผ่นx30บาท 3,000 

12 โครงการแกนน าป้องกัน รู้ทัน รับมือ Stroke, STEMI, Hip 1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ อสม.แกนน าคัดกรองสุขภาพ / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน150คนx50บาทx1ม้ือx2รุ่น 7,500 15,000

 1
5,0

00 รพ.สต.นาโหนนน้อย PP Basic Service

fracture ในผู้สูงอายุ ต าบลโนนโหนน ปี2565 สุขภาพ โดยได้รับการตรวจ ผู้สูงอายุ   จ านวน 150 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน150คนx25บาทx2ม้ือx2รุ่น 7,500 นางวรัญญาภรณ์  ธงศรี

กิจกรรม ประเมินภาวะสุขภาพภาวะสุขภาพ แบ่งอบรมเป็น2รุ่นๆละ75คน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

 1.อบรม อสม.แกนน าตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ 2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ป้องกันโรค

 2 จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพพร้อมท้ังให้ความรู้  และการปฎิบัติตัวท่ีถูกต้องตามแนวทาง

แก่ผู้สูงอายุในชุมชน การรักษา เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน

 โดยผ่านแกนน าท่ีเข้ารับการอบรม
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

13 โครงการชาวโนนน้อยร่วมใจ เฝ้าระวังป้องกันภัยจาก 1.เพ่ือเฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมกับ กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 อบรมแกนน าในการเฝ้าระวัง ฯ 41,420 

 2
5,3

00 รพ.สต.โนนน้อย PP Basic Service

โรคหลอดเลือดสมอง   โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และ ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียง อสม. 127 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70คน x60บาท x1ม้ือ x 2 รุ่น 8,400 นางสายพิน พิมพ์ชาย

กระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุปี2565 stroke Stemiและ Hip fracture แกนน าสุขภาพ 9 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 70คนx25บาทx2คร้ัง x 2รุ่น 7,000 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

กิจกรรมท่ี 1 อบรมแกนน าในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม 2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเส่ียง จนท./อปท.  4 คน 3.ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 4 ช่ัวโมง x 2 วัน 4,800 

กับภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียง stroke Stemi  stroke Stemiและ Hip fracture รวม 140 คน 4.ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1x4 เมตร 600

และ Hip fracture สามารถดูแลตนเองพร้อมรับมือ 5.ค่าวัสดุ 4,500 

กับสถาณการณ์ฉุกเฉินได้

กิจกรรมท่ี 2 อบรมผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเส่ียง stroke Stemi กิจกรรมท่ี 2 / กิจกรรมท่ี 2 อบรมผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเส่ียง

 1
6,1

20

และ Hip fracture ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเส่ียง 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 90คน x60บาท x1ม้ือ 5,400 

จ านวน 90 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 90คนx25บาทx2ม้ือ 4,500 

3.ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 4 ช่ัวโมง 2,400 

4.ค่าวัสดุ 3,820 

14 โครงการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงต่อโรคStroke ,STEMI 1.เพ่ือให้ผู้ดูแลและผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียง กิจกรรมท่ี1 / กิจกรรมท่ี1 อบรมให้ความรู้การป้องกัน 32,190 

 3
2,1

90 รพ.สต.คูเมือง PP Basic Service

Hip fracture ต าบลคูเมือง ปี2565 มีความรู้เก่ียวกับโรค Stroke STEMI ผู้ดูแลและผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียง 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 คนx 60บาท x1ม้ือ x2รุ่น 7,200 นางปฐวี   มากดี

กิจกรรมท่ี1 อบรมให้ความรู้การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และHip Fracture จ านวน12 หมู่บ้านๆละ 10 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 60คนx25บาทx2ม้ือx2รุ่น 6,000 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

โรคหลอดเลือดหัวใจ และการป้องกันอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ 2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงได้รับ จ านวน  120 คน 3.ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 4 ช่ัวโมง x2รุ่น 4,800 

การกระตุ้นฟ้ืนฟูสมองไม่เกิดภาวะ โดยแบ่งการออบรม 4.ค่าวัสดุการอบรม 2,090 

สมองเส่ือมลดการหกล้มป้องกันกระดูกหัก เป็น 2 รุ่น ๆ ละ1 วัน 1.ป้ายไวนิลคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงต่อ 5,500 

3.ประชาชน อสม.ได้รู้ถึงอาการท่ีผิดปกติ ภาวะสมองเส่ือม พร้อมขาต้ัง   จ านวน 5 ป้าย ๆ ละ 1,100  บาท 

ของโรคหลอดเลือดสมอง  โรคกล้ามเน้ือ

กิจกรรมท่ี2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยการแจกส่ือประชาสัมพันธ์ หัวใจตายเฉียบพลัน และอุบัติเหตุ กิจกรรมท่ี1 กิจกรรมท่ี 2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยการแจกส่ือประชาสัมพันธ์

โดยอสม. ทุกหลังคาเรือน ในเขตต าบลคูเมือง การหกล้มจนส่งผลให้กระดูกหัก ประชาชน 1,900หลังคาเรือน 1.ค่าถ่ายเอกสารสีส่ือประชาสัมพันธ์แผ่นละ3บาทx 1,900หลังคาเรือน 5700

มารับการรักษาได้ทันเวลาตามเกณฑ์ 2. กาว 2 หน้าบาง หมู่บ้านละ 3  ม้วนๆ ละ 25 บาท x 12 หมู่บ้าน 900

มาตรฐานในการดูแลรักษา 

15 โครงการ เด็ก 0-5 ปี สุขภาพดี พัฒนาการสมวัย 1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้สมวัย 1.ผู้ปกครองเด็ก0-5ปี 5หมู่ / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 105 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ 5,250 16,700 

 1
6,7

00 รพ.สต.ปากกุดหวาย PP Basic Service

ประจ าปี2565 2.เพ่ือค้นหาเด็ก 0-5 ปีท่ีมีพัฒนาการล่าช้า   หมู่ละ 15 คน รวม 75 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 105 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 5,250 นางบุญญาพร  ชิดชาญชัย

3.เพ่ือให้เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า 2.อสม. 5 หมู่ๆ ละ 6 คน 3.ค่าวิทยากร จ านวน 4 ช่ัวโมง x 600 บาท 2,400 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ได้รับบริการช่วยเหลือ  รวมท้ังส้ิน 105 คน 4..ค่าวัสดุ/ชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3,800
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1 2 3 4 รายละเอียด  บาท 6,491,391 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

16 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Stroke STEMI, 1.พ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 1.ผู้น าชุมชน ,อสม. 140คน / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 150คน x50บาท x1ม้ือx2วัน 15,000 39,670 

 3
9,6

70 รพ.สต.บัววัด PP Basic Service

 HIP fracture   รพ.สต.บัววัด ประจ าปี2565 โรคหลอดเลือดสมอง STEMI, 2.จนท.รพ.สต 5 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน150คน x25บาท2 ม้ือx2วัน 15,000 นางณัฐธภัสสร วงศาสุข

HIP fracture ให้มีประสิทธิภาพ  รวมเป็น 145 คน 3.ค่าวัสดุ 4,870 จพ.สาสุขอาวุโส

2.เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ แบ่งการอบรมเป็น 2 วัน 4.ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 4 ช่ัวโมง x2 วัน 4,800 

ภาคีเครือข่ายในกระบวนการมีส่วนร่วม

ในการป้องกัน และดูแล

 โรคหลอดเลือดสมองSTEMI,

 HIP fracture ให้มีประสิทธิภาพ

17 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในนักเรียน 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ในเร่ือง แกนน านักเรียน / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 130 คน x50บาท x1ม้ือ 6,500 15,400 

 1
5,4

00 รพ.สต.โคกเซบูรณ์ PP Basic Service

ช้ันประถมศึกษา ปี2565 การดูแลสุขภาพช่องปากเพ่ิมข้ึน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 130คน x25บาท x2ม้ือ 6,500 น.ส.ปิยธิดา  ทองจัตุ

กิจกรรม ให้ทันตสุขศึกษาแกนน านักเรียน 2. เพ่ือให้มีแกนน าด้านการส่งเสริม  ในเขตรับผิดชอบ 3.ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 4 ช่ัวโมง 2,400 จพ.ทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน

ทันตสุขภาพในโรงเรียน รพ.สต.โคกเซบูรณ์

3.เพ่ือให้นักเรียนได้รับบริการ จ านวน 130 คน

ทันตกรรมท่ีเหมาะสม

18 โครงการ ขับเคล่ือนมหัศจรรย์1000 วันแรกของชีวิต 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ  1.อสม. จ านวน 90 คน / กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพัฒนาเด็ก 14,700 

14
,70

0

รพ.สต.ค าขวาง PP Basic Service

ต าบลค าขวาง ปี2565 คลีนิคฝากครรภ์ 2.หญิงต้ังครรภ์ จ านวน 10 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คน x50บาท x1ม้ือ 5,000 นางวิลาวัลย์  ผุสิงห์  

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพัฒนาเด็ก 2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพคลีนิคเด็กดี รวมท้ังส้ิน จ านวน100 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100คน x25บาทx2ม้ือ 5,000 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

และ ครอบครัวต าบล/หมู่บ้าน 3.เพ่ือกระตุ้นคุณภาพ    3.ค่าวัสดุและอุปกรณ์      4,700 

การบริการของ รพสต. 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ 1. เพ่ือให้ อสม./ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  กิจกรรมท่ี 1 และ2 / กิจกรรมท่ี 1  อบรมให้ความรู้ อสม./ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ฯ 57,100 รพ.สต.โพธ์ิใหญ่ PP Basic Service

ส าหรับโรคหลอดเลือดสมอง (Strok) มีความรู้เก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้น กิจกรรมท่ี 1 1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 169 คน x60บาท x1 ม้ือ 10,140

 2
5,2

50 นางจิตรา ตันเจริญ

ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEM)  ความเส่ียงหรือสาเหตุ อสม. จ านวน 163 คน 2.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม จ านวน169คน x25บาท x2ม้ือ 8,450 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

และกระดูกสะโพกหัก (Hip Fracture)  ปี 2565 สัญญาณหรืออาการเตือน CG จ านวน 6 คน 3.ค่าวิทยากร  4 ช่ัวโมง x 600บาท 2,400

กิจกรรมท่ี 1  อบรมให้ความรู้ อสม./ผู้ดูแลผู้สูงอายุเก่ียวกับ และแนวทางการป้องกัน  3 โรค รวมเป็น 169 คน 4.ค่าป้ายไวนิล 560 

ความรู้เบ้ืองต้น ความเส่ียงหรือสาเหตุ สัญญาณหรืออาการเตือน  Strok, STEM, Hip Fracture 5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,700 

และแนวทางการป้องกัน 3 โรค Strok, STEM, Hip Fracture 2. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ

อสม./ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

กิจกรรมท่ี 2  อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและ ในด้านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น กิจกรรมท่ี 2 / กิจกรรมท่ี 2  อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ฯ

 2
5,0

50

การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) และการใช้เคร่ือง AED และการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) กลุ่มเป้าหมาย  คือ 1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 169 คน x60บาท x1 ม้ือ 10,140

ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรค Stroke, STEMI และ Hip fracture และการใช้เคร่ือง AED อสม. จ านวน 163 คน 2.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม จ านวน169คน x25บาท x2ม้ือ 8,450

ป่วยกลุ่มเส่ียงโรค Stroke, STEMI CG จ านวน 6 คน 3.ค่าวิทยากร  4 ช่ัวโมง x 600บาท x 2 วัน 2,400

 และ Hip fracture รวมเป็น 169 คน 4.ค่าป้ายไวนิล 560 

3. เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,500 

ทางด้านร่างกายในผู้สูงอายุ

กิจกรรมท่ี 3 อบรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายในผู้สูงอายุ ให้กล้ามเน้ือมีความแข็งแรง กิจกรรมท่ี 3 / กิจกรรมท่ี 3 อบรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายในผู้สูงอายุ

ลดภาวะเกร็งและป้องกันข้อติด ผู้สูงอายุในต าบลโพธ์ิใหญ่ 1.ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x60บาท x1ม้ือ 2,400 

 6
,80

0

จ านวน 40 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 40คน x25บาทx2ม้ือ 2,000 

3.ค่าวิทยากร  4 ช่ัวโมง x 600บาท 2,400 

20 โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2.เพ่ือเสริมสร้างความรอบรู้ แกนน าผู้สูงอายุติดสังคม / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60คน x60บาท x1ม้ือ x3รุ่น 10,800 24,370 24
37

0

 รพ.สต.ก่อ PP Basic Service

ในชุมชนแบบบูรณาการด้วยพลังเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง  ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมให้ จ านวนท้ังส้ิน 180 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน  60คน x25บาท x2ม้ือ x3รุ่น 9,000 นางจารุณี บุญม่ัน

ปีงบประมาณ 2565 สามารถส่งเสริมและดูแล โดยแบ่งเป็น 3รุ่นๆนละ 60คน 3.ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 ช่ัวโมง x600 บาท x3รุ่น 3,600 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

กิจกรรมท่ี 1  ประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม  สุขภาพได้(Individual wellness Plan) 4.ค่าไวนิล 970

 6 ด้าน 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

21 โครงการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงต่อโรค Stroke STEMI 1.เพ่ือให้อสม.ผู้น าชุมชน ผู้ดูแล กิจกรรมท่ี1 / กิจกรรมท่ี1 อบรมให้ความรู้แนวทางป้องกัน ฯ 88,920 

 4
5,7

20 รพ.สต.วังกางฮุง PP Basic Service

Hip fracture ต าบลบุ่งไหม ปีงบประมาณ 2565 และผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงมีความรู้เก่ียวกับ อสม.ผู้น าชุมชน ผู้ดูแล 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60คน x50บาท x1ม้ือ x6รุ่น 15,000 นางจุฬาภรณ์ จิตพิลา

โรค Stroke  STEMIและHip Fracture และผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียง 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 50คน x25บาท x2ม้ือ x6รุ่น 15,000 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

กิจกรรมท่ี1 อบรมให้ความรู้แนวทางป้องกันการเกิดโรคStroke 2.เพ่ือให้อสม.ผู้น าชุมชน ผู้ดูแล จ านวน 12 หมู่บ้านๆละ 25 คน 3.ค่าวิทยากร จ านวน 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600  บาท x 6 วัน 10,800 

 STEMIและHip Fracture ในผู้สูงอายุ แก่อสม. ผู้น าชุมชน และผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงได้ท ากิจกรรม จ านวน  300 คน 4.ค่าวัสดุเอกสารการอบรม ชุดละ 15  บาท x 300 ชุด 4,500 

ผู้ดูแล และผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียง สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้ว แบ่งอบรมเป็น6รุ่นๆละ50คน 5.ค่าป้ายไวนิล 1 ผืน ขนาด 1 X 3 เมตร 420

ยการยืดเหยียดกล้ามเน้ือ ลดการ

กิจกรรมท่ี2 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกก าลังกาย เกิดโรค Stroke  STEMIและHip Fracture กิจกรรมท่ี2 / กิจกรรมท่ี2 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกก าลังกาย

 4
3,2

00

3.อสม.ผู้น าชุมชน ผู้ดูแลและผู้สูงอายุ อสม.ผู้น าชุมชน ผู้ดูแล 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50คน x50บาท x1ม้ือ x6รุ่น 15,000 

กลุ่มเส่ียง ได้ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียง 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 50คน x25บาท x2ม้ือ x6รุ่น 15,000 

ด้านร่างกายในผู้สูงอายุ ให้มี จ านวน 12 หมู่บ้านๆละ 25 คน 1.ค่าวิทยากร จ านวน 2 ช่ัวโมง ๆ ละ 600  บาท x 6 วัน 7,200 

กล้ามเน้ือแข็งแรงลดภาวะเกร็ง จ านวน  300 คน 1.ป้ายไวนิลโรลอัพประชาสัมพันธ์การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงต่อ

และป้องกันข้อติด แบ่งอบรมเป็น6รุ่นๆละ50คน ภาวะสมองเส่ือม ขนาด1.2 X3เมตร จ านวน 12ป้ายละ 500บาท 6,000 

22 โครงการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง 1.เพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียง CVD Risk  อสม.จิตอาสา 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60คน x60บาท x1ม้ือ 3,600 12,950 รพ.สต.เมืองศรีไค PP Basic Service

ต าบลเมืองศรีไค ปี 2565  เร่ือง โรคหัวใจและหลอดเลือด จ านวน 70 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 60คนx25บาทx2ม้ือ 3,000 นางจิรัชญากานต์ สุดสุข 

 การประเมินโอกาสเส่ียงต่อ 3.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x4  ช่ัวโมง 2,400 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 4.ค่าวัสดุ 3,950 

2.เพ่ือคัดกรองความเส่ียงต่อโรคหัวใจ

และหลอดเลือด

23 โครงการ อบรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพหญิง เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจหลักโภชนบ าบัด หญิงต้ังครรภ์ จ านวน 30 ราย / 1.ค่าอาหารว่าง 30 คน x 25 บาท x 1 ม้ือ 750 2,750  2
,75

0

รพท.วารินช าราบ เงินบ ารุง

ต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะเส่ียงต่อเบาหวานขณะต้ังครรภ์ โรคเบาหวานขณะต้ังครรภ์น าไปใช้ได้อย่าง 2.ค่าวัสดุในการอบรม 2,000 กลุ่มงานโภชนศาสตร์

ถูกต้อง นายณัฐภรณ์ เมืองจันทร์

นักโภชนาการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

24 โครงการ ติดตามผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไข เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานการให้ความ ตัวแทน อสม. ต าบลน าร่อง , / 1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 50บาท x 1วัน 4,000 8,000  8
,00

0

รพท.วารินช าราบ เงินบ ารุง

ปัญหาความรุนแรงในเด็ก สตรีและผู้ต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ ช่วยเหลือและเฝ้าระวังเด็ก สตรี ท่ีถูกกระท า เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 2.ค่าอาหารว่าง 80 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 4,000 งานสังคมสงเคราะห์

การค้ามนุษย์ ความรุนแรง และผู้ต้ังครรภ์ไม่พึงบประสงค์ จ านวน 5 แห่ง แห่งละ 10 คน นางสาวภัทสุดา  พันค า

การค้ามนุษย์ ในชุมชนต าบลน าร่อง  รวมท้ังหมดจ านวน 80 คน นักสังคมสงเคราะห์

25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแล 1.เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักบริบาลดูแลผู้สูงอายุให้  -จิตอาสา 55 คน / / 1.ค่าอาหารกลางวัน 65 คน x 50 บาท x 12 วัน 39,000 100,950  4
,95

0

 1
9,2

00

 1
9,2

00

 1
9,2

00

 1
9,2

00

 1
9,2

00 รพท.วารินช าราบ สนับสนุน

ผู้สูงอายุ (70 ชม) เพียงพอเหมาะสม และทีมวิทยากรและผู้จัด 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 65 คนx25 บ.X 2 ม้ือx12 วัน 39,000 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน จาก สปสช.

2.เพ่ือให้นักบริบาลชุมชนมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ โครงการ 10 คน 3.ค่าวิทยากร 600 บาท x 30 ชม. 18,000 นางอุไร  มนต์ชัยกุล

3.เพ่ือให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ รวมท้ังหมด 65 คน 4.ค่าคู่มือปฏิบัติงานนักบริบาล 30 บาท x 55 เล่ม 1,650 พยาบาลวิชาชีพ

5.ค่าคู่ม่ือแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ 60 บาท x 55 เล่ม 3,300 

26 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กวัยเรียน 1.เพ่ือกระตุ้นให้เด็กวัยเรียนได้ตระหนักถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 1-6 / กิจกรรมท่ี 1 อบรมให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพช่องปาก 18,800 9,9
75 รพ.สต.โนนเกษม กองทุน สปสช.

 ประจ าปี 2565 ความส าคัญสุขภาพของการดูแลสุขภาพ จ านวน 2 โรงเรียน 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  58คนx25บาทx1ม้ือx 3รุ่น 4,375 นางสาวนริสสา สุขเสวย ต าบลท่าลาด

กิจกรรมท่ี 1 อบรมให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพช่องปาก ช่องปากมากข้ึน จ านวนนักเรียน 174 คน 2.ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ 600บาท x2ช่ัวโมง x3คร้ัง 3,600 จพ.ทันตสาธารณสุขฯ

2.ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีทัศนคติท่ีดี โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 58 คน 3.ค่าวัสดุในการอบรม 2,000

ในด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก

กิจกรรมท่ี 2 แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน กิจกรรมท่ี 2 แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ท่ีโรงเรียน ฯ

ท่ีโรงเรียน แบบ New normal 1.แปรงสีฟัน อันละ 35บาทx174อัน 6,090 8,8
25

2.ค่าวัสดุในการด าเนินกิจกรรม 2,735

27 โครงการ 90 วัน 90 กล่อง หญิงต้ังครรภ์ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์และ หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด ค่านมจืด ขนาด 200 มล. กล่องละ 10บาทx10คน x90กล่อง 9,000 9,000 9,0
00 รพ.สต.โนนเกษม กองทุน สปสช.

และหญิงหลังคลอด ประจ าปี 2565 หญิงหลังคลอดให้ได้รับสารอาหารท่ี ท่ีมีภาวะโภชนาการต่ า นางสาวสมพร สายเมฆ ต าบลท่าลาด

กิจกรรม สนับสนุนนมกล่องแก่หญิงต้ังครรภ์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จ านวน 10 คน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

และหญิงหลังคลอด

28 โครงการหมอครอบครัวเย่ียมบ้าน บริการเชิงรุก ปี 2565 1.เพ่ือติดตามเย่ียม แนะน า 1.ผู้ป่วยเร้ือรัง จ านวน / / / / ค่าตอบแทนเย่ียมบ้านของทีมหมอครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย 46,080 46,080  3
,8

40

 3
,8

40

 3
,8

40

 3
,8

40

 3
,8

40

 3
,8

40

 3
,8

40

 3
,8

40

 3
,8

40

 3
,8

40

 3
,8

40

 3
,8

40 รพ.สต.ราษฎร์ส าราญ กองทุน สปสช.

ติดตามเย่ียม แนะน า การดูแลสุขภาพในผู้ป่วยเร้ือรัง  ผู้พิการ การดูแลสุขภาพในผู้ป่วยเร้ือรัง 412 คน จ านวน 120 บาทx 4 คร้ังx 8 หมู่ x 12 เดือน นางรุ่งฤดี อ่อนทา ต าบลท่าลาด

 ผู้ป่วยสุขภาพจิต ผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านแนะน าญาติ ให้มีความรู้  ผู้พิการ ผู้ป่วยสุขภาพจิต 2.ผู้พิการ จ านวน 60 คน พยาบาลวิชาชีพ

 ในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังในครัวเรือน ผู้สูงอายุ ในหมู่บ้าน  เป็นต้น 3.หญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด

2.เพ่ือแนะน าญาติ ให้มีความรู้ ในการดูแล  จ านวน 20 คน

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังในครัวเรือน ได้ 4.ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต 

จ านวน 20 คน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

29 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้จิตอาสาดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง 1.เพ่ือทบทวนบทบาทและภาระกิจ อสม.รพ.สต.ราษฎร์ส าราญ / รุ่นท่ี 1 20,000

 2
0,0

00 รพ.สต.ราษฎร์ส าราญ กองทุน สปสช.

ประจ าปี 2565 ของ อสม.ในการดูแลสุขภาพของ จ านวน 103 คน แบ่งการ 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คน ×25 บาท x2ม้ือ 2,500 นางรุ่งฤดี อ่อนทา ต าบลท่าลาด

อบรมทบทวนบทบาทและภาระกิจของ อสม.ในการดูแลสุขภาพ ผู้ป่วยเร้ืงรังในชุมชน อบรมเป็น 2 รุ่น 2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x 60 บาท x 1ม้ือ 3,000 พยาบาลวิชาชีพ

ของผู้ป่วยเร้ืงรังในชุมชนพัฒนาความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นและ 2.เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะท่ี รุ่นท่ี 2

เร่งด่วนของ อสม. ในการให้บริการด้านสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน จ าเป็นและเร่งด่วนของ อสม. ในการ 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 53คน ×25บาท x2ม้ือ 2,650 

ในผู้ป่วยเร้ือรังและการเฝ้าระวังและดูแลภาวะแทรกซ้อนข้ัน ให้บริการด้านสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน 2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 53 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ 3,180 

พ้ืนฐานในผู้ป่วยเร้ือรัง ในผู้ป่วยเร้ือรัง 3.ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท x 4 ช่ัวโมง x 2 คร้ัง 4,800 

3.เพ่ือพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและ 4.วัสดุในการอบรม 3,870 

ดูแลภาวะแทรกซ้อนข้ันพ้ืนฐานใน

ผู้ป่วยเร้ือรัง

30 โครงการดูแลผู้ป่วยคลีนิกโรคเร้ือรัง 1.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคและโรคความ ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ / / / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 40คน x25บาท x1ม้ือx18คร้ัง 18,000 18,000  2
,0

00

 2
,0

00

 2
,0

00

 2
,0

00

 2
,0

00

 2
,0

00

 2
,0

00

 2
,0

00

 2
,0

00 รพ.สต.ราษฎร์ส าราญ กองทุน สปสช.

ของ รพ.สต.ราษฎร์ส าราญ ประจ าปี2565 ดันโลหิตสูงได้รับความรู้ในการปรับเปล่ียน ความดันโลหิตสูงท่ีพบแพทย์ นางรุ่งฤดี อ่อนทา ต าบลท่าลาด

อบรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคและโรคความดันโลหิตสูงได้รับ พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ 2 ส ในคลินิกโรคเร้ือรัง  พยาบาลวิชาชีพ

ความรู้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ 2 ส 2.เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก รพ.สต.ราษฎร์ส าราญ   

และ การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน และ โรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิตสูง จ านวน  450  คน 

โรคความดันโลหิตสูง

31 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ประจ าปี 2565 1. เพ่ือสร้างความรู้และส่งเสริมการ กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการแก่หญิงต้ังครรภ์ 14,350  1
4,3

50

รพ.สต.ราษฎร์ส าราญ กองทุน สปสช.

กิจกรรมท่ี 1ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการแก่หญิงต้ังครรภ์ ดูแลของหญิงต้ังครรภ์ให้เด็ก หญิงต้ังครรภ์ 1.ค่านมรสจืดขนาด 180mlจ านวน 10คน x10บาทx90กล่อง 9,000 น.ส.ศุภยาลักษณ์ บุญเจริญ ต าบลท่าลาด

มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ จ านวน 10 คน พยาบาลวิชาชีพ

กิจกรรมท่ี 2 อบรมการสร้างความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สติปัญญา และพัฒนาการสมวัย กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมการสร้างความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

2. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับสาร ผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี จ านวน 1. ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 25 คน× 50 บาท × 1 ม้ือ 1,250

อาหารท่ีถูกต้องตามหลักโภชนาการ 25 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน25 คน×25บาท ×2ม้ือ 1,250

3. เพ่ือส่งเสริมให้ความครัว ชุมชน 3.ค่าวิทยากร 600 บาท x 4 ช่ัวโมง เป็นเงิน 2,400

และภาคีเครือข่ายในต าบล 4.ค่าวัสดุป้ายไวนิล  ขนาด 3 x 1.5 เมตร 450

 มีส่วนร่วมใรการดูแลและเอาใจใส่

 ต่อสุขภาพสตรีต้ังครรภ์และเด็กอายุ0-2 ปี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

32 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย ประจ าปี2565 1. เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพของ ประชาชนหมู่ละ 13 คน / / รุ่นท่ี 1 18,320  1
8,3

20

รพ.สต.ราษฎร์ส าราญ กองทุน สปสช.

กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การเต้นแอโรบิคและเต้นบาสโลป ประชาชน ให้มีสุขภาพท่ีดี  8 หมู่บ้านจ านวน 104 คน 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50คน ×25บาท x2ม้ือ 2,500 นางสุวารี  ศรีแสง ต าบลท่าลาด

2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้ อบรมจ านวน2รุ่น 2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x 60 บาท x 1ม้ือ 3,000 นักวิชาการสาธารณสุข

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รุ่นท่ี 2

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 54คน ×25บาท x2ม้ือ 2,700 

2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 54 คน x 60 บาท x 1ม้ือ 3,240 

3. ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท x 4 ช่ัวโมง x 2 คร้ัง 4,800 

4. วัสดุในการอบรม 2,080 

33 โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ ห่วงใยสุขภาพ ใกล้ชิดประชาชน 1.เพ่ือติดตามเย่ียม ดูแลส่งเสริม 1.ผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้สูงอายุ และ / / / /  1.ค่าตอบแทนการเย่ียมบ้าน120บาทx4คร้ังx12หมู่บ้านx12เดือน 69,120 69,120  5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

รพ.สต.นาโหนนน้อย กองทุน สปสช.

 ปีงบประมาณ 2565 ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะเส่ียงด้านสุขภาพ 12 นางวรัญญาภรณ์  ธงศรี ต าบลโนนโหนน

กิจกรรม การเย่ียมบ้านแบบบรูณาการ โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  และผู้มีภาวะเส่ียงด้านสุขภาพ หมู่บ้าน โดยออกเย่ียมหมู่บ้าน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

หมู่บ้านละ 4 คร้ัง/เดือน 2.เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้ ละ 4 คร้ัง/เดือน

 ในการดูแลตนเองและป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนเบ้ืองต้นได้

3.เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ป่วย

และญาติ

34 โครงการนม 90 วัน 90 กล่องส าหรับหญิงต้ังครรภ์และหญิง 1.เพ่ือให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ 1.หญิงต้ังครรภ์และหญิง / / / / กิจกรรมท่ี1 การอบรม 37,800

 3
7,8

00 รพ.สต.นาโหนนน้อย กองทุน สปสช.

ให้นมบุตร ต าบลโนนโหนน ปีงบประมาณ 2565 หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด หลังคลอดในพ้ืนท่ี 42 คน 1.ค่านมรสจืดขนาด200ml จ านวน42คนx10บาทx90กล่อง 37,800 นางวรัญญาภรณ์  ธงศรี ต าบลโนนโหนน

กิจกรรม ให้สามารถบริโภคอาหารท่ีส่ 1.อบรมให้ความรู้รายกลุ่มแก่หญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ไตรมาสท่ี 1 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

1.อบรมให้ความรู้ เร่ืองโภชนาการท่ีเหมาะสมแก่หญิงต้ังครรภ์ งเสริมพัฒนาต่อทารกในครรภ์ ของการต้ังครรภ์ทุกคน (ไม่ใช้งบประมาณ)

และหญิงหลังคลอด และทารกหลังคลอดอย่างเหมาะสม

2.สนับสนุนนมกล่อง 2.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์และ

หญิงหลังคลอดได้รับสารอาหาร

ท่ีถูกต้องตามหลักโภชนาการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

35 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ประจ าปี 2565 1. เพ่ือสร้างความรู้และส่งเสริม  กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 1  ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการแก่หญิงต้ังครรภ์ 16,850  9
,00

0

รพ.สต.ห้วยขะยุง กองทุน สปสช.

กิจกรรมท่ี 1  ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการแก่หญิงต้ังครรภ์ การดูแลของหญิงต้ังครรภ์ให้เด็ก หญิงต้ังครรภ์จ านวน 10 คน 1.นมรสจืด ขนาด180mlจ านวน10คน x10บาท x90กล่อง 9,000 นางน้ าเย็น  พงษ์พุฒ ต าบลห้วยขะยุง

มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

กิจกรรมท่ี 2การสร้างความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สติปัญญา และพัฒนาการสมวัย กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 2การสร้างความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ให้ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายโดยกิจกรรม 2. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับ ผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี 1. ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 50 คน× 50 บาท × 1 ม้ือ 2,500  7
,85

0

กิน กอด เล่น เล่า สารอาหารท่ีถูกต้องตามหลัก จ านวน 50 คน 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน50 คน×25 บาท×2 ม้ือ 2,500 

3.เพ่ือส่งเสริมให้ความครัว ชุมชน 3.ค่าวิทยากร 600 บาท x 4 ช่ัวโมง 2,400 

และภาคีเครือข่ายในต าบล มีส่วน 4.ค่าวัสดุป้ายไวนิลโครงการ  ขนาด 3 x 1.5 เมตร 450

ในการดูแลหญิงต้ังครรภ์

36 โครงการ 90 วัน 90 กล่อง หญิงต้ังครรภ์ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์และ หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด ค่านมจืด ขนาด 200 มล. กล่องละ 10บาทx10คน x90กล่อง 9,000 9,000 9,0
00 รพ.สต.ทุ่งบอน กองทุน สปสช.

และหญิงหลังคลอด ประจ าปี 2565 หญิงหลังคลอดให้ได้รับสารอาหารท่ี ท่ีมีภาวะโภชนาการต่ า นางณิศรา  สืบส าราญ ต าบลบุ่งหวาย

กิจกรรม สนับสนุนนมกล่องแก่หญิงต้ังครรภ์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จ านวน 10 คน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

และหญิงหลังคลอด

37 โครงการ มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 1. เพ่ือสร้างความรู้และส่งเสริม กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมจัดบริการดูแล หญิงต้ังครรภ์ ฯ 43,100 

27
,00

0

รพ.สต.โนนน้อย กองทุน สปสช.

เพ่ือเด็กไทย ไอคิวดี อีคิวเด่น เน้นครอบครัวคุณภาพ การดูแลของหญิงต้ังครรภ์ให้เด็ก หญิงต้ังครรภ์,หลังคลอด 1. ค่านมรสจืด ขนาด 200 ml x10บาท x90กล่อง x30คน 27,000 นางวิเชียร อุทัยกรณ์ ต.บุ่งหวาย

ปีงบประมาณ 2565 มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ จ านวน 30 คน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมจัดบริการดูแล หญิงต้ังครรภ์ สติปัญญา และพัฒนาการสมวัย  กิจกรรมท่ี 2 / กิจกรรมท่ี 2 โรงเรียนพ่อ แม่

และมารดาหลังคลอดคุณภาพ 2. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับ 1.ผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50คน x50บาท x1ม้ือ x 1วัน 2,500 

กิจกรรมท่ี 2 โรงเรียนพ่อ แม่ สารอาหารท่ีถูกต้องตามหลัก 50 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50คนx25บาทx2คร้ัง x 1วัน 2,500 

3.เพ่ือส่งเสริมให้ความครัว ชุมชน 3.ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 4 ช่ัวโมง x 1 วัน 2,400 

และภาคีเครือข่ายในต าบล มีส่วน

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาศักยภาพ แกนน าชุมชน ในการดูแลหญิงต้ังครรภ์  กิจกรรมท่ี 3 / กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาศักยภาพ แกนน าชุมชน ฯ

ในการพัฒนา CFCT หมู่บ้านต้นแบบ แกนน าชุมชน หมู่ละ 7 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 63คน x50บาท x1ม้ือ x 1วัน 3,150 

จ านวน 9 หมู่  รวม 63 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 63คนx25บาทx2คร้ัง x 1วัน 3,150 

3.ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 4 ช่ัวโมง x 1 วัน 2,400 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

38 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กเล็ก 1. เพ่ือให้ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง ผู้ดูแล/ผู้ปกครองเด็ก / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 45คน x50บาท x1ม้ือ 2,250 11,550 11
55

0

รพ.สต.โนนน้อย กองทุน สปสช.

และเด็กก่อนวัยเรียน  ปีงบประมาณ 2565 มีความรู้  ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ใน ศพด. บุ่งหวาย 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 45คน x25บาท x2ม้ือ 2,250 นางวงเดือน บุราไกร ต.บุ่งหวาย

เด็กได้อย่างถูกต้อง 45 คน 3.ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 4 ช่ัวโมง x 1 วัน x 2 คน 4,800 จพ.ทันตฯช านาญงาน

2 เพ่ือห้ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน 4. ค่าชุดแปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แก้วน้ า 45 ชุดๆละ 50 บาท 2,250 

ตระหนัก ถึงความส าคัญของการดูแล

สุขภาพช่องปากในเด็กมากข้ึน

39 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก 1.เพ่ือให้กลุ่มเด็กวัยเรียนมีความรู้ นักเรียน ช้ันประถมศึกษา 3 โรงเรียน / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 190คน x 25บาท x 2ม้ือ 9,500 16,700 

 1
6,7

00 รพ.สต.โนนน้อย กองทุน สปสช.

ในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 การดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้ จ านวน 190 คน 2.ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 4 ช่ัวโมง x 3 วัน 7,200 นางวงเดือน บุราไกร ต.บุ่งหวาย

2.เพ่ือลดการเกิดโรคฟันผุใน (จัดกิจกรรม 3 วันตาม รร.) จพ.ทันตฯช านาญงาน

เด็กวัยเรียน

40 โครงการขับเคล่ือนมหัศจรรย์1,000วันแรกของชีวิต ปี2565 1. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรม 1 จัดบริการดูแลมารดาต้ังครรภ์และหลังคลอดคุณภาพ 31,900 

 3
1,9

00 รพ.สต.ปากกุดหวาย กองทุน สปสช.

กิจกรรม 1 จัดบริการดูแลมารดาต้ังครรภ์และหลังคลอดคุณภาพ และดูแลตามเกณฑ์ การฝากครรภ์คุณภาพ
หญิงต้ังครรภ์ จ านวน 25 คน  

1. ค่านมรสจืด ขนาด 200 ml กล่องละ 10 บาท x 90 กล่องx 25 คน  22,500 นางบุญญาพร  ชิดชาญชัย ต.หนองกินเพล

2. เพ่ือสร้างความรู้และส่งเสริมการดูแลของ   พยาบาลวิชาชีพ

*กิจกรรม 2 สร้างความรู้การส่งเสริมพัฒ นาการเด็ก 0-2 ปี E28 มารดาหลังคลอด เด็กอายุ 0-2 ปี และ กิจกรรม 2 *กิจกรรม 2 สร้างความรู้การส่งเสริมพัฒ นาการเด็ก 0-2 ปี E28

ครอบครัว ให้เด็กมีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย 2.ผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี 1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คนx50บาท x 1ม้ือx1วัน 2,500

 และจิตใจมีสติปัญญาและพัฒนาการสมวัย  จ านวน 50 คน 2.ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม  50 คนx25บาทx2คร้ังx1วัน 2,500

 ในช่วง 1000 วันแรกของชีวิต 3.ค่าวิทยากรจ านวน 4 ช่ัวโมงx 600บาท 2,400

4.ค่าวัสดุ        2,000

41 โครงการสร้างคุณค่าผู้สูงวัย ห่างไกลโรค Stroke STEMI 1.เพ่ือให้ผู้ดูแลและผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงมีความรู้ ผู้ดูแลและผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียง / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คนx 25บาท x 2 ม้ือ X 2 5,000 16,800

 1
6,8

00 รพ.สต.ปากกุดหวาย กองทุน สปสช.

 Hip Fracture และ สมองเส่ือม  ปี2565 เก่ียวกับ โรค Stroke  STEMI จ านวน  100   คน 2.ค่าอาหารกลางวันจ านวน 50 คนx 50บาท x 1 ม้ือ X 2 รุ่น 5,000 นางบุญญาพร  ชิดชาญชัย ต.หนองกินเพล

 Hip Fracture และภาวะสมองเส่ือม  แบ่งเป็น2 รุ่น ๆ ละ 50 คน 3.ค่าวิทยากร 4 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท X 2 รุ่น 4,800 พยาบาลวิชาชีพ

2.เพ่ือให้ผู้ดูแลและผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงได้รับการ    4.ค่าวัสดุจัดการอบรม  2,000

ฝึกทักษะในการดูแลและป้องกันโรค Stroke  

STEMI  Hip Fracture                       

3..เพ่ือให้ผู้ดูแลและผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงได้รับ

การกระตุ้นฟ้ืนฟูสมองไม่เกิดภาวะสมองเส่ือม
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

42 โครงการ 90 วัน 90 กล่อง หญิงต้ังครรภ์ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์และ หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด / ค่านมจืด ขนาด 200 มล. กล่องละ 10บาทx20คน x90กล่อง 18,000 18,000

18
,00

0

รพ.สต.หนองกินเพล กองทุน สปสช.

และหญิงหลังคลอด ประจ าปี 2565 หญิงหลังคลอดให้ได้รับสารอาหารท่ี ท่ีมีภาวะโภชนาการต่ า นางศันสนีย์ นันตะเคน ต.หนองกินเพล

กิจกรรม สนับสนุนนมกล่องแก่หญิงต้ังครรภ์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จ านวน 20 คน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

และหญิงหลังคลอด

43 โครงการเวชปฏิบัติครอบครัว ปี2565 1.เพ่ือติดตามดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง 1.ติดตามดูแลเย่ียมบ้านผู้ป่วย / / / / ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวชปฏิบัติครอบครัว 23,040  1
,92

0

 1
,92

0

 1
,92

0

 1
,92

0

 1
,92

0

 1
,92

0

 1
,92

0

 1
,92

0

 1
,92

0

 1
,92

0

 1
,92

0

 1
,92

0

รพ.สต.หนองกินเพล กองทุน สปสช.

, ผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้พิการ ฯหมู่บ้านละ 4 คร้ัง/เดือน 1.ค่าตอบแทนคร้ังละ 120บาทหมู่ละ 4คร้ัง 4หมู่บ้าน12เดือน 23,040 นางศันสนีย์ นันตะเคน ต.หนองกินเพล

ท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้  / 4 หมู่บ้าน รวมเดือนละ 16 คร้ัง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

2.เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยใ 2.ติดตามควบคุมโรคโรคติดต่อ

ห้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ท่ีส าคัญ กรณีพบการระบาด

3.เพ่ือสร้างเสริมความรู้ให้ญาติ

และผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้

44 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนการเด็ก 0-5ปี ต าบลโนนผ้ึง 1.เพ่ือให้ผู้กลุ่มเป้าหมายรู้จัก 1.พ่อ-แม่ผู้ปกครองเด็ก / 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50คน X25บาท x 2ม้ือ X2รุ่น 5,000 16,200 

16
,20

0

รพ.สต.ทุ่งเกษม กองทุน สปสช.

ปี2565 วิธีการเล้ียงลูกท่ีถูกต้องและ  จ านวน  78 คน 2. ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 50 คน X 50 บาท X 2 รุ่น 5,000 น.ส.สุภรักษ์ พิมพบุตร ต.โนนผ้ึง

และรู้วิธีการประเมินเด็ก 2.อสม. จ านวน 22  คน 3.ค่าวิทยากร ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท X 4 ช่ัวโมง X 2 รุ่น 4,800 พยาบาลวิชาชีพ

เบ้ืองต้นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมจ านวน 100 คน 4. ค่าวัสดุส านักงาน 1,400 

และสังคม แบ่งอบรมเป็น2รุ่น

2.เพ่ือส่งเสริมภาวะโภชนา

การสุขภาพช่องปากและฟันตาม

วัยอย่างเหมาะสม

3.เพ่ือให้เด็กปฐมวัย0-5ปี  ได้รับ

วัควีนตามเกณฑ์

45 โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิตเพ่ือพิชิต 1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในช่วง หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด / 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 60คนX25บาทX2ม้ือ 3,000 20,000 

20
,00

0

รพ.สต.ทุ่งเกษม กองทุน สปสช.

คุณภาพชีวิตเด็กปี2565  1000  วันแรก  เต็มตามศักยภาพ ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด-2  ปี 2.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 60 คน X 50 บาท 3,000 น.ส.สุภรักษ์ พิมพบุตร ต.โนนผ้ึง

2.เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี  จ านวน 60 คน 3. ค่าวิทยากร ช่ัวโมงๆ ละ  600  บาท X  4  ช่ัวโมง 2,400 พยาบาลวิชาชีพ

เครือข่ายชุมชน  หญิงต้ังครรภ์ 4. ค่าวัสดุส านักงาน  800 

และเด็ก 0-2 ปี 5.ค่านมกล่องขนาด 200 ซี.ซี. 10 คน x 108 กล่อง x 10 บาท   10,800 

3.เพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างเด็ก

ครอบครัวและชุมชน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

46 โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ ปี2565 เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม อสม. Cg ccg ผู้สูงอายุ / 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน50 คน X 25บาท x 2 ม้ือ 2,500 10,000 

10
,00

0

รพ.สต.ทุ่งเกษม กองทุน สปสช.

ดูแลได้อย่างถูกต้อง   เพ่ือให้เกิด จ านวน 50 คน 2. ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 50 คน X 50 บาท 2,500 น.ส.สุภรักษ์ พิมพบุตร ต.โนนผ้ึง

เครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 3.ค่าวิทยากร ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท X 4 ช่ัวโมง 2,400 พยาบาลวิชาชีพ

4. ค่าวัสดุส านักงาน 2,600 

47 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพป้องกันโรคในช่องปากใน 1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน 1.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน X 25บาท x2ม้ือ x2รุ่น 5,000 20,000 

20
,00

0

รพ.สต.ทุ่งเกษม กองทุน สปสช.

โรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโนนผ้ึง โรคฟันผุในกลุ่มเด็กนักเรียนประถม ท่ี 1-6  ในเขตพ้ืนท่ีต าบล 2.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 50 คน X 50 บาท x 2 รุ่น 5,000 น.ส.สุภรักษ์ พิมพบุตร ต.โนนผ้ึง

ปี2565 ศึกษาและครูผู้ดูแลเด็ก โนนผ้ึง จ านวน 92 คน 3.ค่าวิทยากร ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท X 4 ช่ัวโมง 4,800 จพ.ทันตะสาธารณสุข

2.เพ่ือฝึกทักษะการแปรงฟันท่ีถูก 2.ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็ก 4. ค่าวัสดุส านักงาน 2,200 

วิธีและตรวจสุขภาพช่องปาก เล็กในเต าบลโนนผ้ึง 8 คน 5. ค่าชุดแปรงสีฟัน จ านวน 100 ชุด x 30 บาท 3,000 

ด้วยตัวเอง รวม 100คน

แบ่งอบรมเป็น2รุ่น

48 โครงการ 90 วัน 90 กล่อง หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์และ หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 1.ค่านมจืด ขนาด 200 มล. กล่องละ 10บาทx10คน90กล่อง 9,000 9,000 9,0
00 รพ.สต.เพียเภ้า กองทุน สปสช.

ประจ าปี 2565 หญิงหลังคลอดให้ได้รับสารอาหารท่ี ท่ีมีภาวะโภชนาการต่ า นางอุไร บิลทะศรี ต าบลค าน้ าแซบ

กิจกรรม สนับสนุนนมกล่องแก่หญิงต้ังครรภ์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จ านวน 10 คน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

และหญิงหลังคลอด

49 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงปี2565 1.เพ่ือให้ผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน 1.ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย / กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 25,250

25
,25

0

รพ.สต.เพียเภ้า กองทุน สปสช.

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ติดเตียงมีความรู้ด้านทันตกรรม  จ านวน 101 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน 101 คน x 50บาท x1ม้ือ 5,050 นางจุฑารัตน์  บุญทา ต าบลค าน้ าแซบ

1.ให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 2.เพ่ือให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม101คน x25บาท x2ม้ือ 5,050 จพ.ทันตสาธารณสุข

2.ตรวจสุขภาพช่องปากและท าความสะอาดสุขภาพช่องปาก ได้รับการดูแลสุขภาพทางช่องปาก 3.อุปกรณ์ท าความสะอาดช่องปาก 101คน x150บาท 15,150

ให้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 3.เพ่ือให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

3.มอบอุปกรณ์ท าความสะอาดแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มีอุปกรณ์ท าความสะอาดช่องปาก

ท่ีได้มาตรฐาน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

50 โครงการ มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก 1.เพ่ือให้แม่และเด็กมีสุขภาพดี กิจกรรมท่ี 1 / / / กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการแก่หญิงต้ังครรภ์ 40,900  3
,50

0

 3
,50

0

 3
,50

0

 3
,50

0

 3
,50

0

 3
,50

0

 3
,50

0

 3
,50

0

 3
,50

0

รพ.สต.คูเมือง กองทุน สปสช.

ของชีวิตเพ่ือเด็กไทย ไอคิวดี อีคิวเด่น  ปี2565 ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย หญิงต้ังครรภ์ จ านวน 35  คน 1.นมรสจืด ขนาด 180 ml จ านวน 35คน x10บาท x90กล่อง 31,500 นางปฐวี   มากดี อบต.คูเมือง

กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการแก่หญิงต้ังครรภ์ 2.เพ่ือสร้างความรู้และส่งเสริมการดูแล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

กิจกรรมท่ี 2 อบรมให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก หญิงต้ังครรภ์ให้เด็กมีความสมบูรณ์ท้ัง กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

 9
,40

0

การสร้างความรู้ ให้ครอบครัวชุมชน และภาคีเครือข่าย ร่างกายจิตใจสติปัญญาและพัฒนาการสมวัย ผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี 1. ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 50 คน x 60 บาท× 1 ม้ือ 3,000 

 โดยกิจกรรม กิน กอด  เล่น  เล่า 3. เพ่ือส่งเสริมให้ความครัว ชุมชน จ านวน 50 คน 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50คน x2ม้ือ x25บาท 2,500 

และภาคีเครือข่ายในต าบล มีส่วนร่วม 3. ค่าวัสดุ  จ านวน 50  ชุดๆละ 20 บาท 1,000 

 ในการดูแลและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ 4.ค่าวิทยากร 4 ช่ัวโมง x  600 บาท 2,400 

สตรีต้ังครรภ์และเด็กอายุ 0-2 ปี 5.ค่าป้ายไวนิล 1 ผืน  500 

51 โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ ห่วงใยสุขภาพ ใกล้ชิดประชาชน 1.เพ่ือติดตามเย่ียม ดูแล ส่งเสริม หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ / / / / กิจกรรม  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวชปฏิบัติครอบครัว 69,120  5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

 5
,76

0

รพ.สต.คูเมือง กองทุน สปสช.

ปีงบประมาณ2565 ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้สูงอายุ จ านวน 12 หมู่บ้าน 1.ค่าตอบแทนคร้ังละ 120บาทหมู่ละ 4คร้ังx12หมู่บ้านx12เดือน 69,120 จนท.รพ.สต.คูเมือง อบต.คูเมือง

กิจกรรม ออกเย่ียมกลุ่มเป้าหมายตามแผนเวชปฏิบัติครอบครัว และผู้มีภาวะเส่ียงด้านสุขภาพ

โดยเย่ียมหมู่บ้านละ 4 คร้ัง/เดือน ท้ังหมด 12 หมู่บ้าน 2.เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้ 

 ในการดูแลตนเองและป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนเบ้ืองต้นได้

3.เพ่ือจัดประชุมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

พร้อมร่วมวางแผนการรักษากับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

52 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้จิตอาสาดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 1.เพ่ือทบทวนบทบาทและภาระ อสม.12 หมู่บ้านๆละ 5 คน / 1.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 60 คน× 1 ม้ือ x 60 บาท 3,600 10,700 

 1
0,7

00 รพ.สต.คูเมือง กองทุน สปสช.

ประจ าปี  2565 กิจของอสม.ในการดูแลสุขภาพ จ านวน 60 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 60คน x2ม้ือ x25บาท 3,000 นางบานเย็น  นิลบารันต์ อบต.คูเมือง

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้จิตอาสา ของผู้ป่วยโรคเร้ือรังในชุมชน 3.ค่าวัสดุ  จ านวน 60 ชุด ๆละ 20 บาท 1,200 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

2.เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ 4.ค่าวิทยากร จ านวน 4 ช่ัวโมงๆละ 600  บาท 2,400 

ท่ีจ าเป็นและเร่งด่วนของ อสม. 5.ค่าป้ายไวนิล 1 ผืน  500 

3.เพ่ือพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง

และการดูแลภาวะแทรกซ้อน

ข้ันพ้ืนฐานในผู้ป่วยเร้ือรัง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

53 โครงการตรวจสุขภาพประชาชนตามชุดสิทธิประโยชน์หลัก 1. เพ่ือให้บริการตรวจสุขภาพ ประชาชน อายุ  35  ปีข้ึนไป / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 600คน x25บาท x1ม้ือ 18000 21,500 21
50

0

รพ.สต.คูเมือง กองทุน สปสช.

( อายุ 35  ปีข้ึนไป )  ปี2565 ประชาชนตามชุดสิทธิประโยชน์ ต าบลคูเมือง  12  หมู่บ้าน 2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3000 นางวาสนา  ภูมีค า อบต.คูเมือง

กิจกรรม การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน 2.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง จ านวน 720 คน 3.ค่าป้ายไวนิล  1  ผืน 500 นักวิชาการสาธารณสุข

เบ้ืองต้นในกลุ่มประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปี ข้ึนไป โรคไม่ติดต่อ ช านาญการ

54 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส ติดบ้าน กิจกรรมที 1 กิจกรรมที 1 กิจกรรมท่ี 1 อบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุและเครือข่ายผู้ดูแล 16,410 16
41

0

รพ.สต.คูเมือง กองทุน สปสช.

ติดบ้านติดเตียง  ปี 2565 1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาสท่ีมี 1.นักบริบาล จ านวน 7 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 67 คน× 1 ม้ือ x 60 บาท 4,020 นางประไพรัตน์  มาลัยพวง อบต.คูเมือง

กิจกรรมท่ี 1 อบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุและเครือข่ายผู้ดูแล ภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลท่ีถูกต้อง  2.จิตอาสา /ญาติผู้สูงอายุ / 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 67 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท 3,350 ผอ.รพ.สต.คูเมือง

2.เพ่ือให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ/  หรือ ผู้ด้อยโอกาส 12 หมู่บ้าน 3.ค่าวัสดุ จ านวน  67  ชุด ๆละ 20 บาท 1,340 

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน หมู่บ้านละ 5 คน 4.ค่าวิทยากร 4 ชม.ๆละ 600  บาท 2,400 

มีความรู้ในการดูแล รวมท้ังส้ิน 67  คน 5.ค่าป้ายไวนิล 1 ผืน  500 

3.เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการดูแล

กิจกรรมท่ี 2 จัดท าส่ือเอกสารประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหมู่บ้าน 4.เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึง กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 2 จัดท าส่ือเอกสารประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหมู่บ้าน

ข้อมูลข่าวสารในชุมชน หอกระจายข่าว / 1.แผ่น CD ความรู้เบ้ืองต้นการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส ติดบ้าน 4,800 

กลุ่มไลน์ ในหมู่บ้าน ติดบ้านติดเตียง ภาคประชาชน หมู่บ้าน ละ 2 แผ่น ๆละ 200 บาท 

จ านวน 12 หมู่บ้าน x 12  หมู่บ้าน ( 2 แผ่น *12 หมู่บ้าน = 24 แผ่น )

55 โครงการฟันสวยย้ิมใส เด็กต าบลคูเมืองฟันดี  1. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมทันต ผู้ปกครองเด็กท่ีมารับวัคซีน / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 3 รุ่น x 25บาท x 1ม้ือ 3,750 10,250 

 1
0,2

50 รพ.สต.คูเมือง กองทุน สปสช.

ปีงบประมาณ  2565 สุขภาพแก่เด็ก ส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค(EPI) 2.ค่าจัดท าเอกสารทันตสุขภาพลูกน้อย จ านวน 100ชุดๆละ20บาท 2,000 นางสุภาวิณี  ลาฤทธ์ิ  อบต.คูเมือง

กิจกรรม 2.เพ่ือให้ความรู้และฝึกทักษะ  อายุ0-3 ปี จ านวน 150 คน 3.ค่าแปรงสีฟันและยาสีฟัน จ านวน 150 ชุดๆละ 30 บาท 4,500 เจ้าพนักงานทันต

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ในการดูแลเด็กเก่ียวกับการท า สาธารณสุขช านาญงาน

2.จัดหาส่ิงสนับสนุนทางทันตสุขภาพ เช่น ชุดอุปกรณ์แปรงฟัน ความสะอาดช่องปาก

3.ตรวจฟันเด็กโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข / ทันตบุคลากร 3. เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้และ

4.จัดบริการทันตกรรมตามสภาวะในช่องปาก,  เคลือบฟลูออไรด์วานิช ทันตสุขภาพแก่ ผู้ปกครอง

56 โครงการ 90 วัน 90 กล่อง หญิงต้ังครรภ์ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์และ หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด / ค่านมจืด ขนาด 200 มล. กล่องละ 10บาทx20คน x90กล่อง 18,000 18,000

18
,00

0

รพ.สต.บัววัด กองทุน สปสช.

และหญิงหลังคลอด ต าบลธาตุ ประจ าปี 2565 หญิงหลังคลอดให้ได้รับสารอาหารท่ี ท่ีมีภาวะโภชนาการต่ า นางร าไพ  เหมือนเหลา ต.ธาตุ

กิจกรรม สนับสนุนนมกล่องแก่หญิงต้ังครรภ์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จ านวน 20 คน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

และหญิงหลังคลอด
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

57 โครงการขับเคล่ือนมหัศจรรย์1,000 วันแรกของชีวิต 1.เพ่ือให้แม่และเด็กมีสุขภาพดี กิจกรรม / กิจกรรม อบรมให้ความรู้ อสม.หญิงต้ังครรภ์และผู้ดูแลเด็ก0-2ปี 22,000

 2
2,0

00 รพ.สต.โคกเซบูรณ์ กองทุน สปสช.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกเซบูรณ์ ปีงบ2565 ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย 1.หญิงต้ังครรภ์ 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 22คน x50บาท x1ม้ือ 1,100 น.ส.สุภาพร วงษาเคน ต.สระสมิง

กิจกรรม อบรมให้ความรู้ อสม.หญิงต้ังครรภ์และผู้ดูแลเด็ก0-2ปี 2.เพ่ือสร้างความรู้และส่งเสริมการดูแล 2.หญิงหลังคลอด 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 22 คน x25บาท  x 2 ม้ือ 1,100 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

หญิงต้ังครรภ์ให้เด็กมีความสมบูรณ์ รวม 20 ราย 3. ค่านมรสจืด ขนาด 200 ml. กล่องละ 10บาท x90กล่อง x 20คน 19,800 

ท้ังร่างกายจิตใจสติปัญญา

และพัฒนาการสมวัย

3.เพ่ือส่งเสริมให้ความครัว ชุมชน 

และภาคีเครือข่ายในต าบล มีส่วนร่วม

ในการดูแลและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ

สตรีต้ังครรภ์และเด็กอายุ 0-2 ปี

           

58 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 1.เพ่ือเฝ้าระวังและติดตาม ผู้ปกครองเด็กและอสม. / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 110คน x50บาท x1ม้ือ 5,500 11,000

 1
1,0

00 รพ.สต.โคกเซบูรณ์ กองทุน สปสช.

เด็กแรกเกิดถึง6ปีในชุมชน ปี2565 โภชนาการ ในกลุ่มเด็ก 0-6 ปี จ านวน 110 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 110 คน x25บาท  x 2 ม้ือ 5,500 น.ส.ศรัญญา  แสงเพชร ต.สระสมิง

กิจกรรม อบรมให้ความรู้เก่ียวกับอาหารและโภชนาการ ท่ีเส่ียงต่อการมีภาวะทุพโภชนาการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน

แก่ผู้ปกครอง 2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก0-6 ปี  

มีพัฒนาการทางร่างกายและ

สมองเจริญเติบโตสมวัย

59 โครงการนม 90 วัน 90 กล่องส าหรับหญิงต้ังครรภ์และหญิง 1.เพ่ือให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ หญิงต้ังครรภ์และ / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20คนX50บาทX1ม้ือ 1,000 20,000

20
,00

0

รพ.สต.โนนยาง กองทุน สปสช.

หญิงให้นมบุตร รพ.สต.โนนยาง ปี 2565 หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด หญิงหลังคลอดในพ้ืนท่ี 20 คน  2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 20 คนX50บาทX2ม้ือ 1,000 นางสาวชญาดา บุญแท้ ต.สระสมิง

2.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 3.ค่านมรสจืดขนาด 200 ml กล่องละ 10บาท x90กล่องx20คน 18,000 จพ.สาธารณสุขชุมชน

ได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการ

3.เพ่ือสนับสนุนนมกล่องแก่หญิงต้ังครรภ์

และหญิงให้นมบุตรท่ีมีภาวะ

โภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์

60 โครงการส่งเสริมการไอโอดีนในหญิงต้ังครรภ์ 1.ส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับ หญิงต้ังครรภ์และ / 1.จัดซ้ือเกลือเสริมไอโอดีน แพ็กละ50บาท x20 แพ็ก 1,000 1,000  1
,00

0

รพ.สต.โนนยาง กองทุน สปสช.

รพ.สต.โนนยาง ปี2565 สารไอโอดีนอย่างเพียงพอ หญิงหลังคลอดในพ้ืนท่ี 20คน นางสาวชญาดา บุญแท้ ต.สระสมิง

 2.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการ จพ.สาธารณสุขชุมชน

ป้องกันโรคปัญญาอ่อนท่ีเกิดจาก

การขาดสารไอโอดีนแก่หญิงต้ังครรภ์
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61 โครงการ 365 วัน ฉันไม่ล้ม รพ.สต.โนนยาง ปี 2565 1.เพ่ือลดอัตราเกิดภาวะพลัดตก  -อบรมอสมจ านวน 86 คน / 1.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 86  คน x 50 บาท  x1ม้ือ 4,300 13,000

13
,00

0

รพ.สต.โนนยาง กองทุน สปสช.

หกล้มในผู้สูงอายุ  -คัดกรองความเส่ียงต่อการ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 86 คน x25บาท x2ม้ือ 4,300 นายพิชชา สาระมูล ต.สระสมิง

2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ พลัดตกหกล้ม (Thai FRAT ) 3.ค่าวิทยากร 600 บาท x 2 ช่ัวโมง 1,200 นักวิชาการสาธารณสุข

มากกว่า 60 ปี ได้รับการประเมิน ในผู้สูงอายุ 750 คน 4.ค่าวัสดุ 3,200 

ความเส่ียงภาวะพลัดตกหกล้ม

3 เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีอายุมากกว่า60ปี  -ท าหมู่บ้านต้นแบบป้องกัน

ท่ีมีความเส่ียงต่อภาวะพลัดตก พลัดตกหกล้ม จ านวน 1 หมู่

 หกล้มได้รับการดูแล

4.มีหมู่บ้านต้นแบบป้องกันหกล้ม

62 1.โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ /ผู้ด้อยโอกาส 1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาสท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 1.นักบริบาล จ านวน 6 คน  / 1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ 3,600 11,700

11
,70

0

รพ.สต.โพธ์ิใหญ่ กองทุน สปสช.

ติดบ้านติดเตียง ปี2565 ได้รับการดูแลท่ีถูกต้องและต่อเน่ือง 2.จิตอาสา /ญาติผู้สูงอายุ 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 60 คน x 25บาท x 2 ม้ือ 3,000 นางจิตรา ตันเจริญ ต าบลโพธ์ิใหญ่

2.เพ่ือให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และ หรือ ผู้ด้อยโอกาส 3. ค่าวิทยากร จ านวน 5 ช่ัวโมง x 600 บาท 3,000 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

มีความรู้ในการดูแล หมู่บ้านละ 4 คน จ านวน 52 คน    4. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 1,600 

3.เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ 3. ประธาน อสม. ระดับต าบล 1 คน 5. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 500

4. แพทย์ต าบล 1 คน

รวมเป็น 60 คน

63 โครงการส่งเสริม ป้องกันทันตสุขภาพในเด็กอายุ 4-12 ปี 1.เพ่ือให้เด็กมีความรู้ในการดูแล เด็กอายุ 4-12 ปี / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 380 คน x25 บาท x2 ม้ือ 19,000 41,150

 4
1,

15
0

รพ.สต.โพธ์ิใหญ่ กองทุน สปสช.

ในโรงเรียน ปี 2565 ช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี จ านวน 380 คน 2.ค่าวิทยากร จ านวน 4 ชม.ๆละ 600 บาท X 5 คร้ัง 12,000 นางสาวสุจิรา ทาธิสา ต าบลโพธ์ิใหญ่

กิจกรรม 2.เพ่ือให้กลุ่มเด็กวัยเรียน 4-12 ปี โดยจัดกิจกรรมในโรงเรียน 3.ค่าวัสดุฝึกทักษะการแปรงฟันท่ีถูกวิธี 9,500 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

จัดกิจกรรมในโรงเรียน จ านวน 2 แห่งๆละ 2 คร้ัง  ได้รับบริการตรวจฟัน และรับ จ านวน 5 แห่งๆละ 1 คร้ัง ( แปรงสีฟันและยาสีฟัน ชุดละ 25 บาท จ านวน 380 ชุด)

และจ านวน 1 แห่งๆละ 1 คร้ัง (โดยจัดกิจกรรมเป็นแผนอบรม บริการเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ 4.ค่าป้ายไวนิล 650

ความรู้แนบจ านวนนักเรียนแต่ละโรงเรียน)  3.เพ่ือให้กลุ่มเด็กวัยเรียน 6-12 ปี (โดยจัดกิจกรรมในโรงเรียน จ านวน 5 แห่งๆละ 1 คร้ัง 

 ได้รับบริการตรวจฟัน และรับบริการ โดยเป็นแผนอบรมความรู้แนบจ านวนนักเรียนแต่ละโรงเรียน)

เคลือบหลุมร่องฟันส าหรับ

 ฟันกรามถาวรซ่ี 6 และ 7
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64 โครงการนม 90 วัน 90 กล่องส าหรับหญิงต้ังครรภ์  ปี2565 1. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับ หญิงต้ังครรภ์จ านวน 30 คน / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คน  x 2 ม้ือ x 25บาท 1,500 33,500

 3
3,

50
0

รพ.สต.โพธ์ิใหญ่ กองทุน สปสช.

การฝากครรภ์และดูแลตามเกณฑ์ 2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คน x1 ม้ือ x 60 บาท 1,800 นางสาวสุจิรา ทาธิสา ต าบลโพธ์ิใหญ่

2. เพ่ือสร้างความรู้และส่งเสริม 3. ค่าวิทยากร  4 ช่ัวโมงๆ x 600 บาท 2,400 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

การดูแลของหญิงต้ังครรภ์ 4. ค่านมรสจืด จ านวน 10 บาท xคนละ 90 กล่อง x 30 คน 27,000

เด็กอายุ 0-2 ปี และครอบครัว 5. ค่าป้ายโครงการ 800

65 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเร้ือรังแบบบูรณาการ ปี2565 1. เพ่ือให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 31,600

 2
0,0

00 รพ.สต.โพธ์ิใหญ่ กองทุน สปสช.

กิจกรรมท่ี 1 ได้รับปรับเปล่ียนพฤติกรรม 3อ 2ส ผู้ป่วยเร้ือรัง จ านวน 800 ราย 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 800 คน x 1ม้ือ x25บาท  20,000 นางจิตรา ตันเจริญ ต าบลโพธ์ิใหญ่

ให้บริการเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจ าปีในผู้ป่วยเร้ือรัง 2.เพ่ือลดจ านวนกลุ่มผู้ป่วยแดงและสีส้ม จัดกิจกรรม 3 วันๆละ 3 หมู่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

เพ่ือหาระดับไขมันและน้ าตาลสะสมในเลือด ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และ 2 วันๆละ 2 หมู่

อีกท้ังมีการตรวจปัสสาวะ เพ่ือประเมินค่าการท างานของไต 3.เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะ รวมท้ังหมด 5 วัน 13หมู่บ้าน

แทรกซ้อนจากโรคเร้ือรัง

กิจกรรมท่ี 2 5.เพ่ือให้กลุ่มผู้ป่วยโรคร้ือรัง กิจกรรม่ี 2 / กิจกรรมท่ี 2

 1
1,6

00

ให้บริการตรวจวัดสายตาและอาการชาปลายมือปลายเท้า และ สามารถป้องกันตนเอง ผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 464 ราย 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  464 คน x 1 ม้ือ x 25บาท  11,600

ในผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 464 ราย จากสถานการณ์โรค(โควิค-19 )ได้ จัดกิจกรรม 3 วันๆละ 3 หมู่

และ 2 วันๆละ 2 หมู่

รวมท้ังหมด 5 วัน 13หมู่บ้าน

66 โครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ อสม.แกนน าคัดกรอง / 1.ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 60 บาท x 168 คน x 1 ม้ือ 10,080 25,920

 2
5,9

20 รพ.สต.โพธ์ิใหญ่ เงินบ ารุงรพ.สต.

 ต าบลโพธ์ิใหญ่ ปี2565 สุขภาพ ได้รับการตรวจประเมิน สุขภาพผู้สูงอายุ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ม้ือละ 25บาท x 168คน x 2ม้ือ 8,400 นางจิตรา ตันเจริญ รพ.สต.โพธ์ิใหญ่

กิจกรรม ภาวะสุขภาพ และสามารถดูแลตนเอง จ านวน 168 คน 3.ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท x 4 ช่ัวโมง 2,400 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

1.อบรม อสม.แกนน าตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ 2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้การเก่ียว 4.ค่าวัสดุอุปกณ์ 5040

2.จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพพร้อมท้ังให้ความรู้แก่ผู้ กับการดูแลสุขภาพและแก้ปัญหา

สูงอายุ ในชุมชน ด้านสุขภาพด้วยตนเอง โดยผ่าน

แกนน าท่ีเข้ารับการอบรมเบ้ืองต้นแล้ว
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67 โครงการ การส่งเสริม การป้องกันและการควบคุม 1.เพ่ือให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง กลุ่มผู้สูงอายุ กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 1.อบรม ให้ความรู้ การส่งเสริม การป้องกันและ 28,800

 2
8,8

00 รพ.สต.ก่อ กองทุน สปสช.

ความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกั กลุ่มผู้สูงอายุท่ีป่วยโรคเร้ือรัง 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 120  คนx 70 บาท x 1ม้ือ x2รุ่น 16,800 นางจารุณี บุญม่ัน เทศบาลแสนสุข

โรคหลอดเลือดหัวใจ และการพลัดตกหกล้มใน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ จ านวน 120 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 120คนx 25บาทx 2ม้ือx2รุ่น 12,000 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังและกลุ่มผู้สูงอายุ และการพลัดตกหกล้ม ได้อย่างถูกต้อง โดยอบรมเป็น 2 รุ่นๆละ 2 วัน 

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก่อ ต าบลแสนสุข 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนเป็น จ านวนรุ่นละ 60 คน

ต าบลแสนสุข  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ  2565 3. เพ่ือให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแล 

กิจกรรมท่ี 1 1.อบรม ให้ความรู้ การส่งเสริม การป้องกันและ สามารถติดตามและดูแลตนเอง

การควบคุมความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด ในขณะก่อนเกิดโรค ขณะเกิดโรค 

สมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และการพลัดตกหกล้ม และหลังจากเกิดโรคแล้วได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคเร้ือรัง

68 โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กท่ีมีภาวะโลหิตจาง 1. เพ่ือให้ความรู้ในการดูแลตนเอง หญิงต้ังครรภ์ในพ้ืนท่ี / กิจกรรมท่ี 1  อบรมให้ความรู้หญิงต้ังครรภ์ 37,200

 3
7,2

00 รพ.สต.ก่อ กองทุน สปสช.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก่อ ประจ าปี2565 แก่หญิงต้ังครรภ์ รับผิดชอบเขตรับผิดชอบ 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   48 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท   2,400 นางสาวมนชนก  โลมรัตน์ เทศบาลแสนสุข

กิจกรรมท่ี 1  อบรมให้ความรู้หญิงต้ังครรภ์ 2. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเข้า ต าบลแสนสุข จ านวน 48 คน 2.ค่าอาหารกลางวัน   48 คน x 1 ม้ือ x 50 บาท   2,400 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

1.จัดบริการฝากครรภ์คุณภาพ มามีส่วนร่วมในการดูแลหญิงต้ังครรภ์ สนับสนุนนมกล่องแก่หญิง 3.ค่านมรสจืด ขนาด 200 Ml X 12 บาท X 90 กล่อง X 30 คน 32,400

2.ตรวจพบภาวะโลหิตจางทุกรายท่ีข้ึนทะเบียนโครงการ 3. เพ่ือส่งเสริมภาวะโภชนาการแก่หญิง ต้ังครรภ์รายใหม่ท่ีมี สนับสนุนนมกล่องแก่หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ท่ีมี

3. การสร้างความรู้และส่งเสริมการดูแลของหญิง ต้ังครรภ์รายใหม่ท่ีมีผลการ ผลการตรวจพบภาวะโลหิตจาง ผลการตรวจพบภาวะโลหิตจาง จ านวน 30 คน

ต้ังครรภ์ เด็กอายุ 0-2 ปี และครอบครัว ตรวจพบภาวะโลหิตจาง  จ านวน 30 คน

69 โครงการนม 90 วัน 90 กล่องส าหรับหญิงต้ังครรภ์ 1. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝาก หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ทุกรายท่ี / กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจงกิจกรรมโครงการมหัศจรรย์ 23,600 

 2
3,6

00 รพ.สต.วังกางฮุง กองทุน สปสช.

และหญิงหลังคลอด ปี2565 ครรภ์และดูแลตามเกณฑ์ การฝาก มารดาหลังคลอดรายใหม่ 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน30คนx50บาทx1ม้ือ 1,500 นางวิภาพร บุดศรีพันธ์ ต าบลบุ่งไหม

ครรภ์คุณภาพ ทุกรายท่ีข้ึนทะเบียนโครงการ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30คนx25บาท x 2ม้ือ 1,500 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

กิจกรรม  2. เพ่ือสร้างความรู้และส่งเสริมการ  รวมจ านวน 30 คน 3.ค่าวิทยากรจ านวน4ช่ัวโมง x 600บาท 2,400 

1. ประชุมให้ความรู้ ดูแลของมารดาหลังคลอด เด็กอายุ 4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ,ค่าวัสดุ 2,000 

อสม. หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ 0-2 ปี และครอบครัว  ให้เด็กมีความ

และมารดาหลังคลอด สมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ มีสติปัญญา กิจกรรมท่ี 2 จัดบริการฝากครรภ์คุณภาพ

2.จัดบริการฝากครรภ์ฯ และพัฒนาการสมวัย ในช่วง 1000 1.ค่านมรสจืด ขนาด 200ml x 12 บาท X 15 คน x 90 กล่อง 16,200 

วันแรกของชีวิต
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

70 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก0-5ปี  ปี2565 1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้สมวัย 1.ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี 12 หมู่ 40 คน / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน50คน x50บาท x1ม้ือ 2,500 9,400  9
,40

0

รพ.สต.วังกางฮุง กองทุน สปสช.

2.เพ่ือค้นหาเด็ก0-5ปีท่ีมีพัฒนาการล่าช้า  2.อสม. 10 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน50คน x25บาท x 2ม้ือ 2,500 นางรุ่งรักษ์ แก้วสิงห์ ต าบลบุ่งไหม

กิจกรรม อบรมผู้ปกครอง 3.เพ่ือให้เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า รวม 50 คน 3.ค่าวิทยากรจ านวน4ช่ัวโมง x 600บาท 2,400 จพ.สาธารณสุขชุมชน

เด็ก 0-5 ปี และ อสม. ได้รับบริการช่วยเหลือ 4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/ค่าวัสดุ/ชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2,000 

71 โครงการตรวจสุขภาพประชาชนท่ัวไป ปีงบประมาณ 2565 1.เพ่ือเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ัวไป อายุ 35 ปีข้ึนไป / ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 800 คน X 25 บาท X 1 ม้ือ 20,000 20,000

20
,00

0

รพ.สต.ค าขวาง กองทุน สปสช.

กิจกรรม ด าเนินกิจกรรม ประเมินสุขภาพกาย 2.เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพของประชาชน ในเขตต าบลค าขวาง นางวชิราภรณ์ พรหมเกษ ต าบลค าขวาง

 และสุขภาพจิต ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น, การค้นหาความผิดปกติ และเป็นแนวทาง 10 หมู่บ้าน จ านวน 800 คน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ตรวจสุขภาพฟัน, แนะน าการออกก าลังกาย, ในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

ให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมนันทนากา

72 โครงการเย่ียมบ้านเวชปฏิบัติครอบครัว ปี2565 1.เพ่ือติดตามเย่ียม แนะน า การดูแล ออกติดตามเย่ียมผู้ป่วย / / / / ค่าตอบแทนออกเย่ียมบ้านผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 63,360  5
,28

0

 5
,28

0

 5
,28

0

 5
,28

0

 5
,28

0

 5
,28

0

 5
,28

0

 5
,28

0

 5
,28

0

 5
,28

0

 5
,28

0

 5
,28

0

รพ.สต.เมืองศรีไค เงินบ ารุงรพ.สต.

สุขภาพในผู้ป่วยเร้ือรัง  ผู้สูงอายุ ในหมู่บ้าน   โรคเร้ือรัง ผู้สูงอายุ 11หมู่ ผู้สูงอายุวันละ 120 บาท X 11 หมู่บ้าน X 4คร้ัง/เดือน X12 เดือน 63,360 นางจิรัชญากานต์ สุดสุข รพ.สต.เมืองศรีไค

แนะน าเร่ืองการกินยา การออกก าลังกาย หมู่ละ 4 คร้ัง /เดือน พยาบาลวิชาชีพ

 การรับประทานอาหาร ท่ีเหมาะสมกับโรค

2.เพ่ือแนะน าญาติ ให้มีความรู้ ในการ

ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังในครัวเรือน ได้

73 โครงการเด็กเล็กบุ่งไหม ใส่ใจสุขภาพฟันดี  ปี2565 1.เพ่ือลดการเกิดโรคฟันผุของเด็กอายุ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ครู / 1.ค่าอาหารกลางวันจ านวน 100 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ 5,000 16,400 

 1
6,4

00 รพ.สต.วังกางฮุง กองทุน สปสช.

 กิจกรรม 3–5 ปีไม่ให้เกินร้อยละ 60 ผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ผู้ปกครองรวม 100 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คน x 25บาท x2 ม้ือ 5,000 น.ส.ปิยพร การกล้า ต าบลบุ่งไหม

อบรมเด็กเล็กใน 2.เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพอนามัยช่อง 3.ค่าวิทยากร จ านวน 4 ช่ัวโมง x 600 บาท 2,400 จพ.ทันตะสาธารณสุข

เด็กเล็ก, ครูผู้ดูแลในศูนย์ ปากและบริการป้องกันโรคฟันผุให้ 4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/ค่าวัสดุ/ค่าแปรงสีฟัน 4,000 

พัฒนาเด็กเล็ก, ผู้ปกครอง เด็กอายุ 3–5 ปีต้ังแต่ฟันเร่ิมข้ึน ยาสีฟัน,ค่าวัสดุอุปกรณ์  - 
  

74 โครงการนม 90 วัน 90 กล่องส าหรับหญิงต้ังครรภ์  ปี2565 1. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับการ 1.หญิงต้ังครรภ์ท่ีมี / การสนับสนุนนมกล่องแก่หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีปัญหาโภชนาการ 25,920

25
,92

0

รพ.สต.ค าขวาง กองทุน สปสช.

ฝากครรภ์และดูแลตามเกณฑ์ ปัญหาโภชนาการ 12 คน 1.ค่านมรสจืด ขนาด200mlกล่องละ12บาท x90กล่อง x 12คน 12,960 นางวิลาวัลย์ ผุสิงห์ ต าบลค าขวาง

2.เพ่ือสร้างความรู้และส่งเสริมการ 2.หญิงหลังคลอดท่ีมีปัญหา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ดูแลของหญิงต้ังครรภ์ เด็กอายุ โภชนาการจ านวน 12 คน การสนับสนุนนมกล่องแก่หญิงหลังคลอดท่ีมีปัญหาโภชนาการ

 0-2 ปี และครอบครัวให้เด็กมีความ 1.ค่านมรสจืด ขนาด200mlกล่องละ12บาท x90กล่อง x 12คน 12,960 

สมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ มีสติปัญญา

และพัฒนาการสมวัย ในช่วง1000

วันแรกของชีวิต
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

75 โครงการพัฒนารูปแบบการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 1.เพ่ือสร้างการมีส่วนรวมของแกนน าหมู่ กิจกรรมท่ี1 / กิจกรรมท่ี 1 25,000  5
,00

0

 1
0,0

00

 1
0,0

00 รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

(Health Literacy )ในประชากรกลุ่มเส่ียงและกลุ่มป่วยด้วย บ้านให้มีเข้าใจปัญหา  ให้มีข้อมูลและใช้ แกนน าหมู่บ้านปรับเปล่ียนพ 1. ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ x 50 บาท x 20 คน 1,000 กลุ่มงานสุขศึกษา

โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง(NCDs) ข้อมูล สถานะสุขภาพ ในการจัดท าแผน พฤติกรรมสุขภาพ 2 หมู่บ้าน 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x 25 บาท x 20 คน 1,000 นายอาทร กันยาบัตร

กิจกรรมท่ี 1 เวทีสรุปบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปล่ียน การยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของ  จ านวน 100 คน กิจกรรมท่ี 2 นักวิชาการศึกษา

พฤติกรรมสุขภาพ ประชาชน กิจกรรมท่ี 2 / 1. ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ x 50 บาท x 100 คน 5,000 

กิจกรรมท่ี 2 ติดตามผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 2.เพ่ือส่งเสริมให้แกนน าหมู่บ้านปรับรัง ติดตามผลการปรับเปล่ียน 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x 25 บาท x 100 คน 5000

และส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) เปล่ียนพฤติกรรมและเครือข่ายจัดกิจกรรม พฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริม กิจกรรมท่ี 3

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้า การส่งเสริมความ ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่มเส่ียง, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2 หมู่ 1. ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ x 50 บาท x 100 คน 5000

รอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy ) กลุ่มป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือ บ้าน จ านวน 100 คน 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x 25 บาท x 100 คน 5000

กิจกรรมท่ี 4 สรุปผลการน าเสนอผลการด าเนินงานและแลก 3.เพ่ือส่งเสริมให้แกนน าหมู่บ้านปรับ กิจกรรมท่ี 3 / กิจกรรมท่ี 4

เปล่ียนเรียนรู้ในระดับต าบล เปล่ียนพฤติกรรมและเครือข่ายจัดกิจกรรม  ประชุมติดตามความก้าวหน้า 1. ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ x 50 บาท x 20 คน   1000

ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่มเส่ียง,  การส่งเสริมความรอบรู้ด้าน 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x 25 บาท x 20 คน  1000

กลุ่มป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง สุขภาพ 2 หมู่บ้าน จ านวน 100 คน 3. ค่าอุปกรณ์  1000

4.เพ่ือพัฒนาศักภาพแกนน าและขยายหมู่ กิจกรรมท่ี 4

บ้านน าร่องเพ่ือให้เกิดความรอบรู้ด้าน ผู้น าชุมชน อสม 20 คน

สุขภาพ

76 โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ประจ าปี 2565 1.เพ่ือด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริม แกนน านักเรียน / 1.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 70 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ  4,200 25,000 

 2
5,0

00 รพ.สต.ก่อ PP Basic Service

กิจกรรม อบรมพัฒนาองค์ความรู้โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ สุขภาพอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.ก่อ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 70 คน x 25บาท x2 ม้ือ 3,500 นางสาวปิยาณี  บุญเนตร

1.โรงเรียนรอบรู้ด้านทันตสุขภาพ 2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรอบรู้ จ านวน  70  คน ดังน้ี 3.ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 4 ช่ัวโมง 2,400 จพ.ทันตสาธารณสุข

2.โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพโภชนาการ ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพ 4.ค่าชุดกิฟเช็ทดูแลสุขภาพช่องปาก จ านวน 70คน x150บาท 10,500

3.โรงเรียนรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ท่ีพึงประสงค์ 5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ส่ืออุปกรณ์ในการสอน) 4,400

3.เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนทุกระดับ 

วางแผนการด าเนินงานในโรงเรียน

งานให้สอดคล้องกับหลักสูตรทางการศึกษา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

77 โครงการอบรมแกนน าปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1. เพ่ืออบรม อสม.ให้มีความรู้ ตัวแทน อสม.จาก รพ.สต. / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  2ม้ือ x 25บาท x 00คน x 3รุ่น 15,000 30,000 

 3
0,0

00 สสอ.วารินช าราบ เงินบ ารุง

ตามหลัก 3 อ. 2 ส. เครือข่ายบริการสุขภาพ และทักษะในการเป็นแกนน า 19 แห่ง และ PCU รพ.วารินฯ 2.ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ x 50 บาท x 00 คน x 3รุ่น 15,000 นางสมาพร  ทัศศรี สสอ.วารินช าราบ

อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม รวม 20 แห่ง แห่งละ 15 คน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

ตามหลัก 3 อ. 2 ส. รวมเป้าหมาย 300 คน

จัดการอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน วันละ 100 คน แบ่งอบรมเป็น 3 รุ่นๆละ100คน

รวมจัดอบรม 3 วัน จ านวนท้ังหมด 300 คน

ให้ความรู้แบบแบ่งฐาน จ านวน 4 ฐาน ฐานละ 25 คน

78 โครงการซ้อมแผนระงับเหตุความรุนแรงภายในห้องอุบัติเหตุ เพ่ือเตรียมความพร้อมเม่ือเกิดเหตุ นายอ าเภอ วารินช าราบ / ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 80 คน x 25 บาท  x 2 ม้ือ 4,000 13,000 

 1
3,0

00 รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

และฉุกเฉินแบบบูรณาการ อ.วารินช าราบ ปีงบ 2565 การณ์การใช้ความรุนแรงระหว่าง ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร ค่าอาหารกลางวัน  80 คน x 50 บาท 4,000 กลุ่มงานการพยาบาล

 -ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายอ าเภอวารินช าราบ เจ้าหน้าท่ี,ผู้ป่วย,คู่กรณี,ผู้ไม่ประสงค์ดี อ าเภอวารินช าราบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอวารินช าราบ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล นางจิรวัฒน์ อมรไชย

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวารินช าราบ, แพทย์ ER วารินช าราบ/ แพทย์ ER พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาล ER , AEMT,EMR, หัวหน้ากลุ่มภารกิจอ านวยการ พยาบาล ER / AEMT /EMR

จนท.รักษาความปลอดภัยและหัวหน้กลุ่มงานต่างๆใน รพ. หัวหน้ากลุ่มภารกิจอ านวยการ

จนท.รักษาความปลอดภัย

หัวหน้กลุ่มงานต่างๆใน รพ.

จ านวน 80 คน

79 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย ทางถนน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับ เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลวาริน / ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คน x 25 บาท  x 2 ม้ือ 5,000 15,000 

 1
5,0

00 รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี สถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ทางถนนและ เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ค่าอาหารกลางวัน  100 คน x 50 บาท 5,000 กลุ่มงานการพยาบาล

ผู้เข้าร่วมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลวาริน สาธารณภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีป้องกันภัยและ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ้าหน้าท่ีต ารวจ,เจ้าหน้าท่ีป้องกันภัยและหน่วยกู้ชีพ ราชการอ่ืนๆ แบบบูรณาการ หน่วยกู้ชีพในพ้ืนท่ี นางจิรวัฒน์ อมรไชย

จ านวน 100 คน **ห้องประชุมสามารถรองรับ พยาบาลวิชาชีพ

หมายเหตุ: ห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้ 250 คน

ได้จ านวน 250 คน ซ่ึงสามารถจัดท่ีประชุมเว้นระยะห่างได้ สามารถจัดท่ีประชุมเว้นระยะ

ห่างได้
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

80 โครงการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 1.เพ่ือช้ีแจงท าความเข้าใจเก่ียวกับ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x50บาท x 1ม้ือ x2คร้ัง 5,000 13,600 

 1
2,4

00

 1
0,0

00 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

ปีประมาณ2565 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จ านวน 50 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คนx25บาท x 2ม้ือ x2คร้ัง 5,000 งานควบคุมโรคติดต่อ

 กิจกรรม อบรมผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในปีงบ 2565 3.ค่าวิทยากร จ านวน 3 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  x2คร้ัง 3,600 น.ส.สุภาดา  สุวะไชย

ประชุมจ านวน 1 คร้ัง   ประชุมติดตาม 1 คร้ัง 2.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ นักวิชาการสาธารณสุขฯ

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

81 โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี2565 22,520 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

กิจกรรมท่ี 1 ออกสุ่มส ารวจลูกน้ าหมู่บ้านส่ียง 1.เพ่ือสุ่มส ารวจลูกน้ าในหมู่บ้านเส่ียง กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 1 ออกสุ่มส ารวจลูกน้ าหมู่บ้านส่ียง งานควบคุมโรคติดต่อ

2.เพ่ือเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออก ออกสุ่มประเมินค่า HI/Ciหมู่บ้านเส่ียง  / 1.ค่าเบ้ียเล้ียง  2 คน x 120 บาท x 23 วัน 5,520 

 5
,52

0

น.ส.เสาวลักษณ์ โพธา

3.เพ่ือฝึกทักษะการดูแล จ านวน 23 หมู่บ้าน นักวิชาการสาธารณสุขฯ

เคร่ืองพ่นหมอกควัน ผู้ออกประเมิน เจ้าหน้าท่ี 

จ านวน 2 คน

กิจกรรมท่ี 2 อบรมผู้ดูแลเคร่ืองพ่นหมอกควัน กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมผู้ดูแลเคร่ืองพ่นหมอกควัน

อบรมผู้ดูแลเคร่ืองพ่นหมอกควัน  / 1.ค่าอาหารกลางวัน  50 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ 2,500 

 9
,00

0

ระดับหมู่บ้านหน่วยบริการแห่งละ 2 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท 2,500 

รพ.วารินฯ 4 คน รวมเป็น 50 คน 3.ค่าวิทยากร จ านวน 5 ช่ัวโมง x 600 บาท 3,000 

4. ค่าวัสดุ 20 บาท x 50 คน 1,000 

กิจกรรมท่ี 3 อบรมฟ้ืนฟูการใช้โปรแกรม 506 ในการวิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมท่ี 3 อบรมฟ้ืนฟูการใช้โปรแกรม 506 ในการวิเคราะห์ข้อมูล

จ านวนผู้เข้าอบรม 50 คน  / 1.ค่าอาหารกลางวัน  50 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ 2,500 

 8
,00

0

อบรม 1 วัน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท 2,500 

3.ค่าวิทยากร จ านวน 5 ช่ัวโมง x 600 บาท 3,000 



28

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท 6,491,391 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

82 โครงการอบรมการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค จ านวนผู้เข้าอบรม 25 คน  / 1.ค่าอาหารกลางวัน  25 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ x2 วัน 2,500 11,050 

 1
1,0

50 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

ทางการระบาด ปี2565 สามารถใช้สถิติ/โปรแกรมท่ี อบรม 2 วัน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25คน x 2ม้ือ x 25บาท x 2วัน 2,500 งานควบคุมโรคติดต่อ

เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล 3.ค่าวิทยากร จ านวน 4 ช่ัวโมง x 600 บาท x 2 วัน 4,800 น.ส.เสาวลักษณ์ โพธา

ทางการระบาด  4.ค่าวัสดุในการจัดอบรม 20 บาท x 25 คน นักวิชาการสาธารณสุขฯ

4.ค่าเอกสารการอบรมจ านวน  25 เล่ม x 50 บาท 1,250 

83 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานป้องกันโรคเอดส์และ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานเอดส์/โรค จ านวนผู้เข้าอบรม 25 คน  / 1.ค่าอาหารกลางวัน  25 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ 1,250 4,900  4
,90

0

สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี2565 ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการ อบรม 1 วัน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท  1,250 งานควบคุมโรคติดต่อ

อบรมฟ้ืนฟูความรู้ และสามารถ 3.ค่าวิทยากร จ านวน 4 ช่ัวโมง x 600 บาท x 1 คน 2,400 น.ส.เสาวลักษณ์ โพธา

พัฒนางานในพ้ืนท่ีต่อไปได้  4.ค่าเอกสารการอบรมจ านวน  25 เล่ม x 100 บาท นักวิชาการสาธารณสุขฯ

84 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว 1.เพ่ือพัฒนาทีม  SRRT  ระดับหมู่บ้าน ผู้น า/แกนน า 13 คน / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70คน x60บาท x1ม้ือ 4,200 10,000 

 1
0,0

00 รพ.สต.โนนน้อย PP Basic Service

 (SRRT)  ในเขต รพ.สต.โนนน้อย ปี2565 ให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันโรค อสม. 127 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 70คนx25บาทx2ม้ือ 3,500 นายธีรวัฒน์ พิมพ์ชาย

ให้สามารถรับมือการระบาดของโรค รวม 70คน 3.ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 3 ช่ัวโมง 1,800 นักวิชาการสาธารณสุข

ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.ค่าวัสดุ 500

2.เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ

ในชุมชน

85 โครงการพัฒนาศักยภาพทีม เฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว 1.เพ่ือให้ความรู้ความเก่ียวกับโรค  กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1  จัดอบรมอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพ 51,330 

 2
0,3

30 รพ.สต.ทุ่งเกษม PP Basic Service

รพ.สต.ทุ่งเกษม ปี2565 ติดต่อในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย แกนน าชุมชน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 155คน x50บาท x1ม้ือ 7,750 ส.อ.ภัทรพงษ์ ธรรมคงแสงกุล

กิจกรรมท่ี 1  จัดอบรมอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพ 2.เพ่ือสร้างกลไกงานควบคุมโรคติดต่อ และอสม.  155 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 155คน x25บาทx2ม้ือ 7,750 นักวิชาการสาธารณสุข

ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว  ตามแผนงานโครงการ ในชุมชน โดยภาคีเครือข่ายในชุมชน 3.ค่าวิทยากร จ านวน 4 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 2,400 

ให้กับ อสม.และผู้น าชุมในระดับหมู่บ้าน 3.เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 4.ค่าป้ายโครงการ 300 

ส าคัญในเขตพ้ืนท่ี เช่นโรคไข้เลือดออก 5.ค่าวัสดุในการอบรม 2,130 

โรคไวรัสโควิด -2019

กิจกรรมท่ี 2 ฝึกปฏิบัติในการควบคุมโรคไข้เลือดออก  4.เพ่ือควบคุมโรคในกรณีเกิด  กิจกรรมท่ี 2 / กิจกรรมท่ี 2  ฝึกปฏิบัติในการควบคุมโรคไข้เลือดออก  

 3
1,0

00

และโรคไวรัสโควิด -2019 การระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายรวมท้ังหมด 155 คน และโรคไวรัสโควิด -2019 จ านวน 2 คร้ัง

จ านวน   2 คร้ัง 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 155คน x50บาท x1ม้ือx2คร้ัง 15,500 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 155คน x25บาทx2ม้ือx2คร้ัง 15,500 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

86 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว 1.เพ่ือพัฒนาทีม  SRRT  ระดับหมู่บ้าน ผู้น า/แกนน าอสม./อบต. / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 76คน x50บาท x1ม้ือ 3,800 10,000 

 1
0,0

00 รพ.สต.ทุ่งเกษม PP Basic Service

 (SRRT)  ในเขต รพ.สต.ทุ่งเกษม ปี2565 ให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันโรค อสม. รวม 76คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 76คนx25บาทx2ม้ือ 3,800 ส.อ.ภัทรพงษ์ ธรรมคงแสงกุล

ให้สามารถรับมือการระบาดของโรค 3.ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 4 ช่ัวโมง 2,400 นักวิชาการสาธารณสุข

ด้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ

ในชุมชน

87 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว 1.เพ่ือพัฒนาทีม  SRRT  ระดับหมู่บ้าน ผู้น า/แกนน าอสม./อบต. / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 76คน x50บาท x1ม้ือ 3,800 10,000 

 1
0,0

00 รพ.สต.บัววัด PP Basic Service

 (SRRT)  ในเขต รพ.สต.บัววัดปี2565 ให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันโรค อสม. รวม 76คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 76คนx25บาทx2ม้ือ 3,800 นางณัฐธภัสสร วงศาสุข

ให้สามารถรับมือการระบาดของโรค 3.ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 4 ช่ัวโมง 2,400 จพ.สาสุขอาวุโส

ด้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ

ในชุมชน

88 โครงการป้องกันและลดอัตราตายจากอุบัติเหตุ 1. เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จุดบริการประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี 1.ป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 67,500 

 3
7,5

00

 3
,00

0

สสอ.วารินช าราบ เงินบ ารุง

ทางถนนช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย ปี 2565 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์  อ.วารินช าราบถนนสายหลัก 3 จุด / / ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 45 ป้าย X 1,500.-บาท 67,500 นางภัทร์ธีรา   นิลประทีปปรีชา สสอ.วารินช าราบ

2. เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความต่ืนตัว 1.จุดตรวจท่ี 1 บริเวณหน้าตู้ยามศรีมงคล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

และตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน  (แยกมูลนิธิฯ) ถนนวารินฯ – อุบลฯ

3. เพ่ือสร้างจิตสานึกให้ประชาชน ตระหนัก 2.จุดตรวจท่ี 2 บริเวณส่ีแยกหน้าตู้ยาม  

ถึงหน้าท่ีของตนในการมีส่วนร่วม สภ.ห้วยขะยุง ถนนวารินฯ – ศรีสะเกษ

ในการช่วยเหลือสังคม 3.จุดตรวจท่ี 3 ตู้ยามบริเวณทางเข้า

4. เพ่ือลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านกุดระงุม ต าบลบุ่งไหม

  เทศกาลสงกรานต์  ให้มีน้อยท่ีสุด  ถนนวารินฯ – พิบูลฯ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

89 โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการSRRTระดับต าบล 1.เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ใน กรรมการSRRT 26 คน/ / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 53 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ 3,180 8,500  8
,5

00 รพ.สต.ราษฎร์ส าราญ กองทุน สปสช.

 ปีงบประมาณ 2565 การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ เจ้าหน้าท่ีรพ.สต.3 คน/  อสม. 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 53 คน x 25 บาท x 2ม้ือ 2,650 นายยศธน ราตรี ต าบลท่าลาด

กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.เพ่ือฝึกทักษะการใช้เคร่ือง หมู่ละ 3 คน 8 หมู่บ้าน 24 คน 3.ค่าวิทยากรจ านวน  2 ช่ัวโมง x 600 บาท 1,200 นักวิชาการสาธารณสุข

และการควบคุมโรค พ่นหมอกควัน รวมท้ังส้ิน53 คน 4.ค่าวัสดุ 1,470

90 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด - 19 ปี2565 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 1 อบรมการใช้งานโปรแกรมรายงานผู้ป่วยควิด-19 39,400 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

กิจกรรมท่ี 1 อบรมการใช้งานโปรแกรมรายงานผู้ป่วยควิด-19 1.เพ่ืออบรมให้ความรู้การใช้งาน อบรมผู้รับงานโควิด -19 1.ค่าอาหารกลางวัน  50 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ 2,500 งานควบคุมโรคติดต่อ

โปรแกรมรายงานผู้ป่วยควิด-19 หน่วยบริการละ 2 คน  / 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท 2,500 

 7
,40

0

น.ส.เสาวลักษณ์ โพธา

2.เพ่ือควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 รพ.วารินฯ 2 คน รวมเป็น 50 คน 3.ค่าวิทยากร จ านวน 4 ช่ัวโมง x 600 บาท x 1 คน 2,400 นักวิชาการสาธารณสุขฯ

กิจกรรมท่ี 2 อบรมการเตรียมพร้อมและตอบโต้ กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคโควิด-19

การระบาดโรคโควิด-19 อบรมผู้รับงานโควิด -19  /  / 1.ค่าอาหารกลางวัน  50 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ x2คร้ัง 5,000 

 8
,80

0

 5
,00

0

หน่วยบริการละ 2 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50คน x2ม้ือ x 25บาท x2คร้ัง 5,000 

รพ.วารินฯ 2 คน รวมเป็น 50 คน 3.ค่าวิทยากร จ านวน 3 ช่ัวโมง x 600 บาท x2คร้ัง 3,600 

กิจกรรมท่ี 3 จัดประชุมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับอ าเภอ กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมท่ี 3 จัดประชุมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับอ าเภอ

ประชุมติดตามสถานการณ์เดือนละ 2 คร้ัง จ านวน 5 เดือนๆละ 1 คร้ัง  /  /  /  / 1.ค่าอาหารกลางวัน  20 คน x 50 บาท x 1 ม้ือx 5 คร้ัง 5,000 

 2
,50

0

2,5
00

2,5
00

2,5
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

ผู้เข้าร่วมประชุมคร้ังละ 25 คน รวมเป็น 5 คร้ัง 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20คน x 2ม้ือ x 25บาท x5คร้ัง 5,000 

กิจกรรมท่ี 4 อบรมการเก็บ Nasopharyngeal swab ภาคสนาม กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมท่ี 4 อบรมการเก็บ Nasopharyngeal swab ภาคสนาม

เพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการจัดเก็บขยะติดเช้ือ อบรมผู้รับงานโควิด -19 จ านวนผู้เข้าอบรม 50 คน  / 1.ค่าอาหารกลางวัน  50 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ 2,500 

 8
,40

0

หน่วยบริการละ 4 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท 2,500 

รวมเป็น 100 คน 3.ค่าวิทยากร จ านวน 4 ช่ัวโมง x 600 บาท 2,400 

 4.ค่าวัสดุในการจัดอบรม 20 บาท x 50 คน 1,000 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

91 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับบุคลากรในสังกัด  1. เพ่ือประเมินสภาวะสุขภาพของ    ข้าราชการและพนักงาน / เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางตามสิทธ์ิข้าราชการ 0 0 / สสอ.วารินช าราบ กรมบัญชีกลาง

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ ประจ าปี2565 บุคลากรและค้นหาความผิดปกติ ราชการท่ีปฏิบัติงานใน งานอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน

 2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมี สนง.สสอ.  วารินช าราบ นางภัทร์ธีรา นิลประทีปปรีชา

การดูแลสุขภาพตนเองอย่าง และใน รพ.สต.จ านวน 105คน นักวิชาการสาธารณสุขฯ

ถูกต้องและเหมาะสม

92 โครงการพัฒนาเครือข่ายงาน หมู่บ้าน/โรงเรียนปรับเปล่ียน 1. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน หมู่บ้าน/ 1.จนท.สสอ./รพ./ภาคี / / 1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x 50บาท x1ม้ือ x2คร้ัง 5,000 13,600  4
,40

0

 4
,40

0

สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

 พฤติกรรม โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี2565 โรงเรียนปรับเปล่ียนพฤติกรรม 2.จนท.รพ.สต.ละ 2 คน 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม50 คน x25บาท x2ม้ือ x2คร้ัง 5,000 งานระบบสุขภาพภาคประชาชน

กิจกรรมท่ี1 ประชุมเชิงปฏิบัติการมอบยโยบาย/ถอดบทเรียน โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ รวม 50 คน 3.ค่าวิทยากร จ านวน 3 ช่ัวโมง x 600 บาท x2คร้ัง  3,600 นส.จุรีรัตน์  คูณปลูก

การด าเนินงาน อบรม จ านวน 2 คร้ัง เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

93 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้จิตอาสาดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 1.เพ่ือทบทวนบทบาทและภาระกิจ อสม. หมู่ละ 10 คน / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60คน x50บาทx1ม้ือ x2รุ่น 6,000 15,000

 1
5,0

00 รพ.สต.นาโหนนน้อย PP Basic Service

ต าบลโนนโหนน ประจ าปี 2565 ของ อสม.โรคเร้ืงรังในชุมชน  ใน 12 หมู่บ้าน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน60คน×25บาทx2ม้ือ x2รุ่น 6,000 นางอรทัย พินสุวรรณ์

ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย รวมจ านวน 120 คน 3.ค่าวิทยากร 2 ช่ัวโมงx600 บาท x2รุ่น 2,400 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

2.เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ แบ่งอบรมเป็น2รุ่นๆละ60คน 4.ค่าวัสดุอุปกรณ์       600 

ท่ีจ าเป็นแก่อสม.ในการให้บริการด้าน

สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

3.เพ่ือพัฒนาระบบการเฝ้าระวังแล

ะดูแลภาวะแทรกซ้อนข้ันพ้ืนฐานใน

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

94 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในเขตต าบล 1. เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ  กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน 15ปีข้ึนไป 44,315 รพ.สต.ห้วยขะยุง PP Basic Service

ห้วยขะยุง อ าเภอวารินช าราบ ปีงบประมาณ2565 และความเส่ียงโรคไม่ติดต่อ ประชาชน อายุ 15 ปีข้ึนไป 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1230 คน x 25บาท x1 ม้ือ 30,750 

 3
1,8

15 นางเบญจวรรณ บุญรักษ์

กิจกรรมท่ี 1 ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน 15ปีข้ึนไป ของประชานในเขตพ้ืนท่ีต าบล  จ านวน13หมู่ๆละ 100 คน 2.ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์ม จ านวน 1230แผ่น x 50 สต. 615 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ห้วยขะยุง (ยกเว้นหมู่ 7 = 30 คน) 3.ค่าป้ายโครงการ ขนาด 3x1.5 เมตร จ านวน 1 ป้าย 450 

2.เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ รวมท้ังหมด 1,230 คน

เร่ืองโรคไม่ติดต่อ

กิจกรรมท่ี 2 ตรวจคัดกรองสุขภาพประจ าปีของนักเรียน 3.เพ่ือส่งต่อประชาชนท่ีมีผลการ  กิจกรรมท่ี 2 / กิจกรรมท่ี 2 ตรวจคัดกรองสุขภาพประจ าปีของนักเรียน

คัดกรองเป็นกลุ่มเส่ียงสูงท่ีจะเป็น กลุ่มเป้าหมายจ านวน500คน 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 500 คน x 25บาท x1 ม้ือ 12,500 

 1
2,5

00

ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อรายใหม่ได้รับ รร.ห้วยขะยุงวิทยา 250 คน

การตรวจยืนยันโดยแพทย์ รร.บ้านห้วยขะยุง 200 คน

รร.บ้านน้ าเท่ีย 50 คน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

95 โครงการพัฒนาศักยภาพทีม เฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว 1.เพ่ือสร้างความตระหนักต่อความ  กิจกรรมท่ี 1 /  กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมอบรม 43,370 

 1
4,2

00 รพ.สต.ทุ่งบอน PP Basic Service

รพ.สต.ทุ่งบอน ปี2565 รุนแรงของโรคของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย อสม.120 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 120คน x50บาท x1ม้ือ 6,000 นายวุฒิจักร แก้วมาคุณ

กิจกรรมท่ี 1  จัดอบรมอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพ 2.เพ่ือสร้างกลไกในงานควบคุม 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 120คน x25บาทx2ม้ือ 6,000 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว  ตามแผนงานโครงการ โรคติดต่อในชุมชน โดยภาคีเครือข่าย 3.ค่าวิทยากร จ านวน 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800 

ให้กับ อสม.และผู้น าชุมในระดับหมู่บ้าน  ผู้น าชุมชนและคนในชุมชน 4.ค่าป้ายโครงการ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตรๆละ100 บาท 400 

3.เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ

กิจกรรมท่ี 2 ฝึกปฏิบัติในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ส าคัญในเขตพ้ืนท่ี  กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 2  ฝึกปฏิบัติในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ฯ

 2
9,1

70

และโรคไวรัสโควิด -2019 4.เพ่ือควบคุมโรคในกรณีเกิด กลุ่มเป้าหมายแกนน าชุมชน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 104คน x50บาท x1ม้ือx2คร้ัง 10,400 

การระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 104 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 104คน x25บาทx2ม้ือx2คร้ัง 10,400 

จัดการอบรม 2 คร้ัง 3.ค่าวัสดุในการฝึกปฏิบัติ 8,370 

96 โครงการ รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 1.เพ่ือป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก อสม.และแกนน าชุมชน / 1.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 60คน x50บาท x 1ม้ือ x4วัน 12,000 25,720 

 2
5,7

20 รพ.สต.หนองกินเพล PP Basic Service

 แบบบครบวงจร ประจ าปี2565 2. เพ่ือให้ประชาชนตระหนักและ  จ านวน 4 หมู่บ้านๆละ 60คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 60คน x25บาท x2ม้ือ x4วัน 12,000 นายใจเพชร  นิลบารันต์

มีส่วนร่วมในการป้องกันโรค 3.ค่าวัสดุ 1,720 นักวิชาการสาธารณสุข

97 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.พัฒนางานโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 1. เพ่ือพัฒนา อสม.ให้มีความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุข / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100คน x50บาท x1ม้ือ 5,000 10,000 

 1
0,0

00 รพ.สต.ทุ่งบอน PP Basic Service

ในชุมชน รพ.สต.ทุ่งบอน ปี2565  ความเข้าใจในบทบาทการดูแล ประจ าหมู่บ้านจ านวน100 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100คน x25บาทx2ม้ือ 5,000 นางณิศรา  สืบส าราญ 

กิจกรรม สุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังในเขตพ้ืนท่ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

1.ให้ความรู้เร่ืองการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อในชุมชน/สุขภาพจิตชุมชน 2.เพ่ือดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังในชุมชน

98 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ 1.เพ่ือให้ประชาชนผู้น าชุมชนและ ประชาชน ผู้น าชุมชน และ / กิจกรรมท่ี1 อบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุม ฯ 23,800 

 2
3,8

00 รพ.สต.คูเมือง PP Basic Service

ไวรัสโคโรน่า 2019 ชุมชนต าบลคูเมือง มีความรู้ความเข้าใจการควบคุม อสม. 12 หมู่บ้านๆละ 10 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 คนx 60บาท x1ม้ือ x2รุ่น 7,200 นส.สุธาสินี  จันทะชาฃี

กิจกรรมท่ี1 อบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุม และป้องกันโรคโควิด-19 จ านวน  120 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 60คนx25บาทx2ม้ือx2รุ่น 6,000 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชาญงาน

การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 2.เพ่ือให้ประชาชนมีความรอบรู้ โดยแบ่งการออบรม 3.ค่าวิทยากร จ านวน 4 ช่ัวโมง ๆ ละ 600  บาท x2รุ่น 4,800 

ด้านสุขภาพในการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม เป็น 2 รุ่น ๆ ละ1 วัน 4.ค่าวัสดุ 300

กับสถานการณ์โรคโควิด-19 5.ป้ายไวนิลคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า2019 5,500 

พร้อมขาต้ัง   จ านวน 5 ป้าย ๆ ละ 1,100  บาท 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

99 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน 1.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงมีความรู้ ประชาชนลุ่มเส่ียงเบาหวาน / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน68คน x50บาท x1ม้ือ x2รุ่น 6,800 13,600 

 1
3,6

00 รพ.สต.โคกเซบูรณ์ PP Basic Service

และความดันโลหิตสูง ประจ าปี2565 ในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง ความดันโลหิตสูง 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน68คนx25บาทx2ม้ือx2รุ่น 6,800 น.ส.สุภาพร วงษาเคน

จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน 2.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเส่ียง จ านวน 136 คน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

และความดันโลหิตสูง มีพฤติกรรมอย่างเหมาะสมใน แบ่งอบรมเป็น2รุ่น

การป้องกันโรคเบาหวาน 

โรคความดัน และภาวะแทรกซ้อนได้

100 โครงการ ส่งเสริมการออกก าลังกายขยับกายสบายชีวี 1.เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนออกก าลังกาย  อบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่ม / 1.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 100 คน x50บาท x1ม้ือ 5,000 14,850 

 1
4,8

50 รพ.สต.โนนยาง PP Basic Service

รพ.สต.โนนยาง ปี 2565 2. เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย เป้าหมายอสม.แกนน าออก 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน100คน x25บาท x2ม้ือ 5,000 นางเพียงระวี บุญทอง

โรคจากพฤติกรรมสุขภาพ ก าลังกายจ านวน 86 คน และ 3.ค่าวิทยากร 600 บาท x 4 ช่ัวโมง 2,400 นักวิชาการสาธารณสุข

3. เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมี ชมรมออกก าลังกาย จ านวน  ค่าวัสดุโครงการอบรม 2,450

เวทีท ากิจกรรมร่วมกัน  14 คน รวม 100 คน

4.สร้างกระบวนการออกก าลังกายอย่างย่ังยืน

101 โครงการอบรมสมาธิบ าบัดแบบ SKT ทางเลือกใหม่ 1.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง(ความดันโลหิตสูง)  อบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่ม / 1.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 110 คน x50บาท x1ม้ือ 5,500 15,780 

 1
5,7

80 รพ.สต.โนนยาง PP Basic Service

ไร้โรคแทรก รพ.สต.โนนยาง ปี 2565  ได้รับความรู้และสมารถน าไปปฏิบัติได้ ผู้ป่วยเร้ือรัง(ความดันโลหิตสูง) 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน110คน x25บาท x2ม้ือ 5,500 นางเพียงระวี บุญทอง

2..เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง (ความดันโลหิตสูง) จ านวน 110 คน 3.ค่าวิทยากร 600 บาท x 4 ช่ัวโมง 2,400 นักวิชาการสาธารณสุข

และสามารถควบคุมความดันโลหิตให้ 4.ค่าวัสดุอบรม 2,380

อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมโดยวิธี SKT

102 โครงการอบรมปรับพฤติกรรมลดความเส่ียง 1.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังมีความรู้ความ ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  100 คน / 1.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 100 คน x50บาท x1ม้ือ 5,000 10,000 

 1
0,0

00 รพ.สต.โนนยาง PP Basic Service

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเร้ือรัง ปี2565 เข้าใจ เข้าใจ ในการดูแลตนเองจากภาวะ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน100คน x25บาท x2ม้ือ 5,000 กฤษกนก โสมเกษตรินทร์

แทรกซ้อนอย่างถูกต้อง พยาบาลวาชีพ านาญการ

2.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังมีอัตราการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเร้ืองรังลดลง

103 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเส่ียง 1.เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มป่วย กลุ่งเส่ียงโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง / 1.ค่าอาหารกลางวัน 70 คน x60บาท x1ม้ือ 4,200 10,000 

 1
0,0

00 รพ.สต.โพธ์ิใหญ่ PP Basic Service

โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ปี 2565 /ลดการเกิดโรคแทรกซ้อน 70 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 70คน x25บาทx2ม้ือ 3,500 นางจิตรา ตันเจริญ

3.ค่าวิทยากร 3 ช่ัวโมง x 600 บาท 1,800 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

4.ค่าป้ายไวนิล 500
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

104 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 1.เพ่ือให้ความรู้ ค าแนะน า แกนน า อสม. / กิจกรรมท่ี1 อบรมให้ความรู้กับแกนน า อสม.ในการป้องกัน ฯ 30,000 30
00

0

รพ.สต.ก่อ PP Basic Service

 2019 (COVID-19) ในเขตพ้ืนท่ี รพ.สต.ก่อ  การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง จ านวนท้ังส้ิน 80 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 40คน x60บาท x1ม้ือ x2รุ่น 4,800 นางประพิศพักตร์  พูลศรี

ปีงบประมาณ 2565 เร่ืองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 40 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 40คน x25บาท x2ม้ือ x2รุ่น 4,000 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

กิจกรรมท่ี1 อบรมให้ความรู้กับแกนน า อสม.ในการป้องกัน ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 3.ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 ช่ัวโมงละ 600 บาท x2รุ่น 3,600

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)  2.เพ่ือให้มีอุปกรณ์ พอเพียงต่อ  1.ส่ือประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 1,600

การสนับสนุนการด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี2 สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนแล เฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรค กิจกรรมท่ี2 สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน

ะควบคุมโรคติเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกัน 3.เพ่ือผลิตส่ือสนับสนุนการรณรงค์ 1.สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติเช้ือไวรัส 16,000

16
,00

0

การติดเช้ือ ตามแนวทางในการสอบสวนโรคและควบคุมโรค และประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน โคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือ 

ของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และลดการแพร่กระจาย โรคติดเช้ือไวรัส ตามแนวทางในการสอบสวนโรคและควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค 

โคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ หน้ากากอนามัย/หน้ากาก N95, หมวกคลุมผม 

ชุดป้องกันตนเอง(ชุดคลุมพลาสติก CPE GOWN พลาสติก LDPE )/ 

ชุด PPE, Face Shield, ถุงมือ, Leg cover ถุงคลุมเท้า

เจลล้างมือแอลกอฮอล์

ชุด PPE, Face Shield, ถุงมือ, Leg cover ถุงคลุมเท้า

เจลล้างมือแอลกอฮอล์

105 โครงการส่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกัน 1.เพ่ือผลิตส่ือสนับสนุนการรณรงค์ จ าวน 16 หมู่บ้านๆละ 1 ผืน /  1.ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 10,000 

 1
0,0

00 รพ.สต.ก่อ PP Basic Service

การแพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน รวม 16 ผืน สายพันธ์ุใหม่ 2019 ขนาด 1.5 เมตร X 3 เมตร  16 ผืน X 625 บาท 10,000 นางประพิศพักตร์  พูลศรี

(Covid-19) ในพ้ืนท่ี รพ.สต.ก่อปีงบประมาณ 2565 และลดการแพร่กระจาย โรคติดเช้ือไวรัส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

โคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน

106 โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) 1.เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจแก่ อสม. จ านวน 70 คน / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70 คน x50บาท x1ม้ือ 3,500 10,000 

 1
0,0

00 รพ.สต.วังกางฮุง PP Basic Service

ปีงบประมาณ 2565 อสม.ในการป้องกันโรคติดเช้ือ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 70คน x25บาทx2ม้ือ 3,500 นางณัฐหทัย สิงห์คง

ไวรัสโคโรนา (covid-19) 3.ค่าวิทยากร จ านวน 4 ช่ัวโมง x 600 บาท 2,400 นักวิชากาสาธารณสุข

4.ค่าป้ายไวนิล 600
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

107 โครงการเสริมพลัง ปรับเปล่ียน ป้องกัน  1.เพ่ือให้ความรู้การดูแลตนเอง ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 203 คน / กิจกรรม อบรม/ให้ความรู้/ติดตามภาวะแทรกซ้อน 20,300 

20
,30

0

รพ.สต.ค าขวาง PP Basic Service

ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเร้ือรัง ปี 2565 แก่ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง (แบ่งการอบรมออกเป็น2รุ่น) รุ่นท่ี 1 นางทัศนีย์ กองเพียร 

กิจกรรม อบรม/ให้ความรู้/ติดตามภาวะแทรกซ้อน 2.เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คน x50บาท x1ม้ือ 5,000 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ในผู้ป่วย รู้การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100คน x25บาทx2ม้ือ 5,000 

3.เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนของโรค รุ่นท่ี 2

นผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 103 คน x50บาท x1ม้ือ 5,150 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 103คน x25บาทx2ม้ือ 5,150 

108 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค 1.เพ่ือให้ความรู้ค าแนะน า 1.อาสาสมัครสาธารณสุข กิจกรรม จัดอบรม ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรค  21,050 

 2
1,0

50 รพ.สต.ค าขวาง PP Basic Service

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี2564  การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 85คน x50บาท x1ม้ือ x2รุ่น 8,500 นายชรินทร์ธร  ตาด า

เร่ืองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต าบลค าขวาง  จ านวน 160 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 85คนx25บาทx2ม้ือx2รุ่น 8,500 แพทย์แผนไทย

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลค าขวาง 2.ผู้น าชุมชน จ านวน10 คน 3.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม 4,050

2.เพ่ือให้มีทรัพยากร งบประมาณ รวมเป็น จ านวน 170 คน

พอเพียงต่อการสนับสนุน (แบ่งการอบรมออกเป็น2รุ่น)

การด าเนินงานเฝ้าระวัง 

สอบสวนและ ควบคุมโรค

ติเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

109 โครงการอบรมฟ้ืนฟูอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 1.เพ่ือทบทวนบทบาทและภารกิจ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาทักษะการส่งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ป่วย 38,600 รพ.สต.เมืองศรีไค PP Basic Service

ต าบลเมืองศรีไค ในการส่งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพ และป้องกันโรค ของ อสม.ในการดูแลสุขภาพของ  อสม.100 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50คน x60บาท x1ม้ือ x2รุ่น 6,000 นางจริยาวดี ภูโท

ประจ าปี2565 ประชาชนตามสภาพปัญหา  (อบรม 2 รุ่นๆละ50 คน) 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50คนx25บาทx2ม้ือx2รุ่น 5,000 จพ.สาธารณสุขช านาญงาน

กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาทักษะการส่งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ป่วย สาธารณสุขท่ีเปล่ียนแปลงไป 3.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x4  ช่ัวโมง x 2 รุ่น 4,800 

ภาวะพ่ึงพิง และ การช่วยเหลือผู้ป่วยเบ้ืองต้นในภาวะฉุกเฉิน 2.เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น 4.ค่าวัสดุ 4000

และเร่งด่วนของ อสม.ในการ

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาทักษะด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพ กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาทักษะด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ

ท่ีเป็นปัญหาในชุมชน ตัวแทน อสม.100 คน ปัญหาสาธารณสุขของพ้ืนท่ี 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50คน x60บาท x1ม้ือ x2รุ่น 6,000 

 (อบรม 2 รุ่นๆละ50 คน) 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50คนx25บาทx2ม้ือx2รุ่น 5,000 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x4  ช่ัวโมง x 2 รุ่น 4,800 

4.ค่าวัสดุ 3000
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

110 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันแลควบคุม 1.เพ่ือติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวัง 1. ประชาชนผู้รับบริการใน / / / / 1. ค่าเอกสาร /แผ่นพับ ส่ือประชาสัมพันธ์ 2,000 2,800  7
00

 7
00

 7
00

 7
00 รพท.วารินช าราบ เงินบ ารุง

โรคติดต่อตามฤดูกาล และโรคอุบัติใหม่ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล โรงพยาบาล 2. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2*1 เมตร 800 กลุ่มงานควบคุมโรคฯ

และโรคอุบัติใหม่ 2.ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เรือเอกหญิงณัฐฐิญา กิตต์ิธนกาญจน์

2. เพ่ือสร้างรูปแบบการให้บริการแก่ และเครือข่าย 6 หมู่บ้าน นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้รับบริการในโรงพยาบาลและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

เกิดประสิทธิภาพในการป้องกัน ควบคุมโรค

อย่างเหมาะสม

3.เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการในโรงพยาบาล

และเครือข่าย มีความรู้เก่ียวกับการเฝ้าระวัง 

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

 ท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

111 โครงการ อบรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วย เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจหลักโภชนบ าบัด ผู้ดูแลผู้ป่วย(care giver / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 25 บาท x 1 ม้ือ 1,250 3,250  3
,25

0

รพท.วารินช าราบ เงินบ ารุง

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เจ้าหน้าท่ี รพสต ท่ีดูแลผู้ป่วย 2.ค่าวัสดุในการอบรม 2,000 กลุ่มงานโภชนศาสตร์

น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง นางพัชรินทร์  วังมะนาว

จ านวน 50 ราย นักโภชนาการ

112 โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า (covid-19) 1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) / รุ่นท่ี 1 22,900  2
2,9

00

รพ.สต.ราษฎร์ส าราญ กองทุน สปสช.

ปีงบประมาณ 2565 อสม.ในการป้องกันโรคติดเช้ือ  จ านวน 103 คน 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50คน ×25บาท x2ม้ือ 2,500 นายยศธน ราตรี ต าบลท่าลาด

อบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่อสม.ในการป้องกันโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรน่า(covid-19) แบ่งอบรมเป็น2รุ่น 2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x 60 บาท x 1ม้ือ 3,000 นักวิชาการสาธารณสุข

ไวรัสโคโรน่า(covid-19)ท าการตรวจคัดกรองโรคและเฝ้าระวัง 2. เเพ่ือท าการตรวจคัดกรองโรค รุ่นท่ี 2

ควบคุมการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (covid-19) และเฝ้าระวังควบคุมการป้องกัน 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 53คน ×25บาท x2ม้ือ 2,650 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (covid-19) 2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 53 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ 3,180 

3. เเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ 3.ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท x 2ช่ัวโมง x 2 คร้ัง 2,400

ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (covid-19) 4.วัสดุในการอบรม 1,170

5.จัดหาวัสดุในการป้องกันโรคไวรัสโคน่า 2019เคร่ืองวัดไข้อิน 8,000

 ฟาเรดแบบขาต้ัง 2 เคร่ืองๆละ4000 บาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

113 โครงการอสม.ค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 1.เพ่ือสนับสนุนเคร่ืองวัดความดัน กลุ่มเป้าหมาย อสม.จ านวน / 1.ค่าเคร่ืองวัดความดันโลหิต 12 เคร่ือง x 1,600 บาท 19,200 19,600

 1
9,6

00 รพ.สต.นาโหนนน้อย กองทุน สปสช.

รายใหม่ในกลุ่มอายุ 35 - 75 ปี ต.โนนโหนน ประจ าปี 2565 โลหิตแก่ ชมรม อสม. 171 คน 2.ค่าไวนิล 400 นางอรทัย พินสุวรรณ์ ต าบลโนนโหนน

2.เพ่ือสอนทักษะการใช้เคร่ืองมือ  (สามารถถัวเฉล่ียได้ทุกรายการ) พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็นแก่ อสม.

114 โครงการอสม.ต าบลโนนโหนนรู้ทันโควิด-19 ปี2565 1.เพ่ือให้อสม.ถอดบทเรียน กลุ่มเป้าหมาย อสม.จ านวน / 1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 171คนx50บาทx1ม้ือ 8,550 21,100

 2
1,1

00 รพ.สต.นาโหนนน้อย กองทุน สปสช.

กิจกรรม จากปีท่ีผ่านมาในเร่ืองการป้องกัน 171 คน 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 171คนx25บาทx2ม้ือ 8,550 ว่าท่ี ร.ท.อนุชา โอษะคลัง ต าบลโนนโหนน

1.อบรมให้ความรู้ โรคโควิด-19 ในชุมชน 3. ค่าชุดอุปกรณ์ท าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จ านวน 12 ชุด 3,600 นักวิชาการสาธารณสุข

2.จัดท าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 2.เพ่ือให้อสม.มีระบบการจัดการชุมชน 3. ค่าจัดท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ผืน 400 

 โต้ตอบสถานการณ์การระบาด

ของโรคโควิด-19

115 โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย stroke stemi 1.เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการดูแล  กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย stroke stemi 18,130  5
,45

0

รพ.สต.ห้วยขะยุง กองทุน สปสช.

ประจ าปี 2565 ผู้ป่วย stroke stemi ในเขตพ้ืนที ผู้น าชุมชน จ านวน 13 คน 1. ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 50 คน× 50 บาท × 1 ม้ือ 2,500 นางน้ าเย็น  พงษ์พุฒ ต าบลห้วยขะยุง

กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย stroke stemi ต าบลห้วยขะยุง อสม.หมู่บ้านละ 2 คน13 หมู่บ้าน 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน50 คน×25 บาท×2 ม้ือ 2500 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เร่ือง จนท.รพ.สต. 11 คน 3.ค่าวัสดุป้ายไวนิลโครงการ  ขนาด 3 x 1.5 เมตร 450

stroke stemi แก่เครือข่ายและ รวมท้ังหมด 50 คน

กิจกรรมท่ี 2พัฒนาองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วย stroke stemi ผู้ป่วย กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 2พัฒนาองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วย stroke stemi  7
,40

0

แก่เครือข่ายและผู้ป่วย 3.เพ่ือจัดท าส่ือการให้ความรู้ ผู้ป่วยจ านวน 50 คน 1. ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 50 คน× 50 บาท × 1 ม้ือ 2,500 

เร่ืองstroke stemi 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน50 คน×25 บาท×2 ม้ือ 2,500 

แก่ผู้ป่วยและประชาชนท่ัวไป 3.ค่าวิทยากร 600 บาท x 4 ช่ัวโมง 2,400 

กิจกรรมท่ี 3 การจัดท าส่ือการให้ความรู้ เร่ืองstroke stemi กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมท่ี 3 การจัดท าส่ือการให้ความรู้ เร่ืองstroke stemi

แก่ผู้ป่วยและประชาชนท่ัวไป ผู้ป่วย 50 ครัวเรือน 1.ค่าจัดท าสติกเกอร์ความรู้ เร่ืองstroke stemi ขนาดA4 2,280  5
,28

0

ผู้น าชุมชน 13 ครัวเรือน จ านวน 76 ครัวเรือน x 30 บาท

ประธาน อสม.13ครัวเรือน 2.ป้ายคัตเอาท์ความรู้ เร่ืองstroke stemi ขนาด3x1.5 ม. 3,000

รวมท้ังหมด 76 ครัวเรือน จ านวน 3ป้าย x 1,000 บาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

116 โครงการหมู่บ้านต้นแบบลดเค็ม ลดโรค เติมเต็มผักผลไม้ 1. เพ่ือลดอัตราการเกิดผู้ป่วย บ้านโนนสวน  หมู่ 11 / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70คน x50บาท x1ม้ือ x 1วัน 3,500 9,400  9
,4

00 รพ.สต.โนนน้อย กองทุน สปสช.

ปีงบประมาณ 2565 ความดันโลหิตสูงรายใหม่ จ านวน 70 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 70คนx25บาทx2คร้ัง x 1วัน 3,500 นางสายพิน พิมพ์ชาย ต.บุ่งหวาย

2. เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงมีความรู้เข้าใจและ 3.ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 4 ช่ัวโมง x 1 วัน 2,400 พยาบาลวิชาชีพช านษญการ

หลีกเล่ียงพฤติกรรมการกินเค็ม

3. เพ่ือให้มีหมู่บ้านต้นแบบลดค็ม

ลดโรค 1 หมู่บ้าน

117 โครงการชุมชนวิถึใหม่ห่างไกลโรคโควิด 19 1.เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านมีระบบ ประชาชนท่ัวไป หมู่ละ 50 คน / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50คน x50บาท x1ม้ือ x 9รุ่น 22,500 45,000 

 4
5,0

00 รพ.สต.โนนน้อย กองทุน สปสช.

ปีงบประมาณ 2565 เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคโควิด 19 จ านวน 9 หมู่บ้าน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  50คนx25บาทx2คร้ัง x 9รุ่น 22,500 นางทองสา สูรย์ราช ต.บุ่งหวาย

2. เพ่ือให้ความรู้และพัฒนาทักษะ อบรม 9 รุ่นๆละ 50 คน จพ.สาธารณสุข

คนในชุมชน การด าเนินชีวิต

แบบวิถีใหม่

118 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน / 1.ค่าอาหารกลางวัน 90 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ x 1 วัน 4,500 11,400 

 1
1,4

00 รพ.สต.โนนน้อย กองทุน สปสช.

 ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2565 มีความรู้ในการดูแลตนเองจากภาวะแทรกซ้อน จ านวน 90 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 90 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 1วัน 4,500 นางสายพิน พิมพ์ชาย ต.บุ่งหวาย

ทางตา ไต เท้า หลอดเลือดสมอง 3.ค่าวิทยากรช่ัวโมงละ 600 บาท x 4 ช่ัวโมง x 1 วัน 2,400 พยาบาลวิชาชีพช านษญการ

 และหลอดเลือดหัวใจ ได้อย่างถูกต้อง   

119 โครงการลดเส่ียงเล่ียงภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน 1.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน และ 1.ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีระดับ / กิจกรรม  อบรม  2  รุ่น ๆ ละ 50  คน 17,400

17
,40

0

รพ.สต.ทุ่งเกษม กองทุน สปสช.

และโรคความดันโลหิตสูง ปี2565 โรคความดันโลหิตสูง มีความรอบ น้ าตาลสะสม>7   จ านวน 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50คน X25บาท x 2 ม้ือ X2รุ่น 5,000 น.ส.สุภรักษ์ พิมพบุตร ต.โนนผ้ึง

รู้ด้านสุขภาพ ความเข้าใจและ  30 คน 2. ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 50 คน X 50 บาท X 2 รุ่น 5,000 พยาบาลวิชาชีพ

สามารถปรับพฤติกรรมได้เหมาะสม 2.ผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมีGFR 3.  ค่าวิทยากร ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท X 4 ช่ัวโมง X 2 รุ่น 4,800 

ในการป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน ระดับ2ข้ันไป จ านวน 70 คน   4. ค่าวัสดุส านักงาน 2,600 

ทางตา ไต เท้า หัวใจและหลอดเลือด    รวม  100  คน

2.เพ่ือลดอัตราผู้ป่วยไตเร้ือรังรายใหม่

120 โครงการ ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs ลดเค็ม ลดโรค ปี2565 1.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเส่ียง 1.ตัวแทนครัวเรือน  / 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50คน X25บาท x2ม้ือ X 2วัน 5,000 17,600 

17
,60

0

รพ.สต.ทุ่งเกษม กองทุน สปสช.

มีการปรับพฤติกรรมการกิน  จ านวน  36  คน 2. ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 50 คน X 50 บาท X2วัน 5,000 น.ส.สุภรักษ์ พิมพบุตร ต.โนนผ้ึง

 บริโภคอาหารลดเค็ม ปรับสูตรอาหาร 2.อสม. จ านวน 14  คน 3. ค่าวิทยากร ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท X 4 ช่ัวโมง X 2 วัน 4800 พยาบาลวิชาชีพ

ลดเค็มได้  รวมท้ังส้ิน 50 คน 4. ค่าวัสดุส านักงาน 2,800 

จัดอบรมจ านวน 2 วัน
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กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
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121 โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก และการจัดการ 1.เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  กิจกรรมท่ี1 / กิจกรรมท่ี1 อบรม.ฟ้ืนฟูความรู้ สถานการณ์ไข้เลือดออก 11,050

11
,05

0

รพ.สต.เพียเภ้า กองทุน สปสช.

สภาพแวดล้อมภายในชุมชน  ปี2565 2.ลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก 1.อสม. จ านวน 64 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 64คน x50บาท x1ม้ือ 3,200 นายณฐพล มานะสถิตพงศ์ ต าบลค าน้ าแซบ

กิจกรรมท่ี1 อบรม.ฟ้ืนฟูความรู้ สถานการณ์ไข้เลือดออก ในเขตพ้ืนท่ี ต.ค าน้ าแซบ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 64คน x25บาท x2ม้ือ 3,200 นักวิชาการสาธารณสุข

3.สร้างความตระหนักในการป้องกัน

กิจกรรมท่ี2 รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายภายในชุมชน โรคไข้เลือดออกแก่ชุมชน กิจกรรมท่ี2 กิจกรรมท่ี2 รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายภายในชุมชน

อสม. ผู้น าชุมชน จ านวน 93คน 3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 93คน x25บาท x2ม้ือ 4,650 

122 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ปี2565 1.อสม.ผู้น าชุมชน และประชาชน กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 ควบคุมเฝ้าระวังโรคโควิค-19 ในชุมชน 41,080 30
38

0

รพ.สต.คูเมือง กองทุน สปสช.

กิจกรรมท่ี 1 ควบคุมเฝ้าระวังโรคโควิค-19 ในชุมชน มีความรู้สามารถปฏิบัติตามแนวทาง 1.อสม.12 หมู่บ้าน 120คน 1.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 66คน X60 บาท x 2รุ่น 7,920 นส.สุธาสินี  จันทะชาฃี อบต.คูเมือง

1.อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ผุ้น าหมู่บ้าน  12 หมู่บ้าน การป้องกันการควบคุมการระบาด 2.ผู้น าชุมชน 12 คน 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  66คน X 25 บาท x2ม้ือ x 2รุ่น 6,600 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชาญงาน

รู้เท่าทัน สาเหตุ อาการ การติดต่อ การป้องกันการติดเช้ือ 2.เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่อสม.และ รวม 132 คน 3.ชุดป้องกันเช้ือโรค  ชุดละ 80 บาท x 132 ชุด 10,560 

2.ติดตาม เฝ้าระวังในกลุ่มท่ีสีมผัสเช้ือท่ีมีความเส่ียง ประชาชนในการป้องกันโรค แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 66 คน 4.ค่าวิทยากร 4 ชม.ๆ ละ 600  บาท x 2 รุ่น 4,800 

3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 5.ค่าป้ายไวนิล 1 ผืน  500 

หมุ่บ้าน ต าบล ให้มีความพร้อม

กิจกรรมที 2  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการ/อสม. ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคให้สามารถ กิจกรรมท่ี 2 / กิจกรรมที 2  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการ/อสม. 

10
70

0

ควบคุมป้องกันโรคในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก รับมือการระบาดของโรค 1.คณะกรมมการควบคุม 1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 คน× 1 ม้ือ x 60 บาท 3,600 

โรคมือ เท้าปาก และโรคติดต่อประจ าถ่ิน และอ่ืน ๆ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ป้องกันโรคระดับหมู่บ้าน 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 60 คน x 2ม้ือx 25บาท 3,000 

1. อบรมฟ้ืนฟู พัฒนาศักยภาพ อสม. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต าบล จ านวน  60  คน 3. ค่าวัสดุ  เอกสารอบรม 60 ชุดๆละ 20 บาท 1,200 

2.ออกติดตาม ควบคุมป้องกันโรค 4.ค่าวิทยากร 4 ชม.ๆ ละ 600  บาท 2,400 

5.ค่าป้ายไวนิล 1 ผืน  500 

123 โครงการควบคุมเฝ้าระวังโรคโควิค-19 ในชุมชน ปี2565 1.อสม.และแกน ามีความรู้ความเข้าใจ อสม. จ านวน 70 คน          / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 110คน x50บาท x1ม้ือ 5,500 11,000

 1
1,0

00 รพ.สต.โคกเซบูรณ์ กองทุน สปสช.

กิจกรรม ให้ความรู้เก่ียวกับโรคโควิค-19 และสามารถปฏิบัติตนตามแนวทาง และแกนน าสุขภาพหมู่บ้าน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 110 คน x25บาท x 2ม้ือ 5,500 น.ส.ณัฐฑิตา วงษ์ขันธ์ ต.สระสมิง

การป้องกันการควบคุมการระบาดได้ หมู่บ้านละ 5 คน รวม 40 คน นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

2.ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของ รวมท้ังหมด 110 คน

ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน

ควบคุมโรคโควิด-19
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124 โครงการกินสุกปลอดภัย ห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับ 1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ อสม.และประชาชน / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 110คน x50บาท x1ม้ือ 5,500 11,000

 1
1,0

00 รพ.สต.โคกเซบูรณ์ เงินบ ารุงรพ.สต.

 ปีงบประมาณ2565 ในการป้องกันโรคพยาธิบไม้ตับและ กลุ่มเส่ียง จ านวน 110 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 110 คน x25บาท  x 2 ม้ือ 5,500 น.ส.ณัฐฑิตา วงษ์ขันธ์

 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ เร่ืองโรคพยาธิใบไม้ตับ สามารถดูแลสุขภาพตนเองครอบครัว นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพในการบริโภคอาหาร

 เน้นรับประทานอาหารปรุงสุก

3. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงและอสม.

 สามารถจัดระบบสุขาภิบาล

และส่ิงแวดล้อมในชุมชนได้ 

125 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 1. เพ่ือให้ความรู้ค าแนะน า การดูแล อสม.จ านวน 168คน / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  91คน ×25บาท ×2ม้ือx2รุ่น 9,100 27,140

 2
7,1

40 รพ.สต.โพธ์ิใหญ่ กองทุน สปสช.

2019 (COVID-19) ปี2565 เฝ้าระวังการป้องกันตนเองเร่ือง ผู้น าชุมชน 13 คน 2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 91คน × 60บาท × 1ม้ือ x 2รุ่น 10,920 นางสาวสุจิรา ทาธิสา ต าบลโพธ์ิใหญ่

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 /แพทย์ต าบล 1 คน 3. ค่าวิทยากร  4 ช่ัวโมงๆ x 600 บาท x 2 รุ่น 4,800 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี รวมเป็น  182 คน 5. ค่าวัสดุ 2320

2. เพ่ือให้มีทรัพยากร งบประมาณ โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น

ต่อการสนับสนุนการด าเนินงาน

เฝ้าระวัง สอบสวนและ ควบคุม

โรคติเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

126 โครงการรณรงค์บริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี ปี2565 1.เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน1,500คน x1ม้ือ x25บาท  37,500 37,500

 3
7,5

00 รพ.สต.โพธ์ิใหญ่ กองทุน สปสช.

ให้ความสนใจและใส่ใจในสุขภาพ อายุ 35 ปีข้ึนไป จ านวน 1,500 คน x 13 หมู่บ้าน(วัน) นางจิตรา ตันเจริญ ต าบลโพธ์ิใหญ่

2. เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงปัจจัย จัดกิจกรรม จ านวน 13 หมู่บ้าน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

เส่ียงในการท่ีจะเกิดภาวะเจ็บป่วย หมู่บ้านๆละ 1 วัน รวม 13 วัน

3. เพ่ือให้ประชาชนในกลุ่มท่ีมีปัจจัย

เส่ียงด้านสุขภาพได้รับค าปรึกษา    



41

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท 6,491,391 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

127 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว 1.เพ่ือพัฒนาทีม  SRRT  ระดับหมุ่บ้าน คณะกรรมการควบคุม / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 55 คน x 60 บาท x 1ม้ือ 3,300 9,500  9
,50

0

รพ.สต.โพธ์ิใหญ่ กองทุน สปสช.

 (SRRT) ระดับต าบล ปีงบประมาณ 2565   ต าบล ให้มีความพร้อมในการ โรคเคล่ือนท่ีเร็ว 2.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม จ านวน 55คน x 25บาท x2ม้ือ 2,750 นางสาวสุจิรา ทาธิสา ต าบลโพธ์ิใหญ่

เฝ้าระวังป้องกันโรคให้สามารถรับมือ  ต าบลโพธ์ิใหญ่ จ านวน 55 คน 3.ค่าวิทยากร 4 ช่ัวโมง x 600บาท 2,400 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

การระบาดของโรคภาวะฉุกเฉินทาง 3.ค่าวัสดุ 1,050 

สาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

128 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และแกนน าสุขภาพ 1. เพ่ือให้อสม. กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 ต าบลแสนสุขทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน 68,640

 6
8,6

40 รพ.สต.ก่อ เงินบ ารุงรพ.สต.

 ในการส่งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพและป้องกันโรค ประจ าปี2565 ได้ทราบบทบาท / แนวทางการด าเนินงาน จนท.รพ.สต. 15 คนและ อสม. รุ่นท่ี 1-2 กลุ่มเป้าหมายรุ่นละ 71 คน รวมเป็น 142 คน นางจารุณี บุญม่ัน รพ.สต.ก่อ

2.เพ่ือให้ประชาชนทุกคนในต าบล จ านวน 271 คน  รวม   286  คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 142  คนx 70 บาท x 1 ม้ือ 9,940 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 48,640

กิจกรรมท่ี 1 ต าบลแสนสุขทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน แสนสุขได้รับการดูแลด้านสุขภาพ (แบ่ง การอบรม 4รุ่น ๆ ละ 1 วัน  2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 142 คนx 25 บาทx 2 ม้ือ 7,100 PP Basic Service

 ทุกกลุ่มวัยดูแลใส่ใจสุขภาพอย่างย่ังยืน อย่างท่ัวถึงและทันเวลา   รุ่นท่ี 1-2  จ านวน 71 คน 20,000

3-4 จ านวน 72 คน   รุ่นท่ี 3-4 กลุ่มเป้าหมายรุ่นละ 72 คน  รวมเป็น 144 คน

 รวมเป็น 286 คน) 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 144 คนx 70 บาท x 1 ม้ือ 10,080

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 144 คนx 25 บาทx 2 ม้ือ 7,200

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาเครือข่าย SRRT ต าบลแสนสุข กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาเครือข่าย SRRT ต าบลแสนสุข

 จนท.รพ.สต. 15 คน รุ่นท่ี 1-2 กลุ่มเป้าหมายรุ่นละ 71 คน รวมเป็น 142 คน

อสม.จ านวน 271คน รวม 286คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 142  คนx 70 บาท x 1 ม้ือ 9,940

(แบ่ง การอบรม 4รุ่น ๆ ละ 1 วัน  2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 142 คนx 25 บาทx 2 ม้ือ 7,100

 รุ่นท่ี 1-2  จ านวน 71 คน

3-4 จ านวน 72 คน   รุ่นท่ี 3-4 กลุ่มเป้าหมายรุ่นละ 72 คน  รวมเป็น 144 คน

 รวมเป็น 286 คน) 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 144 คนx 70 บาท x 1 ม้ือ 10,080

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 144 คนx 25 บาทx 2 ม้ือ 7,200
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129 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 1. เพ่ือให้คัดกรองภาวะเส่ียงโรคเร้ือรัง ประชาชนอายุ 35 ปี ข้ึนไป / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 1,360 คนx 25 บาทx 1 ม้ือ 34,000 34,000

34
,00

0

รพ.สต.ก่อ กองทุน สปสช.

ในต าบลแสนสุขประจ าปีงบประมาณ  2565 ในประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป  ท่ีมีภาวะเส่ียงต่อโรคเบาหวาน นางสาวบุญแต่ง  โอชาพันธ์ เทศบาลแสนสุข

กิจกรรม 2. เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนใน ความดันโลหิตสูงจากการ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

1.คัดกรองตรวจสุขภาพประจ าปี เจาะน้ าตาล การดูแลตนเองตามหลัก 3อ5ส คัดกรองเบ้ืองต้นโดย

ปลายน้ิว วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว ช่ังน้ าหนัก 3. เพ่ือให้ชุมชนทราบและสามารถ  ใช้แบบสอบถามของ อสม.

2.ให้ความรู้การดูแลสุขภาพท่ีพึงประสงค์อย่างถูกต้อง วิเคราะห์สภาวะสุขภาพประชาชน จ านวน 1,360 คน

 ให้ความรู้และการปฏิบัติตัว ป้องกันโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

3.การเจาะเลือดประจ าปีในกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 

4.การให้ความรู้เก่ียวกับ 3อ2ส

5.การดูแลตนเองด้านสุขภาพ โดยผ่านระบบการดูแล 3 หมอ 

130 โครงการค าขวางเมืองสะอาด ปราศจากโรคไข้เลือดออก ปี 2565 1.เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก แกนน า/ตัวแทนควบคุม / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 200คน ×25บาท ×2ม้ือ×2คร้ัง 20,000 40,000

40
,00

0

รพ.สต.ค าขวาง กองทุน สปสช.

2.เพ่ือก าจัดลูกน้ ายุงลายพาหะ ป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 200คน×50บาท ×1ม้ือ×2คร้ัง 20,000 นางณาตยา สายธนู ต าบลค าขวาง

น าโรคในชุมชน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน

3.เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ การป้องกัน  รวมเป็น 200 คน

 และควบคุมโรคไข้เลือดออก

131 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรค โควิด-19 ในต าบลเมืองศรีไค 1. เพ่ือให้ความรู้ค าแนะน า การดูแล คณะกรรมการศูนย์ควบคุม / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คนx 50 บาท x1ม้ือx3 รุ่น 7,500 28,600

 2
8,6

00 รพ.สต.เมืองศรีไค กองทุน สปสช.

 ปี2565 เฝ้าระวังการป้องกันตนเองเร่ือง โรคติดต่อระดับต าบล และ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 50 คนx25 บาทx2ม้ือx3รุ่น 7,500 นางบรรจง  สร้อยค า ต าบลเมืองศรีไค

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อสม จ านวน 150 คน 3.ค่าวิทยากร  ช่ัวโมงละ 600 x 2 ช่ัวโมงx3 รุ่น 3,600 นักวิชาการสาธารณสุข

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี (อบรม 3 รุ่นๆ ละ 50 คน ) 4.ค่าวัสดุป้องกันโรค 5,000 

2. เพ่ือให้มีทรัพยากร งบประมาณ 5.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 5,000 

ต่อการสนับสนุนการด าเนินงาน

เฝ้าระวัง สอบสวนและ ควบคุม

โรคติเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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132 โครงการอบรมแกนน า อย.น้อย เครือข่ายเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 1.พัฒนาศักยภาพแกนน า อย.น้อย ให้มี นักเรียนแกนน า อย.น้อย.ครู / 1.ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 50 บาท x 60 คน 3,000 7,200  7
,20

0

รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

ในโรงเรียนปีงบประมาณ 2565 องค์ความรู้เท่าทัน ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ และผู้รับผิดชอบงานในพ้ืนท่ี 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x 25 บาท x 60 คน 3,000 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

สุขภาพในปัจจุบัน   จ านวน 60 คน 3.ค่าวิทยากร 2 ชม x  600 บาท 1,200 นางสาวรุ่งนภา กงวงษ์

2. ทบทวนแนวทางการส่งต่อรายงานปัญหา เภสัชกร

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

133 โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยสุขภาพในชุมชน 1.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยสุขภาพในชุมชน อสม และผู้น าชุมชน จ านวน 30 / 1.ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 50 บาท x 30 คน 1,500 3,600  3
,60

0

รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

 2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านงานคุ้มครองให้แก่ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x 25 บาท x 30 คน 1,500 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

เครือข่ายและผู้น าชุมชน 3.ค่าวิทยากร 2 ชม x  600 บาท 600 นางสาวรุ่งนภา กงวงษ์

เภสัชกร

134 โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย CFGT (Clean 1.เพ่ือพัฒนาร้านค้า และร้านอาหาร 1.ผู้ประกอบการร้าน / 1.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 33  คน x 50  บาท 1,650 17,700

17
,70

0

รพ.สต.โนนยาง กองทุน สปสช.

  Food  Good Taste) รพ.สต.โนนยาง ปี2565 ในต าบลตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จ าหน่ายอาหารและแผงลอย 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 33 คน x25บาท x2ม้ือ 1,650 นายพิชชา สาระมูล ต.สระสมิง

2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.เช่ียวชาญ  จ านวน  2 คน          3.ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 2 ช่ัวโมง  x 600 บาท 1,200 นักวิชาการสาธารณสุข

ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค 2. อสม.เช่ียวชาญงานคุ้ม  4.ค่าวัสดุโครงการอบรม 2,450

3.เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ครองผู้บริโภค หมู่บ้านละ  5.ค่าวัสดุตรวจ น้ ายา SI-2  จ านวน  100  ชุด *20 บาท     2,000

จ าหน่ายอาหาร ได้มีการปรับปรุง  1 คน จ านวน 8  หมู่บ้าน    6.ค่าป้าย Clean Food Good Taste ขนาด30x30ซ.ม. 

สภาพการสุขาภิบาลอาหาร ให้ถูกต้อง รวมท้ังหมด 33 คน  จ านวน 25ป้าย ราคาป้ายละ 350 บาท 8,750

ตามเกณฑ์ร้านอาหารสะอาด รสชาติ

135 โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านช าในเขตโรงพยาบาล 1. เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านช า ผู้ประกอบการร้านช า    / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 43 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ 2,580 8,700  8
,7

00 รพ.สต.ราษฎร์ส าราญ กองทุน สปสช.

ส่งเสริมสุขภาพต าบลราษฎร์ส าราญ   ปีงบประมาณ 2565    มีความรู้และทักษะในการเลือก จ านวน   27  คน      2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 43 คน x 25 บาทx 2 ม้ือ 2,150 นางณัฐนิชาภรณ์ ค าสิงห์ ต าบลท่าลาด

อบรมผู้ประกอบการร้านช า มีความรู้และทักษะในการเลือกสินค้า สินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน แกนน า คบส.  8 หมู่บ้าน  3.ค่าวิทยากร 4 ช่ัวโมง x 600 บาท         2,400 จพ.ทันตะสาธารณสุข

ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือยกระดับร้านขายของช าในหมู่บ้านให้มี 2. เพ่ือยกระดับร้านขายของช า หมู่ละ 2 คน จ านวน 16  คน  4.ค่าวัสดุ 1,570

การจ าหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพ ในหมู่บ้านให้มีการจ าหน่ายสินค้า รวม 43 คน

ท่ีมีคุณภาพ
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136 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภค 1. เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้    1.คณะกรรมการหมู่บ้าน / 1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 77 คน× 1 ม้ือ x 60 บาท 4,620 12,910 12
91

0

รพ.สต.คูเมือง กองทุน สปสช.

ระดับหมู่บ้าน ต าบลคูเมือง ปี2565 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านฉลาก  ( อย. , อสม.บ้านละ 5 คน 12 หมู่บ้าน 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 77 คน x 2 ม้ือx 25 บาท 3,850 นางวาสนา  ภูมีค า อบต.คูเมือง

กิจกรรม วันผลิต วันหมดอายุ  การป้องกันโรคโควิด 19 ) เป็น 60 คน 3. ค่าวัสดุ  เอกสารอบรม 77 ชุดๆละ 20 บาท 1,540 นักวิชาการสาธารณสุข

1. อบรมฟ้ืนฟู พัฒนาศักยภาพคณะกรรมคุ้มรองผู้บริโภค 2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการไม่จ าหน่าย 2.ผู้น าชุมชน 12 หมู่บ้าน 4.ค่าวิทยากร 4 ชม.ๆ ละ 600  บาท 2,400 ช านาญการ

ระดับหมู่บ้าน ต าบล ผลิตภัณฑ์ท่ีผิดกฎหมาย  หรือโฆษณาเกินจริง  เป็น 12 คน 5.ค่าป้ายไวนิล 1 ผืน  500 

2 .ออกติดตาม ตรวจ ให้ค าแนะน า   (อะไรขายได้ , อะไรขายไม่ได้) 3.แพทย์ประจ าต าบล 1 คน

4 จนท.อบต./ รพ.สต.  4 คน 

รวมท้ังส้ิน 77  คน

137 โครงการพัฒนาระบบงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีว 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ด าเนินงาน กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานด้านอาหาร 27,800  8
,40

0

 8
,40

0

สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

อนามัย อ าเภอวารินช าราบ ปีงบประมาณ2565 ด้านอาหารปลอดภัยแก่ผู้รับผิดชอบ 1.จนท.อปท. 20 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x50บาท x1ม้ือ x2คร้ัง 5,000 งานอนามัยส่ิงแวดล้อมฯ

กิจกรรมท่ี 1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน งานรพ.สต. เทศบาลและภาคีเครือข่าย 2.จนท.รพ.สต. 19 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  50คน x25บาทx2ม้ือ x2คร้ัง 5,000 นายดนุสรณ์  คงศิลา

ด้านอาหารปลอดภัย 2.เพ่ือสนับสนุนให้ท้องถ่ินมี 3.จนท.รพ.วารินฯ 3 คน 3.ค่าวิทยากร 4 ชม.x 600บาท x2คร้ัง 4,800 เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

การด าเนินงานจัดการส่ิงปฏิกูล 4.จนท.รพ.ค่ายฯ 2 คน 4.ค่าวัสดุฝึกอบรม 2,000 

อย่างถูกหลักสุขาภิบาล 5.จนท.สสอ.วารินฯ 6  คน

รวมท้ังหมด 50 คน

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมขับเคล่ือนการด าเนินงานการจัดการส่ิงปฏิกูล กิจกรรมท่ี 2 / / กิจกรรมท่ี 2 ประชุมขับเคล่ือนการด าเนินงานจัดการส่ิงปฏิกูล

2.1 ประชุมช้ีแจงแนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงาน 1.จนท.อปท. 17 คน 2.1 ประชุมช้ีแจงแนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงาน

 6
,00

0

การจัดการส่ิงปฏิกูล 2.จนท.รพ.สต. 19 คน การจัดการส่ิงปฏิกูล

2.2 ประชุมติดตามการด าเนินงาน 3.จนท.รพ.วารินฯ 1 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 40 คน x50บาท x1ม้ือ 2,000 

4.จนท.รพ.ค่ายฯ 1 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 40คน x25บาทx2ม้ือ 2,000 

5.จนท.สสอ.วารินฯ 2 คน 3.ค่าวัสดุจัดประชุม 1,000 

รวมท้ังหมด 40 คน 4.ค่าป้ายไวนิลโครงการ 1,000 

2.2 ประชุมติดตามการด าเนินงาน

 5
,00

0

1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 40 คน x50บาท x1ม้ือ 2,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 40คน x25บาทx2ม้ือ 2,000 

3.ค่าวัสดุจัดประชุม 1,000 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

138 โครงการจัดบริการเชิงรุก อาชีวเวชกรรม  - เพ่ือใช้เป็นส่ือเพ่ือการเผย บุคลากรในรพ. /  - ผลิตส่ือโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 600 แผ่น 50,900 รพท.วารินช าราบ งบคลินิกโรค

 1.1 ผลิตส่ือการให้อาชีวสุขศึกษาในสถานประกอบกิจการ แพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์  และบุคคลท่ัวไป (25 บาท/1 แผ่น x 300 แผ่น) 7,500

 1
5,0

00 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จากการท างาน

เขตอ าเภอวารินช าราบ เก่ียวกับการให้บริการคลินิก  - จัดท า Roll up ประชาสัมพันธ์คลินิกโรคจากการท างาน นางสาววิชุดา  หัสโน

 - ผลิตส่ือโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 600 แผ่น โรคจากการท างาน (3 แผ่น x 3,000 บาท ) 9,000 

 9
,00

0

พยาบาลวิชาชีพ

 - จัดท า Roll up ประชาสัมพันธ์คลินิกโรคจากการท างาน  - เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ

การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน

โรคจากการท างานให้กับ

1.2 จัดอบรมให้ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียน บุลลากรในโรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย 1.2 จัดอบรมให้ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียน

 8
,60

0

 8
,60

0

 8
,60

0

 8
,60

0

พฤติกรรมสุขภาพการป้องกันการติดเช้ือโรคไวรัสโคโรนา ผู้ใช้สิทธิประกันตนและบุคคลท่ัวไป 1.บริษัท โฮมฮับ จ ากัด สาขาวารินฯ / / /  1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (25 บาท x 2 ม้ือ x 50 คน x 4 วัน ) 10,000 

2019 ในสถานประกอบการเขตอ าเภอวารินช าราบ  -เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้านการป้องกัน จ านวน 50 คน  2.ค่าอาหารกลางวัน  (50 บาท/1 คน x 50 คน x 4 วัน ) 10,000 

 -โดยการจัดอบรมท่ีสถานประกอบการแต่ละแห่งๆละ 1 วัน โรคติดต่อและโรคจากการท างานให้กับ 2.บริษัทดีแอคคอร์ด  50 คน 3. ค่าวิทยากร  (600 บาท/1 ช่ัวโมง x 6 ช่ัวโมง x 4 วัน ) 14,400 

รวม 4 วัน พนักงานในสถานประกอบการ 3.บริษัทก้าวหน้าไก่สด 50 คน

4.บริษัท เวอร์เท็กซ์ แอพพาเรล 

จ านวน 50 คน

รวมท้ังส้ิน 200 คน

*อบรมแห่งละ 1 วัน

139 โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรกลุ่มเส่ียง 1.เพ่ือตรวจหาระดับปริมาณสารเคมี เกษตรกรและประชาชนกลุ่ม / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน× 50บาท × 1ม้ือ x4รุ่น 10,000 23,900

23
,90

0

รพ.สต.โนนยาง กองทุน สปสช.

 รพ.สต.โนนยาง ปี 2565 ตกค้างในเลือดของเกษตรกร เส่ียงในเขตพ้ืนท่ีอบต.สระสมิง 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50คน ×25บาท ×2ม้ือ x4รุ่น 10,000 นางสาวชญาดา บุญแท้ ต.สระสมิง

2.เพ่ือให้เกษตรกรเกิดความรู้และ จ านวน 200 คน 3.ค่าวิทยากร 600 บาท x 1 ช่ัวโมง x 4 รุ่น 2,400 จพ.สาธารณสุขชุมชน

น าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ (ออกเชิงรุกในชุมชน 4 จุดๆ 4.ค่าชุดตรวจระดับเอนไซม์โดลีนเอสเตอเรส 1500

(รุ่น) 50 คน)

140 โครงการทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว3คน ปี2565 1.ให้คนไทยทุกครอบครั รุ่นท่ี1 อสม.หมู่2,11,7,10,1,6,8 / รุ่นท่ี 1 10,000 10
00

0

รพ.สต.ราษฎร์ส าราญ PP Basic Service

กิจกรรม  อบรมให้ความรู้จัดกลุ่มประชาชน วมีหมอประจ าตัว 3 คน รวม 50 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50คน x60บาทx1ม้ือ 3,000 นางสุวารี  ศรีแสง

ท่ีต้องได้รับการดูแลในพ้ืนท"ดูแลใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ" 2.เน้นการดูแลท่ีบ้านและชุมชน รุ่นท่ี2 อสม.หมู่1,6,8 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน50คน ×25บาทx2ม้ือ 2,500 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

รวม 25 คน รุ่นท่ี 2

1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 25คน x60บาทx1ม้ือ 1,500 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน25คน ×25บาทx2ม้ือ 1,250 

4. วัสดุในการอบรม   1,750 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

141 โครงการพัฒศักยภาพ อสม เป็นหมอประจ าตัว 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.ในเร่ือง อสม. จ านวน 127 คน / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 127คน x50บาท x1ม้ือ 6,350 15,100 

 1
5,1

00 รพ.สต.โนนน้อย กองทุน สปสช.

 ตามนโยบายคนไทยทุกคนต้องมีหมอประจ าตัวสามคน ระบบการดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ือง 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 127คนx25บาทx2คร้ัง 6,350 นายธีรวัฒน์ พิมพ์ชาย ต.บุ่งหวาย

ปีงบประมาณ 2565 2.พัฒนาทักษะ อสม.เช่ียวชาญใน 3.ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 4 ช่ัวโมง x 1 วัน 2,400 นักวิชาการสาธารณสุข

การดูแลสุขภาพ

142 โครงการธรรมนูญสุขภาพต าบลเมืองศรีไค ปี2565 1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คนx 50 บาท x1ม้ือx11 หมู่ 27,500 55,000

55
,00

0

รพ.สต.เมืองศรีไค กองทุน สปสช.

ป้องกันโรค ในชุมชน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คนx25 บาทx2ม้ือx 11 หมู่ 27,500 นางบรรจง  สร้อยค า ต าบลเมืองศรีไค

2เพ่ือ.แก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข

เพ่ือชุมชน และบูรณาการ ชีวิตวิถีใหม่

 เพ่ือป้องกันโรคโควิด - 19 ในชุมชน

143 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ต้นแบบด้านสุขภาพ 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ จนท.งานเวช และ อสมในเขต / / / 1.ค่าอาหารกลางวัน  95 คน x  50 บาท x 3 คร้ัง 14,250 31,135 

 1
0,0

00

 1
0,0

00

 9
,53

5

รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

อสม. พร้อมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ PCU รพ.วารินช าราบ 95 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 95 คน x 1 ม้ือๆ ละ 25 บาท 7,125 กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ

การบริการสาธารณสุขในชุมชน  x 3 คร้ัง นางวิภาพร สร้อยสิงห์

2.2. เพ่ือพัฒนาให้อสม. มีความรู้ ความ 3. แฟ้มคู่มือเอกสารการปฏิบัติงานของ อสม. 89 แฟ้ม 3,560 พยาบาลวิชาชีพ

เข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน X 40 บาท

ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 4. ค่าวิทยากร 600X 3 ชมX 3 คร้ัง 5,400 

5.ค่าเอกสาร 800 

144 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ต าบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ 1.เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานหมู่บ้าน/ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี1 ประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบาย ฯ 12,400 

 1
2,4

00 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

ประจ า ปี2565 ต าบลจัดการสุขภาพดี 1.จนท.สสอ 2 คน   / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x50บาท x 1ม้ือ x2คร้ัง 5,000 งานระบบสุขภาพภาคประชาชน

กิจกรรมท่ี1 ประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบาย/ถอดบทเรียน วิถีชีวิตไทยสอดคล้อง 2.จนท.รพ.สต.ละ 2 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50คนx25บาทx2ม้ือx2คร้ัง 5,000 นส.จุรีรัตน์  คูณปลูก

การด าเนินงาน (ก าหนดประเด็น พชต./พชอ) 3.ภาคีเครือข่าย 3.ค่าวิทยากร จ านวน 4 ช่ัวโมง x 600 บาท     2,400 เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

2.เพ่ือประเมินหมู่บ้าน/ รวม 50 คน

ต าบลจัดการสุขภาพดี

145 โครงการคัดเลือก อสม.ดีเด่น  ปี2565 1. เพ่ือร่วมการคัดเลือก อสม. ดีเด่น กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี1 คัดเลือก อสม.ดีเด่น  ปี2565 ระดับเขต/ภาค 36,656 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

กิจกรรมท่ี1 คัดเลือก อสม.ดีเด่น  ปี2565 ระดับเขต/ภาค ระดับเขต/ภาค ปี2565 1.จนท.สสอ 4 คน   / 1. ค่าวัสดุ/จ้างเหมาจัดท ารูปเล่ม/ไวนิล 20,000 งานระบบสุขภาพภาคประชาชน

2.จนท.รพ.สต. 5 คน 2. ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสาร 1 คันx 1,800 บาท x 2วัน 3,600 นส.จุรีรัตน์  คูณปลูก

2. อสม. ดีเด่น 1 คน 3. ค่าเบ้ียเล้ียง 10 คน x 240บาท x 2วัน 4,800 เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

4. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 282 กิโลเมตรx2 เท่ียว (ไป-กลับ)x4 บาท 2,256 

5. ค่าท่ีพัก(10 คน) 5 ห้อง  x 1,200 บาท x 1 คืน 6,000 



47

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท 6,491,391 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

146 โครงการประชุมเครือข่าย อสม. ระดับอ าเภอ  ปี2565 1.ประชุมเครือข่าย/วางแผน กิจกรรมท่ี 1 / / / / กิจกรรมท่ี 1 35,000  5
,50

0

 5
,50

0

 5
,50

0

 5
,50

0

สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

1.ประชุมเครือข่าย/วางแผนการปฏิบัติงาน/สรุปผลการ การปฏิบัติงาน 1.จนท.สสอ 2 คน   1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x 50บาท x 1ม้ือ x4คร้ัง 10,000 งานระบบสุขภาพภาคประชาชน

ด าเนินงานรายไตรมาส /สรุปผลการด าเนินงาน 2.จนท.รพ.สต.ละ 1 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  50คน x25บาท x2ม้ือ x4คร้ัง 10,000 นส.จุรีรัตน์  คูณปลูก

3.ประธาน อสม. รพ.สต.ละ 1 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

รวม 50 คน

2.ประชุมตรวจสอบการจ่ายค่าป่วยการ อสม. 2.เพ่ือตรวจสอบและสรุป กิจกรรมท่ี 2 / / / / กิจกรรมท่ี 2

 2
,75

0

 2
,75

0

 2
,75

0

 2
,75

0

 2
,75

0

 2
,75

0

ความถูกต้องใน 1.จนท.สสอ 1 คน   1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 25คน x 50บาท x 1ม้ือ x 6คร้ัง 7,500 

การจ่ายค่าป่วยการ อสม. 2.จนท.รพ.สต.ละ 1 คน 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  25คน x25บาท x2ม้ือ x6คร้ัง 7,500 

รวม 25 คน

147 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแล 1เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเร้ือรังในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย / / อบรมคร้ังท่ี 1 จัดอบรม 4 รุ่น 61,440 รพท.วารินช าราบ สนับสนุน

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (Long term Care) เครือข่าย ได้รับการดูแลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน     1.นักบริบาลผู้สูงอายุ =164 คน   1.ค่าอาหารกลางวัน 54 คน x 50 บาท x 4 คร้ัง 10,800 

 1
0,8

00 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน จาก สปสช.

บริการสุขภาพอ าเภอวารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 2.เพ่ือให้นักบริบาลชุมชน (CG) มีศักยภาพ 2.พ่ีเล้ียง CM =23 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 25 บาท X 2 ม้ือ 10,800 

 1
0,8

00 นางอุไร  มนต์ชัยกุล

ปีงบประมาณ 2565 ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 3.คณะกรรมการกองทุน LTC = 16 คน 3.ค่าเอกสาร 4,320 

 4
,32

0

พยาบาลวิชาชีพ

 2.1 อบรมคร้ังท่ี 1 -อบรมพัฒนาศักยภาพเร่ืองการดูแล 4.ทีมวิทยากร/ผู้จัดโครงการ =13 คน / / อบรมคร้ังท่ี 2 จัดอบรม 4 รุ่น

ผู้สูงอายุโรคเร้ือรัง Stroke , IMC รวมท้ังส้ิน 216 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน 54 คน x 50 บาท x 4 คร้ัง 10,800 

 1
0,8

00

2.2 อบรมคร้ังท่ี 2 -อบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 25 บาท X 2 ม้ือ 10,800 

 1
0,8

00

แบบประคับประคอง 3.ค่าวิทยากร 600 บาท x 4 ชม. x 4 คร้ัง   9,600 

 9
,60

0

4.ค่าเอกสาร 4,320 

 4
,32

0

148 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.น้อย) 1. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ 1. นักเรียน ป.3- ป.6 โรงเรียน / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 40 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ 2,400 8,400  8
,4

00 รพ.สต.ราษฎร์ส าราญ กองทุน สปสช.

 ปีงบประมาณ 2565 เด็กนักเรียน บ้านท่าลาด ป.ละ 5คน 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 40 คน x 25 บาทx 2 ม้ือ 2,000 นางณัฐนิชาภรณ์ ค าสิงห์ ต าบลท่าลาด

 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ อสร.น้อย ในโรงเรียน 2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในงาน  จ านวน 20 คน 3.ค่าวิทยากร 4 ช่ัวโมง x 600 บาท 2,400 จพ.ทันตะสาธารณสุข

เพ่ือเป็นแกนน าในการช่วยเหลือให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ สาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข 2.นักเรียน ป.3- ป.6 4.ค่าวัสดุ 1,600

โรงเรียน  โรงเรียนบ้านถ่อน ป.ละ 5 คน   

 จ านวน 20 คน

รวม 40 คน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

149 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 1.เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ให้กับอสมใน อสม.จ านวน 103 คน / / รุ่นท่ี 1 18,190  1
8,1

90

รพ.สต.ราษฎร์ส าราญ กองทุน สปสช.

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  การดูแลสุขภาพของประชาชน อบรมจ านวน 2 วัน 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50คน ×25บาท x2ม้ือ 2,500 นางสุวารี  ศรีแสง ต าบลท่าลาด

กิจกกรม อบรมฟ้ืนฟูความรู้ความรู้และฝึกปฎิบัติการใช้  2.เพ่ือให้อสม.มีทักษะในการใช้ 2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x 60 บาท x 1ม้ือ 3,000 นักวิชาการสาธารณสุข

Application “อสม.ออนไลน์การฝึกปฎิบัติในชุมชน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) รุ่นท่ี 2

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 53คน ×25บาท x2ม้ือ 2,650 

2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 53 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ 3,180 

3. ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท x 4 ช่ัวโมง x 2 คร้ัง 4,800 

4. วัสดุในการอบรม 2,060 

150 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการส่งเสริม ป้องกัน 1.เพ่ือให้ความรู้ และทักษะท่ีถูกต้อง แก่ อสม. อสม. จ านวน 127 คน / กิจกรรมท่ี 1 63,980 

 6
3,9

80 รพ.สต.โนนน้อย เงินบ ารุงรพ.สต.

 และควบคุมโรค ด้านสาธารณสุข ปี2565 ในการคัดกรองผู้สูงอายุท่ีต้องได้รับการดูแลระยะยาว อบรม 5 กิจกรรม 1.ค่าอาหารกลางวัน 127 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ x 1 วัน 6,350 นายธีรวัฒน์ พิมพ์ชาย รพ.สต.โนนน้อย

(5 กิจกรรม) 2. เพ่ือพัฒนาทักษะ อสม. ในการควบคุมป้องกัน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 90 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 1วัน 6,350 นักวิชาการสาธารณสุข

กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาศักยภาพ อสม ด้านการคัดกรองผู้สูงอายุ โรคไข้เลือดออก 3.ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1x4 เมตร 480

ท่ีต้องได้รับการดูแลระยะยาว 3. เพ่ือให้ อสม. มีส่วนร่วมในการดูแลและเฝ้าระวัง กิจกรรมท่ี 2

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศักยภาพ อสม. ในการควบคุมป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 1.ค่าอาหารกลางวัน 127 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ x 1 วัน 6,350 

โรคไข้เลือดออก 4. เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ในการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานด้วยศาสตร์แผนไทย 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 90 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 1วัน 6,350 

กิจกรรมท่ี 3  พัฒนาศักยภาพ เพ่ิมองค์ความรู้แก่ อสม. ด้วยศาสตร์แผนไทย กิจกรรมท่ี 3

ด้านการเฝ้าระวังโรคและลดภาวะแทรกซ้อนในป่วยโรคเร้ือรัง 5.เพ่ือให้ อสม. มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 1.ค่าอาหารกลางวัน 127 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ x 1 วัน 6,350 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนางานการแพทย์แผนไทย ในการตรวจสุขภาพช่องปาก 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 90 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 1วัน 6,350 

 ในการตรวจเท้าและดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน กิจกรรมท่ี 4

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนางานส่งเสริมด้านทันตสุขภาพ  1.ค่าอาหารกลางวัน 127 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ x 1 วัน 6,350 

ในการตรวจสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 90 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 1วัน 6,350 

กิจกรรมท่ี 5

1.ค่าอาหารกลางวัน 127 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ x 1 วัน 6,350 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 90 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 1วัน 6,350 

151 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.ในเร่ือ  อสม. 13 หมู่ จ านวน 168 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 56 คน x60บาท x1ม้ือ x3รุ่น 10,080 27,800

 2
7,8

60 รพ.สต.โพธ์ิใหญ่ กองทุน สปสช.

ตามนโยบายคนไทยทุกคนต้องมีหมอประจ าตัวสามคน งระบบการดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ือง แบ่งการอบรม 2.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม จ านวน56คน x 25บาท x 2ม้ือ x3รุ่น 8,400 นางสาวฑิฆัมพร วันโท ต าบลโพธ์ิใหญ่

ปีงบประมาณ 2565 2.พัฒนาทักษะ อสม.เช่ียวชาญใน เป็น 3 รุ่นๆละ 56 คน 3.ค่าวิทยากร  4 ช่ัวโมง x 600บาท x 3 รุ่น 7,200 นักวิชาการสาธารณสุข

การดูแลสุขภาพ 4.ค่าวัสดุ 2,120
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

152 โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ ต าบลค าขวาง ปี 2565 1.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังผู้ป่วยรับส่งต่อ ผู้ป่วยเร้ือรัง/ผู้มีปัญหาสุขภาพ / / / / ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีออกปฏิบัติงาน คร้ังละ 120 บาท 57,600 4,8
00

4,8
00

4,8
00

4,8
00

4,8
00

4,8
00

4,8
00

4,8
00

4,8
00

4,8
00

4,8
00

4,8
00       รพ.สต.ค าขวาง กองทุน สปสช.

กิจกรรม ออกปฏิบัติงานตามแผนแบบบูรณาการ  จากโรงพยาบาลและกลุ่มเส่ียงอ่ืนๆ  ต าบลค าขวาง จ านวน 400 คน จ านวน 4 คร้ัง/หมู่บ้าน /เดือน นางหทัยภัทร์  สมนึก ต าบลค าขวาง

ดูแล แนะน า และให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ ได้รับการดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน (120 บาท x 4 คร้ัง x 10 หมู่บ้าน x 12 เดือน 57,600 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

2.เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี  

ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  

3.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ได้รับความพึงพอใจในการจัดบริการ

153 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ยุคดิจิตอล ปี2565 1.เพ่ือพัฒนา อสม. ให้มีความรอบรู้ อสม.151 คน / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 151 คน×25บาท ×2ม้ือ 7,550 15,100

15
,10

0

รพ.สต.ค าขวาง กองทุน สปสช.

ด้านสุขภาพผ่านระบบการส่ือสารดิจิทัล 2.ค่าอาหารกลางวันจ านวน 151 คน × 50 บาท × 1 ม้ือ 7,550 นายชรินทร์ธร  ตาด า ต าบลค าขวาง

2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของ อสม.             แพทย์แผนไทย

3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.  

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

4.เพ่ือให้ อสม.มีทักษะในการ

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสาร 

154 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.ในเร่ืองระบบ  อสม. 10 หมู่ จ านวน 151 คน 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 151 คน×25บาท ×2ม้ือ 7,550 19,000

19
,00

0

รพ.สต.ค าขวาง กองทุน สปสช.

ตามนโยบายคนไทยทุกคนต้องมีหมอประจ าตัวสามคน การดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ือง แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น 2.ค่าอาหารกลางวันจ านวน 151 คน × 50 บาท × 1 ม้ือ 7,550 นายชรินทร์ธร  ตาด า ต าบลค าขวาง

ปีงบประมาณ 2565 2.พัฒนาทักษะ อสม.เช่ียวชาญในการ 3.ค่าวัสดุในการจัดอบรม 3,900 แพทย์แผนไทย

ดูแลสุขภาพ

155 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล พยาบาลและบุคลากร / 1. ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ 5,000 15,000 

 1
5,0

00 รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

สมองในรพ.และเครือข่ายบริการสุขภาพรพ.วารินช าราบ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการ ท่ีเก่ียวข้องในรพ.และเครือข่าย 2. อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คน x 25บาท x 2 ม้ือ 5,000 คณะกรรมการทีม Service

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ส่งต่อ บริการ (รพ.สต.) 100 คน 3. วัสดุอบรม 20 บาท/100คน 2,000 Plan สาขา Stroke

**ห้องประชุมสามารถรองรับ 4. ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชม.x  600 บาท 1 วัน 3,000 นางสนองจิตร ไมตรี

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ 250 คน พยาบาลวิชาชีพ

สามารถจัดท่ีประชุมเว้นระยะ

ห่างได้
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 
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งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

156 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มปกติ 1.เพ่ือคัดกรองและค้นหาผู้ป่วย กิจกรรมท่ี 1 /  กิจกรรมท่ี 1  ค่าวัสดุการตรวจคัดกรอง 819,750 

 3
80

,60
0

รพท.วารินช าราบ Secondary

กลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย ห่างไกลโรค ปีงบประมาณ 2565 เบาหวานและความดันโลหิตสูง 1.ประชาชน อายุ 35 ปีข้ึนไป 1.strip ตรวจน้ าตาล  จ านวน 800 กล่อง x 242 บาท 193,600 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  prevention

กิจกรรมท่ี 1  การส่งเสริมสุขภาพประชาชน รายใหม่ เป้าหมายคัดกรองเบาหวาน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมทีมตรวจคัดกรองสุขภาพ 55,000 รพ.วารินช าราบ  prevention

1.1ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประชากรอายุ 50,929 คน จ านวน 220 หมู่บ้าน x 10 คน x 25 บาท x 1 ม้ือ นางธัญญลักษณ์ ด าริห์

35 ปี ข้ึนไป เป้าหมายคัดกรองความดัน 3.ค่าอาหารกลางวันทีมตรวจคัดกรอง 220 หมู่บ้านx10 คน 132,000 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

โลหิตสูง 45,588 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ สสอ.วารินช าราบ

2 ทีมตรวจคัดกรองทีมละ นายณัฐพงษ์  โสดาภักด์ิ

10 คน จ านวน 220 หมู่บ้าน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

กิจกรรมท่ี 2 ลดภาวะแทรกซ้อน กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 2 ลดภาวะแทรกซ้อน

2.1การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน 1เพ่ือคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยเบาหวาน 8,691 คน / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 570 คน x 25 บาท x 1 ม้ือ 14,250 

 4
8,4

50

(ดูตา เบ่ิงเท้า เฝ้าไต คัดกรอง CVD risk) ในป่วยเบาหวาน 2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 570 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ 34,200 

2.2 จัดซ้ือตู้ไฟส าหรับวัด VA เคล่ือนย้ายได้ระยะมาตรฐาน 6 เมตร 2.คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา จ านวน รพ.สต. 19 แห่ง / 1.จัดซ้ือตู้ไฟวัด VA ขนาดมาตรฐาน 6 เมตร จ านวน 19 อัน 85,500 

 8
5,5

00

x 4500 บาท 

2.3 จัดซ้ือ salt merter ในการตรวจความเค็มในอาหาร 3.คัดกรอง เฝ้าระวังและลดภาวะ จ านวน รพ.สต. 19 แห่ง / 1.จัดซ้ือเคร่ืองตรวจวัดความเค็ม Salt merter 95,000 

 9
5,0

00

แทรกซ้อนทางไต จ านวน 19 แห่ง x 2500 บาท X แห่งละ 2 อัน 

2.4 จัดซ้ือเคร่ืองตรวจวัดความรู้สึกเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 4.คัดกรอง เฝ้าระวังและลดภาวะ จ านวน  100 อัน  / 1.จัดซ้ือเคร่ืองตรวจวัดความรู้สึกเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 10,000 

 1
0,0

00

Monofilament แทรกซ้อนเท้าผู้ป่วยเบาหวาน Monofilament  จ านวน 100 อัน x 100 บาท

2.5 จัดซ้ือชุดโมเดลอาหารแลกเปล่ียนผู้ป่วยเบาหวาน 5.ส่งเสริมความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 2 ชุด / 1.จัดซ้ือชุดโมเดลอาหารแลกเปล่ียนผู้ป่วยเบาหวาน ชนิด 52 ช้ิน 60,000 

 6
0,0

00

Health Literacy จ านวน 2 ชุด x 30,000 บาท 

2.6 จัดท าชุดนิทรรศการ / กิจกรรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย 6.ส่งเสริมความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน โรคเบาหวานจ านวน 2 อัน / 1.จัดท าชุดนิทรรศการไวนิลโรลอัพจ านวน 6 อัน x3,000 บาท 72,000 

 7
2,0

00

กิจกกรรมวันเบาหวานโลก 14 พ.ย. , วันหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยโรคไต โรคความดันโลหิตสูง 2 อัน x 4 ชุด

สัปดาห์โรคไต ลดเค็ม ลดโรค และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน โรคไตวายเร้ือรัง 2 อัน

จัดซ้ือ LED TV แบบ smart TV จ านวน 1 เคร่ือง / 2.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ขนาด 55 น้ิว 30,000 

 3
0,0

00

ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล

จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี จ านวน 1 ชุด 3.เคร่ืองขยายเสียงประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ีแบบมีแอมป์ในตัว 25,000 

จ านวน 1 ชุด 

2.7 สนับสนุนกิจกรรมลดเค็มชุมชนต้นแบบ 7.ส่งเสริมและสร้างกระแสลดเค็มในชุมชน รพ.สต.โซนละ 1 แห่ง / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 120 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 6,000 

 1
3,2

00

โซน 1 นาโหนนน้อย 30 คน 2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 120 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ 7,200 

โซน 2 ทุ่งเกษม 30 คน

โซน 3 คูเมือง 30 คน

โซน 4 วังกางฮุง 30 คน
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157 2.โครงการพัฒนาระบบบริการ NCD คุณภาพ ปี2565 1.เพ่ือก าหนดแนวทางเวชปฏิบัติส าหรับ คณะกรรการ NCD board / กิจกรรมท่ี1 ประชุมแนวทางการพัฒนา NCD คุณภาพ 11,320  2
,20

0

รพท.วารินช าราบ Secondary

กิจกรรมท่ี1 ประชุมแนวทางการพัฒนา NCD คุณภาพ แนวทางการให้บริการ NCD คุณภาพ จ านวน 20 คน 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 20 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 1,000 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  prevention

2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ 1,200 รพ.วารินช าราบ  prevention

1.ช้ีแจงการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบงาน NCD และ / กิจกรรมท่ี 2 ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานปีงบ 65 นางธัญญลักษณ์ ด าริห์

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานปีงบ 65 เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จนท.บันทึกข้อมูล 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 46 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 2,300  5
,06

0

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

46 คน 2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 46 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ 2,760 สสอ.วารินช าราบ

1.ควบคุมก ากับและติดตาม ผู้รับผิดชอบงาน NCD / กิจกรรมท่ี 3 ประชุมติดตามการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  4
,06

0

นายณัฐพงษ์  โสดาภักด์ิ

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมติดตามการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด จ านวน 26 คน 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 26 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 1,300 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 26 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ 2,760 

158 โครงการอมรมพัฒนาศักยภาพ อสม.และ Care Giver 1.พัฒนาศักยภาพ อสม.เพ่ือก ากับการ อสม. จ านวน 220 คน / อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เพ่ือก ากับการกินยา 15,000 รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน กินยาของผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ผู้ดูแลผู้ป่วย / ญาติ 200 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน 220 คน X50 บาท X 1 คร้ัง 11,000 

 1
1,0

00 คลินิกวัณโรค 

2.พัฒนาศักยภาพ Care Giver การดูแล แผนกผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยวัณโรคอย่างมีประสิทธิภาพ / อบรมศักยภาพ Care giver  ในการดูแลคนไข้ นางสุขสันต์  อักษรศรี

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  200 คน X 20 บาท X 1 ม้ือ 4,000 

 4
,00

0

พยาบาลวิชาชีพ

159 โครงการพัฒนางานวัณโรคปีงบประมาณ 2565 41,600 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานวัณโรค 1.เพ่ือช้ีแจงนโยบายการด าเนิน กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานวัณโรค งานควบคุมโรคติดต่อ

งานวัณโรค ปี 2564 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 40 คน x 50บาท  x 1 ม้ือ 2,000 

 4
,00

0

น.ส.สุภาดา  สุวะไชย

2.เพ่ือประชุมจัดท า Case manangement จ านวน 40 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 40 คน x 25บาท x 2 ม้ือ 2,000 นักวิชาการสาธารณสุขฯ

 ในรายท่ีมีความเส่ียงต่อการขาดยา 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมจัดท า Case manangement และเสียชีวิต กิจกรรมท่ี 2 / กิจกรรมท่ี 2 ประชุมจัดท า Case manangement

 6
,00

0

3.เพ่ือช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30คน x50บาท  x1ม้ือ x2คร้ัง 3,000 

3C 4S ให้พ้ืนท่ีได้น าไปใช้ จ านวน 30 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 30คน x25บาท x2ม้ือx2คร้ัง 3,000 

4.จัดอบรมให้ความรู้ในหมู่บ้านเส่ียง

กิจกรรมท่ี 3 จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองวัณโรคในหมู่บ้านเส่ียง กิจกรรมท่ี 3 / กิจกรรมท่ี 3 จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองวัณโรคในหมู่บ้านเส่ียง

 2
7,6

00

ท่ีมีผู้ป่วยวัณโรค 2 ราย ข้ึนไป ผู้เข้าอบรม 120 คน คือ 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน120คน x50บาท x1ม้ือ x2คร้ัง 12,000 

หมู่บ้าน/ชุมชนละ 20 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 120คนx25บาทx2ม้ือx2คร้ัง 12,000 

 จ านวน 12 หมู่บ้าน/ชุมชน 3.ค่าวิทยากร จ านวน 3 ช่ัวโมง x 600 บาท x 2 วัน 3,600 

กิจกรรมท่ี 4 มีหมู่บ้านต้นแบบในการด าเนิงานวัณโรค กิจกรรมท่ี 4 / กิจกรรมท่ี 4 มีหมู่บ้านต้นแบบในการด าเนิงานวัณโรค

 อบรม 4 หมู่บ้าน/คร้ัง 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20คน x 50บาท  x1ม้ือ x2คร้ัง 2,000 

 4
,00

0

รวมอบรม 2คร้ัง 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20คน x25บาท x2ม้ือ x2คร้ัง 2,000 
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กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

160 โครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ต าบลโนนโหนน 1.เพ่ือให้ประชาชนท่ีมีอาการ  กิจกรรม / 1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 147คนx50บาทx1ม้ือ 7,350 16,820

 1
6,8

20 รพ.สต.นาโหนนน้อย PP Basic Service

ประจ าปีงบประมาณ 2565 สงสัยวัณโรคได้รับการตรวจรักษา กลุ่มเป้าหมาย อสม.จ านวน 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 147คนx25บาทx2ม้ือ 7,350 นางสาวศิริอร พวงจ าปา

กิจกรรม ท่ีโรงพยาบาลวารินช าราบ 147 คน 3. ค่าวิทยากร 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 1,800 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

1.อบรมอสม.เพ่ือให้มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีค้นหาและ 2.เพ่ือให้ผู้ป่วยวัณโรคท่ีข้ึนทะเบียน 3. ค่าจัดท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ผืน 320 

ก ากับดูแลผู้ป่วยวัณโรคในหมู่บ้านรับผิดชอบของตนเอง รักษามีพ่ีเล้ียงก ากับการกินยา

3.เพ่ือให้ผู้ป่วยวัณโรคท่ีข้ึนทะเบียน

รักษาหายขาด

4.เพ่ือป้องกันผู้ป่วยขาดยารักษา

วัณโรค

161 โครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในชุมชน 1.เพ่ือค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรค อสม. จ านวน 127 คน / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 127คน x50บาท x1ม้ือ x 1วัน 6,350 15,100 

 1
5,1

00 รพ.สต.โนนน้อย กองทุน สปสช.

ปีงบประมาณ 2565 เข้าสู่ระบบการตรวจรักษา 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 127คนx25บาทx2คร้ัง x 1วัน 6,350 นางทองสา สูรย์ราช ต.บุ่งหวาย

ข้ึนทะเบียน  และรักษาจนหายขาด 3.ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 4 ช่ัวโมง x 1 วัน 2,400 จพ.สาธารณสุข

162 โครงการรวมพลัง หยุดย้ังวัณโรคในชุมชน 1.เพ่ือให้ความรู้ในการป้องกันวัณโรค กลุ่มเส่ียงผู้ป่วยเบาหวาน / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 126คน x50บาท x1ม้ือ 6,300 12,600

 1
2,6

00 รพ.สต.โคกเซบูรณ์ กองทุน สปสช.

ปีงบประมาณ 2565 2.เพ่ือประสิทธิภาพในการค้นหา ผู้สูงอายุ จ านวน 56 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 126 คน x25บาท x 2ม้ือ 6,300 น.ส.ณัฐฑิตา วงษ์ขันธ์ ต.สระสมิง

กิจกรรม อบรมให้ความรู้ การป้องกันการติดต่อของโรควัณโรค ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในชุมชน อสม. 70 คน นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

3.เพ่ือสร้างความตระหนักของชุมชน จ านวน 126 คน

ในการควบคุมป้องกันโรควัณโรค

อย่างจริงจังและต่อเน่ือง

163 โครงการพัฒนาระบบยาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอวารินช าราบ พัฒนาระบบยาในหน่วยบริการปฐมภูมิ พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีใน / ประชุม/อบรมแนวทางการพัฒนาระบบยา และเฝ้าระวัง 8,000  8
,00

0

รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

 -ประชุม/อบรมแนวทางการพัฒนาระบบยา และเฝ้าระวัง ก าหนดกรอบรายการยาท่ีจ าเป็นและ รพ.สต.เครือข่ายวารินช าราบ 1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 50 บาท 4,000 กลุ่มงานเภสัชกรรม

ความปลอดภัยด้านยาอย่างต่อเน่ือง โรงพยาบาลส่งเสริม แนวทางบริหารเวชภัณฑ์ ให้เหมาะสม รวมท้ังส้ิน 80 คน 2 2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x 25 บาทx 80 คน 4,000 นางสาวสรินทิพย์ พัดทาบ

สุขภาพต าบลทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว กับศักยภาพของหน่วยบริการ เภสัชกร

 ในระบบงานเภสัชกรรมและ RDU 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

164 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายเพ่ือการใช้ยา เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีใน / 1.ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 50 บาท 3,000 6,000  6
,00

0

รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

สมเหตุผลและปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักใน รพ.สต.เครือข่ายวารินช าราบ 2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x 25 บาทx 60 คน 3,000 กลุ่มงานเภสัชกรรม

 -ประชุมวิชาการ/อบรมบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและสามารถส่ัง รวมท้ังส้ิน 60 คน นางสาวสรินทิพย์ พัดทาบ

 เครือข่ายวารินช าราบ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการส่ังใช้ ใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้ เภสัชกร

ยาอย่างสมเหตุผลและหน่วยบริการปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์ช้ีวัด

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ เพ่ิมการใช้ยาในโรคเร้ือ

รังไม่ติดต่ออย่างเหมาะสม มีระบบเฝ้าระวังการใช้ยาในกลุ่ม

ผู้ป่วยเฉพาะ

165 โครงการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพงานการแพทย์ 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี1 อบรมให้ความรู้ในการบันทึกข้อมูล ฯ 12,800 

 1
2,8

00 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

แผนไทยและแพทย์ทางเลือก งานและแพทย์แผนไทย/ 1.จนท.สสอ 2 คน   / 1.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 52คน x50บาท x1ม้ือ x2คร้ัง 5,200 งานการแพทย์แผนไทยฯ

กิจกรรมท่ี1 อบรมให้ความรู้ในการบันทึกข้อมูลในการ ให้บริการ บันทึกข้อมูลด้านการบริการ 2.แพทย์แผนไทย รพ. 2 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 52คน x25บาทx 2ม้ือ x2คร้ัง 5,200 นส.จุรีรัตน์  คูณปลูก

 นวด อบประคบ การทับหม้อเกลือ และการจ่ายยา สมุนไพร แพทย์แผนไทยได้ถูกต้องและครบถ้วน 3.ผู้รับผิดชอบงาน 3.ค่าวิทยากร   จ านวน 4 ช่ัวโมง x 600 บาท  2,400 เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

2. เพ่ือสถานบริการได้รับการประเมิน แพทย์แผนไทย 24 คน

มาตรฐานงานแพทย์แผนไทย 3.ผู้รับผิดชอบงานANC 24 คน

งานแพทย์แผนไทย รวม 52 คน

166 โครงการสัมมนาหมอพ้ืนบ้านด้านภูมิปัญญาไทย 1.เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์ 1. หมอพ้ืนบ้าน 15 คน / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 63คน x60บาท x1ม้ือ 3,780 9,960  9
,9

60 รพ.สต.ก่อ PP Basic Service

รพ.สต.ก่อ ต.แสนสุข อ าเภอวารินช าราบ ปี2565 แผนไทย 2. ผู้ใหญ่บ้าน 16 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 63 คน x25บาท  x 2 ม้ือ 3,150 นางเพลินพิศ  สายค าภา

กิจกรรม อบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 2.เพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพของ 3.ประธาน อสม. 16 คน 3..ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 4 ช่ัวโมง 2,400 แพทย์แผนไทยช านาญการ

และต ารับต ารายาสมุนไพรไทย ประชาชนในท้องถินด้วยภูมิปัญญา 4.อสม. 16 คน 4.ค่าวัสดุ 630 

และต ารับต ารายาสมุนไพรไทย แพทย์แผนไทยตามวัฒนธรรมขชุมชน รวม 63 คน

3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพหมอพ้ืนบ้าน

167 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และแกนน าสุขภาพในการ 1.เพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูง อสม.และแกนน า 70 คน / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70คน x60บาท x1ม้ือ 4,200 10,100 

 1
0,1

00 รพ.สต.ก่อ PP Basic Service

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย อายุในชุมชนครอบคลุม 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 70คน x25บาท x2ม้ือ 3,500 นางเพลินพิศ  สายค าภา

ปีงบประมาณ 2565 2.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3..ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 4ช่ัวโมง 2,400 แพทย์แผนไทยช านาญการ

1. อบรม อสม.และแกนน าสุขภาพ โดยมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย 3. เพ่ือให้การดูแลฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

ด้วยการแพทย์ไทย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

168 โครงการแพทย์แผนไทย สานสายใยสู่ชุมชน  ปี2565 1.ส่งเสริมระบบสุขภาพในการดูแล 1.ผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคเร้ือรัง 50 คน / 1.ค่าอาหารกลางวันจ านวน 50 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ x 2รุ่น 5,000 16,800 

 1
6,8

00 รพ.สต.วังกางฮุง กองทุน สปสช.

ผู้สูงอายุ ท้ังทางร่างกายและจิตใจโดย 2.อสม. 50 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 50 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 2รุ่น 5,000 น.ส.สุหัสชา บุญปก ต าบลบุ่งไหม

กิจกรรม อบรม อสม. จ านวน 100 คน การบูรณาการงานแพทย์แผนไทย 3.ค่าวิทยากร จ านวน 4 ช่ัวโมง x 600 บาท x 2รุ่น 4,800 แพทย์แผนไทย

2.ส่งเสริมการใช้สมุนไพรกับการแพทย์ 4..ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/ค่าวัสดุ 2,000 

แผนปัจจุบัน

169 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน 1.เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ ประชาชนท่ัวไป 130 คน / 1.ค่าอาหารกลางวัน 65 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ x 2 รุ่น 6,500 17,800 

 1
7,8

00 รพ.สต.โนนน้อย กองทุน สปสช.

ปีงบประมาณ 2565 ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้านการแพทย์แผนไทย แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 65 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 65 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x2 รุ่น 6,500 นางสาวสุดารัตน์ สรรพวุธ ต.บุ่งหวาย

2.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 3.ค่าวิทยากรช่ัวโมงละ 600 บาท x 4 ช่ัวโมง x 2 วัน 4,800 แพทย์แผนไทย

ความเข้าใจในการน าภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทย

มาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองเบ้ืองต้น

ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

170 โครงการฟ้ืนฟูการดูแลผู้สูงวัยโรคข้อเข่าเส่ือมด้วยการแพทย์แผน  1.เพ่ือลดอาการปวดของ ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะของโรค / 1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60  คน× 1 ม้ือ x 60 บาท 3,600 11,400 

 1
1,4

00 รพ.สต.คูเมือง กองทุน สปสช.

ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ปี2565 ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเส่ือม ข้อเข่าเส่ือมต าบลคูเมือง 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 60  คน x 2 ม้ือ ๆละ 25 บาท 3,000 นางสุธาสินี  จันทรวิจิตร อบต.คูเมือง

กิจกรรม 1. อบรมให้ความรู้เร่ืองการดูแลตนเองในภาวะป่วย 2.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสูงวัย จ านวน 60 คน 3. ค่าวัสดุ  เอกสารอบรม 60 ชุดๆละ 20 บาท 1,200 แพทย์แผนไทย

โรคข้อเข่าเส่ือมด้วยการแพทย์แผนไทย ท่ีมีภาวะข้อเข่าเส่ือมได้รับการบ าบัด 4.ค่าวิทยากร 4 ชม.ๆ ละ 600  บาท 2,400 

2.ฟ้ืนฟูผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเส่ือมด้วยการพอกเข่าจากสมุนไพร รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 5.ค่าป้ายไวนิลพร้อมขาต้ัง 1   ผืน  1,200 

ท่ีมีฤทธ์ิลดการอักเสบ ช่วยขยายหลอดเลือด ลดอาการปวด 

171 โครงการตรวจคัดกรองโรคทางจิตเวชเด็ก ในเด็กวัยเรียน เพ่ือคัดกรองโรคทางจิตเวชเด็ก กิจกรรมท่ี 1 ครูประจ าช้ัน    / กิจกรรมท่ี 1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้เร่ืองโรคจิตเวชเด็กและ 35,000 รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

อ าเภอวารินช าราบ 4 กลุ่มโรคในเด็กวัยเรียน 6-12 ปี และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข การใช้แบบประเมินเด็กแก่ครูประจ าช้ันและบุคลากร คลินิกสุขภาพจิตแผนก

กิจกรรมท่ี 1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้เร่ืองโรคจิตเวชเด็กและ ให้เข้าสู่ระบบบริการตรวจวินิจฉัยรักษา  จ านวน 50 คน สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานใน รพ.สต.  ผู้ป่วยนอก 

การใช้แบบประเมินเด็กแก่ครูประจ าช้ันและบุคลากร 1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ   2,500 

 5
,00

0

นางกัญชมน สีหะปัญญา

สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานใน รพ.สต.  2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ      2,500 พยาบาลวิชาชีพ

กิจกรรมท่ี 2 อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก 6-12 ปี กิจกรรมท่ี 2 เด็กนักเรียน / / / กิจกรรมท่ี 2 อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก 6-12 ปี 

และให้บริการตรวจคัดกรองโรคทางจิตเวชเด็ก 4 กลุ่มโรค อายุ6-12 ปีใน อ.วารินช าราบ และให้บริการตรวจคัดกรองโรคทางจิตเวชเด็ก 4 กลุ่มโรค

ในเด็ก 6-12 ปี จ านวน 300 คน ในเด็ก 6-12 ปี 

1.ค่าอาหารกลางวัน 300 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ 15,000 

 1
0,0

00

 1
0,0

00

 1
0,0

00

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 300 คน x 25 บาท x 2ม้ือ 15,000
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

172 โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายใหม่ในกลุ่ม 1.เพ่ือเพ่ิมอัตราการเข้าถึงบริการโรค ผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมารับบริการ / กิจกรรม การคัดกรองโรคซึมเศร้า รายรพ.สต. 22 แห่ง 25,200 

 1
3,0

00

 1
3,0

00 รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

เส่ียงท่ีมารับบริการในรพ.สต. ซึมเศร้า ในรพ.สต.  -อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 25 บาทx 22 แห่ง 24,200 คลินิกสุขภาพจิตแผนก

2.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ิอรังท่ีมารับริการใน  -ค่าคู่มือและวัสดุอุปกรณ์ 1,000 ผู้ป่วยนอก 

รพ.สต.ได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า นางสุภีราพร สังข์สกุล

พ่ือการดูแล รักษา ส่งต่อท่ีเหมาะสม พยาบาลวิชาชีพ

173 โครงการติดตามการด าเนินงานพัฒนาความสามารถทาง 1.เพ่ือค้นหาเด็ก 3-5 และเด็กวัยเรียน  กิจกรรม กิจกรรม  ติดตามการประเมิน IQ/EQ เด็ก 3-5 ปี 4,800 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

สติปัญญาและสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ท่ีมีระดับสติปัญญาต่ ากว่า 100  -จนท.สสอ. 1 คน / / 1.ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน 8 คน x 120 บาทx 10 คร้ัง 4,800 
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,80

0

งานสุขภาพจิต

ของเด็ก 3-5 ปี และเด็กวัยเรียน ประจ าปี2565 2.เพ่ือส่งต่อเด็กวัยเรียนท่ีมี  --จนท.รพ.สต.  7 คน น.ส.พิมพ์ลักษณ์  อมรไชย

กิจกรรมท่ี ติดตามการประเมิน IQ/EQ เด็ก 3-5 ปี พัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้น รวม 8 คน นักวิชาการสาธารณสุขฯ

  -ติดตามการประเมิน IQ/EQ เด็ก 3-5 ปี ท่ี ศพด.และเด็ก ป.1 พัฒนาการตามช่วงวัย

 ในพ้ืนท่ีท่ีพบปัญหาเด็กมี IQ/EQต่ ากว่าเกณฑ์

 -ส่งต่อเด็กท่ีมี IQ /EQ พบแพทย์เฉพาะทางและนักสุขภาพจิตเด็ก

174 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวช  1.เพ่ือพัฒนามาตรฐานระบบการบริการ กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฎิบัติ ฯ 9,200 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

ในการฝ้าระวังผู้ป่วยโรคซึมเศร้าป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี2565 สุขขภาพจิตและจิตเวชในสถานบริการ  1. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  26คน x 50บาท x1 ม้ือ 1,300 

 4
,40

0

งานสุขภาพจิต

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฎิบัติ จนท.รพ.สต.ในมาตรการ  2.เพ่ือเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะ  -งานสุขภาพจิต22 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 26คน x 25บาท x 2ม้ือ 1,300 น.ส.พิมพ์ลักษณ์  อมรไชย

การด าเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวช ซึมเศร้าและผู้ท่ีเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย  2. จนท.รพ.วารินช าราบ 3.ค่าวิทยากร จ านวน 3 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 1,800 นักวิชาการสาธารณสุขฯ

  -ส ารวจ/ค้นหา พัฒนาฐานข้อมูลของ รพ.สต.  3.เพ่ือติดตาม ก ากับ ให้ผู้ป่วยจิตเวช /สสอ.รวม 4 คน

 -คัดกรองโรคซึมเศร้า/ผู้ท่ีเส่ียงต่อการพ้ืนท่ี ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพ รวม 26  คน

  -การด าเนินงานศูนย์พ่ึงได้ (MCATT)  การดูแลและฟ้ืนฟู 4.เพ่ือจัดต้ังศูนย์พ่ึงได้  (MCATT)   

สุขภาพการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ จากปัญหาต่างๆ

กิจกรรมท่ี 2 ติดตามดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า/ กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 2 ติดตามดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยสุขภาพจิต โรคซึมเศร้าฯ

ผู้ท่ีเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย ให้เข้ารับบริการด้าน ผู้ปฏิบัติงานจ านวน 8 คน / /  1.ค่าเบ้ียเล้ียง  จ านวน 4 คน x 5 คร้ัง x120บาท 4,800 
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 สุขภาพจิตในสถานบริการ ติดตามเย่ียมดูแลผู้ป่วย

  -ให้ความรู้แก่ญาติ เพ่ือนบ้าน อสม. ในการดูแลเฝ้าระวังและ รพ.สต ทุกแห่ง และศูนย์บริการ

เยียวยา ดูแลด้านจิตใจ สาธารณสุขเทศบาลวารินช าราบ

  -ให้ความรู้ความเข้าใจ อบต./อบท.ญาติ ชุมชน เก่ียวกับ รวม 22 แห่ง

พ.ร.บ.สุขภาพจิต 2561  ญาติ ชุมชน   เก่ียวกับลักษณะ ออกเย่ียมจ านวน 2 คร้ัง

อาการความผิดปกติทางจิต ผู้ป่วยจิตเวช
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

175 โครงการพัฒนาความส าเร็จการด าเนินงานคัดกรอง 1.เพ่ือให้มีแนวทางด าเนินงาน  กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมท่ี 1 ประชุมสรุปผลงานและถ่ายทอดนโยบายปี2565 18,000 

 1
3,0

00 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและมะเร็งล าไส้ใหญ่ ในทิศทางเดียวกัน ผู้รับผิดชอบงาน สสอ.  / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x 50บาท x1ม้ือ x2คร้ัง 5,000 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

อ าเภอวารินช าราบ ปีงบประมาณ2565 หน่วยบริการปฐมภูมิ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50คน x25บาท x2ม้ือ x2คร้ัง 5,000 นายณัฐพงษ์  โสดาภักด์ิ

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมสรุปผลงานและถ่ายทอดนโยบาย ปี2565 รวมท้ังหมด50คน 3.ค่าวัสดุ 3,000 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ผู้รับผิดชอบงานระดับต าบล และติดตามการด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้และทักษะ 2.พัฒนาและพ้ืนฟูความรู้และทักษะ  กิจกรรมท่ี 2  / กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะ ฯ

 5
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0

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผู้รับผิดชอบงาน สสอ. 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 26คน x50บาท x1ม้ือ 1,300 

และมะเร็งล าไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านมและมะเร็งล าไส้ใหญ่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 26คน x25บาทx2ม้ือ 1,300 

3.พัฒนาระบบข้อมูลและระบบ รวมท้ังหมด26คน 3.ค่าวิทยากร 4 ช่ัวโมง x600 บาท 2,400 

การส่งต่อ (วิทยากรบรรยายมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านม 3 ช่ัวโมง

วิทยากรบรรยายมะเร็งล าไส้ใหญ่ 3 ช่ัวโมง)

176 โครงการ รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเคล่ือนท่ี 1.เพ่ือให้ความเร่ืองมะเร็งปากมดลูก หญิงอายุ 30-60 ปี / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x50บาท x1ม้ือ x5คร้ัง 7,500 15,500 

 1
5,5

00 รพ.สต.ปากกุดหวาย PP Basic Service

ประจ าปี2565 2.เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  หมู่บ้านละ 30 คน จ านวน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50คนx25บาทx2คร้ัง x5คร้ัง 7,500 นางชบา   ตลุนจันทร์

5 หมู่บ้าน รวมท้ังส้ิน 150 คน 3.ค่าป้ายไวนิลโครงการ  1  ป้าย 500 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

โดยจัดอบรมในหมู่บ้าน 

5 หมู่บ้าน  จ านวน 5 คร้ัง

177 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ประจ าปี2565 1.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 ให้ความรู้ผู้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก 33,440

 2
3,4

40 รพ.สต.เพียเภ้า PP Basic Service

การตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างถูกต้อง ประชาชนอายุ30 ปีข้ึนไป 1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 50บาท x1ม้ือ x4คร้ัง 10,000 น.ส.ธนัทธรณ์  สมงาม

กิจกรรมท่ี 1 ให้ความรู้ผู้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก 2.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้  จ านวน200คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม200คน x25บาท x2ม้ือ x4คร้ัง 10,000 นักวิชาการสาธารณสุข

และมะเร็งเต้านม ในการป้องกัน และปฏิบัติตนเอง แบ่งอบรมเป็น 4 คร้ังๆละ50คน 3.วัสดุอ่ืนๆในการอบรม 3,440

ให้ปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก

กิจกรรมท่ี 2 ตรวจมะเร็งปากมดลูก กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 2 ตรวจมะเร็งปากมดลูก

กลุ่มประชาชนเพศหญิงอายุ 30 ปี ข้ึนไป ( 4 คร้ัง ) 1.รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100คน x25บาท x4คร้ัง 10,000

 1
0,0

00

 30 ปีข้ึนไป จ านวน400คน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

178 โครงการสตรียุคใหม่ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก 1.เพ่ือให้สตรี 30-60 ปี ตระหนักในการ สตรีอายุ 30-60 ปี / 1.ค่าอาหารกลางวัน 120 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ x 1 วัน 6,000 14,400 

 1
4,4

00 รพ.สต.โนนน้อย กองทุน สปสช.

และมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2565 ตรวจหามะเร็งปากมดลูกและเต้านม  จ านวน 120 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 120 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 1วัน 6,000 นางสายพิน พิมพ์ชาย ต.บุ่งหวาย

2.เพ่ือคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก 3.ค่าวิทยากรช่ัวโมงละ 600 บาท x 4 ช่ัวโมง x 1 วัน 2,400 พยาบาลวิชาชีพช านษญการ

และมะเร็งเต้านม   ในรายท่ีตรวจพบ

ความผิดปกติได้รับการส่งต่อเพ่ือรักษา

179 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 1.เพ่ือให้ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูก กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่สตรีกลุ่มเป้าหมาย 14,400

 1
4,4

00 รพ.สต.โคกเซบูรณ์ กองทุน สปสช.

ประจ าปี2565 และมะเร็งเต้านม สตรีอายุ 30- 60ปี  1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 120คน x50บาท x1ม้ือ 6,000 น.ส.สุภาพร วงษาเคน ต.สระสมิง

กิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่สตรีกลุ่มเป้าหมาย 2.เพ่ือมีทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จ านวน 120 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 120 คน x25บาท x2ม้ือ 6,000 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

3.เพ่ือตรวจคักกรองมะเร็งปากมดลูก 3.ค่าวิทยากร 600 บาท x 4 ช่ัวโมง 2,400

180 โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ปี2565 1. เพ่ือให้สตรีกลุ่มเส่ียงอายุ 30-60 ปี เป้าหมายสตรีอายุ 30-60 ปี  / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x60บาท x1ม้ือ x5รุ่น 15,000 42,000

 4
2,0

00 รพ.สต.โพธ์ิใหญ่ กองทุน สปสช.

กิจกรรม มีความรู้เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลู จ านวน  250 คน โดยแบ่งเป็น 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50คน x25บาท x2ม้ือ x5รุ่น 12,500 นางจิตรา ตันเจริญ ต าบลโพธ์ิใหญ่

1.อบรมให้ความรู้เก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เห็นความส าคัญของ  5 รุ่นๆละ 50  คน 3.ค่าวิทยากร 4 ช่ัวโมง x 600 บาท x 5 รุ่น  12,000 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

 ในกลุ่มสตรีอายุ 30-60 ปี การตรวจมะเร็งปากมดลูก 4.ค่าวัสดุ 2,500 

2.เพ่ือสอนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2. เพ่ือค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูก

3.รณรงค์ตรวจโรคมะเร็งปากมดลูกกลุ่มสตรีอายุ 30-60 ปี    ระยะเร่ิมแรก และ ระยะก่อน

เป็นมะเร็งลุ่มเส่ียงในสตรีอายุ30-60ปี

3.เพ่ือให้ผู้ท่ีมีผลการตรวจผิดปกติ

ได้รับการส่งต่อ รักษาและติดตาม

ได้อย่างทันท่วงที

181 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วย(care giver)ใน เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจ หลักโภชนบ าบัด ผู้ดูแลผู้ป่วย(care giver) / 1.ค่าอาหารว่าง 50 คน x 25 บาท x 1 ม้ือ 1,250 3,250  3
,25

0

รพท.วารินช าราบ เงินบ ารุง

การดูแลด้านโภชนบ าบัดส าหรับผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง ระยะ 4,5 โรคไตเร้ือรัง และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เจ้าหน้าท่ี รพสต ท่ีดูแลผู้ป่วย 2.ค่าวัสดุในการอบรม 2,000 กลุ่มงานโภชนศาสตร์

โรคไตเร้ือรังจ านวน 50 ราย นางพัชรินทร์  วังมะนาว

นักโภชนาการ

182 โครงการ "เยาวชนร่วมใจ  ต้านภัยยาเสพติด " เน่ืองในวัน เพ่ือให้เยาวชนได้เข้าใจและตระหนัก เยาวชนนักเรียน / / / / 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 300 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 15,000 30,000  5
,00

0

 5
,00

0

 5
,00

0

 5
,00

0

รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

ยาเสพติดโลก โทษพิษภัยยาเสพติด  เป็นแกนน า โรงเรียนกลุ่ม เป้าหมาย 2. ค่าอาหารกลางวัน 300 คน x 50 บาท 15,000 คลินิกบ าบัดพิเศษ

เผยแพร่และจัดกิจรรมต่อต้าน 4 โรงเรียนๆละ 50 คน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

ยาเสพติดในโรงเรียน รวมเป็น 200 คน นางเทวี  เมืองเหนือ

พยาบาลวิชาชีพ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

183 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพในการคัดกรอง 1.เพ่ือป้องกันผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพ กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ฯ      10,320

 1
0,3

20 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

กลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพ กลุ่มติดสารเสพติดเพ่ือบ าบัดรักษา ติดหน้าใหม่เกิดข้ึนในชุมชน  จนท.รพ.สต./เทศบาล 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 25 คน x 60บาทx 1ม้ือ 1,500 งานสุขภาพจิต

และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดสารเสพติด ปี2565 2.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย จ านวน 25  คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 25คน x 25บาทx 2ม้ือ 1,500 น.ส.สุภาดา  สุวะไชย

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการด าเนินงาน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และ อสม. 3.ค่าวิทยากร จ านวน 2 ช่ัวโมง x 600 บาท 1,200 นักวิชาการสาธารณสุขฯ

การบ าบัดสารเสพติด การตรวจสถานภาพ X-RAY ในการค้นหาและติดตาม ดูแลผู้มี

ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน และชุมชน ปัญหาใช้สารเสพติด

3.เพ่ือให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วน

กิจกรรมท่ี 2 ปฏิบัติงานออกจัดระเบียบสังคม ร่วมในกิจกรรมการป้องกันและ กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 2 ปฏิบัติงานออกจัดระเบียบสังคม

 1.จัดชุดปฏิบัติการออกจัดระเบียบสังคม เก่ียวกับ หอพัก แก้ไขปัญหายาเสพติด จนท.สสอ./รพ.สต / / / 1.ค่าเบ้ียเล้ียงในการออกจัดระเบียบสังคม 4,320

 1
,44

0

 1
,44

0

 1
,44

0

 1
,44

0

 1
,44

0

 1
,44

0

 1
,44

0

สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ตและแหล่งม่ัวสุม 4.เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนกระ จ านวน  6 คน จ านวน 3 คน x120บาท  x12 คร้ัง

อบายมุขต่าง ๆ รอบสถานศึกษา เพ่ือลดความเส่ียงในการติด บวนการจัดระเบียบสังคม ผู้ประ

สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน การ สถานบริการต่างๆ ปลอดสาร

เสพติด ให้เป็นไปตามนโยบาย

กิจกรรมท่ี 3 ปฏิบัติงานตรวจสารเสพติดกลุ่มคัดเลือก รัฐบาลกระทรวงมหาดไทย กิจกรรมท่ี 3 ปฏิบัติงานตรวจสารเสพติด

 1
,80

0

ทหารกองเกณฑ์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ จนท.สสอ./รพ.สต / กลุ่มคัดเลือกทหารกองเกณฑ์

รูปธรรม จ านวน 12 คน 2.ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน  5 คน x 120บาท x 3คร้ัง 1,800

184 โครงการ การด าเนินงานขับเคล่ือนอ าเภอ  1.เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการ กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนการจัดท ากิจกรรมค่ายสมาชิก ฯ      24,000

24
,00

0

สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

TO BE NUMBER ONE  ปี2565 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  - โรงเรียนขายโอกาส 1.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  15 แห่ง X 800บาท 12,000 งานสุขภาพจิต

กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนการจัดท ากิจกรรมค่ายสมาชิก ในกลุ่มเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 15 แห่ง 2.ค่าวัสดุกิจกรรมจัดต้ังศูนย์ 15 แห่ง x 800บาท 12,000 น.ส.สุภาดา  สุวะไชย

ชมรม TO BE NUMBERONE เพ่ือสร้างแกนน า 1.เพ่ือสร้างเครือข่ายในการขับเคล่ือน   -นักเรียน  200คน นักวิชาการสาธารณสุขฯ

ในระดับอ าเภอในโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 15 แห่ง งานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE

185 โครงการอบรม" น้อมธรรมน าทางเสริมสร้างพลังใจ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้ผู้รับการบ าบัด กลุ่มเป้าหมาย / / / / 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 80 คนx25บ.x 2 ม้ือ x12 รุ่น 48,000 96,000 

 1
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 1
6,0

00 รพท.วารินช าราบ งบค่าบ าบัดและฟ้ืนฟู

ห่างไกลยาเสพติด และฟ้ืนฟูฯเพ่ือป้องกันการกลับไปเสพซ้ า ผู้รับการบ าบัดฟ้ืนฟู 960 คน 2. ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 50 บาท  x12 รุ่น 48,000 คลินิกบ าบัดพิเศษ ผู้ติดยาเสพติด

แบ่งเป็น 12 รุ่นๆละ 80 คน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จาก สสจ.อุบลฯ

นางเทวี  เมืองเหนือ

พยาบาลวิชาชีพ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

186 โครงการอบรมการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย ภายใน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน / ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คน x 25 บาท  x 2 ม้ือ 5,000 15,000 

 1
5,0

00 รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

อ าเภอวารินช าราบ (Mini-MERT) จังหวัดอุบลราชธานี สถานการณ์ สาธารณภัยต่างๆใน พยาบาลวิชาชีพ ค่าอาหารกลางวัน  100 คน x 50 บาท 5,000 กลุ่มงานการพยาบาล

ผู้เข้าร่วมอบรมรวมท้ังส้ิน 100 คน โดยประกอบด้วย แพทย์ อ าเภอวารินช าราบร่วมกับหน่วยงาน AEMT ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

พยาบาล AEMT เจ้าหน้าท่ีช่างเทคนิค และพนักงานขับรถ ราชการอ่ืนๆ แบบบูรณาการ เจ้าหน้าท่ีช่างเทคนิค นางจิรวัฒน์ อมรไชย

หมายเหตุ: ห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุม พนักงานขับรถ. พยาบาลวิชาชีพ

ได้จ านวน 250 คน ซ่ึงสามารถจัดท่ีประชุมเว้นระยะห่างได้ รวมท้ังสิน 100 คน

หมายเหตุ: ห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุม

ได้จ านวน 250 คน ซ่ึงสามารถจัดท่ีประชุมเว้นระยะห่างได้

187 โครงการป้องกันและลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน 1.เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ จุดบริการประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี / / 1.ค่าตอบแทนในการตรวจจุดปฏิบัติงาน 51,240 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

ช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย อ าเภอวารินช าราบ  ปี2565 ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ อ าเภอวารินช าราบ ถนนสายหลัก 1.1 เทศกาลปีใหม่วันธรรมดา จ านวน 4 คนx240 บาท  x7วัน 6,720 

 2
5,9

20

 2
3,5

20

งานอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน

กิจกรรมจัดเวรเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในจุดตรวจท่ีก าหนด เทศกาลสงกรานต์  จ านวน 3 จุด 1.2 เทศกาลสงกรานต์  จ านวน  4 คนx240 บาท x7 วัน 6,720 นางภัทร์ธีรา นิลประทีปปรีชา

ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 2.เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนเกิด จุดตรวจท่ี 1 บริเวณหน้าตู้ยามศรีมงคล 1.3 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,800 นักวิชาการสาธารณสุขฯ

ความต่ืนตัวและตระหนักถึง (แยกมูลนิธิฯ) ถนนวารินฯ – อุบลฯ 2.เทศกาลปีใหม่ /เทศกาลสงกรานต์ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี

ความปลอดภัยในบนท้องถนน จุดตรวจท่ี 2 บริเวณหน้า ปฏิบัติงานในจุดบริการถนนสายหลัก   

4.เพ่ือลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ถนนวารินฯ – เดชฯ 2.1เทศกาลปีใหม่  3 จุดๆ ละ  2 ผลัดๆละ 2 คน  

 เทศกาลสงกรานต์  ให้มีน้อยท่ีสุด จุดตรวจท่ี 3 บริเวณส่ีแยก ค่าตอบแทนวันราชการ200บาทx3จุดๆละx2คนx2ผลัด x2วัน 4,800 

หน้าตู้ยาม สภ.ห้วยขะยุง ค่าตอบแทนวันหยุดราชการ480บาทx3จุดๆละx2คน x2ผลัดx5วัน 14,400 

ถนนวารินฯ – ศรีสะเกษ  2.2 เทศกาลสงกรานต์  3 จุด ๆ ละ 1 ผลัด ผลัดละ 2 คน

ค่าตอบแทนวันราชการ200บาทx3จุดๆละx2คนx1ผลัดx2วัน 2,400 

ค่าตอบแทนวันหยุดราชการ480บาท x3จุดๆละx2คนx1ผลัดx5วัน 14,400 

188 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามภาระงาน 1.เพ่ือให้บุคลากรได้รับการอบรม เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.คูเมือง 7 คน / / /   ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าเบ้ียเล้ียง (ถัวเฉล่ียจ่าย) 70,000 70,000 10
00
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รพ.สต.คูเมือง เงินบ ารุงรพ.สต.

รพ.สต.คูเมือง  ปี2565 พัฒนาศักยภาพ ฟ้ืนฟู องค์ความรู้ 7คนๆละ  10,000 บาท นางประไพรัตน์  มาลัยพวง

กิจกรรม 1.ประชุม  อบรม  สัมมนา ตามภาระงาน ผอ.รพ.สต.คูเมือง

2.เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ 

อย่างมีมาตรฐาน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

189 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริการด้านสาธารณสุข 1.เพ่ือให้บุคลากรได้รับการอบรม เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.ค าขวาง /  ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าเบ้ียเล้ียง (ถัวเฉล่ียจ่าย) 50,000 รพ.สต.ค าขวาง เงินบ ารุงรพ.สต.

 รพ.สต.ค าขวางปีงบประมาณ 2565 พัฒนาศักยภาพ ฟ้ืนฟู จ านวน 10 คน   จ านวน 10 คน x 5,000 บาท 50,000

50
,00

0

นายชรินทร์ธร  ตาด า รพ.สต.ค าขวาง

องค์ความรู้ ตามภาระงาน แพทย์แผนไทย

2.เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ 

3.สร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร

ในองค์กร

190 โครงการประชุมพัฒนางานสาธารณสุข 1.เพ่ือติดตามความก้าวหน้า 1.รพ.วารินช าราบ / / / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 คน x50บาท x1ม้ือ x 10คร้ัง 30,000 60,000  6
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สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอวารินช าราบ แก้ไขปัญหาการด าเนินงาน 2.สสอ.วารินช าราบ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 60คนx25บาทx2ม้ือx10คร้ัง 30,000 งานพัฒนาคุณภาพ

ปีงบประมาณ2565 ตามยุทธศาสตร์สาธารณสุข 3.รพ.สต. 19 แห่ง   และรูปแบบบริการ

1.กิจกรรมประชุมติดตามงานสาธารณสุข 2.เพ่ือแลกเปล่ียน เรียนรู้การด าเนินงาน 4.ภาคีแครือข่ายสุขภาพ นางปถมาภรณ์ จันทรโสภา

ในระดับพ้ืนท่ี รวม 60 คน นักวิชาการสาธารณสุขฯ

191 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามภาระงาน ปี2565 1.เพ่ือให้บุคลากรได้รับการอบรม เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.โนนน้อย / ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าเบ้ียเล้ียง (ถัวเฉล่ียจ่าย) 60,000 60,000 

 6
0,0

00 รพ.สต.โนนน้อย เงินบ ารุงรพ.สต.

พัฒนาศักยภาพ ฟ้ืนฟู องค์ความรู้ ตามภาระงาน จ านวน 6 คน  6 คนๆ ละ 10,000 บาท นายธีรวัฒน์ พิมพ์ชาย รพ.สต.โนนน้อย

นักวิชาการสาธารณสุข

192 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริการ 1.เพ่ือพัฒนาบุคคลากรในองค์กร ประชุมเชิงปฏิบัตการ 1 วัน / 1.ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ x 1 วัน 1,500 108,600 

 1
08

,60
0

รพ.สต.โนนน้อย เงินบ ารุงรพ.สต.

ด้านสาธารณสุข สู่มาตรฐานท่ีเป็นเลิศในหน่วยบริการปฐมภูมิ  เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 3 วัน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 1วัน 1,500 นายธีรวัฒน์ พิมพ์ชาย รพ.สต.โนนน้อย

เข้าใจรูปแบบในการด าเนินงาน เป้าหมาย บุคลากรใน รพ.สต. 10คน 3. ค่าเบ้ียเล้ียงวันละ 240 บาท X 30 คน x3 วัน 21,600 นักวิชาการสาธารณสุข

หน่วยบริการปฐมภูมิให้ได้มาตรฐาน นักบริบาลผู้สูงอายุ 10คน 4.ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง วันละ12,000 บาท 3 วัน  36,000 

2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรสามารถด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. 5. ค่าท่ีพัก ห้องละ 1,600 บาท x 15 ห้อง x2 คืน 48,000 

ตามเกณฑ์มาตรฐานงานร่วมกับ 10 คน

ภาคีเครือข่ายในชุมชนใน รวม 30 คน

หน่วยบริการปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

193 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปี2565 1.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร / กิจกรรมท่ี1 ประชุมช้ีแจงนโยบายให้กับบุคลากร 40,000 สสอ.วารินช าราบ เงินบ ารุง

กิจกรรมท่ี1 ประชุมช้ีแจงนโยบายให้กับบุคลากร ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านวินัย กิจกรรมท่ี 1 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  78 คน X 50 บาท X 1ม้ือ 3,900 

 8
,80

0

งานสุขภาพจิต สสอ.วารินช าราบ

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา จนท.สสอ. 21 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 78คน X 25บาท X 2ม้ือ 3,900 น.ส.พิมพ์ลักษณ์  อมรไชย

ของข้าราชการท่ีบัญญัติไว้เป็นข้อ จนท.รพ.สต19.แห่งๆละ 3 คน 3.ค่าวัสดุ                1,000 นักวิชาการสาธารณสุขฯ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ รวม78 คน

กิจกรรมท่ี 2 ด าเนินงานตามแผน 2.เพ่ือส่งเสริมบุคลากรมีกระบวนทัศน์ / / กิจกรรมท่ี 2 ด าเนินงานตามแผนแ

วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติ 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  78 คน X 50บาท X 4ม้ือ 11,700 

 2
3,4

00

งานท่ีมุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนา กิจกรรมท่ี 2 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 78คน X25บาท X8ม้ือ 11,700 

ระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหาร จนท.สสอ. 21 คน

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน กิจการบ้านเมืองท่ีดี หลักเศรษฐกิจ กิจกรรมท่ี 3 ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน

พอเพียงเป็นแนวทาง / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  78 คน X 50 บาท X 1ม้ือ 3,900 

 7
,80

0

3.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 78คน X 25บาท X 2ม้ือ 3,900 

ให้ผู้เข้าร่วมอบรมในการน าไปเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กิจกรรมท่ี 3

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการ จนท.สสอ. 21 คน

ท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการ

ยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

194 โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตฐานการรับรอง เพ่ือกระตุ้นให้มีกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 อบรมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ 70,400 

 2
8,4

00 รพท.วารินช าราบ เงินบ ารุง

กระบวนการคุณภาพ รพ.ในการขับเคล่ือนระบบบริการ /ติดตามและประเมินผลการพัฒนา ทีมน ารพ./หน.กลุ่มคุณภาพ  - ค่าอาหารกลางวัน 50 คนx50 บาท x1 ม้ือx 2 วัน 5,000  งานพัฒนาคุณภาพและ

และระบบริหารจัดการเครือข่ายอ าเภอวารินช าราบ ปี2565 คุณภาพอย่างย่ังยืน จนเป็นวัฒนธรรม และทีมน าระดับกลาง  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คนx25 บาท x 2ม้ือx2วัน 5,000 มาตรฐาน

กิจกรรมท่ี 1 อบรมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ ภายในองค์กร จ านวน 50 คน  - ค่าวิทยากรบรรยาย 600 บาทx 6 ชม.x 2คน x 2 วัน 14,400 นางวัลภา  อมรวงศ์

สุขภาพ(In-house training) ได้แก่ ทีมน าโรงพยาบาล  - ค่าเอกสารจัดอบรม 4,000 พยาบาลวิชาชีพ

หัวหน้าหน่วยคุณภาพ และประธาน/เลขาทีมน าระดับกลาง

กิจกรรมท่ี 2  ประชุมฟ้ืนฟูคุณภาพในงานประจ า กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 2  ประชุมฟ้ืนฟูคุณภาพในงานประจ า 

 6
,60

0

(HA Warin Academy) หัวหน้ากลุ่มคุณภาพ และ / คร้ังท่ี 1 การเขียนแบบประเมินตนเอง SAR

 -คร้ังท่ี 1 การเขียนแบบประเมินตนเอง SAR ระดับผู้ปฏิบัติ จ านวน 30 คน  - ค่าอาหารกลางวัน 30 คนx50 บาท x1 ม้ือ 1,500

 จ านวน 30 คน  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม30 คนx25 บาทx2ม้ือ 1,500

 -คร้ังท่ี 2 การเขียน Clinical Tracer  - ค่าวิทยากรบรรยาย 600 บาท x 6 ชม. 3,600

จ านวน 30 คน

 -คร้ังท่ี 3 ระบบบริหารความเส่ียงในหน่วยงาน / คร้ังท่ี 2 การเขียน Clinical Tracer

 6
,60

0

 จ านวน 30 คน  - ค่าอาหารกลางวัน 30 คนx50 บาท x1 ม้ือ 1,500

 -คร้ังท่ี 4 คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม30 คนx25 บาทx2ม้ือ 1,500

 จ านวน 30 คน  - ค่าวิทยากรบรรยาย600 บาท x 6 ชม. 3,600

 -คร้ังท่ี 5 การน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

 จ านวน 30 คน / คร้ังท่ี 3 ระบบบริหารความเส่ียงในหน่วยงาน

 6
,60

0

 จ านวน 30 คน  - ค่าอาหารกลางวัน 30 คนx50 บาท x1 ม้ือ 1,500

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม30 คนx25 บาทx2ม้ือ 1,500

 - ค่าวิทยากรบรรยาย600 บาท x 6 ชม. 3,600

 - ค่าอาหารกลางวัน 30 คนx50 บาท x1 ม้ือ 1,500

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม30 คนx25 บาทx2ม้ือ 1,500

 - ค่าวิทยากรบรรยาย600 บาท x 6 ชม. 3,600

/ คร้ังท่ี 5 การน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

 6
,60

0

 - ค่าอาหารกลางวัน 30 คนx50 บาท x1 ม้ือ 1,500

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม30 คนx25 บาทx2ม้ือ 1,500

 - ค่าวิทยากรบรรยาย600 บาท x 6 ชม. 3,600
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล / กิจกรรมท่ี 3 ประชุมทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 9
,00

0

 ได้แก่ ผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม ตัวแทน  -ค่าอาหารว่าง 30 คนx25บาท x1ม้ือx12คร้ัง 9,000

สหวิชาชีพ ตัวแทนลูกจ้าง ตัวแทนข้าราชการ ตัวแทน

จาก สสอ.วารินช าราบและเครือข่าย จ านวน 30 คน

195 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 1.เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดท าแผน  กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวช้ีวัด ผู้บริหาร 45,100  6
,50

0

รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

และการพัฒนา Service Plan ภาคีเครือข่าย ยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50คน x50บาท x1ม้ือ 2,500 งานยุทธศาสตร์และแผน

 อ าเภอวารินช าราบ ปีงบประมาณ2565 บริการ (Service plan) ให้มี  -คณะกรรมการบริหาร 40 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50คน x25บาทx2ม้ือ 2,500 งานโครงการ

ประสิทธิภาพและตอบสนอง  -ภาคีเครือข่าย 10 คน 3.ค่าจัดท าเอกสารรูปเล่มสรุปผลตามแผนยุทธศาสตร์ 1,000 นายเอกรัฐ  แก้วสง่า

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และผลลัพธ์ ความต้องการของผู้มารับบริการ ปี 2564 จ านวน 50 เล่ม x 10บาท นายณภัทร พลอ านวย

การด าเนินงานในปีท่ีผ่าน โดยทีมน ารพ. หน.กลุ่มงาน และ 2.เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 4.ค่าวัสดุการประชุม 500 นักวิชาการสาธารณสุข

งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ในการจัดแผนยุทธศาสตร์และแผน

กิจกรรมท่ี 2 SWOT องค์กร และวิเคราะห์องค์กรตามกรอบ การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) กิจกรรมท่ี 2 / กิจกรรมท่ี 2 SWOT องค์กร และวิเคราะห์องค์กรตามกรอบ

 1
1,6

00

6 Building Block เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ รพ.ปี 2565
3.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ

 -กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม 6 Building Block เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ รพ.ปี 2565

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 50 คน เก่ียวกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การประชุมจ านวน 50 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x50บาท x1ม้ือ x 2 คร้ัง 4,000 

 แบ่งการประชุมแป็น  2 วันๆ ภาคทฤษฎี 1 วัน และ และแผนพัฒนาระบบริการ(Service Plan) ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50คน x25บาทx2ม้ือx 2คร้ัง 4,000 

ภาคปฏิบัติ 1 วัน  ในทิศทางเดียวกัน บริหารโรงพยาบาล และตัวแทน 3.ค่าวิทยากรจ านวน 6 ช่ัวโมง x 600 บาท 3,600 

4.เพ่ือก ากับ ติดตามและประเมินผลการ สหวิชาชีพ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมจัดท าแผนพัฒนา Service plan แผนพัฒนาระบบบริการให้บรรลุเป้าหมาย กิจกรรมท่ี 3 / กิจกรรมท่ี 3 ประชุมจัดท าแผนพัฒนา Service plan

 1
2,0

00

ทุกสาขาเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งเน้นตามแผนยุทธศาสตร์ 5.เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแผนและระบบ  -กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม 1.ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 50บาท x1ม้ือ x 2 คร้ัง 6,000 

 -การประชุมเชิงปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มตาม Service plan บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ การประชุมจ านวน 50 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 60คน x 25บาท x2ม้ือ x 2คร้ัง 6,000 

ประชุมท้ังหมด 2 คร้ัง ทีมน า รพ.,ประธาน และเลขา

ทีมSP,หน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

และสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

กิจกรรมท่ี 4 ประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัด กิจกรรมท่ี 4 / กิจกรรมท่ี 4 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตัวช้ีวัด

 5
,00

0

 -ทีมน าระดับกลาง และหน.กลุ่มคุณภาพทุกหน่วย กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x 50บาท x1ม้ือ 2,500 

 -ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 50 คน x25บาทx2ม้ือ 2,500 

ทีมน าโรงพยาบาล ประธานและ

เลขาทีมน าด้านต่างๆ หน.หน่วย

คุณภาพทุกหน่วยและเครือข่าย

กิจกรรมท่ี 5 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน กิจกรรมท่ี 5 / / กิจกรรมท่ี 5 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน

 5
,00

0

 5
,00

0

ตามตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน ตามตัวช้ีวัด

 -ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์  -ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ 1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 50บาท x1 ม้ือ x 2 คร้ัง 5,000 

รพ. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และตัวช้ีวัดตาม SP ทีมน าโรงพยาบาล ประธานและ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 2 5บาทx 2 ม้ือ x 2คร้ัง 5,000 

โดยประชุมติดตามความก้าวหน้า 2 คร้ัง เลขาทีมน าด้านต่างๆ หน.หน่วย

คุณภาพทุกหน่วยและเครือข่าย

196 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายและพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือพัฒนางานด้านการเงิน, กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ      22,000 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ การบัญชีและงานด้านการพัสดุ 1.เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x 50 บาทx 1 ม้ือ 2,500 

 1
2,2

00 งานบริหาร

กิจกรรมท่ี 1 อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ 2.เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ  งานพัสดุ  25คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 25คน x25บาทx 2ม้ือ 2,500 น.ส.พิมพ์ลักษณ์  อมรไชย

1.1อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติตามพระราช เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบ 2.กรรมการตรวจสอบ     3.ค่าวิทยากร  จ านวน 4 ช่ัวโมง x 600บาท 2,400 นักวิชาการสาธารณสุขฯ

บัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและงานบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 การเงิน การบัญชีและการพัสดุ  ภายใน จ านวน 8 คน 3.ค่าเบ้ียเล้ียงในการออกตรวจสอบภายใน

1.2ออกตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน การจัดท าบัญชีตาม ให้แก่เจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 2.จนท.รพ.สต./ผอ.รพ.สต. / จ านวน 8 คนx120 บาท x 5 วัน 4,800 

ระบบเกณฑ์คงค้าง  การจัดซ้ือ/จัดจ้าง 3เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือ รวม 50 คน

ได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ

กิจกรรมท่ี 2 ออกตรวจสอบพัสดุประจ าปี2565 4.เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน กิจกรรมท่ี 2 / กิจกรรมท่ี 2 ออกตรวจสอบพัสดุประจ าปี2565

4,8
00

 การบริหารพัสดุงานยานพาหนะ การประเมินควบคุมภายใน หน่วยรับตรวจว่าเป็นไป คณะกรรมการออกตรวจ 1.ค่าเบ้ียเล้ียงในการออกตรวจสอบพัสดุ 4,800

 4
,80

0

 ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พัสดุ จ านวน 8 คน จ านวน 8 คนx120 บาท x 5 วัน

5.เพ่ือพัฒนางานด้านการเงิน ออกตรวจให้ค าแนะน า 

 การบัญชีและด้านการพัสดุ ให้ผู้    งานพัสดุ รพ.สต.

ปฏิบัติงานน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง   

กิจกรรมท่ี 3 ประชุม สรุปผลการตรวจสอบพัสดุ/ตรวจสอบภายใน เป็นแนวทางเดียวกัน   กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมท่ี 3 อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ 

 5
,00

0

1.เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x 50 บาทx 1 ม้ือ 2,500 

2.กรรมการตรวจสอบ     2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 25คน x25บาทx 2ม้ือ 2,500 

รวม 50 คน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

197 โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบริการสู่ รพ.สต.ติดดาว 1.เพ่ือพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับ 131,890 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

 ปี2565 อ าเภอ ให้เกิดการบริหารจัดการ กิจกรรมท่ี1 / กิจกรรมท่ี1 ประชุมช้ีแจงนโยบายให้กับบุคลากร งานพัฒนาคุณภาพ

กิจกรรมท่ี1 ประชุมช้ีแจงนโยบายให้กับบุคลากร ท่ีมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผอ.รพ.สต./จนท. รวม 38 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 40 คน x 50บาท 2,000 

 9
,40

0

และรูปแบบบริการ

ในการจัดการปัญหาสุขภาพ  จนท.สสอ. 12 คน 2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 40 คน X 25บาท x 2 คร้ัง 2,000 นางปถมาภรณ์ จันทรโสภา

อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับ รวมท้ังหมด 50 คน 3.ค่าเอกสารแนวทางด าเนินงาน  30 ชุด X 180บาท 5,400 นักวิชาการสาธารณสุขฯ

อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับ

บริการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมคณะท างาน และพัฒนาบุคลากร 2.เพ่ือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ กิจกรรมท่ี2 / กิจกรรมท่ี 2ประชุมคณะท างานและพัฒนา บุคลากร

 6
,50

0

 5
,50

0

ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ และมี ผอ.รพ.สต./จนท. รวม 38 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  35 คน X50 บาทX 2คร้ัง 3,500 

เคร่ืองมือในการก ากับติดตาม และ จนท.สสอ. 12 คน 2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   จ านวน  35 คน X25 บาท X4 คร้ัง 3,500 

ประกันคุณภาพของระบบต่าง ๆ รวมท้ังหมด 50 คน 2.ค่าเอกสาร จ านวน  35 ชุด X 20บาท 700 

3.เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการของ

โรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ 

4.เพ่ือตอบสนองความต้องการและ

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ ความจ าเป็นด้านสุขภาพ กิจกรรมท่ี 3 / / / / กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ

ของประชาชน เจ้าหน้าท่ีสอบเทียบ 1.ค่าตอบแทนจนท.สอบเทียบเคร่ืองมือทางการแพทย์  4,320 

 4
,32

0

เคร่ืองมือ จ านวน 6คน จ านวน 6 คน X 240 บาท X 3 วัน

เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะติดเช้ือ 2คน 2.ค่ากล่องขนส่งเก็บขยะติดเช้ือ 19 กล่อง X 600 บาท 11,400 

 1
1,4

00

รพ.สต. 19 แห่ง 3.ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงขนส่งขยะติดเช้ือ วันละ 500 บาทX 80 วัน -  - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

4.ค่าตอบแทน จนท.ขนส่งขยะติดเช้ือ 2คน X120บาทX 80วัน 19,200 

 1
,92

0

 1
,92

0

 1
,92

0

 1
,92

0

 1
,92

0

 1
,92

0

 1
,92

0

 1
,92

0

 1
,92

0

 1
,92

0

5.ค่าวัสดุในการด าเนินงาน(เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน) 12,000 

 1
2,0

00

กิจกรรมท่ี 4 คณะพัฒนา รพ.สต.ติดดาว(ทีมพ่ีเล้ียง) กิจกรรมท่ี 4 / / กิจกรรมท่ี4 คณะพัฒนา รพ.สต.ติดดาว(ทีมพ่ีเล้ียง)

พ่ีเล้ียง รพ.สต.ติดดาว 1.เบ้ียเล้ียงคณะพัฒนาฯ  10คน x19แห่ง x120บาท x1วัน 22,800 

 1
1,4

00

 1
1,4

00

ตามค าส่ัง จ านวน 10 คน

กิจกรรมท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการและออกประเมิน รพ.สต. กิจกรรมท่ี 5 / / กิจกรรมท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการและออกประเมิน รพ.สต.

คณะกรรมการประเมิน 1.ค่าอาหารกลางวัน 15 คน  X 50บาท 750  7
50

จ านวน 15 คน 2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 15 คน  X 25 บาท X 2 คร้ัง 750  7
50

2.ค่าจัดท าเอกสารการประเมิน รพ.สต.ติดดาว 19 ชุด X 30บาท 570  5
70

3.เบ้ียเล้ียงคณะกรรมการประเมินฯ จ านวน 15คนX120บาท X10วัน 18,000 

 1
8,0

00

4.ค่าจ้างเหมารถตู้ออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว 2,500บาท x 10วัน 25,000 

 2
5,0

00
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

198 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 1.เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม 1 / กิจกรรม 1 ประชุมบุคลากรเพ่ือวิเคราะห์ ฯ 86,980 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ ปีงบประมาณ2565 การปฏิบัติงานของส านักงาน จนท.สสอ. 21 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  21 คน X 50 บาท X 1ม้ือ 1,050 

 4
,10

0

งานพัฒนาคุณภาพ

กิจกรรม 1 ประชุมบุคลากรเพ่ือวิเคราะห์และ สาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 21คน X 25บาท X 2ม้ือ 1,050 และรูปแบบบริการ

จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ 3.ค่าวัสดุ                2,000 นางปถมาภรณ์ จันทรโสภา

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) นักวิชาการสาธารณสุขฯ

กิจกรรมท่ี 2 จัดท าแผนการด าเนินงานปรับปรุงและพัฒนาองค์กร 2.เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนา กิจกรรมท่ี 2 / กิจกรรมท่ี 2 จัดท าแผนการด าเนินงานปรับปรุงและพัฒนาฯ

 6
9,0

20

คุณภาพการบริหารจัดการองค์กร จนท.สสอ. 21 คน 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน  21 คน X 300 บาท X 2วัน 12,600 

และระดับความส าเร็จของการพัฒนา 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน  21คน X30บาท X6ม้ือ 2,520 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 3.ค่าวัสดุ                                                         2,000 

3.เพ่ือพัฒนาความรู้และพัฒนา 4.ค่าท่ีพัก  จ านวน    21 คน X 700บาท X 2คืน 29,400 

ศักยภาพผู้บริหารทีมงานและ 5.ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ   อัตรา 7,500บาท/วัน X 3วัน 22,500 

เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน

กิจกรรมท่ี 3 ด าเนินงานตามแผนและประชุมติดตาม สาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ กิจกรรมท่ี 3 / / / กิจกรรมท่ี 3 ด าเนินงานตามแผนและประชุม

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ตามแนวทางการด าเนินการตามเกณฑ์ จนท.สสอ. 21 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  21 คน X 60บาท X 6ม้ือ 7,560 

 2
,31

0

 2
,31

0

 2
,31

0

 2
,31

0

 2
,31

0

 2
,31

0

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 21คน X25บาท X12ม้ือ 6,300 

 (PMQA)  

199 โครงการตรวจติดตามภายในมาตรฐาน เพ่ือตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ / 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ50บาทx35 คน 1,750 10,300 

 1
0,3

00 รพท.วารินช าราบ เงินบ ารุง

งานเทคนิคการแพทย์ งานเทคนิค ฯ 1 คร้ัง/ปี 2.อาหารว่าง*เคร่ืองด่ืม 25 บาทx35 คนx2คาบ 1,750 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

3.ค่าพาหนะ เดินทางวิทยากร 1,400 นายจ าเนียร  ก่ิงแก้ว

4.ค่าวิทยากร 600 บาท x 3 ชม. x 3 คน 5,400 นักเทคนิคการแพทย์

200 โครงการออกหน่วยบริการปฐมภูมิเขตพ้ืนท่ี อ.วารินช าราบ 1.เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการด้านการรักษา กลุ่มเป้าหมาย / / / /  -ค่าเบ้ียเล้ียง 120 บาท ต่อคน/คร้ัง/วัน รวมจ านวน 85,320  7
,11

0

 7
,11

0

 7
,11

0

 7
,11

0

 7
,11

0

 7
,11

0

 7
,11

0

 7
,11

0

 7
,11

0

 7
,11

0

 7
,11

0

 7
,11

0

รพท.วารินช าราบ กองทุนโรคเร้ือรัง

ปีงบประมาณ 2565 ท่ีได้มาตรฐาน ใกล้บ้าน ลดค่าใช้จ่ายในการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ วันท่ีออกท้ังส้ิน  711 คร้ัง เป็นเงิน 711 คร้ัง x120 บาท  85,320 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

เดินทาง ลดความแออัดโรงพยาบาล ต าบลและศูนย์บริการสุขภาพ นายคณิต ธิติเชรษฐตระกูล

2. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิตามนโยบาย อ าเภอวารินช าราบ จ านวน 22 แห่ง นายแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

201 โครงการการจัดบริการเชิงรับ  จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมขณะ  - ผู้เข้าร่วมอบรม 60 คน /  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (25 บาท x 2 ม้ือ x 50 คน x 2 วัน ) 5,000 34,400  8
,60

0

 8
,60

0

รพท.วารินช าราบ งบคลินิกโรค

2.1 อบรมรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรค ควบคุมโรคได้หรือส ารวจความเส่ียงด้าน  - ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท/1 คน x 50 คน x 2 วัน ) 5,000 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จากการท างาน

จากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมส าหรับ บุคลากรทางคลินิก อนามัยส่ิงแวดล้อม  - ค่าวิทยากร (600 บาท/1 ช่ัวโมง x 6 ช่ัวโมง x 2 วัน ) 7,200 นางสาววิชุดา  หัสโน

ในโรงพยาบาลวารินช าราบ พยาบาลวิชาชีพ

2.2 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 1. เพ่ือให้ทราบถึงหลักการของ BBS ความส าคัญ  - ผู้เข้าร่วมอบรม 60 คน /  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (25 บาท x 2 ม้ือ x 50 คน x 2 วัน ) 5,000

 8
,60

0

 8
,60

0

 (BEHAVIOR BASED SAFETY: BBS)  และการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  - ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท/1 คน x 50 คน x 2 วัน ) 5,000

 บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล 2.เพ่ือให้ทราบเทคนิคในการส่ือสาร การจูงใจ  - ค่าวิทยากร (600 บาท/1 ช่ัวโมง x 6 ช่ัวโมง x 2 วัน ) 7,200

ให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย

3.เพ่ือให้ทราบเทคนิคการสังเกตอย่างมีประสิทธิภาพ

 เพ่ือป้องกันการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภัยซ้ า

202 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รพ.สต.คูเมือง  2565 1.เพ่ือปรับและยกระะดับการให้ รพ.สต.คูเมือง  / 1.ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานท่ีปรับปรุงภูมิทัศน์ 30,000 30,000 

 1
0,0

00

 1
0,0

00

 1
0,0

00 รพ.สต.คูเมือง เงินบ ารุงรพ.สต.

กิจกรรม บริการสุขภาพของ รพ.สต นางประไพรัตน์  มาลัยพวง

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. 2เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อม ผอ.รพ.สต.คูเมือง

2.ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี/ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์รอบ ๆ รพ.สต. สะอาด 

สวยงาม น่าบ้านน่ามองของผู้ใช้บริการ

203 โครงการพัฒนาคณะกรรมการ รพ.สต. ปีงบประมาณ2565 1.เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม คณะกรรมการพัฒนา / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 29 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ x 3 คร้ัง 5,220 10,940  3
,98

0

 3
,48

0

 3
,48

0

รพ.สต.โพธ์ิใหญ่ เงินบ ารุงรพ.สต.

กิจกรรม สุขภาพต าบลให้มีระบบบริหาร รพ.สต.จ านวน 29 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 29 คนx25บาท x2ม้ือ x3 คร้ัง 4,350 นายธ ารงค์  ศรีแสง  รพ.สต.โพธ์ิใหญ๋

จัดประชุมปีละ3 คร้ัง และมีการอบรมให้ความรู้ แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ 3.ค่าวัสดุ 1,370 ผอ.รพ.สต.โพธ์ิใหญ่

การจัดท าแผนด้านสาธารณสุข ในกการดูแลสุขภาพชุมชนอย่างย่ังยืน

204 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 1.เพ่ือพัฒนา รพ.สต.ให้มีระบบบริหารจัดการ คณะกรรมการพัฒนา / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  50คน ×25บาท ×2ม้ือ×2คร้ัง 5,000 10,000

10
,00

0

รพ.สต.ค าขวาง กองทุน สปสช.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าขวาง ปี 2565 องค์กรอย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพ รพ.สต.ค าขวาง จ านวน 50 คน 2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50คน ×50บาท × 1ม้ือ ×2คร้ัง 5,000 นางหทัยภัทร์  สมนึก ต าบลค าขวาง

กิจกรรม  ด าเนินโครงการจัดประชุมคณะกรรมการ 2.เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคมี ส่วน              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

พัฒนา รพ.สต. 2 คร้ังในปีงบประมาณ 2565 ร่วมตัดสินใจขับเคล่ือนและสนับสนุน    

นโยบาย รพ.สต.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

205 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา 1.เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนา บุคลากร รพ.ส.ตเมืองศรีไค  / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 18 คนx25บาท x 2ม้ือ 900 94,740 รพ.สต.เมืองศรีไค เงินบ ารุงรพ.สต.

และเพ่ิมศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข รพ .สต.เมืองศรีไค ปี2565 เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการ  7  คน 2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 18 คนx 80บาทx1 ม้ือ 1,440 นางบรรจง  สร้อยค า รพ.สต.เมืองศรีไค

3.เพ่ือให้บุคลากร มีขวัญก าลังใจ แพทย์เวชศาสตร์ 1 คน 3.ค่าวิทยาการ 4 ชม.x600 บาท 2,400 นักวิชาการสาธารณสุข

สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ลูกจ้าง/พกส. 5 คน ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ 3 วัน 2 คืน

CG  5  คน 1.จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างไม่ประจ าทางพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 

วันละ15000บาทX3วัน 45,000 

2.ค่าอาหารครบม้ือ 300 บาท X 18X 3 วัน 16,200 

3.ค่าท่ีพักห้องละ 1600 บาทx9ห้องx2 คืน 28,800 

206 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพปี2565 1.เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้และ บุคลากรของ รพ.สต. / / / / 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50คน x50บาท x6ม้ือ 15,000 42,800  5
,00

0

 1
7,6

00

 7
,40

0

 5
,00

0

 5
,00

0

สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

ความสามารถในการใช้งาน และเครือข่ายสาธารณสุข 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50คน x25บาทx12ม้ือ 15,000 ฝ่ายประกันสุขภาพ

โปรแกรม JHCIS  UBON System อ าเภอวารินช าราบ จ านวน50คน 3.ค่าวัสดุ 8,000 นายประหยัด ปาทาค า

 ,OPPP 2010 และ UC Authentication จัดพัฒนาศักยภาพ  จ านวน 5 คร้ัง 4.ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 4 ช่ัวโมง x 2 คร้ัง 4,800 นักวิชาการสาธารณสุขฯ

  ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

2.ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์

คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 80)

207 โครงการพัฒนานโยบายรับยาร้านยาใกล้บ้าน 1.ลดความแออัดในโรงพยาบาล เภสัชกรร้านย อ.วารินช าราบ / 1.ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 50 บาท x 30 คน 1,500 3,000  3
,00

0

รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

2.เพ่ิมความสะดวกในการรับริการของผู้ป่วย  และสหวิชาชีพ แพทย์ เภสัชกร 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x 25 บาท x 30 คน 1,500 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

3.ดูแลผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อระหว่างสถาน  เทคนิคการแพทย์ พยาบาล นางสาวรุ่งนภา กงวงษ์

บริการด้านสุขภาพระหว่างภาครัฐและ รพ.วารินช าราบ  จ านวน 30 คน เภสัชกร

เอกชนในพืนท่ี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย
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งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

208 โครงการขับเคล่ือนและพัฒนางานยุทธศาสตร์สาธารณสุข 1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ  กิจกรรมท่ี 1 / กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานปี2564 ฯ 46,000 

 1
1,0

00 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพ การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน70คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70คน x50บาท x1ม้ือ 3,500 งานพัฒนายุทธศาสตร์

 อ าเภอวารินช าราบ ปีงบประมาณ2565 สาธารณสุข รพ.สต.19แห่ง จ านวน38 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 70คน x25บาทx2ม้ือ 3,500 นายอุดมศักด์ิ ค าสิงห์

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานปี2564 2.เพ่ือก ากับ ติดตามและประเมินผล สสอ. จ านวน 21 คน 3.ค่าวัสดุประชุมสรุปผลงาน 4,000 นักวิชาการสาธารณสุขฯ

และจัดท าแผนด าเนินงานปี2565 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รพ.วาริน/ภาคีเครือข่าย 11คน

สาธารณสุข รูปเล่ม สสอ.3 เล่ม/ รพ. 3เล่ม

รพ.ค่ายฯ/ทม.วาริน/ม.อุบล

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมถ่ายทอดตัวช้ีวัดผู้ปฏิบัติงาน 3.เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง กิจกรรมท่ี 2 / กิจกรรมท่ี 2 ประชุมถ่ายทอดตัวช้ีวัดผู้ปฏิบัติงาน

 2
0,0

00

/แก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี คร้ังท่ี1 แผนงานและบริหารจัดการงาน (จัดประชุม 4 คร้ังละ 50 คน) 1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x50บาท x1ม้ือ x 4คร้ัง 10,000 

หน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน 23 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายต่อคร้ัง รวม50คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50คน x25บาทx2ม้ือx 4คร้ัง 10,000 

 แบ่งการประชุมแป็น  4 วันๆละ 5-6 แห่ง รวมวันละ 50 คน  -หน่วยบริการปฐมภูมิ 30 คน

จัดกิจกรรมท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิ   -รพ. วาริน/สสอ. 14 คน 

  -ภาคีเครือข่าย 6 คน

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมติดตามตัวช้ีวัด/แก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี คร้ังท่ี2 กิจกรรมท่ี 3 / กิจกรรมท่ี 3 ประชุมติดตามตัวช้ีวัด/แก้ไขปัญหาภาคีในพ้ืนท่ี รอบท่ี2

 1
5,0

00

หน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน 23 แห่ง (จัดประชุม 3 คร้ังละ 50 คน) 1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x50บาท x1ม้ือ x 3คร้ัง 7,500 

 แบ่งการประชุมเป็น 3วันๆละ6-7 แห่งรวมวันละ50คน กลุ่มเป้าหมายต่อคร้ัง รวม50คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50คน x25บาทx2ม้ือx 3คร้ัง 7,500 

จัดกิจกรรมท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิ  -หน่วยบริการปฐมภูมิ 30 คน

  -รพ. วาริน/สสอ. 14 คน 

  -ภาคีเครือข่าย 6 คน
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209 โครงการประชุมติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม 1.เพ่ือปรึกษาหารือพัฒนาระบบริหาร กิจกรรมท่ี 1 กลุ่มเป้าหมาย / / / / กิจกรรมท่ี 1 27,000 รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

แผนพัฒนางานสาธาณสุขและแผนการเงินการคลัง งานสาธารณสุข   คณะกรรมการ  cup board  1.ค่าอาหารว่างและเครืองด่ืม 50 คน x 25บาท x 1ม้ือ x 4คร้ัง 5,000 

 1
,50

0

 1
,00

0

 1
,00

0

 1
,50

0

งานยุทธศาสตร์และแผน

 เครือข่ายวารินช าราบ ปีงบ 2565 2.เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงาน อ าเภอวารินช าราบ และคณะ งานโครงการ

 -กิจกรรม าท่ี 1 ประชุมติดตามแผนงานโครงการและแผนการ ตามแผนการเงินการคลัง กรรมการ CFO รพ. รวม50คน นายเอกรัฐ  แก้วส่งา

การเงินการคลังประชุมติดตามทุกไตรมาส กิจกรรมท่ี 2 กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมท่ี 2 นายณภัทร  พลอ านวย

 -กิจกรรมท่ี 2 ประชุมรับฟังการสรุปผลการด าเนินงาน ติดตาม คณะกรรมการ  cup board  ประชุมคร้ังท่ี 1 นักวิชาการสาธารณสุข

ความก้าวหน้า และรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน จนท.จาก รพ, จนท.สสอ และ 1. ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ 5,000 

 5
,00

0

ในพ้ืนท่ี ผอ.รพ.สต รวม 100 คน 2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 5,000 

 5
,00

0

**ห้องประชุมสามารถรองรับ 3.ค่าป้ายไวนิล 1,000 

 1
,00

0

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ 250 คน 4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 

 1
,00

0

สามารถจัดท่ีประชุมเว้นระยะ ประชุมคร้ังท่ี 2

ห่างได้ 1. ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ 5,000 

 5
,00

0

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 5,000 

 5
,00

0

210 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็ยรายได้อ าเภอวารินช าราบ 1.เพ่ือเพ่ิมรายรับให้โรงพยาบาลวารินช าราบ แพทย์ พยาบาล นว.สาธารณสุข / 1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานและจัดท ารูปเล่ม50 เล่ม 14,600 รพท.วารินช าราบ PP Basic Service

ปีงบประมาณ 2565 2. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็ข้อมูล  จนท.เวชระเบียน เจ้าหน้าท่ี x 20 บาท 1,000 

 1
,00

0

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

การตรวจสอบข้อมูล ให้มีความสมบูรณ์ ในศูนย์จัดเก็บรายได้ 2.ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการบันทึกข้อมูล นายเอกรัฐ  แก้วสง่า

ครบถ้วน ถูกต้อง จ านวน 50 คน การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์การตรวจสอบและการส่งเบิก นักวิชาการสาธารณสุข

3.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการจัดเก็บ  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 2,500 

 2
,50

0

รายได้  -ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ 2,500 

 2
,50

0

 -ค่าวิทยากร 600 บาท x 6 ชม. 3,600 

 3
,60

0

3.ประชุมกลวิธีในการเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บรายได้ 20 คน

 -ค่าอาหารว่างละเคร่ืองด่ืม 20 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 1,000 

 1
,00

0

4.ประชุมติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้

 รายไตรมาส

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20 คน x 50 บาท x 4 คร้ัง 4,000 

 4
,00

0
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

211 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีการเงิน 1.เพ่ือพัฒนางานด้านการเงินและบัญชี กิจกรรมท่ี1 / / / กิจกรรมท่ี1 ประชุมท าความเข้าใจระเบียบการเงินพัสดุ 24,600  2
,31

0

 2
,31

0

 2
,31

0

 2
,31

0

 2
,31

0

 2
,31

0

 2
,31

0

 2
,31

0

 4
,11

0

สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

 การคลังและบัญชี ปี2565 2.เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานน าไปใช้ 1.จนท.การเงิน รพ.สต. 19คน 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน50คน ×50บาท ×1ม้ือ 2,500 งานการเงิน

กิจกรรมท่ี1 ประชุมท าความเข้าใจระเบียบการเงินพัสดุ 1 คร้ัง ได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน 2.ผอ.รพ.สต..จ านวน 19 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50คน×25บาท×2ม้ือ 2,500 นางสาวรัชต์ทินัน ชิตวรีโชคสุขนิธิ

2.จนท.สสอ.จ านวน 12 คน ผู้รับผิดชอบงานการเงิน

กิจกรรมท่ี2 ประชุมพัฒนางานด้านการเงินและบัญชี 8 คร้ัง รวม 50 คน กิจกรรมท่ี2 ประชุมพัฒนางานด้านการเงินและบัญชี 8 คร้ัง

กิจกรรมท่ี1 1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน23คน ×50บาท ×1ม้ือ x8คร้ัง 9,200 

1.จนท.การเงิน รพ.สต. 19คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 23คน×25บาท×2ม้ือ x8คร้ัง 9,200 

2.จนท.สสอ.จ านวน 4 คน 3.ค่าวิทยากร จ านวน 2 ช่ัวโมง x 600บาท (วันปิดงบ) 1,200 

รวม 23 คน

212 โครงการพัฒนางานวิจัย เครือข่ายสาธารณสุข 1.เพ่ือให้ผู้บุคคลากรมีความรู้และเข้าใจ กิจกรรม1 กิจกรรม1 แนวทางการท าวิจัย/นวัตกรรม/ผลงานวิชาการ ฯ 67,300 สสอ.วารินช าราบ PP Basic Service

อ าเภอวารินช าราบ  ปี2565 เก่ียวกับการวิจัยเบ้ืองต้นและสามารถ 1.รพ.สต. 19 แห่ง   / 1.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน40 คน x 50บาท x 1 ม้ือ 2,000 

 5
,00

0

งานพัฒนาคุณภาพ

กิจกรรม1 แนวทางการท าวิจัย/นวัตกรรม/ น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 2.สสอ.วารินช าราบ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 40คน x25บาท x2ม้ือ 2,000 และรูปแบบบริการ

ผลงานวิชาการ(ความรู้) เพ่ือส่งเสริมสุขภาพประชาชนได้ 3.ค่าวัสดุการประชุม 1,000 นางปถมาภรณ์ จันทรโสภา

2.เพ่ือให้บุคคลากรมีความสามารถ นักวิชาการสาธารณสุขฯ

กิจกรรม2 กระบวนการท าวิจัย/นวัตกรรม/ผลงานวิชาการ(สอน) ในการสังเคราะห์ปัญหาจากงาน / กิจกรรม2 กระบวนการท าวิจัย/นวัตกรรม/ผลงานวิชาการ(สอน)

ประจ าและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้ 1.ค่าอาหารกลางวัน  30 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ 1,500 

 4
,80

0

3.เพ่ือให้บุคคลากรได้แนวทางใน 2.ค่าอาหารว่าง 30 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 1,500 

การปรับปรุงและพัฒนางานประจ า 3.ค่าวิทยากร จ านวน 3 ช่ัวโมง x 600 บาท 1,800 

ของตนเองสู่งานวิจัย

กิจกรรม3 ติดตามความก้าวหน้าท าวิจัย/นวัตกรรม ฯ 4.เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ / / กิจกรรม3 ติดตามความก้าวหน้าท าวิจัย/นวัตกรรม ฯ

การท างานวิจัย และมีแนวทาง 1.ค่าอาหารกลางวัน 25 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ 1,250 

 2
,50

0

สร้างผลงานวิชาการได้อย่างมี 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 1,250 

ประสิทธิภาพ 

กิจกรรม4 ผลงานวิชาการ/น าเสนอวิจัย/นวัตกรรม/ / / กิจกรรม4 ผลงานวิชาการ/น าเสนอวิจัย/นวัตกรรม ฯ

ผลงานวิชาการ/ส่งผลงานระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ 1.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 50 คน x 50บาท x 1ม้ือ 2,500 

 5
,00

0

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 25บาท x 2ม้ือ 2,500 

3.ค่าจัดท าเอกสารผลงานวิจัย/วิชาการ /โปสเตอร์ 25,000 

 1
2,5

00

 1
2,5

00

และวัสดุการน าเสนอผลงาน/วิจัย

4.ค่าลงทะเบียน/ค่าใช้สอยในการพัฒนาบุคคลากรด้านวิชาการ 25,000 

 2
5,0

00

/ค่าใช้สอยในการน าเสนอผลงานวิชาการทุกระดับ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ
 (ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

213 โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  ปี  2565 1.เพ่ือพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญา นวัตกรรม /งานวิจัย / 1.ค่าด าเนินงานวิจัย  เก็บข้อมูล วิเคราะห์ แปรผลจัดพิมพ์ิเอกสาร  / 20,000 20,000 

 1
0,0

00

 1
0,0

00 รพ.สต.คูเมือง เงินบ ารุงรพ.สต.

กิจกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ มาใช้ในงานประจ า ด้านสุขภาพ 1-3  เร่ือง ค่าจัดท าเอกสารผลงานวิจัย/วิชาการ /ไวนิลท์และวัสดุการ / นางประไพรัตน์  มาลัยพวง

1.เก็บ  วิเคราะห์ข้อมูล 2.เพ่ือให้องค์กรมีผลงานวิชาการ น าเสนอผลงาน/วิจัย ผอ.รพ.สต.คูเมือง

2.จัดท าเอกสาร  งานวิจัยเป็นท่ียอมรับท่ีสามารถ ค่าลงทะเบียนค่าเดินทาง/ค่าท่ีพักค่าเบ้ียเล้ียง/น าเสนอผลงาน

3.น าเสนอผลงาน น ามาใช้ได้จริงในชุมชน วิชาการ (กรณีผลงานได้น าเสนอ)  สามารถถัวเฉล่ียจ่าย  


