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แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข 

คปสอ.น้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี  ปงบประมาณ  2564 

วิสัยทัศน บริการสุขภาพมืออาชีพ  บริหารมีเอกภาพ  ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ  1. จัดบริการสุขภาพเพ่ือใหประชาชนขาถึงบริการสุขภาพ ครอบคลุมแบบไรรอยตอ 

๒. บริการจัดการระบบสุขภาพอยางมีธรรมาภิบาล 

๓. พัฒนาบุคลากรแบบมืออาชีพ 

ประเด็นยุทธศสตร คปสอ.น้ําโสม มี ๔ ประเด็นดังนี ้

ประเด็นที่ 1 พัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภค 

ประเต็นที ่๒ พัฒนาระบบบริการเปนเลิศ 

ประเด็นที่ ๓ พัฒนากําลังคนดานสุขภาพเปนเสิศ 

ประเต็นที่ ๔ พัฒนาระบบขอมูลและธรรมาภิบาลเปนเลิศ 

โดยทาง คปสอ.น้ําโสม ไดตําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการตานสุขภาพ ภายใตแผน

ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒o ป (ดานสาธารณสุข) ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดานของกระทรวง

สาธารณสุข คือ 1) ดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ๒) ดานบริการเปนเลิศ  3) ดาน

บุคลากรเปนเลิศ และ ๔) ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล รวมทั้งสิ้น 92 แผนงาน  ประกอบดวยงบประมาณ

จากเงินบํารุง 3,380,221.00 บาท กองทุน สปสช.(UC) 1,309,922.50 บาท กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ทองถิ่น 671,697.00  บาท กองทุนเอดส 33,000.00 บาท รวมงบประมาณ 5,394,840.50 บาท เพื่อใหบรรลุ

เปาหมาย "ประชาชนสุขภาพ เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรดานการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

 จํานวน............55...............แผนงาน งบประมาณ...............2,740,894.50..........บาท 

ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 

 จํานวน.............16..............แผนงาน งบประมาณ................981,496.00.............บาท 

ยุทธศาสตรดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 

 จํานวน.............9.................แผนงาน งบประมาณ.................1,195,630.00........บาท 

ยุทธศาสตรดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 จํานวน..............12.............แผนงาน งบประมาณ..................476,820.00...........บาท 

 

(นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต) 
ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอน้ําโสม 

รองประธาน คปสอ.น้ําโสม 
ผูเสนอแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

(นางกัลยารัตน อินทบุญศรี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ําโสม 

ประธานคปสอ.น้ําโสม 
ผูเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

 
 

(นายปรเมษฐ  กิ่งโก) 
ตําแหนง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

ผูอนุมัติแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
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   ขอมูลทั่วไปอําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
 

1. ประวัติความเปนมา 
น้ําโสมเปนชื่อของลําหวยซึ่งอุดมสมบูรณเปรียบเสมือนสายเลือดหลอเล้ียงชาวนํ้าโสมตลอดทั้งป สันนิษฐานวา

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

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

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

                              



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

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

 

3. การปกครอง 
แบงการปกครองออกเปน  7 ตําบล 85 หมูบาน การปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวยองคกรปกครองสวน

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

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

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

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

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

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

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

ลักษณะชุมชนและการอพยพ  อําเภอน้ําโสมเปนชุมชนขนาดกลาง จะอยูรวมกันเปนกลุมไมกระจัดกระจาย    
การตั้งถิ่นฐานและภูมิลําเนาของคนในอําเภอน้ําโสมจะเกาะกลุมตั้งชุมชนตามกลุมชนผูอพยพ ซ่ึงอพยพมาจากทุกภาค
ของประเทศไทย  สวนใหญอพยพมาจากอําเภอบานผือ  จังหวดัอุดรธานี 

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

 



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

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

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

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

12) ประเพณีทําบุญขาวจ่ี ทํากันในเดือน 3 ในโอกาสวันมาฆะบูชา เรียกชื่อบุญตามอาหารที่ถวายพระสงฆ  

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

11.  การสาธารณสุข 
อําเภอนํ้าโสม มีสถานบริการดานสาธารณสุข แบงออกไดดังน้ี 

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

 
 
 
 
 

 
 



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

14. สถานที่ทองเที่ยว 
 

                     

                      
          
 
 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

มณฑปวัดภูนาหลาว       ต้ังอยูท่ีวัดทาโสม 

(วดัภูนาหลาว) หมูที่  ๑๑  ตําบลศรีสําราญ  

อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

 



 
 

 

ข้อมูลประชากร 
 อ าเภอน  าโสม มีประชากรทั งสิ น  58,294  คน  เป็นเพศหญิงมากที่สุด ร้อยละ 50.16  คิดเป็นจ านวน 
29,239 คน และเพศชายร้อยละ 49.84 คิดเป็นจ านวน  29,055  คน สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 
พีรามิดประชากร ( ข้อมูลประชากรจาก DBPOP ณ  กรกฎาคม 2563 ) 

        
 

ประชากรอ าเภอน  าโสมมีกลุ่มวัยท างานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.54  รองลงมาคือกลุ่ม ผู้สูงอายุ ร้อย
ละ 17.52 กลุ่มวัยรุ่น ร้อยละ 9.31 กลุ่มวัยเรียน ร้อยละ 6.25  และกลุ่มเด็กปฐมวัย ร้อยละ 0.11 ตามล าดับ 

 

 
จ้านวนประชากรอ้าเภอน ้าโสม แยกตามสิทธิการรักษาพยาบาล 

สิทธิการรักษา จ้านวน ( คน ) 
UC 23,025 
WEL 19,500 
OFC 1,854 
LGO 425 
SSS 8,405 
STP 21 

UC other 4,956 
005 2 
other 58 

4,000 3,000 2,000 1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000

   

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

       



 
 

 

 
อันดับโรคผู้ป่วยนอก แยกตามกลุ่มโรค ปีงบ 2563 

 
 
ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย 

กลุ่มวัย ปัญหาสุขภาพ 
เด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 1.ภาวะขาดสารไอโอดีนในทารกแรกเกิด 

2.ปัญหาด้านพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
วัยเรียน ( 6-14 ปี ) 1.โรคไข้เลือดออก 

2.ปัญหาด้านโภชนาการ โรคอ้วน เป็นต้น 
3.ความฉลาดทางสติปัญญา อารมณ์ 
4.ปัญหาทางทันตกรรม 

วัยรุ่น ( 15 – 20 ปี ) 1.ยาเสพติด 
2.ตั งครรภ์ไม่พร้อม 
3.อุบัติเหตุทางท้องถนน 
4.ปัญหาการติดเกมส์ 

วัยท างาน ( 21 – 59 ปี ) 1.โรคจากการประกอบอาชีพ 
2.โรคเรื อรัง 
3.โรคหลอดเลือดหัวใจ 
4.อุบัติเหตุทางท้องถนน 
5.ยาเสพติด 
6.มะเร็ง 
7.ความเครียดด้านเศรษฐกิจในครอบครัว 

ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ นไป ) 1.โรคเรื อรัง 
2.ปัญหาด้านทันตสุขภาพ 
3.โรคหัวใจขาดเลือด 
4.ภาวะสมองเสื่อม 

 
 
  



 
 

 

 
สรุปปัญหาสุขภาพของประชาชนชาวอ้าเภอน ้าโสม 

1. โรคเรื อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  หอบหืด  ถุงลมโป่งพอง 
2. ไข้เลือดออก 
3. อุบัติเหตุทางจราจร 
4. ภาวะขาดสารไอโอดีนในทารกแรกเกิด  
5. ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 

 
SWOT ANNALYSIS คปสอ.น ้าโสม 

 
ปัจจัย
ภายใน 

Strengths 
1.การบริหารที่เป็นเอกภาพ 
2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นคนยุคใหม่ 
3.บุคลากรสายงานหลักมีศักยภาพ มีความ
ช านาญ 

Weaknesses 
1.บุคลากรขาดสัมพันธภาพ 
2.บุคลากรไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง มักท า
เดิมๆ 
3.ระบบจัดการเรียนรู้ยังไม่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ 
4.ขาดระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

ปัจจัย
ภายนอก 

Opportunities 
1.ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข้ง พร้อมให้ความ
ร่วมมือ 
2.ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงาน 
3.มีคณะกรรมการ พชอ.ที่มีศักยภาพ 

Treats 
1.พฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง 
2.อาชีพสวนยางพารา ท าให้ประชาชนไม่อยู่
บ้าน 
3.ปัญหาสังคม ครอบครัวขาดความอบอุ่น ยา
เสพติด 

 
 



แผนยุทธศาสตรดานสุขภาพ อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

 
วิสัยทัศน 

“บริการสุขภาพมืออาชีพ   บริหารมีเอกภาพ ภายใตหลักธรรมาภิบาล” 
 

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

 

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

 

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

                                           : HALE)  ไมนอยกวา 72 ป     
2.1 ลดปจจัยเสี่ยงและการเจ็บปวย 

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

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



 
 

 

เปาหมายการใหบริการ 

1. ประชาชนทุกกลุมวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ไดรับการสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค  ภัยสุขภาพ และการ

คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพที่มีคุณภาพ 

2. ประชาชนเขาถึงบริการและไดรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

3. ประชาชนไดรับบริการจากบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 

4. ประชาชนไดรับบริการดานการแพทยและสาธารณสุขดวยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตรการดําเนินงาน  ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพ ปองกันและคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

  ( PP & P Excellence ) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบบริการดานการแพทยและสาธารณสุขใหมีคณุภาพ มาตรฐานเพ่ือใหบริการท่ีเปนเลิศ 

  ( Service Excellence ) 

ยทุธศาสตรท่ี 3  บริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

  ( People Excellence ) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการแพทยและการสาธารณสุข  และระบบขอมูลอยางมี)

ประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล ( Governance Excellence ) 

 

ยุทธศาสตรเนนหนักป  2564 

การสรางเสริมสุขภาพ 

1. ความครอบคลุมวัคซีน 

2. หมูบาน To be No.1 

3. พัฒนาเครือขายทันตกรรม 

4. สงเสริมสุขภาพกลุมเด็กปฐมวัย 

5. การเขาถึงบริการกองทุน Fee Schedule 

การปองกันโรค 

1. ควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 

2. การควบคุมปละปองกันโรค โคโรนาไวรัส 

การรักษาพยาบาล 

1. การบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด 

2. คลินิกอาชีวอนามัย 

งานคุณภาพ 

1. รพ.สต.ติดดาว 

2. ระบบสุขภาพอําเภอผานเกณฑ DHSA 



 
 

 



 

 
สรุปผลการจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข คปสอ.น  าโสม  ปีงบประมาณ  2564 แยกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ และแหล่งงบประมาณ 
 
แหล่งงบประมาณ Governance 

Excellence 
People 

Excellence 
PP&P 

Excellence 
Service 

Excellence 
ผลรวมทั งหมด 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.
ทุกแห่ง 

  
168,000.00 

 
168,000.00 

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น ทต.นางัว 

  
249,963.00 

 
249,963.00 

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น อบต.นางัว 

  
96,567.00 

 
96,567.00 

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น อบต.ศรีส าราญ 

  
157,167.00 

 
157,167.00 

งบ UC คปสอ.น  าโสม 46,800.00 188,960.00 852,972.50 221,190.00 1,309,922.50 

เงินบ ารุงโรงพยาบาลน  าโสม 430,020.00 1,006,670.00 1,183,225.00 760,306.00 3,380,221.00 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กองทุนเอดส์ งบQI_63
โอนเข้าเงินบ ารุงโรงพยาบาล 

  
33,000.00 

 
33,000.00 

รวมงบประมาณ 476,820.00 1,195,630.00 2,740,894.50 981,496.00 5,394,840.50 

 

 
 
  



 

สรุปผลการจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข คปสอ.น  าโสม  ปีงบประมาณ  2564 แยกตามประเด็น
มุ่งเน้น คปสอ. 
 

จุดมุ่งเน้น งบประมาณ 
 COVID-19  30,000.00 
 DHF & R506 DASH BOARD  320,400.00 
 EPI  10,200.00 
 QOF and fee schedule  9,000.00 
 To be no.1  219,000.00 
 เครือข่ายทันตกรรม  671,112.50 
 ปฐมวัย  117,310.00 
 พชอ. และ DHSA  148,200.00 
 ยาเสพติด  89,360.00 
 อาชีวอนามัย  145,507.00 
 อ่ืนๆ  3,593,791.00 
 รวมงบประมาณ  5,353,880.50 

 



ที่ ช่ือแผนงาน / โครงการ ยุทธศาสตร ประเด็นมุงเนน แหลงงบประมาณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 แผนงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก PP&P Excellence DHF & R506 

DASH BOARD

เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 111,600.00             นายสุกรรณ โยธะคง

2 แผนงานพัฒนาการประชาสัมพันธ ผานสังคม

ออนไลน

Governance 

Excellence

อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 35,200.00              นายสุกรรณ โยธะคง

3 แผนควบคุมคุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค น้ําทิ้ง 

โรงพยาบาลน้ําโสม

PP&P Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 48,600.00              นายสุกรรณ โยธะคง

4 ประชุมราชการคณะกรรมการศูนยจัดเก็บ

รายได

Governance 

Excellence

อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 7,200.00                นายสุกรรณ โยธะคง

5 เฝาระวังเหตุการณสูอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง PP&P Excellence DHF & R506 

DASH BOARD

งบ UC คปสอ.น้ําโสม 30,000.00              นายสุกรรณ โยธะคง

6 ทบทวนแผนยุทธศาสตร และจัดทําแผนปฏิบัติ

การ ปงบประมาณ 2564

Governance 

Excellence

อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 19,500.00              นายสุกรรณ โยธะคง

7 ออกบริการฟนฟูสมรรถภาพทาง

กายภาพบําบัดและออกประเมิฯความพิการ

เชิงรุกในชุมชน ปงบประมาณ 2564

Service Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 42,900.00              นางสาวอรนุช  บุตร

นอย

8 โครงการ/แผนการพัฒนาระบบงานดาน

การเงินและบัญชีและกสรตรวจสอบคุณภาพ

บัญชี รพช./รพ.สต. คปสอ.น้ําโสม ปงบ64

Governance 

Excellence

อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 85,850.00              นางปุณญาพร  เหล็ก

หลม

9 แผนการตรวจสอบภายใน การจัดทําโครงการ 

อบรม ทบทวน ตรวจสอบ การตั้งเบิก การ

เบิกจายเบ้ียเลี้ยง เดินทางไปราชการโ และ

การตรวจสอบภายใน คปสอ.น้ําโสม ปงบ64

Governance 

Excellence

อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 190,650.00             นางปุณญาพร  เหล็ก

หลม

10 แผนการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง 

CFO โรงพยาบาลและตนทุนบริการ Unit 

Governance 

Excellence

อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 24,000.00              นางปุณญาพร  เหล็ก

หลม

ทะเบียนแผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข ปงบประมาณ 2564  คปสอ.น้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี



ที่ ช่ือแผนงาน / โครงการ ยุทธศาสตร ประเด็นมุงเนน แหลงงบประมาณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ทะเบียนแผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข ปงบประมาณ 2564  คปสอ.น้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

11 โครงการสงเสริมสถานบริการสุขภาพ ที่

ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ ที่

เก่ียวของกับเอชไอวีและกลุมประชากรหลัก  

โรงพยาบาลน้ําโสม    ปงบประมาณ ๒๕๖๔

PP&P Excellence อ่ืนๆ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ กองทุนเอดส งบ

QI_63โอนเขาเงินบํารุง

โรงพยาบาล

33,000.00              หงษทอง บุตรพรม

12 ประชุมราชการคณะกรรมการ CFO 

โรงพยาบาลน้ําโสม

Governance 

Excellence

อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 8,640.00                นายสุกรรณ โยธะคง

13 เบาหวานย้ิมสดใส Service Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 30,000.00              น.ส.ณัฐชยา นันทวิ

14 โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กออนหวาน PP&P Excellence ปฐมวัย เงนิบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 46,720.00              ปารีณา โชติธิติพร

15 แผนปฏิบัติงานออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่

ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อําเภอน้ํา

โสม จังหวัดอุดรธานี

PP&P Excellence เครือขายทันตก

รรม

งบ UC คปสอ.น้ําโสม 114,757.50             ณัฏฐา มูลทองนอย

16 รูจักรับ รูจักให ขาวตมแทนใจ ในผูปวย

เบาหวาน

PP&P Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 41,600.00              คลินิกเบาหวาน ศูนย

สุขภาพชุมชน

17 แผนงานดูแลหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงสูง 

ปงบประมาณ 2564

Service Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 14,280.00              นางพัชราวดี คุณอุดม

18 แผนงานรับรองการประชุม/ นิเทศ ติดตามงาน

 คปสอ.น้ําโสม

Governance 

Excellence

อ่ืนๆ งบ UC คปสอ.น้ําโสม 37,800.00              นายสุกรรณ โยธะคง

19 ใหบริการการดูแลผูปวยเบาหวาน ใน รพ.สต. 

(สนับสนุน CMU)

Service Excellence อ่ืนๆ งบ UC คปสอ.น้ําโสม 84,000.00              นางสาวพสชนัน

20 ลานกะลา ลดอาการชา เทาเบาหวาน PP&P Excellence อ่ืนๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน ทต.นางัว

10,500.00              แวววรรณ ผุดผอง

21 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพ

อําเภอสู DHSA

PP&P Excellence พชอ. และ DHSA งบ UC คปสอ.น้ําโสม 103,200.00             นายสุกรรณ โยธะคง



ที่ ช่ือแผนงาน / โครงการ ยุทธศาสตร ประเด็นมุงเนน แหลงงบประมาณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ทะเบียนแผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข ปงบประมาณ 2564  คปสอ.น้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

22 โครงการประกวดหมูบานปลอดลูกน้ํายุงลาย 

อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี ป 2564

PP&P Excellence DHF & R506 

DASH BOARD

งบ UC คปสอ.น้ําโสม 12,750.00              นายสาธิต คงหา

23 โครงการยิ้มปนสุขผูสูงวัย หางไกลโรคสมอง

เสื่อมและภาวะซึมเศรา

PP&P Excellence อ่ืนๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน อบต.ศรีสําราญ

13,900.00              นางสาวอภิญญา  นา

เมืองรักษ

24 โครงการตรวจสารเคมีในกระแสโลหิตแก

ประชาชนเขตเทศบาลตําบลนางัว

PP&P Excellence อาชีวอนามัย กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน ทต.นางัว

30,413.00              นางสาวศุภารัตน บุญ

มาตุน

25 โครงการตรวจสารเคมีในกระแสโลหิตแก

ประชาชนเขตองคการบริหารสวนตําบลนางัว

ปงบประมาณ2564

PP&P Excellence อาชีวอนามัย กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน อบต.นางัว

16,417.00              นางสาวศุภารัตน บุญ

มาตุน

26 โครงการตรวจสารเคมีในกระแสโลหิตแก

ประชาชนเขตองคการบริหารสวนตําบลศรี

สําราญปงบประมาณ2564

PP&P Excellence อาชีวอนามัย กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน อบต.ศรีสําราญ

16,417.00              นางสาวศุภารัตน บุญ

มาตุน

27 โครงการหมูบานปลอดลูกน้ํายุงลาย PP&P Excellence DHF & R506 

DASH BOARD

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน ทต.นางัว

91,000.00              นายศิวพงษ  เชื้อกลาง

28 โครงการสงเสริมเด็กไทยฉลาด  แกไขปญหา

การขาดสารไอโอดีน

PP&P Excellence อ่ืนๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน อบต.นางัว

8,000.00                น.ส.พัชราวดี คุณอุดม

29 โครงการ Show and Share R2R สูองคกร

แหงการเรียนรู  คปสอ.น้ําโสม อําเภอน้ําโสม 

จังหวัดอุดรธานี ป  2564

People Excellence อ่ืนๆ งบ UC คปสอ.น้ําโสม 92,700.00              นางสาวนิตติยา บุตร

วงษ

30 การประชุมราชการติดตามความกาวหนาผล

การดําเนินงานโรงพยาบาลน้ําโสม อําเภอน้ํา

โสม จังหวัดอุดรธานี ป 2564

People Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 90,720.00              นางสาวนิตติยา บุตร

วงษ



ที่ ช่ือแผนงาน / โครงการ ยุทธศาสตร ประเด็นมุงเนน แหลงงบประมาณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ทะเบียนแผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข ปงบประมาณ 2564  คปสอ.น้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

31 โครงการองคกรสรางสุข สุขสรางงาน 

โรงพยาบาลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม  จังหวัด

อุดรธานี   ประจําปงบประมาณ  2564

People Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 130,890.00             นางสาวนิตติยา บต

รวงษ

32 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูการเปน 

People Excellence คปสอ.น้ําโสม จังหวัด

อุดรธานี ป 2564

People Excellence อ่ืนๆ งบ UC คปสอ.น้ําโสม 96,260.00              นางสาวนิตติยา บุตร

วงษ

33 โครงการอบรมฟนฟูความรูบุคลากร เพ่ือ

เตรียมความพรอมรับการประเมินระบบ

บริหารคณุภาพ โรงพยาบาลน้ําโสม   ประจําป

People Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 102,360.00             นางสาวนิตติยา บุตร

วงษ

34 โครงการบุคลากรโรงพยาบาลน้ําโสม  สุขภาพ

ดีและมีความสุข ประจําปงบประมาณ  2564

People Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 97,900.00              นางสาวนิตติยา บุตร

วงษ

35 โครงการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ เพ่ือขอ

รับรองระบบคุณภาพหองปฏิบัติการทาง

การแพทย  โรงพยาบาลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม 

 จังหวัดอุดรธานี     2564

Service Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 31,700.00              นางสาวนิตติยา บุตร

วงษ

36 โครงการสงเสริมเด็กไทยฉลาด  แกไขปญหา

การขาดสารไอโอดีน

PP&P Excellence อ่ืนๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน อบต.ศรีสําราญ

8,000.00                น.ส.พัชราวดี คุณอุดม

37 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําในการคัด

กรองโรคมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก ป

PP&P Excellence อ่ืนๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน อบต.ศรีสําราญ

39,780.00              นางสาววัชราภรณ 

จันทรมณี

38 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําในการคัด

กรองโรคมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก 

ปงบประมาณ 2564

PP&P Excellence อ่ืนๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน อบต.นางัว

39,780.00              นางสาววัชราภรณ 

จันทรมณี

39 โครงการมหกรรมสุขภาพ PP&P Excellence อ่ืนๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน ทต.นางัว

32,370.00              นางสาวเนตรนภา  

พรมปากดี



ที่ ช่ือแผนงาน / โครงการ ยุทธศาสตร ประเด็นมุงเนน แหลงงบประมาณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ทะเบียนแผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข ปงบประมาณ 2564  คปสอ.น้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

40 โครงการมหากรรมสุขภาพ PP&P Excellence อ่ืนๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน อบต.นางัว

32,370.00              นางสาวเนตรนภา  

พรมปากดี

41 โครงการมหกรรมสุขภาพ PP&P Excellence อ่ืนๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน อบต.ศรีสําราญ

32,370.00              นางสาวเนตรนภา  

พรมปากดี

42 โครงการสงเสริมงานบุญงานศพปลอดเหลาใน

ชุมชนเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางทองถนน

PP&P Excellence พชอ. และ DHSA กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน ทต.นางัว

30,900.00              นายศิวพงษ  เชื้อกลาง

43 โครงการสงเสริมเด็กไทยฉลาด  แกไขปญหา

การขาดสารไอโอดีน

PP&P Excellence อ่ืนๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน ทต.นางัว

15,000.00              น.ส.พัชราวดี คุณอุดม

44 โครงการสงเสริมการไดรับวัคซีน ในเด็กอายุ 

0-5 ป ครบตามเกณฑ

PP&P Excellence EPI กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน อบต.ศรีสําราญ

10,200.00              น.ส.นงลักษณ  พรหม

กุล

45 โครงการหมูบานสะอาดปลอดลูกน้ํายุงลาย PP&P Excellence DHF & R506 

DASH BOARD

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน อบต.ศรีสําราญ

22,400.00              นายศิวพงษ  เชื้อกลาง

46 โครงการสงเสริมงานบุญงานศพปลอดเหลาใน

ชุมชนเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางทองถนน

PP&P Excellence พชอ. และ DHSA กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน อบต.ศรีสําราญ

14,100.00              นายศิวพงษ  เชื้อกลาง

47 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําในการคัด

กรองโรคมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก 

ปงบประมาณ 2564

PP&P Excellence อ่ืนๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน ทต.นางัว

39,780.00              นางสาววัชราภรณ 

จันทรมณี

48 ประชุมติดตามผลงานยุทธศาสตรการ

ขับเคลื่อน งานอาชีวอนามัย

Service Excellence อาชีวอนามัย งบ UC คปสอ.น้ําโสม 17,250.00              นายสุริยา กิตติราช

49 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานอาชีวอนา

มัย ปงบประมาณ 2564

Service Excellence อาชีวอนามัย งบ UC คปสอ.น้ําโสม 53,310.00              นายสุริยา กิตติราช

50 โครงการติดตามเสริมพลังในการพัฒนา

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองสูระดับเพชร

 คปสอ.น้ําโสม ปงบประมาณ 2564

PP&P Excellence อ่ืนๆ งบ UC คปสอ.น้ําโสม 22,800.00              นายบุญหวาย ประทุม

รัตน



ที่ ช่ือแผนงาน / โครงการ ยุทธศาสตร ประเด็นมุงเนน แหลงงบประมาณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ทะเบียนแผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข ปงบประมาณ 2564  คปสอ.น้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

51 ประชุมราชการติดตามผลงาน QOF และ Fee

 Schedule คปสอ.น้ําโสม

Governance 

Excellence

QOF and fee 

schedule

งบ UC คปสอ.น้ําโสม 9,000.00                สุเนตร จําปาเรือง , สุ

กรรณ โยธะคง

52 โครงการตรวจสุขภาพประจําปและตรวจคัด

กรองภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน CUP 

น้ําโสม ประจําปงบประมาณ 2564

PP&P Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 28,800.00              พสชนัน จิตรแกว

53 โครงการสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

การดูแลผูปวยเบาหวานในรพ.สต.

PP&P Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 228,000.00             พสชนัน จิตรแกว

54 โครงการฟนสะอาด เหงือกแข็งแรง PP&P Excellence อ่ืนๆ สิ่งของสนันสนุนโครงการฯจาก

 สสจ.อุดรธานี

-                       กิตติคุณ

55 โครงการวัยรุน วัยใส ไมทองกอนวัยอันควร  

อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี ประจําป 2564

PP&P Excellence To be no.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

อปท.ทุกแหง

168,000.00             ผูรับผิดชอบงาน

อนามัยวัยเรียนทุก

56 โครงการพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียน

เจาหนาที่สาธารณสุขในการดําเนินงานอนามัย

โรงเรียน อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี ป 

PP&P Excellence อ่ืนๆ งบ UC คปสอ.น้ําโสม 11,620.00              นายบุญหวาย ประทุม

รัตน

57 โครงการพัฒนาระบบบริการหองอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินและระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน

(EMS) อําเภอน้ําโสม ป 2564

Service Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 286,970.00             นางอัญชิษฐา วันละคํา

58 แผนปฏิบัติงานออกใหบริการแพทยแผนไทย

เชิงรุกในชุมชน

Service Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 76,500.00              นางสาวอมรา โพธิ์ชัย

ประดิษฐ

59 โครงการอบรมการใชกัญชาทางการแพทยแผน PP&P Excellence อ่ืนๆ งบ UC คปสอ.น้ําโสม 15,600.00              นางสาวเจษฎาพร สุ

60 โครงการอบรมการทําโลชั่นกันยุงสมุนไพร PP&P Excellence อ่ืนๆ งบ UC คปสอ.น้ําโสม 74,500.00              นางสาวอมรา โพธิ์ชัย

ประดิษฐ



ที่ ช่ือแผนงาน / โครงการ ยุทธศาสตร ประเด็นมุงเนน แหลงงบประมาณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ทะเบียนแผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข ปงบประมาณ 2564  คปสอ.น้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

61 ผูปวยสุขภาพจิตเขาถึงบริการ ลดความเสี่ยง

การฆาตัวตาย และผูปวยพยายามฆาตัวตายไม

กลับมาทํารายตนเองซ้ํา

People Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม -                       ปรินทรยาฉัตร ใจศิริ

62 ติดตามผูปวยที่ผานการบําบัดยาเสพติด Service Excellence ยาเสพติด เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 38,400.00              งานยาเสพติด คปสอ.

63 โครงการคนหาผูปวยวัณโรครายใหมและ

พัฒนาระบบสงตอติดตามการรักษาผูปวยวัณ

โรคโรงพยาบาลน้ําโสม

PP&P Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 48,550.00              สุมินชา

64 โรงพยาบาลน้ําโสมผานประเมินรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาลใหบริการบําบัดฟนฟูยา

Service Excellence ยาเสพติด เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม -                       กมล วงษนนท

65 ประชุมชี้แจงติดตามงานโครงการวัณโรค PP&P Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 48,000.00              สุมินชา

66 คาจางจัดทําคูมือบําบัดยาเสพติด matrix Service Excellence ยาเสพติด เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 44,000.00              กมล วงษนนท

67 โครงการคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ Service Excellence อ่ืนๆ งบ UC คปสอ.น้ําโสม 66,630.00              สุมินชา/ถาวร/อภิญญา

68 โครงการเวชปฏิบัติครอบครัวปงบประมาณ People Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 527,400.00             นางสาวอริษา  สุ

69 โครงการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการรังสี

วินิจฉัย เพ่ือขอรับรองระบบคุณภาพ

หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย  โรงพยาบาลน้ําโสม

 อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี   ประจําป

Service Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 31,700.00              นายเมธาสิทธ์ิ ศิริธนวิ

ศานต

70 โครงการพัฒนางานเด็กปฐมวัยเพ่ือเด็กน้ําโสม 

สูง เกงดี มีวินัย มีความสุข ดี สมสวน

PP&P Excellence ปฐมวัย งบ UC คปสอ.น้ําโสม 50,700.00              นางอรุณณยี/นางอริษา

71 โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก คุณภาพ PP&P Excellence ปฐมวัย งบ UC คปสอ.น้ําโสม 19,890.00              

72 โครงการควบคุมและปองกัน การขาดสาร PP&P Excellence อ่ืนๆ งบ UC คปสอ.น้ําโสม 20,400.00              นางอรุณณยี

73 แผนเย่ียมบานผูปวยระยะสุดทาย Service Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 143,856.00             จุลจิฬา  , หนูกาญจน

74 แผนงานเฝาระวังควบคุมปองกันโรค COVID-19 PP&P Excellence COVID-19 งบ UC คปสอ.น้ําโสม 30,000.00              สุกรรณ / สาธิต



ที่ ช่ือแผนงาน / โครงการ ยุทธศาสตร ประเด็นมุงเนน แหลงงบประมาณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ทะเบียนแผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข ปงบประมาณ 2564  คปสอ.น้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

75 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณการปองกัน

และระงบอัคคภีัย โรงพยาบาลน้ําโสม

People Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 57,400.00              อวัสดา   สิงหชัย

76 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมหญิง PP&P Excellence เครือขายทันตก เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 4,200.00                น.ส.อนุธยา จันจวง

77 สงเสริมทันตสุขภาพ ในเด็กที่มารับบริการใน

คลินิกเด็กดี

PP&P Excellence เครือขายทันตก

รรม

เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 41,100.00              น.ส.อนุธยา จันจวง

78 แผนการประชุมราชการพัฒนาระบบบริการ

อนามัยแมและเด็กแบบบูรณาการ คปสอ.น้ํา

PP&P Excellence อ่ืนๆ งบ UC คปสอ.น้ําโสม 18,105.00              สุนทรา

79 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสงตอ

มารดาและทารกภาวะวิกฤตฉุกเฉิน

PP&P Excellence อ่ืนๆ งบ UC คปสอ.น้ําโสม 9,000.00                สุนทรา

80 ประชุมราชการคณะกรรมการ GREEN and 

Clean สูระดับดีมาก

PP&P Excellence อาชีวอนามัย งบ UC คปสอ.น้ําโสม 11,700.00              สุริยา / สุกรรณ

81 โครงการหมูบานปลอดลูกน้ํายุงลาย อําเภอน้ํา

โสม จังหวัดอุดรธานี ป 2564

PP&P Excellence DHF & R506 

DASH BOARD

งบ UC คปสอ.น้ําโสม 52,650.00              นายสาธิต คงหา

82 โครงการประกวดชมรม To be number one

 อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี ป 2564

PP&P Excellence To be no.1 งบ UC คปสอ.น้ําโสม 51,000.00              นายสาธิต คงหา

83 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบงานยาเสพติด คปสอ.น้ําโสม 

PP&P Excellence ยาเสพติด งบ UC คปสอ.น้ําโสม 6,960.00                นายสาธิต คงหา 

รวมกับงานยาเสพติด 

84 โครงการอบรมบุคลากร รูสิทธิประโยชน

ประกันสังคม

Governance 

Excellence

อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 26,820.00              นายสุกรรณ โยธะคง

85 โครงการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย Service Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 20,000.00              นายเมธาสิทธ์ิ ศิริธนวิ

86 โครงการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค

พระภิกษุสามเณรและแมชี อําเภอน้ําโสม

PP&P Excellence อ่ืนๆ งบ UC คปสอ.น้ําโสม 83,810.00              สุมินชา/ถาวร

87 อบรมเชิงปฏิบัติกรพัฒนาศักยภาพ บุคลากร

กลุมงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลน้ําโสม

Governance 

Excellence

อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 16,200.00              นายสุกรรณ โยธะคง



ที่ ช่ือแผนงาน / โครงการ ยุทธศาสตร ประเด็นมุงเนน แหลงงบประมาณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ทะเบียนแผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข ปงบประมาณ 2564  คปสอ.น้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

88 โครงการตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพ

ผูสูงอายุและผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

PP&P Excellence อ่ืนๆ งบ UC คปสอ.น้ําโสม 69,030.00              สุมินชา/ถาวร

89 ประชุมชี้แจงและติดตามการดําเนินงาน LTC

โครงการ/งบประมาณ2564

PP&P Excellence อ่ืนๆ งบ UC คปสอ.น้ําโสม 44,500.00              สุมินชา/ถาวร

90 โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดาน

ทันตกรรมสําหรับเด็ก ๔-๑๒ ป ปงบประมาณ

 ๒๕๖๔  CUP น้ําโสม  อําเภอน้ําโสม  จังหวัด

PP&P Excellence เครือขายทันตก

รรม

เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 511,055.00             นางสาวพลอยไพลิน  

อุนแสง

91 โครงการฝกอบรมสถานท่ีทํางานนาอยู  

สิ่งแวดลอมดูดี  เจาหนาที่มีชีวิตชีวา

PP&P Excellence อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 25,000.00              วิไลวรรณ ไกรศรี

วรรธนะ

92 โครงการอบรมบุคลากร ตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลน้ําโสม

Governance 

Excellence

อ่ืนๆ เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 15,960.00              นายประเกียรติ วงษ

ศรีจันทร



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 1 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : ไขเลือดออก 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : DHF & R506 DASH BOARD 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนงานควบคุม
ปองกันโรค
ไขเลือดออก 

เพ่ือควบคุมและปองกัน
โรคไขเลือดออกให ใหมี
อัตราปวยนอยกวา 50 ตอ 
100,000 ประชากร 

หมูบานในเขต
รับผิดชอบจํานวน 20 
หมูบาน 

1.จัดจัดซื้อทรายกําจัด
ลูกน้ําสําหรับควบคมุ
และปองกันโรคใคร
เลือดออก 
2.จัดซื้อน้ํายาเคมี
สําหรับพนหมอกควัน
เพ่ือกําจัดยุงตัวเต็มวัย 
 

1.ทรายกําจัดลูกน้ําขนาด 25 กิโลกรัม
จํานวน 50 ถังถังละ 1800 บาท 
1.น้ํายาเคมสีําหรบัพนเคมีหมอกควัน
ขวดละ 900 จํานวน 24 ขวด 

111,600.00  นายสุกรรณ 
โยธะคง 

รวมงบประมาณ 111,600.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 

รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 2 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Governance Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Governance Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Governance Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนงานพัฒนาการ
ประชาสมัพันธ ผาน
สังคมออนไลน 

เพ่ือประชาสมัพันธ 
เผยแพร ขอมูลขาวสาร
ของทางโรงพยาบาล ให
เขาถึงประชาชนใน
ชองทางท่ีสะดวกและ
รวดเร็ว 

โรงพยาบาลน้าํโสม 1.จัดซื้ออุปกรณ
สําหรับใชถายทอด
ขอมูลผานทางสังคม
ออนไลน 
2.จัดใหมีการบันทึก
วีดิโอเพ่ือเผยแพร
ขอมูลขาวสารผานทาง
สังคมออนไลน 
3.เผยแพรผลการ
ดําเนินงาน หรือ
ประชาสมัพันธงาน
ของ พชอ.น้ําโสม 

1.คาชุดอุปกรณสําหรับใชจัดทําและ
เผยแพรวีดิโอประชาสัมพันธ 15,000 
บาท 
2.คาปายไวนลิสําหรับทําเปนฉาก 
ขนาด 2*4 เมตร 1,000 บาท 
3.คาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอก
เวลา คนละ  8 ชั่วโมงx12 เดือนx4คน 
x50 บาท เปนเงนิ 19,200 บาท 

35,200.00  นายสุกรรณ 
โยธะคง 

รวมงบประมาณ 35,200.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 

รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

ประธาน คปสอ. 
 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 3 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนควบคุมคณุภาพ
น้ําอุปโภค บรโิภค 
น้ําทิ้ง โรงพยาบาล
น้ําโสม 

1.เพ่ือควบคุมคุณภาพ
น้ําประปาในโรงพยาบาล 
2.เพ่ือควบคุมคุณภาพน้ํา
ดื่มในโรงพยาบาล  
3.เพ่ือควบคุมคุณภาพน้ํา
ทิ้ง 

โรงพยาบาลน้าํโสม 1.สงตัวอยางน้ําดื่ม 
น้ําประปา น้ําทิ้ง เพ่ือ
ตรวจมาตรฐานตาม
เกณฑของกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด 

1.คาตรวจทางหองปฏิบัติการ สําหรับ
น้ําทิ้ง ครั้งละ 3,000 บาทx4 ครั้ง เปน
เงนิ 12,000 บาท 
2.คาตรวจน้ําประปา ปละ 2 ครั้ง ครั้ง
ละ 18,300 บาท เปนเงนิ 36,600 

24,300.00 24,300.00 นายสุกรรณ 
โยธะคง 

รวมงบประมาณ 48,600.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 

รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 4 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Governance Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Governance Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Governance Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ประชุมราชการ
คณะกรรมการศูนย
จัดเก็บรายได 

เพ่ือติดตามความกาวหนา
การจัดเก็บรายได 

คณะกรรมการ และ
คณะทํางานศูนย
จัดเก็บรายได จํานวน 
20 คน 

1.ประชุม
คณะกรรมการ เดือน
ละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตาม
ความกาวหนาและ
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได 

1.คาอาหารวาง คนละ 30 บาท x20 
คนx 1 มื้อx12 เดือน เปนเงิน 7,200 
บาท 
 

3,600.00 3,600.00 นายสุกรรณ 
โยธะคง 

รวมงบประมาณ 7,200.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 

รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 5 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : ไขเลือดออก 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : DHF & R506 DASH BOARD 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

เฝาระวังเหตุการณสู
อําเภอควบคุมโรค
เขมแข็ง 

เพ่ือเฝาระวังเหตุการณ 
สามารถตรวจจับ
เหตุการณและตอบสนอง
ตอเหตุการณไดอยาง
รวดเร็ว ทันเวลา ตาม
มาตรฐานการควบคมุโรค 

ทีมสอบสวนและ
เคลื่อนที่เร็ว คปสอ.น้ํา
โสม  15 คน 

1.เฝาระวัง ตรวจจับ
เหตุการณ 
2.ออกสอบสวน
เหตุการณเม่ือพ
เหตุการณผิดปกต ิ
3.ควบคุมโรคตาม
มาตรฐานการควบคมุ
โรค 
4.สรุปผลการ
ดําเนินงานเสนอ
ผูบริหาร 
 

1.คาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
สอบสวน ควบคุม โรค นอกเวลา
ราชการ 30,000 บาท 

15,000.00 15,000.00 นายสุกรรณ 
โยธะคง 

รวมงบประมาณ 30,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 

รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 6 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Governance Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Governance Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Governance Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร และ
จัดทําแผนปฏิบัติ
การ ปงบประมาณ 
2564 

เพ่ือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร และจัดทํา
แผนปฏิบัตริาชการดาน
สาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ 2563 

1.คณะกรรมการ คป
สอ. และผูรับผิดชอบ
ตัวชีวั้ด จํานวน 30 
คน 

1.จัดประชุมราชการ
เพ่ือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร และจัดทํา
แผนปฏิบัติการ 
กําหนดจุดเนนการ
ดําเนินงาน 
ปงบประมาณ 2564  
2.แบงกลุมยอยเพ่ือ
ประชุมทําแผน โดยใช 
house model 
3.นําเสนอแผนงาน ให
คณะกรรมการ คปสอ. 

1.คาอาหารวางสําหรับผูเขารวม
ประชุม คนละ 30 บาท x 30 คน x 2 
มื้อ x 3 วัน เปนเงนิ 5,400 บาท 
2.คาอาหารกลางวันคนละ 120 บาท x 
30 คน x 3 วัน เปนเงิน 10,800 บาท 
3.คาอาหารวางสําหรับผูเขารวมทํา
แผนตามจุดเนน 11 จุดเนน คนละ 30 
บาท x 10 คน x 11 ครั้ง เปนเงนิ 
3,300 บาท 

19,500.00  นายสุกรรณ 
โยธะคง 

รวมงบประมาณ 19,500.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 

รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 7 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Service Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Service Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Service Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ออกบริการฟนฟู
สมรรถภาพทาง
กายภาพบําบัดและ
ออกประเมฯิความ
พิการเชิงรุกใน
ชุมชน 
ปงบประมาณ 2564 

1.เพ่ือใหคนพิการ ผูปวยระยะ
ฟนฟู และผูสุงอายุที่จาํเปนตอง
ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพได
เขาถึงเรื่องการฟนฟูสมรรถภาพ 
2.เพ่ือใหคนพิการ/ผูปวยระยะ
ฟนฟู/ผูสูงอายุ ไดรับการสนบัสนุน
อุปกรณเครื่องท่ีเหมาะสม 
3.เพ่ือใหผูปวยไดเขาถึงและไดรับ
การประเมินคนพิการที่ชุมชนทํา
ใหไดเขาถึงสิทธ์ิ ท 74 (คนพิการ) 
4.เพ่ือใหผูปวยที่ไดรบัการฟนฟูมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

1.คนพิการ 
ผูปวยระยะ
เพ้ืนฟู และ
ผูสูงอายุ 
จํานวน 300 
คน 

1.ประสานทมีเครือขายที่รพ.
สต./PCU ในเรื่องการแผนลง
เย่ียมบาน 
2.ทําแผนออกเยี่ยมบาน/ทําแผน
ออกประเมินคนพิการในชุมชน
(เดือนมีนาคม) 
3.ออกเยี่ยมบานเพ่ือฟนฟู
สมรรถภาพผูปวย/ประเมินคน
พิการในชุมชนตามแผน 
4.จัดหาสนับสนุนอุปกรณเครื่อง
ชวยเหลือผูปวยใหเหมาะสมแต
ละราย 

1.คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
แพทย 137.50บาทx4ชม.x6
วัน เปนเงนิ 3,300บาท 
2.คาตอบแทนนัก
กายภาพบําบัด  75บาทx4
ชม.x12วันx11เดือน เปนเงิน 
39,600บาท 
 

24,900.00 18,000.00 นางสาว
อรนุช  บุตร
นอย 

รวมงบประมาณ 42,900.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 8 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Governance Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Governance Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Governance Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที ่1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการ/แผนการ
พัฒนาระบบงาน
ดานการเงนิและ
บัญชีและกสร
ตรวจสอบคุณภาพ
บัญชี รพช./รพ.สต. 
คปสอ.น้ําโสม ปงบ
64 

๑.เพ่ือใหเจาหนาที่ท่ี
ปฏิบัติงานในดานการเงนิ
และการบัญชี และ
เจาหนาที่ในหนวยงานที่
เก่ียวของ มีความรู ความ
เขาใจในการบันทึกบัญชี
ตามเกณฑคงคางผังบญัชี
ใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๒.เพ่ือใหเจาหนาที่ท่ี
บันทึกขอมูลในระบบ Hos 
XP/JHCIS  มีความเขาใจ
ในการใหสิทธิ และการ
บันทึกขอมูลคา
รักษาพยาบาลไดครบถวน 
ถูกตอง ทันเวลา 
๓.เพ่ือใหเจาหนาที่ท่ี
รับผิดชอบระบบวัสดุคง
คลังและใบแจงหนีเ้ขาใจ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดานการเงนิและบัญชี
และพัสดุ รพ./รพ.
สต./สสอ./           
จํานวน  ๓๐  คน 

กิจกรรมที่ ๑.  ประชุม
ประเมินตรวจสอบ
คุณภาพบญัชี รพ.สต. 
  - 
ประชุมประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพ
บัญชี รพ.สต. จํานวน 
๑๒ ครั้ง/ป 
    
โดยคณะกรรมการ
หนวยบริการรับตรวจ 
รพ.สต. 
                 ๒.  
อบรมแนวทางการ
จัดทําทะเบียนคมุ
ตางๆ แนวทางตรวจ
ประเมินคุณภาพบัญชี  
                  ตาม
นโยบายสํานักงาน

ประชุมประเมินตรวจสอบคุณภาพ
บัญชี รพศ. รพท.รพช  
 ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินตรวจสอบคณุภาพบญัชี รพ.
สต. 
         เดือนละ ๑ ครั้ง ทั้งหมด ๑๒ 
วัน  (หนวยบริการรับตรวจ รพ.สต.ใน
เครือขายทั้ง ๙ แหง) 
     
              - คาเบ้ียเลี้ยงผูตรวจ
ประเมิน ๒๕ คนx ๑๒ วันx ๒๔๐ บาท  
จํานวน  ๗๒,๐๐๐.- บาท 
        ๒. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาระบบงานดานการเงนิและบัญชี
และตรวจสอบคณุภาพ  
         บัญชีตามนโยบายสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป ๒๕๖๒
  

36,000.00 49,850.00 นางปุณญา
พร  เหล็ก
หลม 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที ่1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ระบบและสงเอกสารได
ถูกตอง ทันเวลา 
๔.เพ่ือใหนําสงงบการเงิน
ใหสํานักงานพัฒนาการ
เงนิการคลัง (สพค.) ได
ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 
และสมัพันธกันทุกเดือน  
๕.เพ่ือหาแนวทางการ
แกไข/ลดปญหาจากการ
ตรวจสอบคุณภาพบัญชีให
เปนไปในแนวทางเดียวกัน  
๖.เพ่ือสราง/ปรับ
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการดานการเงนิการ
คลัง 
๗.เพ่ือเฝาระวัง/ประเมิน
สถานสถานการณดาน
การเงินการคลัง 
๘.เปนการสรางเครือขาย
ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบการเงินและ
บัญชีในหนวยบริการ   
 

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ป ๒๕๖๔ 

         ๑. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
๓๕คนx๓๐บาทx๒มื้อx๑วัน  จํานวน
  ๒,๑๐๐.-  บาท 
  ๒. คาอาหารกลางวัน            
๓๕คนx๗๐บาทx๑มื้อx๑วัน จํานวน
  ๒,๔๕๐.- บาท 
  ๓. คาสมนาคุณวิทยากร
บรรยาย  ๖๐๐บาทx๑คนx๖ ชั่วโมง
 จํานวน  ๓,๖๐๐.-   บาท 
     (บุคลากรของรัฐ)    
        ๔. คาปายอบรมโครงการ ขนาด 
๒x๔ เมตร จํานวน    ๙๐๐.-    บาท 
        ๕. คาวัสดุอุปกรณ 
    -คาซองซิฟใสใสเอกสาร 
๕๐ บาท x ๓๕ คน     จํานวน  
๑,๗๕๐.-  บาท 
    -คาสมุดโน็ตเล็ก  ๑๐ 
บาท  x ๓๕ คนจํานวน   ๓๕๐.- บาท 
    -ดินสอ  ๑๐ บาท  x ๓๕ 
คน จํานวน   ๓๕๐.-   บาท 
    -คาถายเอกสาร  ๓๐ บาท  
x ๓๕ คนจํานวน   ๑,๐๕๐.-  บาท 
    -ปากกาเคมี             
๒๐ บาท  x ๓๕ คน จํานวน            
๗๐๐.-    บาท 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที ่1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

    -กระดาษ A๔         
๑๒๐ บาท  x ๕ ริม  จํานวน            
๖๐๐.-    บาท 
                                                                          
รวม     ๑๓,๘๕๐.-  บาท 
รวมคาใชจายทั้ง ๒ สวน เปนเงิน 
๘๕,๘๕๐.- บาท (แปดหมื่นหาพันแปด
รอยหาสิบบาทถวน) 
หมายเหตุ  คาใชจายทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยกันได 
 

รวมงบประมาณ 85,850.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 9 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Governance Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Governance Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Governance Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนการตรวจสอบ
ภายใน การจัดทํา
โครงการ อบรม 
ทบทวน ตรวจสอบ 
การตั้งเบิก การ
เบิกจายเบีย้เลี้ยง 
เดินทางไปราชการโ 
และการตรวจสอบ
ภายใน คปสอ.นํ้า
โสม ปงบ64 

๑. เพ่ือตรวจสอบวาขอมลู
ในรายงานการเงนิและ
พัสดุมีความถูกตอง 
ครบถวน ทันเวลา และ
เช่ือถือได ผูบรหิาร
สามารถนําขอมูลมาใชเปน
เครื่องมือประกอบการ
ตัดสินใจได 
๒. เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ของหนวยรับตรวจเปนไป
ตาม กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง
คณะรัฐมนตรี และ
นโยบายที่กําหนด 
๓. เพ่ือใหมั่นใจวาระบบ
การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความ
เสี่ยงของหนวยรับตรวจมี
เพียงพอ และเหมาะสมกับ

โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จํานวน  
๙  แหง/เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชีและ
พัสดุ รพ./รพ.สต./
สสอ./ จํานวน  ๓๕  
คน/เจาหนาที่
โรงพยาบาล จาํนวน 
200 คน/บุคคลที่
สนใจ จํานวน 20 คน 

๑.จัดทําแผนปฏิบัติ
การและเขียนโครงการ
เพ่ือเสนอขออนุมัต ิ
๒.แตงตั้งคณะทํางาน
ออกตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผล 
๓.ประสานวิทยากร /
กลุมเปาหมาย 
จัดเตรียมเอกสาร/
จัดเตรียมสถาณที่ 
และวัสดุ อุปกรณ 
๔.จัดทําแผนออก
ตรวจสอบภายใน 
๕.ออกติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในของ 
คปสอ. น้ําโสม 

๑  แผนการออกตรวจสอบภายใน        
              ๑  คาเบ้ียเลี้ยง
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
จํานวน ๕ คน ๆละ ๕ วัน  
                  จํานวน ๒ ครั้ง ๆ ละ 
๒๔๐.- บาท เปนจํานวน เงิน 
๑๒,๐๐๐.-  บาท 
             ๒  คาเบี้ยเลีย้งพนักงานขับ
จํานวน ๑ คน ๆ ละ ๕ วัน จํานวน ๒ 
ครั้ง ๆ ละ ๒๔๐.- บาท  
                  เปน  จํานวน เงนิ 
๒,๔๐๐.-  บาท 
๒โครงการ อบรม ทบทวน ตรวจสอบ
การตั้งเบิก การเบิกจายเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ และการตรวจสอบ
ภายใน คปสอ.นํ้าโสม ปงบ64 ตาม
นโยบายสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ป ๒๕๖๒         

7,200.00 183,450.00 นางปุณญา
พร  เหล็ก
หลม 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

สภาพแวดลอมของ
หนวยงาน 
๔. เพ่ือใหผูบริหารได
ทราบปญหาของการ
ปฏิบัติงานหนวยงานใน
สังกัด และสามารถ
พิจารณาสั่งการใหมีการ
แกไขปญหาตาง ๆ ได
อยางรวดเร็ว ทันเวลา 
 

๖.จัดทํารายงาน
สรุปผลการออก
ตรวจสอบ ประเมินผล 
ตอผูบังคับบัญชา และ
นําสงสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานีตอไป 
 

        ๑. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
๒๕๕คนx๓๐บาทx๒มื้อx๒วัน จํานวน 
๓๐,๖๐๐.-   บาท 
        ๒. คาอาหารกลางวัน ๒๕๕คนx
๙๐บาทx๑มื้อx๒วัน    จํานวน              
๔๕,๙๐๐.-        บาท 
        ๓. คาสมนาคณุวิทยากร
บรรยาย (บุคคลภายนอก) 2 คน x 
600 บาท x 3 ชั่วโมง x 1 วัน 
                                                                        
เปนเงนิ  3,600 บาท 
       ๔.คาพาหนะวิทยากร กม.ละ 4 
บาท x 100 กม. x 2 เที่ยว (ไป-กลับ) 
x 2 คน        เปนเงิน 1,600 บาท 
        ๕. คาสมนาคณุวิทยากร
บรรยาย (บุคคลภายนอก) 1 คน x 
600 บาท x 6 ชั่วโมง x 1 วัน                           
เปนเงนิ  3,600 บาท 
        ๖. คาพาหนะวิทยากร กม.ละ 4 
บาท x 100กม. x 2 เท่ียว (ไป-กลับ)  
เปนเงนิ    800 บาท 
         ๗. คาปายอบรมโครงการ 
ขนาด ๒x๔ เมตร  จํานวน    ๙๐๐.-            
บาท                                                             
         ๘. คาวัสดุอุปกรณ 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

           -กระเปาใสใสเอกสาร ๓๐๐ 
บาท x ๒๕๕ คน                          
จํานวน  ๗๖,๕๐๐    บาท 
           -คาสมุดโน็ตเล็ก         ๑๐ 
บาท  x๒๕๕ คน                             
จํานวน    ๒,๕๕๐    บาท 
           -ดินสอ                        
๑๐ บาท  x ๒๕๕ คน                            
จํานวน    ๒,๕๕๐    บาท 
           -คาถายเอกสาร         ๓๐ 
บาท  x ๒๕๕ คน                              
จํานวน   ๗,๖๕๐.-  บาท 
           
 

รวมงบประมาณ 190,650.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 10 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  People Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Governance Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Governance Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนการบริหาร
จัดการดานการเงนิ
การคลัง CFO 
โรงพยาบาลและ
ตนทุนบริการ Unit 
Cost ปงบ 64 

๑.เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความเขาใจในการ
ประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารการเงนิการคลัง
โดยสามารถนํามา
ประเมินผล กํากับ ติดตาม 
ตามแผนประมาณการ
รายรับรายจาย (Planfin) 
และตนทุนบริการ (Unit 
Cost)  
๒.เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
การเงินการคลัง ระดับ
โรงพยาบาลและระดับ
อําเภอ ใหมีคุณภาพในการ
จําทํารายงานและมีความ
ถูกตอง สมบูรณ ทันเวลา 
เช่ือถือได 
๓.เพ่ือใหเจาหนาที่ท่ี
รับผิดชอบงานสามารถ

คณะกรรมการ CFO
และคณะกรรมการ
ตนทุน ในโรงพยาบาล
น้ําโสม    จํานวน  ๒๕ 
คนผูปฏิบัติงาน
การเงิน การบัญช/ี
พัสดุ รพช.น้ําโสม   
 ๑๕ ทาน 

กลวิธีดําเนินการ 
๑.เขียนโครงการ 
๒.เสนอโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ 
๓.จัดประชุม ณ หอง
ประชุมโรงพยาบาลน้ํา
โสมทุกไตรมาส  
๔.ติดตามและ
ประเมินผล  
๕.สรุปผลงานเสนอ
ผูบริหาร 
 

-คาอาหารวาง ๔๐ คนx๓๐ บาทx ๒ 
มื้อ x ๔ ครั้ง                  เปนเงิน       
๙,๖๐๐.๐๐    บาท 
-คาอาหารกลางวัน  ๔๐คนx๙๐บาทx
๑มือ้x๔ ครั้ง               เปน
เงนิ ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐.๐๐
 บาท 
 

12,000.00 12,000.00 นางปุณญา
พร  เหล็ก
หลม 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ประเมินผลเฝาระวังสถาน
การการเงินการคลังเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ไมใหสถานการณการเงิน
การคลังอยูในระดับวิกฤต 
๗ ระดับ 
 

รวมงบประมาณ 24,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 11 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กองทุนเอดส งบ

QI_63โอนเขาเงินบํารุงโรงพยาบาล 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนนิการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการสงเสริม
สถานบริการสุขภาพ 
ที่ปราศจากการตี
ตราและเลือกปฏิบัติ 
ที่เก่ียวของกับเอชไอ
วีและกลุมประชากร
หลัก  โรงพยาบาล
น้ําโสม    
ปงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

1. เพ่ือใหบุคลากรใน
โรงพยาบาลมีความรูความ
เขาใจเรื่องการตตีราและ
เลือกปฏิบตัิตอผูอยูรวมกับ
เช้ือเอชไอวีและกลุม
ประชากรหลัก นําไปสูการ
ใหบริการที่มีคณุภาพ  
2. เพ่ือใหผูปวยมีความรู
ความเขาใจเรื่องการตีตรา
ตนเอง และสามารถ
ดําเนินชีวิตไดปกตสิุข 
 

150 คน 1. การประชุม
คณะกรรมการของ
โรงพยาบาล เพ่ือ
นําเสนอผลการสํารวจ
สถานการณฯ 
แผนการดาํเนินงานฯ 
การติดตามและ
สรุปผลการดําเนินงาน
ฯ 
2. การประชุม
คณะทํางานหรือทีมนํา
ของโรงพยาบาล เพ่ือ
ประชุมหารือวางแผน
และดําเนินกิจกรรม
หรือปรับปรุงการ
ดําเนินงาน พรอมท้ัง
สรุปผลการดําเนินงาน 

จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ กองทุนเอดส งบQI_63  โอน
เขาเงนิบํารุงโรงพยาบาลจํานวน 
33,000.00 บาท (สามหมื่นสามพัน
บาทถวน) โดยมีรายละเอียดกิจกรรม
ดังนี ้
1. คาอาหารกลางวัน จํานวน 150 คน 
x 80 บาท x ๑ มื้อ   เปนเงิน
   12,000 บาท 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 
150 คน x 30 บาท x ๒ มื้อ เปนเงนิ
     9,000 บาท 
3. คาสมนาคณุวิทยากร 600 บาท x 6 
ชั่วโมง x 1 คน × ๓ วัน เปนเงนิ      
10,800 บาท 
4. คาวัสดุในการอบรม 
   

 33,000.00 หงษทอง 
บุตรพรม 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนนิการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

3. การจัดอบรม
บุคลากรโรงพยาบาล
และผูปวยตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  
4. สรุปผลการ
ดําเนินการโดยรับฟง
ความเห็นกลุม
ผูรับบริการเพื่อนํามา
เปนขอมูลในการ
พัฒนาแนวทางการ
จัดบริการที่ปราศจาก
การตีตราและการ
เลือกปฏิบตัิฯ 
 

                          
เปนเงนิ        400 บาท 
5. คาปายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร x 
1 ปาย                   
เปนเงนิ         800 บาท 
รวมทั้งสิ้น 33,000 บาท   (สามหมื่น
สามพันบาทถวน) 
 

รวมงบประมาณ 33,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 12 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Governance Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Governance Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Governance Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ประชุมราชการ
คณะกรรมการ CFO 
โรงพยาบาลน้าํโสม 

เพ่ือติดตามความกาวหนา
ในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ CFO 
โรงพยาบาลน้าํโสม 

คณะกรรมการ CFO 
โรงพยาบาลน้าํโสม 
จํานวน  12 คน 

1.ประชุม
คณะกรรมการ CFO 
โรงพยาบาล เดือนละ 
1 ครั้ง เพ่ือติดตาม
ความกาวหนาการ
ดําเนินงานของ
คณะกรรมการจัดเก็บ
รายได และ
คณะกรรมการควบคุม
รายจาย 

1.คาอาหารวางคนละ 30 บาท x 12 
คน x 1 มื้อ x  12 ครั้ง เปนเงนิ 4,320 
บาท 
2.คาเอกสารประกอบการประชุม
ราชการ ครั้งละ 30 บาท x 12 คน x 
12 ครั้ง เปนเงนิ 4,320 บาท 

4,320.00 4,320.00 นายสุกรรณ 
โยธะคง 

รวมงบประมาณ 8,640.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 13 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Service Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Service Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Service Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

เบาหวานยิ้มสดใส 1.เพ่ือใหผูปวยเบาหวาน
ที่มารับบริการที่คลินิก
เบาหวานไดนับการตรวจ
สุขภาพชองปาก 
2.เพ่ือใหผูปวย
โรคเบาหวานที่มีปญหา
สุขภาพชองปากไดรับการ
รักษาทางทันตกรรม 

ผูปวยเบาหวานที่มา
รับบริการที่คลินิก
เบาหวานรพ.น้ําโสม 

1.จัดเตรียมอุปกรณ 
และชุดสาธิตการแปรง
ฟน 
2.ออกตรวจสุขภาพ
ชองปาก  
3. จดบันทึกและมี
ระบบสงตอมารับการ
รักษาทางทันตกรรม 

1.ชุดสาธิตการแปรงฟน 30,000 บาท 30,000.00  น.ส.ณัฐชยา 
นันทวิชาวุ
ธสาร 

รวมงบประมาณ 30,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 14 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : งานพัฒนาการเด็ก 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : ปฐมวัย 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กออนหวาน 

1.เพ่ือสงเสรมิกระตุนและ
สงเสริมให ศพด.ดาํเนิน
กิจกรรม ศพด.ออนหวาน  
2.เพ่ือใหครูและผูปกครอง
รับทราบสภาพปญหา
สุขภาพชองปากของเด็ก 
และเขาใจผลกระทบจาก
ปญหาสุขภาพชองปาก
เพ่ือหาแนวทางแกไข
รวมกันตอไป 
3.เพ่ือเปนการกระตุนให
ทุกฝายในชุมชนที่
เก่ียวของไดเขามามีสวน
รวมในการรับรู ปองกัน
และหาแนวทางในการ
แกไขปญหาโรคฟนผุและ
รอยโรคในชองปาก
ตลอดจนสุขภาพแบบองค
รวม 

เด็กนักเรยีนใน ศพด 
ทั้งหมด 

1.เสนอโครงการ 
2.ประสานงานกับครู
ผูดูแลเด็กและ
หนวยงานที่เก่ียวของ 
3.ประชุมชี้แจง
รายละเอียดการ
ดําเนินการแก
ผูปฏิบัติงาน 
4.ดําเนินโครงการ 
 

คาตอบแทนผูออกปฏิบตั ิ19470 บาท 
Fluoride vanish 4250 บาท 
Glass ionomer cement 19000 
บาท 
คาวัสดสุํานักงาน โปสเตอร 4000 บาท 
 

27,250.00 19,470.00 ปารีณา โชติ
ธิติพร 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

4.เพ่ือใหเด็กใน ศพด.
ไดรับการตรวจฟน ทา
ฟลูออไรด รับการบูรณะ
ฟนดวย SMART 
technique dental 
restoration และไดรับ
การสงตัวเพ่ือการรักษาที่
ถูกตองตอไป 

รวมงบประมาณ 46,720.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 15 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : เครือขายทันตกรรม 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนปฏิบัติงานออก
หนวยทันตกรรม
เคลื่อนที่ใน
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล 
อําเภอน้ําโสม 
จังหวัดอุดรธาน ี

1. เพ่ือใหประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ที่ไมมี
ทันตบุคลากรไดรบั
บริการทันตกรรม 
2. เพ่ือใหประชาชน
ไดรับขอมลู ขาวสาร
ดานทันตสุขภาพ 

รพ.สต.ทีไ่มมี
ทันตบุคลากร
ประจําในเขต
อําเภอน้ําโสม
จํานวน 5 แหง 

1. ออกใหบริการทันตก
รรม ถอนฟน ขูดหินปูน 
2. รณรงคสรางเสริม
ทันตสุขภาพในกลุมผูมา
รับบริการ 
3. ใหความรูทันต
สุขภาพผานสื่อตางๆ 

คาตอบแทนผูปฏิบตังิานนิกสถานบริการ เปน
เวลา 243 วัน 
1. คาตอบแทนทันตแพทย วันละ 412.50 บาท 
(จํานวน 163 วัน) เปนเงนิ 67,237.50 บาท 
2. คาตอบแทนเจาพนักงานทันตสาธารณสุข วัน
ละ 225.00 บาท (จํานวน 80 วัน) เปนเงิน 
18,000.00 บาท 
3. คาตอบแทนผูชวยทันตแพทย วันละ 135 
บาท (จํานวน 97 วัน) เปนเงนิ 13,095.00 บาท 
4. คาตอบแทนผูชวยเหลือคนไข วนัละ 112.50 
บาท (จํานวน 146 วัน) เปนเงนิ 16,425.00 
บาท 

57,378.75 57,378.75 ณัฏฐา มลู
ทองนอย 

รวมงบประมาณ 114,757.50  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 16 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

รูจักรับ รูจักให 
ขาวตมแทนใจ ใน
ผูปวยเบาหวาน 

๑.เพ่ือใหผูปวยเบาหวานมี
อาหารเชารับประทาน
ภายหลังจากการเจาะ
เลือด 
๒.เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหผูปวยเบาหวาน 
๓.เพ่ือใหบุคลากรรูจักใหมี
น้ําใจ 
 

ผูปวยเบาหวานราย
เกา-รายใหมที่มารับยา 
ณ ศูนยสุขภาพชุมชน
โรงพยาบาลน้าํโสม  
จํานวน ๒๘๖ คน 

๑.ประชุมทีมเบาหวาน
และโภชนาการ 
๒.เขียนโครงการเพ่ือ
เสนอขออนุมัต ิ
๓.ประสานเจาหนาที่
ผูเก่ียวของ 
๔.ดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการท่ี
วางไว 
๕.สรุปผลการ
ดําเนินงาน ติดตาม 
กํากับ ประเมินผล 
 

-คาอาหารเชา ขาวตม ผูปวยเบาหวาน 
เหมาจายวันละ ๘๐๐ บาท จํานวน 
๕๒ ครั้ง  = ๔๑,๖๐๐ (สี่หมื่นหนึ่งพัน
หกรอยบาทถวน) 
 

22,400.00 19,200.00 คลินิก
เบาหวาน 
ศูนยสุขภาพ
ชุมชน
โรงพยาบาล
น้ํา 

รวมงบประมาณ 41,600.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 17 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Service Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Service Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Service Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนงานดูแลหญิง
ตั้งครรภที่มีภาวะ
เสี่ยงสูง 
ปงบประมาณ 2564 

๑.เพ่ือสงเสรมิสุขภาพหญิง
ตั้งครรภและทารกใน
ครรภใหสมบรูณ 
๒.เพ่ือปองกันมารดาและ
ทารกตาย 
๓.เพ่ือสรางเครือขายและ
พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของ
ใหสามารถดําเนินงาน
แกไขปญหางานอนามยัแม
และเด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 

หญิงตั้งครรภที่มีภาวะ
เสี่ยงสูง เดือนละ  3๐ 
คน จํานวน ๑๒ เดือน   
หญิงตั้งครรภที่มีภาวะ
เสี่ยงสูง เดือนละ  3๐ 
คน จํานวน ๑๒ เดือน 

สูติแพทยออกตรวจ
หญิงตั้งครรภที่มีภาวะ
ครรภเสยีงสูงเดือนละ 
๑ ครั้ง 

1.คาตอบแทนแพทยเฉพาะทางสตูินรี
เวช ในการมาตรวจครั้งละ ๑,๑๐๐
บาทx ๑๒ ครั้ง รวมเปนเงิน ๑๓,๒๐๐ 
บาท 
2.คาอาหารวางสําหรับ บุคลากรทาง
การแพทย คนละ 30 บาท x 3 คนx 
12 ครั้ง เปนเงนิ 1,080 บาท 

7,140.00 7,140.00 นางพัชราวดี 
คุณอุดม 

รวมงบประมาณ 14,280.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 18 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Governance Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Governance Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Governance Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนงานรับรองการ
ประชุม/ นิเทศ 
ติดตามงาน คปสอ.
น้ําโสม 

1. ประชุมชี้แจง แผนงาน 
/นโยบายงานสาธารณสุข 
2. รับการนิเทศงานและ
ติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานของ คปสอ. 
 

บุคลากร คปสอ.น้ํา
โสม จํานวน 100 คน 

1.จัดประชุมราชการ  
คณะกรรมการ คปสอ.
น้ําโสม เพ่ือติดตาม
ความกาวหนาของงาน 
เดือนละ 1 ครั้ง 
2.จัดประชุมราชการ
เพ่ือรับประเมิน/นเิทศ
ผลงาน 

1.คาอาหารวางสําหรับการประชุม คป
สอ. คนะละ 30 บาท x 30 คน x 1 
มื้อ x 12 ครั้ง เปนเงนิ 10,800 บาท 
2.คาอาหารวางสําหรับรับนเิทศ / 
ประเมินผลงาน คนละ 30 บาท x 30 
คน x 2  มื้อ x 12 ครั้ง เปนเงนิ 5,400 
บาท 
3.คาอาหารกลางวันสําหรับผูรบันิเทศ 
/ประเมินผลงาน คนละ 120 บาทx 15 
คน x 1 มื้อ x 12 ครั้ง เปนเงนิ 
21,600 บาท 

18,900.00 18,900.00 นายสุกรรณ 
โยธะคง 

รวมงบประมาณ 37,800.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 19 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Service Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Service Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Service Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ใหบริการการดูแล
ผูปวยเบาหวาน ใน 
รพ.สต. (สนับสนุน 
CMU) 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ระบบการดูแลผูปวย
เบาหวานในรพ.สต. 
2.เพ่ือสรางการเรียนรู
รูปแบบการดูแลผูปวย
เบาหวานของนสค. 
ประจํารพ.สต.โดยใช
กระบวนการCBL 
3.เพ่ือสงเสรมิใหผูปวย
สามารถดูแลตนเองได
อยางเหมาะสม 

1.ผูปวยเบาหวานใน
เขต รับผดิชอบ รพ.
สต.ทุกคน  จํานวน 
620 ราย/เดือน 

1.ใหบริการดูแลผูปวย
เบาหวานที่มารบั
บริการคลินิก CMU 
นอก นอกเวลา
ราชการ 

1.คาตอบแทนเวชปฏิบัติครอบครวั 
ของ จนท. รพ.สต คนละ 300 x 3 คน 
x 60 ครั้ง เปนเงนิ 54,000 บาท 
2.คาจางเหมาขาวตมสําหรับผูปวย
เบาหวาน ครั้งละ 500 บาท x 60 ครั้ง 
เปนเงนิ 30,000 บาท 

42,000.00 42,000.00 นางสาว
พสชนัน 

รวมงบประมาณ 84,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 20 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ทต.นางัว 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ลานกะลา ลดอาการ
ชา เทาเบาหวาน 

๑.เพ่ือลดภาวะแทรกซอน
ทางระบบประสาทสวน
ปลาย อาการชา รวมไปถึง
การสญูเสยีความรูสึกของ
เทา ในผูปวยโรคเบาหวาน 
๒.เพ่ือใหผูปวยโรคเรื้อรัง 
มีสวนรวมในการดูแล 
สรางเสริมสุขภาพดวย
ตัวเอง 
๓.เพ่ีอประยุกตวัสดุท่ีมีใน
ทองถ่ิน(กะลา)มาใชในการ
บําบัดฟนฟูสุขภาพ 
๔.เพ่ือชวยใหระบบ
ไหลเวียนเลือดในรางกายดี
ขึ้น  
 

ผูปวยเบาหวานที่มี
ภาวะเทาเสี่ยงปาน
กลาง  จํานวน ๓๗ 
คน (จากปงบประมาณ 
๒๕๖๓) 

ระยะเตรียมการ 
๑.ทําการตรวจและ
บันทึกคาคะแนน
อาการชาบริเวณฝา
เทาดวยเสนเอ็น
สังเคราะห 
๒.เลือกกลุมผูปวย
เบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซอนที่ฝา
เทาเสี่ยงปานกลาง  
จํานวน ๓๗ คน 
๓.นํากะลาที่คัดไวแลว 
มาลางทําความสะอาด 
 ๔.นํากะลาที่ลาง
สะอาดแลวไปผึ่งแดด
ใหแหง  
๕. นําปูนคอนกรีตเท
ใสในกระบะ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถ่ิน เทศบาลตําบลนางัว ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๔ เปนเงิน ๑๐,๕๐๐ 
บาท ดังรายละเอียดตอไปนี ้
๑.ปายไวนิลโครงการ ขนาด ๒x๒.๕ 
เมตร จาํนวน ๑ ปาย เปนเงิน ๕๐๐ 
บาท   
 ๒.อุปกรณสาธติ จํานวน ๑ 
ชิ้น เปนเงนิ ๓,๐๐๐ บาท 
   
   
๓.กะลานวดเทา จํานวน ๓๗ ชิ้น ชิ้น
ละ ๑๕๐ บาท เปนเงนิ ๕,๕๕๐ บาท
   
 ๔.คาวัสดุอุปกรณในการจัด
กิจกรรม   เปนเงิน  ๙๕๐ บาท 
 รวมเปนเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นหารอยบาทถวน) 

 10,500.00 แวววรรณ 
ผุดผอง 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

๖.นํากะลาที่จัดเตรยีม
ไวมาวางไวในกระบะ 
โดยกดลงไปครึ่งกะลา
ใหปูนคอนกรีตเขา
แทนท่ีภายในกะลา
เพ่ือใหปูนแข็งตัว ยึด
กะลาไวในกระบะ 
๗.ท้ิงกะลาใหเซท็ตัว
ในกระบะปูนคอนกรตี 
กอนนํามาใชกับผูปวย 
ระยะดําเนินการ 
๑.จัดทําเอกสารวิธีการ
เหยียบกะลา แจก
ใหกับผูเขารวม
โครงการ 
๒.พูดคุยถึงวิธีการ
เหยียบกะลาและ
ประโยชนจากการ
เหยียบกะลาใหผูปวย
รับทราบ 
๓.แจกกระบะกะลาให
ผูปวยนํากลับไปทําที่
บาน โดยใหยืน/เดิน
กดจุดที่เทา ทุกวัน 
เชา-เย็น ครั้งละ ๑๕-
๓๐ นาที  

 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

๔.นัดตดิตามผล โดย
วิธีการตรวจประเมิน
อาการชาฝาเทาดวย
เสนเอ็นสังเคราะหซ้ํา 
ทุก ๑ เดือน 
ระยะประเมินผล  
๑.ผูเขารวมโครงการมี
อาการชาที่เทาลดลง 
รอยละ ๖๐ 
๒.ผูเขารวมโครงการ
ไมเกดิแผลที่เทา คิด
เปนรอยละ ๗๐ 
๓.ผูเขารวมโครงการ
เกิดความพึงพอใจ 
รอยละ ๙๐ 
 

รวมงบประมาณ 10,500.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 21 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : พชอ. และ DHSA 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ระบบสุขภาพอําเภอ
สู DHSA 

1.ทบทวนและจัดทํา
ประเด็นยุทธศาสตรการ
ขับเคลื่อน พชอ. 
2.พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการ พชอ. 

คณะกรรมการ และ
อนุกรรมการ พชอ.
จํานวน 40 คน 

1.จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพของ
คณะกรรมการ พชอ. 
และคณะอนุกรรมการ 
2.ช้ีแจงแนวทางการ
พัฒนาสู DHSA 
3.สรุปผลการ
ดําเนินงาน ป 2563 
และทบทวน ประเด็น
ยุทธศาสตร เพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพอําเภอ 2564 

พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ พชอ. 
/ อนุกรรมการ 40 คน 
1.คาอาหารวางสําหรับผูเขารวมอบรม 
คนละ 30 บาทx40 คนx2 มื้อ x 2 วัน 
เปนเงนิ 4,800 บาท 
2.คาอาหารกลางวัน คนละ 120 บาท  
x 40 คนx 2 วัน เปนเงิน 9,600 บาท 
3.คาอาหารเย็น คนละ  300 บาท x 
40 คน x 1 วัน เปนเงนิ 12,000 บาท 
4.คาที่พัก คนละ 900 บาท x 40 คน 
x 1 วัน เปนเงิน 36,000 บาท 
5.คาเชาหองประชุม และอุปกรณตางๆ 
ในการฝกอบรม วันละ 5,000 บาท x 
2 วัน เปนเงนิ 10,000 บาท 
6.คาเอกสารประกอบการอบรม ชดุละ 
50 บาท x 40 ชุด เปนเงิน 2,000 
บาท 
7.คากระเปาเอกสาร ใบละ 250 บาท 
x 40 ใบ เปนเงนิ 10,000 บาท 

88,800.00 14,400.00 นายสุกรรณ 
โยธะคง 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ประชุม พชอ. ปละ 4 ครั้ง 
1.คาอาหารวางสําหรับผูเขารวม
ประชุม คนละ 30 บาทx40 คนx2 มื้อ 
x 4 ครั้ง เปนเงนิ 9,600 บาท 
2.2.คาอาหารกลางวัน คนละ 120 
บาท  x 40 คนx 4 ครั้ง เปนเงนิ 
19,200 บาท 

รวมงบประมาณ 103,200.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 22 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : ไขเลือดออก 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : DHF & R506 DASH BOARD 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการประกวด
หมูบานปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย อําเภอน้ํา
โสม จังหวัดอุดรธานี 
ป 2564 

1.เพ่ือควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออกในพ้ืนที่อําเภอ
น้ําโสม 
2.เพ่ือสงเสรมิใหชุมชนมี
สวนรวมในการกําจัดแหลง
เพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย 
3.เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ
แกบุคลากรสาธารณสุข 
อสม.และผูนําชุมชนในการ
ปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

85 หมูบาน ในพ้ืนที่
อําเภอน้ําโสม 

1.สถานบริการสาธารณสุข
ทุกแหง สงหมูบานเขา
ประกวด หมูบานปลอด
ลูกน้ํายุงลาย ระดบัจังหวัด 
2.ทีมคณะกรรมการตรวจ
ลูกน้ํายุงลายระดับจังหวัด 
ออกตรวจประเมินหมูบาน 
3.หมูบานที่ผานการประเมิน
ปลอดลูกน้ํายุงลาย (HI=0) 
รับเกียรติบัตรทีป่ระชุม
กํานันผูใหญบานทุกเดือน 

1.คาจัดทําเกียรติบัตรหมูบาน
ปลอดลูกน้ํายุงลาย 12,750 บาท  
    -คาจัดทําเกียรติบตัรพรอม
กรอบ 150 บาท x 85 หมูบาน 
จํานวน 12,750 บาท 

 12,750.00 นายสาธิต คง
หา 

รวมงบประมาณ 12,750.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 23 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น อบต.ศรีสําราญ 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 4 (กรกฏาคม 2564 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการยิ้มปนสุขผู
สูงวัย หางไกลโรค
สมองเสื่อมและ
ภาวะซึมเศรา 

เพ่ือสงเสริมการดูแล
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใหกับผูสูงอาย ุ
เพ่ือสงเสริมการรวมกลุม
ของผูสูงอายุใการทํา
กิจกรรมรวมกัน 
เพ่ือสงเสริมและสรางขวัญ
กําลังใจใหกับผูสุงอายุใน
บั้นปลายยของชีวิต 
เพ่ือลดภาวะเสี่ยงของโรค
ซึมเศราใผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุใเขตรับผดิ
ชอบ อบต.ศรีสําราญ 
จํานวน 60 คน 

๑.เขียนโครงการเพ่ือ
นําเสนอขออนุมัต/ิผัง
ควบคุมกํากับการ
ดําเนินงาน 
๒.ประชาสัมพันธโครงการ
และกิจกรรมใหกับชมรม
ผูสูงอายไุดทราบ ผานทาง
หอกระจายขาวในหมูบาน 
รถประชาสัมพันธของ
หนวยงาน เปนตน 
๓.จัดกิจกรรมรวมกลุม
ผูสูงอายุ ประกอบดวย 
 - ตรวจสุขภาพ
เบ้ืองตนและใหความรูการ
สงเสริมสุขภาพแกผูสูงอาย ุ
 - กิจกรรม
สันทนาการเพื่อการผอน
คลาย 

ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สุขภาพระดับทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลศรสํีาราญ 
จํานวนเงนิทั้งสิ้น ๑๓,๙๐๐บาท 
เพ่ือใชในการจัดประชุม อบรม 
โดยมรีายละเอียดดังน้ี 
 ๑.ปายไวนิล
ประชาสมัพันธโครงการ ขนาด ๒x
๒ เมตร  จํานวน ๑ ปาย เปนเงิน 
๕๐๐ บาท 
 ๒.คาสมนาคณุวิทยากร
บรรยาย ๒ คน x ๖๐๐บาท x ๒ 
ชม. เปนเงนิ ๒,๔๐๐ บาท 
 ๓.คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ๖๐ คน x ๒๕บาทx๒มื้อ
x๑วัน เปนเงิน  ๓,๐๐๐ บาท 
        ๔.คาอาหารกลางวัน ๖๐ 
คน x ๕๐บาทx๑มื้อx๑วัน เปนเงนิ  
๓,๐๐๐ บาท 

 13,900.00 นางสาว
อภิญญา  นา
เมืองรักษ 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

 - ออกกําลังกาย 
เชน การรําไมพลอง ยาง
ยืด 
 - กิจกรรมสุขใจ 
 - เย่ียมผูสงูอายุ
ที่มีความเจ็บปวยทีไ่ม
สามารถเขารวมกจิกรรม
ในวันนั้นได 
๔.คืนขอมูลผลการคดั
กรองภาวะสุขภาพ
ผูสูงอายุในชุมชน คืนสู
ชุมชน และอปท. เพ่ือวาง
แผนการพัฒนาแกไข
ปญหาผูสูงอายุในชุมชน 
๕.สรุปผลการดําเนินงาน
เสนอคณะกรรมการ
กองทุนฯ 
 

 ๕.คาวัสดุอุปกรณในการ
จัดประชุม   เปนเงนิ  ๒,๐๐๐ 
บาท 
 ๖.คาชุดของขวัญและ
กําลังใจใหผูสูงอายุติดเตียง จํานวน 
๓,๐๐๐ บาท 
รวมเปนเงนิ  ๑๓,๙๐๐ บาท ( 
หนึ่งหมื่นสามพันเการอยบาทถวน) 
หมายเหตุ งบประมาณสามารถถั่ว
เฉลี่ยไดทุกรายการ 
 

รวมงบประมาณ 13,900.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 24 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อาชีวอนามัย 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ทต.นางัว 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการตรวจ
สารเคมีในกระแส
โลหิตแกประชาชน
เขตเทศบาลตําบล
นางัว 

1.เพ่ือตรวจคัดกรอง ภาวะ
เสี่ยงตอการปวยดวยโรค
จากสารเคมีกําจดัศตัรูพืช
ในประชาชน พรอมทั้งให
การรักษาเบื้องตนและสง
ตอ  
2.เพ่ือประเมินและเฝา
ระวังสุขภาพผูมภีาวะเสี่ยง
จากการใชสารเคมีกําจดั
ศัตรูพืช 
 

1,200 1.ประชุมเจาหนาที่
ผูเก่ียวของ  เพ่ือ
พิจารณาจัดทํา
โครงการ 
2.เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
3.ประสานงาน
ผูเก่ียวของเพ่ือประชุม
วางแผนการ
ดําเนินงาน 
4.ประชาสัมพันธทาง
หอกระจายขาว  
เก่ียวกับการ
ดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ 
5.รณรงคตรวจคดั
กรองผูมีภาวะเสีย่งตอ

1.คาปายโครงการขนาด 1.25เมตรX 
3.5 เมตรจํานวน 3 ปายx500 บาท
เปนเงนิ 1,500 บาท 
2.คากระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอร
เรส  13 ชุดๆละ 321 บาท   เปนเงนิ  
4,173 บาท 
3.อุปกรณในการตรวจ ประกอบดวย 
 3.1 Blood lancets 7กลอง 
1 กลองมี 200ช้ิน ราคากลองละ 280
บาทเปนเงิน 1,960 บาท 
3.3 capillary tube 13กลอง 1 
กลองมี100 tubeราคากลองละ 120
บาทเปนเงิน 1,560 บาท 
 3.4 ถุงมือ 12 กลอง ราคา
กลองละ 85 บาท เปนเงนิ 1,020 
บาท 
3.5สําลี12 ถุงใหญ ราคาถุงละ 100 
บาท เปนเงนิ 1,200บาท 

 30,413.00 นางสาวศุภา
รัตน บุญมา
ตุน 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

การปวยดวยสารเคมี
กําจัดศัตรพืูชโดยการ
เจาะเลือด ใชชุด
ทดสอบโคลีนเอสเตอ
เรส ทั้ง 12 หมูบาน 
พรอมท้ังติดตามให
การบําบัดรักษา
พยาบาลเบ้ืองตนแกผู
มีภาวะปวยในขั้น
อันตรายและการสงตอ 
6.วิเคราะหขอมลู 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 

3.6 แอลกอฮอล  70 % จํานวน 13 
ขวด ราคาขวดละ 100 บาท เปนเงนิ 
1,300บาท 
4. สมุดบันทึกสุขภาพเกษตรกรจํานวน 
1,200เลมราคา เลมละ 10 บาทเปน
เงนิ 12,000 บาท 
5. คาปายใหความรู X-stsnd ขนาด 
80ซม.x180ซม.จํานวน 6ปาย x 950
บาทเปนเงิน 5,700บาท      
 

รวมงบประมาณ 30,413.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 25 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อาชีวอนามัย 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น อบต.นางัว 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนท่ีจะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการตรวจ
สารเคมีในกระแส
โลหิตแกประชาชน
เขตองคการบริหาร
สวนตําบลนางัว
ปงบประมาณ2564 

1.เพ่ือตรวจคัดกรอง ภาวะ
เสี่ยงตอการปวยดวยโรค
จากสารเคมีกําจดัศตัรูพืช
ในประชาชน พรอมทั้งให
การรักษาเบื้องตนและสง
ตอ  
2.เพ่ือประเมินและเฝา
ระวังสุขภาพผูมภีาวะเสี่ยง
จากการใชสารเคมีกําจดั
ศัตรูพืช 
 

600 1.ประชุมเจาหนาที่
ผูเก่ียวของ  เพ่ือ
พิจารณาจัดทํา
โครงการ 
2.เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
3.ประสานงาน
ผูเก่ียวของเพ่ือประชุม
วางแผนการ
ดําเนินงาน 
4.ประชาสัมพันธทาง
หอกระจายขาว  
เก่ียวกับการ
ดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ 
5.รณรงคตรวจคดั
กรองผูมีภาวะเสีย่งตอ

1. คาปายโครงการขนาด 1.25
เมตรX3.5 เมตรจํานวน 2ปายx500 
บาทเปนเงิน 1,000 บาท 
2. คากระดาษทดสอบโคลีนเอ
สเตอรเรส7ชุดๆละ 321 บาท 
  เปนเงนิ  2,247บาท 
3. อุปกรณในการตรวจ 
ประกอบดวย 
3.1 Blood lancets 4กลอง 1 
กลองมี 200ชิ้น ราคากลองละ 280
บาท  เปนเงิน 1,120 บาท 
3.2 capillary tube 7กลอง 1 กลองมี
100 tubeราคากลองละ 120บาทเปน
เงนิ 840 บาท 
3.3 ถุงมือ 6 กลอง ราคากลองละ 85 
บาท เปนเงนิ510 บาท 
3.4 สําลี 2ถุงใหญ ราคาถุงละ 100 
บาท เปนเงนิ 200 บาท 

 16,417.00 นางสาวศุภา
รัตน บุญมา
ตุน 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนท่ีจะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

การปวยดวยสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชโดยการ
เจาะเลือด ใชชุด
ทดสอบโคลีนเอสเตอ
เรส ทั้ง 6 หมูบาน 
พรอมท้ังติดตามให
การบําบัดรักษา
พยาบาลเบ้ืองตนแกผู
มีภาวะปวยในขั้น
อันตรายและการสงตอ 
6.วิเคราะหขอมลู 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 

3.5 แอลกอฮอล  70 % จํานวน 7 
ขวด ราคาขวดละ 100 บาท เปนเงนิ  
700บาท 
4. สมุดบันทึกสุขภาพเกษตรกรจํานวน 
600เลมราคา เลมละ 10 บาท เปนเงนิ 
6,000 บาท 
5. คาปายใหความรู X-stsndขนาด 80
ซม.x180ซม.จํานวน 4ปาย x 950บาท
เปนเงนิ 3,800บาท      
 

รวมงบประมาณ 16,417.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 26 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อาชีวอนามัย 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น อบต.ศรีสําราญ 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการตรวจ
สารเคมีในกระแส
โลหิตแกประชาชน
เขตองคการบริหาร
สวนตําบลศรสีาํราญ
ปงบประมาณ2564 

1.เพ่ือตรวจคัดกรอง ภาวะ
เสี่ยงตอการปวยดวยโรค
จากสารเคมีกําจดัศตัรูพืช
ในประชาชน พรอมทั้งให
การรักษาเบื้องตนและสง
ตอ  
2เพ่ือประเมินและเฝา
ระวังสุขภาพผูมภีาวะเสี่ยง
จากการใชสารเคมีกําจดั
ศัตรูพืช 
 

600 1.ประชุมเจาหนาที่
ผูเก่ียวของ  เพ่ือ
พิจารณาจัดทํา
โครงการ 
2.เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
3.ประสานงาน
ผูเก่ียวของเพ่ือประชุม
วางแผนการ
ดําเนินงาน 
4.ประชาสัมพันธทาง
หอกระจายขาว  
เก่ียวกับการ
ดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ 
5.รณรงคตรวจคดั
กรองผูมีภาวะเสีย่งตอ

1. คาปายโครงการขนาด 1.25
เมตรX3.5 เมตรจํานวน 2ปายx500 
บาทเปนเงิน 1,000 บาท 
2. คากระดาษทดสอบโคลีนเอ
สเตอรเรส  7ชุดๆละ 321 บาท 
  เปนเงนิ  2,247บาท 
3. อุปกรณในการตรวจ 
ประกอบดวย 
3.1 Blood lancets 4กลอง 1 
กลองมี 200ชิ้น ราคากลองละ 280
บาท  เปนเงิน 1,120 บาท 
3.2 capillary tube 7 กลอง 1 กลอง
มี100 tubeราคากลองละ 120บาท
เปนเงนิ 840 บาท 
3.3 ถุงมือ 6 กลอง ราคากลองละ 85 
บาท เปนเงนิ 510 บาท 
3.4 สําลี 2ถุงใหญ ราคาถุงละ 100 
บาท เปนเงนิ 200 บาท 

 16,417.00 นางสาวศุภา
รัตน บุญมา
ตุน 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

การปวยดวยสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชโดยการ
เจาะเลือด ใชชุด
ทดสอบโคลีนเอสเตอ
เรส ทั้ง 6 หมูบาน 
พรอมท้ังติดตามให
การบําบัดรักษา
พยาบาลเบ้ืองตนแกผู
มีภาวะปวยในขั้น
อันตรายและการสงตอ 
6.วิเคราะหขอมลู 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 

3.5 แอลกอฮอล  70 % จํานวน 7 
ขวด ราคาขวดละ 100 บาท เปนเงนิ  
700บาท 
4. สมุดบันทึกสุขภาพเกษตรกรจํานวน 
600เลมราคา เลมละ 10 บาท เปนเงนิ 
6,000 บาท 
5. คาปายใหความรู X-stsnd ขนาด 
80ซม.x180ซม.จํานวน 4ปาย x 950
บาทเปนเงิน 3,800บาท  
6.คาตอบแทนเจาหนาที่ในการออก
ปฏิบัติงานในชุมชน4คนx6หมูx300
บาทเปนเงิน 7,200 บาท 
 

รวมงบประมาณ 16,417.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 27 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : ไขเลือดออก 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : DHF & R506 DASH BOARD 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ทต.นางัว 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการหมูบาน
ปลอดลูกน้ํายุงลาย 

1. เพ่ือลดคา HI ในชุมชน
ใหต่ํากวา 10 และคา CI 
ใหเปน 0 
2. เพ่ือลดอัตราปวยโรค
ไขเลือดออก อัตราปวยไม
เกิน 50 ตอแสนประชากร 
3. เพ่ือควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชนกรณี
พบผูปวย ไมใหพบผูปวย
ระยะ Second 
generation ในชุมชม 
4. เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอม
ในชุมชนใหสะอาด ไมเปน
แหลงรังโรค 

12 หมูบาน 
เขตเทศบาล
ตําบลนางัว 

1.เตรียมความพรอมของ
ผูดําเนินการ 
     - จัดประชุมช้ีแจงการ
ดําเนินงานใหผูเก่ียวของทราบ 
   - เขียนโครงการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลนางัว 
2. จัดหาอุปกรณในการสองหาลูกน้ํา
ยุงลายใหกับอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
3. จัดใหมีกิจกรรม Big Cleaning 
Day รณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุ
ยุงลายเดือนละ 1 ครั้ง 

1. คาทําปายโครงการ ขนาด 1.5 x 
2.5 เมตร จํานวน 1 ปาย  
เปนเงนิ     500    บาท 
 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
เหมาจายในการดําเนินกิจกรรม 
(Big Cleaning Day ) 
รณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุ
ลูกน้ํายุงลายในชุมชน ชุมชนละ 
500 บาท/เดือน x 4 เดือนx 12 
บาน  เปนเงนิ  24,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 91,000.00 นายศิวพงษ  
เช้ือกลาง 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

3. คาไฟฉายสองลูกน้ํายุงลายแบบ
ชารจแบตเตอรี่ได ขนาด 800 w.  
350 บาท x 190 กระบอก เปน
เงนิ  66,500  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 91,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 28 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น อบต.นางัว 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 4 (กรกฏาคม 2564 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการสงเสริม
เด็กไทยฉลาด  
แกไขปญหาการขาด
สารไอโอดีน 

๑. เพ่ือใหหญิงตั้งครรภทุก
รายไดรับยาและสงเสริม
การใชผลิตภัณฑที่มีสาร
ไอโอดีน 
๒.เพ่ือใหหญิงตั้งครรภและ
ครอบครัวตระหนักถึง
ความสําคญัของการดูแล
ตนเองและดูแลทารกที่อยู
ในครรภ แรกเกิดจนถึง 5 
ป 
 

หญิงตั้งครรภ ในเขต
รับผิดชอบองคการ
บริหารสวนตําบลนา
งัว จํานวน 30 คน 

- ขั้นเตรียมการ 
1. ศึกษา คนหา ขอมูล
สตรต้ัีงครรภ / หญิงหลัง
คลอดในเขตพื้นที่  
2. วิเคราะหขอมลู เพื่อหา
แนวทางแกไขปญหาที่พบ  
3. จัดทําโครงการเพ่ือ
แกไขปญหา และนําเสนอ
เพ่ือขออนุมัติ  
4. จัดหาเอกสาร สื่อการ
ใหความรูสุขศึกษา วัสดุ
อุปกรณที่จําเปนตองใชใน
การดําเนินกิจกรรม  
5. มอบหมายหนาที่
รับผิดชอบในการดําเนิน
กิจกรรม  
6. ประสานงานกับชุมชน 
สวนราชการและ
หนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อ

ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สุขภาพระดับทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลนางัว   
ปงบประมาณ 2564  โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
          1.คาปายประชาสัมพันธ 
(ปายไวนิลขนาด 1.20 x 4.00 ม.) 
1 ปาย x 500 เปนเงนิ   500 บาท 
          2.คาวัสดุสาธิตผลิตภัณฑ
เสรมิสารไอโอดีน สําหรับหญิง
ตั้งครรภจํานวน 30 ชุด ชุดละ 
250 บาท 
2.1.บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป 60 หอ x 6 
บาท   
  เปนเงนิ 360 บาท 
2.2 ปลากระปอง 60 กระปอง x 
18 บาท     
เปนเงนิ 1080 บาท 

 8,000.00 น.ส.พัชราวดี 
คุณอุดม 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ขอความรวมมือในการ
ดําเนินงาน 
- ขั้นดําเนินการ 
 1. ใหความรู อส
ม. เกี่ยวกับประโยชนของ
การฝากครรภกอน 12 
สัปดาห การไดรับบริการ
ฝากครรภ 5 ครั้งคุณภาพ 
การเลีย้งลูกดวยนมแม 
และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
2. สรางเครือขายแกนนํา
ในการคนหาหญิงตั้งครรภ
ใหมาฝากครรภกอน 12 
โดย อสม. และกําหนด
หลังคาเรือนรับผดิชอบ 
3.สนับสนุนวัสดุสาธิต 
ผลิตภัณฑที่มีสารไอโอดีน
แกหญิงตั้งครรภที่มารับ
บริการท่ีPCUจํานวน 30 
คน 
4. เจาหนาที่ PCU จดัทํา
ทะเบียน ติดตามหญิง
ตั้งครรภฝากครรภ 5 ครั้ง
คุณภาพ โดยคืนขอมลู
ใหกับ อสม. ในเขต
รับผิดชอบเพื่อตดิตามให

2.3 น้ําปลา 30 ขวด x 20 บาท
   เปน
เงนิ 600 บาท 
2.4 ซีอ้ิวขาว 30 ขวด x 25 บาท 
เปนเงนิ 750 บาท 
2.5 นมวัวรสจืด 60 กลอง x 12 
บาท เปนเงนิ 720 บาท 
2.6 โจก 60 คัพ  x 18 บาท  เปน
เงนิ 1080 บาท 
2.7 เกลือไอโอดีน 30 ถุง x 15 
บาท เปนเงนิ 450 บาท 
2.8 ซอสหอยนางรม 30 ขวด x 20 
บาท เปนเงนิ 600 บาท 
2.9 ถุงผาประชาสัมพันธพรอม
สกรีน 30 ใบ x 62 บาท  
เปนเงนิ 1860 บาท 
 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

มาฝากครรภครบตาม
เกณฑ 
 5. อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน 
ออกเย่ียมหลังคลอดพรอม
กับเจาหนาที่ PCU เพ่ือทํา
พันธะสัญญาใจ ใหนมแม
ครบ 6 เดือน  
- ขั้นประเมินผล 
1.  สรุปและรายงานผล
การปฏิบัติงานให
ผูบังคับบัญชา/กองทุนฯ
ทราบทุกไตรมาส 
2.  สรุปผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ 
 

รวมงบประมาณ 8,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 29 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  People Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : People Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : People Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 4 (กรกฏาคม 2564 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการ Show 
and Share R2R สู
องคกรแหงการ
เรียนรู  คปสอ.น้ํา
โสม อําเภอน้ําโสม 
จังหวัดอุดรธานี ป  
2564 

1. เพ่ือกระตุนและสงเสรมิ
ใหเกิด 
การพัฒนาอยางเปนระบบ 
2. เพ่ือเผยแพรผลงานให
เกิดการ 
เรียนรูแกบคุลากรและ
ผูรับบริการ 
ทุกคน 
3. เปนเวทีนําเสนอผลงาน
จากงาน 
ประจําและเรียนรูรวมกัน
จนเกิดเปน 
นวัตกรรมใหมๆ 
 

200 1. แตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
งาน 
วิจัย คปสอ.น้ําโสม 
2. ประชุม
คณะกรรมการ 
3.หนวยงานนําเสนอ
ผลงานวิจัยใน 
เวทีมหกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู 
 ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม  
4.ประกวดผลงานและ
ตัดสินมอบ 
รางวัล แยกผลงาน
โรงพยาบาล 
และผลงานของ รพ.
สต. 
 

1. คาใชจายในการนําเสนอผลงานวิจัย
ในเวท ี
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม  
  1.1 คาอาหารกลางวัน  
200 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน 
  1.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
200 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน 
2. คาปายไวนิลประชาสัมพันธงาน  
ขนาด 2 เมตร x 4  เมตร 
3. คาจัดบูธ บูธละ 1,000 บาท  
จํานวน 25 บูธ 
4. คาใชจายในการนําเสนอ และ
ประกวดผลงาน  
  4.1 คาสมนาคุณวิทยากรวิพากษ  
2 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง 
  4.2 คาเงินรางวัลนําเสนอผลงาน
ประเภท R2R 
(แยกโรงพยาบาลและรพ.สต.) 

 92,700.00 นางสาว
นิตติยา บุตร
วงษ 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

รางวัลท่ี 1 มี 2 รางวัล รางวัล ละ 
3,000  บาท 
รางวัลท่ี 2 มี 2 รางวัล รางวัล ละ 
2,000  บาท 
รางวัลท่ี 3 มี 2 รางวัล รางวัล ละ 
1,000  บาท 
รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล รางวัล ละ 
500  บาท 
  4.3 คาเงินรางวัลผลงานประเภท
นวัตกรรม 
รางวัลท่ี 1 มี 1 รางวัล รางวัล ละ 
1,000  บาท 
รางวัลท่ี 2 มี 1 รางวัล รางวัล ละ 700  
บาท 
รางวัลท่ี 3 มี 1 รางวัล รางวัล ละ 500   
บาท 
5. คาจัดทําเอกสารสรุปผลงานวิจัย/
นวัตกรรม 
 30 เลม x 250 บาท 
(เกาหมื่นสองพันเจด็รอยบาทถวน) 
 

รวมงบประมาณ 92,700.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 30 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  People Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : People Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : People Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที ่2 
(เมย-กย) 

การประชุมราชการ
ติดตาม
ความกาวหนาผล
การดําเนินงาน
โรงพยาบาลน้าํโสม 
อําเภอน้ําโสม 
จังหวัดอุดรธานี ป 
2564 

1. เพ่ือติดตาม
ความกาวหนาผลการ 
ดําเนินงานโรงพยาบาล 
2. เพ่ือรับการประเมินและ
นิเทศงาน 
จากหนวยงานภายนอก 
 

72 1. แตงต้ัง
คณะกรรมการบรหิาร 
โรงพยาบาล 
2. ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร  
3. ประชุมสรปุและ
ถอดบทเรียน 
การดําเนินงาน 
 

1. คาใชจายในการประชมุ
คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล  12 
ครั้ง 
   
1.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
12 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 12 วัน   
2. คาใชจายในการประชุมราชการ
ติดตามงาน 
 
  2.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
30 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 24 วัน 
 
3. คาใชจายในการรับประเมินและ 
นิเทศงานจากหนวยงานภายนอก 
  
 
 
 
 

45,360.00 45,360.00 นางสาว
นิตติยา บุตร
วงษ 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที ่2 
(เมย-กย) 

 
3.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
   30  คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 12 
ครั้ง 
 3.2 คาอาหารกลางวัน 30  คน x 120 
บาท x 1 มื้อ x 12 ครั้ง 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 90,720.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 31 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  People Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : People Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : People Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการองคกร
สรางสุข สุขสราง
งาน โรงพยาบาลน้ํา
โสม อําเภอน้ําโสม  
จังหวัดอุดรธานี   
ประจําป
งบประมาณ  2564 

1.เพ่ือใหผูบริหาร มีโอกาส
ใกล 
ใกลชิดและสรางความเปน
กันเอง    
กับบุคลากรทุกระดับ 
๒ เพ่ือเสริมสรางคานิยม
รวมใน 
องคกร เกิดวัฒนธรรมทีดี่   
3.เปนการสรางขวัญและ
กําลังใจ 
แกผูปฏิบัติงาน 
4.เพ่ือใหบุคลากรไดรวม
รับรู   
รวมคิด รวมตัดสินใจ และ
รวมแกไข 
ปญหา ในการพัฒนา
องคกร  
นําไปสูการเปนองคกรแหง
ความสุข 

204 คน 1. แตงตั้ง
คณะกรรมการ 
ขับเคลื่อน องคกรแหง 
ความสุข 
2. อบรมปฐมนิเทศ 
เจาหนาที่ใหม 
3.อบรมสมาชิกชมรม
ทั้ง 
7 ชมรม ไดแก ชมรม 
จริยธรรม ชมรมฟต
เนส 
ชมรมนักว่ิง ชมรม
จักรยาน 
เพ่ือบันเทิง ชมรมแอ
โรบิก  
ชมรมคนมักมวนกรุบ 
และชมรมเกษตรริมรั้ว 
4. อบรมพัฒนา
พฤติกรรม 

1.คาใชจายในการอบรมปฐมนเิทศ
เจาหนาที่ใหม 
 1.1 คาอาหารกลางวัน  
     30 คน x 120 บาทx 1 มื้อ  
 1.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
    30  คน x 30 บาท x 2 มื้อ  
 1.3 คาวัสดุในการอบรม  30  คน x 
35  บาท 
2.คาใชจายในการอบรมสมาชิกชมรม
ทั้ง 7 ชมรม 
 2 รุน รุนละ 2 วัน 
 2.1 คาอาหารกลางวัน  
     102 คน x 120 บาทx 1 มื้อ x 4 
ครั้ง 
 2.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
    102  คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 4 
ครั้ง 
 2.3 คาวัสดุในการอบรม  204  คน x 
35  บาท 

87,030.00 43,860.00 นางสาว
นิตติยา บต
รวงษ 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

5. เพ่ือธํารงกิจกรรมของ
ชมรม 
ทั้ง 7 ชมรม ใหตอเนื่อง
และยั่งยืน 
 

บริการบุคลากร 
โรงพยาบาลน้าํโสม  
 

3.คาใชจายในการอบรมพัฒนา
พฤติกรรมบริการ 
 2 รุน รุนละ 1 วัน 
 3.1 คาอาหารกลางวัน  
     102 คน x 120 บาทx 1 มื้อ x 2 
ครั้ง 
 3.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
    102  คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 
ครั้ง 
 3.3 คาวัสดุในการอบรม  204  คน x 
35  บาท 
 

รวมงบประมาณ 130,890.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 32 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  People Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : People Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : People Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนท่ีจะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสู
การเปน People 
Excellence คปสอ.
น้ําโสม จังหวัด
อุดรธานี ป 2564 

๑. เพ่ือใหบุคลากรมี
สมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงาน ทั้ง
ทางดาน 
วิชาการ การบริหารงาน 
และทักษะ 
ทางดานการบริการ
ครอบคลุม 
ประเด็นยุทธศาสตร Goal 
setting 
๒. เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู 
ดานวิชาการ ความคดิเห็น
และ 
ประสบการณ ของ
บุคลากรทุกวิชาชีพ 
 

264 คน 1. แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนิน 
งานเพ่ือรวมวางแผน
งาน 
2.จัดทํารายละเอยีด
โครงการและ 
นําเสนอเพ่ือขออนุมัต ิ
3.ดําเนินการจดั
ประชุมวิชาการ 
ดานสาธารณสุขตาม
วันเวลา 
ที่กําหนด 
4.ประชุมสรุปและ
ถอดบทเรียน 
การดําเนินงาน 
 

1. คาใชจายในการอบรมวิชาการของ 
จนท.   
โรงพยาบาลและ รพ.สต.  
 1.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
   264  คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1
ครั้ง 15,840.00  
 1.2 คาอาหารกลางวัน  264 คน x 
120 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้งง
31,680.00  
 1.3 คาวัสดุในการอบรม  264  คน x 
35  บาท 9,240.00  
2.คาใชจายในการประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
  
 2.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
   100  คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2
ครั้ง 12,000.00 
 2.2 คาอาหารกลางวัน  
  

56,760.00 39,500.00 นางสาว
นิตติยา บุตร
วงษ 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนท่ีจะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

   100 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 2 
ครั้ง 24,000.00 
 2.3 คาวัสดุในการอบรม   
   100  คน x 35  บาท 3,500.00 
 
 
 
  
 

รวมงบประมาณ 96,260.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 33 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  People Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : People Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : People Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการอบรมฟนฟู
ความรูบุคลากร เพ่ือ
เตรียมความพรอม
รับการประเมิน
ระบบบรหิาร
คุณภาพ 
โรงพยาบาลน้าํโสม   
ประจําป
งบประมาณ  2564 

๑. เพ่ือใหบุคลากรมี
สมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงาน ดาน
ระบบ 
บริหารคณุภาพ
โรงพยาบาล 
2. เพ่ือธํารงไวซึ่งระบบ
คุณภาพ 
และการพัฒนา 
 

204 คน 1. แตงตั้ง
คณะกรรมการ 
งานคุณภาพ
โรงพยาบาล 
2.จัดทํารายละเอยีด 
โครงการและนําเสนอ
เพ่ือ 
ขออนุมัติ 
3.ดําเนินการจดัอบรม 
ตามวันเวลาที่กําหนด 
4. ประชุมสรปุและ
ถอด 
บทเรียนการ
ดําเนินงาน 
 

1.คาใชจายในการอบรมคณะกรรมการ
งานคุณภาพ   
 1.1 คาอาหารกลางวัน  
  
     180 คน x 120 บาทx 1 มื้อ 
 21,600.00  
 1.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
   
    180  คน x 30 บาท x 2 มื้อ 
 10,800.00  
 1.3 คาวัสดุในการอบรม  180  คน x 
35  บาท 6,300.00  
   
2.คาใชจายในการอบรมผูชวยเหลอื
คนไขและ   
พนักงานบริการ   
 2.1 คาอาหารกลางวัน  
  

58,500.00 43,860.00 นางสาว
นิตติยา บุตร
วงษ 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

     72 คน x 120 บาทx 1 มื้อ x 1 
ครั้ง 12,960.00  
 2.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
    72  คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 
ครั้ง 4,320.00  
 2.3 คาวัสดุในการอบรม  72  คน x 
35  บาท 2,520.00  
3.คาใชจายในการประชุมสรุปและถอด
บทเรียน   
แบงเปน 2 รุน รุนละ 1 วัน  
 3.1 คาอาหารกลางวัน   
102 คน x 120 บาทx 1 มื้อ x 2 ครั้ง
24,480.00 
 3.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
    102  คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 
ครั้ง 12,240.00 
 3.3 คาวัสดใุนการอบรม  204  คน x 
35  บาท 7,140.00 
  
 

รวมงบประมาณ 102,360.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 34 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  People Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : People Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : People Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทัง้ปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการบุคลากร
โรงพยาบาลน้าํโสม  
สุขภาพดีและมี
ความสุข ประจําป
งบประมาณ  2564 

๑. เพ่ือใหบุคลากร
รับทราบ 
สภาวะสุขภาพของตัวเอง 
2. เพ่ือใหบุคลากรได
พัฒนา 
ศักยภาพทางรางกายอยาง 
เหมาะสม 
3. เพ่ือสรางแรงจูงใจให
บุคลากร 
ที่มีภาวะเสี่ยงได
ปรับเปลีย่น 
พฤติกรรม 
4. เพ่ือเปนตนแบบดาน
การออก 
กําลังกายใหแกประชาชน
ใน 
ชุมชน 
 

204 คน 1.อบรมใหความรูเรื่อง 
การปฏิบัตตินเองตาม
หลัก 
3 อ. ไดแก อาหารดี  
ออกกําลังกายดี และ 
อารมยด ี
2.จัดกิจกรรมวิ่ง
ทดสอบ 
สมรรถภาพ 2.4 
กิโลเมตร 
3.แขงขันลดน้ําหนัก 
สําหรับ 
กลุมอวนระดับ 2 และ 
3 
 

1.คาใชจายในการอบรมการปฏิบัติ
ตนเองตามหลัก   
3 อ. ไดแก อาหารดี ออกกําลังกายดี 
และอารมยด ี   
และวิ่ง 2.4 กิโลเมตร 2 รุน รุนละ 2 
วัน   
 1.1 คาอาหารกลางวัน   
     102 คน x 120 บาทx 1 มื้อ x 4 
ครั้ง 48,960.00  
 1.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
    102  คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 4 
ครั้ง 24,480.00  
 1.3 คาวัสดุในการอบรม  204  คน x 
35  บาท 7,140.00   
2.คาใชจายในการอบรมใหความรูกลุม
อวนระดับ2   
และอวนระดับ 3 จํานวน 48 คน
   
 2.1 คาอาหารกลางวัน   

80,580.00 17,320.00 นางสาว
นิตติยา บุตร
วงษ 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

     48 คน x 120 บาทx 1 มื้อ x 1 
ครั้ง  5,760.00 
 2.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
    48  คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 
ครั้ง  2,880.00 
 2.3 คาวัสดุในการอบรม  48  คน x 
35  บาท  1,680.00  
3.คาใชจายในการแขงขันลดน้ําหนัก
  
รางวัลท่ี 1 รางวัล ละ 3,000  บาท
  3,000.00 
รางวัลท่ี 2 รางวัล ละ 2,000  บาท
  2,000.00 
รางวัลท่ี 3  รางวัล ละ 1,000  บาท
  1,000.00 
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล รางวัล ละ 
500  บาท 
 1,000.00 
  
 

รวมงบประมาณ 97,900.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 35 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Service Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Service Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Service Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนา
คุณภาพ
หองปฏิบัติการ เพื่อ
ขอรับรองระบบ
คุณภาพ
หองปฏิบัติการทาง
การแพทย  
โรงพยาบาลน้าํโสม 
อําเภอน้ําโสม  
จังหวัดอุดรธานี     
2564 

เพ่ือพัฒนางานตาม 
มาตรฐานหองปฏิบัติการ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 และ  มาตรฐาน HA    
 

65 คน 1. ทบทวนระบบงาน 
2. ทบทวนระบบ
เอกสาร 
3. อบรมเพ่ิมศักยภาพ 
บุคลากรเรื่องการเก็บ
และ 
การนําสงสิ่งสงตรวจ
ทาง 
หองปฏิบัติการ 
4. รับการตรวจ
ติดตาม 
ภายใน (IS) 
5. รับการตรวจ
ประเมินระบบ 
มาตรฐาน
หองปฏิบัติการ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

1.คาใชจายในการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร   
1.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
   30  คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 ครั้ง
 1,800.00  
1.2 คาอาหารกลางวัน   
   30  คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 1 
ครั้ง 3,600.00  
2.คาใชจายในการรับการตรวจติดตาม
ภายใน (IS)   
2.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
   10  คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 ครั้ง
 600.00  
2.2 คาอาหารกลางวัน   
   10  คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 1 
ครั้ง 1,200.00  
2.3 คาตอบแทนวิทยากร 2 คน x 600 
บาท   1,200.00 

8,400.00 23,300.00 นางสาว
นิตติยา บุตร
วงษ 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

3. คาใชจายในการรับการตรวจ
ประเมิน    
3.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
   20  คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 ครั้ง
  1,200.00 
3.2 คาอาหารกลางวัน   
   20  คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 1 
ครั้ง  2,400.00 
3.3 คาตอบแทนวิทยากรผูตรวจ
ประเมิน  
      ผูตรวจประเมินดานระบบ  
1 คนx 1,500 บาท x 1 วัน 1,500.00   
      ผูตรวจประเมินดานวิชาการ 
  1 คนx 1,000 บาท x 1 วัน1,000.00 
3.4 คาเดินทางวิทยากรผูตรวจประเมิน 
   2 คน x 4,000 บาท  
 8,000.00 
3.5 คาที่พักวิทยากรผูตรวจประเมนิ  2 
คน x 1,600 บาท 3,200.00 
3.6 คาขอการรับรอง  6,000.00 
  

รวมงบประมาณ 31,700.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 36 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น อบต.ศรีสําราญ 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 4 (กรกฏาคม 2564 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการสงเสริม
เด็กไทยฉลาด  
แกไขปญหาการขาด
สารไอโอดีน 

๑. เพ่ือใหหญิงตั้งครรภทุก
รายไดรับยาและสงเสริม
การใชผลิตภัณฑท่ีมีสาร
ไอโอดีน 
๒.เพ่ือใหหญิงตั้งครรภและ
ครอบครัวตระหนักถึง
ความสําคญัของการดูแล
ตนเองและดูแลทารกที่อยู
ในครรภ แรกเกิดจนถึง 5 
ป 
 

หญิงตั้งครรภ ใน
เขตรับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลศรี
สําราญ จํานวน 
30 คน 

- ขั้นเตรียมการ 
1. ศึกษา คนหา ขอมูล
สตรต้ัีงครรภ / หญิงหลัง
คลอดในเขตพื้นที่  
2. วิเคราะหขอมลู เพื่อหา
แนวทางแกไขปญหาที่พบ  
3. จัดทําโครงการเพ่ือ
แกไขปญหา และนําเสนอ
เพ่ือขออนุมัติ  
4. จัดหาเอกสาร สื่อการ
ใหความรูสุขศึกษา วัสดุ
อุปกรณที่จําเปนตองใชใน
การดําเนินกิจกรรม  
5. มอบหมายหนาที่
รับผิดชอบในการดําเนิน
กิจกรรม  
6. ประสานงานกับชุมชน 
สวนราชการและ
หนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อ

1.คาปายประชาสัมพันธ (ปายไวนลิ
ขนาด 1.20 x 4.00 ม.) 1 ปาย x 500 
เปนเงนิ   500 บาท  2.คาวัสดุสาธิต
ผลิตภัณฑเสริมสารไอโอดีน สําหรบั
หญิงตั้งครรภจํานวน 40 ชุด ชุดละ 
250 บาท 
2.1.บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป 60 หอ x 6 
บาท เปนเงนิ 360 บาท 
2.2ปลากระปอง 60 กระปอง x 18 
บาท เปนเงนิ 1080 บาท 
2.3นํ้าปลา 30 ขวด x 20 บาท เปน
เงนิ 600 บาท 
2.4ซี่อิ้วขาว 30 ขวด x 25 บาท เปน
เงนิ 750 บาท 
2.5นมวัวรสจืด 60 กลอง x 12 บาท 
เปนเงนิ 720 บาท 
2.6โจก 60 คัพ  x 18 บาท  เปนเงิน 
1080 บาท 

 8,000.00 น.ส.พัชราวดี 
คุณอุดม 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ขอความรวมมือในการ
ดําเนินงาน 
- ขั้นดําเนินการ 
 1. ใหความรู อส
ม. เกี่ยวกับประโยชนของ
การฝากครรภกอน 12 
สัปดาห การไดรับบริการ
ฝากครรภ 5 ครั้งคุณภาพ 
การเลีย้งลูกดวยนมแม 
และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
2. สรางเครือขายแกนนํา
ในการคนหาหญิงตั้งครรภ
ใหมาฝากครรภกอน 12 
โดย อสม. และกําหนด
หลังคาเรือนรับผดิชอบ 
๓. เจาหนาท่ี PCU จดัทํา
ทะเบียน ติดตามหญิง
ตั้งครรภฝากครรภ 5 ครั้ง
คุณภาพ โดยคืนขอมลู
ใหกับ อสม. ในเขต
รับผิดชอบเพื่อตดิตามให
มาฝากครรภครบตาม
เกณฑ 
 ๔. อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน 
ออกเย่ียมหลังคลอดพรอม

2.7เกลือไอโอดีน 30 ถุง x 15 บาท 
เปนเงนิ 450 บาท 
2.8ซอสหอยนางรม 30 ขวด x 20 
บาท เปนเงนิ 600 บาท 
2.9ถุงผาประชาสัมพันธพรอมสกนี 30 
ใบ x 67 บาท  เปนเงิน 1860 บาท 
 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

กับเจาหนาที่ PCU เพ่ือทํา
พันธะสัญญาใจ ใหนมแม
ครบ 6 เดือน  
  
๕. ดําเนินการใหสุขศึกษา
และประชาสัมพันธ ทุก
รูปแบบทั้งหอกระจายขาว
หมูบานและเอกสาร
ความรูและปาย
ประชาสมัพันธ 
- ขั้นประเมนิผล 
1.  สรุปและรายงานผล
การปฏิบัติงานให
ผูบังคับบัญชา/กองทุนฯ
ทราบทุกไตรมาส 
2.  สรุปผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ 
 

รวมงบประมาณ 8,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสขุ  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 37 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น อบต.ศรีสําราญ 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําใน
การคัดกรอง
โรคมะเร็งเตานม
และมะเร็งปาก
มดลูก ป2564 

1.เพ่ือใหสตรีกลุมเสี่ยง
ไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม 
2.เพ่ือใหสตรีกลุมเสี่ยงไดมี
ความรูและทักษะในการ
ตรวจมะเร็งเตานมดวย
ตนเองอยางถูกตองและมี
การตรวจเปนประจําทุก
เดือน 
3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรี
ที่เปนแกนนําอาสาสมัคร
ประจําหมูบานใหมีความรู
และทักษะในการตรวจ
มะเร็งเตานมที่ถูกตอง
สามารถถายทอดความรู
และทักษะการตรวจมะเร็ง
เตานมแกสตรี กลุมเส่ียง
ในหมูบานอยางถูกตอง 

100  
1.สํารวจรายชื่อสตรี
กลุมเสี่ยงมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเตา
นมที่อยูจริงเพ่ือจัดทํา
ทะเบียนรายหมูบาน
และตัง้เปาหมาย 
2.จัดทําโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ 
3.ประสานแผนงาน
โครงการแกผูนําชุมชน 
อสม. เทศบาล เพ่ือขอ
ความรวมมือ
ดําเนินงาน 
4.จัดการอบรมให
ความรูแกแกนนําสตรี
เก่ียวกับโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเตา
นมและทักษะการ

กิจกรรมที่ 1 อบรมใหแกนนําตรวจคัด
กรองหามะเร็งเตานม 
 1.คาอาหารกลางวันและเครื่องดืม่ 
จํานวน 100 คน x 25 บาท x 1มื้อ      
เปนเงนิ 2,500 บาท 
 2. คาสมนาคณุวิทยากร จํานวน 1 คน 
x 600 บาท x 3 ชม.                  
เปนเงนิ 1,800 บาท 
3.คาปายไวนลิโครงการ ขนาด 1 x 4 
เมตร x 120 บาทเปนเงิน  480 บาท 
  รวมเปนเงนิ 4,780 บาท 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจมะเร็งปาก
มดลูก    
คาตรวจสไลดมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี 
Liquid based ดวยชุดตรวจ E-Prep 
Plus จํานวน 100 คนx350 บาทรวม
เปนเงนิ  35,000 บาท                               

39,780.00  นางสาววัชรา
ภรณ 
จันทรมณ ี



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ตรวจมะเร็งเตานม
ดวยตนเอง เพ่ือรวม
รณรงคตรวจคดักรอง
สตรกีลุมเสี่ยงใน
หมูบาน 
5.เจาหนาที่ออก
รณรงคตรวจคดักรอง
มะเร็งเตานมและสอน
การตรวจเตานมดวย
ตนเองพรอม
ประเมินผลการตรวจ
เตานมดวยตนเองแบบ
เคาะประตูบานรวมกับ 
อสม. ตามแผน
ปฏิบัติงานการตรวจ
คัดกรองรายหมูบาน 
6.ศูนยสุขภาพชุมชน
โรงพยาบาลน้าํโสมจัด
รณรงคตรวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลูกในวัน
จันทรของทุกสัปดาห
จนกวาจะบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว                  
7.แจงผลการตรวจแก
สตรีกลุมเสี่ยงที่มารับ
บริการและสงตอพบ
แพทยเพ่ือรับการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  39,780 บาท 
(สามหมื่นเกาพันเจ็ดรอยแปดสิบบาท
ถวน) 
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได) 
 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

รักษา กรณมีีผลการ
ตรวจที่ผดิปกต ิ
8.ติดตามผลการรักษา
และออกเยี่ยมบาน  
 9. สรุปผลการ
ดําเนินงานและปญหา
อุปสรรค 
 

รวมงบประมาณ 39,780.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 38 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น อบต.นางัว 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําใน
การคัดกรอง
โรคมะเร็งเตานม
และมะเร็งปาก
มดลูก 
ปงบประมาณ 2564 

1.เพ่ือใหสตรีกลุมเสี่ยง
ไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม 
2.เพ่ือใหสตรกีลุมเสี่ยงไดมี
ความรูและทักษะในการ
ตรวจมะเร็งเตานมดวย
ตนเองอยางถูกตองและมี
การตรวจเปนประจําทุก
เดือน 
3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรี
ที่เปนแกนนําอาสาสมัคร
ประจําหมูบานใหมีความรู
และทักษะในการตรวจ
มะเร็งเตานมที่ถูกตอง
สามารถถายทอดความรู
และทักษะการตรวจมะเร็ง
เตานมแกสตรี กลุมเส่ียง
ในหมูบานอยางถูกตอง 

100 1.ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาล
น้ําโสมสํารวจรายชื่อสตรีกลุมเสี่ยง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม
ที่อยูจริงเพ่ือจัดทําทะเบยีนราย
หมูบานและตั้งเปาหมาย 
2.จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
3.ประสานแผนงานโครงการแก
ผูนําชุมชน อสม. เทศบาล เพ่ือขอ
ความรวมมือดําเนินงาน 
4.จัดการอบรมใหความรูแกแกน
นําสตรเีก่ียวกับโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเตานมและทักษะ
การตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง 
เพ่ือรวมรณรงคตรวจคัดกรองสตรี
กลุมเสี่ยงในหมูบาน 
5.เจาหนาที่ออกรณรงคตรวจคัด
กรองมะเร็งเตานมและสอนการ
ตรวจเตานมดวยตนเองพรอม
ประเมินผลการตรวจเตานมดวย

กิจกรรมที่ 1 อบรมใหแกนนํา
ตรวจคัดกรองหามะเร็งเตานม 
                1.คาอาหาร
กลางวันและเครื่องดื่ม จํานวน 
100 คน x 25 บาท x 1มื้อ      
เปนเงนิ 2,500 บาท 
                2. คาสมนาคณุ
วิทยากร จํานวน 1 คน x 600 
บาท x 3 ชม.                  
เปนเงนิ 1,800 บาท 
 3.คาปายไวนลิ
โครงการ ขนาด 1 x 4 เมตร x 
120 บาท เปนเงนิ  480 บาท 
                                                                                                 
รวมเปนเงนิ 4,780 บาท 
            
 
 
 

39,780.00  นางสาววัชรา
ภรณ 
จันทรมณ ี



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

 ตนเองแบบเคาะประตูบานรวมกับ 
อสม. ตามแผนปฏิบัติงานการ
ตรวจคัดกรองรายหมูบาน 
กลวิธีการดําเนินงาน 
6.ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาล
น้ําโสมจัดรณรงคตรวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลูกในวันจันทรของ
ทุกสัปดาหจนกวาจะบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว                  
7.แจงผลการตรวจแกสตรีกลุม
เสี่ยงท่ีมารับบริการและสงตอพบ
แพทยเพ่ือรับการรักษา กรณมีีผล
การตรวจทีผิ่ดปกต ิ
8.ติดตามผลการรักษาและออก
เย่ียมบาน  
 9. สรุปผลการดําเนินงานและ
ปญหาอุปสรรค 
 

 
 กิจกรรมที่ 2 การตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก  
    
              คาตรวจสไลด
มะเร็งปากมดลูกดวยวิธี 
Liquid based ดวยชุดตรวจ 
E-Prep Plus จํานวน 100 คน
x350 บาท  
                                                         
รวมเปนเงนิ  35,000 บาท                                  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  
39,780 บาท (สามหมื่นเกาพัน
เจ็ดรอยแปดสิบบาทถวน) 
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
กันได) 
 

รวมงบประมาณ 39,780.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 39 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ทต.นางัว 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 4 (กรกฏาคม 2564 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการมหกรรม
สุขภาพ 

1.เพ่ือประเมินติดตาม
กิจกรรมการออกกําลังกาย
ในกลุมอายุตางๆ 
2.เพ่ือใหกลุมเปาหมาย 
เกิดทักษะและสามารถ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมใน
การดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัว 
3.เพ่ือสรางกระแสการ
สรางสุขภาพและการออก
กําลังกายของประชาชนใน
พ้ืนที่ 
 

ประชาชนท่ีมีอายุ 15 
ปขึ้นไปในเขต 
เทศบาลตาํบลนางัว 

1.ประชุมผูนําชุมชน
เพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงาน      
2. จัดตั้ง
คณะกรรมการและ
คณะทํางาน 
3.  จัดทําโครงการ  
เพ่ือเสนอขออนุมัต ิ
ระยะดําเนินการ 
๑.ประชาสัมพันธเชิญ
ชวนประชาชนทั่วไป
เขารวมโครงการ โดย
หอกระจายขาวใน
หมูบานและสถานีวิทยุ
ชุมชน 
๒.จัดกิจกรรมสาธิต
การออกกําลังกายตาม
กลุมวัย 

งบประมาณจากกองทุนหลักประกนั
สุขภาพเทศบาลตําบลนางัว  จํานวน 
32,370บาท เพ่ือใชในการจัดประชุม
อบรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1.คาปายไวนลิโครงการ ขนาด 4x6 
เมตร X 2,400 บาท X  1 ปาย 
      เปนเงิน      2,400  
บาท 
2.คาเชาเครือ่งเสียงชุดเล็ก  X 10,000 
บาท X 1 ชุด                  เปน
เงนิ    10,000  บาท 
3.คาจัดสถานที่พรอมอุปกรณ                                                        
เปนเงนิ      2,000  บาท 
4.คาจัดนิทรรศการความรู 6 หมูบาน+
4เรื่อง X 1,000 บาท เปนเงนิ    
10,000  บาท 
5.คาวัสดุอุปกรณในการจัดทําโครงการ                                             
เปนเงนิ      5,570  บาท 

 32,370.00 นางสาวเนตร
นภา  พรม
ปากด ี



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

๓.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูเรื่อง ลดพุง ลด
โรค 
๔.จัดนิทรรศการ
ความรูดานการ
สงเสริมสุขภาพ ดังน้ี 
-ความรูเรื่อง DPAC 
-ความรูเรื่องผูสูงอาย ุ
-ความรูเรื่องโรค
ไขเลือดออก 
-ความรูเรื่องอุบัติเหต ุ
-กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพในชุมชน 6 
ชุมชน 
 

6.คาสมนาคณุวิทยากร 4 คน x 600 
บาท X 1 วัน                             
เปนเงนิ      2,400  บาท 
รวมเปนเงนิทั้งสิ้นจํานวน  32,370 
บาท (สามหมืน่สองพันสามรอยเจด็สิบ
บาทถวน) 
   (หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยจายกันได) 
 

รวมงบประมาณ 32,370.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 40 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น อบต.นางัว 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 4 (กรกฏาคม 2564 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการมหากรรม
สุขภาพ 

1.เพ่ือประเมินติดตาม
กิจกรรมการออกกําลังกาย
ในกลุมอายุตางๆ 
2.เพ่ือใหกลุมเปาหมาย 
เกิดทักษะและสามารถ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมใน
การดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัว 
3.เพ่ือสรางกระแสการ
สรางสุขภาพและการออก
กําลังกายของประชาชนใน
พ้ืนที่ 
 

ประชาชนท่ีมีอายุ 15 
ปขึ้นไปในเขต อบต.
นางัว 

ระยะเตรียมการ 
1. ประชุมผูนําชุมชน
เพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงาน      
2. จัดตั้ง
คณะกรรมการและ
คณะทํางาน 
3. จัดทําโครงการ  
เพ่ือเสนอขออนุมัต ิ
ระยะดําเนินการ 
๑.ประชาสัมพันธเชิญ
ชวนประชาชนทั่วไป
เขารวมโครงการ โดย
หอกระจายขาวใน
หมูบานและสถานีวิทยุ
ชุมชน 
๒.จัดกิจกรรมสาธิต
การออกกําลังกายตาม
กลุมวัย 

งบประมาณจากกองทุนหลักประกนั
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลนางัว  
จํานวน 32,370บาท เพื่อใชในการจัด
ประชุมอบรม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1.คาปายไวนลิโครงการ ขนาด 4x6 
เมตร X 2,400 บาท X  1 ปาย เปน
เงนิ      2,400  บาท 
2.คาเชาเครื่องเสียงชุดเล็ก  X 10,000 
บาท X 1 ชุด  เปนเงิน    10,000  
บาท 
3.คาจัดสถานที่พรอมอุปกรณ                                                        
เปนเงนิ      2,000  บาท 
4.คาจัดนิทรรศการความรู 6 หมูบาน+
4เรื่อง X 1,000 บาทเปนเงิน    
10,000  บาท 
5.คาวัสดุอุปกรณในการจัดทําโครงการ                                             
เปนเงนิ      5,570  บาท 

 32,370.00 นางสาวเนตร
นภา  พรม
ปากด ี



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

๓.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูเรื่อง ลดพุง ลด
โรค 
๔.จัดนิทรรศการ
ความรูดานการ
สงเสริมสุขภาพ ดังน้ี 
-ความรูเรื่อง DPAC 
-ความรูเรื่องผูสูงอาย ุ
-ความรูเรื่องโรค
ไขเลือดออก 
-ความรูเรื่องอุบัติเหต ุ
-กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพในชุมชน  
 

6.คาสมนาคณุวิทยากร 4 คน x 600 
บาท X 1 วัน                             
เปนเงนิ      2,400  บาท 
รวมเปนเงนิทั้งสิ้นจํานวน  32,370 
บาท (สามหมื่นสองพันสามรอยเจด็สิบ
บาทถวน) 
                              (หมายเหตุ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลีย่จายกันได) 
 

รวมงบประมาณ 32,370.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 41 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น อบต.ศรีสําราญ 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 4 (กรกฏาคม 2564 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการมหกรรม
สุขภาพ 

1.เพ่ือประเมินติดตาม
กิจกรรมการออกกําลังกาย
ในกลุมอายุตางๆ 
2.เพ่ือใหกลุมเปาหมาย 
เกิดทักษะและสามารถ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมใน
การดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัว 
3.เพ่ือสรางกระแสการ
สรางสุขภาพและการออก
กําลังกายของประชาชนใน
พ้ืนที่ 
 

ประชาชนท่ีมีอายุ 15 
ปขึ้นไปในเขต อบต.
ศรีสําราญ 

ระยะเตรียมการ 
1. ประชุมผูนําชุมชน
เพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงาน      
2. จัดตั้ง
คณะกรรมการและ
คณะทํางาน 
3. จัดทําโครงการ  
เพ่ือเสนอขออนุมัต ิ
ระยะดําเนินการ 
๑.ประชาสัมพันธเชิญ
ชวนประชาชนทั่วไป
เขารวมโครงการ โดย
หอกระจายขาวใน
หมูบานและสถานีวิทยุ
ชุมชน 
๒.จัดกิจกรรมสาธิต
การออกกําลังกายตาม
กลุมวัย 

งบประมาณจากกองทุนหลักประกนั
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลนางัว  
จํานวน 32,370บาท เพื่อใชในการจัด
ประชุมอบรม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1.คาปายไวนลิโครงการ ขนาด 4x6 
เมตร X 2,400 บาท X  1 ปาย เปน
เงนิ      2,400  บาท 
2.คาเชาเครื่องเสียงชุดเล็ก  X 10,000 
บาท X 1 ชดุ  เปนเงิน    10,000  
บาท 
3.คาจัดสถานที่พรอมอุปกรณ                                                   
เปนเงนิ      2,000  บาท 
4.คาจัดนิทรรศการความรู 6 หมูบาน+
4เรื่อง X 1,000 บาท เปนเงนิ    
10,000  บาท 
5.คาวัสดุอุปกรณในการจัดทําโครงการ                                             
เปนเงนิ      5,570  บาท 

 32,370.00 นางสาวเนตร
นภา  พรม
ปากด ี



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

๓.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูเรื่อง ลดพุง ลด
โรค 
๔.จัดนิทรรศการ
ความรูดานการ
สงเสริมสุขภาพ ดังน้ี 
-ความรูเรื่อง DPAC 
-ความรูเรื่องผูสูงอาย ุ
-ความรูเรื่องโรค
ไขเลือดออก 
-ความรูเรื่องอุบัติเหต ุ
-กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพในชุมชน  
 

6.คาสมนาคณุวิทยากร 4 คน x 600 
บาท X 1 วัน                             
เปนเงนิ      2,400  บาท 
รวมเปนเงนิทั้งสิ้นจํานวน  32,370 
บาท (สามหมื่นสองพันสามรอยเจด็สิบ
บาทถวน) 
 (หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถวั
เฉลี่ยจายกันได) 
 

รวมงบประมาณ 32,370.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 42 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : พชอ. และ DHSA 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ทต.นางัว 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการสงเสริม
งานบุญงานศพ
ปลอดเหลาในชุมชน
เพ่ือปองกันการเกิด
อุบัติเหตุทางทอง
ถนน 

1.เพ่ือใหทุกชุมชนมี
กิจกรรมขับเคลื่อนการลด 
ละ เลิก เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 
2.เพ่ือใหประชาชน
ตระหนักถึงปญหาที่เกิด
จากการดืม่เครื่องดืม่
แอลกอฮอล 
3.เพ่ือลดจํานวนอุบัตเิหตุ
ทางทองถนน และลด
อัตราการเสียชีวิตดวย
อุบัติเหตุทางทองถนนที่มี
สาเหตุมาจากการดืม่
แอลกอฮอล 

150 คน 1.จัดทําแผนงาน
โครงการเสนอ
คณะกรรมการกองทุน
ฯเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบ 
2.ประชาคมเพื่อระดม
ความคิดจดัทํา
ธรรมนญูสุขภาพระดับ
หมูบาน ในเวทีประชุม
ประจําเดือนหมูบาน 
3.จัดอบรมใหความรู
แกนนําเพ่ือขับเคลื่อน
กิจกรรมสงเสริมงาน
ศพ งานบุญ ปลอด
เหลา ในชุมชน 
4.จัดกิจกรรมสงเสรมิ
งานศพ งานบุญ 
ปลอดเหลา 

1.คาทําปายโครงการ ขนาด 1.5x 2.5 
เมตร จาํนวน 1 ปาย 
 เปนเงิน     .500.  บาท 
2.คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 150 คน 
x 50 บาทx 1 วัน  
 เปนเงิน   7,500.  บาท 
3.คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 2 มื้อ x 
150 คน x 25 บาท x 1 วัน เปนเงิน   
7,500.  บาท 
4.คาวิทยากร 2 คน x คนละ 2 ซม.x 
ซม.ละ 600 บาท  
 เปนเงิน   2,400.  บาท 
5.คาเอกสารในการอบรม 
   สมุดโนต ขนาด A5 เลมละ 
10 บาท x 150 เลม 
  เปนเงิน   1,500.  
บาท 
   ปากกา ดามละ 10 บาท x 
150 ดาม เปนเงิน   1,500.  บาท 

 30,900.00 นายศิวพงษ  
เช้ือกลาง 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

5.จัดกิจกรรม
ประชาสมัพันธ เพ่ือ
สรางกระแส จิตสํานึก
ในชุมชน ตามเทศกาล
ตางๆ 
6.จัดช้ือวัสดุ อุปกรณ 
เอกสารสื่อ 
ประชาสมัพันธ 
7.สรุปผลการ
ดําเนินงาน 
 

6.คาปายไวนลิประชาสัมพันธลด ละ 
เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
          เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ เทศกาล
ตางๆ ขนาด 2.5 x 1.5 เมตร  
          500 บาท x จํานวน 4 ปาย   
เปนเงนิ   2,000.  บาท 
7.คาสติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด
ขอความประชาสมัพันธลด ละ เลกิ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอลปองกันอุบัตเิหตุ 
พรอมขาสําหรับถือเทศกาลตางๆ 
ขนาด 60 x 40 ซม. 200 บาท จํานวน 
x 40 อัน          
เปนเงนิ   8,000.  บาท 
 

รวมงบประมาณ 30,900.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 43 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ทต.นางัว 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 4 (กรกฏาคม 2564 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการสงเสริม
เด็กไทยฉลาด  
แกไขปญหาการขาด
สารไอโอดีน 

๑. เพ่ือใหหญิงตั้งครรภทุก
รายไดรับยาและสงเสริม
การใชผลิตภัณฑที่มีสาร
ไอโอดีน 
๒.เพ่ือใหหญิงตั้งครรภและ
ครอบครัวตระหนักถึง
ความสําคญัของการดูแล
ตนเองและดูแลทารกที่อยู
ในครรภ แรกเกิดจนถึง 5 
ป 
 

หญิงตั้งครรภ ใน
เขตรับผิดชอบ
เทศบาลตาํบล
นางัว จํานวน 
60 คน 

- ขั้นเตรียมการ 
1. ศึกษา คนหา ขอมูลสตรี
ตั้งครรภ / หญิงหลังคลอด
ในเขตพ้ืนที่  
2. วิเคราะหขอมลู เพื่อหา
แนวทางแกไขปญหาที่พบ  
3. จัดทําโครงการเพ่ือแกไข
ปญหา และนําเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ  
4. จัดหาเอกสาร สื่อการให
ความรูสุขศึกษา วัสดุ
อุปกรณที่จําเปนตองใชใน
การดําเนินกิจกรรม  
5. มอบหมายหนาที่
รับผิดชอบในการดําเนิน
กิจกรรม  
6. ประสานงานกับชุมชน 
สวนราชการและหนวยงานที่

1.คาปายประชาสัมพันธ (ปายไวนลิ
ขนาด 1.20 x 4.00 ม.) 1 ปาย x 500 
เปนเงนิ   500 บาท 
 2.คาวัสดุสาธติผลิตภัณฑเสริมสาร
ไอโอดีน สําหรับหญิงตั้งครรภจํานวน 
80 ชุด ชุดละ 250 บาท 
2.1.บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป 120 หอ x 6 
บาท เปนเงนิ 720 บาท 
2.2ปลากระปอง 120 กระปอง x 18 
บาท เปนเงนิ 2160 บาท 
2.3นํ้าปลา 60 ขวด x 20 บาท เปน
เงนิ 1200 บาท 
2.4ซี่อิ้วขาว 60 ขวด x 25 บาท  เปน
เงนิ 1500 บาท 
2.5นมวัวรสจืด 120 กลอง x 12 บาท 
   
  เปนเงนิ 1440 บาท 
2.6โจก 120 คัพ  x 18 บาท  เปนเงิน 
2160 บาท 

 15,000.00 น.ส.พัชราวดี 
คุณอุดม 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

เก่ียวของ เพ่ือขอความ
รวมมือในการดําเนินงาน 
- ขั้นดําเนินการ 
 1. ใหความรู อสม. เก่ียวกับ
ประโยชนของการฝากครรภ
กอน 12 สัปดาห การไดรับ
บริการฝากครรภ 5 ครั้ง
คุณภาพ การเลีย้งลูกดวยนม
แม และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
2. สรางเครือขายแกนนําใน
การคนหาหญิงตั้งครรภให
มาฝากครรภกอน 12 โดย 
อสม. และกําหนดหลังคา
เรือนรับผิดชอบ 
3.สนับสนุนวัสดุสาธิต 
ผลิตภัณฑที่มีสารไอโอดีนแก
หญิงตั้งครรภที่มารับบริการ
ทีP่CUจํานวน 60 คน 
4. เจาหนาที่ PCU จดัทํา
ทะเบียน ติดตามหญิง
ตั้งครรภฝากครรภ 5 ครั้ง
คุณภาพ โดยคืนขอมลูใหกับ 
อสม. ในเขตรับผิดชอบเพ่ือ
ติดตามใหมาฝากครรภครบ
ตามเกณฑ 

2.7เกลือไอโอดีน 60 ถุง x 15 บาท 
เปนเงนิ 900 บาท 
2.8ซอสหอยนางรม 60 ขวด x 20 
บาท เปนเงนิ 1200 บาท 
2.9ถุงผาประชาสัมพันธพรอมสกรนี 
60 ใบ x 62 บาท เปนเงิน 3720 
บาท 
 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

        5. อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน 
ออกเย่ียมหลังคลอดพรอม
กับเจาหนาที่ PCU เพ่ือทํา
พันธะสัญญาใจ ใหนมแม
ครบ 6 เดือน  
         
- ขั้นประเมินผล 
1.  สรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานใหผูบังคบับญัชา/
กองทุนฯทราบทุกไตรมาส 
2.  สรุปผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ 
 

รวมงบประมาณ 15,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 44 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคท่ีปองกันดวยวัคซนี 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : EPI 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น อบต.ศรีสําราญ 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการสงเสริมการ
ไดรับวัคซนี ในเด็ก
อายุ 0-5 ป ครบ
ตามเกณฑ 

1. เพ่ือให อสม. และ 
ผูปกครองเด็ก 0-5 ป มี
ความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับการความสําคญั
ของการไดรับวัคซีน 
2. เพ่ือให อสม. และ 
ผูปกครองเด็ก 0-5 ป 
สามารถใหความรูกับผูท่ี
สนใจและประชาสัมพันธ
ในชุมชนได 
3. เพ่ือใหเด็ก 0-5 ป ไดรับ
วัคซีนตามเกณฑที่กําหนด 
 

50 คน ๑. ประชาสัมพันธและ
สงหนังสือเชิญ อสม. 
และผูปกครองที่เขา
รวมโครงการ 
 ๒.จัดอบรม
ใหความรู 
 - ความรู
เก่ียวกับวัคซีนในเด็ก 
0- 5 ป ขอปฏิบัติ 
ผลขางเคยีงของวัคซีน
แตละชนิด การปฏิบัติ
ตัวหลังไดรับวัคซีน 
โดยเจาหนาที่ศูนย
สุขภาพชุมชน
โรงพยาบาลน้าํโสม 
- ความรูเกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็กแต
ละชวงวัย 

๑.  คาปายไวนิลโครงการ (ขนาด 1.25 
x 3.5 เมตร ) จํานวน 1 ปาย        
เปนเงนิ   500    บาท 
      2.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน          
เปนเงนิ   2,500 บาท 
      3.  คาเอกสารในการจัดอบรม 50 
ชุด x 30 บาท                                
เปนเงนิ   1,500  บาท 
      4.  คาสมนาคุณวิทยากร 2 คน x 
600 บาท x 1 ชม. เปนเงิน   1,200   
บาท 
      5. คาอาหารกลางวัน 50คน x50 
บาท x 1 วัน      เปนเงนิ   2,500   
บาท       
6. คาวัสดุอุปกรณในการจัดอบรม
   
   

 10,200.00 น.ส.นง
ลักษณ  
พรหมกุล 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

  - ใหความรู
เก่ียวกับการ
รับประทานอาหารใน
เด็ก โดยนักโภชนการ 
 3. ประเมิน
ความรูความเขาใจของ
ผูเขารวมโครงการ 
           4. ติดตามย่ี
ยมบานเด็กท่ีไมไดรบั
วัคซีนตามเกณฑโดย
เจาหนาที่และอสม 
 

 1. ปากกาลูกลื่น จํานวน 50 
ดาม x 5 บาทเปนเงิน   250      บาท 
 2. สมุดเลมเล็ก จํานวน  50 
เลม x 10 บาทเปนเงนิ   500     บาท 
 3. แฟมซองใสเอกสาร 
จํานวน 50 ซอง x 25 บาท เปนเงิน   
1,250   บาทเปนเงนิ   2,000   บาท 
                                                          
รวมเปนเงนิ 10,200 บาท (หนึ่งหมื่น
สองรอยบาทถวน) 
 

รวมงบประมาณ 10,200.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 45 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : ไขเลือดออก 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : DHF & R506 DASH BOARD 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น อบต.ศรีสําราญ 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการหมูบาน
สะอาดปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย 

1.เพ่ือลดคา HI ในชุมชน
ใหต่ํากวา 10 และลดคา 
CI ใหเปน 0 
2. เพ่ือลดอัตราปวยโรค
ไขเลือดออกอัตราปวยไม
เกิน 50 ตอแสนประชากร 
3.เพ่ือควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชนกรณี
พบผูปวย ไมใหพบผูปวย
ระยะ Second 
generationในชุมชน 
4.เพ่ือสรางการมีสวนรวม
ในการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน 
5. เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอม
ในชุมชนใหสะอาด ไมเปน
แหลงรังโรค 

75 คน 1.ประชมุชี้แจงและจัดทํา
โครงการเสนอผูบังคบับญัชา 
เสนอคณะกรรมการกองทุน
ฯเพ่ือขอรับการ 
สนับสนุนงบจัดทําโครงการ 
2.ประชุมผูนําชุมชน / อสม. 
3.จัดใหมีกิจกรรม (Big 
Cleaning Day )  “รณรงค
ทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํา
ยุงลายในชุมชนเดือนละ 1 
ครั้ง 
4.สรุปผลการดําเนินงาน 

1.คาทําปายโครงการ ขนาด 1.5x 2.5 
เมตร จาํนวน 1 ปาย 
 เปนเงิน      500.  บาท 
 
2.คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 75 คน x 
50 บาทx 1 วัน  
 เปนเงิน   3,750.  บาท 
 
3.คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 2 มื้อ x 
75 คน x 25 บาท x 1 วัน เปนเงิน   
3,750.  บาท 
 
 
4.คาวิทยากร 2 คน x คนละ 2 ซม.x 
ซม.ละ 600 บาท  
 เปนเงิน   2,400.  บาท 
 
 
 

 22,400.00 นายศิวพงษ  
เช้ือกลาง 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

5คาอาหารวางและเครื่องดืม่เหมาจาย
ในการดําเนินกิจกรรม (Big Cleaning 
Day )รณรงคทําลายแหลงเพาะพนัธุ
ลูกน้ํายุงลายในชุมชน ชุมชนละ 
        500 บาท/เดือน x 4 เดือนx 6 
บาน   เปนเงนิ  12,000  บาท 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 22,400.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 46 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : พชอ. และ DHSA 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น อบต.ศรีสําราญ 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการสงเสริม
งานบุญงานศพ
ปลอดเหลาในชุมชน
เพ่ือปองกันการเกิด
อุบัติเหตุทางทอง
ถนน 

1.เพ่ือใหทุกชุมชนมี
กิจกรรมขับเคลื่อนการลด 
ละ เลิก เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 
2.เพ่ือใหประชาชน
ตระหนักถึงปญหาที่เกิด
จากการดืม่เครื่องดืม่
แอลกอฮอล 
3.เพ่ือลดจํานวนอุบัตเิหตุ
ทางทองถนน และลด
อัตราการเสียชีวิตดวย
อุบัติเหตุทางทองถนนที่มี
สาเหตุมาจากการดืม่
แอลกอฮอล 
 

60 คน 1.จัดทําแผนงาน
โครงการเสนอ
คณะกรรมการกองทุน
ฯเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบ 
2.ประชาคมเพื่อระดม
ความคิดจดัทํา
ธรรมนญูสุขภาพระดับ
หมูบาน ในเวทีประชุม
ประจําเดือนหมูบาน 
3.จัดอบรมใหความรู
แกนนําเพ่ือขับเคลื่อน
กิจกรรมสงเสริมงาน
ศพ งานบุญ ปลอด
เหลา ในชุมชน 
4.จัดกิจกรรมสงเสรมิ
งานศพ งานบุญ 
ปลอดเหลา 

1.คาทําปายโครงการ ขนาด 1.5x 2.5 
เมตร จาํนวน 1 ปาย 
 เปนเงิน     .500.  บาท 
2.คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 60 คน x 
50 บาทx 1 วัน  
 เปนเงิน   3,000.  บาท 
3.คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 2 มื้อ x 
60 คน x 25 บาท x 1 วัน เปนเงิน   
3,000.  บาท 
4.คาวิทยากร 2 คน x คนละ 2 ซม.x 
ซม.ละ 600 บาท  
 เปนเงิน   2,400.  บาท 
5.คาเอกสารในการอบรม 
   สมุดโนต ขนาด A5 เลมละ 
10 บาท x 60 เลม  
 เปนเงิน      600.  บาท 
   ปากกา ดามละ 10 บาท x 
60 ดาม   
 เปนเงิน      600.  บาท 

14,100.00  นายศิวพงษ  
เช้ือกลาง 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

5.จัดกิจกรรม
ประชาสมัพันธ เพ่ือ
สรางกระแส จิตสํานึก
ในชุมชน ตามเทศกาล
ตางๆ 
6.จัดช้ือวัสดุ อุปกรณ 
เอกสารสื่อ 
ประชาสมัพันธ 
7.สรุปผลการ
ดําเนินงาน 
 

6.คาปายไวนลิประชาสัมพันธลด ละ 
เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ เทศกาลตางๆ 
ขนาด 2.5 x 1.5 เมตร                                            
 500 บาท x จํานวน 4 ปาย เปนเงนิ   
2,000.  บาท 
7.คาสติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด
ขอความประชาสมัพันธลด ละ เลกิ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอลปองกันอุบัตเิหตุ 
พรอมขาสําหรับถือเทศกาลตางๆ 
ขนาด 60 x 40 ซม. 200 บาท จํานวน 
x 10 อัน   
 เปนเงนิ   2,000.  บาท 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 14,100.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 47 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ทต.นางัว 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําใน
การคัดกรอง
โรคมะเร็งเตานม
และมะเร็งปาก
มดลูก 
ปงบประมาณ 2564 

 
1.เพ่ือใหสตรีกลุมเสี่ยง
ไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม 
2.เพ่ือใหสตรีกลุมเสีย่งไดมี
ความรูและทักษะในการ
ตรวจมะเร็งเตานมดวย
ตนเองอยางถูกตองและมี
การตรวจเปนประจําทุก
เดือน 
3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรี
ที่เปนแกนนําอาสาสมัคร
ประจําหมูบานใหมีความรู
และทักษะในการตรวจ
มะเร็งเตานมที่ถูกตอง
สามารถถายทอดความรู
และทักษะการตรวจมะเร็ง

100  
1.ศูนยสุขภาพชุมชน 
รพ.น้ําโสมสํารวจ
รายชื่อสตรีกลุมเสีย่ง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานมที่อยูจริง
เพ่ือจัดทําทะเบียนราย
หมูบานและ
ตั้งเปาหมาย 
2.จัดทําโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ 
3.ประสานแผนงาน
โครงการแกผูนําชุมชน 
อสม. เทศบาล เพ่ือขอ
ความรวมมือ
ดําเนินงาน 
4.จัดการอบรมให
ความรูแกแกนนําสตรี
เก่ียวกับโรคมะเร็งปาก

กิจกรรมที่ 1 อบรมใหแกนนําตรวจคัด
กรองหามะเร็งเตานม 
                1.คาอาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม จํานวน 100 คน x 25 บาท 
x 1มื้อ      เปนเงิน 2,500 บาท 
                2. คาสมนาคณุวิทยากร 
จํานวน 1 คน x 600 บาท x 3 ชม.                  
เปนเงนิ 1,800 บาท 
 3.คาปายไวนลิโครงการ 
ขนาด 1 x 4 เมตร x 120 บาท เปน
เงนิ  480 บาท                           
รวมเปนเงนิ 4,780 บาท 
             
 
 
 
 
 

39,780.00  นางสาววัชรา
ภรณ 
จันทรมณ ี



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

เตานมแกสตรี กลุมเสี่ยง
ในหมูบานอยางถูกตอง 
 

มดลูกและมะเร็งเตา
นมและทักษะการ
ตรวจมะเร็งเตานม
ดวยตนเอง เพ่ือรวม
รณรงคตรวจคดักรอง
สตรีกลุมเสี่ยงใน
หมูบาน 
5.เจาหนาที่ออก
รณรงคตรวจคดักรอง
มะเร็งเตานมและสอน
การตรวจเตานมดวย
ตนเองพรอม
ประเมินผลการตรวจ
เตานมดวยตนเองแบบ
เคาะประตูบานรวมกับ 
อสม. ตามแผน
ปฏิบัติงานการตรวจ
คัดกรองรายหมูบาน 
7.ศูนยสุขภาพชุมชน 
รพ.น้ําโสมจัดรณรงค
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในวันจันทร
ของทุกสัปดาหจนกวา
จะบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว                  
8.แจงผลการตรวจแก
สตรีกลุมเสี่ยงที่มารับ

กิจกรรมที่ 2 การตรวจมะเร็งปาก
มดลูก   
   
              คาตรวจสไลดมะเร็งปาก
มดลูกดวยวิธี Liquid based ดวยชุด
ตรวจ E-Prep Plus จํานวน 100 คน
x350 บาท  
                                                     
รวมเปนเงนิ  35,000 บาท                                  
                    รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น  39,780 บาท (สามหมื่นเกาพัน
เจ็ดรอยแปดสิบบาทถวน) 
 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

บริการและสงตอพบ
แพทยเพ่ือรับการ
รักษา กรณมีีผลการ
ตรวจที่ผดิปกต ิ
9.ติดตามผลการรักษา
และออกเยี่ยมบาน  
10. สรุปผลการ
ดําเนินงานและปญหา
อุปสรรค 
 

รวมงบประมาณ 39,780.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 48 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  People Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Service Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Service Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อาชีวอนามัย 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ประชุมตดิตาม
ผลงานยุทธศาสตร
การขับเคลื่อน งาน
อาชีวอนามัย 

1.เพ่ือสรุปการดําเนินงาน 
2.พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบงานอาชีวอนา
มัย ในรพ.และ รพ.สต. 
3.เพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานอาชีวอนามัย 

1.เจาหนาที่ รพ. 5 
คน 2.รพ.สต. 18 
คน 3.สสอ. 2 คน 
รวม 25 คน 

จัดประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงาน ป 2563 
และทบทวน ประเด็น
ยุทธศาสตร เพ่ือ
ขับเคลื่อนอาชีวอนามัย 
ป 2564 ปละ 3 ครั้ง 

งบประมาณในการจัดประชุม 
คณะกรรมการผูรับผดิชอบงานอาชีวอ
นามัย ใน รพ./สสอ./ รพ.สต. จํานวน 
25  คน ปละ 3 ครั้ง  
1.คาอาหารวางสําหรับผูเขารวม
ประชุม คนละ 30 บาทx25 คน x 2 
มื้อ x 3 ครั้ง เปนเงนิ 4,500 บาท  
2.คาอาหารกลางวัน คนละ 120 บาท 
x 25 คนx 3 ครั้ง เปนเงิน 9,000 บาท 
3.คาเอกสารประกอบการอบรม ชดุละ 
50 บาท x25 ชุดx3ครั้ง เปนเงนิ 
3,750 บาท  
รวมเปนเงนิ 17,250 บาท 

5,750.00 11,500.00 นายสุรยิา 
กิตติราช 

รวมงบประมาณ 17,250.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 49 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Service Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Service Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Service Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อาชีวอนามัย 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนางานอาชี
วอนามัย 
ปงบประมาณ 2564 

1.ทบทวนและจัดทํา
ประเด็นยุทธศาสตรการ
ขับเคลื่อน งานอาชีวอนา
มัย 
2.พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบงานอาชีวอนา
มัย ในรพ.และ รพ.สต. 

1.เจาหนาที่ รพ. 5 คน 
2.รพ.สต. 18 คน 3.
สสอ. 2 คน รวม 25 
คน 

1.จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพของ
ผูรับผิดชอบงานอาชี
วอนามัย ในรพ.และ 
รพ.สต. 
 2.ชี้แจงแนวทางการ
พัฒนาอาชีวอนามัย 
3.สรุปผลการ
ดําเนินงาน ป 2563 
และทบทวน ประเด็น
ยุทธศาสตร เพ่ือ
ขับเคลื่อนอาชีวอนา
มัย ป 2564 

อบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบงานอาชีวอนามัย ในรพ.
และ รพ.สต. 25 คน 
1.คาอาหารวางสําหรับผูเขารวมอบรม 
คนละ 30 บาท x 25 คนx2 มื้อ x 1 
วัน เปนเงนิ 1,500 บาท  
2.คาอาหารกลางวัน คนละ 120 บาท 
x 25 คนx 1 วัน เปนเงิน 3,000 บาท  
3.คาเอกสารประกอบการอบรม ชดุละ 
50 บาท x 30 ชุด เปนเงิน 1,250 
บาท  
4.คาชุดตรวจสารเคมีในเลือด ชุดละ  
2,000 บาท x 20 ชุด ดปนเงิน 
40,000 บาท 
5.ปายโครงการ ขนาด 3x6 เมตร   
แผนละ 360 บาท x 1 แผน เปนเงิน 
360 บาท 
 6.คาปายประชาสัมพันธใหมารับ
บริการคลินิกเกษตร ในสถานบริการ 

53,310.00  นายสุรยิา 
กิตติราช 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ขนาด 3x6 เมตร แผนละ 360x10 
แผน เปนเงิน 3,600 บาท 
7. คาสมนาคณุวิทยากรบรรยาย ๖๐๐
บาทx1คนx๖ ชั่วโมง จํานวน ๓,๖๐๐.- 
บาท(บุคลากรของรัฐ) 
รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 53,310 บาท 
 
 

รวมงบประมาณ 53,310.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชดิชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 50 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการติดตาม
เสรมิพลังในการ
พัฒนาโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ
ระดับทองสูระดับ
เพชร คปสอ.น้ําโสม 
ปงบประมาณ 2564 

1. เพ่ือติดตามการ
ดําเนินงานของโรงเรยีน  
2. เพ่ือรวมวางแผนแกไข
ปญหา อุปสรรค ในการ
ดําเนินงาน โรงเรียน
สงเสริมสุขภาพระดับเพชร  
3. เพ่ือสงเสรมิ สนับสนุน
การทํางาน และสรางขวัญ
กําลังใจแกคณะทํางาน 
 

ออกติดตามเสริมพลัง 
ในการดําเนินงาน 
โรงเรียนทีเ่ขารวม
โครงการ จํานวน 10 
โรงเรียน เทอมละ 1 
ครั้ง รวมปละ 2 ครั้ง/ 
โรงเรียน 

1. วิเคราะหขอมลู 
และจัดทําโครงการ
เพ่ือเสนอขอ
งบประมาณในการ
ดําเนินงาน 
2. จัดทําคูมือ เอกสาร
ประกอบการติดตาม 
3. ออกติดตาม
โรงเรียน เพื่อเสริม
พลังสรางแรงบันดาล
ใจ แกคณะครู / 
เจาหนาที่สาธารณสุข
ในเขตโรงเรียน ที่
รับผิดชอบ 2 
โรงเรียน/วัน รวม 10 
วัน 
4. วิเคราะหปญหา 
สรุปผลการติดตาม 
นําเขาคณะกรรมการ

งบประมาณจาก งบ PP CUP น้ําโสม 
ป 2564 ดังนี้ 
คาออกติดตามเสริมพลังและ
ประเมินผลโครงการ 
-คาเบีย้เลี้ยงคณะทํางานรออกเสรมิ
พลังโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพระดับ
เพชร  
จํานวน 7 คน x 240 บาท x 10 วัน
   
 เปนเงิน  16,8000 บาท 
-คาน้ํามันเช้ือเพลิง 10 วัน ๆ ละ 300 
บาท    เปนเงนิ    
3,000 บาท 
-คาจัดทําเอกสารประกอบการตดิตาม
10 รร x 300 บาท เปนเงนิ 3,000 
บาท 
 
 
 

11,400.00 11,400.00 นายบุญ
หวาย ประ
ทุมรัตน 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.) 
เพ่ือใหคณะกรรมการ
มีสวนรวมในการ
พัฒนา 
      5. 
สรุปผลการติดตาม 
เพ่ือสงประเมินใน
ระดับจังหวดั และกรม
อนามัย ประเมิน
รับรอง ตอไป 
 

รวมงบประมาณ (สองหมื่นสองพัน
แปดรอยบาทถวน)  เปนเงนิ  
22,800 บาท (ทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยกันได) 
 

รวมงบประมาณ 22,800.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 51 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Governance Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : People Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : QOF 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Governance Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : QOF and fee schedule 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ประชุมราชการ
ติดตามผลงาน QOF 
และ Fee 
Schedule คปสอ.
น้ําโสม 

เพ่ือจัดประชุมราชการ
ติดตามผลงาน QOF และ 
Fee Schedule คปสอ.นํ้า
โสม 

ผูรับผิดชอบงาน 
หนวยบริการ ,
ผูบริหารและโปรเจค
เมเนเจอร จํานวน 25
คน 

1.จัดประชุมราชการ
เพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงาน QOF และ 
Fee-Schedule ไตร
มาสละ 1 ครั้ง รวม 4 
ครั้ง 

1.คาอาหารวางและเครื่องดืม่สําหรับ
ผูเขารวมประชุม คนละ 30 บาท x 25 
คน x 1 มื้อ x 4 ครั้ง เปนเงิน 3,000 
บาท 
2.คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวม
ประชุม คนละ 120 บาท x 25 คน x 2 
ครั้ง เปนเงิน 6,000 บาท 

4,500.00 4,500.00 สุเนตร จําปา
เรือง , สุ
กรรณ โยธะ
คง 

รวมงบประมาณ 9,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 52 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการตรวจ
สุขภาพประจําป
และตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซอนใน
ผูปวยเบาหวาน 
CUP น้ําโสม 
ประจําป
งบประมาณ 2564 

1.เพ่ือคนหา
ภาวะแทรกซอนในผูปวย
เบาหวาน 
2.เพ่ือชวยในการวางแผน
ระบบการดูแลผูปวย
เบาหวานใหมี
ประสิทธิภาพ 
3.ลดการเกิด
ภาวะแทรกซอนทางตา, 
ไต, เทา, หัวใจและหลอด
เลือดสมอง 

ผูปวยเบาหวานที่อยู
ในเขตรับผดิชอบ
ของคปสอ.น้ําโสม 
จํานวน 2,883 ราย 

1.ประชุมทีม
คณะกรรมการคปสอ.
น้ําโสม 
2.เขียนแผนโครงการ
เพ่ือเสนอขออนุมัต ิ
3.ประสานงานกับรพ.
สต.และทีมสหวิชาชีพ
ที่เก่ียวของ 
4.ดําเนินการตรวจ
สุขภาพประจําปตาม
แผน 
5.ในวันที่มีการนัด
ตรวจเทาที่รพ.สต.ให
แพทยแผนไทยและนัก
กายภาพบําบัดเขามา
มีสวนรวมในการ
ประเมินกลุมเสี่ยงปาน
ลางและเสี่ยงสูง 

 
1.คาตอบแทนออกตรวจคัดกรอง
เบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่รพ.สต.ทั้ง 
9 แหง 
• พยาบาลวิชาชีพ 600 บาท x 1 คน x 
12 วัน   = 7,200 บาท 
• เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 300 
บาท  x 1 คน x 12 วัน = 3,600 บาท 
• นักกายภาพบําบัด 600 บาท x 1 คน 
x 12 วัน  = 7,200 บาท 
• แพทยแผนไทย 600 บาท x 1 คน x 
12 วัน  = 7,200 บาท 
• พนักงานทั่วไป 300 บาท x 1 คน x 
12 วัน  = 3,600 บาท  
รวมทั้งสิ้น 28,800 บาท 

28,800.00  พสชนัน จิตร
แกว 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

6.ออกตรวจตาให
ผูปวยเบาหวาน ณ 
รพ.สต.ทุกแหง 
6.สรุปผลการ
ดําเนินงาน 
 
 
 

รวมงบประมาณ 28,800.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 53 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการสนับสนุน
การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบ
การดูแลผูปวย
เบาหวานในรพ.สต. 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ระบบการดูแลผูปวย
เบาหวานในรพ.สต. 
2.เพ่ือสรางการเรียนรู
รูปแบบการดูแลผูปวย
เบาหวานของนสค.ประจํา
รพ.สต.โดยใชกระบวนการ 
CBL 
3.เพ่ือสงเสรมิใหผูปวย
สามารถดูแลตนเองได
อยางเหมาะสม 

1.รพ.สต.แมขายใน
เขตอ.น้ําโสมจํานวน 5 
แหง  2.ทีมนสค.
ประจํารพ.สต.5 แหง 
จํานวน 40 คน 3.
ผูปวยเบาหวานในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.ทุก
คน จํานวน 620 ราย/
เดือน 

1.ประชุมชี้แจงผูเก่ียวของใน 
คปสอ.น้ําโสม 
2.จัดทําโครงการเพ่ือขอ
อนุมัต ิ
3.จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและทีมสุขภาพรพ.
สต.กําหนดรูปแบบและแนว
ทางการใหบริการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการใหบริการทีม
สุขภาพรพ.สต. 
4.จัดทําแผนการออก
ใหบริการเชิงรุกและรับอยาง
มีประสิทธิภาพ 
5.ประสานงานกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 
6.ดําเนินกิจกรรม 
    6.1ออกใหบริการเชิงรกุ
โดยทีมสุขภาพรพ.สต.และ
ทีมสหวิชาชีพจากรพ.นํ้าโสม 

จากเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาอ.น้ําโสม 
1.คาตอบแทนเวชปฏิบัติ
ครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ รพ.น้ํา
โสม ดังน้ี 
  1.1แพทย 1 คน x 1,100 บาท 
x 60 ครั้ง = 66,000 บาท 
  1.2เภสัชกร 1 คน x 900 บาท 
x 60 = 54,000 บาท 
  1.3พยาบาลวิชาชีพ 2 คน x 
600 บาท/คน x 60 ครั้ง = 
72,000 บาท 
  1.4จพง.เภสัชกรรม 1 คน x 
600 บาท x 60 ครั้ง = 36,000 
บาท 
รวมทั้งสิ้น 228,000 บาท (สอง
แสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน) 

114,000.00 114,000.00 พสชนัน จิตร
แกว 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ในทุกวันอังคารท่ี1 และพุธที่
1-4 ของเดือน ตั้งแตเวลา 
8.30 - 12.00น 
    6.2ออกติดตามเยี่ยมบาน
ผูปวยเบาหวานหรือผูปวย
โรคเรื้อรังอ่ืนๆในชุมชน / 
ออกนิเทศรพ.สต.ลูกขาย 
เพ่ือพัฒนางาน IC, NCD, 
COC 
    6.3แบงหนาที่รับผิดชอบ 
ทีมสุขภาพและทีมสห
วิชาชีพ 
      6.3.1แพทย ดูแลรักษา
ทั่วไป ในกลุม uncontrol 
      6.3.2เภสัชกร ดูแลการ
ใชยาและใหคําปรึกษาดาน
ยา 
      6.3.3พยาบาลวิชาชีพ 
ดูแลการปฏิบัตตัิว, ให
คําแนะนําการปฏิบัตติัวและ
การพยาบาล 
      6.3.4นักวิชาการ
สาธารณสุขและจพง.
สาธารณสุขชุมชน ดูแลการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  
 แนะนําการจัดสิ่งแวดลอมที่
อยูอาศัยปองกันโรค 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

      6.3.5นสค.และเจา
หนาทื่อ่ืนรวมดําเนิน
กิจกรรมกับทีมสหวิชาชีพ
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
7.สรุปผลการดําเนินงาน 
รายงานผูบริหารและในวาระ
ประชุมคปสอ.ทุกเดือน 
8.ประเมินผลโครงการ 
9.สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 

รวมงบประมาณ 228,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 54 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : สิง่ของสนันสนุนโครงการฯจาก สสจ.อดุรธานี 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 4 (กรกฏาคม 2564 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการฟนสะอาด 
เหงือกแข็งแรง 

๑. เพ่ือถวายเปนพระราช
กุศล เนื่องในวันคลายวัน
เสด็จสวรรคตสมเด็จพระ
ศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี 
๒. เพ่ือสงเสริมใหเดก็
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
๑ รูจักการตรวจชองปาก
ดวยตนเอง ตาม 
กิจกรรมรณรงค “ ฟน
สะอาด เหงือกแข็งแรง ”  
๓. เพ่ือใหเด็กนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ มีทันต
สุขนิสัยที่ดี  โดยเรียนรู
วิธีการแปรงฟนท่ีถูกตอง
และสะอาด    
 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ 

๑. ขั้นเตรียมการ 
 ๑.๑ เสนอ
โครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
 ๑.๒ 
ประสานงานกับ
โรงเรียนเพ่ือดําเนิน
โครงการ 
๒. ขั้นดําเนินการ 
 ๒.๑ ดําเนิน
กิจกรรมรณรงค “ฟน
สะอาด เหงือก
แข็งแรง”  ในโรงเรียน
กลุมเปาหมาย  จัด
กิจกรรมแปรงฟน  
พรอมใหความรูทันต
สุขศึกษาแกนักเรยีน
ชั้น ม.๑ โดยใหครู
ผูรับผิดชอบรวม

สิ่งของสนันสนุนโครงการฯจาก สสจ.
อุดรธาน ี

0 0 กิตติคณุ 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ควบคุมดูแลนักเรยีน
ดวย 
 ๒.๒ บันทึก
ความสะอาดของการ
แปรงฟน  โดยดูจากสี
ยอมที่ติดอยูบนฟน 
๓. ขั้นสรุปผล 
 ๓.๑ สรุป
จากผลการตรวจฟน  
เพ่ือดูความสะอาดใน
การแปรงฟนและ
ความถูกตองในการ
แปรงฟน 
 

รวมงบประมาณ 0  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 55 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน :  
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : To be number one 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : To be no.1 8.แหลงงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.ทุกแหง 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการวัยรุน วัย
ใส ไมทองกอนวัย
อันควร  อําเภอน้ํา
โสม จังหวัดอุดรธานี 
ประจําป 2564 

1. เพ่ือใหนักเรียน
ตั้งแต ป.5-ม.3 มีความรูใน
เรื่องเพศ การปองกันการ
ตั้งครรภที่พึงประสงค และ
การวางแผนครอบครัว 
2. เพ่ือใหวัยรุนอายุ
14-19 ป ที่อยูในชุมชน ( 
อยูนอกระบบสถานศึกษา 
) มีความรูในเรื่องเพศ การ
ปองกันการตั้งครรภที่พึง
ประสงค 
3. เพ่ือพัฒนา
เครือขายการปองกันการ
ตั้งครรภในวัยรุน 
 

1. นักเรียนแกนนําชั้น 
ป.5-ม.3 จํานวน 400 
คน 2. วัยรุนในชุมชน 
อายุ14-19 ป จํานวน 
300 คน 

1. วิเคราะห
สถานการณปญหา
เรื่องเพศ อนามัยเจริญ
พันธ และโรคตดิตอ
ทางเพศสัมพันธใน
กลุมวัยรุนใน
สถานศึกษา 
2. เสนอขอมูลแก
หลักประกันสุขภาพ
ของ อปท.ทุกแหง ใน
อําเภอน้ําโสม เพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 
3. ประสานงานกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ
และกลุมเปาหมาย 
4. คัดกรอง
กลุมเปาหมาย 
ผูเขารวมเปนนักเรียน
โรงเรียนของแตละ

สนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต./ทต. ในอําเภอน้ําโสม 
แหงละ 16,800 บาท จํานวน 10 แหง 
เปนเงนิ 168,000 บาท รายละเอียด
ดังตอไปนี ้
1. กิจกรรมในโรงเรียน (อบรมนักเรียน
ที่มีความเปราะบาง โดยใชขอมูลจาก
ครูที่ปรึกษาในโรงเรียน) 
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
40 คน x 2 มื้อ x 25 บาท     
   เปนเงิน 2,000 
บาท 
 - คาอาหารกลางวัน 40 คน  
x 50 บาท x 1 มื้อ                           
  เปนเงนิ 2,000 บาท 
 - คาสัมมนาคณุวิทยากรใน
การบรรยาย จํานวน 2 คน x 2 ชม. x 
600 บาท  เปนเงิน 2,400 บาท 

 168,000.00 ผูรับผิดชอบ
งานอนามัย
วัยเรียนทุก
สถานบริการ 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

สถานบริการ ๆ ละ 1 
โรงเรียน ๆ ละ 40 คน 
รวม 10 สถานบริการ 
รวม 400 คน และ ใน
ชุมชน ๆ ละ 30 คน 
รวม 10 สถานบริการ 
รวมจํานวน 300 คน 
เพ่ือเขารับการอบรม 
การสื่อสารเรื่องเพศ 
อนามัยเจรญิพันธ 
และโรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธที่ การ
ปองกัน ใหเหมาะสม
กับสถานการณวัยรุน
ทองไมพรอม 
5. จัดอบรมโดยแบง
ออกเปน 2 รุน คือ
อบรมกลุมเปาหมาย
ในโรงเรียน และ 
กลุมเปาหมายใน
ชุมชน โดยใหความรู
เรื่องเพศ อนามัยเจริญ
พันธ โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ ทักษะ
ชีวิต การวางแผน
ครอบครัว ผาน
กระบวนการเรียนรู

 - ปายไวนิลโครงการขนาด 1 
x 3 ม.          เปนเงนิ   300 บาท 
 - คาเอกสารประกอบอบรม 
40 คน x 20 บาท   เปนเงิน   800 
บาท 
 - คาจัดมุมนิทรรศการใน
โรงเรยีน จํานวน 1 แหง เปนเงนิ 
3,000 บาท รวม 10,500 บาท 
2. อบรมในชุมชน 
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
เขาอบรม 30 คน x 2 มื้อ x 25บาท       
เปนเงนิ 1,500 บาท 
 - คาอาหารกลางวัน 30 คน 
x 50 บาท                                      
  เปนเงนิ 1,500 บาท 
 - คาสัมมนาคณุวิทยากรใน
การบรรยาย จํานวน 2 คน x 2 ชม. X 
600 บาท     เปนเงิน 2,400 บาท 
 - คาเอกสารปะกอบอบรม 
30 คน x 20 บาท     เปนเงนิ    
600 บาท 
 - ปายไวนิลโครงการขนาด 1 
x 3 ม.    เปนเงิน    300 บาท
  
รวม 6,300 บาท 
          รวมทั้งสิ้น 16,800 บาท (หนึ่ง
หมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน) / แหง 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

อยางมีสวนรวม และ
สงเสริมใหวัยรุนเปนผู
สื่อสาร และ สราง
คุณคาพลังอํานาจ
ภายในใหแกวัยรุนใหมี
ความมั่นใจในตัวเอง 
เพ่ือใหมีทักษะในการ
ปฏิเสธ การตอรอง 
การปองกันอยาง
ปลอดภัย  
6. จัดทํามุม
ประชาสมัพันธใน
โรงเรียน เกี่ยวกับเรื่อง
วันใสไมทองกอนวัย
อันควร จํานวน 10 
โรงเรียน 
7. ประเมินผลการ
ดําเนินงาน สรุปผล 
เสนอคณะกรรมการ
กองทุน 
 

 

รวมงบประมาณ 168,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 56 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูอนามัย
โรงเรียนเจาหนาที่
สาธารณสุขในการ
ดําเนินงานอนามัย
โรงเรียน อําเภอน้ํา
โสม จังหวัดอุดรธานี 
ป ๒๕๖๔ 

๑.เพ่ือให ครผููปฏิบัติงาน
อนามัยโรงเรียนและ
เจาหนาที่สาธารณสุข ได
รับรูแนวทางการ
ดําเนินงานอนามัย
โรงเรียน 
๒.เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู กระบวนการ
ดําเนินงาน โรงเรียน
สงเสริมสุขภาพระดับเพชร 
 

๑. ครผููรับผิดชอบงาน
อนามัยโรงเรียน    
จํานวน ๓๒  คน  ๒. 
เจาหนาที่สาธารณสุข
                 
จํานวน ๑๐  คน  
   
รวม         
จํานวน ๔๒  คน 

๑.เขียนโครงการเพ่ือ
อนุมัต ิ
 ๒.
ประสานงาน
หนวยงานที่เก่ียวของ 
 ๓.เตรียม
วัสดุ อุปกรณ การ
ดําเนินงาน 
 ๔.จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โดยเนน กิจกรรม 
อาหารสะอาด
ปลอดภัย สุขานาใช 
เด็กไทยฟนดี การ
พัฒนา EQ, IQ และ
เกณฑมาตรฐาน
โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ ๑๐ มาตรฐาน 
พรอมท้ังโรงเรียน

งบประมาณจากงบ UC คปสอ.น้ําโสม 
ประจําป ๒๕๖๔ อําเภอน้ําโสม ดังน้ี 
 คาใชจายการอบรม 
 ๑.คาอาหาร กลางวัน 
จํานวน ๔๒ คนX ๑๐๐ X ๑ วัน 
จํานวน    ๔,๒๐๐ บาท 
 ๒.คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มในการการอบรม ๔๒ คนX 
๖๐ บาทX ๒ มื้อ   จํานวน    ๒,๕๒๐ 
บาท 
 ๓.คาจัดทําหนังสือสําหรับผู
เขารับการอบรม  ๔๒ คนX ๕๐ บาท              
จํานวน   ๒,๑๐๐ บาท 
 ๔.คาปายไวนิล ขนาด ๑ ม. 
X ๔ ม. จํานวน ๑ ปาย จํานวน     
๔๐๐ บาท 
 ๕.คาวิทยากร จํานวน ๒ คน 
x ๒ ชม. x ๖๐๐ บาท จํานวน   
๒,๔๐๐ บาท 

 11,620.00 นายบุญ
หวาย ประ
ทุมรัตน 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

สงเสริมสุขภาพระดับ
เพชร 
 ๕.รพ.สต. / 
PCU รพ.น้ําโสม 
ประเมินรวมกับ 
โรงเรียน เพื่อหาสวน
ขาด และทางโรงเรียน
รวมกับเจาหนาที่
สาธารณสุข ชุมชน 
รวมกันในการแกไข
ปญหาตอไป 
 ๖.สรุปผล
การดําเนินงาน 
 

        รวมงบประมาณ (หนึ่งหมื่นหนึ่ง
พันหกรอยยี่สิบบาทถวน)  รวมเงนิทิ้ง
สิ้น    จํานวน ๑๑.๖๒๐ บาท   
   
 (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
กันได)           
 

รวมงบประมาณ 11,620.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 57 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Service Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Service Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธาน ี: อ่ืนๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Service Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธดํีาเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนา
ระบบบริการหอง
อุบัติเหตุฉุกเฉินและ
ระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
(EMS) อําเภอน้ํา
โสม ป 2564 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
ขีดความสามารถในการ
ชวยฟนคืนชีพขั้นสูงและ
ขั้นพ้ืนฐาน ACLS ATLS 
BLS 
1.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ทักษะความเช่ียวชาญการ
ดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉินให
บุคลากร   
1.2 เพ่ือใหผูปวยไดรับการ
ดูแลรักษาที่ถูกวิธีและ
รวดเร็ว   
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย EMR 
2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครฉุกเฉิน

1.เจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ
ที่ปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลน้าํโสม 
จํานวน 200 คน  
2 เจาหนาที่ที่
เก่ียวของท่ีปฏิบัติงาน
ที่ รพ.สต. เขตพ้ืนที่
อําเภอน้ําโสม จํานวน 
61 คนรวมจํานวน 
261คน 
3.เจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ
ที่ปฏิบัติงานที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
ที่สนใจ  
4.เจาหน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพขีด
ความสามารถในการ
ชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
และขั้นพื้นฐาน ACLS 
ATLS BLS 
1.1.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพขีด
ความสามารถในการ
ชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
และขั้นพื้นฐาน BLS, 
ACLS , ATLS 
1.2 แบงกลุมเขาฝก
ปฏิบัติตามฐานสาธิต 
3 ฐาน ตามเกณฑ
มาตรฐาน BLS, ACLS 
, ATLS 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพขีดความสามารถในการ
ชวยฟนคืนชีพขั้นสูงและขั้นพ้ืนฐาน 
ACLS ATLS BLS 
-คาอาหารกลางวัน 261 คน x 80บาท 
x 1 มื้อ x 1 วัน = 20,880   บาท 
-คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 261 คน 
x 30 บาท x 2 มื้อx 1 วัน = 15,660   
บาท 
-คาเอกสารประกอบการอบรม  261 
คน x 1 ชุด x 50 บาท x 261 ชุด = 
13,050   บาท 
-คาวัสดุอุปกรณ  261 คน x 50บาท x 
261 ชุด = 13,050   บาท 
-คาใบวุฒิบัตร 261 คน x 30 บาท x 
261 ใบ = 7,830   บาท 
-คาปายโครงการ ขนาด 2 x 4 เมตร = 
600 บาท 
   รวมเปนเงนิทั้งสิ้น :  71,070  บาท 

111,570.00 175,400.00 นางอัญชิษฐา 
วันละคํา 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธดํีาเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

การแพทย (EMR) ใหมี
ความรู ทักษะการดูแล
ผูปวยฉุกเฉินและอุบัตเิหตุ
อยางถูกตองรวดเร็ว 2.2 
เพ่ือใหอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทย (EMR)เกิด
ความเช่ียวชาญ ดาน
ระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินใหเกิดความ
เช่ียวชาญ 
2.3 เพ่ือใหอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย (EMR) 
ไดเรียนรูกฎหมายที่
เก่ียวของกับวิชาชีพ 
บทบาทหนาที่ ขอบเขต
ของ EMR  
2.4 พัฒนาระบบการ
ประสานงานและการ
ดําเนินการอุบติัภัยหมู
ใหกับอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย (EMR) 
2.5 ฝกฝนประสบการณ
ความเช่ียวชาญดานการ
ยกและเคลื่อนยายผูปวย
ผูบาดเจ็บ การดามอวัยวะ
ที่ไดรับบาดเจ็บใหกับ

1.3 มอบใบวุฒิบัตรผู
ที่ผานการฝก BLS, 
ACLS , ATLS 
กิจกรรมที่ 2 ประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย 
EMR 
2.1 เปดลงทะเบียนรับ
สมัครผูสนใจเขา
หลักสตูร อาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทย 
EMR 
2.2 ผูเขารวมอบรม
หลักสตูรแบบทดสอบ 
pre test , pro test 
2.3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิชาการให
ความรูตามมาตรฐาน
ที่ สพฉ.และอศป.ได
กําหนดตามระเบียบ
ขอบังคับที่ เกี่ยวของ
กับ EMR  
2.4 แบงกลุมเขาฝก
ปฏิบัติฐานสาธิตตาม
มาตรฐานที่ สพฉ.
และอศป.ไดกําหนด

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย EMR 
-คาอาหารกลางวัน 99 คน x 80 บาท 
x 1 มื้อ x 5 วัน = 39,600  บาท 
-คาอาหารวาง  99 คน x 30 บาท x ๒ 
มื้อ x 5 วัน = 29,700  บาท 
-คาเอกสารประกอบการอบรม 70 คน 
x 100 บาท x 70 ชุด = 7,000  บาท 
-คาวัสดุอุปกรณและกระเปา 70 คน x 
180 บาท x 70 ชุด = 12,600  บาท 
-คาเชาเหมาจายอุปกรณการแพทย
ฉุกเฉินฝกปฏิบัติ ระยะเวลา 5 วัน = 
10,000 บาท 
-คาเชาเหมาจายอุปกรณสื่อสาร 
ระยะเวลา 5 วัน = 5,000  บาท 
-คาใบประกาศนียบัตรผูผานการอบรม 
70 คน x 1 ใบ x 30 บาท = 2,100 
บาท 
-คาปายประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 
2x4 เมตร จํานวน ๑ ปาย = 600   
บาท 
-คาสมนาคณุวิทยากรบรรยาย = 
9,000บาท  
   - คนที่ 1บรรยายวิชาการ (วันที่
สอน) 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธดํีาเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย (EMR) 
2.6 การจัดสรรดูแล
เจาหนาที่อาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย (EMR) 
ใหไดข้ึนทะเบียนจาก 
สพฉ.รับใบอนุญาต EMR 
จากอศป.ถูกตองตาม
ระเบียบยขอบังคับและ
กฎหมายการแพทยฉุกเฉิน 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการศักยภาพ
อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย กิจกรรม EMS 
Rally  
3.1.เสริมสรางความ
สามัคคีของทีมระหวาง
หนวยงานเครือขาย
การแพทยฉุกเฉินอําเภอ
น้ําโสม 
3.2 เพ่ือเพ่ิมพูนความ
ชํานาญ ทักษะการดูแล
ผูปวยฉุกเฉินและอุบัตเิหตุ
อยางถูกตอง รวดเร็ว 
3.3 เพ่ือใหอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย (EMR)มี

ตามระเบียบ ขอบังคับ
ที่ เก่ียวของกับ EMR  
2.5 ผูเขารวมหลักสตูร
อาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทย (EMR) 
ตองสอบปฏิบัตเิขา
ฐานสถานการณ
เสหมือนจริง 6 ฐาน 
ตามมาตรฐานสพฉ.อ
ศป. 
2.6 อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย (EMR) ที่
เขาอบรมฝกปฎิบัติ
เก็บCase EMS ตาม
ระเบียบของ 
อศป.  
2.7 ย่ืนสงผลการฝก
ปฏิบัติเก็บ
ประสบการณ EMS 
และสรุปโครงการ
อบรม สง สพฉ.และอ
ศป. เพ่ือขอใบ
ประกาศนียบัตรEMR 
กิจกรรมที่ 3 ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ศักยภาพอาสาสมัคร

      -วันท่ี 3  2 ชั่วโมง x 600บาท x 
1วัน 
      = 1,200   บาท 
   - คนที่ 2 บรรยายวิชาการ (วันที่
สอน) 
      - วันที่ 2  1 ชั่วโมง x600บาท x 
1 วัน 
      = 600บาท 
      -วันท่ี 4  1 ชั่วโมง x600บาทx 1
วัน  
      =600   บาท  
   -คนที่ 3 บรรยายวิชาการ (วันที่
สอน) 
     - วันท่ี 2 1 ชั่วโมง x 600 บาท x 
1 วัน 
      = 600 บาท  
   -คนที่ 4 บรรยายวิชาการ (วันที่
สอน) 
    - วันที่ 4 1 ชั่วโมง x 1,200 บาท x  
1วัน = 1,200 บาท 
- คาสมนาคณุวิทยากรกลุม  
   - คนที่ 1 กลุมฝกปฏิบัติ (วันที่ฝก
ปฏิบัติ) 
     - วันท่ี 3  3 ชั่วโมง x600บาท x 1
วัน 
        = 1,800   บาท 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธดํีาเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ความมั่นใจที่จะออก
ปฏิบัติการใหบริการ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
ประกวดแขงขันชิงถวยโล
รางวัล EMS rally และ 
มอบใบเกียรตคิณุใหทีมกู
ชีพในรายการแขงขัน 
EMS rally  
4.1 เสริมสรางกําลังใจ
และความเชื่อมั่นในตนเอง
เพ่ือใหเครือขาย มีความ
เขมแข็ง มีคุณภาพ ทํางาน
ใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตนและชวย
ฟนคืนชีพข้ันพื้นฐาน 
Basic Life Support CPR 
ภาคประชาชน 
5.1 เพ่ือใหประชาชน
ทั่วไปสามารถแจงเหตุขอ
ความชวยเหลือทางสาย
ดวน 1669 เปน 
5.2 ประชาชนทั่วไป
สามารถประเมินสภาพ

ฉุกเฉินการแพทย 
กิจกรรม EMS Rally 
3.1 ประชุมชี้แจง
เตรียมการ กิจกรรม 
EMS Rally  
3.2 ลงทะเบียนสมัคร
เขารวมกิจกรรม เปด
งานโดย ผอ.รพ.นํ้า
โสม 
3.3 เขารับการฝก
ปฏิบัติ ยึดมาตรฐาน
ตามระเบียบการฝก
EMS Rally ฐานสาธิต
เสมือนจริง  
3.4 สรุปผล การฝก
ปฏิบัติสถานการณ
เสมือนจริง 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
ประกวดแขงขันชิง
ถวยโลรางวัล EMS 
rally และ มอบใบ
เกียรติคณุใหทีมกูชีพ
ในรายการแขงขัน 
EMS rally  
4.1 ประชุมชี้แจง
เตรียมการกิจกรม

   - คนที่ 2 กลุมฝกปฏิบัติ (วันทีฝ่ก
ปฏิบัติ) 
     - วันท่ี 2  2ชั่วโมง x 600บาท x 1
วัน 
        = 1,200   บาท 
      -วันท่ี 4  2ชั่วโมง x 600บาท x 1
วัน 
       = 1,200   บาท  
   -คนที่ 3 กลุมฝกปฏิบตั ิ(วันที่ฝก
ปฏิบัติ) 
     - วันท่ี 2 1 ชั่วโมง x 600 บาท x 
1 วัน 
      = 600 บาท  
รวมคาสมนาคณุวิทยากรท้ังสิ้น 9,000 
บาท 
    รวมเปนเงนิทั้งสิ้น :  115,600  
บาท 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย 
กิจกรรม EMS Rally  
-คาอาหารกลางวัน 90 คน x 80บาท 
x 1 มื้อ x 1 วัน = 7,200  บาท 
-คาอาหารวาง   90 คน x 30 บาท x 
2 มื้อ x 1 วัน = 5,400  บาท 
-คาจางเหมาจาย จัดฐานสาธิต
กิจกรรมการแพทยฉุกเฉินและ
สถานการณเสมือนจริงอุบัตภิัยหมู 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธดํีาเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ผูปวยฉุกเฉินหมดสติไม
รูสึกตัวได 
5.3 ประชาชนทั่วไป
สามารถทําการชวยเหลือ
ฟนคืนชีพ (CPR)ไดทันที 
หลังประเมิน ขอความ
ชวยเหลืออยางมี
ประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการซอมแผนเพ่ือ
รองรับอุบัติภัยหมู ภาค
เครือขายในอําเภอน้ําโสม 
ประจําป 2564  
6.1 เพ่ือเตรียมความ
พรอมในดานสถานที่ จุด
รองรับ  
อุปกรณ ยาเวชภัณฑใน
การรองรับสถานการณ
อุบัติภัยหมู 
6.2 เพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติการรองรับ
สถานการณอุบัติภัยหมู 
เมื่อเกิดขึ้นสามารถนําแผน
ไปใชไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ประกวดแขงขันชิงเงนิ
รางวัลEMS rally 
4.2 ลงทะเบียนเขา
รวมกิจกรรม EMS 
rally  
4.3 เริ่มการประกวด
กิจกรรม EMS rally 
และ Boom EMS 
team ของแตละ
หนวย 
4.4 สรุปผลประกวด
กิจกรรม มอบใบ
เกียรติคณุและโล
รางวัลกับผูเขารวม
กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 5 ประชุม
เชิงปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตนและ
ชวยฟนคืนชีพขั้น
พ้ืนฐาน Basic Life 
Support CPR ภาค
ประชาชน 
5.1เตรียมการ ชี้แจง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การปฐมพยาบาล
เบ้ืองตนและชวยฟน
คืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 

จํานวน 7 ฐาน ฐานสาธิตละ 3,000 
บาท = 21,000  บาท 
-คาเชาเหมาจายอุปกรณเครื่องสื่อสาร 
ระยะเวลา 1 วัน = 5,000  บาท 
-คาเชาเหมาจายชุดเครื่องลําโพง
กระจายเสียงพรอมทีมงานควบคุม 
ระยะเวลา 1 วัน = 8,000  บาท 
-คาปายประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 
2x4 เมตร = 600  บาท 
  รวมเปนเงนิทั้งสิ้น :  47,200  บาท 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประกวดแขงขัน
ชิงถวยโลรางวัล EMS rally และ มอบ
ใบเกียรติคณุใหทีมกูชีพในรายการ
แขงขัน EMS rally มี 6 รางวัล ไดแก 
1.ถวยโลรางวัลชนะเลศิ  จํานวน 1 
รางวัลx 1 โล ขนาด 16 นิ้ว = 600 
บาท 
2.ถวยโลรางวัลรองชนะเลศิ จํานวน 1
รางวัล x 1 โลขนาด 13 นิ้ว = 500 
บาท 
3.ถวยโลรางวัลรองชนะเลศิอันดับสอง  
จํานวน  1 รางวัล x 1 โลขนาด 13 นิ้ว 
= 500 บาท 
4.ถวยโลรางวัลชมเชย  จํานวน 5 
รางวัล  x 1 โลขนาด 10น้ิว x 400
บาท=2,000บาท 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธดํีาเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

6.3 เพ่ือเปนการตื่นตัวกับ
สถานการณอุบัติภัยหมู ที่
สามารถเกิดข้ึนไดทุกเวลา 
6.4 เพ่ือปฏิบัติเปน
แนวทางในการประสานสง
ตอผูบาดเจ็บเม่ือเกินกําลัง 
ขอบเขต ของโรงพยาบาล 
 

Basic Life Support 
CPR ภาคประชาชน 
5.2 เปดรับสมัครและ
ลงทะเบียนผูท่ีสนใจ
เขารวมอบรม  
5.3 เขาฟงวิชาการ
ความรูการปฐม
พยาบาลเบ้ืองการชวย
ฟนคืนชีพข้ันพื้นฐาน 
Basic Life Support 
CPR 
5.4 แยกเขากลุมฝก
ปฏิบัติ Basic Life 
Support CPR 
5.5 สรุปผลความรู
และการฝกปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่ 6 ประชุม
เชิงปฏิบัติการซอม
แผนเพ่ือรองรับ
อุบัติภัยหมู ภาค
เครือขายในอําเภอน้ํา
โสม ประจําป 2564  
6.1 ประชุมเตรยีม
ความพรอม ชี้แจง 
เชิญหนวยงานที่
เก่ียวของแนวทาง
ปฏิบัติการซอมแผน

   : รวมเงนิโลรางวัลทั้งหมด : 3,600 
บาท  
-คาใบเกียรติคณุ  50 คน x 30 บาท x 
1 ใบ = 1,500  บาท 
-คากรอบใบเกียรติคุณ ขนาด 21 x 
29.7 เซนติเมตร 50 คน x 150 บาท x 
1 ชิ้น = 7,500 บาท 
   : รวมเปนเงนิทั้งสิ้น : 12,600 บาท 
  
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและชวยฟนคืน
ชีพขั้นพ้ืนฐาน Basic Life Support 
CPR ภาคประชาชน 
-คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 200คน 
ภายใน30วัน = 12,000 บาท (แยก
รุน/วัน) 
   -ชวงเชา รุนท่ี1 30 บาท x 1 มื้อ x 
½วัน 
   -ชวงบาย รุนท่ี2 30 บาท x 1 มื้อ x 
½วัน 
-คาปายประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 
2x4 เมตร = 600   บาท 
รวมเปนเงนิทั้งสิ้น :  12,600บาท 
กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ซอมแผนเพ่ือรองรับอุบตัิภัยหมู ภาค
เครือขายในอําเภอน้ําโสม ประจําป 
2564  



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธดํีาเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

เพ่ือรองรับอุบัติภัยหมู 
ภาคเครือขายใน
อําเภอน้ําโสมประจําป 
2564 
6.2 ลงทะเบียน เปด
งานประชุมเชิง
ปฏิบัติการซอมแผน
เพ่ือรองรับอุบัติภัยหมู 
ภาคเครือขายใน
อําเภอน้ําโสม 
ประจําป 2564 พรอม
ฟงวิชาการ ความรู 
แนวทางปฏิบัต ิ
6.3 ทําการฝกซอมบน 
Tabel TOP เพ่ือ
ความเสมือนจริง 
เพ่ิมพูนความรูความ
เขาใจ 
6.4 ฝกซอม ณ จุดเกด
เหตุสถานการณ
เหตุการณเสมือนจริง
นอกโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 

-คาอาหารกลางวัน  60 คน x 80 บาท 
x 1 มื้อ x 1 วัน = 4,800 บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่  250 คน 
x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน = 15,000 
บาท 
-คาเอกสารประกอบการประชุม  250 
คน x 30 บาท x 1 ชุด = 7,500 บาท 
-คาปายประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 
2 x 4 เมตร = 600    บาท 
 รวมเปนเงนิทั้งสิ้น : 27,900 บาท  
 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธดํีาเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

6.5 สรุปผล การฝก
ปฏิบัติการซอมแผน
เพ่ือรองรับอุบัติภัยหมู 
ประจําป 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 286,970.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 58 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Service Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Service Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Service Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนปฏิบัติงานออก
ใหบริการแพทยแผน
ไทยเชิงรุกในชุมชน 

1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูปวยโรคเรื้อรังที่มี
ภาวะพึ่งพ่ิงกลุม(Long 
Term Care) เตียง 2,3 
หรือผูปวยทีส่ามารถดูแล 
รักษา ฟนฟู สุขภาพดวย
การแพทยแผนไทย ใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใชชีวิต
ไดอยางปกตสุิขมากขึน้ 
2.เพ่ือพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพดานการแพทย
แผนไทยในหนวยบริการ 
ใหสามารถจัดบริการได
อยางเหมาะสมตอโรคหรือ
อาการของผูปวย ในการ
ดูแลสุขภาพผูปวยใน
ชุมชนไดอยางครอบคลุม
ทั้งอําเภอ 

ผูปวยโรคเรื้อรังท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงกลุม(Long 
Term Care) เตียง 
2,3 และผูปวยทีไ่ม
สามารถมารับบริการ
แพทยแผนไทยที่
โรงพยาบาลในเขต
พ้ืนที่อําเภอน้ําโสม 

ขั้นเตรียมการ 
1)รวบรวมขอมูลภาวะ
สุขภาพกลุมเปาหมาย
เพ่ือวางแผน
ปฏิบัติงาน 
2)จัดทําแผน
ปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ 
3)ประชุมทีมงานเพ่ือ
แบงหนาที่รับผิดชอบ 
4)ประชาสัมพันธ
กิจกรรม 
5)ประสานงานกับ
บคุลากรและ
หนวยงานที่เก่ียวของ 
ขั้นดําเนินการ 
1)ดําเนินการออก
ปฏิบัติงานเพื่อดูแล 
รักษา ฟนฟู 

1.คาตอบแทนแพทยแผนไทย 1 คน 
คนละ 75 บาท/ชั่วโมง X 4 ชั่วโมง x 
170 วัน เปนเงนิ 51,000 บาท 
2.คาตอบแทนผูชวยแพทยแผนไทย/
พนักงานบริการ 1 คน คนละ 37.50 
บาท/ชั่วโมง X 4 ชั่วโมง X 170 วัน 
เปนเงนิ 25,500 บาท 

38,250.00 38,250.00 นางสาว
อมรา โพธิ์ชัย
ประดิษฐ 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

3.เพ่ือเพ่ิมโอกาสการ
เขาถึงบริการแพทยแผน
ไทยในผูปวยทีส่ามารถ
ดูแลรักษาโรคดวยศาสตร
การแพทยแผนไทยเพ่ิม
มากขึ้น 
4.เพ่ือสงเสรมิใหประชาชน
ในพ้ืนที่มีองคความรูใน
การดูแลสุขภาพตนเอง
ดวยศาสตรการแพทยแผน
ไทย และมีความรูในการ
ใชสมุนไพรไดอยางถูกวิธี
และปลอดภัย 

กลุมเปาหมายที่
กําหนดไวตาม
แผนปฏิบัติงาน 
2)ภาคีเครือขายรวม
ปฏิบัติงานกับ
ผูรับผิดชอบงานแพทย
แผนไทย รพ.สต.ใน
พ้ืนที่อําเภอน้ําโสม 
และออกเยี่ยมดูแล 
รักษา สงเสริม ปองกัน
สุขภาพตามแผนการ
ดูแลของแพทยแผน
ไทย 
ขั้นตอนการ
ประเมินผล 
1)ประเมินผลออก
ปฏิบัติงานในชุมชน 
จากจํานวนผูปวยโรค
เรื้อรังท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
(Long Term Care) 
เตียง 2,3 และผูปวยที่
ไมสามารถมารับ
บริการดวยการแพทย
แผนไทยใน
โรงพยาบาลน้าํโสม
ไดรับบริการดูแล



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

สุขภาพดานการแพทย
แผนไทย 
2)ประเมินผลจากรอย
ละการไดรับบริการ
แพทยแผนไทยเพ่ิม
มากขึ้นเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน 
3)สรุปผลการ
ดําเนินงานและสรุปผล
การประเมินความพึง
พอใจ 

รวมงบประมาณ 76,500.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 59 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการอบรมการ
ใชกัญชาทาง
การแพทยแผนไทย 

1.เพ่ือใหบุคลากรทางการ
แพทย อสม. ในเขตพ้ืนที่
อําเภอน้ําโสมมีความรู
ทางดานการใชกัญชาทาง
การแพทยแผนไทย เขาใจ
ถึงระบบการสงตอและ
ระบบบริการ 
2.เพ่ือเพ่ิมอัตราการเขาถึง
คลินิกกญัชาทาง
การแพทยแผนไทย 
โรงพยาบาลน้าํโสม 

บุคลากรทาง
การแพทย 10 หนวย
บริการ จํานวน 10 
คน อสม. 10 หนวย
บริการ จํานวน 50 
คน รวมทั้งหมด 60 
คน 

1.จัดทําแผนการอบรมการใช
กัญชาทางการแพทยแผนไทย 
เตรียมเอกสารเนื้อหาที่ใชใน
การอบรม 
2.จัดอบรมการใชกัญชาทาง
การแพทยแผนไทย 
ปงบประมาณ 2564 
3.สรุปผลการดําเนินงานอบรม
การใชกัญชาทางการแพทย
แผนไทย ปงบประมาณ 2564 

1.คาอาหารกลางวัน 100 บาท 
X 60 คน 1 วัน เปนเงนิ 
6,000 บาท 
2.คาอาหารวาง 30 บาท X 2 
มื้อ X 1 วัน X 60 คน เปนเงนิ 
3,600 บาท 
3.คาเอกสารประกอบการ
อบรม ชุดละ 100 บาท X 60 
เปนเงนิ 6,000 บาท 

15,600.00  นางสาว
เจษฎาพร สุ
จาร ี

รวมงบประมาณ 15,600.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 60 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : ไขเลือดออก 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการอบรมการ
ทําโลชั่นกันยุง
สมุนไพร 

1.เพ่ือใหบุคลากรณทาง
การแพทย หรือ อสม. หรือผูที่
สนใจ มีความรูในการทําโลชั่น
กันยุงสมุนไพรไวใชในหนวย
บริการ ชุมชน และครัวเรือน 
2.เพ่ือนําองคความรูดาน
การแพทยแผนไทยบูรณาการ
ปองกันการระบาดของโรค
ไขเลือดออกในชุมชน 
3.เพ่ือใหหนวยบริการมีโลชั่นกัน
ยุงสมุนไพรไวใชในหนวยบริการ 
ชุมชน และครัวเรือน 

10 หนวยบริการ 
หนวยบริการละ 
30 คน รวมเปน 
300 คน 

1.ประชุมชี้แจงแนว
ทางการดําเนินงาน
อบรมการทําโลชั่นกัน
ยุงสมุนไพร 
2.จัดอบรมการ
ทําโลชั่นกันยุง
สมุนไพร 
3.สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

1.คาตอบแทนแพทยแผนไทย 1 คน 
75 บาท/ช่ัวโมง X 4 ชั่วโมง X 10 วัน 
เปนเงนิ 3,000 บาท 
2.คาตอบแทนพนักงานบริการ 1 คน 
37.50 บาท/ชั่วโมง X 4 ชั่วโมง X 10 
วัน เปนเงนิ 1,500 บาท 
3.คาชุดสาธิตการทําโลช่ันกันยุง 10 
ชุด ชุดละ 7,000 บาท เปนเงนิ 
70,000 บาท 

74,500.00  นางสาว
อมรา โพธิ์ชัย
ประดิษฐ 

รวมงบประมาณ 74,500.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 62 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Service Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Service Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Service Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : ยาเสพติด 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ติดตามผูปวยทีผ่าน
การบําบัดยาเสพติด 

เพ่ือติดตามดูแลตอเนื่อง
และเฝาระวังการกลับไป
เสพซ้ํา 

64 คน 1.ประชุมชี้แจงบุคลากรดาน
ใหบริการบําบดัฟนฟูยาเสพติด 
การใหบริการลดอันตรายจาก
ยาเสพตดิและพัฒนาระบบ
ขอมูลรายงานยาเสพติด
ประเทศ (บสต.) 
2.ติดตามเยี่ยมผูปวยอยาง
นอย 4 ครั้ง/ป  
3.ประชุมทวนปญหาอุปสรรค/
ผลการดําเนินงานในการลง
เย่ียมลงเย่ียมผูปวย 
4.สรุปการติดตามลงเย่ียม 

1.คาตอบแทนบุคลากร ชม.ละ 
75 บาท * 2 ชม.* 4 ครั้ง/ป * 
ผูปวย 64 คน = 38,400 บาท 

19,200.00 19,200.00 งานยาเสพ
ติด คปสอ.
น้ําโสม 

รวมงบประมาณ 38,400.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 63 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการคนหา
ผูปวยวัณโรคราย
ใหมและพัฒนา
ระบบสงตอติดตาม
การรักษาผูปวยวัณ
โรคโรงพยาบาลน้าํ
โสม 

เพ่ือพัฒนาระบบการสงตอ
ผูปวยวัณโรคและขึ้น
ทะเบียนผูปวยวัณโรคราย
ใหมอยางมีประสิทธิภาพ 

เบาหวาน ,HIV, 
เจาหนาที่สาธารณสุข,
ผูสูงอายุ,แรงงานตาง
ดาว , ผูสมัผสัรวมบาน 

1. จัดทําแผนเพ่ือขอ
อนุมัติดําเนินการ  
2.ขออนุมัติแผน 
3.ประสานหนวยงาน
ภาคีเครือขายเพ่ือเขา
รวมประชุม 
4.ดําเนินการคดักรอง
ตามแผน  
5.สรุปแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือเสนอ
ผูบริหาร 

1.คาจางจัดทําเอกสารคัดกรอง 5,000 
ชดุ*50สต.เปนเงิน 2,500 บาท  
 
2.คาจางจัดทําใบปลิวประชาสัมพันธ
โครงการหลังคาเรือนละ1 แผน*5,000
หลังคาเรือน* แผนละ5 บาท เปนเงิน 
25,000  
 
3.ปายไวนิลประชาสมัพันธ โครงการ 
ขนาด 2*1.5 เมตร สถานบริการละ 1 
ผืน 11 แหง ผืนละ 500 บาท เปนเงิน 
5,500บาท   
 
4.คาวัสดุอุปกรณที่ใชกิจกรรมรณรงค 
วัณโรคสากล  3,000 บาท  
 
 
 

24,275.00 24,275.00 สุมินชา 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

5.คาจางจัดทําไฟนโฆษณาเพ่ือเปด
ประชาสมัพันธตามหมูบาน จํานวน 85 
หมูบาน *แผนละ 30 บาท เปนเงนิ 
2,550 บาท  
 
6.คาจางจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพคนไข 
TB รายใหม 100 เลม *เลมละ 100 
บาทเปนเงิน เปนเงิน 10,000 บาท 
 
 
 

รวมงบประมาณ 48,550.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 65 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ประชุมชี้แจงติดตาม
งานโครงการวัณโรค 

เพ่ือใหบุคลากรท่ี
รับผิดชอบงานวัณโรค 
ทราบแนวทางการ
ดําเนินงาน การดูแลผูปวย
วัณโรคไดคลอบคลุม 

เจาหนาที่ทุก
หนวยงานในรพ.น้ํา
โสม และรพสต. 
เครือขายคปสอ.นํ้า
โสม 

1. ประชุมชี้แจง
รายละเอียดการ
ดําเนินงานวัณโรค 2. 
ชี้แจงการบันทึกขอมูล
ผานโปรแกรม NTRIP 
3. ประชุมกํากับ
ติดตามประเมินผล 

คาอาหารวาง 50 คน*30 บาท *2 มื้อ 
* 10 ครั้ง เปนเงนิ 18000 2.อาหาร
กลางวัน 50คน*80บาท *1 มื้อ*6ครั้ง  
เปนเงนิ 24,000 3.คาถายเอกสารการ
ประชุม 50คน*20บาท *6 ครั้ง เปน
เงนิ 6,000 บาท เปนเงนิ 48,000 บาท 

24,000.00 24,000.00 สุมินชา 

รวมงบประมาณ 48,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 66 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Service Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Service Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี :  6.ยุทธศาสตร คปสอ : Service Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : ยาเสพติด 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธดํีาเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

คาจางจัดทําคูมือ
บําบัดยาเสพติด 
matrix program 

เพ่ือใชประกอบการบําบัด
ยาเสพตดิ 

200 จัดทําคูมือบําบัดยา
เสพติด matrix 
program 

คาคูมือบําบัดยาเสพติด matrix 
program เลมละ 220 บาท x 200 
เลม 
 
 

44,000.00  กมล วงษ
นนท 

รวมงบประมาณ 44,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 67 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Service Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Service Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Service Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการคดักรอง
สุขภาพผูสูงอาย ุ

1.เพ่ือใหผูสูงอายุมสุีขภาพ
ดีทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 2.เพ่ือให
ผูสูงอายุ สามารถเขาถึง
บริการภาครัฐไดอยางเทา
เทียม 

1.ผูสูงอายุทังหมดใน
เครือขาย คปสอ.น้ํา
โสม 2.care giver 88
คนที่ดแูลผูสูงอายุ 
3.care manager  11 
คน ในเครือขานค
ปสอ.น้ําโสม 

1. ประชุมวางแผนงาน 
ทีมงานระดับอําเภอ2.
ชี้แจงแผนการ
ดําเนินงานหัวหนา
สวนราชการและผูนํา
ชุมชน3.จัดเตรียม
เอกสารเพ่ือคัดกรอง
สุขภาพผูสูงอายุ  4.ลง
พ้ืนที่คัดกรองสุขภาพ
ผูสูงอายุโดย CM,CG
ในแตละพื้นท่ีของ
เครอืขายคปสอ.น้ํา
โสม 

1.คาจางจัดทําเอกสารคัดกรองสุขภาพ
ผูสูงอายุ 8,100 ชุด *2.30 บาท เปน
เงนิ 18,630 2.คาจางจัดทําคูมือการ
การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 100 เลม* 
200 บาท เปนเงนิ 20,000 บาท 3.ชุด
กระเปาเย่ียมบาทพรอมดวยเครื่องมือ
ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ ไดแก สายวัด
รอบเอว 30 บาท*100 ชิ้น เปนเงิน 
3,000 กระเปาเยี่ยมบาน 100 ใบ* 
250 บาทเปนเงิน 25,000 บาท 

66,630.00  สุมินชา/
ถาวร/
อภิญญา 

รวมงบประมาณ 66,630.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 68 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  People Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : People Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : People Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการเวชปฏิบัติ
ครอบครัว
ปงบประมาณ 2564 

1.เพ่ือติดตามเย่ียมผูปวย
ในชุมชนพ้ืนที่รับผิดชอบ
ตามเกณฑการดูแล 
2.เพ่ือสงเสรมิสุขภาพของ
ประชากรตามกลุมวัย
ประชากร 5 กลุมวัย 
3.เพ่ือออกปฏิบัติงานเชิง
รุก ควบคุมปองกันโรคใน
พ้ืนที่ 
 

ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ 20 
หมูบาน 

1.จัดทําแผน
ปฏิบัติงานเยีย่มบาน
ผูปวยกลุมเปาหมาย
เดือนเปนรายเดือน 
2.ออกปฏิบัติตาม
แผนงานเย่ียมบาน 
3.สรุปและบันทึกผล
การเยี่ยมบานผูปวยใน
ฐานขอมูล HosXp 
 

1.คาตอบแทนบุคลากร(หมอ
ครอบครัว) ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการเดือนละ 3,600 บาท x 12 คน 
x 12 เดือน เปนเงิน 518,400 บาท 
2.คาตอบแทนบุคลากร(ผูชวยเหลอื) 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือนละ 
375 บาท x 2 คน x 12 เดือน เปนเงนิ 
9,000 บาท 
 

263,700.00 263,700.00 นางสาว
อริษา  สุ
จันทรา 

รวมงบประมาณ 527,400.00  

 

 
 ( นายสกุรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 69 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Service Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Service Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Service Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนา
คุณภาพ
หองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย เพ่ือขอ
รับรองระบบ
คุณภาพ
หองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย  
โรงพยาบาลน้าํโสม 
อําเภอน้ําโสม  
จังหวัดอุดรธานี   
ประจําป
งบประมาณ  2564 

เพ่ือพัฒนางานตาม
มาตรฐานหองปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย กระทรวง
สาธารณสุข และมาตรฐาน 
HA 

1.บุคลากรประจํา
หองปฏบัติการรังสี
วินิจฉัย 2.พยาบาล
วิชาชีพและผู
ชวยเหลือผูปวย 3.
บุคลากรหองทันตก
รรม 4.เจาหนาที่เวร
เปล  จํานวนทั้งหมด 
30 คน 

1.ทบทวนระบบงาน  
2.ทบทวนระบบ
เอกสาร 
3.อบรมเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรความรู
เบ้ืองตนทางรังสีและ
การปองกันอันตราย
จากรังส ี
4.รับการตรวจตดิตาม
ภายใน(IS) 
5.รับการตรวจ
ประเมินระบบ
มาตรฐาน
หองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย กระทรวง
สาธารณสุข 

1.คาใชจายในการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
1.1คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คน 
x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 ครั้ง  
1.2คาอาหารกลางวัน 30 คน x 120 
บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง 
2.คาใชจายในการรับการตรวจติดตาม
ภายใน (IS) 
2.1คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 10 คน 
x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 ครั้ง 
2.2 คาอาหารกลางวัน 10 x 120 บาท 
x 1 มื้อ x 1 ครั้ง 
2.3คาตอบแทนวิทยากร 2 คน x 600 
บาท 
3.คาใชจายในการรับการตรวจประเมิน 
3.1คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คน 
x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 ครั้ง 
3.2คาอาหารกลางวัน 20 คน x 120 
บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง 

8,400.00 23,300.00 นายเมธา
สิทธ์ิ ศิริธนวิ
ศานต 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

3.3คาตอบแทนวิทยากรผูตรวจ
ประเมิน 
3.3.1ผูตรวจประเมินดานระบบ 1 คน 
x 1500 บาท x 1 วัน 
3.3.2ผูตรวจประเมินดานวิชาการ 1 
คน x 1500 บาท x 1 วัน 
3.4คาเดินทางวิทยากรรรรผูตรวจ
ประเมิน 2 คน x 4000 บาท 
3.5คาที่พักวิทยากรผูตรวจประเมนิ 2 
คน x 1600 บาท 
3.6คาขอรับรอง 6000 บาท 

รวมงบประมาณ 31,700.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 70 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : งานพัฒนาการเด็ก 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : ปฐมวัย 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนางาน
เด็กปฐมวัยเพ่ือเด็ก
น้ําโสม สูง เกงดี มี
วินัย มีความสุข ดี 
สมสวน 

1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให 
จนท.ท่ีปฏิบัติงานและ
เครือขายที่มสีวนเกี่ยวของ 
มีความรู ทักษะ และมีการ
ปฏิบัติงานที่เปนแนวทาง
เดียวกัน  
2.เพ่ือควบคุม กํากับและ
ติดตามผลการดําเนินงาน 
ใหบรรลเุปาหมายตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว 
3.มีระบบพี่เลี้ยง
(Coaching) ในการกํากับ
พัฒนางาน 
4.เพ่ือสรางความสัมพันธที่
ดีกับภาคีเครือขาย 
 

1.จนท./ผูชวย จนท./
ผดด/แกนนํา ทั้งหมด 
216 คน 

1.จัดประชุมชี้แจงและติดตาม
ผลการ ดําเนินงาน /คืนขอมูล/ 
จนท.และผูมีสวนเก่ียวของ 1 
ครั้ง/เดือน 
2.จัดอบรมฟนฟูความรูเรื่อง
ไอโอดีน/ การคัดกรอง
พัฒนาการ(DSPM)/โภชนาการ 
เด็กปฐม 
  วัย จํานวน 2รุนๆละ1 วัน 
 -รุนที่1อบรม จนท./ผูชวย 
จนท./ผดดจํานวน 46 คน 
 - รุนที่2อบรม แกนนําเด็ก
ปฐมวัย(Child giver)ในชุมชน 
จํานวน 170 คน 
3.ออกนิเทศนเสริมพลังโดย
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับอําเภอ(10แหง) 
4. ทุก รพ.สต./PCU จัดทํา
โครงการขอสนบัสนุน

1.จัดประชุม จนท.และผูมี
สวนเก่ียวของ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  30บาทX15
คนX12ครั้ง= 5,400 บาท 
2.จัดอบรม 
- คาปายประชาสัมพันธ
โครงการ 1.5ม.X3ม.X120 
บาทX 1ปาย =540 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
216คนX30 บาทX2มื้อX1
วัน =12,960บาท 
- คาอาหารกลางวัน 216คน
X70 บาทX1มื้อX1วัน 
=15,120 บาท 
- คาเอกสารประกอบการ
อบรม  216คนX30บาท=
6,480บาท 
 5.คาวิทยากร  3คน
X600X2วัน=3,600บาท 

25,350.00 25,350.00 นางอรุณณยี/
นางอริษา 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

งบประมาณจากกองทุนสุขภาพ
ระดับทองถ่ิน 
  - ผลิตภัณฑเสรมิสารไอโอดีน
ใหหญิงตั้งครรภปองกันการขาด
สารไอโอดีนในทารกแรกเกิด 
 (90วัน90กลอง90ฟอง) 
 - จัดหาเครื่องมือการตรวจคดั
กรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(DSPM) ใหมีไวทุกหมูบาน 
 - จัดหา เครื่องชั่งนํ้าหนัก ที่วัด
สวนสูง ท่ีไดมาตรฐาน  ใหมีไว
ทุกหมูบาน 
5.ติดตามเยี่ยม เด็กแรกเกิดอายุ 
2วันขึ้นไปมีปริมาณ TSHใน
เลือดมากกวา11.25 มล.ยูนิต/
ลิตร 
 

3.คาเบี้ยเลี้ยงออกนิเทศน
งาน  240บาทX5คนX10
วัน= 12,000 บาท 
 

รวมงบประมาณ 50,700.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 71 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : งานพัฒนาการเด็ก 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : ปฐมวัย 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการพัฒนาศูนย
เด็กเล็ก คุณภาพ 

1.เพ่ือพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
ผานเกณฑศูฯยเด็กเล็ก
คุณภาพใหผานตามเกณฑ 
2.เพ่ือใหผูบริหารตระหนัก
และเล็งเห็นความสําคญัใน
การพัฒนา ศพด. 
3.เพ่ือใหเกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูของ
เครอืขายที่มสีวนเก่ียวของ 
4.สรางขวัญและกําลังใจ 
จนท.ในการปฏิบัติงาน 
 

1.ศพด. จํานวน 27 
แหง 

1.จัดประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงาน/โครงการ 
จนท.และเครือขาย 
2.รพ.สต.ทุกแหง
ประเมิน ศพด.ตนเอง
(มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ)  
3.จัดประชุมเพ่ือคืน
ขอมูล สรุปคะแนน
ประเมิน ศพด. 
3.ออกเยี่ยมเสริมพลัง
โดยคณะกรรมการ
พัฒนา ศพด.(ผอ.รพ./
สสอ/ทองถ่ินอําเภอ/ 
นายก อปท./
ผอรพสต./นวก./
จนท.สธ.) 

1.จัดประชุม จนท.คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  30บาทX10คนX2ครั้ง= 
600 บาท 
 1.จัดประชุม อปท.คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  30บาทX73คนX1ครั้ง= 
2190 บาท 
ออกเย่ียมเสริมพลัง 
1.คาเบี้ยเลี้ยง ออกติดตามเสริมพลัง 
โดยคณะกรรมการ7 คนX240X10วัน=
16800 บาท 
2.คาปายประชาสัมพันธโครงการ  
=300 บาท 
 

2,790.00 17,100.00 นางอรุณณยี 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

 - ศูนยเด็กเล็ก
ตนแบบ สูง ดี สมสวน 
จํานวน 1 แหง 
 - 1 ศพด./สถาน
บริการ) จํานวน 9 
แหง 
4.คืนขอมูล แก 
คณะกรรมการ พชอ.  
 

รวมงบประมาณ 19,890.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 72 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการควบคมุ
และปองกัน การ
ขาดสารไอโอดีน 

1.เพ่ือใหประชาชน
ตระหนักเห็นความสําคญั
ของโรคขาดสารไอโอดีน 
 

85 หมูบาน ในอําเภอ
น้ําโสม 

1.จัดหาชุดทดสอบ
ไอคิท (I-Kit) ใหทุก
หมูบาน 
2.ทุก รพสต./PCU
รวมกับ ผูนําชุมชน/
อสม.ทุกหมูบาน
รวมกันรณรงคออก
ตรวจเกลือ 
สอบไอคิท (I-Kit) ทุก
หลังคาเรือน/ศพด./
รร. 
 

1.คาชุดทดสอบไอคิท (I-Kit) ทดสอบ
ได 80 ตัวอยาง/กลอง120บาทX 85 
หมูบาน X 2กลอง 
 =20,400 บาท 
 

 20,400.00 นางอรุณณยี 

รวมงบประมาณ 20,400.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 73 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Service Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Service Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Service Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทัง้ปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนเย่ียมบานผูปวย
ระยะสุดทาย 

เพ่ือใหผูปวยระยะทาย
ไดรับการขึ้นทะเบยีน 
เย่ียมบานโดยเจาหนาที่
และไดรับการดูแลที่บาน 

ผูปวยระยะทาย
ทุกกลุมโรค 

1.จัดทําแผนเพ่ือขอ
อนุมัติดําเนินการ  
2.จัดทําทะเบียนผูปวย
ระยะสุดทาย ทั้งเชิง
รับและเชิงรุก 
3.ติดตามเยี่ยมผูปวย
ระยะสุดทาย 
4.บันทึกขอมูลการ
ใหบริการ 
5.สงตอขอมูลเพ่ือให
งานประกันฯ 
ดําเนินการเบิกชดเชย
คาบริการตามแนวทาง 

1.คาตอบแทนบุคลากรในการออกเย่ียมบาน
ผูปวยระยะสุดทาย 
-แพทย 137 บาท * 3 ชม. *4 ครั้ง * 12 
เดือน * 1 คน  เปนเงนิ 19,728 บาท 
-พยาบาล 75 บาท * 3 ชม. *10 ครั้ง * 12 
เดือน * 2 คน  เปนเงนิ 54,000 บาท 
-เภสัชกร 112 บาท * 3 ชม. *4 ครั้ง * 12 
เดือน * 1 คน  เปนเงนิ 16,128 บาท 
-นักจิตวิทยา 137 บาท * 3 ชม. *6 ครั้ง * 
12 เดือน * 1 คน  เปนเงนิ 16,200 บาท 
-นักโภชนากร 75 บาท * 3 ชม. *4 ครั้ง * 
12 เดือน * 1 คน  เปนเงนิ 10,800 บาท 

71,928.00 71,928.00 จุลจิฬา  , 
หนูกาญจน 

รวมงบประมาณ 143,856.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 74 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : Covid-19 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : COVID-19 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตลุาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนงานเฝาระวัง
ควบคุมปองกันโรค 
COVID-19 

1.เพ่ือเฝาระวังและ
ควบคุมโรค COVID-
19 
2.เพ่ือติดตาม เฝา
ระวังกลุมเสี่ยง ตาม
นิยามของกรม
ควบคุมโรค 

หนวย CDCU คปสอ.
น้ําโสม จํานวน 15 คน 

1.ประชุมราชการ หนวน CDCU เพ่ือ
ชี้แจงแนวทางการเฝาระวัง ควบคมุโรค 
COVID-19 และแนวทางลาสุดที่กรม
ควบคุมโรคไดประกาศ 
2.หนวย CDCU ติดตามผูสัมผสั หรือ
กลุมเสี่ยง ที่ตองไดรับการติดตาม หรือ
กักตัว เฝาระวังอาการตามนิยามของ
กรมควบคุมโรค 
3.จัดตั้งดานเพ่ือคดักรองกลุมเสี่ยงที่เดิน
ทางเขามายังพ้ืนที่ หากมีความจําเปน
หรือมีคําสั่งจาก สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

1.คาตอบแทน หนวย 
CDCU สําหรับออกติดตาม 
เฝาระวังกลุมเสี่ยง ชั่วโมง
ละ 75 บาท x 2 ชั่วโมงx 
กลุมเสี่ยง 200 คน 
 

15,000.00 15,000.00 สุกรรณ / 
สาธิต 

รวมงบประมาณ 30,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชยั เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 75 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  People Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : People Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : People Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการณการ
ปองกันและระงบ
อัคคีภัย 
โรงพยาบาลน้าํโสม 

1.เจาหนาที่มีความรูและ
ทักษะในการใชอุปกรณ
ดับเพลิงเบ้ืองตนไดอยาง
ถูกตอง 
2.เจาหนาที่สามารถ
เคลื่อนยายผุปวย และ
อุปกรณเครื่องมือแพทย 
ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
3.เพ่ือเปนวิธีปฏิบัติในการ
ปองกันและระงับอัคคภีัยที่
อาจเกิดขึ้น 

บุคคลากรโรงพยาบาล
น้ําโสมและบุคคลากร
ภายนอกหนวยงานที่
เก่ียวของ จํานวน 250
คน 

1.จัดทําโครงการเพ่ือขอรับ
การพิจารณาอนุมัตโิครงการ 
2.จัดอบรมบุคคลากร
โรงพยาบาลน้าํโสมจังหวัด
อุดรธาน ี
3ทีมคณะทํางานจัดอบรม
การปองกันและระงับ
อัคคีภัย 
4.จัดประชุมซอมแผนการ
ปองกันและระงะบอัคคภีัย
บนโตะแกตัวแทนบุคคลากร
จากหนวยงาน โรงพยาบาล
น้ําโสม 
5.ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
1.คาสมนาคณูวิทยากร 600บาท
x6ชม.x2คนx1วัน = 7,200บาท 
2.คาอาหารวาง 220คนx30 
บาท x 2มื้อx 1วัน = 13,200 
บาท 
 
3.คาอาหารกลางวัน 220คน 
x120บาทx 1วัน = 26,400 บาท 
 
4.คาปายไวนลิโครงการจนาด 
2.5x2เมตร จํานวน 1 ผืน = 
700บาท 
 
5.คาเอกสารประกอบการอบรม 
ชุดละ 20 บาท x  220คน  = 
4,400บาท 
 

57,400.00  อวัสดา   
สิงหชัย 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

6.คาวัสดสุาธิต ประกอบการ
อบรม   = 5,500 บาท  
รวมเปนเงนิ 57,400 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 57,400.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 76 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : เครือขายทันตกรรม 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการสงเสริม
ทันตสุขภาพในกลุม
หญิงตั้งครรภ 

๑.เพ่ือใหหญิงตั้งครรภไดรับ
ความรูและสามารถดูแลสุขภาพ
ชองปากระหวางการตั้งครรภ 
และหลังคลอดไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
๒.เพ่ือใหหญิงตั้งครรภและหญิง
หลังคลอดรายที่มีปญหาสุขภาพ
ชองปากไดรับการรักษาทางทัน
ตกรรมตามความจําเปน 
๓.เพ่ือใหหญิงตั้งครรภและหญิง
หลังคลอดมีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูในเรื่องของทันตสุขศึกษา 

หญิงตั้งครรภ   
จํานวน  ๗๐๐    
คน 

๑.๑ ซักประวัติการตั้งครรภ,โรคประจําตัว 
พฤติกรรมที่มผีลตอสุขภาพชองปาก 
๑.๒ ตรวจประเมินอนามัยชองปาก หินน้ําลาย 
เหงือกอักเสบฟนผุและสภาพอ่ืนๆในชองปาก
พรอมบันทึกผลการตรวจ 
๑.๓ ใหทันตสุขศึกษาและฝกทักษะการทํา
ความสะอาดชองปากเพ่ือควบคุมคราบ
จุลินทรีย ไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
๑.๔ การใหบริการทางทันตกรรมในหญิง
ตั้งครรภและหญิงหลังคลอดที่สภาพชองปาก
จําเปนตองไดรับการรักษา 

จากงบบํารุง 
โรงพยาบาลน้าํ
โสม  อําเภอ
น้ําโสม  
จังหวัด
อุดรธานี  ป 
๒๕๖๔ 
๑. คาแผนพับ    
๗๐๐ ชุด × ๖ 
บาท        
เปนเงนิ 
๔,๒๐๐ บาท      
 

4,200.00  น.ส.อนุธยา 
จันจวง 

รวมงบประมาณ 4,200.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที ่: 77 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : เครือขายทันตกรรม 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

สงเสริมทันตสุขภาพ 
ในเด็กที่มารับ
บริการในคลินิกเด็ก
ดี 

๑.เพ่ือใหเด็กแรกเกิดและเด็กที่มา
รับบริการในคลินิกเด็กดไีดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปาก 
๒.เพ่ือใหเด็กอายุ ๙ เดือน ถึง ๑ป
ครึ่ง ไดรับการทาฟลูออไรดวานิช 
ปองกันโรคฟนผุและไดรับแปรงสี
ฟนอันแรกของหน ู
๓.เพ่ือใหผูปกครองไดรบัทันตสุข
ศึกษาและสามารถดูแลสุขภาพ
ชองปากใหเด็กไดอยางถูกตอง 
และเหมาะสม 

เด็กที่มารับ
บริการใน
คลินิกเด็กดี 
1,300 คน 

๑. ตรวจสุขภาพชองปากและให
คําปรึกษาโดยทันตบุคลากรที่คลินกิเด็ก
ดี และทาฟลูออไรดวานิชในเด็กที่มีฟน  
ขึ้นในชองปากแลว 
๒. แจกแปรงสีฟนอันแรกของหนูสําหรับ
เด็ก ๙ เดือน  ถึง ๑ ปครึ่ง ท่ีผูปกครอง
พามารับบริการในคลินิกเด็กด ี
๓. ใหทันตสุขศึกษา พรอมสาธิตการ
แปรงฟนสําหรับเด็กเล็กแกผูปกครองที่
พาเด็กมารับบริการในคลินิกเด็กด ี
๔. รวบรวมรายงาน และคืนขอมลูใหแก
หนวยบริการสุขภาพที่รบัผิดชอบเด็ก 
(PCU) 

1. คา ฟลูออไรดวา
นิช   ๒๙  กลอง ×  
๙๐๐ บาท    เปน
เงนิ    ๒๖,๑๐๐     
บาท 
2. คา ชุดสาธิตการ
แปรงฟน   ๑,๕๐๐ 
ชุด × ๑๐ บาท       
เปนเงนิ     
๑๕,๐๐๐    บาท      
 

20,550.00 20,550.00 น.ส.อนุธยา 
จันจวง 

รวมงบประมาณ 41,100.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 78 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

แผนการประชุม
ราชการพัฒนา
ระบบบรกิารอนามัย
แมและเด็กแบบ
บูรณาการ คปสอ.
น้ําโสม ป 2564 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสถาน
บริการทุกระดับ  
2.เพ่ือใหสถานบริการ
ทุกแหงพัฒนาระบบ
บริการตามเกณฑ
มาตรฐานงานอนามัย
แมและเด็กอยาง
ตอเนื่อง  
3.เพ่ือพัฒนาระบบ
การดูแลตอเนื่อง  
4.เพ่ือพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ
เครือขาย 

คณะกรรมการ 
MCH Board 
จํานวน 20 
คน 

1.ประชุมคณะกรรมการ MCH 
Board คปสอ.น้ําโสม ทุก 2 
เดือน    
2.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูงาน 
MCH ระดับ รพ.สต. 
3. ประชุม Conference กรณี
มารดา/ทารกเสียชีวิต/case 
near missed 
4. นิเทศ/ประเมิน/Coaching 
เย่ียมเสรมิพลัง 
5. รับนิเทศ/ประเมิน/Coaching  
6.กิจกรรมอบรมหลักสูตร การ
ชวยฟนคืนชีพเด็กแรกเกิด
(NCPR)  

กิจกรรมประชุมราชการ 
1.คาอาหารวางและเครื่องดืม่จํานวน 20 
คนx30บาทx9ครั้ง=5,400 
กิจกรรม นิเทศ/ประเมิน/Coaching 
4.คาเบี้ยเลี้ยง จนท.แพทย ชม.ละ 137 
บาทx3 ชม.x5 วัน = 2,055 บาท
,พยาบาล ชม.ละ 75 บาทx2คนx3 ชม.
x5 วัน=2250 รวมทั้งสิ้น 4,305 บาท 
5.คาอาหารวางและเครื่องดืม่ อาหาร
กลางวันจํานวน 40 คนx 180 บาท x 1 
วัน=7200 
6.คาอาหารวางและเครื่องดืม่ จํานวน 40 
คนx 30 บาท x 1 ครั้ง=1200 

4,800.00 13,305.00 สุนทรา 

รวมงบประมาณ 18,105.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 79 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบสง
ตอมารดาและทารก
ภาวะวิกฤตฉุกเฉิน 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสถานบริการ
ทุกระดับ  
2.เพ่ือใหสถานบริการทุก
แหงพัฒนาระบบบริการ
ตามเกณฑมาตรฐานงาน
อนามัยแมและเด็ก 
3.เพ่ือพัฒนาระบบการ
ดูแลตอเนื่อง 

จนท.รพ.สต.,จนท.
งานหองอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน-หองคลอด 
และผูมีสวนเก่ียวของ
จํานวน 40 คน 

1.อบรมระบบการสง
ตอมารดาและทารก
ภาวะวิฤตฉุกเฉิน 
2.ซอมแผนการสงตอ
มารดาและทารกภาวะ
วิฤตฉุกเฉิน 

1.คาสมนาคณุวิทยากร ชม.ละ 600 x3 
ชม.x1คน=1800 บาท 
2.คาอาหารวางและเครื่องดืม่ อาหาร
กลางวัน จํานวน 40 คนx180 บาทx1 
วัน=7200 

9,000.00  สุนทรา 

รวมงบประมาณ 9,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 80 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อาชีวอนามัย 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ประชุมราชการ
คณะกรรมการ 
GREEN and Clean 
สูระดับดีมาก 

เพ่ือพัฒนา รพ.สต. ทุก
แหงใหผานเกณฑ GREEN 
and Clean 

เจาหนาที่รับผิดชอบ
งาน GREEN and 
Clean แตละ รพ.สต. 
รวม 15 คน 

1.ประชมุราชการเพ่ือ
ชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงาน GREEN 
and Clean 
ปงบประมาณ 2564 
2.แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินระดับอําเภอ 
ครอบคลุม G ,R,E,E,N 
3.คณะกรรมการจัดทํา
แผนออกนิเทศภายใน
อําเภอ 

กิจกรรมประชุมราชการ 
1.คาอาหารวาง คนละ 30 บาท x 15 
คน x 1 มื้อ x 2 วัน  = 900 บาท 
กิจกรรมนเิทศโดยคณะกรรมการ
อําเภอ 
1.คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับคณะกรรมการ 5 
คน คนละ 240 บาท x 9 แหง = 
10,800 บาท 

900.00 10,800.00 สุริยา / สุ
กรรณ 

รวมงบประมาณ 11,700.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 81 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : ไขเลือดออก 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : DHF & R506 DASH BOARD 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการหมูบาน
ปลอดลูกน้ํายุงลาย 
อําเภอน้ําโสม 
จังหวัดอุดรธานี ป 
2564 

1.เพ่ือควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออกในพ้ืนที่อําเภอ
น้ําโสม 
2.เพ่ือสงเสรมิใหชุมชนมี
สวนรวมในการกําจัดแหลง
เพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย 
3.เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ
แกบุคลากรสาธารณสุข 
อสม.และผูนําชุมชนในการ
ปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออก 
4.เพ่ือสนับสนุนให
บุคลากรท่ีเปนกรรมการ
ตรวจประเมินระดับ
จังหวัดไดรับคาตอบแทน
ในการออกประเมิน 

85 หมูบาน เจาหนาที่
ระบาดวิทยา 20 คน 

1.สถานบริการ
สาธารณสุขทุกแหง สง
หมูบานเขาประกวด
หมูบานปลอดลูกน้ํา
ยุงลายระดับจังหวัด  
2.ทีมคณะกรรมการ
ตรวจลูกน้าํยุงลาย
ระดับจังหวดั ออก
ตรวจประเมินหมูบาน 
3.หมูบานที่ผานการ
ประเมินปลอดลูกน้ํา
ยุงลา (HI=0) รับ
เกียรติบตัรในที่ประชุม
กํานันผูใหญบานทุก
เดือน 
4.สถานบริการรับ
เกียรติบตัรในการ
ควบคุมกํากับหมูบาน
ในการดําเนินงาน

1.คาทําเกียรตบิัตรหมูบานปลอดลกูน้ํา
ยุงลาย  
     -คาจัดทําเกียรติบัตรพรอมกรอบ
(หมูบาน) 150 บาท x 85 หมูบาน 
จํานวน 12,750 บาท 
     -คาจัดทําเกียรติบัตรหนวยบรกิาร
ควบคุมกํากับหมูบาน 150 บาท x 10 
หมูบาน จํานวน 1,500 บาท 
2.คาตอบแทนเจาหนาที่ระบาดวิทยา
สํารวจลูกน้ํา(ตัวแทนทีมจังหวัด)240 
บาท  x  20 คน  x 8 เดือน จํานวน 
38,400 บาท 
รวม ทั้งสิ้น 52,650 บาท 

14,400.00 38,250.00 นายสาธิต คง
หา 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

หมูบานปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย เมื่อจบสิ้น
โครงการ 
5.ทีมเจาหนาที่ระบาด
วิทยา ออกตรวจ
ประเมินลูกน้ําอําเภอ
อ่ืนๆเปนตัวแทนทีม
จังหวัดอุดรธานี เดือน
ละ 1 ครั้ง 

รวมงบประมาณ 52,650.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 82 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : To be number one 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : To be no.1 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการประกวด
ชมรม To be 
number one 
อําเภอน้ําโสม 
จังหวัดอุดรธานี ป 
2564 

1.สงเสรมิใหประชาชนมี
สวนรวมเปนสมาชิก To 
be number one ใน
ระดับชุมชน  
2.สงเสรมิใหชมรม To be 
number one ในชุมชนมี
กิจกรรมดําเนินงาน
ตอเนื่อง 
3.สนับสนุนใหชมรม To 
be number one ระดับ
ชุมชน มีเวทีประกวด
ระดบัอําเภอ เพื่อเปน
ตัวแทนเขาประกวดระดับ
จังหวัดตอไป 

ตัวแทนชมรม To be 
number one แตละ
สถานบริการ จํานวน 
10 ชมรม 200 คน 

1.สถานบริการ
สาธารณสุขรวมกับ
ชุมชนและ อปท.จัดตั้ง
ชมรมและมีกิจกรรม
ของชมรม To be 
number one ใน
ระดับชุมชนทุก
หมูบาน 
2.สถานบริการ
สาธารณสุขรวมกับ
ชุมชนและ อปท.ทุก
แหง มีการคัดเลือก
ชมรม To be 
number one สถาน
บริการละ 1 ชมรม 
เขาประกวดในระดับ
อําเภอ 
3.คปสอ.น้ําโสมจัด
กิจกรรมประกวด

1.คารางวัลประกวดชมรม To be 
number one ระดับอําเภอ 
   -รางวัลที่ 1 จํานวน 3,000 บาท  
   -รางวัลที่ 2 จํานวน 2,000 บาท 
   -รางวัลที่ 3 จํานวน 1,500 บาท 
   -รางวัลที่ชมเชย 7 รางวัล ๆละ 
1,000 บาท จํานวน 7,000 บาท 
รวมเปนเงนิ 13,500 บาท 
2.คาจัดทําเกียรติบัตร 
   -คาจัดทําเกียรติบตัร จํานวน 10 ใบ 
x 150 บาท จํานวน 1,500 บาท 
3.คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 
   -คาอาหารกลางวันผูรวมกิจกรรม 
200 คน x 120 บาท x 1 มื้อ จํานวน 
24,000 บาท 
   -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 200 
คน x 30 บาท x 2 มื้อ จํานวน 
12,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 51,000 บาท 

51,000.00  นายสาธิต คง
หา 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ชมรม To be 
number one ใน
ระดับอําเภอ เพื่อ
คัดเลือก3 ชมรม เปน
ตัวแทนอําเภอเขา
ประกวดจังหวัดตอไป 

รวมงบประมาณ 51,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 83 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : ยาเสพติด 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานยา
เสพติด คปสอ.นํ้า
โสม จังหวัดอุดรธานี 
2564 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผูรับผิดชอบงานยาเสพติด
ในแตละสถานบริการ 
2.เพ่ือฝกปฏิบัติการบันทึก
ขอมูลการติดตามเย่ียมผู
บําบัด 
3.เพ่ือวางแผนในการ
ติดตามเยี่ยมผูบําบัด 

สถานบริการละ 2 คน 
รวม 22 คน (สสอ./
รพ./รพ.สต.) 

1.จัดอบรมฟนฟู
ความรูและพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานยา
เสพติด 
2.จัดทําแผนการเยี่ยม
ติดตามผูบําบดัในแต
ละเขตพื้นท่ีสถาน
บริการ 
3.ฝกปฏิบัติการบันทึก
ขอมูลการติดตามผู
บําบัด 

1.คาอาหารและอาหารวางผูเขาอบรม 
   -คาอาหารผูเขาอบรม 22 คน x 120 
บาท x 1 มื้อ จํานวน  2,640 บาท 
   -คาอาหารวางผูเขาอบรม 22 คน x 
30 บาท x 2 มื้อ จํานวน  1,320 บาท 
2.คาวัสดสํุานักงานในการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จาํนวน 3,000 บาท 
  รวมทั้งสิ้น 6,960 บาท 
 

6,960.00  นายสาธิต คง
หา รวมกับ
งานยาเสพ
ติด รพ.น้ํา
โสม 

รวมงบประมาณ 6,960.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 84 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Governance Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Governance Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Governance Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนท่ีจะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการอบรม
บุคลากร รูสิทธิ
ประโยชน
ประกันสังคม 

เพ่ือใหบุคลากรกลุมสิทธิ
ประกันสังคมไดรบัรูสิทธิ
ประโยชนของตนเองตาม
สิทธิประกันสังคม 

บุคลากรโรงพยาบาล
น้ําโสมที่ใชสิทธิ
ประกันสังคม จํานวน 
129 คน 

1.จัดอบรมบุคลากร
โรงพยาบาลน้าํโสมที่มี
สิทธิประกันสังคม 
เพ่ือใหความรู เรื่อง 
สิทธิ และหนาที่ โดย
แบงออกเปน 2 รุน  
โดยขอสนับสนุน
วิทยากรจากสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
อุดรธาน ี

1.คาอาหารวางสําหรับผูเขารวมอบรม 
คนละ 30 บาท x 129 คน x 2 มื้อ = 
7,740 บาท 
2.คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขาอบรม
คนละ 120 บาท x 129 คน x 1 มื้อ = 
15,480 บาท 
3.คาสมนาคณุวิทยากร ชม. ละ 600 
บาท x 6 ชั่วโมง = 3,600 บาท 

26,820.00  นายสุกรรณ 
โยธะคง 

รวมงบประมาณ 26,820.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 85 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Service Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Service Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Service Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการสอบเทียบ
เครื่องมือทาง
การแพทย 

1.เพ่ือควบคุมเครื่องมือ
และอุปกรณทางการ
แพทยที่ใชในการรักษา 
วินิจฉัย เฝาติดตามและ
ตรวจวัดผูปวยใหมีความ
ปลอดภัยในการใหบริการ
การรักษา 
2.เพ่ือพัฒนางานตาม
มาตรฐาน HA 

เครื่องมือทาง
การแพทย 

1.ทบทวนระบบงาน 
2.ทบทวนเอกสาร 
3.รับการสอบเทียบ
เครื่องมือ 

1.อัตราคาบริการสอบเทียบเครื่องมือ
แพทยโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง 
เหมาจาย 20,000บาท 

20,000.00  นายเมธา
สิทธ์ิ ศิรธินวิ
ศานต 

รวมงบประมาณ 20,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 86 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ :  
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการสรางเสรมิ
สุขภาพและปองกัน
โรคพระภิกษุ
สามเณรและแมชี 
อําเภอน้ําโสม 

1.เพ่ือใหพระภิกษุสามเณร
และแมชี ไดรับการคัด
กรองความเสีย่งตอการ
เกิดโรคเบาหวานโรคความ
ดันโลหติสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 
2.เพ่ือใหพระภิกษุสามเณร
และแมชี ที่มีภาวะ เส่ียง
ตอการเกิดโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
ไดรับความรูเกี่ยวกับการดู
และตนเอง ดานการ
สงเสริมสุขภาพและ
ปองกันไมใหเกิดโรค 

1.พระภิกษุสามเณร 
และแมชีกลุมเสี่ยงตอ
การเกิดโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิต
โรคหัวใจและหลอด
เลือด จํานวน 140  
รูป   2.ผูจัดอบรม 5 
คน 

1.ประสานความ
รวมมือกับหนวย
บริการและหนวยงาน
ภาคีทีเก่ียวของใน
พ้ืนที่เพ่ือรวมกันวาง
แผนการดาํเนินงาน  
2.ตั้งคณะทํางานระดับ
อําเภอจากทุกภาค
สวนที่เก่ียวของ 
กําหนดบทบาทช้ีแจง
แนวทางการดําเนิน
โครงการและการใช
เครื่องมือการคดักรอง
ความเสีย่ง 
โรคเบาหวานโรคความ
ดันโลหติสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด 
3.ดําเนินการคดักรอง
และตรวจประเมิน

1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  145  
คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 วันเปนเงิน  
17,400  บาท 
   (ผูเขาอบรม 140 คน และผูจดั
อบรม 5 คน) 
2.คาอาหารกลางวัน 145 คน x 80 
บาท x1 มื้อ x 2 วัน เปนเงิน 23,200 
บาท 
3.คาเอกสารประกอบการอบรม 60 
บาท x 145 คน เปนเงนิ 8,700 บาท 
4.คากระเปาเพ่ือใชใสเอกสาร 100 
บาท x 145 คน เปนเงนิ 14,500 บาท 
5.คาสมนาคณุวิทยากรรายบุคล 2 คน 
x 4 ชม. x 600 บาท เปนเงิน 4,800 
บาท 
    คาสมนาคุณวิทยากรรายบุคล 2 
คน x 3 ชม. x 600 บาท เปนเงิน 
3,600 บาท 

41,905.00 41,905.00 สุมินชา/
ถาวร 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ความเสีย่งตาม
เครื่องมือที่กําหนด /
ประเมินความเสี่ยง
กอนเขารวมโครงการ 
4.ถวายความรูดาน
การปองกันโรค และ
ปรับพฤติกรรมเสี่ยง
แก พระภิกษุสามเณร
และแมชี กลุมเสีย่งท่ี
เขาโครงการ 
5.ลงเยี่ยมบานโดย 
CM เพ่ือติดตามผล
และประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ
พระภิกษุสามเณรและ
แมชีตอเนื่องทุกๆ 3
เดือน จํานวน 2 ครั้ง  
6.สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ 

6.คาตรวจแลป glucose  50 บาท x 
145  คน เปนเงนิ 7,250 บาท 
7.คาปายโครงการประชุมฯ 1 ปาย 
ขนาด 1 x 3 เมตร  เปนเงิน 600 บาท  
8.คาวัสดสํุานักงาน (ปากกาเคมี 
กระดาษ A4 กระดาษคลิปชารท อื่นๆ) 
เปนเงนิ 3,260 บาท       
9.คาจัดทําเอกสารรูปเลมสรุปผลการ
ดําเนินงาน เปนเงนิ  500 บาท  
  รวมทัง้สิ้น  83,810 บาท ( แปดหมื่น
สามพันแปดรอยสิบบาท) 
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยกันได 

รวมงบประมาณ 83,810.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 87 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Governance Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Governance Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Governance Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

อบรมเชิงปฏิบัติกร
พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรกลุมงาน
ประกันสุขภาพฯ 
โรงพยาบาลน้าํโสม 

1.เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร กลุมงาน
ประกันฯ 
โรงพยาบาลน้าํ
โสม 
2.เพ่ือศึกษาดูงาน 
กระบวนการระบบ 
paperless และ
ศูนยตรวจสุขภาพ 
ของโรงพยาบาล
ใกลเคียง 

บุลากรกลุมงานประกันฯ และ
คณะทํางานศูนยตรวจสุขภาพ 
จํานวน 15 คน 

1.จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
กลุมงานประกัน
สุขภาพฯ เพ่ือเพิม่
ประสิทธิภาพการเรียก
เก็บ ใหมีประสิทธิภาพ 
เต็มเม็ดเต็มหนวย 
2.ศึกษาดูงาน ระบบ 
paperless  
3.ศึกษาดูงาน การ
พัฒนาและบริหาร
ศูนยตรวจสุขภาพ 
จากโรงพยาบาล
ใกลเคียง 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตักิารพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
1.คาอาหารวาง คนละ 30 บาท x 15 
คน x 2 มื้อ x 1 วัน เปนเงิน 900 บาท 
2.คาอาหารกลางวัน คนละ 120 บาท 
x 15 คน x 1 มื้อ x 1 วัน เปนเงิน 
1,800 บาท 
3.คาสมนาคณุวิทยากรภาคเอกชน ชม.
ละ 1,200 บาท x 7 ชั่วโมง x 1 คน 
เปนเงนิ 8,400 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16,200.00 นายสุกรรณ 
โยธะคง 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

กิจกรรมศึกษาดูงาน 
1.คาของสมนาคุณในการดูงาน 1,500 
บาท 
2.คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับผูเขารวมศึกษาดู
งาน คนละ 240 บาท x 15 คน x 1 
วัน เปนเงนิ 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 16,200.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 88 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการตรวจคดั
กรองและประเมิน
สุขภาพผูสูงอายุและ
ผูสูงอายุท่ีมภีาวะ
พ่ึงพิง ปงบประมาณ
2564 

1.เพ่ือคัดกรองและคนหา
ผูสูงอายุและผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงใหไดรับบริการ 
และ  การดูแลที่เหมาะสม 
2.เพ่ือใหผูสูงอายุและ
ผูสูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิง
ไดรับความรูเกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองดานการ
สงเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรค 

1.ผูสูงอายุและ
ผูสูงอายุที่มภีาวะ
พ่ึงพิงท้ังหมดในเขต
รับผิดชอบอําเภอน้ํา
โสม 2.care giver 89 
คน ในเครือขาย คป
สอ.น้ําโสม3.care 
manager 11 คน ใน
เครือขาย คปสอ.น้ํา
โสม 

1.เขียนโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ 
2.เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 
3.ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงคและแนว
ทางการดําเนินงานแก
เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 
4.ดําเนินการคดักรอง
และคนหา
กลุมเปาหมายให
ครอบคลุมทุกพื้นที ่
5.บันทึกขอมูลการคัด
กรองในโปรแกรม 
aging survey 
6.ลงเยี่ยมบานโดย 
CM,CGในพื้นท่ีที่
รับผิดชอบ 

1.คาจางจัดทําเอกสารคดักรองสุขภาพ
ผูสูงอายุและผูทีม่ีภาวะพึ่งพิง 8,100
ชุด X ชุดละ2.30 บาท 
 เปนเงิน 18,630 บาท  
2.คาจางจัดทําคูมือการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุ 100 เลม X เลมละ200บาท
เปนเงนิ 20,000 บาท 
3.ชุดกระเปาเย่ียมบานพรอมดวย
เครื่องมือประเมินสุขภาพผูสูงอายุ
ไดแก 
 สายวัดกรอบเอวราคา30บาท X100 
ชิ้น เปนเงนิ 3,000 
กระเปาเย่ียมบานราคา250 บาท 
X100 ใบ เปนเงนิ 25,000 บาท  
4.คาบริการเยี่ยมบานและประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุและผูท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง 

34,515.00 34,515.00 สุมินชา/
ถาวร 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

7.วิเคราะหขอมลู และ
วางแผนในการจัดการ
ดูแล care plan 
8. กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล 

     - คาตอบแทน (สําหรับ
เจาหนาที่ออกคัดกรองสุขภาพผูสงูอายุ
และผูทีม่ีภาวะพึ่งพิง)  
      รพสต. และ  PCU ทั้งหมด10
แหง  จํานวน 10 คน x 240  
บาท เปนเงนิ 2,400 บาท 
รวมเปนเงนิทั้งสิ้น   69,030 บาท (หก
หมื่นเกาพันสามสิบบาทถวน) 
***หมายเหตุ คาใชจายทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยกันได 
 
 
 

รวมงบประมาณ 69,030.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 

  



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 89 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : งบ UC คปสอ.น้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนนิงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

ประชุมชี้แจงและ
ติดตามการ
ดําเนินงาน LTC
โครงการ/
งบประมาณ2564 

1.เพ่ือใหบุคลากรท่ี
รับผิดชอบงานผูสูงอายุ 
ทราบแนวทางการ
ดําเนินงาน การดูแล
ผูสูงอายุและผูทีม่ีภาวะ
พ่ึงพิง 

ทุกหนวยงานใน รพ.
น้ําโสมและรพ.สต.ทุก
แหงจํานวน 50 คน 

1.จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดและ 
แนวทางการดําเนินงาน LTC 
2.ช้ีแจงการบันทึกขอมูลผาน
โปรแกรม 3 C และ aging 
survey 
3.ช้ีแจงแผนการดําเนินงานการ
สงเสริมและปองกันสมองเสื่อมใน
ผูสูงอายุและพระสงฆ  การ
สงเสริมสุขภาพชองปาก  
4.ประชุมเตรียมความพรอมรับ
การประเมินงาน LTC จากระดับ
จังหวัด 
5.กํากับ ติดตาม ประเมินผล 

1.คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม50 คน x 30 
บาท x 2 มื้อ x 6 ครั้ง = 
18,000 บาท 
2.คาอาหารกลางวัน 50 
คน x 80 บาทx 1 มื้อ x 6 
ครั้ง = 24,000 บาท 
3.คาถายเอกสารประชุม50 
ชุด x 50 บาท =2,500 
บาท 
  รวมเงนิทั้งสิ้นน44,500 
บาท 

22,250.00 22,250.00 สุมินชา/
ถาวร 

รวมงบประมาณ 44,500.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชยั เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 90 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจเชิงยุทธศาสตร คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : เครือขายทันตกรรม 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการสงเสริม
สุขภาพและปองกัน
โรคดานทันตกรรม
สําหรับเด็ก ๔-๑๒ 
ป ปงบประมาณ 
๒๕๖๔  CUP น้ํา
โสม  อําเภอน้ําโสม  
จังหวัดอุดรธาน ี

๑. เพ่ือใหนักเรียน
ชั้นอนุบาลถึงช้ัน
ประถมศึกษาปที่ ๖ ไดรับ
การตรวจสุขภาพชองปาก 
๒. เพ่ือใหนักเรียน
ชั้นอนุบาลถึงช้ัน
ประถมศึกษาปที่ ๖  ไดรบั
การเคลือบฟลูออไรดเพ่ือ
ปองกันฟนผุ   
๓. เพ่ือใหนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ 
ในโรงเรียนที่เขารวม
ประเมินโรงเรียนระดับ
เพชรที่มีปญหาสุขภาพ
ชองปากไดรับการรักษา
ทางทันตกรรมอยาง
สมบูรณ 
(Comprehensive Care)  

นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง 
ชั้นประถมศึกษาปที่๖ 
ในโรงเรียนในเขต
อําเภอน้ําโสม จํานวน 
๑๕ โรงเรียน 

๑.ออกปฏิบัติงาน
สงเสริมทันตสุขภาพ
ในสถานศึกษาและ
ตรวจสุขภาพชองปาก
ของนักเรียนชั้น
อนุบาล  
ถึง ช้ันประถมศึกษาป
ที๖่ 
๒.ออกหนวย
ปฏิบัติงานใหบริการ
ทันตกรรมปองกันโดย
การเคลือบหลมุรอง
ฟน และ เคลือบ
ฟลูออไรดแกนักเรียน
ชั้นอนุบาล ถึง ช้ัน
ประถมศึกษาปที๖่  
๓.ออกปฏิบัติงาน
ใหบริการทันตกรรม
ปองกันโดยการอุดฟน 

1. คาตอบแทนผูออกปฏิบัติงานนอก
สถานบริการในการตรวจ เคลือบหลุม
รองฟน และคลือบฟลูออไรด      
วันละ 6 ชั่วโมง  เปนเงนิ  294,450 
บาท  รายละเอียดดังน้ี       
• ทันตแพทย จํานวน 130 วัน  
วันละ 6 ชม.ๆละ  137.50 บาท
 เปนเงิน 107,250  บาท 
• นักวิชาการสาธารสุข  จํานวน 160 
วัน  วันละ 6 ชม.ๆละ  ๗๕  บาท เปน
เงนิ 72,000  บาท 
• ผูชวยทันตแพทย จํานวน 160 วัน  
วันละ 6 ชม.ๆละ  45  บาท เปนเงิน 
43,200  บาท 
• ผูชวยเหลือคนไข จํานวน 160 วัน  
วันละ 6 ชม.ๆละ  37.5 บาท เปนเงิน  
36,000  บาท 

255,527.50 255,527.50 นางสาว
พลอยไพลิน  
อุนแสง 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

๔. เพ่ือใหนักเรียน
ชั้นอนุบาล ถึง ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ ๖  ไดรบั
การเคลือบหลมุรองฟนใน
ฟนกรามแทซี่ท่ี ๑ และใน
ฟนกรามแทซี่ท่ี ๒   
๕. เพ่ือใหโรงเรียน
ประถมศึกษามีกิจกรรม
การแปรงฟนหลังอาหาร
กลางวัน 
๖. เพ่ือใหนักเรียน
ชั้นอนุบาลถึงช้ัน
ประถมศึกษาปที่ ๖ ไดรับ
การตรวจสุขภาพชองปาก
โดยครูอนามัยอยางนอยป
ละ ๒ ครั้ง  
๗. เพ่ือใหโรงเรียน
ประถมศึกษาปราศจาก
การจําหนายน้าํอัดลมและ
ขนมกรุบกรอบภายใน
โรงเรียน 

ถอนฟน ขูดหินปูน 
และเคลือบหลุมรอง
ฟนแกนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑-๖     
๔.บันทึกขอมูลการ
ใหบริการตรวจ
สุขภาพชองปากและ
การเคลือบหลมุรอง
ฟนในโปรแกรมบันทึก
ขอมูลการ  ใหบริการ
ทางสุขภาพ (HOSxP) 
เพ่ือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการ
ตรวจสอบผลงานแก
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดและสวนกลาง   
๕.จัดกิจกรรมสงเสริม
ทันตสุขภาพใน
สถานศึกษา 
โดยเฉพาะการจดั
กิจกรรมฝกทักษะการ
แปรงฟน และการดูแล
สุขภาพชองปากที่
ถูกตองแกครูและ
นักเรียน 

• พนักงานบริการทั่วไป  จํานวน 160 
วัน  วันละ 6 ชม.ๆละ  37.5 บาท
 เปนเงิน  36,000  บาท   
2. คาวัสดุทันตกรรมที่เก่ียวของกับการ
บริการทันตกรรมปองกันและบริการ
ผสมผสานแบบสมบูรณและวัสดุ
เคลือบปดหลุมรองฟน         
• Etching  จํานวน  30 ถุง  ถุงละ  
1,605  บาท  เปนเงนิ  48,150  บาท                
• Sealant  จํานวน 35 กลอง  กลอง
ละ 2,993  บาท  เปนเงิน  104,755 
บาท            
• วัสดุอุดสเีหมือนฟน  จํานวน  5 
กลอง  กลองละ  2,650  บาท  เปน
เงนิ  13,205 บาท    
• ผงขัด Pumice  จํานวน 5 กระปุก   
กระปุกละ  150  บาท   เปนเงิน  750  
บาท    
• หัวขัด Rubber brush จํานวน  
20 โหล  โหลละ  550 บาท  เปนเงนิ  
11,000 บาท        
 • Micro brush  จํานวน  15  
กลอง โหลละ  460  บาท  เปนเงิน  
6,900 บาท 
• ฟลูออไรดวานิช  จํานวน 40  กลอง  
โหลละ  670 บาท  เปนเงิน  26,800 
บาท  



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

3. คาจัดกิจกรรมสงเสรมิทันตสุขภาพ
ในสถานศึกษา (ใหความรู ครู แกนนํา
นักเรียน ฝกทักษะการแปรงฟน จดั
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการสงเสรมิ
ทันตสุขภาพ)                   
• คาวัสดุสํานักงานสําหรบัทําสื่อทนัต
สุขศึกษา เปนเงิน  5,000  บาท 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 511,055.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 91 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  PP&P Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : PP&P Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : PP&P Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ทั้งปงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการฝกอบรม
สถานที่ทํางานนาอยู  
สิ่งแวดลอมดูดี  
เจาหนาที่มีชีวิตชีวา 

1.เพ่ือกระตุนใหเจาหนาที่
ทํากิจกรรม  5 ส. อยาง
ตอเนื่อง 
2.เพ่ือสรางขวัญและ
กําลังใจในหนอยงานที่ทํา
กิจกรรม 5 ส. ไดดีเย่ียม 
3.เพ่ือเปนสถานที่ทํางานที่
นาทํางาน  มีความ
ปลอดภัย 
 

เจาหนาที่
โรงพยาบาลน้าํ
โสมจาํนวน 206 
คน 

1.คณะกรรมการสิ่งแวดลอม  ความ
ปลอดภัย  และอาชีวอนามัยของ
โรงพยาบาล  ประชุมเพ่ือจัดทําโรง
การและแผนการดําเนินงานสถานที่
ทํางานนาอยู 
2.เขียนโครงการเพ่ือของบประมาณ
สนับสนุนในการดําเนินงาน 
3.ประชุมชี้แจงแผนการดําเนินงาน
ใหทุกหนวยงาน  เพ่ือวางแผน
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกัน  โดยมี
กิจกรรมดังน้ี  
3.1อบรมฟนฟูความรูกิจกรรม 5 ส. 
3.2ประกวดหนวยงานเดนสถานที่
ทํางานนาอยู  มีความสุข  โดยใช
เกณฑประเมินกิจกรรม 5 ส. และมี
ความคิดสรางสรรคพ้ืนที่หรือมุม
ความสุข  โดยแบงออกเปน 3 
ประเภท คือ ประเภทผูปวยนอนคาง  
ก่ึงสํานักงาน  และสํานักงาน 

กิจกรรมจัดอบรมฟนฟูความรู 
5ส 
1.คาอาหารวาง คนละ 30 
บาทx 100 คน x 1 มื้อ เปน
เงนิ 3,000 บาท 
2.คาอาหารกลางวัน คนละ 
100 บาท x 100 คน x 1 มื้อ 
เปนเงนิ 10,000 บาท 
3.คาปายไวนลิ ขนาด 2x4 
เมตร ผืนละ 1,200 บาท x 1 
ผืน เปนเงนิ 1,200 บาท 
กิจกรรมประกวด 5 ส. 
1.คารางวัลสาํหรับการ
ประกวด 5 ส 10,800 บาท 
 

21,270.00  วิไลวรรณ 
ไกรศรี
วรรธนะ 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค 
(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

3.3จัดทํา Big Cleaning Day  
ประจําป 
3.4ทํากิจกรรม 5 ส. Advance 
(รณรงคพ้ืนที่รวมทุกวันศุกร)  โดย
แบงเจาหนาที่ทั้งหมดเปน 7 กลุม
ตามสีของสายรุง 
4.ติดตามประเมินการดําเนินงานทุก 
3 เดือน 
5.สรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสดุ
โครงการ 
 

รวมงบประมาณ 25,000.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 



แผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข  คปสอ.....น้ําโสม......... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1.เลขลําดับแผนฯ เลขที่ : 92 2.ประเภทภารกิจของแผนงาน : ภารกิจประจํา / พื้นฐาน คปสอ.น้ําโสม 
3.ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข :  Governance Excellence 4. ยุทธศาสตร สสจ.อุดรธานี : Governance Excellence 
5.ประเด็นมุงเนน สสจ.อุดรธานี : อื่นๆ 6.ยุทธศาสตร คปสอ : Governance Excellence 
7. ประเด็นมุงเนน คปสอ : อื่นๆ 8.แหลงงบประมาณ : เงินบํารุงโรงพยาบาลน้ําโสม 
9.ระยะเวลาที่ดําเนินการ : ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)  

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 
วัตถุประสงค 

(2) 

กลุม 
เปาหมาย 

(3) 

วิธีดําเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะดําเนินการ

และจํานวน งปม.)  
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1 
(ตค-มีค) 

งวดที่ 2 
(เมย-กย) 

โครงการอบรม
บุคลากร ตอตาน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลน้าํโสม 

เพ่ืออบรมใหความรูแก
บุคลากร เพ่ือปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

บุคลากรโรงพยาบาล
น้ําโสม จํานวน 206 
คน 

1.จัดอบรมบุคลากร
โรงพยาบาลน้าํโสม
เรื่องการตอตานการ
ทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบ โดย
ขอสนุบสนุนวิทยากร
จาก สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
อุดรธาน ี
 
 

1.คาอาหารวางสําหรับผูเขาอบรม คน
ละ 30 บาท x 206 คน x 2 มื้อ เปน
เงนิ 12,360 บาท 
2.คาตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 
บาท x 6 ชั่วโมง x 1 คน เปนเงิน 
3,600 บาท 

15,960.00  นายประ
เกียรติ วงษ
ศรีจันทร 

รวมงบประมาณ 15,960.00  

 

 
 ( นายสุกรรณ  โยธะคง )ผูเสนอแผนฯ 

        งานแผนงานและยุทธศาสตร 

 
( นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต ) ผูเห็นชอบแผนฯ 
   รองประธาน คปสอ. 

 
( นางกัลยารัตน อินทะบุญศรี )ผูอนุมัติแผนฯ 

              ประธาน คปสอ. 

 




